Przybędzie mieszkań

W rejonie ulic 26 Stycznia i Zimowej
stanie dom wielorodzinny

MORZU SŁUŻYĆ
W POTRZEBIE
Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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SPALONY
za truskawki?

Obchody Święta Morza w dwudziestoleciu międzywojennym organizowane były z jeszcze większym rozmachem niż Barbórki. Mimo że czasy były
kryzysowe, to właśnie górnicy nie szczędzili grosza
na budowę portu w Gdyni

str. 5

str. 3
Prognozy dla TBS-ów
Kiedy 10 lat temu lokatorzy nowo
wybudowanych TBS-sów przy ul. Ułanów
wprowadzali się do wymarzonych mieszkań,
nie przypuszczali, że będą musieli borykać się
z wieloma problemami...

Sukcesy WOPR-owców
Dwa sukcesy można
zapisać na konto
knurowskiego Oddziału
Miejskiego WOPR.
Pierwszy dotyczy
przyjęcia w szeregi 17
nowych młodszych
ratowników, a drugi jest
związany z sukcesem
odniesionym w
Mistrzostwach Polski

Szczegóły na str. 13

aktualności

Oliwia Pankiewicz, zerówka:
- W tym roku wybieram się z rodzicami nad polskie morze. Pójdziemy na plażę i będę ciągle pływać,
grać w piłkę, budować zamki z
piasku i odpoczywać. Nie mogę
się doczekać!

Najukochańsza babcia
na świecie

Michał Ogiński, student:
- Przez wakacje będę pomagał
rodzicom w prowadzeniu cukierni.
We wrześniu natomiast planuję
dłuższy wyjazd ze znajomymi.

Patryk Nieradzik, MG-1:
- W lipcu wybieram się ze swoją
dziewczyną do Bułgarii. To nasz
wymarzony odpoczynek, całe dnie
będziemy spędzać na plaży i się
opalać oraz korzystać z lokalnych
atrakcji.

Teresa Badura: – Wakacje spędzę w domu. Nie mogę nigdzie wyjechać z powodów finansowych.
Bardzo chciałabym pojechać na
rehabilitację, ale nie starcza mi na
to pieniędzy.

Irena Śliwińska: – Lubię aktywnie spędzać czas. W szczególności lubię długie spacery
nad morzem. Chciałabym tam
pojechać. Niestety, jeszcze nie
wiem, gdzie pojadę na urlop. Nie
mam żadnych planów z powodów
rodzinnych.
Not. Martyna Kopeć
i Dominik Trygar

28 czerwca 2014 roku
wyszedł z domu i do tej
pory nie wrócił Grzegorz
Radzikowski z Knurowa.
36-latka poszukują teraz
kryminalni z knurowskiego
Komisariatu Policji

21 czerwca zmarła
jedna z najstarszych
mieszkanek
Knurowa. Pani
Maria Szolc 3 maja
skończyła 102 lata

Pani Maria wiele w życiu przeszła: śmierć matki, niewolę ojca, dwie
wojny, pracę na służbie. Pod koniec
życia coraz częściej chorowała. 102
urodziny spędziła w łóżku, nie miała
siły przyjmować życzeń.
Maria Szolc przyszła na świat 3
maja 1912 roku w Kobiórze, w niewielkiej miejscowości niedaleko Pszczyny.

GLIWICE

K a t a r z y n a B e r t n i k , M S P-7:
- Te wakacje będą pełne niespodzianek! Najpierw pojadę z
rodzicami na Kaszuby, a później
z kuzynką na wieś. Będziemy się
bawić ze zwierzętami i spędzać ze
sobą cały wolny czas.

Zaginiony

KNURÓW

WAKACJE. JAK JE SPĘDZIMY?

Negev w Ruinach

Miała ośmioro rodzeństwa. Gdy
była nastolatką trafiła do Katowic,
pomagała w gospodarstwie rodzinie
z dwójką dzieci. Do Knurowa przyjechała za pracą. Tutaj poznała przyszłego męża. Zakochała się i została.
Pani Maria była pogodną starszą panią, której życie toczyło się
w domu i ogrodzie. Wnuczka knurowianki nie pamięta, aby babcia
kiedykolwiek się gniewała czy krzyczała.
Pani Maria odeszła 21 czerwca
otoczona bliskimi. - Była najukochańszą babcią na świecie- mówi
wnuczka.
jb

Najstarszym knurowianinem jest
pan Maksymilian Weniger - 103
lata, pani Gertruda Kobza w grudniu zeszłego roku skończyła 99 lat

Agnieszka Bielanik-Witomska,
znana z działalności w Centrum
Kultury, wystąpi z zespołem Negev
w Ruinach Teatru Victoria w Gliwicach. Wieczór z muzyką żydowską
to niezapomniana fuzja dźwięków i
przejmującego wokalu. Koncert już
5 lipca o godz. 19. Bilety w cenie: 15 i
20 zł do nabycia w kasie Gliwickiego
Teatru Muzycznego.
jb

OGŁOSZENIE EKSPRESOWE

Nie zapomnij

Dz ień Mle ka
4 VI I– Św iat ow y
ielc zości
7 VII– Dzień Spó łdz
nia do pracy
9 VII– Dzień chodze
inną drogą

Grzegorz Radzikowski

Każdy, kto zna miejsce pobytu zaginionego, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji
(tel. 997 lub 112). Informacje
można kierować pod numery:
32 337 25 38, 32 337 25 37 (prowadzący poszukiwania), 32 337
25 00 (dyżurny komisariatu),
ewentualnie na adres knurow@
gliwice.ka.policja.gov.pl.
/g/

CHUDÓW

Operetka
w Czarnym Koniu

O b e r ż a „C z a r ny K o ń” w
Chudowie (ul. Podzamcze 3) zaprasza na Dzień z Operetką. Wystąpią
Canzonetta Trio i soliści: Ewelina
Sobczyk (sopran) i Stanisław Duda
(baryton). Początek koncertu 6 lipca o godz. 15.30. Polecamy!
jb

od kuchni

Docieplanie domów.
Tel. 514 384 251

27ex./14

foto-migawka
Agata Stasiak, Joanna Michalik
i Karolina Nosiadek, I LO:
- Podczas tegorocznych wakacji
planujemy przede wszystkim odpocząć. Później rozjedziemy się w
różne rejony Polski - do Warszawy,
w Góry Stołowe, do Łodzi... Na
pewno będzie interesująco!

Organizujesz przyjęcie rodzinne i chcesz zaskoczyć najbliższych czymś
wyjątkowym? Podpowiadamy, jak z kostek lodu zrobić małe dzieła sztuki.
Wystarczy do formy włożyć owoce typu jagody, wiśnie, truskawki lub wykorzystać jadalne kwiaty, miętę, zalać je wodą i odstawić do zamrażarki.
Podawać z ulubionymi napojami, najlepiej z wodą.

BS

ogłoszenie

INFORMACJA

Sabina Karkosza, ZSZ nr 2:
- W tym roku spędzę wakacje
tutaj, na miejscu. Planuję częste
spotkania ze znajomymi, wypady
na basen. Na pewno też będę
organizować sobie jednodniowe
wycieczki, np. do Wisły.

2

um nr 3
Szczęśliwej drogi już czas! - uczniowie z Miejskiego Gimnazj
tym razem,
z łezką w oku pożegnali mury szkoły. Przed nimi kolejne,
podziękowała
licealne wyzwania. Dyrekto r MG-3 Krystyna Dziedzic
i artystyc zną.
uczniom i nauczycielom za ich całoroczną pracę naukową
jeden z naj- Mogę z dumą powiedzieć, że dzięki wam osiągnęliśmy
- mówiła
powiecie
w
alnego
gimnazj
u
egzamin
z
wyników
h
wyższyc
dyrektor Dziedzic.
upominki.
Najlepsz ym w najlepsz ych wręczono nagrody oraz drobne
Tekst i foto : Justyna Bajko

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
18,40 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (III piętro).
Szczegóły zawiera zaproszenie 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.
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SZCZYGŁOWICE. POSZKODOWANY PRZERYWA MILCZENIE

Spalony za truskawki?
W nocy z 7 na 8 czerwca na parkingu przy ul. Staszica
w Szczygłowicach spłonął „dostawczak”, parę dni później
samochód osobowy. Poszkodowany milczał. Do czasu. Kilka
dni temu w naszej redakcji zadzwonił telefon...
Znali się od zawsze. Codziennie
z daleka krzyczeli sobie „cześć”
i pomagali w drobnych sprawach.
Handlowali niedaleko siebie: pan
Piotr odzieżą uży waną, a jego
kolega żywnością. Nie wchodzili
sobie w drogę. Nie byli konkurencją. Karta się odwróciła, kiedy pan
Piotr oprócz ubrań przywiózł kilka
koszyczków truskawek.

Znakowanie trwa tylko kilka minut

KNURÓW. STRAŻ MIEJSKA ZNAKUJE ROWERY

Na pohybel złodziejom!

PIERWSZY POŻAR

Szczygłowiczanin słyszał, że źle
się dzieje na targowisku. Sprzedawcy warzyw i owoców znikali jeden
po drugim.
– Jakieś dwa lata temu przez
parę dni też handlowałem truskawkami i nawet z pięciu czy sześciu
nas stało. A potem sprzedawców
ubywało, ubywało... To komuś
przecięli koła w samochodzie, komuś innemu owoce oblali benzyną.
Sam byłem świadkiem, jak kobiety
opłaciły stragan za miesiąc z góry,
a na drugi dzień już nie przyjechały – opowiada pan Piotr. – Dopóki
mój konkurent sprzedawał w innym
miejscu, był spokój. W momencie,
kiedy postawił nogę na targu, ludzie
zaczęli się wykruszać. To nie może
być przypadek.
Pan Piotr w lutym zeszłego roku
kupił stragan na targu w Szczygłowicach.
– Lubię handlować – uśmiecha
się.
W sezonie oprócz odzieży zdecydował się sprzedawać tak że
truskawki. Kolega, który do tej
poru był monopolistą w sprzedaży
owoców, nie krył złości.
– Miałem tylko 53 koszyczki.
Szybko poszły. W trzy dni. Jeszcze
z auta nie zdążyłem wynieść, a już
ludzie pytali, czy mam te truskawki,
bo takie ładne były. Konkurent widział, że sprzedaję. I patrzył na mnie
takim wzrokiem. To się czuje, kiedy
ktoś ma do ciebie pretensje. Czy podejrzewałem, że może mi zrobić coś
takiego? Nie, nawet przez myśl mi to
nie przeszło, w końcu znamy się tyle
lat – mówi sprzedawca.
Pan Piotr sprzedał ostatni koszyczek w sobotę, 7 czerwca. Tej
samej nocy spłonął mu pierwszy
samochód. Nikt sprzedawcy wcześniej nie ostrzegł, nikt mu nie groził.
– Kiedy o 5 rano policja zapukała do moich drzwi i powiedziała

„Dostawczak” spłonął pierwszy, w nocy z 7 na 8 czerwca

o podpaleniu, od razu wiedziałem,
że to on. Bo kto inny byłby zdolny
do czegoś takiego... – wspomina
poszkodowany.
„On” jest znany w Szczygłowicach. Parę lat temu w yszedł
z więzienia i założył działalność
handlową. Podobno nie załatwia
porachunków sam, zostawia to - jak
mówią mieszkańcy - swoim żołnierzykom – umięśnionym, zdolnym
do wszystkiego kryminalistom.

OSTRZEŻENIE

Po odjeździe funkcjonariuszy
pan Piotr zauważył, że na jego samochodzie osobowym ktoś położył
zdechłego ptaka.
– To było ostrzeżenie, ale kiedy
zobaczyłem tego mojego konkurenta
na osiedlu, nerwowo nie wytrzymałem. Zacząłem krzyczeć. Wprost
mu powiedziałem, że wiem, że to
on i zwyzywałem od najgorszych.
Wyparł się wszystkiego – na samo
wspomnienie tego dnia szczygłowiczanin się denerwuje.
Myślał, że na „dostawczaku”
koszmar się skończy. Nic z tego.
W nocy z 11 na 12 czerwca podpalacz znowu zaatakował. Kiedy płonął drugi samochód, pana Piotra
nie było w domu.
– Jeszcze nie dotarłem na Staszica, a już ludzie mi powiedzieli
– wspomina. –Poczułem taką złość.
Kto normalny mógłby zrobić coś
takiego?
Swój spalił swego.
– Wiedział, że tylko w ten sposób
może mnie nastraszyć. Nie miał
odwagi przyjść i spojrzeć mi oczy,
bo przecież ja ich wszystkich znam.
Jego i tych jego żołnierzyków – opowiada.
W pożarze ucierpiał także po-

12 czerwca ogień strawił drugi samochód pana Piotra
i auto sąsiadki
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jazd stojący obok samochodu pana
Piotra.
– Moja osobówka była stara, ale
ten drugi młoda dziewczyna kupiła
sobie na raty. Bardzo płakała… Tyle
czasu go spłacała i wszystko poszło
w dymem – mówi mężczyzna. –
Przecież mogli na tyle sposobów
mnie nastraszyć, nie wiem, opony
przeciąć. A tak jeszcze inni ucierpieli…
Po pożarach pojawiły się plotki
o rzekomych długach poszkodowanego.
– Przyrzekam, że nie mam
żadnych długów. Nikomu krzywdy
nie zrobiłem, nikomu nic nigdy nie
wziąłem. Sprzedałem w trzy dni 53
koszyczki truskawek i za te truskawki mnie spalili – dobitnie podkreśla
pan Piotr.

