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aktualności
Knurów, Pilchowice. Plaga pijanych kierowców

Zaostrzone przepisy nie podziałały na kierowców
trzeźwiąco, nadal decydują się na jazdę po pijaku.
Dowodem ostatni tydzień...
powietrza do badania alkomatem.
Pobrano mu krew do ampułek. Badania wykazały, że rybniczanin prowadził samochód mając 1,44 promila
we krwi.
Tego samego dnia policjanci z
knurowskiego komisariatu zatrzymali przy ul. Krasickiego 23-latka.
Mężczyzna kierował seatem mając
1,5 promila alkoholu w wydychanym

Bez kasków, z promilami

W minioną środę strażnicy miejscy interweniowali przy ul. Lignozy. Powodem były trzy osoby jadące skuterem bez kasków ochronnych. Jak się okazało, kierujący pojazdem mężczyzna okazał się być
pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwy kierowca został przewieziony do
Komisariatu Policji.

/bw/

Knurów

Nocne awantury
To nie były spokojne noce.
Przynajmniej dla tych knurowian,
którzy byli zmuszeni wysłuchiwać
nocnych awantur
Sześciokrotnie w ubiegłym tygodniu knurowska Straż Miejska i Policja
podejmowały interwencje w związku z
zakłócaniem ciszy nocnej. W ubiegły
czwartek o godz. 22.20 funkcjonariusze
uspokajali sytuację przy ul. Kopernika.
Powodem była awantura domowa.
Skończyło się na pouczeniu rozemocjonowanych uczestników sprzeczki.
Niedziela okazała się szczególnie głośna. Najpierw, pomiędzy
godzinami 1.40 i 2.20, strażnicy i
policjanci pouczali zakłócających
ciszę właścicieli mieszkań przy

ul. K. Wielkiego i Ziętka. Niespełna
godzinę później byli u właściciela
lokalu przy ul. Kilińskiego, gdzie
odtwarzana zbyt głośno muzyka
burzyła nocny spokój okolicznym
mieszkańcom. Ledwo załatwili ten
problem, a z powrotem musieli udać
się na ul. Ziętka, gdzie właściciel jednego z mieszkań również przesadnie
hałasował. Na koniec wcielili się w
rozjemców uspokajających uczestników awantury domowej w mieszkaniu
przy al. Piastów.
/bw/

Knurów

Koza dała czadu

W sobotni wieczór funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji zostali
wezwani do jednego z mieszkań przy ul. Spółdzielczej. Na miejscu okazało
się, że nietrzeźwy właściciel lokalu rozpalił ogień w żeliwnym piecyku (tzw.
kozie). Piec nie był podłączony do przewodu kominowego, co spowodowało
zadymienie mieszkania i klatki schodowej. Mężczyzna trafił do aresztu Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
reklama

Kosmos

powietrzu.
Do grona zatrzymanych dołączył
jeszcze 49-latek, który tuż po północy
wypuścił się lublinem na przejażdżkę
po ul. Wilsona. Alkomat wskazał u
zatrzymanego 1,2 promila.
W ubiegłą n ied zielę prz y
ul. Chrobrego przyszła kryska na
18-letniego knurowianina. Pijany
nastolatek (1,65 promila) spowodował kolizję. Nietrzeźwego kierowcę
forda zatrzymali knurowscy policjanci.

Wincent czy Wincenty?

Przed takim dylematem stają co uważniejsi przechodnie obserwując kuriozum, które pojawiło się na jednej ze ścian sklepu Biedronka. Sklep kilka lat
temu przeszedł gruntowny remont. Spółdzielnia zadbała, aby pojawiły się
na nim stosowne tablice, informujące o numerze budynku i ulicy, przy której
się mieści.
Sęk w tym, że tablice różnią się drobnym, acz istotnym szczegółem. Witos
Wincent czy Wincenty? Vincent mógłby być Van Gogh, ale nie Witos.
Kadłubek, Pstrowski, Pol - oni wszyscy byli Wincentymi, nie Wincentami.
/pg/

/pg/

Knurów. Szczeniak cudem uratowany od śmierci

Bestialstwo na śmietniku
- To chore, że niechciane zwierzę wyrzuca
się do kubła na śmieci! Dziś pies,
a jutro niemowlak! - nie kryje wzburzenia
knurowianka, która w ubiegły piątek cudem
uratowała szczeniaka od śmierci

perfidny pomysł pozbycia się szczeniaka musiał wpaść któryś z mieszkańców
ul. Kazimierza Wielkiego.
Dwa dni wcześniej znalazczyni
psa widziała na targowisku chłopca,
który za 10 zł sprzedawał podobne
szczeniaki. - Pewnie ktoś kupił i się
rozmyślił, albo dostał i prezent mu się
nie spodobał...
Knurowianka jest porażona ludzką głupotą. Słusznie zauważa, że to
już nie tylko kwestia natury moralnej, ale przede wszystkim prawnej.
Uratowany psiak nie opuszcza
przytulnego koszyka. Co dwie godziny domaga się jedzenia. - Niestety,
nie mogę go u siebie zatrzymać. Chętnie oddam go w dobre ręce - dodaje

Pies najlepszym przyjacielem
człowieka. Z drugiej strony relacje
wyglądają różnie. Czasem przybierają postać prawdziwego bestialstwa,
o czym przekonała się mieszkanka
ul. Kazimierza Wielkiego.
- Jako że segreguję śmieci, to
uzbierało mi się trochę plastikowych butelek. Wyniosłam je rano na
śmietnik, a tam usłyszałam, że coś
piszczy. Szczur to nie mógł być, bo u
nas szczurów nie ma. W reklamówce
przysypanej śmieciami znalazłam
szczeniaczka! - relacjonuje knurowianka.
Pikanterii całemu zdarzeniu dodaje
fakt, że śmietnik, w którym znaleziono
psa jest zamykany na klucz. Zatem na

Knurów

Pijani na ulicy
Nie jest łatwo „po pijaku” trafić
do domu. W ubiegłym tygodniu
knurowscy strażnicy miejscy zanotowali w swoich raportach trzy

/bw/

WESELA od 95 zł
ul. Kapelanów Wojskowych 2D tel. 32 235 23 17
www.restauracjakosmos.za.pl


Promile kładą niektórych na
ulicę...

Foto: Mirella Napolska

R E S TA U R A C J A

sytuacje z udziałem nietrzeźwych,
którzy nie byli w stanie dotrzeć do
miejsca zamieszkania.
W piątek przed godz. 23 pijany
pan zaniemógł na chodniku przy
skrzyżowaniu ulic Wolności i 1 Maja.
Funkcjonariusze pomogli mu, dzięki
czemu resztę nocy mógł spędzić w
domu.
W niedzielę o godz. 1 w nocy
„do pionu” stawiany był mężczyzna,
którego nadmiar promili położył na
chodniku przy ul. Mieszka I. I ten
pan może być wdzięczny mundurowym za dowiezienie do domu.
Mieszane uczucia może mieć
za to nietrzeźwy, na którego patrol
Straży Miejskiej i Policji natknął się
tej samej nocy - prawie o świcie - na
chodniku przy ul. Koziełka. Mężczyzna okazał się być poszukiwanym
przez Policję.
/bw/

Foto: Paweł Gradek

Czujność pilchowickich dzielnicowych pomogła zatrzymać przy
ul. Damrota 22-letniego mieszkańca
Rybnika. Mężczyzna jechał po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości, pomimo wydanego przez
sąd zakazu prowadzenia pojazdów.
Dzielnicowi wyczuli u kierowcy
woń alkoholu. Mężczyzna stanowczo odmówił poboru wydychanego

Foto: Paewł Gradek

Na podwójnym gazie

Skazany na śmierć w męczarniach
szczeniak został uratowany

kobieta.
Zainteresowani uroczym czworonogiem, koniecznie z dobrym
sercem, proszeni są o kontakt z naszą
redakcją.
/pg/

Konto dla
powodzian

Gmina Gierałtowice wraz z Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju
z siedzibą w Przyszowicach organizuje akcję „Pomoc dla powodzian”.
Otwarty został rachunek pomocniczy, na którym gromadzone
są pieniądze pochodzące z wpłat darowizn. Środki można przekazywać
na następujący rachunek: Centrum
Edukacji i Warunków Rozwoju,
ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice,
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie, Oddział
Ornontowice
- dla środków przekazywanych
z kraju: 58 8454 1053 2001 0033
3283 0003
- dla środków przekazywanych z
zagranicy: SWIFT: POLUPLPR, PL
58 8454 1053 2001 0033 3283 0003.
Bliższych informacji udziela Mateusz Papkala, kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy Gierałtowice, pod nr.
tel. 32 30 11 313 lub 32 30 11 307.
SISP, bw
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Skąd ten dług?

Knurów. Nie pomagają telefony ani raz po raz wysyłane kopie dokumentów ze sprzedaży auta

Gang rozbity przez rybnicką policję

- Nie wiemy, jak tę sprawę zakończyć. Auta nie mamy, może
już jest dawno zezłomowane. Było ubezpieczone, więc
nie wiem, za co nas ścigają – mówi knurowianka, której
mąż od wielu miesięcy jest ponaglany do zapłaty składki
ubezpieczeniowej za samochód sprzedany w ubiegłym roku

Państwo Nowakowie (to ich fikcyjne nazwisko, prawdziwe dane personalne do wiadomości redakcji) zajmują
się handlem samochodami. Mają w tej
materii niemałe doświadczenie, także
w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi. Ale wobec MTU S.A. są
bezsilni. Od dobrych kilku miesięcy
dostają pisma z wezwaniem do zapłaty
składki ubezpieczeniowej za samochód,
którego od listopada zeszłego roku nie
są właścicielami. Rozmowy z pracownikami infolinii MTU nie przynoszą
odpowiedzi na to, dlaczego i za co państwo Nowakowie mieliby płacić.

Jak to zakończyć?

