KNURÓW

Pobił matkę na śmierć

Foto: Dominik Trygar
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W sobotę 44-letni syn powiadomił gliwicką policję
o znalezieniu w mieszkaniu zwłok 65-letniej matki.
Po tym, co kryminalni zastali na miejscu, nie było
wątpliwości, kto stoi za jej śmiercią

- Podany przez niego czas śmierci
kobiety nie zgadzał się z tym, co zastaliśmy na miejscu - mówi podinsp.
Jacek Nowak, naczelnik Wydziału
Kryminalnego Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Prawdopodobnie mężczyzna
mieszkał ze zwłokami matki od co
najmniej 2 dni. Wcześniej wspólnie pili.
W wyniku awantury 44-latek dotkliwie
pobił rodzicielkę, o czym świadczyły
liczne obrażenia na jej twarzy i połamane żebra. Policji zeznał, że to ona
zaczęła. Uderzyła go i popchnęła, a on
upadł i uderzył głową o kant mebla.
Syn nie będzie sądzony za zabójstwo, tylko za uszkodzenie ciała ze
skutkiem śmiertelnym. Grozi mu za
to do 12 lat więzienia.
Podinsp. Nowak zaznacza, że
mężczyznę czekają jeszcze badania
psychiatryczne.
We wtorek prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 44-latka
trzymiesięcznego aresztu.
/pg/

KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Więcej światła i kamer

Dziewięć uchwał trafiło pod
głosowanie Rady Miasta podczas
sesji w ubiegłą środę
Decyzje, które zapadły, mają
głównie wymiar finansowy:
250 tys. zł – o tyle zwiększy się
udział Knurowa w finansowaniu
przebudowy wraz termomodernizacją budynku Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza
Wielkiego, realizowanej wspólnie
z Powiatem Gliwickim.
200 tys. zł – zostanie przeznaczonych na wykonanie robót
dodatkowych (m.in. wykonanie
systemu zabezpieczeń przeciwpożarow ych) podczas przebudow y części budynku przy ul.
Floriana 4.
140 tys. zł – to kwota zabezpie-

czona w budżecie na przebudowę
oświetlenia przy ul. Niepodległości.
55 tys. zł – o tyle zwiększą się
fundusze na rozbudowę monitoringu miejskiego, prowadzonego
przez Straż Miejską.
Rada zdecydowała też o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego
obszar położony w rejonie ulic
Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji
Kościuszkowskiej. Uchwała była
w ynikiem wniosku właścicieli
jednej z działek o zmianę przeznaczenia terenów usługowych na

nekrolog

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
śp.

Tadeusza Kneifel

radnego Rady Miasta Knurów w latach 1994-1998.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego
współczucia składa
w imieniu Rady Miasta Knurów
Jan Trzęsiok, Przewodniczący RM

tereny mieszkaniowe.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(ratusz przy ul. Niepodległości) i w
internecie - na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

KNURÓW

Skok na SKOK

To nie był typowy klient. W zakapturzonej
bluzie pojawił się w placówce SKOK Wesoła
przy ul. Niepodległości, po czym zastraszył
dwie pracownice
Do zdarzenia doszło w czwartek,
tuż po godz. 15.30.
- Z ama sk owany mę ż czy zna
wszedł do środka trzymając w ręku
przedmiot przypominający broń palną i zażądał pieniędzy. Wystraszone
pracownice wydały mu pieniądze
z kasetki, potem napastnik oddalił
się szybkim krokiem – informuje
podinsp. Jacek Nowak z Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Ich patrole przeczesywały okolicę, nad miastem krążył
śmigłowiec wypatrując zbiega. Na
razie bezskutecznie.
To drugi niebezpieczny napad w
przeciągu kilku tygodni. Poprzedni
miał miejsce w lokalu przy ul. 1
Maja.
/bs/

Jak się zachować?

Pracownicy placówek bankowych są najczęściej szkoleni przez odpowiednie
służby z zakresu reagowania w sytuacji zagrożenia życia i mienia.
- Podstawowa zasada to nie sprzeciwiać się napastnikowi i nie prowokować
go, ponieważ nie ma pewności, czy ktoś nam pomoże - podpowiada podinsp.
Jacek Nowak. - Należy wykonywać spokojnie polecenia. Najczęściej napastnik jest w większym stresie niż osoby napadane, dlatego powinno się robić
wszystko, by nie przedłużać jego pobytu w palcówce, a po wszystkim jak
najszybciej zawiadomić policję.
Dla późniejszego dochodzenia duże znaczenie ma jak największa ilość zapamiętanych szczegółów w wyglądzie napastnika. Istotne jest, by po napadzie
nie sprzątać. Dzięki temu udaje się zabezpieczyć wszystkie ślady.
Inaczej postępujemy w przypadku napadu na ulicy.
- Tutaj należy zachowywać się donośnie, krzyczeć i hałasować. Wówczas
jest duża szansa, że otrzymamy w pierwszej chwili pomoc od przechodniów
– radzi podinsp. Nowak.

KNURÓW

Na cyku
na kole

Minęła północ piątkowej nocy,
gdy uwagę patrolu Straży Miejskiej i
Policji zwrócił jadący ul. Lignozy rowerzysta. Przeczucie mundurowych
nie myliło. Jak się okazało, kierujący
jednośladem nie był trzeźwy. Dla
niego przejażdżka się skończyła,
ale to dopiero początek przykrości,
jakie mogą go spotkać za jazdę po
pijaku. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi knurowski Komisariat
Policji.
/bw/

SPROSTOWANIE

2 tygodnie temu, przy okazji
tekstu o śmierci 102-letniej Marii
Szolc, wspomnieliśmy o najstarsz ych ż y jąc ych k nu row ia nach.
99-letniej pani Gertrudzie Labzie
chochlik zmienił nazwisko. Za pomyłkę szczerze przepraszamy.
Redakcja
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Placówka, do której zajrzał
nieproszony gość...

Foto: Arch. PL

byli wcześniej notowani przez Policję.
W sobotę syn powiadomił dyżurnego gliwickiej komendy o makabrycznym znalezisku. W łóżku leżała
jego martwa matka.

Foto: Paweł Gradek

Mieszkali razem pod jednym
dachem przy ul. Kosmonautów. On
nie pracował, żył z renty matki. Oboje
nie wylewali za kołnierz. Często w ich
domu dochodziło do kłótni, ale nie

Wypadek na budowie

W ubiegły czwartek na plac budowy sklepu przy ul. 1 Maja wezwano
karetkę pogotowia. Według nieoficjalnych informacji jeden z pracowników
spadł z wysokości. Ratownicy podjęli decyzję o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym z placu 700-lecia odtransportowali
rannego do szpitala.
Policja nic nie wie o szczegółach wypadku. - Albo obrażenia tego mężczyzny nie były na tyle groźne, albo był on samozatrudniony, a wtedy nic nam
do tego - mówi podinsp. Jacek Nowak, naczelnik Wydziału Kryminalnego
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
/g/
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KNURÓW

Wypadek
po wymuszeniu

Moment nieuwagi i nieszczęście
gotowe - przekonali się o tym
uczestnicy wypadku

Zdarzenie nastąpiło tuż
przed godz. 17 na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Kazimierza
Wielkiego.
- 65-letni knurowianin
jadący od strony ul. Dworcowej, podczas wykonywania
manewru skrętu w lewo nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu z
naprzeciwka motocykliście, w wyniku
czego doszło do kolizji pojazdów.
Jest prowadzone postępowanie w tej
sprawie - wyjaśnia podinsp. Jacek
Nowak z Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
- Motocyklista przekoziołkował
dobrych parę metrów – usłyszeliśmy
od świadków zdarzenia.
Na miejscu pojawili się policjanci
i strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Wezwano śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Kierowca jednośladu marki Suzuki, 38-letni knurowianin, doznał

licznych złamań kończyn. Został
przetransportowany do Szpitala św.
Barbary w Sosnowcu.
- Oddychał, kiedy go zabierał
helikopter – zapewniają obserwujący
zdarzenie.
Do podobnego wypadku doszło
tego samego dnia w Gliwicach. Tam
40-letnia kobieta kierująca Oplem
Corsą nie udzieliła pierwszeństwa
przejazdu motocykliście, co doprowadziło do zderzenia pojazdów. Ranny motocyklista trafił do szpitala.
Tekst i foto: bs

KNURÓW. TRAGICZNY FINAŁ POSZUKIWAŃ ZAGINIONEGO 36-LATKA

Grzybiarka
odkryła zwłoki

Po 2 tygodniach od zaginięcia 36-letniego knurowianina
grzybiarka odkryła jego zwłoki w lesie przy ul. Niepodległości.
Wiele wskazuje, że mężczyzna popełnił samobójstwo
Prz y pomnijmy. 36 -latek
wyszedł z domu 28 czerwca.
Około godz. 19.00 widziano go
w okolicach sklepu Odido przy
ul. Słoniny. Ubrany był w ciemną bluzkę i czarną kurtkę, na
głowie miał czapkę z daszkiem.
- Na początku lipca z rodziną
zaginionego skontaktował się
znajomy - mówi Aneta Nowak,
prezes Stowarzyszenia Cztery
Pory Roku. - Twierdził, że widział go na ul. Niepodległości,
na wysokości pracowni artystycznej.
Tam ślad się urywał. Policja przypisała zaginięcie do
II kategorii; zalicza się do niej
osoby, które opuściły ostatnie
m iejsce poby t u w okol icznościach, które nie wymagają
zapew nienia ochrony ż ycia
zaginionych, ponieważ zrobiły
to z własnej woli, wykazywały
niezadowolenie ze swojej sytuacji życiowej lub zabrały rzeczy
osobiste.
- Próbowaliśmy przekonać
policję, by przeczesała las na
Zaciszu. Bezskutecznie - dodaje
Nowak.
Stowarzyszenie Cztery Pory
Roku w porozumieniu z rodziną zaginionego zdecydowało
na własną rękę zorganizować
poszukiwania. Na sobotę zaplanowało przejść las tyralierą.
Do pomocy zgłosiło się sporo
chętnych, w tym 15-osobowa

KNURÓW

Łańcuszek nieszczęścia

- Co się dzieje w tym kraju? - pyta z niedowierzaniem pani
Hildegarda. Przyjechała z Niemiec do Knurowa i została
okradziona przez Cygankę. Krótko po tym dowiedziała się,
że nie ona jedna
Był piątek rano. Pani Hildegarda siedziała sama na przystanku autobusowym Knurów Kino.
Wtedy po drugiej stronie ulicy
Niepodległości zaparkował czarny
samochód. Wysiadła z niego kobieta o śniadej karnacji. Przebiegła
przez ulicę i podeszła do pani
Hildegardy.
- Zaczęła mi przymierzać bluzki. Powiedziałam tej Cygance, że
nie chca żadnej, a ona na chama:
ta , ta , a może ta? - opow iada
kobieta.
Po chwili czarny samochód

podjechał na przystanek. Cyganka
wsiadła do niego i odjechała. Pani
Hildegarda dopiero po powrocie do
domu zorientowała się, że na szyi nie
ma złotego łańcuszka. Jest pewna, że
to robota Cyganki.
- Kiedyś tu tak nie było - dzieli się
swoimi spostrzeżeniami.
Kradzież zgłosiła Policji, a całą
historię opowiedziała znajomym.
Wtedy dowiedziała się, że w ostatnim tygodniu doszło jeszcze do co
najmniej 3 takich zdarzeń.
- Klientce Gralla też ukradli łańcuszek na przymierzanie bluzek.
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W sobotnie popołudnie doszło
do zderzenia Fiata Punto z motocyklem.
Rannego kierowcę jednośladu do szpitala
zabrał śmigłowiec

Z odległości kilkunastu metrów można było pomyśleć, że ktoś
odpoczywa pod drzewem; niestety rzeczywistość była tragiczna...