DOWODÓW JAK NA LEKARSTWO

Szczygłowice żyją w strachu,
ludzie boją się zostawiać samochody na parkingu przy ul. Staszica.
Nawet konkurent pana Piotra parkuje w strzeżonym miejscu. Czyżby
obawiał się zemsty?
– Ostatnio facet chciał czereśnie
sprzedawać. Miał kilka woreczków.
Od razu ludzie mu powiedzieli, żeby
tego nie robił, bo go spalą. Straszne
to wszystko. Gdzie te kamery? Gdzie
są ci, którzy mają nas chronić? – zastanawia się pan Piotr.
Złożył doniesienie na policję.
Zapewnia, że nie boi się walczyć
o sprawiedliwość.
– Nie mogę popuścić, przecież
nie można tak ludzi podpalać –
mówi rozgoryczony.
Policja nie udziela informacji
oprócz tej, że śledztwo wciąż trwa:
zbierane są dowody, badane motywy. Choć mieszkańcy i sam poszkodowany już znaleźli winnego,
każdy ma prawo do obrony. Dopóki
sąd nie wyda wyroku skazującego,
obowiązuje domniemanie niewinności. Plotki i spekulacje to za
mało. Potrzeba dowodów, a tych na
razie brak.
Pan Piotr wrócił w sobotę na
stragan.
– Nie wycofam się, choć czasami
aż serce boli, gdy pomyślę, co się
stało. To za dużo jak na jednego
człowieka. Samochody były stare,
ale jednak żal. Może kupię sobie
jakieś tanie, nieduże auto, żeby
towar wozić… Bo co ja mogę zrobić?
Poddać się? Przecież wszyscy nie
możemy się bać.
JB, foto: archiwum

Od 14 maja do 24 września trwa
bezpłatna akcja znakowania rowerów.
W każdą środę od godz. 14 do 17 Straż
Miejska czeka na właścicieli jednośladów
Sezon wakacyjny sprzyja kradzieżom jednośladów. Złodzieje,
z coraz lepszym sprzętem, bez trudu
przecinają zamki i łamią skomplikowane kody. Zdarza się, że właściciele
sami proszę się o kradzież, zostawiając rowery „na chwilę” przed sklepem
lub klatką schodową.
Dzięki akcji strażników miejskich zwiększa się szansa posiadaczy
skradzionych jednośladów na ich
odzyskanie. Na czym polega znakowanie? Funkcjonariusz graweruje na
ramie roweru kod oraz nakleja kolorową, trudną do zdarcia naklejkę,
informującą potencjalnego złodzieja,
że tego pojazdu lepiej nie kraść. Odpowiednio oznaczony rower trafia do
policyjnej bazy danych.
W ubiegłych latach knurowianie chętnie znakowali jednoślady.
W 2011 roku do bazy trafiło 55 pojaz-

dów, w 2012 - 94, a w 2013- 78 sztuk.
- Spośród 227 oznakowanych
rowerów zgłoszono 5 przypadków
kradzieży, co stanowi 2 proc. oznakowanych jednośladów - informuje
Straż Miejska.
Tegoroczna akcja ruszyła 15
maja. Do tej pory skorzystało z niej
12 knurowian.
Co trzeba zrobić, żeby oznakować rower? Wystarczy przyjść w środę w godz. od 14 do 17 do siedziby
SM (ul. Niepodległości 5), przynieść
rower, dokument tożsamości ze zdjęciem oraz paragon lub fakturę potwierdzająca zakup pojazdu. W przepadku braku paragonu lub faktury
właściciel składa oświadczenie.
Akcja znakowania jest bezpłatna
i skierowana tylko do mieszkańców
Knurowa.
jb

GIERAŁTOWICE. NIE REAGUJESZ - AKCEPTUJESZ

Widziała jak kradł rower.
Zareagowała
Zabrzańscy wywiadowcy zatrzymali
21-letniego złodzieja rowerów. Pomogła
im w tym pasażerka autobusu linii 47
W środę wieczorem podróżująca
autobusem zauważyła mężczyznę
odjeżdżającego sprzed sklepu na
rowerze. Za nim wybiegła kobieta
z okrzykiem: łapać złodzieja.
Pasażerka niewiele mogła wtedy
zrobić. Do czasu. Na jednym z zabrzańskich przystanków do autobusu
wsiadł z rowerem zmęczony ucieczką
złodziej. Kobieta natychmiast powiadomiła zabrzańską policję. I chociaż
mężczyzna wysiadł kilka przystanków dalej, informacje przekazane
przez świadka pomogły wywiadowcom wytypować złodzieja i ustalić
jego miejsce zamieszkania.
W mieszkaniu 21-letniego zabrzanina funkcjonariusze znaleźli
drugi rower - najprawdopodobniej
skradziony z rejonu Gierałtowic

i Ornontowic.
Zatrzymany trafił do policyjnego
aresztu. Dzień później przekazano go
policjantom z Knurowa, ponieważ to
na ich terenie złodziej dopuścił się
kradzieży.

/g/
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KNURÓW. RODZINA 3+ Z NOWĄ KARTĄ

Nowa karta dla dużej rodziny

Przybędzie mieszkań
Urząd Miasta poinformował o sprzedaży
działki w rejonie ul. 26 Stycznia
i Zimowej. Do końca 2015 roku powstanie
tam dom wielorodzinny, liczący 9
zróżnicowanych metrażowo mieszkań
Nabywcą działki jest firma Budman Ceramika Budowlana Mirosław
Mańko z Gliwic - zwycięzca przetargu, jaki w maju zorganizował knurowski magistrat.
Zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z dopuszczeniem
zabudowy wielorodzinnej. Gmina
ograniczyła przetarg do podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dewelopingu.
Cena dzia łk i o powierzchni
0,1807 ha wyniosła ostatecznie 232

666,80 zł. Projekt zakłada budowę
dwukondygnacyjnego domu z poddaszem użytkowym. Powstanie w
nim 9 mieszkań (po 3 dwu-, trzyi czteropokojowe) o metrażu od 39
do 79 m². Każde będzie mieć aneks
kuchenny połączony z pokojem
w formie studia.
Inwestor zamierza oddać budynek do użytku do końca 2015 roku.
Przypomnijmy, że w listopadzie
2012 roku, przy ul. Przedwiośnia, na
osiedlu Cztery Pory Roku, oddano do
użytku apartamentowiec. Wszystkie
mieszkania szybko znalazły nabywców.
/g/

Szaleńcy na motorach
- Podoba mi się, jak Policja przykłada się do łapania pijanych kierowców. Ale
czy nie powinna też większej uwagi poświęcić motocyklistom? Moim zdaniem
to konieczność. Kilka razy byłam świadkiem szaleńczej jazdy motocyklistów
po ul. Kosmonautów i Niepodległości. Włos się jeży na głowie, gdy człowiek
pomyśli, do czego taka głupota może doprowadzić. I raz mało brakowało, gdy
na przejście dla pieszych weszła starsza pani. Omal nie została rozjechana
przez wariata na motorze. Coś trzeba zrobić, żeby ukrócić takie zachowanie...
Marzena
Pojemniki trzeba opróżniać
- Często na łamach PL mowa jest
o sprzątaniu po psach, o wyprowadzaniu na osiedle, gdzie roi się
od tabliczek „zakaz wyprowadzania psów”. Na osiedlu WP II przy
ul. Marynarzy przechodzę obok
przepełnionego kosza. Woreczki
leżą już nawet na trawie, bo nie
ma gdzie ich wrzucać (jak widać
na zdjęciu). Jest jeden kosz i nikt
go nie opróżnia. To nie pierwsza
taka sytuacja, wcześniej też się
z niego wysypywało. Pełny kosz
stoi tu już kilka dni - jeszcze
przed Bożym Ciałem - i nikt go
nie sprząta. W upale zapach, który tam się unosi, fajny nie jest.
Właściciele (niektórzy) zbierają
odchody swoich piesków, a nie
mają gdzie wyrzucać...
A.
Podziękowania
- Dni Knurowa były bardzo udane. To zasługa artystów, organizatorów, ale i sponsorów. Osobiście chciałbym podziękować firmom i osobom, które wsparły moje działania
w czasie imprezy. Jestem wdzięczny za gadżety, pamiątki, słodycze. Za
wszystko, co sprawiło radość zwłaszcza najmłodszym uczestnikom imprezy...
Izydor Golec

Not. bw

4

Do tej pory prawie 200 gmin,
w tym Knurów, wprowadziło system ulg dla rodzin wielodzietnych.
W ślad za nim poszło Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. 16 czerwca ruszył program rządowy o ogólnopolskim zasięgu „Duża Rodzina”.
Rodziny z co najmniej trojgiem
dzieci, rodzice zastępczy, osoby
prowadzące rodzinne domy dziecka
oraz ich podopieczni mogą otrzymać
Kartę Dużej Rodziny. Wystarczy złożyć wniosek w miejscu zamieszkania.
W Knurowie można to zrobić w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (pokój 112,
I piętro budynku przy ul. Ogana 5).
Pierwsze karty powinny trafić
do zainteresowanych już w lipcu.
Lista partnerów programu na razie
nie powala. Program upoważnia
m.in. do 5 proc. zniżki na zakupy
w jednej z droższych sieci sklepów
spożywczych, 20 proc. rabat na pobyt
w ośrodkach przygotowań olimpijskich, gdzie cena za dobę zaczyna się
od 100 zł.

Rysunek: Tomek (lat 5) z MP-7 w Knurowie

wizualizacje: Venit

W REJONIE ULIC 26 STYCZNIA I ZIMOWEJ STANIE
DOM WIELORODZINNY

Od połowy czerwca rodziny wielodzietne mogą przystąpić do
rządowego programu „Duża Rodzina”, który oferuje zniżki na
wybrane towary i usługi

Rządowy program ma być wsparciem dla rodzin wielodzietnych

Kolej (PKP Intercity) oferuje 25
proc. zniżki, jednak stawia warunek:
w podróż muszą się wybrać minimum 3 osoby. Ponadto do programu
przystąpiły muzea z całej Polski.

Szczegółową listę partnerów
programu można znaleźć na stronie
ministerstwa. Informacje dotyczące
Karty Dużej Rodziny (wnioski, lista
pytań i odpowiedzi) do pobrania ze
strony www.knurow.pl
/g/

KNURÓW. WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH

Trudniej niż
w zeszłym
roku
Tylko 71 proc. maturzystów odbierze świadectwa w lipcu.
To najgorszy wynik od lat. W Knurowie, jak co roku, najlepiej
wypadło Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół im. I.J.
Paderewskiego
W I Liceum Ogólnokształcącym
do egzaminu maturalnego przystąpiło 136 abiturientów. W pierwszym
terminie zdało 85 proc. 13 proc.
spróbuje ponownie w sierpniu.
W Technikum nr 1 maturę zdawało 45 uczniów.
– Sukces już w maju odnotowało
34 maturzystów, co daje zdawalność
76 proc. – informuje dyrektor Gumienny. – Do sierpniowej poprawki
przystąpi 10 zdających.
W przypadku Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 do egzaminu podeszło 77 maturzystów.
– 24 proc. otrzymało świadectwa
w lipcu, a 49 proc. wciąż ma szansę
zdać maturę w sierpniu – tłumaczy
wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Jacek Czapkiewicz.
– Robiliśmy wszystko, aby zdało jak
najwięcej osób, jednak czasami matura wychodzi słabiej, zresztą tak jak
w całej Polsce.
Kiepsk ie w ynik i egzaminów

maturalnych są – zdaniem dyrektorki „Paderka” Doroty Gumienny
– skutkiem dużo trudniejszego arkusza egzaminacyjnego. Podobnego
zdania jest wicedyrektor ZSZ nr 2
Jacek Czapkiewicz.
– Być może jest to przygotowanie
tła do ogłoszenia przyszłorocznego
sukcesu reformy programowej, bo
pierwszy rocznik uczony wedle tzw.
nowej podstawy programowej będzie
zdawał swoją maturę w 2015 roku
– podejrzewa dyrektor Gumienny.