Problem dotyczy ubiegłorocznej
transakcji. 28 października państwo
Nowakowie kupili volkswagena
golfa, rocznik 1988. Samochód był
ubezpieczony w MTU S.A. Po kilku
dniach, 5 listopada auto zostało sprzedane, zaś następnego dnia o fakcie
zmiany właściciela powiadomiona
została agentka ubezpieczeniowa,
która z kolei przekazała wiadomość
do MTU S.A. Normalna procedura,
jedna z wielu transakcji. Nikt by o
niej nie pamiętał, gdyby nie fakt, że
od stycznia tego roku do państwa
Nowaków zaczęły nadchodzić pisma
ponaglające do zapłaty ubezpieczenia
za sprzedany samochód. MTU Moje
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
wzywa w nich do wpłaty ostatniej raty
składki ubezpieczeniowej. Podobne
pisma nadchodzą również z kancelarii
prawnej zajmującej się windykacją
długów.
- Nie wiemy, jak tę sprawę zakończyć – mówi pani Nowak. – Auta nie
mamy, może już jest dawno zezłomowane. Było ubezpieczone, więc nie
wiem, za co nas ścigają. Nie mamy
zamiaru być w rejestrze długów, bo

jak długo prowadzimy działalność,
zawsze było wszystko bez problemu.
Gdyby to było 10 złotych, to dla świętego spokoju bym zapłaciła.
Kwota, o jaką zabiega MTU
S.A., początkowo wynosiła 173 zł i
84 grosze. Taka suma widnieje na
dokumencie, jaki dotarł do knurowian
w lutym. Wezwanie od windykatora,
z datą 31.05 mówi o sumie 110,53 zł.
Z kolei ostatni druk wymienia kwotę
92,55 zł.
Państwo Nowakowie wielokrotnie
dzwonili na infolinię, aby wyjaśnić
sprawę, ale, jak mówią, nie udało się
ustalić, czemu MTU nadal ich ściga.
Za każdym razem rozmawiali z kimś
innym, co nie ułatwiało rozwiązania
sytuacji.
– W ubiegły piątek udało nam się
trafić na osobę, która była widocznie
bardziej doświadczona od naszych
poprzednich rozmówców – mówi
knurowianka. – Pan na infolinii
sprawdził, że polisa, z którą sprzedaliśmy samochód, jest ważna do lipca
tego roku.
Te dwie informacje, zdaniem
państwa Nowaków, się wykluczają, bo
skoro auto było ubezpieczone, to tym
samym okres ochronny był kupującemu zapewniony.

Bezsilność

- Wszystko, co mogłam zrobić
w tej sprawie, już zrobiłam – mówi
pracownik agencji ubezpieczeniowej,
która pośredniczyła w kontakcie państwa Nowaków z MTU S.A. – Problem polega na tym, że na infolinii tej
firmy nie ma osoby kompetentnej, która doprowadziłaby sprawę do końca.
Są tam zatrudnione osoby młode, na
umowę-zlecenie. Kontaktowałam się
w tej sprawie z MTU wielokrotnie,
i pisemnie, i telefonicznie. Trudno

reklama

się tam dodzwonić, a rozmawiając
człowiek czuje się po prostu zbywany.
To nie pierwsza sytuacja, kiedy są
problemy z tą firmą.
Nam też nie udało się porozmawiać z nikim z MTU S.A. na temat
tego konkretnego przypadku knurowian – z telefonicznej infolinii odsyłano nas na centralę MTU, a stamtąd z
powrotem na infolinię, gdzie z zasady
szczegółowych

informacji nie udziela się

nikomu poza samym właścicielem
polisy.
Pytana o potencjalne przyczyny
sytuacji, która spotkała knurowian,
pracownica infolinii tłumaczy: - Czasem jest tak, że zbywca przesłał kopię
umowy kupna-sprzedaży, która jest
niekompletna lub nieczytelna. Rejestrujemy tylko takie zgłoszenia, w których dane są czytelne i kompletne.
Jednak w tym wypadku taka opcja chyba nie wchodzi w grę. Agentka
ubezpieczeniowa po kolejnych ponaglających pismach, jakie docierały
do państwa Nowaków, kilkakrotnie
wysyłała do MTU S.A. kopię umowy kupna-sprzedaży. Z rozmów
z infolinią wynika też, że firma
ubezpieczeniowa ma zarejestrowany
fakt sprzedaży samochodu nowemu
właścicielowi.
Knurowianie nie zamierzają się
poddać, bo są przekonani o niesłuszności roszczeń ubezpieczyciela. Czują
się też bezsilni, bo mimo chęci i wielokrotnych prób nie udało im się wyjaśnić tej ciągnącej się od wielu miesięcy
sprawy. W środę, 21 lipca pan Nowak
znowu dzwonił na infolinię. - Tym
razem - mówi żona - usłyszał, że jego
dług z polisy volkswagena wynosi 29
zł i 24 grosze.
MiNa

Złodziejom
kopary opadły

Kradli ciężki sprzęt za ciężkie
pieniądze – wartość ich łupu to około
4 mln zł. Działali głównie na Śląsku,
także w Knurowie. Teraz grozi im do
10 lat pozbawienia wolności
Szajka 13 złodziei wyspecjalizowała się w dość nietypowej materii – działali na terenach budów,
kradnąc stamtąd wielkie (i cenne)
maszyny, ale także drobny sprzęt
(wiertarki, pilarki, etc.). Grasowali
głównie na Górnym Śląsku i na
Opolszczyźnie, ale także w Małopolsce. Ich ofiarami w naszym
rejonie padły m.in. firmy budujące
autostradę A1. Wśród miejscowości, w których kradli, znalazł się
także Knurów. Kradziony sprzęt był
następnie odsprzedawany firmom
budowlanym. Sprzęt tego typu
nie podlega rejestracji, toteż do
przeprowadzenia transakcji z nieświadomymi niczego nabywcami
wystarczyły sfałszowane faktury.
- Złodzieje działali w różnych
konf iguracjach, po dwie, trzy,
cztery osoby, w zależności od potrzeb – mówi Jacek Sławik, szef
Prokuratury Rejonowej w Rybniku,
nadzorującej śledztwo. – Część z
tych osób miała opanowane umiejętności obsługi zarówno kradzionych maszyn, jak i naczep, którymi
ten sprzęt był wywożony z miejsca
kradzieży.
Pierwszy „skok” zanotowano w październiku 2008 roku, w
Szczejkowicach, skąd zginęła warta

700 tysięcy złotych spycharka. Już
następnego dnia odnaleziono ją
na terenie bazy transportowej we
Wrocławiu. Na pierwszy ślad rabusiów rybniccy policjanci wpadli
kilka miesięcy później. Pierwsi
złodzieje zostali zatrzymani latem
zeszłego roku. Wiosną bieżącego
roku policja ujęła ostatniego z
nich, poszukiwanego listem gończym Artura T., prezesa jednej z
wrocławskich firm zajmujących się
obrotem nieruchomościami.
To on był mózgiem gangu.
Złodzieje grasowali głównie
nocą, wyposażeni w przyczepy
do przewożenia ciężkiego sprzętu.
Ukradli w sumie co najmniej kilkanaście maszyn na sumę ok. 4 mln
zł. Do tej pory udało się odzyskać
większą część skradzionego sprzętu
– wartą ponad 2 mln zł.
Jak zaznacza prokurator rejonowy, nie do przecenienia jest
ogromny wkład pracy rybnickich
policjantów i prokuratora Rafała
Łazarczyka. Akt oskarżenia w
tej sprawie został skierowany do
Sądu Okręgowego w Wodzisławiu
Śląskim. Podejrzanym o udział w
procederze grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
MiNa

ogłoszenie

Serdeczne podziękowania
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas
chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli
we mszy św. i ceremonii pogrzebowej
ś.p. URSZULI

PAŁASZ

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,
Pracownikom Oświaty oraz Delegacjom,
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
serdeczne „Bóg zapłać”
składają
Mąż, Dzieci, Wnuki
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Szczygłowice

Foto:fullflow.com

Nawet 150 knurowian może znaleźć pracę w centrum
dystrybucji TESCO

NASZA SONDA

Prawie całe auto
w lesie. Prawie...

UPAŁY
Jak sobie radzić, gdy
żar leje się z nieba?

Przed kilkoma laty pisaliśmy o BMW, które ktoś rozłożył
na części i porzucił w krywałdzkim lesie. Historia lubi się
powtarzać...

Gliwice. Centrum Dystrybucji Tesco rekrutuje
pracowników

Foto: J.Przydatek/Straż Miejska Knurów

Szansa dla tysiąca
bezrobotnych

- Centrum Dystrybucji Tesco poszukuje kandydatów do
pracy w Gliwicach. Zatrudnienie znajdzie nawet tysiąc
osób! - nie kryje zadowolenia Krystian Pluta z Biura Obsługi
Bezrobotnych w Knurowie
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwi- znajomość prac ogólnobudowlanych,
cach upatruje w ofercie Tesco szansę umiejętność czytania dokumentacji
na obniżenie stopy bezrobocia. technicznej oraz uprawnienia SEP w
Krystian Pluta zapewnia, że z terenu zakresie dozoru i eksploatacji sieci
Knurowa około 150 osób spełnia urządzeń i instalacji elektrycznych.
wymagania postawione przez Tesco:
Krystian Pluta jest po pierwszych
- Z oferty skorzystarozmowach z prają przede wszystkim Dla zainteresowanych Centrum codawcą. - Jeśli Teosoby, które ukoń- Dystrybucji przygotowało „dni sco przyjmie mniej
otwarte”, które odbędą się 29
czyły kurs magazy- lipca w godzinach: 9.00, 10.00, osób niż zaplanoniera z uprawnie- 11.00 w Centrum Rekrutacyjnym wało uruchomimy
niami na wózek wid- Tesco przy ul. Bojkowskiej 59 c. kursy doszkalające
łowy. Udało nam się Zainteresowani proszeni są o dla t ych , k tór ym
przeprowadzić cykl przyniesienie ze sobą CV.
podczas rekrutacji
kursów logist yczsię nie powiodło.
nych, który cieszył się wśród knuro- Będzie później możliwość odbycia w
wian sporym zainteresowaniem.
Centrum Dystrybucji trzymiesięczNa wagę złota są magazynierzy, nego stażu. W Tesco będzie trzyzmiapracownicy administracyjni maga- nowy system pracy - po 300 osób na
zynu oraz pracownicy techniczni. jednej zmianie.
W pierwszych dwóch przypadkach
Rozważa także przeprowadzenie
wymagana jest umiejętność pracy w wśród przyszłych pracowników kurzespole, odpowiedzialność, dokład- sów wewnętrznych, ważnych tylko
ność, obsługa komputera kolejno w pracy w Centrum Dystrybucji w stopniu podstawowym i bardzo dodaje Pluta.
dobrym. Od przyszłych magazyTo ogromna szansa dla tych,
nierów wymaga się umiejętności którzy chcą podnieść swoje kwaliliczenia i odczytywania danych. Mile fikacje. Nic dziwnego, że zainterewidziany, choć niewymagany, jest sowanie wśród bezrobotnych tym,
ukończony kurs operatora wózków co buduje się wokół Knurowa jest
widłowych.
duże.
Zarówno magazynierzy jak i
- Tr wa nabór pracowników
pracownicy administracyjni powin- do Auchan. Obecnie 60 knurowian
ni posiadać książeczkę sanitarno- jeździ do Mikołowa. Tam uczą się
epidemiologiczną. U tych ostatnich pracy. Po oddaniu Auchan przy
dodatkowym atutem będzie zna- ul. Rybnickiej znajdą tam zatrudniejomość zagadnień związanych ze nie - mówi Krystian Pluta.
składowaniem, ruchem towarów w
Więcej informacji dotyczących
magazynie, a także dokumentacją pracy w Tesco udziela Centrum Remagazynową.
krutacyjne pod numerami telefonów:
Przyszli pracownicy techniczni 32 333 32 27 lub 32 270 32 40, a także
powinni spełnić następujące kryte- Biuro Obsługi Bezrobotnych przy
ria: wykształcenie co najmniej za- ul. Szpitalnej 8 w Knurowie (tel. 32
wodowe (mile widziane elektryczne), 232 01 12).