grupa strażaków ochotników z
Leboszowic.
Akcję trzeba było jednak odwołać. Dzień wcześniej, około
godz. 11.00, zaginionego odnalazła grzybiarka.
- Zauważyła pod drzewem
coś jakby śmieci w worku - relacjonuje Izydor Golec. - Nie zbliżała się do nich. Myślała nawet,
że ktoś stracha tam ustawił, żeby
nie zbierała więcej grzybów.
Kobieta wyszła z lasu i poszła
opowiedzieć Golcowi o znalezisku.
- Wskazała mi to miejsce mówi pan Izydor.
Kiedy tam się udał, nie miał
wątpliwości, że to ludzkie zwłoki. Powiadomił Straż Miejską,
a chw i lę później na d rod ze
prowadzącej na Zatopy pojawili
się policjanci. O 12.00 technik
kryminalistyki sfotografował
z włok i. Torbę z ubra nia mi,
którą znaleziono na miejscu,
policjanci zawieźli żonie zaginionego, by ją zidentyfikowała.
O godz. 14.00 technik i pracownicy zakładu pogrzebowego

z Gliwic nadal stali na drodze
prowadzącej na Zatopy.
- To jest skandal! Opiszcie
to! - usłyszeliśmy od zdenerwowanego technika. - Od kilku
godzin czekamy na lekarza rodzinnego, który stwierdzi zgon
mężczyzny.
Tak, na lekarza rodzinnego,
bo taka jest procedura. Dopiero
wtedy zakład pogrzebowy może
zabrać ciało. Nikogo ze szpitala
nie obchodzi, że zwłoki są w stanie rozkładu, dlatego nie mamy
pewności, do kogo należą. Mają
to w nosie. Nie szanują naszego
czasu.
Godzinę później było już
wiadomo, że zwłoki należą do
zaginionego 36-latka. Prawdopodobną przyczyną śmierci
mężczyny było samobójstwo.
Knurowianin powiesił się na
sz nu rówc e , na n ie w iel k i m
d rzewku, w od leg łości 150
metrów od drogi prowadzącej
na Zatopy.
/pg/

Zdążyli w samą porę

Jednej kobiecie zerwali z szyi. Żeby
na takich nie było kary?
Jej córka wiele razy widziała
czarny samochód z Cyganami,
krążący po ulicach Knurowa. Zapamiętała, że był na cieszyńskich
rejestracjach. Teraz baczniej przygląda się wszystkim czarnym autom.
Liczy, że w końcu trafi na to, którym
w piątek odjechała złodziejka.
Pani Hildegarda ostrzega przed
Cyganami. - Nawet jeśli chcieliby
o coś pytać, lepiej nie dać im się do
siebie zbliżyć. Nie radzę.
/g/

We wtorek o godz. 4.00 personel szpitala powiadomił dyżurnego Komisariatu Policji o ucieczce jednej z pacjentek. Istniało uzasadnione
podejrzenie, że kobieta chce popełnić samobójstwo. Dyżurny przekazał
informację policjantowi, który wraz ze Strażą Miejską patrolował wówczas
miasto. Mundurowi znaleźli kobietę na ul. Niepodległości. Na szczęście
nic jej się nie stało. Trafiła pod opiekę lekarzy.
W środę, tuż przed godz. 13.00, Komisariat Policji w Knurowie powiadomił
zabrzańskich funkcjonariuszy o poszukiwaniu 53-letniego mężczyzny.
Knurowianin miał przebywać w centrum Zabrza, między ulicami Wolności
i Niedziałkowskiego.
Nie było czasu do stracenia, zwłaszcza że pojawiły się sugestie, że zaginiony chce targnąć się na swoje życie. Dwa patrole zabrzańskiej komendy
i komisariatu II przystąpiły do przeczesywania parku Dubiela.
Po godzinie policjanci odnaleźli 53-latka. Pomocny był im w tym rysopis
zaginionego.
Mundurowi wezwali pogotowie, a ratownicy zdecydowali przewieźć
mężczyznę do szpitala psychiatrycznego. Rodzinę o szczęśliwym finale
poszukiwań poinformowali policjanci z Knurowa.
/g/
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Z sufitu płynął wodospad
- Córka do mnie dzwoni, że deszcz wlewa się do domu, a ona nie nadąża
wybierać wody - wspomina Teresa Piechaczek. Ten sam problem miała większość
mieszkańców budynku przy ul. Słoniny, ponieważ firma remontująca dach nie
zabezpieczyła go na wypadek ulewnego deszczu
panuje wilgoć i śmierdzi pleśnią. Ze
ścian poodchodziły tapety, namokły
boazerie. Córka z chłopakiem wynieśli zalaną pralkę.
- Robotnicy powiedzieli nam, że
mogą zwrócić koszty remontu albo
sami wytapetują mi łazienkę. Widząc
ich zapał przy remoncie dachu, nie pozwoliłabym im na żadne tapetowanie
- zżyma się kobieta.

SĄSIEDZI TEŻ MAJĄ DOŚĆ

Starsza pani z parteru od tygodnia nie ma prądu.
- Nikaj nie zgłaszałam, bo ja
byłam dwa tygodnie na rehabilitacji tłumaczy. - W piwnicy wody tyle, ani
straż nie przyjechała jej wyplompać.
Pan Hubert z parteru przypomina, że w niedzielę studzienka
przy domu wca le nie odbiera ła
deszczówki.

- Woda wszystka szła tu - pokazuje na klatkę schodową - i do piwnicy.
On też od tygodnia nie ma prądu.
Ma za to wiele cierpkich słów dla
urzędników, którzy odmawiają zamontowania na schodach podjazdu
dla wózka inwalidzkiego, na którym
porusza się jego żona.
- Pisałem do Warszawy, ale pani
Bieńkowska nie zezwala. I co mam
zrobić? Kiedy trzeba z żoną gdzieś
jechać, proszę sąsiadów, żeby pomogli
mi ją znieść.
W drugiej klatce, w mieszkaniu
na parterze, kolejny sąsiad pani
Teresy pokazuje straty po ostatniej
ulewie. Woda zalała dopiero co pomalowane ściany pokoju.
- Nie spałem w nocy, bo trzeba było
wszystkie meble przenosić - opowiada.
Miał ze stacji benzynowej (jest
wulkanizatorem) stare banery rekla-

mowe. W czwartek poprosił robotników, by zabezpieczyli nimi dach nad
jego mieszkaniem.
- To zaniedbanie szefa firmy twierdzi. - On jest odpowiedzialny
za pracowników. Oni też są przecież
tylko ludźmi. Mogli zapomnieć, mogli
nie wiedzieć. Powinien pod koniec
każdej dniówki tu przyjechać i skontrolować, czy wszystko zabezpieczone.

Foto: arch. Teresy Piechaczek

śladem naszych publikacji

Ciszej nie będzie

Urząd Marszałkowski przewiduje, że po oddaniu
kolejnych odcinków autostrady A-1 oprócz
natężenia ruchu wrośnie emisja hałasu.
Co innego twierdzi Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad. Nie zamierza robić nic,
co ograniczyłoby emisję głośnych dźwięków
z estakady nad Moczurami
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Na podłodze mały potop

czyły nieznacznie.
Mimo to Urząd Marszałkowski,
mając na uwadze oddanie do użytku kolejnych odcinków autostrady,
przewiduje wzrost natężenia ruchu i
emisji hałasu. Dlatego poprosił Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o ponowne przeanalizowanie
koncepcji zabezpieczeń środowiska
przed nadmiernym oddziaływaniem
akustycznym oraz o zaproponowanie
konkretnego rozwiązania problemu.

Zarządca drogi miał to zrobić do
końca czerwca.
O efekty zapytaliśmy rzecznika
katowickiego oddziału GDDKiA,
Marka Prusaka. Ten stwierdził, że
wykonane dotychczas (w 2011, 2013
i 2014 roku) kontrolne pomiary
hałasu pochodzącego z dylatacji na
estakadzie nie wykazały przekroczeń
wartości dopuszczalnych poziomów,
które miałyby charakter ciągły, powtarzalny i wykraczający poza dopuszczoną niepewność pomiarową.
Rzecznik podkreślił, że pomiary
każdorazowo wykonały laboratoria
posiadające stosowny certyfikat.
- Pragnę zauważyć, iż pomimo
wzrastającego natężenia ruchu na
przedmiotowym odcinku autostrady,
po oddaniu kolejnych odcinków do
użytkowania zarówno w kierunku
północnym jak i południowym, wyniki ostatniej kontroli WIOŚ z marca
2014 roku (...) nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu - czytamy w piśmie od rzecznika.
Dyrekcja nie doszukała się w
wynikach pokontrolnych zaleceń

zmuszających ją do podjęcia dodatkowych działań w temacie dylatacji
na estakadzie. Dlatego nie podejmie
kroków, które nie mają oparcia w
przeprowadzonych pomiarach i wydanych decyzjach, a wiążą się z wydatkowaniem środków budżetowych.

- Nie znajdujemy podstaw do
podjęcia działań w kierunku zminimalizowania oddziaływania akustycznego pochodzącego z przedmiotowego odcinka autostrady A-1
- ucina temat Marek Prusak.
/pg/

Foto: arch. UM Knurów

Przez niezabezpieczony dach
wlewały się litry wody

Mieszkańcy Farskich Pól mają
dość sąsiedztwa estakady, po której
biegnie autostrada A-1. Ze szczelin
dylatacyjnych dobiega hałas, który
niesie się po okolicy. Doskwiera
szczególnie w nocy.
Kolejne pomiary hałasu, przeprowadzone przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach, nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych
w porze dziennej, w nocnej przekro-

Paweł Gradek

Na suficie mokre plamy

Foto: Paweł Gradek

Jeszcze przed wylotem na wakacje do Turcji pani Teresa przestrzegła
robotników, by dbali o porządek
wokół domu.
- Martwiłam się, zostawiając w
mieszkaniu na czas remontu 20-letnią córkę - mówi kobieta. - Po kilku
dniach od wylotu odebrałam od niej
telefon. Roztrzęsiona nie wiedziała,
co robić. Woda wlewała się do domu.
W łazience było jej po kostki. Cóż ja
mogłam pomóc? Poradziłam, żeby
poszła zgłosić zalanie administracji.
Według relacji pani Teresy inspektor, który pojawił się na miejscu,
ograniczył się do zrobienia zdjęć i
stwierdzenia, że ściany trzeba osuszyć, a dopiero po miesiącu można
zabrać się za ich malowanie.
Kolejny raz deszcz zalał dom po
powrocie z urlopu pani Piechaczek.
Do dziś w mieszkaniu na parterze

Piętro wyżej drzwi swojej sypialni uchyla przed nami sąsiad wulkanizatora, by pokazać zacieki na ściance
kartonowo-gipsowej.
Wszyscy szacują straty, nikt nie
ubezpieczył mieszkań.
Dyrektor Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji, Mieczysław Kobylec, zapowiada,
że firma poniesie konsekwencje swojej niefrasobliwości.
Po naszym telefonie udał się na
miejsce, by ocenić zniszczenia.
- Niektórzy chcą wykorzystać tę
sytuację i wyremontować zapuszczone mieszkania na cudzy koszt. Chcą
od 2 do 5 tys. zł. Szef firmy wyceni
szkody z ubezpieczycielem i pokryje
straty. Tak było w innym budynku, w
którym też pozalewało mieszkania.
Dyrektor skierował do firmy
pismo, w którym wzywa ją do zabezpieczenia dachu przed deszczem.
Foto: Paweł Gradek

KNURÓW. PRZEZ NIEFRASOBLIWOŚĆ ROBOTNIKÓW DESZCZ ZALAŁ DOM PRZY UL. SŁONINY

Dla GDDKiA odczucia mieszkańców niewiele znaczą,
woli opierać się na wynikach pomiaru hałasu
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KNURÓW. MODERNIZACJA PRZYCHODNI PRZY UL. K. WIELKIEGO

Miasto dokłada ćwierć miliona

Jak nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze w tym roku budynek przychodni zostanie ocieplony

250 tys. zł z budżetu Knurowa zostanie przeznaczonych na wymianę okien w budynku
Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego
Od wielu lat w należącym do
Gminy Knurów budynku znajduje się
przychodnia. Jej organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki.
- Z przychodnią było różnie, wcześniej miała być oddana pod młotek.
Po negocjacjach z prezydentem Knurowa udało się zawrzeć umowę na 15
lat przy zachowaniu bardzo niskiego
czynszu – mówił starosta gliwicki
Michał Nieszporek w ubiegłą środę.
Tego dnia, podczas sesji knurowskiej Rady Miasta, zapadła decyzja

o współuczestnictwie Knurowa w
termomodernizacji budynku.
Przywołane przez starostę porozumienie pomiędzy miastem i
powiatem zostało zawarte w 2013
roku. Zgodnie z nim opłata za użytkowanie wynosi... 700 zł miesięcznie.
To symboliczna kwota.
- Przy jej wymiarze uwzględniono
interes społeczny – usłyszeliśmy w
magistracie. – Istotna była kontynuacja działalności placówki. Znaczenie
miały też koszty, które trzeba ponieść,

by dostosować przychodnię do obowiązujących wymogów.
Gruntowne zmiany są konieczne.
Obiekt musi być dostosowany do
aktualnych przepisów sanitarnych.
Jest na to czas do końca 2016 roku.
Potrzebne są niemałe pieniądze.
Remont samego wnętrza budynku
to wg kosztorysu wydatek sięgający
3 mln zł. Dodatkowy milion pochłonąć może termomodernizacja i
wymiana okien.
Powiat zamierza prowadzić prze-

budowę etapami - do 2016 roku.
Przewiduje, że z budżetu pochodzić
będzie 1, 5 mln zł (w tym roku pół
miliona złotych, w przyszłym – 450
tys. zł, a w 2016 roku – 550 tys. zł).
Resztę pieniędzy ma wyłożyć z SP
ZOZ.
- W tym roku rozpoczynamy
proces dostosowywania pomieszczeń
do wymogów sanitarnych. Wymiana okien odbędzie się razem z termomodernizacją – mówił starosta
Nieszporek, odnosząc się do decyzji

samorządu Knurowa – Bardzo dziękuję za wsparcie. Poskutkuje ono tym,
że przychodnia od 2017 roku będzie
[nadal] funkcjonować.
Przychodnia przy ul. Kazimierza
Wielkiego pozostanie główną tego
typu placówką w mieście. To tutaj
oraz w budynku „krwiodawstwa”
(przy bramie wjazdowej do szpitala)
zlokalizowana będzie większość gabinetów lekarskich w ramach ZOZ.