– I wtedy, dzięki łatwym zadaniom
egzaminacyjnym, wyniki okażą się
wysokie, co udowodni sukces nowej
organizacji kształcenia w gimnazjach, a zwłaszcza w szkołach średnich.
Po stresach maturalnych uczniów czeka kolejne wyzwanie – rekrutacja na studia.
– Wszystkim naszym absolwentom życzymy powodzenia! – dodaje
dyrektor „Paderka”.
jb

Tymczasem w gimnazjach...
Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego wyniósł
w Knurowie 71,39 proc. punktów możliwych do zdobycia, w Pilchowicach - 73,12 proc, natomiast w Gierałtowicach 72,17 proc. Z matematyki knurowianie uzyskali 45,66 proc., pilchowiczanie 48,45 proc., zaś
uczniowie z Gierałtowic - 53,04 proc. Lepiej niż z królową nauk, gimnazjaliści poradzili sobie z historią i wiedzą o społeczeństwie: Knurów- 58,76
proc., Pilchowice - 60,48 proc., Gierałtowice - 59,83 proc. W naukach
przyrodniczych najlepsi byli uczniowie z Gierałtowic 56,23 proc., na kolejnym miejscu uplasowały się Pilchowice - 51,45 proc. i Knurów - 50,83
proc.
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KNURÓW. MIESZKAŃCY TBS-ÓW PRZY UL. UŁANÓW SKARŻĄ SIĘ NA STAN BUDYNKÓW

Prognozy dla TBS-ów

Kiedy 10 lat temu lokatorzy nowo wybudowanych TBS-sów przy
ul. Ułanów wprowadzali się do wymarzonych mieszkań, nie
przypuszczali, że będą musieli borykać się z wieloma problemami...

- Tak jest za każdym razem - żali się pan
Wiesław, pokazując zalaną piwnicę

Ostatnie dni czerwca przyniosły
nawałnice. To dla mieszkańców TBS-u przy ul. Ułanów oznacza tylko
jedno - zalane i zawilgocone piwnice.
- Tak jest za każdym razem – żali
się Wiesław Waszewski. - Trochę
deszczu i powódź w piwnicy, a sprzątać nie ma komu.
Lokatorzy wiedzą, że przechowywanie rzeczy w piwnicy grozi ich
zamoknięciem lub zniszczeniem.
- Mnie najbardziej chodzi o dzieci... Jak pozwolić im wchodzić do
takiego miejsca? Przecież po rower
czy wózek nie da się tam dostać, sam
nie mogę dojść do swojej piwnicy –
dodaje pan Wiesław, pokazując breję
na posadzce.
Budy nk i administrowane są
przez Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Kiedy dekadę temu oddawano je do
użytku, zachwycały nowoczesnym
designem i estetyką wykonania. Niestety, upływ czasu niezbyt łaskawie
obszedł się z blokami. Radość mieszkańców z nowego lokum uleciała
w przeciwieństwie do fetoru, jaki
panuje w piwnicach. Klatki schodowe
wymagają gruntownego odświeżenia. Położona farba nie spełnia swojej
funkcji - w takich miejscach najlepiej
sprawdzają się lamperie.

CZEKAJĄ I... CZEKAJĄ

- Ciężko się dogadać z zarządcą
budynku, czynsze są wysokie a inwestycje żadne – podsumowuje jeden
z lokatorów budynku nr 15, Adrian
Bajorek. - Mieszkam tu z rodziną od
początku, a jeszcze ani razu nie były

malowane klatki schodowe. Oczywiście można się zasłaniać przepisami,
jednak wygląd kole w oczy. Podobno
korona budynku też wymaga remontu.
Niezadowolenie mieszkańców
rośnie z roku na rok, jednak Zarząd
MTBS obiecuje, że podejmie kroki,
by budynki odzyskały dawny blask.
- Od rana wodę z piwnicy w obu
klatkach budynku nr 17 wypompowują pracownicy MTBS, szkody zostaną
usunięte – zapewnia członek zarządu,
Katarzyna Piecha.
Na pytanie, czy problem z ciągłym zalewaniem zostanie rozwiązany, odpowiada: - Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja jest alarmująca.
Niestety przyczyną tych notorycznych
zalań jest podchodzenie wód gruntowych pod budynki w czasie długich
i intensywnych opadów. Pracujemy
nad rozwiązaniem problemu i szukamy metod, których zastosowanie wyeliminuje napływanie wód do piwnic.
Zarząd MTBS zapewnia również,
że przymierza się do kompleksowego
remontu obu budynków.
- Jeszcze za wcześnie, aby mówić
o szczegółach, natomiast podczas
styczniowego spotkania z mieszkańcami ustaliliśmy, że zaczniemy od
malowania klatek schodowych - dodaje Piecha.
Prace mają być wykonane na
przełomie lipca i sierpnia. Być może
będą to wreszcie miłe dobrego początki.
Tekst i foto: B.S.

KNURÓW. SYTUACJA W MIEŚCIE OPANOWANA

Burzowa niedziela, lany poniedziałek

Ulewa, jaka przeszła w niedzielę nad miastem, dała się niektórym we
znaki. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie
i Ochotniczej Straży Pożarnej 10 razy wyjeżdżali odpompowywać wodę
z piwnic i usuwać połamane konary drzew
Mieszkańcy ul. Wilsona są już przyzwyczajeni, że po kilkudniowych opadach deszczu, droga zamienia się w potok. Wszystko,
jak mówi szef inspektoratu obrony cywilnej, mjr Jarosław Wiewiura, przez szkody
górnicze, które zaburzają naturalny spływ
deszczówki.
- Wiele ulic na czas budowy kanalizacji
zostało rozkopanych. Po opadach utworzyły
się tam zastoiska wodne - wyjaśnia. - Gdzieniegdzie doszło do lokalnych podtopień.
Sytuację, na szczęście, udało się szybko
opanować. Również dzięki temu, że w kwietniu i maju wykoszono przydrożne rowy oraz
oczyszczono studzienki.
Major Wiewiura podkreśla jak wiele
zależy od samych mieszkańców. - Co roku na
zarurowanych odcinkach cieków borykamy
się z problemem nagromadzonych śmieci.
Kraty zamontowane na wlotach rur zbierają
badyle, skoszoną trawę, worki foliowe.
Firmy wykonujące usługi na ciekach
wodnych już w ubiegłym przestrzegały działkowców z ul. Szpitalnej, aby nie wrzucali do
pobliskiego rowu wersalek, części samochodowych czy sprzętu AGD.

Ul. Wilsona
przypominała rwący
potok

RANKING DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ

Prezydent na piątkę,
Knurów na szóstkę

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej po raz
drugi rozstrzygnęła Ogólnopolski Ranking
„Perły Samorządu”. Wśród wyróżnionych
znalazł się Knurów i prezydent Adam Rams

Knurów został ujęty wśród środowiska oraz na rzecz turystymiast do 100 tys. mieszkańców. W ki, sportu i rekreacji. Doceniali
tej kategorii zajął szóste miejsce, udogodnienia ułatwiające kontakt
najlepsze z miast w województwie z urzędnikami. Znaczenie miał też
(w tej kategorii). Wygrał Kołobrzeg staż na stanowisku szefa gminy/
przed Józefowem i Ełkiem.
miasta – w yżej oceniano tych,
Zdaniem twórców rankingu którzy sprawują funkcję kolejną
najlepszym dużym miastem (po- kadencję. Uzyskane odpowiedzi
wyżej 100 tys. mieszkańców) jest autorzy zestawienia weryfikowaGdańsk. Na podium znalazły się li (m.in. metodą „tajemniczego
też Płock i Poznań. Z miast woje- klienta”) i uzupełniali (wysyłając
wództwa śląskiego najwyżej skla- pytania precyzujące).
syfikowano Dąbrowę Górniczą – na
- Z analizy ankiet wypełnionych
5 miejscu.
przez najlepszych wynika wyraźnie,
Wysoko oceniony został prezy- że zwycięzcami mogli zostać tylko
dent Rams. W kategorii miast do ci, którzy uzyskali dobre wyniki we
100 tys. mieszkańców zajął piąte wszystkich badanych przez nas dziemiejsce. Pierwsze przyznano Stani- dzinach, a ponadto przyłożyli się
sławowi Kruszewskiemu (Józefów). do starannego wypełnienia ankiety
Powody do satysfakcji mają też – wyjaśnia Zofia Józefiak, redaktor
inni przedstawiprowadząca Dzienciele regionu. W
nik Gazetę Prawną.
Najlepsze miasta
kategorii dużych
– Samorządy lepiej
do 100 tys.
mieszkańców
miast wygrał Zygniż w ubiegłym
munt Frankiewicz Kołobrzeg, 2. Józefów, 3. roku radzą sobie
(Gliwice), trzeci Ełk, 4. Nowy Targ, 5. Łom- z obowiązkowymi
był Piotr Uszok ża, 6. Knurów, Jelenia zadaniami i coraz
Góra i Legnica (ex aequo),
(Katowice), piączęściej decydują
7. Mikołów, 8. Kalety.
t y Adam Fuda li
się na wprowadze(Rybnik), szósty
nie nieobowiązkoZbigniew Podraza (Dąbrowa Gór- wych innowacji ułatwiających
nicza), a siódmy Andrzej Dziuba życie mieszkańcom, także niepeł(Tychy).
nosprawnym i posiadającym małe
Twórcy rankingu rozesłali do dzieci. I że w pozyskiwaniu środków
samorządów ankiety zawierające na inwestycje duża grupa samokilkadziesiąt pytań. Szczególnie rządów okazała się prawdziwymi
wysoko punktowali działalność mistrzami.
/bw/
inwestycyjną, służącą ochronie
Najlepsze miasta powyżej 100 tys. mieszkańców

Gdańsk, 2. Płock, 3. Poznań, 4. Szczecin i Toruń, 5. Opole, Bydgoszcz i
Dąbrowa Górnicza, 6. Łódź, 7. Wałbrzych.

Najlepsze gminy miejsko-wiejskie

Prusice, 2. Karlino, 3. Stronie Śląskie, 4. Czaplinek, Mszczonów i Czerwińsk, 5. Aleksandrów Łódzki, 6. Kolbuszowa i Olecko, 7. Bobowa i
Połaniec.

Najlepsze gminy wiejskie

Iława, 2. Zgorzelec, 3. Stępnica, 4. Wierzchosławice, 5. Ciasna, 6. Tarnowo Podgórne, Przytoczna, Zielonki i Szczutowa, 7. Męcinka.

reklama

/pg/, foto: arch. mieszkanki budynku nr
21, przy ul. Wilsona
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Foto: Unii Brackiej

rozmaitości

Uczennice ZS nr 18 w Zabrzu namalowały
na korytarzu rafę koralową

SZCZYGŁOWICE

W przychodni jak
w akwarium

Ks. Piotr Larysz przekonuje, że o Panu Bogu
trzeba zaświadczyć

KNURÓW. I ULICZNA EWANGELIZACJA

Jezus jest dla każdego!

Foto: Unii Brackiej

Nastolatki z Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu zrobiły
sympatyczny prezent małym pacjentom przychodni
Unii Brackiej w Szczygłowicach. Teraz oczekiwanie na
wizytę u lekarza to czysta przyjemność

Wizyta w gabinecie to jak wyprawa do oceanarium

Kto choć raz oczekiwał z dzieckiem na wizytę u pediatry, ten wie, jak
trudno zająć mu czas. Kolorowanki i
kredki wystarczają na 5 minut. Przychodnia Unii Brackiej w Szczygłowi-

cach postanowiła coś z tym fantem
zrobić. Poprosiła o pomoc uczniów
zabrzańskiej szkoły plastycznej, a ci
namalowali na ścianach poczekalni i
gabinetów podwodny świat.