Helena Maksim z Knurowa:
- Unikam w ychodzenia z domu
między godziną 11 a 16. Jeżeli już
trzeba wyjść, to zabieram ze sobą
małą butelkę wody mineralnej niegazowanej oraz zwilżoną frotową
ściereczkę, którą można się ochłodzić. W ciepłe dni warto też jeść
dużo owoców, szczególnie banany
i winogrona.

Dbałość o przyrodę? Są tacy, co mają to hen, daleko gdzieś...
Rozbebeszone i rozłożone na
czynniki pierwsze auto (albo fragmenty kilku) zostało porzucone w
lesie przy ul. Szybowej. Niespełna
pół kilometra od wysypiska śmieci
Komartu.
Czy to BMW? 100-procentowej
pewności nie ma. Ale zapewne da
się do tego dojść. Podobnie jak i do
ostatniego (?) właściciela. W stercie
części są elementy z numerem...
identyfikacyjnym.
- Ktoś się musiał naprawdę sporo namęczyć, by nam tu ten złom
podrzucić - z sarkazmem w głosie
komentuje sytuację Jan Trzęsiok.
Szczygłowicki radny pojawił się

na miejscu razem ze strażnikami
miejskimi.
- Trudno to inaczej skomentować
jak tylko z dezaprobatą - kręci głową
Trzęsiok. - Staramy się likwidować
dzikie wysypiska, przekonujemy do
odpowiedzialnego, proekologicznego nastawienia, tymczasem trafia
się ktoś, kto niweczy ten trud... - nie
kryje zawodu szczygłowiczanin.
Po interwencji Straży Miejskiej
odpady trafiły tam, gdzie ich miejsce
- na wysypisko. To jednak nie kończy
sprawy. Funkcjonariusze próbują
dotrzeć do sprawcy zaśmiecenia lasu.
Od głupoty chyba żadna polisa go nie
ubezpiecza...
/bw/

Finisz na Jedności
20 nowych miejsc parkingowych powstało przy ul. Jedności
Narodowej
Planowy termin zakończenia
inwestycji to połowa sierpnia. Jednak spacerując po ulicy nie sposób
oprzeć się wrażeniu, że wszystko
już gotowe..
Prace trwały od wiosny. Położona została nowa nawierzchnia z

kostki brukowej i chodnik, a teren
odwodniono. Uwijający się ( jak)
w ukropie robotnicy sprawili, że
domagający się nowych miejsc parkingowych kierowcy mogą już z nich
korzystać.

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Sylwia Stępień z Rybnika:
- Ciężko jest poradzić sobie z gorącem. Unikam wychodzenia z domu i
często biorę prysznic. Natomiast w
pracy piję dużo wody i siedzę przy
włączonym wiatraku. Najchętniej w
takie dni wyjechałabym nad morze,
tam o wiele łatwiej jest sobie radzić
w taką pogodę.

Pawe ł Ka myk z K nurowa:
- Gdy jest ciepło bardzo lubię kąpać
się w basenie, a w domu zawsze
mamy włączony wiatrak. Poza tym
uwielbiam jeść lody, piję dużo zimnych napojów. Jak jest tak strasznie
ciepło, to w ogóle nie wychodzę z
domu, a jak już muszę wyjść to...
zakładam czapkę.

Łuka s z W i e r z b a z K nu ro wa: - Przede wszystkim piję dużo
ch ł odzących napojów i unikam
wychodzenia z domu, gdy słońce
najbardziej doskwiera. Jeżeli już
wychodzę w taki skwar to staram się
zawsze szukać cienia, co wcale nie
jest takie łatwe.

Paweł Gradek

reklama

Budowlane pojazdy znikły z placu ustępując miejsca
kierowcom z osiedla



Ad a m B i e l e c z K n u r ow a:
- W upalne dni wsiadam na rower i razem ze swoją dziewczyną jedziemy do
lasu. Tam jest zawsze chłodniej niż w
mieście. Poza tym tradycyjnie czapka
na głowę, no i sporo picia. Mnie najbardziej chłodzą herbatki „Lipton”.

Not. Marek Węgorzewski
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Knurów. PCK stara się jak może dogodzić wszystkim, ale...

Ser podzielił kolejkowiczów

Kiedy dowiozą żywność z PEAD-u, rankami przed magazynami
PCK stoją kolejki prawie jak za Peerelu. Dwa ogonki do dwóch
okienek – jeden dla klientów z Czerwionki-Leszczyn
i Gierałtowic, drugi dla tych z Knurowa. Co prawda ci ostatni
mają wydawanie towaru między jedenastą a trzynastą, ale wielu
stoi od samego rana

schorowana. I stoję tu za kostką
sera. Czerwionka zawsze ma więcej
towaru, nam zostają resztki. A czy
nie można tego podzielić sprawiedliwie? Mają traktować Knurów jak
Leszczyny. Oni dostają wszystko, my
– ochłapy.
- Nie chcą nam dać sera, wolą
Leszczyny – przyłącza się do rozmowy mężczyzna.
- My chcemy sera! My chcemy
sera! – skanduje przez chwilę kilku
stojących w „knurowskiej” kolejce
panów. Niby półżartem, ale zaraz
jeden dodaje: - Popieram panią, to
nie są żarty!
- Zawsze pierwszeństwo mają
Leszczyny. My jesteśmy od macochy
– dodaje młoda kobieta.
Wreszcie i knurowianie ustawiają się w kolejkę – i to zdecydowanie
przed czasem. Do przepisowej 11
zostało jeszcze półtorej godziny, a
wolontariuszki PCK już uwijają się
w drugim okienku.

Foto: Karol Dzwonek

W swoim czasie

Żywność dla knurowian jest wydawana od 11, ale kolejka stoi od rana
Knurowski Polski Czer wony
Krzyż to instytucja, której rozliczne zadania i zasługi można długo
wymieniać. Wśród wszechstronnej
działalności znajduje się też dystrybucja żywności na zlecenie trzech
ośrodków opieki społecznej – knurowskiego, a także tych z Gierałtowic
i Czerwionki-Leszczyn. Ta czynność
odbywa się w ramach PEAD, czyli
Europejskiego Programu Najbardziej
Potrzebującym.
Od marca do października na
skierowanie z OPS-u można tu otrzy-

mywać podstawowe towary. Jest m.in.
mąka, cukier, kawa, herbata, mleko,
sery. Klienci mają określony roczny
przydział, a jeśli w magazynach zostanie jakaś nadwyżka, pod koniec roku
jest rozdawana nadprogramowo.
Żywność można odbierać codziennie od poniedziałku do piątku,
ale największy tłum jest, kiedy przychodzi towar. Okienka do obsługi
klientów objętych PEAD są dwa –
jedno dla zamiejscowych, drugie dla
knurowian. Jak można przeczytać na
kartce, zamiejscowi są obsługiwani

reklama

w godzinach 9-11, a tutejsi od 11 do
13. I o to mają pretensje niektórzy
knurowianie.

„My chcemy sera”

- Czemu żywność jest wydawana
wcześniej mieszkańcom Czerwionki-Leszczyn, a nie tym z Knurowa?
– z tym pytaniem zadzwoniła do
nas podirytowana knurowianka. W
poszukiwaniu odpowiedzi poszliśmy
do PCK.
Rzeczywiście, na tyłach przesuwającej się kolejki zamiejscowych
stoi (lub siedzi na przyniesionych
ze sobą krzesełkach) grupa osób i
wyraźnie czeka. Wśród nich – nasza
telefoniczna rozmówczyni, która na
żywo chętnie rozwija wątek.
- Czerwionka-Leszczyny zawsze
jest pierwsza – skarży się starsza pani.
– My na samym końcu. A przecież to
Knurów powinien mieć pierwszeństwo. Mam 350 złotych renty, jestem

Czy zamiejscowi mają większy
wybór? Na pytanie, czy zdarzyło się
kiedykolwiek, żeby klienci z Czerwionki-Leszczyn wybrali cały zapas
jakiegoś produktu, pracowniczka
PCK kategorycznie zaprzecza.
– Przecież to całkowita nieprawda. Wiemy przecież, ile dostaliśmy
towaru i według tego go dzielimy.
Dostaliśmy tym razem mało sera.
432 kg, każda kostka to 400 g,
zatem każdy dostaje po kostce, nie
sposób więcej. Niektóre produkty,
takie jak cukier, leżą w magazynie
już od dwóch miesięcy. Towar jest
wydawany od marca do października. Każdy ma określony przydział.
Tyle tylko, że niektórzy najchętniej
wybraliby cały zapas w pierwszym
dniu - wyjaśnia rzeczowo przedstawicielka PCK. Da się wyczuć, że
pretensje kolejkowiczów odbiera
jako niezasłużoną przykrość.
- Niektórzy wszystko chcą wybrać natychmiast. Nie potrafią zrozumieć, że nawet jeśli nie dostaną
więcej w tym tygodniu, to przecież
otrzymają w następnym - tłumaczy,
że każdy swoje dostanie, tyle że jest
to rozłożone w czasie. I zapewnia, że
sera wystarczy dla każdego.
A czemu to zamiejscowi są
obsługiwani wcześniej, a nie odwrotnie?
Ja k sł ysz y my w PCK , t a ka

organizacja wynika głównie z komunikacyjnego rozkładu jazdy. – Ci
ludzie muszą tu dojechać. Mają autobus do Knurowa w okolicy 9 rano,
potem, około 11 – autobus powrotny.
Połączeń między miejscowościami
nie ma aż tak wiele, więc PCK idzie
ludziom na rękę. Z mieszkańcami
Knurowa nie ma takiego problemu,
równie dobrze mogą przyjść na 9,
jak i na 11. Zresztą i tak zwykle
otwieramy okienko wcześniej, a
zamykamy później, jeśli jest taka
potrzeba.
Faktycznie widać, że pracownicy PCK starają się iść kolejkowiczom na rękę. Życie pokazuje,
że nie zawsze jest to dostrzegane i
doceniane.