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

KNURÓW

Znajdzie się chętny na pralnię?
Powiat gliwicki podejmuje kolejną próbę sprzedaży budynku przy
ul. Ogana.
- Na dzisiaj nie ma zainteresowania – przyznaje starosta Michał
Nieszporek.
Znalezienie kupca nie ułatwia
przeznaczenie obiektu pod usługi
medyczne.
Opustoszały budynek wzięli
sobie za cel okoliczni złomiarze
i bezdomni. Wandale też nie zaprzepaścili okazji, by co nieco zdemolować. Aby zapobiec dalszemu
rujnowaniu obiektu zdecydowano
się zamurować drzwi i okna.
Trzy lata temu Rada Powiatu
Gliwickiego podjęła uchwałę, w
której wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości przy ul. Ogana. Jednak
ani pierwszy przetarg ogłoszony w

styczniu 2012 (cena wywoławcza 1,3
mln zł), ani drugi z kwietnia 2012
(obniżono cenę wywoławczą do 990
tys. zł) nie przyciągnęły żadnego
kupca.
Trzeci przetarg, ogłoszony we
wrześniu 2012, z jeszcze niższą ceną
wywoławczą - 925 tys. zł - także
nie posunął sprawy do przodu. Nie
pomogła też kampania medialna.
Zarząd Powiatu Gliwickiego zdecydował przeprowadzić kolejny przetarg. Oczekiwania cenowe zeszły do
650 tys. zł.
Co, jeśli kolejna próba sprzedaży
się nie powiedzie?
- Kolejny etap to już chyba
rozbiórka... – mówi starosta Nieszporek.
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Foto: Bogusław Wilk i Paweł Gradek

Z początkowych 1,3 mln zł do 650 tys. zł spadła
cena budynku byłej szpitalnej pralni. Okazja?
Raczej nie, bo kupcy nie walą drzwiami i oknami

Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności w zakresie: usług zdrowia i opieki społecznej,
usług nieuciążliwych lub publicznych. Budynek po byłej
pralni szpitalnej o powierzchni użytkowej 1764,62 m²
stoi na działce o powierzchni 2144 m². Dużym atutem
obiektu jest doskonała lokalizacja.
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KNURÓW. DUŻY OPÓR PRZED ZMIANAMI

III Kolonia: duże remonty,

wielkie emocje
III Kolonia to nie Nikiszowiec,
ale – jak przekonują nie tylko architekci – potencjał ma. Miasto
chce, aby dzielnica odzyskała dawny
blask. Aby tak się stało, konieczne
są ogromne pieniądze. Stare, niektóre 100-letnie, budynki wymagają
bowiem gruntownego remontu. Z
samego budżetu Knurowa nie da
się wykroić za jednym zamachem
odpowiedniej kwoty. Szansą na to
są pieniądze z zewnątrz, zwłaszcza
fundusze unijne.

WIELE DO ZROBIENIA

Miasto założyło odnowę 21 budynków. Na początek do projektowej
przymiarki uwzględniono nieruchomości przy ulicach: Dworcowej 7, 9,
11, 13, 15, 29 i 31, Sienkiewicza 1 oraz
Mickiewicza 2 i 6.
Zmienić miałoby się bardzo
wiele. Budynki zostałyby osuszone
i ocieplone. Termomodernizacja
byłaby gruntowna – objęłaby ściany
oraz dachy i podłoże na parterze.
Wy m ia n ie pod lega ł y by ok na i
instalacje. Zamiast pieców węglow ych przewidziano ogrzewanie
gazowe (koszt droższego paliwa
byłby zrekompensowany dobrym

ociepleniem). Standard sanitarny
nabrałby cywilizowanego poziomu
– znikłyby wspólne toalety i łazienki na półpiętrach. Kuchnie byłyby
doświetlone. Teren wokół budynków z ost a ł by up or z ąd kow a ny,
zniknąć miałyby stare, rozlatujące
się komórki i chlewiki. Pojawiłyby
się nowe ogrodzenia, wydzielonoby
obszar pod zieleń, z możliwością
adaptacji na ogrody.
- Pierwszy etap prac projektowych odnosi się do części budynków.
Chcemy bowiem poznać nastroje i
oczekiwania mieszkańców oraz ich
podejście do remontu – mówi wiceprezydent Knurowa Barbara Zwierzyńska. – Ustalenia będą pomocne
w łatwiejszym przeprowadzeniu projektowania w pozostałych budynkach.
Wiceprezydent Zwierzy ńska
zapewnia, że samorząd nie chce narzucać mieszkańcom konkretnych
rozwiązań.
- Zorganizowaliśmy spotkania
z mieszkańcami poszczególnych budynków, by poznać ich zdanie i wysłuchać propozycji – mówi. – Jednak
wsłuchując się w oczekiwania musimy
pamiętać o wiążących nas przepisach
prawa.

Foto: Przemysław Sosna/FotoAS

Kamienica przy ul. Dworcowej 31 znajduje się
wśród budynków, które mogłyby zostać objęte
gruntownym remontem
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W ubiegłym tygodniu w ratuszu
odbyło się kilka spotkań z najemcami
lokali komunalnych. Nad wstępnymi
planami zamierzeń pochylali się w
obecności urzędników i projektantów. Ujawniło się sporo rozbieżności
we wzajemnych oczekiwaniach.
- Często już na wstępie mamy do
czynienia z negatywnym nastawieniem – zauważa Krystyna Kostelecka,
naczelnik Wydziału Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju
Miasta i Spraw Lokalowych. - Bardzo
często mieszkańcy uzależniają zgodę
od zdania sąsiadów, mimo że sprawa
dotyczy ich mieszkań. Nawet ci, którzy
wyrazili zgodę na remont, teraz przychodzą i ją odwołują.

Foto: Bogusłąw Wilk

Nawet 800 tys. zł możnaby zainwestować w remont każdego z 21 budynków przy
ul. Dworcowej, gdyby miasto uzyskało dotację z Unii Europejskiej. Szkopuł w tym,
że nie wszyscy mieszkańcy akceptują plany samorządu

TRUD NA MARNE?

Po gruntownym remoncie nowe oblicze zyskałby też budynek przy
ul. Dworcowej 13

Znaczna część mieszkańców
włożyła wiele wysiłku i pieniędzy w
poprawę warunków bytowych. Jedni
zrobili sobie łazienki, inni zainwestowali w nowe okna i drzwi. Boją się, że
ich trud pójdzie na marne.
- Kuchnię mam zabudowaną
meblami pod wymiar. Nie wyobrażam
sobie, że zostanie zdemontowana, nie
ma takiej opcji – zastrzega jeden z
lokatorów.
- Wziąłem kredyt na wymianę
stolarki okiennej, meble mam zabudowane – dodaje drugi. – Boję się, że
to wszystko zostanie zniszczone. A kto
mi za to zwróci?...
- U mnie nie ma miejsca na łazienkę. Jak mi ją zrobicie, to kosztem
jednego z pokoi. Nie ma mowy! –
mówi twardo kolejny.
- Nie umiem sobie wyobrazić przeprowadzki z trójką dzieci, to dla mnie
nierealne – 30-latek nie ma wątpliwości. - O remoncie możemy rozmawiać,
ale nigdzie się nie wyprowadzę!
- W projekcie jest montaż natrysku, a ja go nie chcę, wolę wannę
– zauważa następny. – Nie zgadzam
się też na likwidację dwóch pokoi w
jeden duży.
Pytania urzędników o zakres
zrobionych we własnym zakresie
remontów też budzą podejrzliwość.
Niektórzy obawiają się kłopotów.
Tłumaczenia, że nie chodzi o jakieś
konsekwencje, lecz o wiedzę, co jest w
poszczególnych lokalach, nie zawsze
przekonują.
- A przecież musimy wiedzieć,
co konkretnie trzeba zrobić, a co
można sobie darować – zauważają
projektanci.

nik Kostelecka. Dodaje, że chodzi nie
tylko o uciążliwości, ale i bezpieczeństwo najemców.
- A gdzie zostaniemy przeprowadzeni? Do Szczygłowic nie chcę! – oponuje jedna z mieszkanek.
- A co będzie z umowami na
telefon i internet? – docieka druga.
– Dziecko chodzi tutaj do szkoły, nie
mogę mu jej zmieniać.
- Jaki będzie standard mieszkań
zastępczych? – dopytuje jej sąsiadka.
I zastrzega: – Nie interesuje mnie
nic o standardzie gorszym niż mam
obecnie.
Urzędnicy proponują przenosiny do lokali o podobnym metrażu.
Każdy z lokatorów miałby możliwość
powrotu do gruntownie wyremontowanych mieszkań (jeśli zechciałby
pozostać w mieszkaniu zastępczym,
też byłoby to możliwe).
- Jeśli ktoś miał panele na podłodze, to po remoncie też takie ułożymy
– zapowiada naczelnik Kostelecka. –
Chcemy oddać lokatorom lokale gotowe do zamieszkania. Podobnie jak w
przypadku TBS-ów będzie możliwość
wyboru - w ramach określonej kwoty
– kafelek itp. elementów.
- Jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje, nie chcemy robić nic na
siłę – przekonuje naczelnik Kostelecka. – Podczas dotychczas odbytych

spotkań pytamy o to, czego mieszkańcy oczekują i na jakie zmiany są
gotowi się zgodzić.
Jak się okazuje, nie wszyscy chcą
podjąć rozmowy. Część osób uważa,
że miasto zawraca im głowę, bo nie
ma jeszcze żadnej konkretnej propozycji. Z kolei niemała grupa ma
odwrotne przekonanie: wszystko już
zostało ukartowane, a rozmowy to
taki listek figowy dla przesądzonych
działań i zmian.
- Nieraz pojawia się negatywne
nastawienie – nie kryje rozczarowania Kostelecka.

OKAZJA BEZ POWROTU?