- Kaczor Donald, Myszka Miki
albo bohaterowie innych bajek są
wszędzie - stwierdza Paulina Pitrowska, koordynatorka projektu.
- Postanowiliśmy stworzyć coś nieoczywistego, co jednocześnie będzie
mieć charakter edukacyjny.
Oczywistym wydało się nawiązanie do mozaiki przedstawiającej zachód słońca, która od wielu
lat zdobi wnętrze przychodni. Jej
uzupełnieniem stał się wiernie odwzorowany podwodny świat z krabami, delfinami, latającymi rybami,
rafą koralową. Zadania podjęły się
uczennice z Zespołu Szkół nr 18 w
Zabrzu.
- Jeszcze w trakcie prac rodzice
małych pacjentów nie mogli wyjść z
podziwu - opowiada Pitrowska. - Mówili: o Boże, gdyby tak we wszystkich
przychodniach było...
/g/

ZAPROSZENIE

W poszukiwaniu Królestwa Bożego
Od kilku tygodni Świadkowie Jehowy osobiście wręczają
zaproszenia na doroczny kongres mieszkańcom Knurowa i okolic.
Organizatorzy szacują, że w najbliższy weekend z biblijnych
pouczeń w Centrum Kongresowym w Sosnowcu skorzysta około
6000 osób (500 z Knurowa)
Myślą przewodnią trzydniowego programu są
słowa: Szukajmy najpierw Królestwa Bożego!
- O przyjście Królestwa Bożego modlą się ludzie
wyznający różne religie. Podczas kongresu usłyszymy,
czym jest to Królestwo oraz jaki korzystny wpływ może
wywrzeć na nasze życie - mówi Marek Gatner, rzecznik prasowy kongresu.
6

Podążając za myślą papieża Franciszka,
parafia Matki Bożej Częstochowskiej
zorganizowała I Uliczną Ewangelizację.
- Chcieliśmy pokazać, że Jezus jest dla
każdego człowieka: wierzącego, wątpiącego
i poszukującego - mówi ksiądz Piotr Larysz z
parafii Matki Bożej Częstochowskiej
Ewangelizatorzy w czasie Dni
Knurowa opuścili mury kościoła,
aby opowiadać o Bogu, tym którzy
chcieli słuchać.
- Święto miasta to doskonała
okazja, aby dotrzeć z Ewangelią
do wielu osób.
Tym bardziej że
papież Franciszek wielokrotnie powtarza, iż
Kościół nie może
pozostawać już
tylko w sferze zamkniętych drzwi,
nie można się bać
wyjść do ludzi z
Ewangelią i konkretną propozycją, że trzeba po
prostu zaświadczyć - tłumaczy
ks. Piotr.
O Ewangelii
świadczono na
różne sposoby,
m.in. śpiewano ku chwale Pana,
zorganizowano pokaz filmów i prezentację ofert wydawnictw katolickich. W namiocie powołaniowym o
swojej drodze do Kościoła opowia-

dali klerycy i siostry zakonne.
- Była również wystawa pt. „Jan
Paweł II obrońca życia” - opowiada
ks. Piotr. - W kościele cały czas
trwała modlitwa za mieszkańców
miasta, ktoś odmawiał różaniec,
k toś a d oro wał
Najświętszy Sak ra m e n t , k t o ś
inny po prostu
siedział w ławce
i zastanawiał się
nad swoim życiem.
K nu row ia n
dziwiła taka formy ewangelizacji.
- By ł o l e kkie zaskoczenie
- śmieje się ks.
Larysz.
Poza murami kościoła młodzież bez obaw
rozmaw ia ła z
ewangelizatorami o ważnych i trudnych sprawach.
Rozmowa buduje wspólnotę, która,
miejmy nadzieję, przyniesie realne
owoce w przyszłości.
jb, foto: Jacek Szurgot

reklama

Trzydniowe spotkanie rozpoczyna się w piątek (4
lipca) o godz. 9.20. Organizatorzy szczególnie polecają przemówienie kluczowe, zaplanowane na piątek
przed południem.
Wstęp na kongres jest wolny, a w czasie spotkań
nie przeprowadza się zbiórek pieniędzy.
/g/
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Foto: Arch. Bogusława Szyguły

Kiedy górnicy z województwa śląskiego podziwiali
port w Gdyni...

... ulicami Knurowa przeszedł uroczysty pochód... marynarzy i mieszkańców

KNURÓW

Morzu służyć w potrzebie
Obchody Święta Morza w dwudziestoleciu międzywojennym
organizowane były z jeszcze większym rozmachem niż
Barbórki. Mimo że czasy były kryzysowe, to właśnie
górnicy nie szczędzili grosza na budowę portu w Gdyni
Na mocy traktatu wersalskiego
II Rzeczpospolita odzyskała dostęp
do Bałtyku o długości zaledwie 140
km. Gdańsk stał się autonomicznym
miastem-państwem, kontrolowanym
przez Ligę Narodów.
Początkowo eksport towarów ze
Śląska uzależniony był wyłącznie od
niemieckiego portu w Szczecinie.
Ten w Gdańsku nie miał odpowiedniego zaplecza.
Pionierem wysyłki polskiego
węgla z Gdańska i Gdyni na rynki
zamorskie była spółka Skarboferm,
dzierżawiąca od Skarbu Państwa
m.in. kopalnię „Knurów”.
W maju 1925 roku wysłała z
Gdańska pierwszy transport polskiego węgla za granicę, by 2 miesiące
później wyekspediować z Gdyni
1,5 tys. ton czarnego złota. Straty,

jakie przyniosła wtedy wojna celna,
sprawiły, że należało jak najszybciej
uniezależnić się od niemieckiego
rynku zbytu.
Budowa magistrali węglowej,
łączącej województwo śląsk ie z
Pomorzem, umożliwiła wysyłanie
węgla do Skandynawii, a przy okazji
rozwój portu w Gdyni.
Zagospodarowanie polskiego
wybrzeża, utworzenie floty handlowej i marynarki wojennej stały się
priorytetami II Rzeczpospolitej.

GDYNIA CUD

Z pomocą przyszło społeczeństwo i... Liga Morska i Rzeczna (od
1933 roku przemianowana na Ligę
Morską i Kolonialną). W 1932 roku,
pod koniec czerwca, po raz pierwszy
zainaugurowała obchody Święta Mo-

W 1935 roku na placu targowym u zbiegu
ul. 1 Maja i Wilsona stanęła makieta statku
„Wilk Morski”

rza. Pomysłodawcy chcieli ściągnąć
nad Bałtyk ludzi z całego kraju, by
zobaczyli „cud Nowej Polski”, czyli
port w Gdyni. Przyjechało aż 100
tys. osób.
Odtąd co roku Liga Morska i
Kolonialna organizowała obchody
w całym kraju.
Kiedy w 1933 roku minister Rzeszy Trewiranus publicznie domagał
się rewizji granic, co doprowadziłoby
do utraty przez Polskę dostępu do
Bałtyku, czerwcowym obchodom
Święta Morza towarzyszyły liczne
manifestacje pod hasłem „Frontem
do Morza!”.
Szalejący kryzys ekonomiczny
początku lat 30. nie przeszkodził
załodze kopalń „Piotr i Paweł” oraz
„Foch ” opodatkować się (po 10
groszy miesięcznie) na rzecz Ligi

Morskiej i Kolonialnej i Funduszu
Obrony Marynarki Wojennej. Knurowski oddział Ligi zajmował jeden
pokój w dyrekcji kopalni przy ul.
Dworcowej. Do organizacji wstąpiło
wtedy kilkaset osób z załogi, uiszczając co miesiąc 1 zł składki.
W nagrodę w obchodach Święta
Morza w Gdyni, w 1934 roku, wzięło
udział 30 górników, w tym 8 z kopalni „Knurów”. Warto dodać, że
ks. Alojzy Koziełek pokrył koszty
wycieczki dwóm osobom: członkowi Stowarzyszenia Młodej Polski i
członkowi Związku Bezrobotnych.
Resztę dofinansowała Liga.
28 i 29 czerwca Gdynia przeżyła
prawdziwe oblężenie. Przyjechało 18
tys. osób z całego kraju, by zamanifestować swój entuzjazm i stać się pionierami idei morskich i kolonialnych.

Wszyscy chóralnie wygłosili słowa
przysięgi: Ślubuję uroczyście wobec
Boga i Ojczyzny stać zawsze na straży
polskiego morza, wartość pracy polskiej na morzu nieustannie i wytrwale
pomnażać czynem ofiarnym, Morzu i
Polsce w każdej służyć potrzebie.

WILK MORSKI

Zachowało się zdjęcie z wyjazdu
do Gdyni delegacji górników. Być
może ktoś z Czytelników rozpozna
na nim knurowian...
Ci, którzy nie pojechali do Gdyni,
wzięli udział w poświęceniu bandery Ligi Morskiej i Kolonialnej.
Uroczystości towarzyszył przemarsz
marynarzy i mieszkańców ulicami
Knurowa.
W 1935 roku kraj okrył się żałobą
po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Pojawiło się pytanie, czy w takich
okolicznościach przystoi celebrować
Święto Morza, a jeśli tak, w jakiej formie? Czy nie zrezygnować z puszczania
wianków (zwyczaj zaadaptowano z
Nocy Świętojańskiej - przyp. red.)?
Liga zorganizowała obchody pod
hasłem: „Budujemy okręty na własnej
stoczni”.
To, co działo się wtedy w Knurowie, odbiło się szerokim echem w
ówczesnej prasie: Święto Morza rozpoczęto od uczczenia marszałka Piłsudskiego dwuminutowym sygnałem
syren połączonym z przerwą w pracy.
W sali widowiskowej hotelu Lorentz-Orlowski (dawny Dom Kultury)
zorganizowano uroczystą akademię.
Na stawie zamkowym odbyły się
pokazy modeli pływających, a wieże
szybowe kopalni „Knurów” rozbłysły
wieczorem pięknymi iluminacjami.
Największym zainteresowaniem
cieszyła się makieta statku „Wilk
Morski”, ustawiona na placu targowym (u zbiegu ul. 1 Maja i Wilsona).
Statek, mierzący 15 m długości, zbudowano z inicjatywy i pod nadzorem
sztygara maszynowego Latuska,
byłego marynarza.
Takich instalacji powstało w całej
Polsce wiele, np. na rynku w Złotoryi
stanął kontrtorpedowiec „Wicher”, a
w Czechowicach na Śląsku... latarnia
morska.
Ze zbiórek pieniędzy na Fundusz
Obrony Morskiej Liga sfinansowała
budowę okrętu podwodnego „Orzeł”.
W czasie II wojny światowej Liga
Morska i Kolonialna nie prowadziła
działalności. Z ambitnych planów pozyskania terenów w Brazylii, Liberii i
na Madagaskarze pod osadnictwo lub
kolonie dla II Rzeczpospolitej niewiele
wyszło. Święto Morza celebrowano wyłącznie na pokładach polskich okrętów.
Paweł Gradek

Fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Szkolna
Ekspedycja na
brzegu Oceanu
Indyjskiego

Uczniowie odwiedzili już sporą część Europy,
teraz czas na Azję

PILCHOWICE, INDIE. SZKOLNA EKSPEDYCJA W DRODZE DO AZJI

Carpe diem i do Indii!

Nie boją się wyzwań i niepewności. Uczniowie z Pilchowic z plecakami
podążyli na podbój Indii. - Carpe diem! Planujemy cieszyć się chwilą,
zobaczyć jak najwięcej wyjątkowych miejsc, poznawać ciekawych ludzi,
smakować lokalnych przysmaków no i oczywiście poduczyć się języka
hindi - mówią członkowie wyprawy
Wyruszyli 24 czerwca. Podróż
do Azji Południowej trwała prawie
3 dni: najpierw pociągiem do Pragi,
potem lot do Bombaju z przesiadką
w Istambule.
- W Indiach zameldowaliśmy się

26 czerwca o 5 rano, a już o godzinie
14 czekała nas 27-godzinna podróż
pociągiem na południe, gdzie rozpoczęliśmy naszą wielką przygodę z
Indiami - opowiadają pilchowiczanie.
Indyjska przygoda to VII odsłona

projektu Szkolna Ekspedycja, w ramach którego uczniowie odwiedzili
już m.in. Maroko, Norwegię, Gruzję
i Sri Lankę.
Do krainy słoni i bolly wood
wyruszyło ośmioro gimnazjalistów:

Karolina Wieczorke (młodzieżowy
kierownik wyprawy), Justyna Reginek, Patrycja Honysz, Karol Reginek,
Izabella Knorr, Wiktoria Szymura,
Izabela Foit i Arkadiusz Grot oraz
dwóch opiekunów: Krzysztof Krztoń

i Adam Ziaja (kierownik wyprawy,
nauczyciel geografii).
O wyborze Indii zadecydowały...
tanie bilety. Podróżnicy nie korzystają z biur podróży, ale na własną
rękę zwiedzają odległe zakątk i
globu.
- Nieograniczeni rezerwacjami noclegów i przejazdów z dnia
na dzień będziemy kreować swoją
podróż. Chcielibyśmy zawitać do
pięciu stanów: Maharasztra, Goa,
Karnataka, Tamilnadu i Kerala,
ale jak to będzie wyglądało - pokaże
życie - podkreślają uczniowie.
Pilchowiczanie zmierzają w
stronę Mostu Ramy - archipelagu
wysp i wysepek łączącego Półwysep
Indyjski z Cejlonem. Ich przygody
można śledzić na stronie www.fb.
com\ekspedycja.

jb,
foto: arch. Szkolnej Ekspedycji

reklama

KNURÓW. II KLUBOWE ZAWODY WĘDKARSKIE

Ryba brała, pogoda dopisała

5 klubów Honorowych Dawców Krwi wzięło udział w zawodach
wędkarskich, zorganizowanych na prywatnym stawie Łódka w Knurowie
Nad staw przy ul. Rybnickiej
zjechali klubowicze m.in. z Mysłowic, Tychów i Bełku. W zmaganiach
drużynowych bezkonkurencyjny
był klub HDK-PCK im. Antoniego
Bery z Czerwionki-Leszczyn. II
miejsce „złowiła” reprezentacja
klubu „Baśka”, działającego przy

KWK „Mysłowice”. Na pudle stanęli jeszcze krwiodawcy z klubu
HDK-PCK przy Fiat Auto Poland
w Tychach.
Knurowianie byli tuż za podium.
W zmaganiach indywidualnych triumfował Wacław Kra-

wulski z Czerwionki-Leszczyn.
Kolejne lokaty zajęli: Robert Lesz
(Mysłowice), Robert Bluszcz (Czerwionka-Leszczyny), Stefan Wolny
(Knurów), Adam Pobłocki (Knurów) i Antoni Skutnik (Mysłowice).
/g/, foto: Adam Pobłocki

W tych zawodach przegranych nie było,
bo liczyła się przede wszystkim dobra zabawa
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KNURÓW. PIKNIK RODZINNY NA PLACU 700-LECIA

Więc wyjmij
lasso i już...