Nakarmić głodnych

Miejscowi kolejkowicze mają
też pretensje, że przychodząc po
żywność muszą okazywać swoje
dowody tożsamości, kiedy klienci z
Czerwionki-Leszczyn takiego obowiązku nie mają. Skąd ta różnica?
Sprawdzanie dowodów tożsamości
to wymóg, jaki dla swoich klientów
wprowadził knurowski MOPS. Jak
się okazuje, to wymóg podyktowany
przez praktykę.
- Dochodziły do nas głosy z pretensjami, że wydajemy skierowania
niewłaściwym osobom – mówi Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie. – W końcu uznaliśmy,
że konieczne jest weryfikowanie
tożsamości osób, które odbierają
żywność w ramach PEAD, aby nie
dochodziło do takich sytuacji.
Jak dodaje pani dyrektor, PEAD
to świetny sposób na udzielenie pomocy osobom, które jej potrzebują,
nawet takim, które nie kwalifikują się
do innych form pomocy społecznej.
– W indywidualnych przypadkach,
jeśli ktoś udokumentuje nam, że na
życiowe potrzeby ma mało środków,
bo np. spłaca kredyt, może być
szansa udzielenia wsparcia – mówi
Cisek-Sopel. – PEAD daje nam taką
furtkę, dzięki której rzeczywiście
mamy szansę nakarmić głodnych.
Ktokolwiek przychodzi i deklaruje
głód, PEAD jest wsparciem.
Knurowski MOPS wydał w tym
roku 473 skierowania do korzystania
z programu PEAD.
Mirella Napolska

„Wakacje z MOPP” - wycieczki
organizowane przez MOPP w Knurowie
Data

22.07
27.07
29.07
03.08
05.08
10.08
12.08

Trasa wycieczki
Inwałd - park miniatur (dzieci od 11 lat) / Dinozaury (do 10 lat)
Kozia Góra (z Bielska-Białej szlakiem do schroniska)
Kraków z przewodnikiem - program dla dzieci
Pogotowie opiekuńcze zwierząt Katowice, skansen w Chorzowie
Wisła - mini zoo, zwiedzanie okolic zamku prezydenta
Góra Żar – Międzybrodzie (kolej linowo-terenowa)
Bochnia - kopalnia soli

Dzieci i młodzież opłacają tylko wstępy w dniu wyjazdu. Rezerwacja miejsca lub odwołanie na kilka dni
przed wyjazdem.
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Czas
Trwania
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00

Zapisy w godz. 8.00 - 15.00 w sekretariacie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, al. Lipowa
12, tel. 32 235 27 13



aktualności
BeZpłaTna mammografia

piersi pod kontrolą
Mammobus ponownie wyrusza w trasę. Tym razem nie
zahaczy o Knurów, ale będzie w pobliżu, więc zachęcamy
panie do bezpłatnych badań. W przypadku mammografii
nie ma rejonizacji
Pod koniec lipca w trwającą
niemal miesiąc trasę po powiecie
gliwickim ruszy mobilna pracownia
mammograficzna.
Akcję bezpłatnych badań mammograficznych organizuje Centrum
Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. Z darmowej profilaktyki mogą
skorzystać kobiety w wieku między
50 a 69 rokiem życia. Badania są
bezpłatne, gdy od ostatniego badania finansowanego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia upłynęły pełne
dwa lata lub rok, jeśli ktoś z najbliższej rodziny pacjentki zachorował na
raka piersi.
Panie będą mogły wykonać badanie w nowoczesnym mammobusie
Centrum Onkologii. Trasa obejmie
następujące miejscowości: Pyskowice, Wielowieś, Toszek, Rudziniec, Sośnicowice, Pilchowice (lub
Żernica - trwa ostateczne ustalanie
miejsca).
Na mammografię organizatorzy
zapraszają wszystkie kobiety bez
względu na miejsce zamieszkania.
Wymaganymi dokumentami są:
dowód tożsamości z numerem PESEL, karta chipowa oraz zdjęcie z
poprzedniej mammografii ( jeżeli
była wcześniej wykonana). Niepotrzebne jest skierowanie od lekarza
ani zaproszenie z NFZ. Z udziału w
programie wykluczone są pacjentki
leczone w Poradniach Chorób Piersi
oraz pacjentki leczone z powodu
rozpoznanego raka piersi.

W Knurowie badania mammograficzne cieszyły się sporym
powodzeniem
W Knurowie mammobus gościł
już kilkakrotnie. Akcja bezpłatnych
badań cieszyła się sporym powodzeniem. Podobnie było w Gierałtowicach. Wówczas z możliwości
skontrolowania piersi korzystały też

panie z ościennych miejscowości.
Organizatorom zależy, by ich nowoczesne, mobilne laboratorium, odwiedziło jak najwięcej mieszkanek.
Wszak lepiej na zimne dmuchać niż
się gorącym sparzyć...

Foto: Karol Dzwonek
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Miejsca i terminy postoju mammobusu:

• Pyskowice – Urząd Miasta (ul. Strzelców Bytomskich 3), w dniach 22-23 oraz
26-30 lipca, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00;
• Wielowieś – Gimnazjum (ul. Zamkowa 24), od 2 do 4 sierpnia, w poniedziałek i
wtorek od godz. 9.00 do 14.00, w środę w godz. 12.00-17.00;
• Toszek – firma Remondis Aqua (ul. Górnośląska 2), 5, 6 i 9 sierpnia, w czwartek
w godz. 12.00-17.00, a w poniedziałek i piątek od godz. 9.00 do 14.00;
• Rudziniec – Urząd Gminy (ul. Gliwicka 26), 10-12 sierpnia, we wtorek i czwartek
od godz. 9.00 do 14.00, a w środę od godz. 12.00 do 17.00
• Sośnicowice – Ośrodek Zdrowia (ul. Gliwicka 28), 13, 16 i 17 sierpnia, w piątek
w godz. 12.00-17.00, w poniedziałek i wtorek w godz. 9.00 do 14.00.

knurów, koSTrZyń

przebiegną 460 km

Kto? Knurowscy uczestnicy VII Międzynarodowej Sztafety
Biegowej do Kostrzyna nad Odrą

6

Zofia Poręba z wnuczką Gosią i jej
koleżanką Alicją świetnie się bawią,
stawiając babki z piasku. Panie
często wymyślają nowe zabawy, by
miło spędzić czas w piaskownicy
w pogodny dzień.
Foto: Marek Węgorzewski

Ekipa Bogdana Leśniowskiego,
znanego knurowskiego maratończyka, wystartuje w czwartek, 29
lipca. Jej celem jest Przystanek
Woodstock, w Kostrzynie nad Odrą
(30.07-1.08).
- Początek trasy przyjęliśmy w
kompleksie handlowym Merkury
- powiedział Przeglądowi Bogdan
Leśniowski. - Punktualnie o godz.
16.30 ruszymy do biegu.
Nie od razu w stronę mety.
Najpier w biegacze przemierzą
knurowskie ulice. Asysty udzielą
im - jak poprzednio - motocykliści.
Ale nie tylko oni.
- Oprawę muzyczną zapewnią
miejscowe zespoły, które zagrają ze
specjalnej, mobilnej, sceny - dodaje
inicjator sztafety.
Zapewne nie pomylimy się
przewidując, że start sztafety nie
umknie uwadze wielu knurowian.
Tak było rok temu i wcześniej.

Przed rokiem biegaczom asysty na wysokich obrotach udzielili
„Jeźdźcy Zamku”
Nie brakowało kibiców, którzy
towarzyszyli biegaczom na pierwszych odcinkach liczącej 460 km
trasy.
- Serdecznie zapraszamy wszyst-

Maria Pietras od ran
a spędza czas
z wnuczką Kają w pia
skownicy.
Każdego dnia robią
coś innego. Kaja
bardzo lubi festyny,
których ostatnio
było pod dostatkiem
. Babcia chwali
się, że dzięki codzien
nym spacerom
wnuczka jest zdrowa
jak rydz.

kich, którzy zechcą wesprzeć nas
sportowym dopingiem - zachęca
do udziału w rozpoczęciu sztafety
Bogdan Leśniowski.

/bw/
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Prawo. Ustawa o pozwach zbiorowych weszła w życie, a to może oznaczać, że...
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INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 7.09.2010 r.
o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Knurów, II piętro, sala narad,
odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch
nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul.
Rybnickiej.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana
5, II piętro, pok. 205, tel. 32 339-22-29. Ponadto ogłoszenie o przetargach oraz szczegółowe warunki przetargowe zostały umieszczone w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu
Infomacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 7.09.2010 r.
o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Knurów, II piętro, sala narad,
odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
użytkowego położonego w Knurowie przy Alei Piastów 4.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, II piętro, pok. 205, tel. 32 339-22-29. Ponadto ogłoszenie o przetargach oraz
szczegółowe warunki przetargowe zostały umieszczone w siedzibie
Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Infomacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
102, poz. 651/ Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie
od dnia 23.07.2010 r. do dnia 16.08.2010 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Pilchowicach na parterze budynku
przy ul. Damrota 6 i stronie internetowej www.pilchowice.pl, podany zostanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wraz z określeniem warunków
na jakich zbycie może nastąpić.
Wykaz ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia w terminie do
dnia 6.09.2010 r. ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazie.
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... i Herkules dupa,
kiedy ludzi kupa
Konsumenci dostali nowy oręż w walce o swoje prawa.
Od poniedziałku już nawet tylko 10-osobowa grupa może
złożyć w sądzie pozew zbiorowy. To może ruszyć
w posadach nawet gigantów biznesu, jeśli narażą się
klientom
Z nowej możliwości dochodzenia
roszczeń skorzystali już powodzianie
z Piaseczna, którzy pozwali Skarb
Państwa i swoją gminę. Kolejni
poszkodowani już zapowiedzieli
wystąpienie na drogę sądową.
Pozwy zbiorowe to broń przede
wszystkim w rękach konsumentów.
Rzecznicy Praw Konsumentów zasypywani są codziennie sprawami
związanymi z nieuczciwymi operatorami telefonicznymi.
- To prawdziwa bolączka. Operatorzy tłumaczą się nierzetelnymi
pracownikami, którzy na różne, nie
zawsze uczciwe sposoby, zachęcają
klientów do skorzystania z oferty.
Zazwyczaj interwencja rzecznika
kończy spór na korzyść konsumenta mówi Ryszard Kowrygo, powiatowy
rzecznik konsumentów.
Wyjątek stanowią umowy kupna
lub sprzedaży, bądź nieuznane reklamacje. - W tych przypadkach ludzie
decydują się na sąd tylko w ostateczności. Z doświadczeń moich klientów
wiem, że już samo skierowanie pozwu
do sądu skutkuje zrealizowaniem
świadczenia, o które się ubiegali dodaje Ryszard Kowrygo.
Od poniedziałku liczba pozwów
przeciwko nieuczciwym operatorom,
biurom podróży, bankom, dostawcom
mediów może wzrosnąć. Wystarczy,
że znajdzie się minimum 10 niezadowolonych, którzy skierują do sądu
pozew zbiorowy. Interesy grupy
reprezentować będzie przedstawiciel,
korzystający z pomocy zawodowego