Urzędnicy przekonują, że propozycje przedstawiane mieszkańcom to
wstępna propozycja, a nie przesądzony projekt.
- Bez porozumienia nic nie zrobimy – nie ma wątpliwości wiceprezydent Zwierzyńska. – Nie chodzi o to,
żeby ludzi wysiedlać na siłę, lecz by
sprawnie przeprowadzić remont.
Brak zgody ze strony lokatorów
zablokuje możliwość sięgnięcia po
dotację. Jeśli sprawa zostanie zanadto
przeciągnięta i nie uda się przygotować na czas projektów, pieniądze
mogą przepaść.
/bw/

reklama

BYLE NIE GORZEJ

Szczególnie duże obawy budzi
propozycja przeprowadzki na czas
remontu. Roboty trwałyby nawet
sześć miesięcy.
- Przy tym zakresie prac trudno
sobie wyobrazić, żeby ludzie mieszkali
w takich warunkach – mówi naczelPrzegląd Lokalny Nr 29 (1115) 17 lipca 2014 roku

rozmaitości
Z KART HISTORII KRYWAŁDU

Społecznicy z wiarą

Mimo, że przed II wojną światową Krywałd nie
był parafią, miejscowi wierni chętnie udzielali się
w organizacjach związanych z Kościołem

W dni powszednie krywałdzianie
gromadzili się przed kaplicą
Maryjną (obecnie św. Barbary)

Od 1927 roku niedzielne nabożeństwa odbywały sie w kaplicy
fabr ycznej. Sprawowali je duchowni z kościoła pod wezwaniem
świętego Wawrzyńca w Knurowie
(później pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego). W niedziele
i święta msze św. odbywały się o
godz. 9.
Choć parafii nie było, krywałdzianie udzielali się w organizacjach związanych z Kościołem. W
latach 30. były to:
Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KSM) – zebrania odbywały
się co miesiąc po mszy św.
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (KSK) – panie spotykały się raz
w miesiącu po nieszporach
Katolick ie Stowarzyszenie
Młodzieży (męskiej - KSMm) –

spotykano się raz na miesiąc.
Ślad działalności Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży znaleźć
można w Gościu Niedzielnym z
1936 roku. W wydaniu nr 39 z 27
września znajduje się zdjęcie członków Oddziału KSMm. Uwiecznia
25 osób z ks. asystentem Zielińskim i opiekunem Szulcem.
Z kolei KSM przygotowało i
kilkakrotnie wystawiło przedstawienie teatralne pt. „Górnicy”.
Organizacja powstała w 1931 roku,
zrzeszała około 90 panów. Dwa
lata później „dorobiła” się sztandaru. Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Mężów był Zygfryd
Górecki.
Maria Grzelewska
Foto: Archiwum autorki

Zdjęcia, które tutaj prezentujemy, są różnej jakości – nie zawsze zadowalającej. Być może w rodzinnych archiwach Czytelników są fotki w znacznie
lepszym stanie. Jeśli tak, bylibyśmy wdzięczni za udostępnienie w celach
archiwizacyjnych (skanowanie trwa chwilkę).
Liczymy też na pomoc w ustaleniu kolejnych osób uwiecznionych na fotografiach sprzed przeszło ośmiu dekad.

reklama

Po upływie przeszło 80 lat autorce udało się ustalić nazwiska niektórych osób na fotografii. Wśród
siedzących są: Gołyś (drugi z lewej), Franciszek Sekuła (czwarty), Maksymilian Rzepczyk (szósty), ks.
Alojzy Koziełek (ósmy), Wilhelm Szyła (dziewiąty), Szulc (jedenasty) i Edward Kaszek (trzynasty). W
środkowym rzędzie stoją: Józef Glania (pierwszy z lewej), Wiktor Malcherek (trzeci), Emanuel Czempiel
(czwarty), Prus (szósty), Franciszek Szulc (siódmy), Ogórek (dziewiąty), Hieronim Besler (dziesiąty),
Feliks Michalski (jedenasty) i Józef Nastula (dwunasty). W trzecim rzędzie znajdują się: Dormia (trzeci
z lewej), Wyrobek (czwarty), Płaszczyk (siódmy) i Adolf Materny (dwunasty). Panowie zebrali się przy
zdjęciu ówczesnego papieża Piusa XI.

KNURÓW

Siłownia dla pokoleń

Super biceps, lepszy triceps, zawsze można coś poprawić
lub zadbać o formę. Chętnych do ćwiczenia nie brakuje.
Widać to na nowej siłowni pod chmurką przy ul. Batorego

Dbających o formę nie brakuje – siłownia świeci pustkami tylko
przy złej pogodzie

Przegląd Lokalny Nr 29 (1115) 17 lipca 2014 roku

Niedawno powstały obiekt oblegają tłumy.
- Najwięcej osób przychodzi
około godziny 7-8 rano, ale też po
18 – mówią małżonkowie, których
zastaliśmy zapamiętale ćwiczących.
- Czasami niektórzy siedzą i czekają
na swoją kolej.
Do dyspozycji dbających o formę jest sześć podwójnych stanowisk. Nowością jest stół do ping-ponga. W pobliżu znajduje się też
nieduże boisko do koszykówki i
piłki nożnej.
Siłownia została zbudowana z
funduszy Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej. To
trzeci tego typu obiekt w mieście.
Dwa zamontowane z pieniędzy
samorządu znajdują się na Oczku
Wodnym i na skwerze przy ul. Ogana. Kolejna siłownia „pod chmurką”
powstanie w parku NOT w Szczygłowicach.
Tekst & Foto:
Dominik Trygar
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Choć wakacje,
szkoły nie
świecą pustką.
Tyle, że zamiast
uczniów
uczęszczają do
nich robotnicy
To tradycja, że okres letniej kanikuły oświatowe placówki wykorzystują na remonty. Nie inaczej jest
i w tym roku.
W Miejskim Gimnazjum nr 1 zaplanowano wymianę nawierzchni w
małej sali gimnastycznej. Uczniowie

KNURÓW. OŚWIATA WYKORZYSTUJE WAKACJE NA REMONTY

W szkołach praca wre

mogą być też zaskoczeni nowym wyglądem elewacji głównego budynku.
Zmieni się po renowacji i malowaniu.
W gimnazjalnej „Dwójce” na lepsze
odmieni się szkolne podwórze oraz
stan urządzeń w sali gimnastycznej.
Sporo do zrobienia zaplanowano w MG-3: remont auli, wymianę
stolarki okiennej i instalacji c.o. (w
całym budynku, wraz z MSP-9 i
pomieszczeniami MZJOś). W gim-

nazjalnej „Czwórce” już zakończono
(V etap) porządkowania gospodarki
wodno-ściekowej.
W podstawowej „Dwójce” przeprowadzany jest III etap modernizacji budynku. W szczygłowickiej
„Czwórce” blasku nabierze parkiet w
klasach i sali gimnastycznej.
W MSP-6 robotnicy mają za
zadanie naprawić dach, wymalować
klasy, wymienić podłogi i odnowić
ogrodzenie. W „Siódemce” konieczna jest wymiana posadzki w klasach i
remont schodów, natomiast w „Dziewiątce” remont łazienek dla uczniów.
Wśród przedszkoli najwięcej
dzieje się w „Dwunastce”, gdzie
zaplanowano wymianę parkietu w
salach, remont ścian na korytarzach
i modernizację zaplecza kuchennego
(z wymianą urządzeń). W MP-2 zauważalne stanie się nowe ogrodzenie
i nowo wybudowany śmietnik.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

W bibliotece skuwane
są m.in. posadzki

W bibliotece huk roboty

W budynku przy al. Lipowej 12 robotnicy uwijają się jak w ukropie. Zarówno
w pomieszczeniach gimnazjalnych i podstawówki, jak też w biurach MZJOś.
Ale nie tylko.
Niedawno rozpoczął się remont głównej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na ten cel Centrum Kultury pozyskało 1,5 mln zł dotacji z Programu
Wieloletniego Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.
Pieniądze w ciągu roku przekształcą stosunkowo niewielką placówkę w
nowoczesne centrum edukacyjno-kulturalno-informatyczne.
Przed robotnikami sporo pracy, m.in. wymiana okien, c.o., instalacji elektrycznej, remont obiektu od podłóg po sufity, montaż nowych półek na
książki. W planie jest też stworzenie dodatkowej sali multimedialnej i kawiarenki. Placówka wzbogaci się o nowy komputerowy system biblioteczny,
umożliwiający zamawianie i sprawdzanie dostępności książek.
Modernizacja jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy się rozpoczął, drugi
przewidziano na początku 2015 roku.
W czasie remontu księgozbiór Biblioteki Głównej przeniesiono do Sztukaterii
i bibliotecznych filii. Utrudnienia potrwają od 3 do 4 miesięcy.

Większość
pomieszczeń zmieni
się nie do poznania

Okna, okna, wszędzie okna... Praktycznie w całym budynku przy
al. Lipowej 12 wymieniona zostanie stolarka okienna

KNURÓW

Foto: Bogusław Wilk

Dyrektorzy
na 5... lat

Marzena Rudzewicz, Jadwiga Salwa, Iwona
Stańczyk i Eugeniusz Szybiak będą kierować
knurowskimi szkołami przez pięć lat
Marzena Rudzewicz wygrała
konkurs na dyrektora Zespołu
Szkół nr 1, Jadwiga Salwa nadal
kierować będzie Miejską Szkołą Podstawową nr 4, Eugeniusz
Szybiak – ponownie podstawową
„Szóstką”, natomiast Iwona Stańczyk – przedszkolną „Trójką”.
Oficjalne powierzenie funkcji
dyrektorskich na okres od 1 wrze-
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śnia 2014 roku do 31 sierpnia 2019
roku odbyło się w ubiegłą środę w
knurowskim magistracie. Nominacje wręczyli prezydent Knurowa
Adam Rams z zastępcą Piotrem
Surówką, w obecności Wojciecha
Świerkosza, dyrektora Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatowych
w Knurowie.
/bw/

Uroczystość powierzenia nominacji odbyła się w gabinecie prezydenta Knurowa; na zdjęciu
(od lewej): Wojciech Świerkosz, Eugeniusz Szybiak, Iwona Stańczyk, Adam Rams, Marzena
Rudzewicz, Piotr Surówka i Jadwiga Salwa
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- Nie musimy być zawodowcami, by
czerpać radość z malowania - zapewniają
uczestniczki warsztatów

KNURÓW

Cyrk Korona zaprasza!
Po ubiegłorocznym sukcesie spektaklu
„Fabryka Śmiechu”, Cyrk Korona zawita
do Knurowa z najnowszym widowiskiem
pt. „Kamera - Akcja”. Dla naszych
Czytelników mamy bezpłatne wejściówki

Spacer ze sztuką
KNURÓW. FAMILOKI, ZATOPY I INNE CUDA

Serce Knurowa w pierwszych dnia lipca biło na
obrzeżach miasta i pompowało pozytywną energię
w zakątki zalewiska Zatopy i Koloniji, a wszystko
to za sprawą warsztatów malarsko-fotograficznych
zorganizowanych przez malarkę Sybillę Golec
Galeria „Pod Aniołem” to magiczne miejsce na mapie Knurowa.
Na szarą ulicę Niepodległości wylewa
się sztuka sybiliańska, znacząc bruk
żółcieniami i czerwienią. Tutaj może
wejść każdy i zaczerpnąć dobrej energii ze „studni sztuki naiwnej”.
Dla każdego także były otwarte
drzwi pracowni Sybylli Golec w
pierwszym tygodniu lipca podczas
warsztatów malarsko-fotograficznych. Harmonogram pękał w szwach:
plenery fotograficzne i malarskie
obejmowały m.in. architekturę starego Knurowa, portrety, urokliwe
zakątki Zatopów, słynny katowicki
Nikiszowiec i Giszowiec, w niedzielę
zajęcia z fotografii zamknięto ogniskiem. Finał tych poczynań uwieńczyła wystawa prac.
Sybilla Golec zaprosiła do współpracy zaprzyjaźnione artystki - Marzenę Bigaj, fotografkę, która poprowadziła część fotograficzną, i Kingę
Pawełską, plastyczkę czuwającą nad
rozwojem talentów malarskich.
Kursanci poznawali techniki korzystania ze sprzętu fotograficznego,
próbując swoich sił m.in. w „uwiecznianiu” wyjątkowej architektury starego
Knurowa. Zakątki Koloniji ze swoimi
chlewikami, gołębnikami, gdzie czas
jakby się zatrzymał, kryją w sobie
historię i są doskonałym materiałem
warsztatowym. Marzena Bigaj rozpo-

„Kamera - Akcja” to podróż
ze słynnym polskim komikiem,
Mr. Chap, z kinowego ekranu w
świat cyrku, gdzie Charlie Chaplin
potrafi świetnie żonglować, a trio
akrobatyczne rezygnuje z trapezu
na rzecz olbrzymiego żyrandola.
W stylistyce filmu „Mamma Mia”
z kultow ymi piosenkami Abby
odbędzie się pokaz koni arabskich,
a bracia Addis z Etiopii zaprezentują mrożące krew w żyłach gry
ikaryjskie.
W widowisku zobaczymy też
finalistów programu „Mam talent”:
Piotra „Ssnake” Wąsika, Vladimira
Omelchenko, który będzie balansować na piramidzie ustawionej z
ruchomych wałków.
Spektakl łączy w sobie elementy

sztuki cyrkowej i teatru, wzbogacone o rewię zwierząt egzotycznych
i domow ych: gęsi, kóz, kuców,
szkockiego byka, zebr, dromaderów, małp i lam.
20 lipca Cyrk Korona rozbije
swój namiot przy al. Lipowej. O
godz. 16.00 rozpocznie się spektakl.
Dla naszych Czytelników mamy
3 pojedyncze wejściówki na to
wydarzenie. Wystarczy zadzwonić
do redakcji (tel. 32 332 63 76) 18
lipca o godz. 9.00 (nie wcześniej) i
odpowiedzieć na pytanie: jaki tytuł
nosił ubiegłoroczny spektakl Cyrku
Korona?
Więcej informacji o cyrku na
stronie: www.cyrk-korona.com.pl
/g/