Kapryśna pogoda nie przeszkodziła
amatorom disco-polo w dobrej zabawie.
Dmuchańce, pyszne jedzenie, ogródki
piwne oraz atrakcje dla dzieci - oferta
sobotniego pikniku wyglądała imponująco
Deszcz nie wystraszył
mieszkańców, którzy tłumnie
pojawili się na festynie

Hołd poległym górnikom złożyły dyrekcja i delegacje
z kopalni KWK „Knurów-Szczygłowice”

KNURÓW. ŚWIĘTO APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Patroni jak kompas

W asyście deszczu górnicy KWK „KnurówSzczygłowice” Ruch Knurów celebrowali święto
patronów szybów kopalnianych. Modlili się w intencji
pracowników zakładu, emerytów, rencistów oraz
tragicznie zmarłych górników
Już po raz 23. uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od mszy świętej,
której przewodniczył proboszcz
parafii pw. św. Cyryla i Metodego,
ks. Andrzej Wieczorek. Obecni byli
dyrektorzy kopalni, przedstawiciele
związków zawodowych oraz mieszkańcy Knurowa.
Nabożeństwo uświetniły: Orkiestra Dęta KWK „Knurów” oraz
asysta pocztów sztandarowych. Po
mszy delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem tragicznie zmarłych
górników.
Święto patronów ma szczególne
znaczenie dla górniczej braci. W dobie

kryzysu ekonomicznego Piotr i Paweł
to opoka strzegąca losów kopalni.
Korzenie święta sięgają 1922
roku. Wtedy szybom nadano imiona
apostołów. W 1991 roku ochrzczono
trzeci imieniem Jan i przywrócono
święto po długiej przerwie na mocy
porozumienia zawartego między
związkami zawodowymi działającymi przy kopalni.
Warto wspomnieć o rozmachu,
jaki towarzyszył wówczas trzydniowym obchodom. 23 lata temu odbyła
się msza św. w cechowni Piotra i
Pawła, której przewodniczył biskup
katowicki Damian Zimoń. On po-

święcił i nadał imię szybowi III.
Jednym z ciekawszych punktów
programu była wystawa filatelistyczna, ale chyba najwięcej emocji wzbudziły mecze rozegrane na stadionie
Concordii między inżynierami a lekarzami oraz księżmi i policjantami.
Mimo że dzisiaj święto nie jest
tak hucznie celebrowane, to jego
waga jest niezaprzeczalna.
- Patron jest potrzebny jak lampa,
by rozświetlał drogę... jak kompas, by
ją wskazywał - mówił w czasie kazania ks. proboszcz Wieczorek i życzył
wszystkim górnikom, aby umieli
dbać o dobro kopalni.
Tekst i foto B.S.

Kilka tygodni po Dniach Knurowa plac 700-lecia znów posłużył jako miejsce dobrej zabawy.
Piknik Rodzinny, zorganizowany
przez Związek Zawodowy Kontra
i Centrum Kultury, adresowano do
pracowników kopalni „Knurów-Szczygłowice” oraz knurowian.
- To już drugi festyn w Knurowie, w poprzednich latach bawiliśmy
się w Rybniku i Czerwionce - tłumaczy Józef Kozicki, szef Związku
Zawodowego Kontra. - Zależy nam
przede wszystkim na integracji pracowników kopalni. W końcu wszyscy
razem możemy posiedzieć przy
smacznym jedzeniu, porozmawiać i
posłuchać dobrej muzyki.
Sygnał do zabawy dała Orkiestra Dęta. Kiedy pogoda jeszcze
dopisywała i świeciło słońce, nie
było dużego zainteresowania piknikiem. Wieczorny deszcz zniechęcał
do wyjścia z domu, ale nie najwierniejszych fanów disco-polo.
Imprezę uświetniły występy
Skanera, Sebii oraz Bajerów.
Zespoły robiły wszystko, by
ocieplić atmosferę. Niektórych, jak
pana Jana, na plac 700-lecia przywiodła ciekawość.
- Byłem na mszy w kościele i
postanowiłem zostać na chwilę, żeby
zobaczyć, co się dzieje ciekawego –
mówił knurowianin.
Inni zwracali uwagę na detale,
jak nietypowe umieszczenie sceny

– tuż przy alei spacerowej: - Nigdy
jeszcze nie widziałem, żeby scena
dla artystów była tak ustawiona.
Zazwyczaj stawiają ją przy budynku
szkoły - zauważył pan Piotr.
Fani występujących artystów
podkreślali, że świetnie się bawili
oraz miło spędzili czas.
- Pomysł na imprezę z muzyką
disco-polo jest całkiem fajny. Cieszę
się, że zorganizowano coś dla osób,
które lubią taką muzykę – przyznała
jedna z uczestniczek pikniku.
- Trochę się spóźniliśmy na występ grupy Skaner - ubolewała Aneta. - Chciałam zobaczyć ich znowu,
bo parę razy już widziałam zespół
na żywo. Nie jestem wielką fanką
takiej muzyki, ale piknik był dobrą
okazją, żeby gdzieś wyjść i spędzić
czas z rodziną.
Artyści starali się rozkręcić publiczność. Z dobrym skutkiem. Wykonywali własne piosenki, ale także
śpiewali covery. Na przykład zespół
Sebii brawurowo odegrał niedawny
hit internetu - piosenkę Karoliny
Czarneckiej - „Hera koka hasz”.
Bajery złapały świetny kontakt z publicznością. Śpiewały „Więc wyjmij
lasso już…” i porwały uczestników
pikniku do tańczenia wiatraczków.
- Pomimo pogody festyn się
udał - cieszy się Józef Kozicki.
- Zespoły dopisały, a i publiczność
nie zawiodła.
Tekst i foto:

Dominik Trygar
Dzieciom wyjątkowo spodobały
się zjeżdżalnie i wodne kule

Pocztom sztandarowym towarzyszyła Orkiestra Dęta KWK „Knurów”
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rozrywka nr 27

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Martyna Kopeć

Jagoda Jurewicz z Knurowa

ur. 20.06.2014 r., 3260 g, 51 cm

Emilia Kandzior z Knurowa

Kamil Krypczyk z Czerwionki

ur. 23.06.2014 r., 4180 g, 57 cm

ur. 23.06.2014 r., 3440 g, 53 cm

Izabella Łaczyńska z Knurowa

Katarzyna Łaczyńska z Knurowa

Amelia Wieczorek z Knurowa

Zoﬁa Szymczykiewicz z Knurowa

ur. 23.06.2014 r., 3500 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 odpowie-

Natalia Czenczek z Wilczy

ur. 22.06.2014 r., 3800 g, 53 cm

ur. 23.06.2014 r., 3100 g, 52 cm

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 24/2014 brzmiało: „LEŚNIKI”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje ELŻBIETA SZCZEPANIK. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 23.06.2014 r., 3090 g, 51 cm

ur. 23.06.2014 r., 3230 g, 54 cm

Od 23 czerwca
kino będzie nieczynne do odwołania
- montaż klimatyzacji

27

Maja Jagieniak z Knurowa

www.kinoscenakultura.pl

ur. 24.06.2014 r., 3840 g, 55 cm

Maja Matysiak z Gliwic

ur. 24.06.2014 r., 3000 g, 55 cm

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 01.07.2014 r.
do 21.07.2014 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - pięć części działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.
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Dominika Stolorz z Przegędzy

ur. 25.06.2014 r., 3800 g, 55 cm

Nina Gajda z Leszczyn

ur. 26.06.2014 r., 2840 g, 53 cm
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Będzie zabawa,
będzie się działo!
Komu się marzy zabawa na plaży? Kto woli chmury
i wyruszy w góry? Wakacje Anno Domini 2014
czas zacząć! Placówki oświatowe i kulturalne
przygotowały atrakcje na małych i dużych
KNURÓW

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza na wycieczki.
15 lipca zaplanowano wyprawę do
Rud Stacyjkowo. W planach park
linowy i przejazd kolejką wąskotorową (koszt- 20 zł). 17 lipca dzieci
wybiorą się do Inwałdu. Tam czeka
ich przygoda w parku dinozaurów
(20 zł) i parku miniatur (26 zł). 22
lipca wycieczka do ZOO w Opolu
(6 zł). 24 lipca wypad do Proboszczowic na ranczo (20 zł). Lipcowe

wojaże zakończy eskapada, 29 lipca,
do planetarium i obserwatorium w
Chorzowie (10 zł) oraz wyjazd, 31
lipca, do Dream Parku w Ochabach
(34 zł). W sierpniu MOPP zaprasza
do Brennej (5.08) na rowerki wodne,
karuzele i mini-golf (10 zł).
Informacje i zapisy od 26 czerwca
w Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej (al. Lipowa 12, tel. 32 235 27
13) w godz. od 9 do 13.
Nuda? - Nie z nami! - mówią
pracownicy Lokatorsko-Własno-

Wakacyjne szaleństwa czas zacząć

ściowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Na najm łodsz ych k nu row ia ni n
czekają gościnne prog i k lubów
osied low ych, a ta m m.in. gr y i
zabawy, warsztaty kulinarne, konkursy, czytanie bajek oraz imprezy
sportowe. Znajdzie się także coś
dla podróżników. 9 lipca - wyjazd
do miasteczka westernowego w Żorach. 16 lipca LWSM zabiera dzieci
na wyprawę do Miodowej Krainy
w Maciejowie. 23 lipca zwiedzanie Dworu Kossaków i Chlebowej
Chat y w Górkach Wiel k ich. 30
lipca knurowianie będą odkrywać
tajemnice Kopalni Guido w Zabrzu.
W sierpniu spółdzielnia proponuje
pełne przygód eskapady do pałacu w Będzinie (6.08), szaleństwo
w Zatorlandzie oraz fascynującą
lekcję historii w JuraParku z Krasiejowie. Przygotowano także coś
dla wielbicieli filmów. 11 i 25 lipca
oraz 8 i 22 sierpnia w y jścia do
kina. Knurowianie na kąpielisku w
Paniówkach ochłody poszukają 7 i
21 lipca oraz 4 i 18 sierpnia. Zapisy
i szczegółowe informacje w klubach
spółdzielczych: Gama ( tel. 32 235
10 15), Lokatorek (tel. 32 235 19 08)
oraz Maluch (tel. 32 235 17 65).

KNURÓW

Nakrętkomania trwa...