- Pozew zbiorowy to silna broń konsumentów w walce z
nieuczciwymi firmami i instytucjami - mówi Ryszard Kowrygo,
powiatowy rzecznik konsumentów
pełnomocnika, radcy prawnego lub
adwokata. Poszkodowani nie będą
musieli pojawiać się na każdej rozprawie sądowej i ponosić kosztów
samodzielnie.
War un kiem złożenia pozw u
zbiorowego jest oparcie go na jednakowej podstawie - składają go osoby
poszkodowane przez korzystanie z
usług tej samej firmy. Także wysokość wnioskowanego odszkodowania
musi być dla każdego jednakowa.
Ustawa o pozwach zbiorowych
cieszy nie tylko konsumentów, ale
także kancelarie reprezentujące przy-

szłych powodów. Wynagrodzenie
adwokata może wynosić nawet do 20
proc. zasądzonego odszkodowania.
- Pozbądźmy się złudzeń. Większość kancelarii będzie raczej nastawiona na zarobek niż charytatywną
działalność - nie ma wątpliwości
rzecznik Kowrygo.
Nowy instrument prawny dla
przedsiębiorców może oznaczać
nawet bankructwo. Coraz głośniej
mówi się, że pozew zbiorowy stanie
się formą szantażu i nacisku na wielkie koncerny.
Paweł Gradek

reklama
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wspomnienia z bryzą
Foto: Marianna Hankus

knurów, międZywodZie

Moc wspaniałych wspomnień przywieźli znad morza
knurowscy emeryci i renciści - uczestnicy wczasów
w Międzywodziu
W Międzywodziu koło Międzyzdrojów spotkało się 53 wczasowiczów związanych z Kołem Emerytów
i Rencistów NSZZ Solidarność przy
KWK „Knurów”.
- W tej grupie było sześć osób
przybyłych z Niemiec - zaznacza
Józef Narloch, prezes koła.
Wszyscy bez wyjątku czuli się
nad polskim morzem znakomicie.
- Spędzaliśmy czas nie tylko na
słodkim lenistwie nad brzegiem, ale
chętnie aktywnie się udzielaliśmy
biorąc udział w spacerach, wycieczkach i różnego rodzaju formach
relaksu - mówi prezes Narloch.
Wśród wielu wrażeń w pamięć
uczestników szczególnie zapadnie
wyspa Wolin, spacer po Kamieniu
Pomorskim, konkursy karaoke i
wspólne grillowanie.

- Wiele osób korzystało też z
zabiegów leczniczych, jako że pobyt
odbywał się w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym - mówi pan
Józef.
Letnicy wrócili do domów wypoczęci i zadowoleni. - Nasi przyjaciele
z Niemiec już zapowiedzieli, że nie
ominą kolejnego tego typu wyjazdu
- dodaje prezes koła.
Wspomnieniami i wrażeniami

reklama

knurowianie dzielą się między sobą
podczas cotygodniowych spotkań.
Odbywają się one w środy w godzinach 13.30-16.00 w byłym Domu
Związkowca przy ul. Szpitalnej.
Prezes Narloch jest otwarty na
nowe twarze w kole. - Serdecznie
zapraszamy zainteresowanych. Z
pewnością nikomu nie pozwolimy się
nudzić - zapewnia.
/bw/

Uwaga! Przerwa w repertuarze kina.
W dniach od 16 lipca do 5 sierpnia
Kino Scena KULTURA będzie nieczynne.
Przerwa wakacyjna

reklama
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hoBBy. ogród jak Z Bajki

Bonsai zatrzymuje czas
swojego wieku na działce spędza
mnóstwo czasu. Ciągle coś przestawia, upiększa, tworzy nowe rzeźby
i kompozycje roślinne. Prenumeruje
też czasopismo „Kwietnik”, dzięki
czemu szybko stał się działkowym
autorytetem. Sąsiedzi często pytają
go o radę, a on z chęcią wszystkim
pomaga.
- Działka to moja pasja. Trzeba
coś robić, bo człowiek by zwariował
w domu - mówi.
W pracach pomaga mu w miarę możliwości żona Elfryda. Pan
Edmund już planuje kolejne upiększenia swojego ogrodu. Tym razem
pojawi się zamek z obronną basztą.
Na efekt trzeba będzie jednak trochę
poczekać, ale jak przekonuje ogrodnik-hobbysta warto, bo zamek będzie
jak z bajki.

- Gdzieś tu zmieści
się jeszcze okazały
zamek - mówi Edmund
Myszka

Tekst & Foto: Karol Dzwonek

Drzewka bonsai mają przeszło 20 lat, a wyglądają jakby
urosły dopiero wczoraj. W ogrodzie knurowianina Edmunda
Myszki roi się od pięknych i ciekawych roślin
Pan Edmund to zapalony ogrodnik. Do naszej redakcji przyszedł,
żeby zaprosić na swoją pięknie urządzoną działkę. Przede wszystkim
pokazać kwitnące kaktusy, których
kwiaty utrzymują się tylko przez
jeden dzień. Przy okazji mieliśmy

przyjemność zwiedzić resztę wspaniałego ogrodu pana Edmunda.
Na szczególną uwagę, oprócz
kaktusów zasługują liczne drzewka
bonsai. Wymagają one niezwykle
dużo cierpliwości i nie mniej pracy.
Najstarsze z nich mają ponad 20 lat,

Pod indiańskim okiem
kaktusy rosną jak...
grzyby po deszczu

a wyglądają jakby urosły dopiero
wczoraj. 72-letni Edmund Myszka
nad swoją działką pracuje już prawie
30 lat.
- Zamiłowanie do ogrodów mam
po ojcu, który nauczył mnie podstaw - mówi pan Edmund. Mimo

reklama

reklama
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SZCZygłowiCe

festyn z armatami

Foto: Bogusław Wilk

aktualności
Przy stolikach trudno było o
wolne miejsce

Hucznie - w dosłownym tego słowa znaczeniu
- bawiono się w sobotę w szczygłowickim
parku NOT
Do popołudnia żar lał się z nieba. Wieczór obniżył nieco stopnie
Celsjusza, ale nie temperaturę w
parku NOT. Tutaj o gorącą atmosferę
zadbali - organizując festyn rodzinny - pospołu Centrum Kultury oraz
miejscowe Koło Związku Emerytów
i Rencistów przy wsparciu radnego
Eugeniusza Tymoszka i Dworku na
Językach.
Sygnał do zabawy dała orkiestra
kopalni Szczygłowice. To już wówczas był huczny początek. O jeszcze
głośniejszą kontynuację postarała się
XVII-wieczna artyleria z Pilchowic.
Huk armat niósł się po okolicy. I
ściągał kolejne dziesiątki szczygłowiczan, z ochotą przyłączających się
do zabawy.
O rozrywkę, okraszoną swoj-

Huk armat niósł się po okolicy
skim humorem, starał się - dwojąc i
trojąc na scenie - kabaret Świr.
- Wspaniale czuły się w tej sce-

nerii dzieci, które z wielką chęcią i
ambicją uczestniczyły w rozmaitych
grach, konkursach i zabawach - pod-

konkurS. powiaT w filmie i foTografii

pokaż piękno małej ojczyzny

Można fotografować, nagrywać profesjonalną kamerą,
a nawet zwykłą komórką. Liczyć się będzie przede wszystkim
pomysłowość. Organizatorzy konkursu liczą na wybujałą inwencję
pasjonatów fotografii i filmowców-amatorów
Jego nazwa brzmi „Gliwicki i
co Powiecie? – atrakcje turystyczne
powiatu gliwickiego w obiektywie”.
Celem konkursu jest rozpropagowanie atrakcji turystycznych z terenu

powiatu. Chodzi zarówno o miejsca
powszechnie znane, jak również o pokazanie urokliwych zakątków, o których wie tylko lokalna społeczność.
- To druga tego typu inicjatywa

organizowana przez Wydział Rozwoju i Promocji. Tym razem zapraszamy
nie tylko pasjonatów fotografii, ale
również osoby, które tworzą krótkie
filmy za pomocą kamery lub telefonu

kreśla radny Tymoszek. - Dodajmy,
że żadne z nich nie odeszło z pustymi
rękoma, bo oprócz zdobycznych w
komórkowego – zachęca do udziału
naczelnik wydziału Joanna Piktas.
– Stawiamy przed uczestnikami następujące wyzwanie: mają włączyć
się w promocję oferty turystycznej
powiatu, jak również naszych walorów przyrodniczych, poprzez sfotografowanie miejsc, organizowanych
tam wydarzeń, czy uwiecznienie ich
na filmie. Chcemy, aby mieszkańcy
włączyli się do promocji swojego
regionu.
Konkurs ma charakter otwarty.
Każdy może wziąć udział. Uczestnik
może zgłosić nie więcej niż osiem
fotografii lub maksymalnie trzy
filmy. Jest na to czas do 15 kwietnia

konkursach nagród obdzielane były
nagrodami pocieszenia.
Pod wieczór pogoda nieco się załamała, ale biesiadników nie złamała.
Krople deszczu szybko wyschły,
a szczygłowiczanie bawili się w
najlepsze przy dźwiękach tanecznej
muzyki. Skończyli dopiero długą
chwilę po zmroku.
- To była świetna impreza - nie
ma wątpliwości Tymoszek. - Już
dzisiaj słyszę głosy domagające się
kolejnej tego typu zabawy.
/bw/

2011 roku.
Inicjatywa odbywa się w ramach projektu „Gliwicki i co Powiecie? Promocja ofer ty tur ystycznej powiatu gliwickiego”
współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Szczegółowe informacje, w
tym regulamin i kartę zgłoszenia,
można znaleźć na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w
zakładce „Konkursy”.
SISP, bw

Foto: Mirella Napolska, Karol Dzwonek,

weronika włodarska z knurowa
ur. 5.07.2010 r., 3190 g, 51 cm

Zoﬁa Szarek z leszczyn

ur. 14.07.2010 r., 3230 g, 52 cm
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nina andreczko z Zabrza

ur. 13.07.2010 r., 3170 g, 53 cm

agata wczasek z książenic

ur. 14.07.2010 r., 3400 g, 51 cm

amelia wójcik z knurowa

filip kręcisz z katowic

ur. 13.07.2010 r., 3720 g, 55 cm

ur. 14.07.2010 r., 3415 g, 53 cm

julia kołodziej z rybnika

Szymon Czerwiński z książenic

ur. 16.07.2010 r., 3710 g, 58 cm

ur. 18.07.2010 r., 3730 g, 55 cm

Zoﬁa Szarek z leszczyn

ur. 14.07.2010 r., 3230 g, 52 cm

jan Surdel z knurowa

ur. 18.07.2010 r., 2825 g, 50 cm
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ROZRYWKA nr 29/2010

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Katowice, Knurów

Biblioteka Śląska
chwali miejską
- Biblioteka w Knurowie jest pierwszą w powiecie
gliwickim, która rejestruje udostępnienia drogą
elektroniczną - podkreśla dyrektor Biblioteki
Śląskiej, profesor Jan Malicki, w piśmie do
prezydenta Knurowa
Dyrektor Malicki pogratulował władzom samorządowym „sprawnie działającej
biblioteki”. W liście skierowanym do prezydenta Adama
Ramsa pochwalił pracę bibliotekarzy. Docenił ich działalność angażującą zarówno
czytelników młodych (m.in.
poprzez „Bibliolato”) jak i
dorosłych (np. poprzez spotkania w ramach Dyskusyjnych
Klubów Książki).
- Bardzo ciekawą formą
promocji był konkurs skiero-

wany do wszystkich mieszkańców Knurowa na wiersz reklamujący bibliotekę - uwadze
profesora Malickiego nie uszły
działania placówki związane z
jubileuszem 60-lecia.
Pismo dyrektora Biblioteki Śląskiej związane było z
coroczną oceną stanu i stopnia
zaspokojenia potrzeb użytkowników bibliotek. Porównywano m.in. liczbę czytelników,
udostępnień i wartość nabytków książkowych.