- Trening czyni mistrza - nie mają
wątpliwości fotografujący

KNURÓW

Głośne noce

czynając zajęcia mówiła z nadzieją,
że warsztatom będzie towarzyszyć
pozytywna energia. Nie myliła się i
dopingowała swoich podopiecznych.
- Człowiek najlepiej uczy się na
własnych próbach. Trzeba ciągle
szukać odpowiedniego kadru, odpowiedniej chwili – doradzała artystka.
Każdy wyłuskał coś dla siebie.
- Przyjechałam na warsztaty,
żeby nauczyć się robić dobre zdjęcia
w sepii i czarno-białe. Fotografia to
moja pasja – wyznaje Mirosława
Milewska.
- Pomysł warsztatów zrodził się z
potrzeby namawiania ludzi na sztukę

reklama

– zdradziła inicjatorka wydarzenia.
Zajęcia z malarstwa miały wyjątkową wartość, ponieważ oprócz
ćwiczenia techniki dawały uczestnikom coś więcej , możliwość podróży
w głąb siebie.
- Sztuka jest po to, by wyzwolić w
nas wrażliwość, ekspresję. Nie musimy
zaraz stać się artystami. Najważniejsze, by czerpać radość z trzymania
pędzla w ręce i takie mamy tutaj do
tego podejście – podkreślała plastyczka Kinga Pawełska. Przekonywała też
o sile terapeutycznej sztuki: – Każdy
może malować i potraktować to, jak
sposób na stres. Trudno nam dzisiaj
pozwolić sobie na bycie Gauguinem,
rzucić wszystko i zacząć życie od
nowa, ale możemy znaleźć choć chwilę, by zrobić coś dobrego, wyzwalającego dla siebie.
Pilotażowe warsztaty okazały
się na tyle udane, że artystka Sybilla
planuje powtórzyć je we wrześniu.
Wczesnojesienne plenery mogą być
równie ciekawe i magiczne, co lipcowe. Zainteresowani wzięciem udziału
w kolejnej edycji warsztatów mogą
kontaktować się z Sybillą telefonicznie 696 565 987.

W ubiegłą środę przed godz. 2 w
nocy patrol Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o zakłóceniu ciszy
nocnej w jednym z mieszkań przy
ul. Mickiewicza. Funkcjonariusze
udali się na miejsce. Pouczenie wystarczyło, by uciszyć trzy znajdujące
się tam osoby.
W piątek przed północą nietrzeźwy mężczyzna wywołał awanturę w
mieszkaniu przy ul. Słoniny. Nie poprzestał na słowach, jego agresji nie

oparła się też szyba w oknie. Wspólna
interwencja funkcjonariuszy Straży
Miejskiej i Policji pozwoliła uspokoić
sytuację.
Była godz. 1 w niedzielną noc,
gdy właściciel jednej z posesji przy
ul. Leśnej postanowił posłuchać muzyki. Nastawił regulator tak głośno,
że niebawem cała okolica znała jego
preferencje muzyczne. Na pewno nie
wszyscy je podzielali, gdyż do Straży
Miejskiej trafiła skarga. Funkcjonariusze udali się na miejsce. Pouczenie
poskutkowało – meloman przyciszył
głośniki.
/bw/

reklama

Tekst i foto: bs
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rozrywka nr 29

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Dominik Trygar

Amelia Piecha z Czerwionki

ur. 30.06.2014 r., 3295 g, 53 cm

Igor Kocur z Gliwic

ur. 3.07.2014 r., 3170 g, 52 cm

Maja Szczekan z Gliwic

ur. 4.07.2014 r., 3610 g, 56 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-

Mateusz Beer ze Stanicy

29

18.07.2014 r.
piątek
Samoloty 2 (2D) – godz. 10 i 16
Samoloty 2 (3D) – godz. 18
Więzy krwi – godz. 20

Szymon Szkoda z Knurowa

ur. 3.07.2014 r., 3550 g, 50 cm

Emilia Fica z Leszczyn

ur. 5.07.2014 r., 2830 g, 48 cm

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 27/2014 brzmiało: „RÓWNICA”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
KORNELIA CIUPEK-CIESIELSKA.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
ur. 6.07.2014 r., 3880 g, 53 cm

17.07. 2014 r.
czwartek
Gang Wiewióra (2D) – godz. 10
i 16.30
Czarownica (3D) – godz. 12
Stulatek, który wyskoczył przez
okno i zniknął – godz. 18.15
Frank – godz. 20.15

Kajetan Kotowicz z Knurowa

ur. 2.07.2014 r., 3040 g, 51 cm

Alicja Bukowska z Gliwic

ur. 7.07.2014 r., 2660 g, 48 cm

22.07.2014 r.
wtorek
Samoloty 2 (2D) – godz. 10
i 16
Najgorsze najlepsze wakacje –
godz. 12 (2 zł)*
Samoloty 2 (3D) – godz. 18
Więzy krwi – godz. 20
23.07.2014 r.
środa
Samoloty 2 (2D) – godz. 10
i 18
Ona to on – godz. 12 (2 zł)*

Córka państwa Dudek z Knurowa
ur. 8.07.2014 r., 2940 g, 49 cm

Antoni Giurko z Gliwic

ur. 8.07.2014 r., 4500 g, 57 cm

19-20.07.2014 r.
sobota – niedziela
Samoloty 2 (2D) – godz. 14 i 18
Samoloty 2 (3D) – godz. 16
Więzy krwi – godz. 20
21.07.2014 r.
poniedziałek
Samoloty 2 (2D) – godz. 10 i 16
Królowie lata – godz. 12 (2 zł)*
Samoloty 2 (3D) – godz. 18
Więzy krwi – godz. 20

Samoloty 2 (3D) – godz. 18
Więzy krwi – godz. 20

* FILMOWE WAKACJE BILET

www.kinoscenakultura.pl

10

2 ZŁ

Jakub Stankiewicz z Zabrza

ur. 8.07.2014 r., 3820 g, 53 cm

Klaudia Wrożyna z Czerwionki
ur. 8.07.2014 r., 3450 g, 53 cm
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Zawoja jest super!

POWIAT. JEŚLI LUBISZ
ROWEROWE PRZEJAŻDŻKI...

Szykuj się
na rajd

Turystyczny Klub Kolarski
PTTK im. W. Huzy
w Gliwice zaprasza
na rajd rowerowy –
„Zdobywamy odznakę
Metamorfoz - Wędrowiec
Gliwicki” – Rudziniec
20 lipca 2014 r.

„W góry! w góry, miły bracie! Tam
swoboda czeka na cię”- nawoływania
Wincentego Pola sprzed półtora wieku
nadal nie tracą na aktualności

Prawie sto dzieci
z Knurowa i Gierałtowic
uczestniczyło w dwóch
turnusach kolonii
tanecznych, jakie
zorganizowała dla nich
Akademia Tańca Perfect
Przez 8 dni uczniowie szkół podstawowych przemierzali górskie szlaki,
podziwiali piękne krajobrazy, ale nie
tylko. Czas młodym tancerzom wypełniły zajęcia artystyczne, plastyczne i
oczywiście taneczne.
Wyjazd do Zawoi zintegrował grupę.
- Chętnych było mnóstwo. Niestety,
ilość miejsc była ograniczona i nie wszyscy mogli z nami pojechać - ubolewa
instruktorka tańca Jolanta Cybulska.
/g/, foto: arch. Akademii Tańca
Perfect

informacja własna wydawcy

Impreza odbędzie się w niedzielę, 20 lipca. Trasa rajdu prowadzi
przez Gliwice Rynek, Brzezinkę,
Kleszczów, Rudno, Rudziniec, Łączę,
Rachowice, Łany Wielkie, Gliwice. W
sumie do przejechania będzie około
50 km.
Zbiórkę uczestników zaplanowano na godz. 8.45 na rynku w
Gliwicach, start o godz. 9. Przewidywany czas zakończenia rajdu – około
godz. 15.
– Do udziału zapraszamy młodych turystów kolarzy – uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich wraz z rodzicami lub opiekunami
oraz wszystkich rowerzystów. Udział
młodzieży możliwy jest wyłącznie pod
opieką osób pełnoletnich. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne – informują organizatorzy.
Rajd będzie okazją do zdobycia
punktów do odznak turystycznych:
Kolarskiej Odznaki Turystycznej,
Odznaki Stowarzyszenia Gliwickie
Metamorfozy – Wędrowiec Gliwicki, Odznaki Turystycznej Ziemi
Gliwickiej, Mama, Tata, rower i Ja,
Kolarskiej Odznaki Pielgrzyma.
/sisp, bw/

Szansa
na eM

Międzygminne
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach
przymierza się do
budowy kolejnego bloku
przy ul. Batorego. To
szansa dla knurowian
na zasiedlenie nowych
lokali
Na koniec września przewidziano zakończenie budowy pierwszego
z dwóch TBS-ów przy ul. Batorego.
Inwestor już dopina szczegóły drugiego. Zanim prace ruszą na dobre,
chce poznać zdanie przyszłych
lokatorów.
- Wiele zależy od ilości zainteresowanych mieszkaniami. Musimy
przecież mieć dla kogo budować
– zaznacza wiceprezes MTBS, Katarzyna Zimnoch.
Chcących zasięgnąć szczegółow ych informacji zaprasza na
spotkanie, które odbędzie się w
czwartek, 17 lipca, w sali sesyjnej
knurowskiego ratusza, o godz.
17.00.
bs
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Profesjonalne wykończenia wnętrz, domów, mieszkań, łazienek. Docieplenia,
wykończenia pod klucz. Tel. 881 654 584
27-31/14

50 000 rata 889 zł Tel. 32 423 56 17

29-35/14

Brukarstwo. Tel. 601 472 791

29-30/14

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

Wynajmę lokal pow. 36 m2, Szpitalna 1 D.
Wiadomość w sklepie 16.00-18.00

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

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

1-31/14

21-45/14Y

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

Sprzedam pilnie segment zewnętrzny (stan
deweloperski) na osiedlu 4 Pory Roku. Tel.
601 528 689

8-48/14

RÓŻNE
Wróżby. Knurów. Tel. 693 820 567

29/14

26-29/14

1/14-odw.

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

22-31/14

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

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

27-35/14

1/14-odw.

Docieplanie domów, podbitki, malowanie, gładzie, sufity podwieszane, tynki
mozaikowe, adaptacje poddaszy, panele,
kafelkowanie. Remonty kompleksowe. Tel.
785 948 716, 602 407 190
23-29/14

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

Oferuję remonty mieszkań w zakresie:
gładzie gipsowe bezpyłowe, tynki (gładkie),
płyty gipsowe na klej i stelażach i inne remonty. Ceny do negocjacji. Tel. 731 519 476
29-30/14

7/14-odw.

29/14

EDUKACJA

2

NIERUCHOMOŚCI
Okazja sprzedam działkę budowlaną 12,5a
Knurów Krywałd. Tel. 513 661 470

29-31/14

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

27-29/14

Sprzedam garaż przy ul. Targowej. Tel.
32 235 03 39, 694 934 755

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

27-35/14

Sprzedam M-3 w Knurowie na I piętrze, z
balkonem. 130 tys. Expert. Tel. 664 257 601

23/14-odw.

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

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

SPRZEDAM
Sprzedam fotelik samochodowy/nosidełko firmy Chicco 0-13 kg. Stan idealny!
Cena 150 zł. Tel. 696 444 726, 608 879 429

Sprzedam M-4 w Knurowie 64 m2 z balkonem, II piętro. Cena do negocjacji. Expert.
Tel. 664 257 655

Spr zedam leż ac zek- bujac zek Fisher
Price. Przeznaczony jest od urodzenia
do 18 kg. Cena 40 zł. Tel. 696 444 726,
608 879 429

26–35/14

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, I piętro
w jednopiętrowym budynku. Knurów, ul.
Kochanowskiego. Tel. 730 146 354
28-29/14

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach
2-pokoje, 43 m2. Tel. 691 069 100

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399
6/14-odw.

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

25-odw.