Czytelnicy Przeglądu są nieocenieni. Nie ma dnia, żeby
ktoś nie dostarczył kolejnej porcji nakrętek. Każda z
nich pomaga ośmioletniej Laurze na drodze
do samodzielności...
Laura Zawada ma 8 lat. Urodziła się z
mózgowym porażeniem dziecięcym, małogłowiem, astmą oskrzelową, epilepsją i obustronnym niedosłuchem.
Rodzice dziewczynki nie przestają wierzyć, że kiedyś będzie samodzielna. Pójdzie
na spacer, wypowie proste słowa. Dzięki
innym ludziom to marzenie ma szansę się
spełnić.
Laura z każdym dniem uparcie walczy o
swój pierwszy krok. Na filmach nagranych
przez swoją mamę widać jak mocno trzyma
się chodzika i powoli przesuwa go do przodu.
Rehabilitacja dziewczynki trwa od paru lat.
To tysiące codziennych małych kroków. To
też łzy i złość, bo czasami już nie ma się siły,
bo to za dużo jak dla tak małej dziewczynki.
Na ćwiczenia knurowianka jeździ dwa razy w
tygodniu. Korzysta m.in. z geosysytemu, gdzie
stymuluje się chód.
− Mamy nadzieję, że to poprawi samo stawianie kroków, bo Laura krzywi nogi, kolana
uciekają jej do środka − mówi Oriona Zawada,
mama Laury. − Koszt 20 wizyt to prawie 1500
Przegląd Lokalny Nr 27 (1113) 3 lipca 2014 roku

zł, plus leczenie. To dla nas spore finansowe
obciążenie.
Rodzice Laury robią wszystko, by pomóc
córce. Chwytają się każdych możliwych sposobów, by znaleźć pieniądze na leczenie Laury.
Wymyślili „Nakrętkomanię”, czyli zbieranie
nakrętek. Pieniądze ze sprzedaży (1 kg nakrętek to 1 zł) przeznaczają na turnus rehabilitacyjny. By knurowianka mogła wyjechać,
potrzeba 5 ton nakrętek.
Początki akcji były trudne.
− W Knurowie jest sporo osób, które nakrętki zbierają i sporo chorych dzieci. Początkowo
dostawaliśmy małe ilości, głównie od znajomych. Potem dołączyły szkoły, sklepy i tak to
się zaczęło kręcić − opowiada Oriona Zawada.
W znacznej mierze dzięki czytelnikom
Przeglądu Lokalnego. Praktycznie nie ma dnia,
żeby ktoś nie przyniósł do redakcji kolejnej
porcji kolorowych zakrętek. Czasem mniej,
czasem więcej – ale zawsze coś.
W czwartek w drzwiach pojawił się Piotr
Kleibert, uczeń gimnazjalnej „Trójki”. Z dwiema reklamówkami zatyczek w rękach.

Jedno jest pewne w te wakacje
dzieci nie będą się nudzić

Dom Kultury w Knurowie zachęca dzieci od 7 do 12 lat do udziału w
warsztatach artystycznych i zajęciach
sportow ych. W programie m.in.
poznawanie tajników jazdy konnej,
wyjazdy na basen Zacisze, ogniska
i pieczenie kiełbasek oraz konkursy
na tworzenie scenografii laserowej.
Do wyboru dwa turnusy: od 14 do 18
lipca oraz od 21 do 25 lipca. Zajęcia
będą odbywać się od godz.10 do 15.
Koszt- 170 zł. Szczegółowe informacje w DK Knurów, tel. 32 332 63 84.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.

PILCHOWICE

Wakacje z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Pilchowicach to przede
wszystkim wojaże dalekie i bliskie. 9
lipca wycieczka do ZOO w Opolu. 16
lipca dzieci wyruszą do Cieszyna na
zwiedzanie Muzeum Druku, Zamku
i Rotundy. 23 lipca wędrówka malowniczym Szklakiem Orlich Gniazd
i wizyta w Parku Miniatur w Ogrodzieńcu. Lipcowe podróże zakończą
odwiedziny na ranczo w Proboszczowicach (30.07). 6 sierpnia GOK
zabierze odważnych na wycieczkę do
Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach. W planach przejażdżka bryczką
i pieczenie kiełbasek. 13 sierpnia
dzieci odwiedzą niezwykły Dream

- Zbierałem od kwietnia – przyznał nastolatek. – Pomagali mi dziadek, babcia i mama.
Knurowianin rozpoczął gromadzenie nakrętek po przeczytaniu artykułu w PL.
- Pomyślałem, że spróbuję. A jeśli się uda,
to je oddam, żeby też przyłączyć się do akcji –
dodaje. Jak widać, udało się.
Rodzice Laury bardzo cenią sobie taką
ofiarność.
- Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i
udział w akcji – napisali w specjalnych podziękowaniach dla Czytelników Oriana i Sebastian
Zawada. – Cieszymy się, że los naszej córki nie
jest wam obojętny. Jesteśmy bardzo wdzięczni.
Dzięki temu nasza córeczka ma możliwość
uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych.
Dziękujemy za każdą nakrętkę i prosimy o
dalszy udział.
Nie zawiodą się.
- Będziemy nadal zbierać – zapewnia Piotr.
Nie on jeden.
- Żadna nakrętka się nie zmarnuje – przekonuje pani Grażyna. Knurowianka zaparkowała
samochód tuż przed drzwiami redakcji. I słusznie. Dwóch kilkudziesięciolitrowych worków
pełnych nakrętek w rękach daleko donieść nie
byłaby w stanie.
- Pracujemy już nad kolejnymi. Wkręciła się
w to cała rodzina – śmieje się. – Nie trzeba wiele.
Wystarczą tylko dobre chęci.
I oczywiście nakrętki. Jeśli możesz, zbieraj.
Po prostu: wkręć się w pomaganie...

Park w Ochabach: wejdą do domu
do góry nogami, dotkną świata dinozaurów oraz zobaczą Park Miniatur.
Koszt jednej wycieczki- 35 zł.
Bliższe informacje i zapisy w
bibliotece w Pilchowicach, nr tel. 32
233 09 96.

GIERAŁTOWICE

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zadbał, aby uśmiech nie
schodził z twarzy wakacjowiczów.
Świetlice w Gierałtowicach (w godz.
od 9 do 15; tel. 32 301 15 12), Przyszowicach (od 9 do 14; tel. 32 726 42
47), Paniówkach (od 8 do 15; tel. 32
726 42 49) i w Chudowie (od 8 do 15,
w środy od 13 do 20; w każdą środę
o godz. 18 ognisko; tel. 604 917 720)
zachęcają do udziału w bezpłatnych
zajęciach plastyczno- technicznych,
ruchowych i sportowych.
- Zapanowaliśmy także wyjazdy
do Rodzinnego Parku Atrakcji w Kamieniu, Chlebowej Chaty w Górkach
Wielkich oraz do kina - informują
organizatorzy.
Szczegóły wydarzeń i zapisy na
wakacje przyjmowane są w poszczególnych świetlicach. Ilość miejsc
ograniczona!
oprac. jb,
foto: Andrzej T. Knapik

Foto: Bogusław Wilk

KNURÓW, PILCHOWICE, GIERAŁTOWICE. WAKACYJNE PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- Nakrętki zbierałem od kwietnia,
pomagają mi babcia, dziadek i
mama – mówi Piotrek Kleibert,
gimnazjalista „Trójki”

JB, bw
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

21-45/14Y

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

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe.
Tel. 601 771 672

26-28/14

Kupię za gotówkę dom do remontu lub
działkę. Tel. 796 496 993

27/14

Pilnie sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
w Knurowie. Tel. 504 472 312

26-28/14

1/14-odw.

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

Sprzedam 2 mieszkania 2-pokojowe os.
WP I i II. Tel. 502 328 861

27-29/14

1/14-odw.

Sprzedam dom – Wilcza. Tel. 502 761 247

27-28/14

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 46
m2, Knurów. Tel. 535 056 535
26 – 35/14

D o c i ep lani e do m ów, p o dbit k i, mal o wani e, g ł adzi e, suf it y p o d w i e s z ane,
tynki mozaikowe, adaptacje poddaszy,
panele, kafelkowanie. Remont y kom pleksowe.
Tel. 785 948 716, 602 407 190

23-29/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

Sprzedam nowy dom. Tel. 508 192 750

25-27/14

Sprzedam pilnie segment zewnętrzny (stan
deweloperski) na osiedlu 4 Pory Roku.
Tel. 601 528 689 po 15.00
27/14

Wynajmę mieszkanie M-4, 70 m2, os. Redyna. Tel. 607 269 261

26-29/14

MOTORYZACJA

27-31/14

1-31/14

Usługi rachunkowe www.taktix.idsl.pl
Tel. 32 337 19 39

25-28/14

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

27-35/14

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

27-35/14

8-48/14

NIERUCHOMOŚCI

Skup samochodów – gotówka.
Tel. 791 544 346

26-28/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

19-35/14

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe Koziełka. Tel. 602 365 617

27-28/14

Emeryt – złota rączka szuka pracy dorywczej (niewymagającej dźwigania – stopień
niepełnosprawności umiarkowany).
Tel. 604 775 450

23/14-odw.

Emeryt (stopień niepełnosprawności umiarkowany) poszukuje pracy w charakterze
stróża. Tel. 604 775 450
23/14-odw.

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

15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720
13/14-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

13/14-odw.

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

6/14-odw.

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
ukończony kurs wózków widłowych, uprawnienia suwnicowego. Tel. 698 418 129
20-35/14

7/14-odw.

Profesjonalne wykończenia wnętrz, domów, mieszkań, łazienek. Docieplenia,
wykończenia pod klucz. Tel. 881 654 584
RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

SZUKAM PRACY

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666
13/14-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666
13/14-odw.

Szukam pracy na zlecenie w charakterze
budowlańca (malowanie, t ynkowanie,
prace wykończeniowe). Ceny do negocjacji. Tel. 731 519 476
26-27/14

Szukam pracy posiadam auto dostawcze
Fiata Ducato Max lub nawiążę współpracę. Tel. 664 847 725

25-odw.

23-31/14

DAM PRACĘ

EDUKACJA
MATEMATYKA korepetycje dla studentów, maturzystów, uczniów.
Tel. 692 845 849

22-31/14

Kucharza lub kucharkę przyjmiemy.
Tel. 660 420 072

RÓŻNE

27-32/14

Przyjmę kierowcę kat. C + E.
Tel. 722 046 222

27-28/14

Wróżby. Knurów. Tel. 693 820 567

26-27/14

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 wykaz nr 8/GP/14 nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 2169/2, 2169/3, 2169/4 przewidzianych
do sprzedaży w trybie przetargowym.

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczynającymi się pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

od dnia 2 czerwca
są zamknięte do odwołania.

O przeniesieniu (na czas remontu) Biblioteki i jej zbiorów
do innych pomieszczeń
poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.
Podczas remontu bez zmian funkcjonują:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96
Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.

informacja własna wydawcy

Oddaj krew!

Klub Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana
zaprasza wszystkich zainteresowanych do oddawania krwi.
Okazja ku temu nadarzy się już w najbliższą niedzielę,
w trakcie pikniku parafialnego u Cyryla i Metodego
Kr wiobus Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach stanie na terenie parafii pw. św.
Cyryla i Metodego, przy ul. Niepodległości
1, w godz. 12.00 do 15.30.
- Aby oddać krew, trzeba być zdrowym,
mieć 18-65 lat, ważyć co najmniej 50 kg, mieć
przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem
- informuje prezes HDK w Knurowie, Adam
Pobłocki.
Radzi, by przed oddaniem krwi koniecznie zjeść lekki posiłek.
/g/

informacja własna wydawcy
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Przyjmuję za swe godło niebieski
krzyż i złotą kotwicę...
17 osób przystąpiło do egzaminu
końcowego kursu na stopień
Młodszego Ratownika WOPR,
którego organizatorem było
Śląskie WOPR Oddział Miejski
w Knurowie
natorem - Wiesław Ciszewski,
asystentami instruktora - Ola
Podsiadło i Dawid Stolarek,
natomiast funkcję kierownika kursu sprawował prezes
OM WOPR Knurów - Adam
Kubica.
Stopień Młodszego Ra-

Foto: Piotr Skorupa

Decydujący sprawdzian
odbył się na pływalni krytej
MOSiR w Szczygłowicach.
Kursanci oceniani byli nie
tylko z zajęć praktycznych,
ale i z wiedzy teoretycznej. Instruktorem prowadzącym był
Jarosław Kurpanik, egzami-

Nowi ratownicy wraz z organizatorami kursu i członkami OM WOPR Knurów

Foto: Piotr Skorupa

Pasowania na młodszego ratownika WOPR dokonywał
zastępca prezydenta Knurowa, a także ratownik WOPR Piotr Surówka

tow ni k a WOPR u z ysk a l i:
Adam Babiński, Tomasz Bienia, Nikola Borkowska, Kacper Brzęczek, Natalia Fugiel,
Aleksandra Gibas, Wojciech
Giba s, K a rol i na I m io łek,
Zdzisław Kałka, Kinga Malcherczyk, Dariusz Miszczyk,
Sebastia n Now ick i, Karol
Rzepa, Krzysztof Sobczak, Patryk Spadek, Miłosz Stańczyk
i Anna Stephan.