Karol Dzwonek, bw
Foto: Paweł Gradek

Knurowscy bibliotekarze ułatwiają swoim
czytelnikom dostęp do książek

Litery z pól oznaczonych
k ropką, czy tane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości
5, 44-190 Knurów – wraz z
kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny
bilet do kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 27/2010 brzmiało: „RĘKOPIS”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna Podraza. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

Urodziny
w kinie

Twoja pociecha ma od
5 do 10 lat? Jeśli tak, Kino
Scena Kultura daje ci świetną okazję do zorganizowania niepow tarzalnych
urodzin dla dziecka i jego
przyjaciół
W p r og r a m ie z w ie dzanie kina, pyszny tort
urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabaw y z animatorem,
prezenty dla solenizanta i
uczestników zabawy. To
nie wszystko, bowiem w
zanad rz u mamy jeszcze
wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też
do kina zadzwonić 32 332 63
81 lub napisać e-mail: info@
kinoscenakultura.pl.
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Pilchowice. Ruszył konkurs fotograficzny
dla mieszkańców gminy

Wsie w odkrywczej
perspektywie
Jesteś mieszkańcem gminy Pilchowice? Nieobce
są ci tajniki fotografii? Masz pomysł na ciekawe
ujęcia gminnego krajobrazu? Masz szansę na
zdobycie atrakcyjnych nagród!
Młodzi Pilchowiczanie
oraz Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom
zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym, którego ideą jest uwiecznienie ciekawych obiektów, krajobrazu
lub mieszkańców, których nie
zauważa się na co dzień.
Adresatami konkursu są
wyłącznie mieszkańcy gminy
Pilchowice, bez względu na
wiek. Wystarczy sfotografować ciekawy zakątek własnej
gminy, by wygrać atrakcyjne
nagrody.
Jeden uczest ni k może
dostarczyć organizatorom
maksymalnie trzy zdjęcia.
Koniecznie z opisem, co dana

fotografia przedstawia. Konkursowe prace muszą mieć
wymiary 15 cm x 10 cm.
Organizatorzy czekają na
zdjęcia w sali OSP Pilchowice
w dniach 13-20 września 2010
roku, między godziną 16.00
a 19.00.
Rozwiązanie konkursu i
wręczenie nagród odbędzie
się 27 września o godz. 17.00
w sali OSP Pilchowice.
Wszelkie pytania można
kierować do Magdy Kus pod
numerem telefonu: 663 022
393, kusmagda@interia.pl lub
do Aleksandry CzechowskiejGąbki w Urzędzie Gminy Pilchowice, w czwartki między
godz. 15.00 a 17.00.
/pg/
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ogłoszenia
Handel i Usługi

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Brukarstwo, drewno kominkowe, usługi
stolarskie. Tel. 511 678 105

24-38/10

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
32 331 73 63, 888 400 830

M-2
M-3
M-3
M-3
M-3
M-4
M-4
M-4
M-4
M-5
Dom
Lokal
Działka

23-30/10

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

01-odw.

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

Malarstwo, tapeciarstwo, gładzie, sufity
podwieszane – fochowo, solidnie. Tel.
508 244 915

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

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz, doświadczenie – tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

01-odw.

33-odw.

28-30/10

26-34/10

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

1-pokojowe, Aleja Piastów, 73 tys. sprzeda.
Biuro M3, tel. 516 055 825

27-30/10

29/10

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

2-pokojowe, niski blok, balkon, 169.000.
Biuro M3, tel. 603 773 313

26-47/10

29/10

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372

3-pokojowe na os. 1000-lecia. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

17-odw.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
G ł adzie, malowanie, regipsy, poddasza, ocieplanie domów, podbitki. Tel.
602 407 190
28-34/10

33-odw.

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 32 336 23 68

Instalacje wod.-kan. oraz remonty mieszkań. Tel. 602 525 087

01–odw.

25-39/10

Klimatyzacje, instalacje elektryczne. Tel.
506 646 960

22-31/10

KREDYTY HIPOTECZNE ODDŁUŻENIOWE, KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ NA
OŚWIADCZENIE infolinia 801 614 100

26-29/10

KREDYTY KONSOLIDACYJNE OD 10 000
R ATA 18 8 zł, NA OŚWIADCZENIE –
20 000, BEZ BIK, infolinia 801 614 100

26-29/10

Łazienki pod klucz. Tel. 602 525 087

25-40/10

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

04-51/52/10

29/10

3-pokojowe, II piętro, niski blok, 180.000
– Biuro M3, tel. 603 773 313

Puszkina, 34 m2, 1 piętro, z balkonem
Kazimierza Wielkiego, 37.5 m2, 109 tys.
Koziełka, 50 m2, do remontu, OKAZJA
Sienkiewicza, 53.5 m2, do odnowienia
Koziełka, 51 m2, bardzo dobry stan
St. Batorego, 52.5 m2, do odświeżenia
Mieszka I, 54 m2, 1 piętro
Szarych Szeregów, 59 m2, OKAZJA
Dywizji Kościuszkowskiej, 62 m2
Al. Piastów, 70 m2, 155 tys., OKAZJA
Bliźniak, centrum,175 m2, 590 tys.
Budynek szkolno-biurowy, różny metraż, wynajem
Budowlana,1433 m2, ul. Michalskiego, sprzedaż

RESZTA OFERT NA STRONIE www i pod nr telefonów

Sprzedam mieszkanie ul. Lotników 62 m2.
Tel. 500 853 711

26-30/10

Sprzedam mieszkanie własnościowe 43,5
m2, wyremontowane. Tel. 601 427 384

29-30/10

Szukam pracy – wykształcenie średnie,
technik mechanik – spawacz, prawo jazdy
B, C, E, kurs pracownika fizycznej ochrony
osób i mienia I stopnia, uprawnienia na
żurawia IV Ż, suwnica III S, świadectwo
kwalifikacyjne nr G -2/E273/2004. Tel.
513 250 607

25-34/10

4-pokojowe, komfort sprzeda Biuro M3 Tel.
516 055 825

Sprzedam pilnie działkę budowlaną uzbrojoną, ogrodzoną, woda, prąd, kanalizacja,
1533 m2. Cena 215 000 do negocjacji. Tel.
504 754 010

Centrum. Bliźniak o pow. 229 m , działka
309 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Stary Knurów. Mieszkanie 2-pokojowe.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Szukam pracy w budownictwie (malarztapeciarz). Tel. 32 236 84 02

Działkę kupię w centrum lub przy głównej drodze. Tel. 602 396 366

Stary Knurów. Sprzedam dom, pow. 159
m2, działka 1100 m2. AS. Tel. 501 533 977

Szukam pracy w charakterze spawacza,
uprawnienie EL-MAG-TIG, praktyka. Tel.
604 655 694

Farskie Pola. Dom o pow. 90 m2, działka
700 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Ul. Rakoniewskiego. Działka o pow. 1380
m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Kamienica w Knurowie. Pow. 812 m 2 ,
działka 2056 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501
533 977

WP II. Sprzedam 2-pokojowe. AS. Tel.
501 533 977

29/10

29/10

2

29/10

23-51/52/10

29/10

29/10

Knurów – wynajmę wyremontowane mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane + AGD na
minimum 10 miesięcy, rejon SP nr 7. Tel.
605 991 729

29-30/10

Knurów. Działka o pow. 2300 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

29/10

Knurów. Nowe domy w zabudowie szeregowej. Cena od 530 tys. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

29/10

Krywałd. Dom o pow. 180 m2, działka 1096
m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

29/10

Lokale biurowe i handlowe do w ynajęcia, Knurów, ul. Szpitalna 25a. Tel.
515 182 015

26-odw.

29/10

29/10

Szukam pracy jako pracownik ochrony (w
trakcie robienia uprawnień) najchętniej na
umowę-zlecenie. Tel. 602 814 498

28-29/10

29-34/10

28-29/10

29/10

29/10

www.wynajem-nieruchomosci.eu

29/10

Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie w Knurowie. Tel. 668 473 648 dzwonić po godz.
16.00

DAM PRACĘ
Osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych lub
kierowcę kat. B do rozwozu towaru samochodem zleceniodawcy. Tel. 32 330 20 36

28/10

29/10

Praca w barze w Gierał towicach. Tel.
510 119 325

Zamienię mieszkanie 3-pokojowe na pokój
lub 2 z kuchnią i balkonem w Knurowie. Tel.
507 643 716

Praca w ochronie. Okolice Gliwic. Tel.
32 255 14 64, 501 354 553

29/10

24-30/10

27-30/10

Przyjmę do pracy – kierowca z kategorią B,
C, E. Tel. 32 335 51 06

EDUKACJA
KURS PRAWA JAZDY – Grzegorz Płonka,
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie. Tel. 669 696 161

29-30/10

Zatrudnię stolarza. Tel. 603 135 023

25-29/10

14-29/10

25-29/10

Mieszkanie dwupokojowe 48 m , do remontu, WP II. Bez pośredników. Tel.
500 618 191
2

ogłoszenie

informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 20.07.2010 r.
do 9.08.2010 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 – dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego
(z przeznaczeniem na magazyn) o pow. 19,30 m2 przy ul. Szpitalnej
9 (parter) w Knurowie.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na
stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
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MOTORYZACJA

29-30/10

Nieborowice, działkę 1500 m sprzedam.
Biuro M3. Tel. 603 773 313
2

29/10

Nowy dom w zabudowie szeregowej, do
wykończenia. Sprzedam. AS. Tel. 501
533 977

29/10

Ornontowice. Nowe domy. Cena już od 289
tys!!! Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