Szukam pr acy w c har ak ter ze ś lus a r z a, uko ń c zo ny k u r s wóz ków w i d ł o wych, uprawnienia suwnicowego. Tel.
698 418 129
20-35/14

DAM PRACĘ

15/14-odw.

23-31/14

29-35/14

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 46
m2, Knurów. Tel. 535 056 535

23/14-odw.

19-35/14

29/14

29/14

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

Emeryt (stopień niepełnosprawności umiarkowany) poszukuje pracy w charakterze
stróża. Tel. 604 775 450

Sprzedam kawalerkę w Knurowie 80 tys.
Expert. Tel. 664 257 601

29/14

SZUKAM PRACY

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

29/14

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

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727

Kucharza lub kucharkę przyjmiemy. Tel.
660 420 072

15/14-odw.

27-32/14

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720

Praca w loombard.pl. Wymagana dyspozycyjność, niekaralność i zaangażowanie
w pracy. Oferujemy system szkoleń, atrakcyjne wynagrodzenie i umowę o pracę.
Praca w Knurowie. CV na j.jazdzewska@
loombard.pl

13/14-odw.

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

13/14-odw.

28-29/14

29-35/14

Sprzedam rowerek dziecięcy SPINDERBIKE SOLL 16” żółty w bardzo dobrym
stanie. Napęd 1-biegowy z pełną osłoną
łańcucha, hamulec przód – uszkodzony,
hamulec tył - Torpedo („w pedałach”),
koszyk na kierownicy, błotniki, oświetlenie
odblaskowe, demontowany uchwyt do prowadzenia. Cena 220 zł. Tel. 696 444 726,
608 879 429
29-35/14Y

29-31/14

OGŁOSZENIE
Lipiec z mamutem,
W związku z pracami remontowymi
sierpień z odlewnikiem
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki
MUZEUM W GLIWICACH ZAPRASZA

od dnia 2 czerwca
są zamknięte do odwołania.

Gliwickie muzeum zachęca do wizyty w Zamku
Piastowskim i Oddziale Odlewnictwa Artystycznego.
Szczególnie mocno liczy na udział dzieci i młodzieży
Odlewnictwa Artystycznego (o godz. 10 i 12).
Wstęp wolny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc Muzeum prosi o zapisy
pod numerem telefonu 32 335 44 03.

/b/

Szkielet mamuta na wystawie
„Przeszłość powiatu gliwickiego”
– Zamek Piastowski

Foto: Arch. Muzeum w Gliwicach

Brewerie i krotochwile z bohaterami
przedstawienia „Chłopiec z Gliwic” czekają
najmłodszych pod koniec lipca i w sierpniu
w Willi Caro.
Ale wakacyjna oferta Muzeum w Gliwicach na tym się nie kończy. W lipcu archeolodzy z Zamku Piastowskiego zapraszają dzieci
na spotkanie z mamutem i odkryciami sięgającymi epoki lodowcowej. W sierpniu wszyscy,
którzy chcieliby wykonać piękny wisior lub
ozdobną plakietę zgodnie ze szlachetnymi,
XIX-wiecznymi wzorami, będą mile widziani
w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego.
Placówka zaprasza w dniach 17-18 i 22-25
lipca do Zamku Piastowskiego (o godz. 9, 11,
13) oraz 5-8, 12-14 i 19-22 sierpnia do Oddziału

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.

Miejski Ośrodek Sportu i R
wakacyjnym zaprasza do uczestnictwa
w zajęciach i turniejach rekreacyjno-sportowych:

GIERAŁTOWICE. ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Granty dla aktywnych

godz. 11.00 – Kompleks Boisk ORLIK
Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6 - osobowych do lat 13

godz. 15.00 – Kompleks Boisk ORLIK
Siatkarska Środa z Instruktorem

Do 5 tys. zł dotacji można uzyskać na realizację
ciekawych projektów. Jak po nie sięgnąć zainteresowani
dowiedzą się na spotkaniu w Gierałtowicach

godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”

godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
Turniej Siatkówki Plażowej dla Szkół Gimnazjalnych
drużyn 2 - osobowych

Turniej Piłki Nożnej Plażowej Drużyn 3 – osobowych do lat 18

Kompleks Boisk ORLIK

godz. 9.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”

godz. 15.00 – Kompleks Boisk ORLIK

godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
Turniej Piłki Nożnej Plażowej Drużyn 3 – osobowych do lat 15

Turniej Eliminacyjny Regionalnych Mistrzostw Miast Śląska
w Siatkówce Plażowej Mężczyzn

Runda rewanżowa od 21.07.2014

godz. 11.00 – Kompleks Boisk ORLIK
Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6 – osobowych do lat 16

Siatkarska Środa z Instruktorem

Spotkanie organizuje Forum Młodzieży
Samorządowej - we wtorek, 22 lipca, w budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
- Zapraszamy aktywnych mieszkańców
województwa śląskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
zainteresowanych pozyskaniem wsparcia
12

finansowego na realizację trzymiesięcznych
projektów w okresie od sierpnia do listopada
2014 roku – zachęca do udziału prezes FSM
Mateusz Papkala.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30.
/bw/

godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
Rodzinny Turniej Siatkówki Plażowej
drużyn 2 - osobowych

godz. 9.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
Turniej Eliminacyjny Regionalnych Mistrzostw Miast Śląska
w Siatkówce Plażowej MIX - tów

Staw „Jaskinia” Szczygłowice
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu
502 391 025 oraz na dodatkowych plakatach

Zgłoszenia drużyn są przyjmowane pod nr tel. 32 335 20 14
lub u Organizatora 30 minut przed każdym turniejem.
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Foto: APN Knurów

sport
Z biegowych tras
KB Endurance
Solidarni

Zawodnicy KB Endurance Solidarni Knurów brali
udział rybnickim półmaratonie księżycow ym. Artur
Bujnowski zajął 251 miejsce
w open i 51 w kategorii M-20
(czas: 1.41.52), Tomasz Wojtaszek został sklasyfikowany
na 257 miejscu w open i52
w M-20 (czas: 1.42.19), z kolei Czesław Kostrzak był 551
w open i 31 w M-50 (czas:
1.54.36).

BKS Concordia

Akademicy znowu
z „brązem”
Knurów – Socer Kids Łąka
2:2 (Bodanko, Kondratowicz),
- półfinał: AP Bielik – APN
Knurów 7:1 (Guzior), - mecz o
3 miejsce: APN Knurów – AP
Silesia 3:3 w karnych 3:2 (Soberka 2, Stępień).
APN Knurów wystąpiła w
składzie: Karol Szymecki, Kacper Jatta, Oskar Guzior, Mateusz Karabin, Szymon Adamus,
Oskar Bulanda-Bożek, Kamil
Soberka, Dominik Kondratowicz, Oliver Mansfeld, Kacper
Stępień, Patryk Bodanko oraz
Oliwier Czempiel.
Waldemar Jachimowski

Liga Orlika

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KNUROWIE

Nierówna forma liderów

W tegorocznej Lidze Orlika po każdej kolejce dochodzi
do zmiany lidera, a wyniki są
trudne do przewidzenia. Prowadzący w tabeli Team Stalmet
przegrał z Vibovitem Studio
DENIM i stracił pozycję lidera
na rzecz swojego pogromcy,
po czym wspomniany Vibovit
uległ wyraźnie Tritechowi Big-Bud, który został kolejnym
nowym liderem. Zgubienia
punktów przez swoich rywali
nie wykorzystała z kolei IPA
Knurów przegrywając nieoczekiwanie z ZZ Kadra, za to od
dna odbiła się ekipa TKKF
Mistral Intermarché odnosząc
dwa efektowne zwycięstwa. W
drużynie tej z powodzeniem
występuje jako gracz z pola
nominalny bramkarz reprezentacji Polski w futsalu Rafał
Krzyśka. W meczu z ZZ Kadra
strzelił on dla swojego zespołu
4 gole. Jedynym zespołem bez
zwycięstwa pozostaje Veritax
Gumiland, któremu będzie
trudno odnieść pierwszą wygraną w dwóch kolejnych meczach przeciwko Vibovitowi i
Intermarché.
Waldemar Jachimowski

Tritech Big-Bud – Veritax Gumiland 9:2
K. Idziaszek 4, G. Górka 3, B. Lewandowski, K. Górka – M.
Gmyz 2
Team Stalmet – Vibovit Studio DENIM 2:4
D. Flis 2 – D. Wieliczko 2, M. Mularczyk, D. Gigla
IPA Knurów – Victoria Pilchowice 11:3
J. Stępień 5, T. Macha 4, K. Kwietniewski 2 – S. Brodziński, P.
Jędrasik, R. Brodziński
TKKF Mistral Intermarché – ZZ Kadra 9:1
R. Krzyśka 4, M. Cybulski, A. Niewiedział, B. Pietras, M. Bociański, S. Wawrzonkowski – P. Jędrzęjczak

WYNIKI 6 KOLEJKI Z DNIA 9.07.2014:
IPA Knurów - ZZ Kadra 2:5
G. Klatka , M. Klaczka – P. Jędrzejczak 3, P. Rolnik, M. Szwagrzyk
Victoria Pilchowice - TKKF Mistral Intermarché 1:12
R. Szlaga - Artur Niewiedział 3, Andrzej Niewiedział 3, B.
Pietras 3, M. Odrobina 2, P. Mastyj
Tritech Big-Bud - Vibovit Studio DENIM 8:2
K. Idziaszek 4, G. Górka 2, D. Szulc, D. Walentynowicz – D.
Wieliczko, B. Poręba
żółte kartki: D. Wieliczko, B. Poręba (obaj Vibovit Studio DENIM)
Veritax Gumiland - Team Stalmet 3:9
M. Nowosielski 2, J. Nowosielski - B. Flis 5, D. Kraska 2, D.
Flis, M. Stopa
Tritech Big-Bud
Team Stalmet
Vibovit Studio DENIM
IPA Knurów
TKKF Mistral Intermarché
ZZ Kadra
Victoria Pilchowice
Veritax Gumiland
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M ło d z i re pre z ent a nc i
AKB wystąpili 5 lipca w zawodach w Istebnej. W biegu
na 600 m drugie miejsca zajęli
Paulina Kopczyńska i Mateusz
Kopczyński.

PiSk, bw

Najmłodsi z AKB

WILCZA

Sukces dla mamy
Rekordem życiowym i pierwszym podium zakończył
udział w XV Biegu Herbowym Leszek Kałuża. Zawody
miały dla niego bardzo osobisty wymiar...

WYNIKI 5 KOLEJKI Z DNIA 7.07.2014:

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

Gabriel Krzyżowski
łączy swoje sportowe
pasje, czyli boks
i biegi

Amatorski
Klub Biegacza

Te g o s a m e g o d n i a
w I m iel i n ie na dy st a nsie
500 m rywalizowali kolejni
przedstawiciele AKB. Także
z sukcesami. Nikola Birówka wygrała swoją kategorię
wiekową. Czwarte miejsce
z ają ł Ja kub Nowa k, piąt y
był Mateusz Birówka, szósty
Antoni Latko. Nieźle wypadli
też Karolina Nowak, Amelia
Kończewska, Patr yk Kończewski i Michał Domżoł.
W ubiegłą sobotę reprezentanci AKB wzięli udział
w XV Biegu Herbowym w Pawłowiczkach. Na podium (III
miejsce) „wbiegł” Leszek Kałuża, dobrze też zawody będą
wspominać Lucyna Piechoczek Niezgoda, Przemysław
Niezgoda i Czesław Nowak.

1
1
1
2
2
3
4
5

- Dwa tygodnie temu na
rękach zmarła mi mama. Myśl
o niej towarzyszyła mi podczas
całego biegu. To jej dedykuję
swój sukces, wierząc, że patrząc
z Nieba czuje taką dumę jak ja –
nie kryje wzruszenia wilczanin.
Zawody odbyły się w sobotę w Pawłowiczkach koło
Kędzierzyna-Koźla. Pan Leszek reprezentował w nich
Amatorski Klub Biegacza. Na
przebiegnięcie 10 km potrzebował 42 minut i 12 sekund.
Wynik dał mu III miejsce w
kategorii wiekowej.
- To mój życiowy rekord
– mówi. – Dzień przed swoją
śmiercią mama dopytywała się,
gdzie pobiegnę w najbliższych
zawodach. Cieszyła się z mojej
pasji i dopingowała mnie.
- Mama pana Leszka nie
mogła doczekać się września i
kolejnego Międzynarodowego
Biegu Ulicznego – włącza się
prezes AKB Czesław Nowak.
– Po raz pierwszy mogłaby
kibicować biegaczom i synowi
sprzed swojego domu, gdyż tym
razem trasa zawodów zostanie
wytyczona przez Wilczę.