Świadkami egzaminu byli
m.in. zastępca prezydenta
Knurowa - Piotr Surówka
oraz prezes honorow y OM
WOPR Knurów - Jerzy Pach.
Obaj panowie uczestniczyli
też w uroczystym pasowaniu
i byli świadkami złożenia
przysięgi, która brzmi: Ja ,
ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swe

godło niebieski krzyż i złotą
kotwicę, przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu
odpowiedzialności moralnej
wypełniać swoje obowiązki
społeczne, dopóki zdrów
będę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez
okres całego roku, pośpieszę
z pomocą ludziom, którzy
znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie.

Wszystkie swe siły i umiejętności w ykor zystam dl a
z mnie jsz e ni a nie sz cz ę ś liwych wypadków utonięć, nie
zapominając , że od mojej
postawy i działania zależeć
może życie ludzkie.
Dodajmy, że knurowski
WOPR obchodzi w bieżącym
roku 35-lecie i liczy 226 ratowników.

przegrała medal o 27 setnych
sekundy, ulegając zdecydowanie starszym i bardziej doświadczonym ratowniczkom.
To oczywiście dobrze rokuje
na przyszłość.
Po występie w Szczecinie
i w y walczonych kolejnych

meda lach, po ra z kolejny
wzrasta w knurowskim obozie
poziom optymizmu przed kolejnymi startami. Optymizm
nie przysłania jednak świadomości, że droga do sukcesu
wciąż jest daleka...

Piotr Skorupa

Pływanie to ich pasja,
a ratowanie – misja na medal
- Występ w Mistrzostwach Polski w ratownictwie
wodnym, jakie odbyły się w Szczecinie przeszedł
nasze najśmielsze oczekiwania. Zdobyliśmy 7 medali
oraz 4 czwarte miejsca - te słowa kierownika sekcji
pływackiej Dariusza Brachaczka w pełni ilustrują
kolejny sukces knurowskiej młodzieży w jakże
prestiżowej rywalizacji ratowników wodnych
i 15 miejsce w open na 100 metrów ratowanie kombinowane,
2 miejsce w juniorkach i 9
miejsce w open na 100 metrów
ratowanie manekina w płetwach, 3 miejsce w juniorkach
i 11 miejsce w open na 200
metrów super ratownik,
– Emilia Brachaczek – 4
miejsce w juniorkach młodszych i 26 miejsce w open na 50
metrów ratowanie manekina,
6 miejsce w juniorkach młodszych i 33 miejsce w open na
100 metrów ratownik, 4 miejsce w juniorkach młodszych
i 31 miejsce w open na 100
metrów ratowanie kombinowane, 5 miejsce w juniorkach
młodszych i 33 miejsce w open
na 100 metrów ratowanie manekina w płetwach,
– Maja Dziublińska – 11
miejsce w juniorkach i 28 miejsce w open na 50 metrów
ratowanie manekina, 8 miejsce w juniorkach i 26 miejsce
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w open na 100 metrów ratownik, 10 miejsce w juniorkach
i 19 miejsce w open na 100 metrów ratowanie kombinowane,
10 miejsce w juniorkach i 26
miejsce na 100 metrów ratowanie manekina w płetwach,
7 miejsce w juniorkach i 17
miejsce w open na 200 metrów
super ratownik.
W Szczecinie w ystąpił
również Mateusz Szumichora,
który został sklasyfikowany
na następujących lokatach: 22
miejsce w open na 50 metrów
ratowanie manekina, 30 miejsce w open na 100 metrów ratownik, 37 miejsce w open na
100 metrów ratowanie kombinowane, 40 miejsce w open na
100 metrów ratowanie manekina w płetwach.
– Średnia wieku naszych
dziewczyn to zaledwie 16 lat
i na tych mistrzostwach pokazały, że siła jest w drużynie – podsumowuje Dariusz Brachaczek.

Foto: archiwum D. Brachaczka

Na sukces reprezentantów
Oddziału Miejskiego WOPR
Knurów, którzy w mistrzostwach bronili barw śląskiego
WOPR złożyły się następujące
miejsca poszczególnych ratowniczek:
– Magdalena Wolny – 2
miejsce w juniorkach i 4 miejsce w open na 50 metrów
ratowanie manekina, 2 miejsce w juniorkach i 3 miejsce
w open na 100 metrów ratowanie kombinowane, 9 miejsce
w juniorkach i 22 miejsce w
open na 100 metrów ratowanie
manekina w płetwach, 6 miejsce w juniorkach i 15 miejsce
w open na 200 metrów super
ratownik,
– Mar t y na Nowa k – 3
miejsce w juniorkach i 8 miejsce w open na 50 metrów
ratowanie manekina, 3 miejsce w juniorkach i 10 miejsce
w open na 100 metrów ratownik, 6 miejsce w juniorkach

Brawo panie, brawo panowie!

– Ogromną satysfakcję daje
nam to, że wszystkie zawodniczki pływackiego abecadła uczyły
się w sekcji TKKF Szczygłowice.
Warto również wspomnieć
o tym, że sztafeta 4 razy 25
metrów z pasem węgorz złożona z naszych nastolatek

Piotr Skorupa
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KB SOKÓŁ

• Gliwice – 500 m – 2. Rafał
Danowski, 14. Szymon Michalczyk, – 1900 m – 2. Kamil
Danowski, 12. Henryk Cieślik, – 5 km – debiut Wioletty

Szymały, – 10 km – wystąpił
Artur Oboński,
• Kravare koło Opavy – 1800
metrów – 1. Kamil Danowski,
4. Henryk Cieślik, – 8.800
m – 2. Moni ka Bieli ńska
(czas: 34.10), 4. Piotr Bieliński (najszybszy z Polaków,
czas: 28.58), 17. Dawid Gołyś
(32.55), 36. Artur Oboński
(34.36), 45. Artur Bieliński
(35.52), 212. Marek Lewczuk
(w ystąpił po dwóch latach
przerwy, czas: 42.10).
PiSk

Foto: AKB

Młodzi biegacze z AKB coraz częściej zajmują miejsca
na podium

KB ENDURANCE SOLIDARNI

AKB

W Pogórzu koło Skoczowa odbył się cross, w którym

przedszkolacy zajęli następujące lokaty: 4. Mateusz Kopczyński, 5. Antoni Latko, 7.
Jakub Nowak. W rywalizacji
dorosłych na 12.500 metrów
uczestniczyli Leszek Kałuża
i Czesław Nowak.
Najmłodsi brali też udział
w innych imprezach biegowych:
• Gliwice – 1 miejsce Mateusz Kopczyński, 2. Jakub

Foto: Sokół

Krzysztof Dziadek z Klubu
Biegacza Endurance Solidarni
wziął udział w VII Marszobiegu w Jejkowicach. Rywalizacja
przebiegała na dystansie 3 km,
a zawodnik knurowskiego klubu uplasował się na III miejscu
z czasem 9 minut 49 sekund.

Monika Bielińska i Dawid Gołyś startowali ostatnio m.in.
nieopodal czeskiej Opavy

APN na podium w Łodzi
Młodzi piłkarze Akademii Piłki Nożnej z roczników
2006 i 2007 wzięli udział w ogólnopolskim turnieju
Hary Cup 2014, który odbył się w Łodzi

Foto: APN Knurów

Akademia Piłki Nożnej Marcina Brosza zajęła III miejsce w turnieju Hary Cup
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wyniku na pewno pomogła nam
gra w zakończonych niedawno
rozgrywkach Deichmann Minimistrzostwa, dzięki której chłopcy zyskali sporo doświadczenia
– powiedział opiekun zespołu
Krzysztof Nieradzik.
Poza zajęciem miejsca na
podium, do Knurowa powędrował też tytuł najlepszego
strzelca turnieju. Został nim
z 13 trafieniami Oskar Guzior.
Warto dodać, że młodych

Marcin Rozumek (z lewej) wraz z wyróżnionymi
„Rozikami 2014” (na zdjęciu brakuje Arka Mirowskiego)

Nagrody trenera,
czyli „Roziki 2014”
Marcin Rozumek w rundzie jesiennej był najwyżej
ocen ia ny m z awod n i k iem
Concordii przez trenera Wojciecha Kempę i kilka innych
osób, które prowadziły ranking
pierwszej drużyny. Popularny
„Rozi” to nie tylko zawodnik,
ale i trener zespołu młodzieżowego, złożonego z chłopców urodzonych w roku 1999.
Tradycją po każdym sezonie
są spotkania podsumowujące rozgrywki. Do takiego
spotkania doszło więc wśród
podopiecznych Marcina Rozumka, a trener przygotował

dla swych zawodników nie lada
gratkę. Spotkanie okrzyknięto
Galą „Roziki 2014” i podobnie,
jak na galach prestiżowych
tytułów prasowych, ogłoszono
wyniki rankingu, wręczając
przy tym pamiątkowe nagrody.
„Roziki 2014” otrzymali:
Darek Jasiński – największy
plus trenera, Krzysztof Bochniak – najlepszy obrońca, Kamil Mucharski – najlepszy
pomocnik, Krzysztof Wesoły
– najlepszy zawodnik i strzelec, Arek Mirowski – odkrycie
sezonu.
PiSk

Królem strzelców łódzkiego turnieju został „akademik”
z Knurowa – Oskar Guzior

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
Zwycięzcy XV Grand Prix Knurowa

Waldemar Jachimowski

Foto: organizatorzy

W stawce 8 zespołów knurowianie zajęli trzecie miejsce
wygrywając 5 spotkań i ponosząc 2 porażki. – Chłopcy spisali
się znakomicie i pokazali prawdziwy charakter i wolę walki.
Naszym atutem w tym turnieju
były siejące zamieszanie w szeregach przeciwników podania
prostopadłe, jak również dobrze
wykonywane stałe fragmenty
gry, które przyniosły kilka bramek. W osiągnięciu tak dobrego

knurowian wspomagała głośnym dopingiem liczna grupa
rodziców tworzących fan klub
APN-u.
Turniej wygrała drużyna
Juventusu Bydgoszcz wyprzedzając Olimpię Zambrów.
Wyniki spotkań z udziałem knurowskiej drużyny oraz
strzelcy bramek:
APN Knurów – Juventus
Bydgoszcz 1:4 (Guzior), APN
– Parasol Wrocław 7:1 (Guzior
2, Dudek 2, Kondratowicz, Stępień, Bulanda-Bożek), Olimpia
Zambrów – APN 2:1 (Czempiel), APN – Włókniarz Pabianice 5:0 (Guzior 4, Jatta), PSP
Andrespol – APN 2:3 (Guzior
2, Bodanko), SMS Łódz I – APN
1:7 (Guzior 3, Kondratowicz 2,
Stępień, Dudek), APN – SMS
Łódz II 5:1 (Guzior 2, Stępień,
Czempiel, Kondratowicz).
Drużyna APN-u zagrała
w składzie: Karol Szymecki,
Kacper Jatta, Dominik Dudek,
Oliver Mansfeld, Dominik Kondratowicz, Oliwier Czempiel,
Oskar Guzior, Kacper Stępień,
Oskar Bulanda-Bożek, Maciek
Stolarczyk, Patryk Bodanko.

Foto: prywatne archiwum

Nowak,
• Kędzierzyn–Koźle – 1. Mateusz Kopczyński, 4. Mateusz
Birówka, 7. Antoni Latko,
• Ps z c z y n a – 1. Fa bi a n
Szkodny, 3. Jakub Nowak,
dalsze miejsca: Igor Michalak, Karolina Nowak, Igor
Szkodny.

Z biegowych tras

Młodzi zawodnicy APN-u byli dopingowani przez
najbliższych

Stoją od lewej: sędzia Jerzy Makselon, Leonard Spyra
(1. miejsce), Joachim Makselon (2. miejsce), Józef Fojt
(najstarszy zawodnik).
Kolejny cykl turniejów rozpocznie się 2 września br.
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Od 14 do 19 lipca Świdnica
gościć będzie uczestników
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, w t y m sześciu
pięściarzy, którzy na co dzień
trenują w BKS-ie Concordia
i Spartanie Knurów. Sukces
w postaci zakwalifikowania
się do tej prestiżowej imprezy
dostrzegły władze samorządowe Knurowa, które zorganizowały spotkanie z zawodnikami i trenerami obu

klubów. – Doceniamy pracę,
jaką wykonują w Concordii
oraz Spartanie i cieszymy się
z osiągniętych wyników, które świadczą o tym, że mimo
kryzysu, jaki dotknął boks
amatorski, Knurów wciąż zalicza się do krajowej czołówki
– mówi zastępca prezydenta Knurowa, Piotr Surówka,
który gratulując olimpijskich
kwalifikacji życzył udanego
występu w Świdnicy.