29/10

PILNIE kupię dom (może być do remontu)
lub działkę. tel. 792 496 905

29/10

Poszukujemy mieszkań, domów, działek,
lokali handlowych do sprzedaży lub wynajmu. AS. Tel. 501 533 977 lub 32 337
00 22

29/10

Sprzedam 3-pokojowe na WP II. AS. Tel.
501 533 977
29/10

Sprzedam M-4, 3-pokojowe, II piętro, ul.
Ziętka. Tel. 604 759 761
29-32/10

Autoskup – gotówka. Tel. 602 641 958

10-29/10

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Sprzedam Mazdę 626, poj. 2, automat,
93 rok. Cena 3200. Tel. 691 932 666,
509 783 308

29/10

ZWIERZĘTA
Owczarki niemieckie. Tel. 609 512 253

27-30/10

SZUKAM PRACY
Szukam pracy dorywczej – ślusarz-spawacz. Tel. 502 249 891
26-34/10

sprzedam
Sprzedam worek treningowy do boksu,
wys. 144, średnica 33, zawieszenie 33 cm
– nowy. Tel. 601 873 423

28-29/10

Spr zedam wózek głęboko -spacerow y
Atlantic. Tel. 606 483 637

29/10

RÓŻNE
Ogłoszenie – Skradziono legitymację studencką – Daria Sznapka, U.J.K. – Kielce

29/2010
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rozmaitości
Knurów. Na Orliku turniej za turniejem
Foto: Grzegorz Skopek/MOSiR

Najlepszy Sobieski Team
We wtorek na Orliku został rozegrany - kolejny raz - turniej piłki nożnej szkół
gimnazjalnych. Bezkonkurencyjny okazał się Sobieski Team
W turnieju obok zwycięskiej drużyny zagrały też Nasza Klasa, która zajęła drugie miejsce, Bafana Bafana, uplasowała się na trzecim
miejscu oraz drużyny No Name i Kaszka.
Kilka dni później na tym samym obiekcie
odbyła się już IV edycja Grand Prix w siatkówce plażowej. Tym razem zwycięski okazał

się zespół Hanaki, w skład którego wchodzą
bracia Artur i Marcin Hanak. W klasyfikacji
generalnej całego turnieju drużyna ma już 37
pkt. Bracia Hanak z turnieju na turniej grają
coraz lepiej i z trzech rozegranych Grand Prix
mają na swoim koncie trzecie, drugie i ostatnio
pierwsze miejsce.
Karol Dzwonek

Po sobotnich zawodach powody do satysfakcji mają zawodnicy i organizatorzy;
na zdjęciu od lewej: Daniel Nykiel, Jerzy Kiełb, tryumfatorka Oliwia Kiełb,
Mateusz Strzelecki, Krystian Zygała, prezes koła Leszek Rejkowicz, Karolina
Bejnarowicz i Wiktoria Cudok

Zawody wędkarskie. Nazwisko zobowiązuje...

Wygrała Oliwia... Kiełb
W sobotę nad szczygłowickim stawem Jaskinia odbyły się zawody
wędkarskie dla młodych miłośników tego hobby
Foto: Archiwum MOSiR-u Knurów

Uczestnicy turnieju piłkarskiego

Impreza została zorganizowana pospołu
przez Koło Wędkarskie przy KWK Szczygłowice i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie.
Do rywalizacji przystąpiło 20 uczestników
w wieku od 7 do 15 lat.
Kiedy podsumowano wyniki, okazało się,
że punktowało 14 wędkarzy.
Nnajlepszym osiągnięciem może pochwalić
się Oliwia Kiełb. Dziewczynka złowiła prawie
3 kg ryb. Z kolei największą rybę złowił Daniel
Nykiel, zdobywca IV lokaty. Na II miejscu

Obowiązkowo

Nowe tematy

Jak to się stało, że bytomianin
został biznesmenem i mecenasem?
Droga do sukcesu nie była taka oczywista. - W Bytomiu skończyłem tech-
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Mecenat traktuje częściowo jako
obowiązek. Pamięta z dzieciństwa,
jak bardzo chciał się rozwijać i jak
pomocne były w tym różne kółka
działające w bytomskim domu kultury. – Komunizm oprócz swoich zdecydowanie negatywnych cech miał też

Mimo napiętych harmonogramów udało mu się pogodzić życie
zawodowe z rodzinnym. – Mam
wspaniałą małżonkę – przyznaje.
– Jesteśmy już trzydzieści lat po
ślubie. Mamy trzech synów, wychowywaliśmy ich bardzo rodzinnie. Wy-

daje mi się, że mam z nimi wszystkimi
dobry kontakt. Owszem, dużo czasu
spędzałem na delegacjach. Ale ma
to swoje dobre strony – po czterech
dniach delegacji wszystko wygląda
świeżo. Na co dzień nawet żyjąc
wśród samych kwiatów nie widzi się,
nie docenia tego, co się ma. Dzięki
temu, że dużo jeździłem, widziałem
wyraźniej, jakie mam fajne małżeństwo, rodzinę.
Dziś Eugniusz Pajączek nie jest
już prezesem UPOS-u, lecz doradcą.
– Teraz jest jeszcze lepiej niż dotąd,
bo wraz z funkcją prezesa pozbyłem
się tego wszystkiego, czego w tej
pracy nie lubiłem – mówi. – Pewne
sprawy już nie są na mojej głowie.
Zajmuje się nimi najmłodszy z trzech
synów, Michał, mój następca. Wreszcie jestem w tej sytuacji, że chcę, ale
już nie muszę. Mogę się wyżyć. Robię
to, co lubię – rozmawiam z klientami,
kreuję nowe produkty. To moje hobby
– znajdowanie nowych tematów.
Jak przyznaje, ważne, aby praca
była pasją, bo tylko pasjonaci do czegoś dochodzą. Oprócz pasji potrzebna jest też pracowitość, solidność, a
reszta przyjdzie sama.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

Bez kompleksów

Wyniki:
Najlepsza szóstka wędkarzy: 1. Kiełb Oliwia;
2. Strzelecki Mateusz, 3. Bejnarowicz Karolina,
4. Nykiel Daniel, 5. Cudok Wiktoria, 6. Zygała
Krystian.

Epson. Dzięki tej współpracy bardzo
szybko pozbyliśmy się wszelkich
kompleksów małomiasteczkowych.
UPOS operował elektroniką dla kasy
IBM, która została certyfikowana w
pięciu krajach. W sumie produkty
UPOS zostały sprzedane do 9 krajów. Nazwa Knurowa jest słyszana w
USA, Japonii, Grecji, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Ukrainie... W Knurowie
gościli – i goszczą – osoby z wysokiej
półki biznesowej, choćby przedstawiciele zarządu SEIKO czy EPSON.
Firma znikąd weszła ze swoimi
produktami do jednej z największych sieci hipermarketów. Dziś
wszystkie sklepy tej sieci w Polsce
są obsługiwane przez urządzenia
wyprodukowane przez UPOS. Systemy do obsługi kart płatniczych
są też w wielu sklepach innych sieci
handlowych.

Eugeniusz Pajączek – współzałożyciel i wieloletni prezes, a dziś doradca zarządu firmy
UPOS System. Stworzył w Knurowie około 200 miejsc pracy. Laur Knurowa przyznano mu
za wspieranie kultury, kultury fizycznej i rekreacji w Knurowie
nikum samochodowe, potem poszedłem na studia dzienne, ale zarwałem
– opowiada prezes. – Zakochałem się
i trzeba było iść do pracy. Żona jest
knurowianką, zamieszkaliśmy tutaj.
Poszedłem do KWK „Szczygłowice”.
Przez dwa lata pracowałem fizycznie, pod ziemią. Nosiłem worki z cementem i w międzyczasie kończyłem
studia. Nie przyznałem się kolegom z
pracy, że studiuję.
Przez kolejne dwa lata pracował
w Koksoremie, potem w Energotechnice. Tam stał się specjalistą od Autocada, programu do projektowania,
który był wówczas zupełną nowością.
Później, jak mówi, poczuł nieodpartą
chęć zrobienia czegoś więcej.
- Pracując w Elzabie, poznałem tam pewnego Anglika, który
powiedział nam, co to jest oprogramowanie do kasy komputerowej
– opowiada Eugeniusz Pajączek.
– Pokazał, co trzeba. Razem z dwoma kolegami utworzyliśmy spółkę.
Elzab podpisał z nami umowę. To był
pierwszy impuls, by zaryzykować,
zatrudnić parę osób i spróbować.
I tak zrobiliśmy pierwszą w Polsce
drukarkę fiskalną. Budowaliśmy na
bazie najlepszych technologii – IBM,

GS

pewien pozytyw – w mieście istniały
mechanizmy, które pozwalały, aby
pewne sprawy były sponsorowane
przez państwo. W okresie zmian
to zanikło – tłumaczy biznesmen.
– Teraz podobną funkcję może pełnić
mecenat. Więc jeśli ktoś przyszedł z
jakąś konkretną propozycją – pomagaliśmy. Zadziwiające, jak niewielkimi środkami można zrobić dobrą
rzecz. Sama pewność, że regularnie
otrzymuje się pewną kwotę na jakiś
cel powoduje, że ludzie się angażują.
Ich działania są pewniejsze. Jeśli
się regularnie pomaga, nie trzeba
dużych pieniędzy, aby coś się pięknie
rozwinęło.
Wspierał kluby sportowe, szkoły,
różne przedsięwzięcia kulturalne.
Eugeniusz Pajączek lubi rocka, stąd
w Sztukaterii występowali wybitni
polscy gitarzyści – Sygitowicz,
Kulik, Ścierański. Żałuje, że od pewnego czasu przeszkadza mu głośna
muzyka. W czasach studenckich
mógł stać tuż przy dwustuwatowej
kolumnie – i nic.
Jego ulubiona muzyka to nie
tylko rock. Z dużą przyjemnością
słucha Vivaldiego, Mozarta, Beethovena, a przy V Symfonii czasem
i łza poleci. Jazz, i owszem, byle nie
za ciężki. A nawet Metallica. Po raz
pierwszy usłyszał ten zespół dzięki
synom. Spodobało mu się. Był taki
rok, podczas którego wszystkie
imprezy w domu odbywały się przy
Metallice.