- To dla mnie niepowetowana strata – dodaje Leszek
Kałuża. – Do tej pory biegałem dla siebie. Teraz czuję, że
moje hobby nabrało dodatkowego wymiaru, również

dla mojej mamy. To bardzo
osobiste, zrozumieją to tylko
ci, którzy doświadczyli podobnych przeżyć...
Bogusław Wilk
Foto: Czesław Nowak

sezonie i trzeba przyznać, że
po moich zawodnikach było już
widać zmęczenie. Teraz wszyscy ą się na zasłużone wakacje,
ale obiecali, że ten czas spędzą
aktywnie. Dziękuję wszystkim
moim podopiecznym za cały
rok ciężkiej pracy – powiedział
opiekun zespołu Krzysztof
Nieradzik.
Wyniki spotkań z udziałem APN oraz strzelcy bramek: APN Knurów – Siatexpol
Rybnik 3:3 (Stępień 3), UKS
Goczałkowice - APN Knurów
0:4 (Bulanda-Bożek, Soberka,
Kondratowicz, Stępień), APN

Foto: prywatne archiwum

M łod zi reprez ent a nci Akademii Piłki Nożnej z
rocznika 2006 brali udział w
turnieju im. Czesława Czerwionki organizowanym przez
szkółkę piłkarską Soccer Kids
w Łące koło Pszczyny. Podobnie jak w niedawnym turnieju w Łodzi, knurowianie w
gronie 8 zespołów stanęli na
najniższym miejscu podium. –
Nie uchroniliśmy się od popełnienia kilku błędów, ale ważne
jest to, że chłopcy robią bardzo
duże postępy i wyciągają wnioski z rozegranych spotkań. Był
to nasz ostatni turniej w tym

Przedstawiciel zarządu
Boksersk iego K lubu Sportowego Concordia - Gabriel
K r z y ż ow s k i , k tór y p e ł n i
f u n kcję sek reta rz a, w zią ł
udział w biegu crossow ym

w I m iel i n ie. Ry wa l i z ac ja
odbyła się na dystansie 20
km, a knurowianin zajął 81
miejsce na 207 startujących.
W swojej kategorii wiekowej M-30 - został sklasyfikowany
na 23 pozycji. Jego czas to 1
godzina 30 minut i 50 sekund.
Pan Gabriel podkreśla, że wystartował w tym crossie bez
przygotowania, a w planach
ma start w knurowskim biegu
ulicznym na 10 km i być może
w maratonie.

Foto: AKB

Trzecie miejsce na zakończenie
sezonu i czas na wakacje

Leszek Kałuża
(pierwszy z prawej)
na podium XV Biegu
Herbowego
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Przygotowania rozpoczęte
W poniedziałek piłkarze Concordii spotkali się
na pierwszym po urlopach treningu, a w sobotę
rozegrają sparing z LKS-em Bełk (g. 11 - Stadion
Miejski)
informacji wiceprezesa Andrzeja Michalewicza - podpisał już kontrakt z Concordią.
„Gajos” jest wychowankiem
knurowskiego klubu, z którego kilka lat temu odszedł
do Górnika Zabrze. Ostatnio
grał w niższych ligach niemieckich, a w poniedziałek
st rz el i ł pier wsz ą bra m kę
we wspomnianej grze wewnętrznej.
Na treningu pojawił się
również Kamil Pancer, który
ostatnio grał w Krupińskim
Suszec. W jego przypadku jak twierdzą działacze - również nie ma mowy o testach,

Concordia
i Jedność
wciąż w innych
grupach
9 sierpnia ruszą rozgrywki
w piłkarskiej IV lidze. Podobnie, jak w ubiegłym sezonie
nasz region reprezentować na
tym szczeblu będzie Concordia
Knurów i Jedność Przyszowice.
Działacze Śląskiego Związku
Piłki Nożnej tak podzieli drużyny na grupy, że oba wymienione zespoły nie będą mieć
okazji, by zagrać ze sobą.
Knurowianie wystąpią w
grupie I. Nowymi rywalami
będą: spadkowicz z III ligi
– Ruch Radzionków i trzy
zespoły, które w y walczyły
awans: Polonia Poraj, Unia
Ząbkowice i Fortuna Gliwice.

Nowymi rywalami Jedności będą: Szczakowianka Jaworzno (spadkowicz z III ligi) oraz
mistrzowie Klasy okręgowej:
GKS Radziechowy Wieprz, LKS
Bełk i Unia Turza Śląska.
Pełny skład grup przedstawia się następująco:
- grupa I - KS Górnik
Piaski, BKS Sarmacja Będzin,
LKS Przyszłość Ciochowice,
KS Concordia Knurów, KS
Slavia Ruda Śląska, TS Gwarek Tarnowskie Góry, MLKS
Pilica Koniecpol, KS Raków II
Częstochowa, LKS Kamienica
Polska, RKS Grodziec, LKS
Zieloni Żarki, MLKS Woźniki,

bowiem kontrakt został już
podpisany.
W gronie testowanych
znaleźli się: 32-letni obrońca
Łukasz Gad (Ruch Radzionków), 18 -let n i napa st n i k
Mateusz Żmuda (LKS Palczowice), 22-letni napastnik
Ad r ia n S ł adek (Napr z ó d
Wieszowa) oraz trzej 19-latkowie: obrońca Bartłomiej
Śliwa (Energetyk ROW Rybnik), napastnik Bartosz Pietrasz (Energetyk ROW Rybnik) i obrońca Artur Mura
(Ruch Stanowice).
Biorąc pod uwagę kadrę
Concordii na miniony sezon,

Nową twarzą na treningu Concordii był
m.in. Łukasz Gad (na pierwszym planie),
natomiast Dawida Gajewskiego kibice
powinni doskonale pamiętać, bo to przecież
wychowanek klubu z Dworcowej

mon Mawo (testy w tym klubie
zakończył Paweł Krzysztoporski i prawdopodobnie wciąż
grać będzie w Concordii).
Ponadto obowiązki zawodowe
wykluczają z gry Piotra Karwowskiego.
Plan gier sparingowych
Concordii przedstawia się
następująco: 19 lipca, g. 11,

Stadion Miejski - LKS Bełk,
23 lipca, g. 18, Stadion Miejski - Jedność Przyszowice,
26 lipca, godzina i miejsce do
uzgodnienia - Wilki Wilcza,
30 lipca, g. 18 w Jankowicach Forteca Świerklany, 3 sierpnia,
godzina do ustalenia, Stadion
Miejski - GKS II Katowice.
Piotr Skorupa

Zza biurka

Gratulacje
dla Pana Waldka
Foto: Piotr Skorupa

Pierwsze zajęcia to przede wszystkim wewnętrzna
gierka, która miała pokazać trenerowi Wojciechowi
Kempie z jakim materiałem
ludzkim przyjdzie mu pracować na początku okresu
przygotowawczego. Na testy
przyjechało kilku zawodników, ale nie było wśród nich
kogoś, kto mógł wpaść w oko
sz kolen iowcow i. Róż n ic ę
momentami robił Dawid Gajewski. W tym przypadku o
testach jednak nie ma mowy,
bowiem jego umiejętności są
w Knurowie doskonale znane i zawodnik ten - według

w pierwszym treningu nie
wzięli udziału: Patryk Wasilewski, Łukasz Pilc, Łukasz
Żyrkowski, Marcin Rozumek,
Mateusz Mikulski, Marcin
Modrzyński, Piotr Karwowski, Marcin Salwa, Solomon
Mawo, Wojciech Liszka, Arkadiusz Suchiński, Mateusz
Dembiński, Adrian Morawiec,
Grzegorz Krusiński i Patryk
Nalepa. Nieobecność kilku
z wymienionych była usprawiedliwiona (praca zawodowa, sprawy rodzinne, urlopy),
jednak nie da się ukryć, że
kilku z nich w Concordii już
nie zagra. Poza granicami
kraju pracują podobno Mateusz Dembiński i Adrian
Morawiec. Rehabilitację przechodzi Grzegorz Krusiński.
Na zgrupowaniu Energetyka
ROW Rybnik przebywa Solo-

Foto: Piotr Skorupa

IV liga

4-ligowe rozgrywki ruszą 9 sierpnia

LKS Polonia Poraj, KS Unia
Ząbkowice, RKS Fortuna Gliwice, KS Ruch Radzionków,
- grupa II - MKS Iskra
Pszczyna, GTS Bojszowy, LKS
Jedność 32 Przyszowice, GKS
Gwarek Ornontowice, GKS
Krupiński Suszec, TS Czarni-Góral Żywiec, GKS GieKSa

II Katowice S.A., TS Górnik
Pszów, LKS Drzewiarz Jasienica, LGKS 38 Podlesianka
Katowice, LKS Forteca Świerklany, KS Unia Racibórz, GKS
Radziechow y-Wieprz, LKS
Bełk, LKS Unia Turza Śląska,
JSP Szczakowianka.

Piłka nożna to sport, w którym 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak wygrywają
Niemcy – to zdanie wypowiedział przed laty Gary Lineker. Słowa byłego napastnika
reprezentacji Anglii wciąż są
aktualne, czego potwierdzenie
mieliśmy w czasie zakończonego w niedzielę Mundialu.
Nasi sąsiedzi zza zachodniej
granicy zostali mistrzami świata, a w drodze po najcenniejsze
piłkarskie trofeum upokorzyli
m.in. Brazylię.
Wszystko się zgadza, ale po
co na łamach lokalnego tygodni-

ka wracam do wydarzeń, jakie
miały miejsce na drugiej półkuli?
Odpowiedź jest banalnie prosta. Piszę o sukcesie
Niemców, bo mistrzem świata
został nie tylko szczęśliwy
strzelec jedynej bramki w finale Mario Götze, czy też najlepszy bramkarz czempionatu
– Manuel Neuer. Mistrzem
świata został też Lukas, a raczej Łukasz Podolski, którego
ojcem jest Waldemar Podolski - były piłkarz ówczesnego
Górnika Knurów.
Panie Waldku, gratulacje!
Piotr Skorupa

PiSk

foto-migawka

Przygotowania Concordii (z lewej) i Spartana zakończone.
Teraz czas na walki o medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Trwa walka o medale
Wczoraj (środa) rozpoczęła się rywalizacja pięściarzy
o medale w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży. Do
Świdnicy wyjechało sześciu
zawodników z naszych klubów. Concordię reprezentują:
Krystian Kentnowski, Adrian
Romasz, Piotr Kalisz i Woj-
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ciech Czarkowski, natomiast
Gardę Gierałtowice: Damian
Durkacz i Dawid Lutyński, którzy na co dzień są zawodnikami
Spartana Knurów. - Nasz klub
wraz z naszym strategicznym
sponsorem Pawłem Kobylińskim przygotował kilkudniowe
zgrupowanie dla Damiana Dur-

kacza i Dawida Lutyńskiego.
Obóz w Ustroniu w całości został
sfinansowany ze środków klubowych i uprzejmości Pana Pawła.
Trenerzy Ireneusz Przywara
oraz Sławomir Tokarz stworzyli
program szkoleniowy skupiający
się głównie na przygotowaniu
kondycyjnym. Miejmy nadzieje,

Foto: BKS / Spartan

Foto: Piotr Skorupa

że to zgrupowanie przyczyni
się do odniesienia sukcesów na
najważniejszej imprezie w tym
roku - informują w Spartanie.
Concordia do startu w
Świdnicy przygotowywała się
na obiektach MOSiR oraz gościnnie korzystała z sali Gardy
Gierałtowice.
O wynikach uzyskanych
w Świdnicy poinformujemy
w kolejnym wydaniu „PL”.
PiSk

Waldemar Podolski (na zdjęciu z lewej) zaczął
swoją
piłkar ską przygodę z Knurowem pod koniec
lat 70-tyc h
minionego stulecia.
Zamieszczone obok zdjęcie pochodzi z roku
2007, gdy Pan
Waldemar wraz z synem Łukaszem gościl
i na Stadionie
Miejskim na zaproszenie organizator ów
turnieju oldbojów
Auder Cup im. Alfreda Olka. Wtedy też pozna
li prezydenta
Knurowa - Adama Ramsa (w środku), a
o mistrzostwie
świata tylko marzyli. Dzisiaj to już nie marze
nia, a
radosna rzeczy wistoś ć.