Medalistka
w dwóch
kategoriach

Wierzymy, że w gronie młodych knurowskich pięściarzy są przyszli medaliści
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

„Diament” dla Gardy
Foto: Fight Club

PiSk

Na kolejnych miejscach
uplasowali się reprezentanci
k lubów Skorpion Szczecin
i Kleofas 06 Katowice.
Barw Gardy broniło siedmiu zawodników, a sześciu
z nich zdobyło medale.
Wyniki walk:
– ćwierćfinały: kadet,
waga piórkowa 57 kg, Dawid
Kuś przegrał 1:2 z Adamem
Kwiendaczem (Częstochowa),
– półfinały: kadet, waga
papierowa 48 kg, Damian
Durkacz w ypunktował 3:0
Adama Pluskowskiego (Skorpion Szczecin), – kadet, waga
półśrednia 66 kg, Tomasz
Otworowski przegrał jednogłośnie z Michalem Bartunkiem (Czechy), – junior, waga
półśrednia 69 kg, Paweł Bednorz uległ 0:3 Oleksandrowi
Siemieniukowi (Uk raina),
– junior, waga kogucia 56 kg,
Dawid Kubiak wypunktował
Wijtecha Kolka (Czechy),
– finały: Damian Durkacz
pokonał 2:1 Kacpra Harkawego (Champion Chojnów), Dawid Kubiak uległ 0:3 Alexanderowi Fenglerowi (Niemcy),
– junior, waga półciężka 81 kg,
Seweryn Skoczyński przegrał
z Jonathanem Fischbuchem
(Niemcy), – kadet, waga półciężka 80 kg, Aron Nocoń
przegrał z Filipem Forysiem
(Skorpion Szczecin).
– „Czarne Diamenty” są
prestiżowym turniejem więc

sam start na tych zawodach
jest ogromnym wyróżnieniem
dla każdego zawodnika. Ostatecznie wróciliśmy do Gierałtowic z sześcioma medalami,
w tym jednym złotym Damiana Durkacza – podsumowuje
trener Adam Spiecha. – Teraz trochę odpoczniemy, bo na
ten odpoczynek wszyscy solidnie zapracowaliśmy.
W turnieju wystąpiło 64
zawodników z 12 klubów.
Wcześniej zawodnicy Gardy wystąpili w Rydułtowach
i w Bytomiu.
Do Rydułtów, na Międzynarodowy Młodzieżowy
Turniej Bokserski im. prof.

Antoniego Motyczki wyjechało trzech zawodników z Gierałtowic. W kadetach (waga
piórkowa 57 kg) Mateusz Peciak przegrał 0:3 z Danielem
Skorupą (R MKS Rybni k),
Marcin Trybalski (waga półśrednia 70 kg) uległ 1:2 Peterowi Klebercowi (Kosowo),
natomiast w kategorii junior
(waga kogucia 54 kg) Dawid
Kubiak jednogłośnie pokonał
Czecha Wijtecha Kolka.
W Bytomiu odbył się IX
Bokserski Międzynarodowy
Memoriał Leszka Błaży ńskiego. W turnieju poświęconym pamięci tego wybitnego pięściarza, w kategorii

młodzik (waga lekka 60 kg)
Remigiusz Skoczyński wygrał
jednogłośnie na punkty z Dariuszem Miką (Jonak Team
Strzelce Opolskie), natomiast
Dawidowi Nowokowi nie dane
było zaprezentowanie swych
umiejętności ze względu na
brak przeciwnika.
Wrac ając do Mysz kowa dodajmy, ż e w yst ąpili tam również zawodnicy
BKS-u Concordia Knurów,
których na co dzień przygotowuje trenerskie trio: Bogdan
Wyrzychowski, Jan Kowalczyk i Bogdan Danielak. Do
rywalizacji o Czarne Diamenty zostało zgłoszonych trzech
knurowian. W kadetach (waga
46 kg) Mateusz Podgórczyk
przegrał w walce finałowej
z Ukraińcem Vladyslavem
Levchenko, Adrian Romasz
(waga 63 kg) w półfinale pokonał Denysa Surduka (Ukraina), z kolei w finale przegrał
z Czechem Davidem Kortcem.
W wadze +80 kg triumfował Wojciech Czarkowski.
PiSk

Foto: Garda

możliwość stoczenia większej
ilości walk, a że regulamin na
to pozwalał i sama zawodniczka była na to przygotowana to
możemy się cieszyć z dwóch
medali.
Złoty krążek Anna Cora
wywalczyła w formule UFR
Rules (1 runda – boks, 2 runda – k ickboxing, 3 runda
– kickboxing z low kickiem)
w kategorii 64 kg. Srebro zdobyła z kolei w tej samej konkurencji, ale w kategorii 57 kg.

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

PiSk

Garda Gierałtowice wzmocniona zawodnikiem
Spartana Knurów (Damianem Durkaczem) wygrała
klasyfikację drużynową Międzynarodowego Turnieju
Bokserskiego o Czarne Diamenty w Myszkowie

Anna Cora (z lewej) w roli mistrzyni Polski UFR

Dwa medale Mistrzostw
Polski UFR i to w dwóch kategoriach wagowych wywalczyła Anna Cora z knurowskiego
Fight Clubu.
– Zawody odbyły się w Suszu i jeszcze przed tym dalekim
wyjazdem zdecydowaliśmy,
że jeżeli Ania będzie czuć się
na siłach to wystąpi w swojej
kategorii 57 kg i dodatkowo
zgłosi się do kategorii wyższej
64 kg – wyjaśnia trener Grzegorz Sobierajski. – Chcieliśmy
w ten sposób uzyskać dla Ani

P r z y p o m n ij my, ż e
w O gó l no p o l s k i e j O l i mpiadzie Młodzieży w ystąpią: Krystian Kentnowski,
Adrian Romasz, Piotr Kalisz i Wojciech Czarkowski
z Concordii oraz Da mia n
Durkacz i Dawid Lutyński,
którzy trenują w Spartanie,
natomiast w zawodach bronią bar w Gardy Gierałtowice.

Foto: MOSiR

Dziękujemy za już,
prosimy o więcej

Garda Gierałtowice - najlepsza drużyna turnieju o Czarne Diamenty
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KNURÓW. WE WRZEŚNIU RUSZY REMONT KĄPIELISKA ZACISZE LEŚNE

Prawie jak w raju

Trzy baseny różnej głębokości, łóżka wodne z masażem karku,
wodne place zabaw, rodzinne zjeżdżalnie, a wokół cisza, dużo
zieleni i miejsca do parkowania - kąpielisko Zacisze Leśne
w ciągu dwóch lat przejdzie spektakularną metamorfozę
Prace najprawdopodobniej ruszą
we wrześniu. Szczegółowy harmonogram remontów będzie znany
pod koniec lipca, po zakończeniu
przetargu.

Na wizualizacjach kąpielisko
przypomina rajski kurort.
– Zmieni się praktycznie wszystko
– mówi Krzysztof Stolarek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekrea-

cji. – Remont obejmie m.in. przebudowę niecek basenowych, budowę stacji
filtrów oraz parkingów.
Powstanie mnóstwo atrakcji
dla dzieci: dwie duże zjeżdżalnie

i jedna mała oraz wodny plac zabaw
a tam, m.in. grzybek wodny, armatki
wodne, fontanny i pająk wodny. Dorośli z pewnością ucieszą się z łóżek
do masażu wodnego z opcją masażu
karku. Dzięki pełnej filtracji wody
w niepamięć odejdą groźby zakażeń.
Zachowanie higieny będzie dużo
prostsze, bo w planach jest stworzenie brodzika do dezynfekcji stóp.
Zmieni się również otoczenie
Zacisza. Wokół basenów powstaną

prysznice, przebieralnie, punkty
gastronomiczne oraz parking z dużą
ilością miejsc postojowych. W pobliżu istniejących ekranów akustycznych projektant planuje budowę
instalacji solarnej – posłuży do podgrzewania wody w basenie.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z grafikiem ustalonym przez urzędników, pierwsi knurowianie powinni
ochłodzić się na Zaciszu już latem
2016 roku.
jb, wizualizacje: MOSiR

W POLSCE AŻ 2/3 TOPIELCÓW BYŁO POD WPŁYWEM ALKOHOLU

Kąpiel na dziko? Nie ryzykuj...
Piłeś – nie pływaj! A jeśli plażujesz, to najlepiej na strzeżonym
kąpielisku. Te, wydawałoby się, rozsądne apele nie wszystkich
przekonują

Spośród 709 ofiar
w 2013 roku najwięcej przypadków utonięcia miało miejsce
w rzekach (203), jeziorach
(132), stawach (125), zalewach
(54) i w morzu (43).
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uważa Jerzy Pach, członek Zarządu
Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Katowicach, a zarazem prezes honorowy Oddziału Miejskiego WOPR
w Knurowie. – Jeśli dodać wypity
przezeń alkohol, widać, że proszą
się o nieszczęście. Dla będących „pod
wpływem” nawet spokojna toń to
śmiertelna pułapka.
Najczęstszą przyczyną utonięć
była kąpiel w miejscach niestrzeżonych, choć nie zabronionych.
W tak ich okolicznościach życie
straciło 128 osób. Kąpiel w miejscach
zabronionych skończyła się śmiercią
67 osób.
W Knurowie jest kilka akwenów.
Nęcą, zwłaszcza w upalne dni. Mimo
przestróg zdarzają się osoby, które
nie potrafią się przemóc i wchodzą
do wody w miejscach niestrzeżonych.
Od lat w ramach prewencji wyłapywaniem takich sytuacji na terenie
miasta zajmują się strażnicy miejscy

Foto: Dawid Ciepliński

W m a j u u t o n ę ł o 55 o s ó b ,
w czerwcu woda pochłonęła 60 istnień. Praktycznie nie ma dnia, by
ktoś nie zginął w topieli.
Ubiegły rok był szczególnie tragiczny pod tym względem. Utonęło
709 osób. W 2012 roku było 449 ofiar,
a w 2011 roku – 396.
Mało co tak kusi w gorące dni
jak gorący piasek i chłodna woda.
Spragnieni kąpieli często jednak
wybierają na miejsca wypoczynku
kąpieliska niestrzeżone, bez opieki
jakiegokolwiek ratownika.
– Niektórzy ignorują tablice zakazujące pływania, wchodząc do wody
w miejscach nie tylko niedozwolonych,
co na pewno niebezpiecznych – za-

33 osoby utonęły
w województwie śląskim
w 2013 roku. Rok wcześniej
w ten sposób straciło życie 30
osób, a w 2011 roku – 35.
W Knurowie nie brak osób, które ryzykują kąpiel w miejscach
niestrzeżonych, albo – co gorsza - zabronionych

i ratownicy knurowskiego Oddziału Miejskiego WOPR. Czynią to
poprzez inspekcje niestrzeżonych
akwenów.
Doświadczenia z ubiegłych lat
pokazują zasadność działań zapobiegawczych. Staw niedaleko ul.
Słonecznej, zbiornik za ROD „Pod
Różą” w Szczygłowicach, podobny
na Zaciszu i akwen przy ul. Przemysłowej to dość popularne miejsca
wypoczynku.
– Często zdarzają się tam plażujący, którzy mimo zakazu kąpieli
decydują się wejść do wody – mówi
Jerzy Pach. – Informujemy ich, prze-

strzegamy i ostrzegamy, ale praktyka
pokazuje, że nie do wszystkich logiczne argumenty trafiają.
Gdy nie wystarcza siła argumentu, trzeba sięgnąć po argument siły.
W tym przypadku to mandaty.
– Za kąpiel w niedozwolonym
miejscu grozi mandat do 250 zł – podkreśla prezes Pach.
Za skrajną nieodpowiedzialność
uważa kąpiel „na dziko” w rzece. Do
Bierawki raczej nikt nie zaryzykuje
wejścia, ale podczas wakacyjnych
i urlopowych wyjazdów zapewne
nie raz pojawi się pokusa ochłody
w rzecznym nurcie.

– Niestety, w Polsce nad rzekami
jest niewiele miejsc wyznaczonych do
kąpieli – mówi Jerzy Pach. – A w niestrzeżonych miejscach aż roi się od
niebezpieczeństw. Zagrożeniem są
wiry, doły i zapadliska na dnie, silny
bądź zmienny nurt, nie mówiąc o pływających przedmiotach.
Jak ustrzec się niebezpieczeństwa?
– Oczywiście unikając go. Korzystajmy wyłącznie z „legalnych” kąpielisk, takich z ratownikiem i powiewającą białą flagą – podpowiada prezes
Pach. – I pamiętajmy o zdrowym
rozsądku. Nie bójmy się go używać...
Bogusław Wilk
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