Mecenas z pasją
Kiedy w 1993 roku UPOS System
rozpoczynał działalność, pracowały
tam trzy osoby. Dziś firma zatrudnia
ich ponad 200, a jej produkty są stosowane w wielu krajach. Mało tego
– jej współzałożyciel i wieloletni
prezes, Eugeniusz Pajączek, pasjonat
swojej pracy, od lat chętnie wspierał
finansowo rozmaite przedsięwzięcia
kulturalne i sportowe. Wielu młodych knurowskich artystów mogło
się rozwijać w dużej mierze dzięki
jego mecenatowi. Jego wsparcie finansowe pozwoliło ściągnąć na knurowskie sceny wybitnych muzyków,
nawet gwiazdy światowego formatu.
Równie chętnie wspiera sport – Uczniowski Klub Sportowy „Eugen”, KS
„Concordia”, knurowskie drużyny
piłki halowej, Amatorski Klub Biegacza, WOPR, TKKF... Organizacji,
instytucji i osób mających coś do
zawdzięczenia Eugeniuszowi Pajączkowi jest sporo.

zawody ukończył Mateusz Strzelecki, na III
- Karolina Bejnarowicz.
Nagrodzeni zostali nie tylko ci, którzy
osiągnęli podium, lecz wszyscy uczestnicy imprezy. Do dzieci trafiły m.in. sprzęt sportowy i
wędkarski, plecaki i zegarki.

Eugeniusz Pajączek
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sport
Żeglarstwo

Agnieszka wygrała
prestiżowe regaty
Trzynastoletnia knurowianka Agnieszka Dubiel po raz drugi została
Mistrzynią Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist. To zawody, które
rangą odpowiadają mistrzostwom Polski
z powodu zbyt słabego wiatru.
W drugim dniu wyścigi się nie
odbyły, z tego samego powodu. Za to trzeci dzień regat był
super – wiatr 3-5 m/s pozwolił
mi na zajmowanie spokojnie
trzech drugich miejsc i jednego trzeciego. Dało mi to w
końcowej klasyfikacji znaczną
przewagę nad drugą zawodniczką i pewne zwycięstwo.
Przypomnijmy, że w po-

przednim roku w grupie B
dziewcząt Agnieszka została
Mistrzynią NSKO oraz zajęła
drugie miejsce w Pucharze
Polski, który oficjalnie odebrała w maju w Gdyni.
- W tym roku startuję w
najsilniejszej grupie żeglarskiej Optimist gr. A – dodaje
nastoletnia knurowianka. Moim celem na ten rok jest
ćwiczenie pływania na wo-

Zwyczajowo, zwycięskiego sternika wrzuca się do wody. Tutaj – Agnieszka,
z radości, sama zrobiła wywrotkę całej łódki

Knurów. dobry przykład SENIORÓW

W zdrowym ciele
młody duch
Kilku panów, powyżej 60 roku życia, łączy jedna
pasja – jazda na rowerze. Kilka razy w tygodniu
wyruszają na 30-kilometrowe przejażdżki. Jak
mówią - trzeba rozruszać stare kości, żeby czuć
się młodo
Polski senior wielu kojarzy się z laską, bezczynnością i narzekaniem. Daniel Wypych, Marian Jurczyk, Czesław Kuźma i
Tadeusz Gapiński, czyli panowie z Klubu Seniora „Lokatorek”,
przeczą temu wizerunkowi.
Aktywności starszym panom pozazdrościć może niejeden
nastolatek. Nie siedzą bezczynnie na kanapie przed telewizorem
i nie użalają się nad swoim wiekiem. Przeciwnie, kilka razy w
tygodniu jeżdżą na wycieczki rowerowe.
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Foto: Archiwum rodzinne

W zakończonych w Charzykowych (powiat Chojnicki)
Mistrzostwach Narodowego
Stowarzyszenia Klasy Optimist w kategorii dziewcząt
do 13 lat Agnieszka nie dała
szans rywalkom.
- W pierwszym dniu regat
odbyły się dwa wyścigi – mówi
Agnieszka. – Pierwszy wygrałam, a drugi płynąc na pierwszej pozycji został przerwany

Agnieszka (na zdjęciu ze znajomymi) zdobyła I miejsce
i okazały puchar
dach morskich oraz walka w
cyklu regat międzynarodowych Interpuchar rozgrywanych w Czechach, Słowacji i
Polsce. Dodatkowym celem
było zdobycie tytułu mistrzowskiego do lat 13, co właśnie mi
się udało.
P r z ysz łorocz ne pla ny
młodej żeglarki też są bardzo
ambitne: - Będę walczyła o
prawo startu w Mistrzostwach
Europy i Świata.
- Z Charzykowych nasi
zawodnicy udali się do Gdyni, gdzie walczyli o prawo do
startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – mówi
Michał Olchawski, trener Agnieszki. - Agnieszka uzyskała
kwalifikację, co oznacza, że w
sierpniu przez tydzień będzie
walczyć o medale w tej najbardziej prestiżowej polskiej
imprezie. Ponieważ w tym
roku jest ona rozgrywana

- Najdłuższa miała 50 kilometrów - precyzują
knurowianie. Odwiedzili wówczas klasztor Cystersów w Rudach Raciborskich.
Znajomość i wspólne zainteresowania zaczęły
się od spotkań w „Lokatorku”. Panowie spotykają się
kilka razy w tygodniu. Grają w „tysiąca”, chodzą na
basen i jeżdżą na rowerach.
- Dwa, czasem trzy razy w tygodniu wyruszamy
na przejażdżki. Zwykle około 30 km wokół Knurowa,
zwiedzając co ciekawsze miejscowości - relacjonują
seniorzy.
To nie wszystko. Już nie na dwóch kółkach i w
szerszym gronie udają się na dalsze wycieczki. Ostatnio członkowie klubu byli w Szczyrku, a niedawno,
podczas upałów, w Chechle i Nakle nad wodą.
– ZUS chyba zaczyna się na nas wkurzać. Przez
nasz tryb życia musi dłużej płacić emerytury – śmieje
się jeden z panów.
Panowie namawiają na wypady rowerowe klubowe koleżanki, jednak te nie są tak chętne do jazdy
i raczej korzystają z basenu. Jedno jest pewne, aktywność knurowskich seniorów jest godna podziwu
i naśladowania.
Tekst&Foto: Karol Dzwonek

na jeziorze Sławskim, stąd
liczymy na dobre rezultaty
zawodników naszego klubu
- TS „Kuźnia” Rybnik.
Ogromną satysfakcję z
sukcesów knurowianki ma jej
tato, Donat Dubiel. Ciesząc się
z dotychczasowych osiągnięć
podkreśla, że składa się na nie
wiele czynników. Nie wystarcza wyłącznie talent, pracowitość zawodniczki i znakomita
opieka trenerska.
- Do realizacji przyszłorocznych planów niezbędne
jest zgromadzenie odpowiedniego finansowania, dlatego
też już teraz rozpoczęliśmy poszukiwania sponsorów – mówi
Donat Dubiel. – Żeglarstwo
na poziomie wyczynowym wymaga wielu wyjazdów treningowych, startów w imprezach
w Polsce i za granicą.
Agnieszka włożyła sporo
chęci i wysiłku, by wygrywać.

Przygoda na blogu
A gnie s zka r ozp o c z y na ł a
sportową karierę, gdy miała 8
lat, uczestnicząc w programie
„Nivea Błękitne Żagle”. Swoją
przygodę opisuje na blogu:
www.optyaga.blogspot.com

Choć to jej osobista zasługa
nie zapomina o tych, którzy
ją wspierają.
- Chciałabym także podziękować najlepszej - moim
zdaniem - szkole podstawowej
w Knurowie, do której chodziłam przez 6 lat, czyli MSP-7.
To dzięki nauczycielom i dyrekcji szkoły w osobach Pań
Danuty Hibszer i Danuty Pluta, mogłam uprawiać tę dyscyplinę nie tracąc na wynikach
nauki. Pomoc, jaką udzielali
mi nauczyciele w nadrabianiu
zaległości spowodowanych
wyjazdami była nieoceniona.
W podziękowaniu przekazałam szkole jeden z moich
najcenniejszych pucharów,
który mam nadzieję będzie
miłą pamiątką dla szkoły.
/dd/

Daniel Wypych, Marian Jurczyk, Czesław Kuźma i Tadeusz
Gapiński dają dobry przykład znacznie młodszym od siebie
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Knurów. Wakacje z MOSiR-em

Miniturniej budzi megaemocje

Zadowolone i śmiejące się dzieci – taki widok mogli zauważyć przechodzący przy Kompleksie Boisk
Sportowo–Rekreacyjnych „Moje Boisko ORLIK 2012” we wtorkowe przedpołudnie
Na Orliku zjawiło się aż pół setki dzieci. Ten wakacyjny
czas minął im pod znakiem wspólnych gier i zabaw. Swoją
pomysłowość musiał udowodnić prowadzący zabawy trener
środowiskowy Zbigniew Rabczewski.
Chłopców podzielono na 5-osobowe zespoły, które zagrały
w miniturnieju. Dlatego „mini”, bo trzeba było wykazać się nie
tylko nie lada sprawnością, ale przede wszystkim strzelić gola do
naprawdę małej bramki. Mecze sprawiły piłkarzom wiele frajdy,
zapewniając sporo emocji zebranym przy liniach bocznych kibicom - rodzicom, przyjaciołom i znajomym zawodników.
Pozostałych 30 dzieci wzięło udział w zabawach sprawnościowych. Do pokonania był tor przeszkód. Sporo frajdy najmłodszym sprawiło też kozłowanie piłki slalomem. Umiejętności
współpracy w drużynie sprawdzono w wyścigach w rzędach
oraz sztafecie gwiaździstej.

Zadowoleni uczestnicy orlikowych zabaw

informacja

Marek Węgorzewski

Knurów. Wakacyjne turnieje

Drużyna Actimela lepsza
niż Niedzielne Grillowanie
Kompleks Boisk Orlik 2012 mimo wakacji tętni życiem. W wakacyjnych turniejach
koszykówki oraz piłki nożnej szkół gimnazjalnych wystąpiło po pięć drużyn.

Marek Węgorzewski
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W Turnieju Koszykówki zagrały drużyny: Evolution
Knurów (Paweł Szkatuła, Mateusz Tomczyk, Mateusz
Kwiatkowski), Platinium WSP (Sebastian Mech, Łukasz
Bułka, Marcin Jaskuła), FC Składaki (Dawid Błarczyk,
Bartek Wieczorek, Bartek Bajor), KTK (Zimowit Boczoń, Michał Pucek, Jarosław Kosiarski, Tomasz Adamski) oraz Niech Nie Pada (Mateusz Wicherek, Miron
Pluta, Tomek Pietrucha).
Jak mówili uczestnicy rozgrywek, wyniki nie były
najważniejsze. Za najbardziej istotne uznano dobrą zabawę i możliwość ruchu „dla zdrowia”.
W Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych
wystąpiły: Drużyna Actimela, Niedzielne Grilowanie,
Przeklinacze, OPI, RPA. Turniej rozegrano systemem
„każdy z każdym”. Po zaciętych meczach zwyciężyła
Drużyna Actimela. Tuż za nimi znaleźli się Przeklinacze
oraz Niedzielne Grillowanie.
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