PiSk
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Foto: archiwum D. Mehlicha

sport

Wraz z zakończeniem sezonu 2013/2014 przestała istnieć
drużyna Concordii złożona z
najstarszych juniorów. Czterech podopiecznych Damiana
Mehlicha - Jacek Grabowski,
Grzegorz Guzera, Bartosz Kruk
oraz Damian Walentynowicz
- dowiedziało się w czasie uroczystego zakończenia sezonu o
awansie do kadry seniorów.
- Wyróżnienie tych zawodników zostało przyjęte przez
pozostałych zawodników i
rodziców gromkimi brawami,
a prezesi Zbigniew Kosmala
oraz Andrzej Michalewicz
zaznaczyli, że tylko dobra
postawa i ciężka praca może
zagwarantować przesunięcie
do kadry pierwszej drużyny.
Ci zawodnicy wykonali swoje
obowiązki w 100 procentach mówi trener Damian Mehlich.

Niezwykłe wyróżnienie
spotkało „prawą rękę” trenera
czyli kierownika Jarosława
Idziaszka, który z rąk szkoleniowca otrzymał replikę
Pucharu Świata.
- Przez siedem lat pracy
Pan Jarosław zawsze był do
dyspozycji zawodników. Moja
współpraca z nim układała się
wzorcowo. Wszystko to można
nazwać mistrzostwem świata,
dlatego na zakończenie sezonu
otrzymał ten puchar - kontynuuje Damian Mehlich. Podkreślając, że w juniorach miał
najmłodszą drużynę, a mimo
to w rundzie rewanżowej zawodnicy pokazali charakter,
o czym przekonali się Górnik Zabrze, Piast Gliwice czy
Gwarek Zabrze. Trener dodaje
również, że niektórzy zawodnicy brali udział w seniorskich

rozgry wkach w k lasie „C”
uzyskując awans.
Jak na podsumowanie kilkuletniej współpracy przystało,
spotkanie odbyło się w iście
rodzinnej atmosferze. Kierownictwo drużyny zadbało o to,
by każdy zawodnik otrzymał
pamiątkową statuetkę (odebrali je również ci, którzy przeszli
do Gwarka Zabrze: Kacper
Idziaszek, Bartosz Lewandowski i Bartosz Steiman). Podziękowania zostały też skierowane
do żon trenera i kierownika, a
więc Małgorzaty Mehlich i Nel
Idziaszek, które wykazały się
wyrozumiałością, gdy ich mężowi poświęcali długie godziny
swoim podopiecznym. W gronie tych, którzy nie szczędzili
czasu drużynie był również
Robert Hałas prowadzący stronę internetową zespołu.

Foto: Górnik Zabrze

Zabawa
z Jorgusiem

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

Niespodziankę dla trenera
i kierownika przygotowali też
sami zawodnicy z rodzicami,
którzy przygotowali specjalne
albumy zawierające zdjęcia
dokumentujące siedem lat
wspólnej pracy.
- Dziękuję zawodnikom
za wykonanie ciężkiej pracy,
choć wiem, że łatwo ze mną
nie mieli - to jeszcze raz słowa
Damiana Mehlicha. - Teraz
się rozstajemy, a przysłowiową
„pałeczkę” przejmuje mój serdeczny kolega z boiska, a aktualnie trener Damian Tkocz.
Przed nim nie lada wyzwanie,
czyli osiągnięcie awansu do
wyższej klasy rozgrywkowej
juniorów. Życzę mu tego sukcesu z całego serca i wierzę,
że razem z podopiecznymi go
osiągnie.
Piotr Skorupa

Jorguś, czyli oficjalna maskotka
Górnika Zabrze jest stałym gościem
w Knurowie. Sympatyczny przedstawiciel najbardziej utytułowanego
polskiego klubu piłkarskiego odwiedza nasze miasto, by spotkać się
z najmłodszymi. A że najmłodsi jednoznacznie kojarzą się z przedszkolem, maskotka odwiedziła Miejskie
Przedszkole nr 13 z Oddziałami
Integracyjnymi. Jorguś został przyjęty entuzjastycznie, pozował do
pamiątkow ych zdjęć, rozdawał
autografy i zachęcał do sportowego
trybu życia, oferując m.in. treningi
w Piłkarskim Przedszkolu, a więc
wspólnym projekcie Górnika Zabrze i Concordii Knurów. A skoro
mowa o Piłkarskim Przedszkolu to
dodajmy, że lipiec jest miesiącem
wolnym od treningów, natomiast
pierwsze zajęcia po przerwie zaplanowano na 4 sierpnia.
PiSk

Puchar Świata za mistrzowską
pracę dla Jarosława Idziaszka

Kilka pytań do Jarosława Idziaszka
- Jak rozpoczęła się Pana
przygoda w funkcją kierownika drużyny?
- Gdy syn miał 9 lat chciał rozpocząć treningi w Concordii.
Dowoziłem go na zajęcia do
trenera Zbyszka Matuszka. I
tak się wszystko zaczęło...
- Gdyby Pana ktoś zapytał,
jaki zakres obowiązków
ma kierownik, to co by Pan
odpowiedział?
- Kierownik powinien służyć
radą i p omo c ą wsz ystkim
zawodnikom oraz trenerowi.
Cieszę się, że trafiła mi się
t aka f aj na d r uż yna. M am
ogromną satysfakcję z tego,
że zawodnic y potraf ili się
zachować w każdej sytuacji.
Wiadomo, że w sporcie nie
zawsze udaje się wygrywać,
ale my zawsze potrafiliśmy zachować się kulturalnie. Duża w
tym zasługa trenera Damiana

Mehlicha, który przywiązywał
dużą uwagę nie tylko do poziomu sportowego, ale również do zachowania, postawy
Fair Play i kultury osobistej
zawodników.
- Co Pan teraz będzie robił?
- Na pewno nadal będę kibicował chłopakom. Kilku z nich
ma przecież szansę zagrać już
w nowym sezonie w IV lidze.
Pozostali też będą walczyć,
a poza tym będę miał teraz
więcej czasu, by kibicować
synowi, który gra w Gwarku
Zabrze. Powiedziałem mu żartobliwie: Ja już Puchar Świata
mam, teraz kolej na Ciebie.
- Komu kibicował Pan w
czasie Mundialu?
- Chciałoby się powiedzieć, że
Polsce... Cieszę się, że były to
bardzo dobre mistrzostwa, a
kciuki trzymałem za Holandię.

Rozmawiał Piotr Skorupa

Wakacje, a oldboje grają
W kalendarzu wakacje, w rozgrywkach ligowych trwa przerwa, a
oldboje Concordii każdą wolną chwilę
wykorzystują na to, by pobiegać po
zielonej murawie. Dowodem na to jest
towarzyski mecz z Zagłębiem Dąbrowa
Górnicza, który odbył się na jednym
z boisk należących do kompleksu
„Orlik”. Spotkanie rozpoczęło się po
myśli knurowian, którzy wyszli na
prowadzenie po golu Wojciecha Wasilewskiego. Później skuteczniejsi byli
goście i to oni wygrali 3:1.
Oldboje Concordii wystąpili w
następującym składzie: Furch, Piejko,
Markiewicz, Wojtanowski, Skowron,
Kapustka, Wasilewski, Popek, Jureczka, Wosiak, Wiercioch, Olejnik,
Hołysz.

Foto: Piotr Skorupa

Czterech do kadry,
puchar dla „kiera”

Foto: archiuwm D. Mehlicha

Na zakończeniu sezonu stawili się nie tylko piłkarze, ale i ich rodzice

Ryszard Wosiak (w zielonej
koszulce) jest jednym z tych
piłkarzy, którzy doskonale
pamiętają 2-ligowe występy
PiSk knurowian
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Foto: Dawid Stolarek/MOSiR Knurów

Foto: Dawid Stolarek/MOSiR Knurów

Najlepsi młodzi wędkarze złowili
nie tylko ryby, ale i nagrody

W Jaskini ryba brała
SZCZYGŁOWICE. WĘDKARSKIE ZAWODY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

22 młodych wędkarzy ze Szczygłowic
spotkało się przy stawie Jaskinia, by
rywalizować w wakacyjnych zawodach

nagrodami i dyplomami.
Najbardziej zadowoleni byli
zwycięzcy – Dominika Rządeczka
w kategorii dzieci od 7 do 10 lat
i Patryk Walder w kategorii nastolatków (11-15 lat). Najlepszym
uczestnikom zawodów nagrody
wręczył Krzysztof Stolarek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji.
Foto: Sławomir Gruszka

Impreza odbyła się w sobotę.
Została zorganizowana przez Koło
Wędkarskie przy kopalni Szczygłowice we współpracy z MOSiR-em
Knurów.
To był dobry dzień dla uczestników. Wszyscy mogli pochwalić się
połowem. Jedni mniejszym, drudzy
obfitszym. Ci, którym się bardziej
poszczęściło, wrócili do domów z

Foto: Sławomir Gruszka

Okazały puchar wręcza
wicewojewoda Pilot

Zapach pyszności niósł się po okolicy
skutecznie wabiąc kolejnych gości
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Osłodą dla wszystkich, bez
względu na to, czy załapali się na
podium, czy nie, były lody ufundowane przez Agnieszkę Pogodę,
właścicielkę sklepu z artykułami
budowlanymi.
/bw/

Wyniki:

Kategoria 7-10 lat: 1. Dominika
Rządeczka, 2. Karol Rządeczka, 3.
Tomasz Mrozek.
Kategoria 11-15 lat: Patryk Walder,
2. Szymon Wesołowski, 3. Piotr
Kołczyk.

Udany połów potwierdzało
oficjalne ważenie zdobyczy

STANICA

Święto śląskiego żuru

Żury z wędzonką, chrzanowy, kiszony, na zakwasie,
ze sztamfowanymi kartoflami, grzybami i sercem
– aż ślinka cieknie... 14 rodzajów kultowej śląskiej
zupy posmakować można było podczas III Festiwalu
Żuru w Stanicy
Impreza pomysłu Jolanty Kowol cieszy się rosnącą popularnością. Tym razem o zwycięstwo,
Złotą Chochlę, prestiż i nagrody
starały się gospodynie z powiatów
gliwickiego i rybnickiego.
Zapach, jaki niósł się w niedzielę po okolicy, ściągnął tłumy
staniczan i gości z ościennych miejscowości. Magnesem były pyszne
kulinaria, wesołe miasteczko, gry,
konkursy i zabawy oraz gorące rytmy wygrywane przez czeski zespół
Bella Musica.
Równie wspaniałe jak żury,
były poematy, piosenki i wiersze,
napisane na ich cześć, a zaprezentowane przez ekipy startujące w
konkursie na najlepszego żurokletę.
Jakość i smak przygotowanych zup
oraz sławiących je utworów oceniało jury: Marek Rajdak z Akademii
Smaku w Rudzie Śląskiej (przewodniczący), poseł na Sejm RP

Jan Kaźmierczak, Andrzej Pilot – I
wicewojewoda śląski oraz starosta
gliwicki Michał Nieszporek i Maria Owczarzak-Siejko – skarbnik
Powiatu Gliwickiego.
I miejsce w konkursie kulinarnym zajął śląsko-pomorski
żur od serca, przygotowany przez
Mirosławę Wilkus z Rybnika. Pani
Mirosława połączyła w nim śląskie
i pomorskie tradycje kulinarne, pochodzi bowiem z Pomorza, a od 35
lat mieszka na Śląsku. Jej żur pachniał wędzonką i grzybami leśnymi,
zaś doprawiony został (co podała w
przepisie) połową serca Ślązaczki

i połową serca Pomorzanki. Za
przyrządzenie najlepszego żuru
Mirosława Wilkus otrzymała Złotą Chochlę, Puchar I Wicewojewody Śląskiego Andrzeja Pilota, odebrała też kuchenkę mikrofalową
i komplet garnków, a dodatkowo
wyjedzie zwiedzić Sejm RP.
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”, KGW Stanica, Gmina
Pilchowice i Bank Spółdzielczy w
Sośnicowicach, a projekt dofinansowany został ze środków Powiatu
Gliwickiego.
/sisp, bw/

Wyniki

Festiwal Żuru: 1. Mirosława Wilkus z Rybnika, 2. KGW Czuchów, 3. Stowarzyszenie Kulturalne „Latscha” z Łączy.
Wyróżnienia: KGW Jankowice II i D. K. F. Stanica.
Nagrody publiczności: SK „Latscha” i KGW Jankowice I.
Wierszokleta: 1. KGW Książenice, 2. Katarzyna Konieczny (Stanica), 3.
KGW Jankowice II.
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