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gLiwicE

jazzmani
w ruinach

Folkowa
starówka

Rozpoczęty 6 sierpnia festiwal
Jazz w Ruinach właśnie wchodzi w
drugą fazę. W piątek (12 VIII) o godz.
19 wystąpi zespół Daniel Speer Trio.
Ruiny wypełnią dźwięki kontrabasu,
gitary i trąbki. Zaraz po nim, ok.
20.30 pojawi się niemiecka grupa
Theo Jögensmann Freedom. Sobotnie
koncerty rozpocznie o godz. 19 duet
wirtuozów gitary − Przemysława
Strączka i Terivera Chenga (panowie
dzień później o godz. 12 poprowadzą
warsztaty z improwizacji jazzowej).
Festiwal zakończy występ grupy
Max Klezmer Band. Imprezie towarzyszy wystawa „Do usłyszenia- do
zobaczenia” o spotkaniu dźwięku i
obrazu. Wstęp na wszystkie koncerty,
wystawy i warsztaty jest wolny.
JB

wiLczA

piknik ogórkowy
14 sierpnia o godz. 16 na boisku
LKS Wilki rozpocznie się jubileuszowy X Piknik Ogórkowy. Przy
dźwiękach muzyki zespołu „Bernadetta Kowalska i przyjaciele” zaplanowano degustację zaskakująco
przyrządzonych potraw z ogórków
m.in. zupy ogórkowej czy ogórków
kiszonych w różnych kolorach tęczy.
Przewidziano również atrakcje dla
dzieci − liczne konkursy i wesołe
miasteczko.
JB

Dni Wielowsi

Od 13 do 15 sierpnia potrwa
święto mieszkańców Wielowsi. W
programie m.in. koncerty orkiestr
dętych, występ Magicznego Kabaretu
Bruno i zespołu Trojak. Święto otworzy zabawa taneczna w sobotę o 20 na
terenie obiektu rekreacyjnego przy ul.
Zamkowej 26 w Wielowsi. Ostatnim
akcentem imprezy będzie biesiada
śląska z zespołem Ha Nuta.
JB

www.ahistoria.pl

Historia wcale nie musi być nudna. Potwierdzeniem tego zdania
jest blog prowadzony Ziemowita
Szczerka. Historyk zachęca do
zejścia z głównej drogi i pomyszkowania po zakamarkach historii.
Opowiada o dawnych i tych całkiem współczesnych czasach z
nieoczekiwanego punktu widzenia.
Zabawne, absurdalne historie
przeplatają się w tymi dramatycznymi. Okazuje się, że bezdroża
często bywają bardziej ciekawe niż
główny nurt. Wystarczy tylko wejść
na stronę blogu, by się przekonać,
że historia wcale nie jest taka
oczywista.
JB
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gLiwicE

Parkowe
lato

13 sierpnia do gliwickiego Parku
Chopina zawita krakowska artystka
Marta Bizoń. Fenomenalnie śpiewająca aktorka przedstawi program
„Światowe Szlagiery” oraz utwory
ze swojego nowego albumu „Neapol”. Znana z występów w „Piwnicy
pod Baranami” artystka słynie ze
swojej scenicznej swobody, lekkości
i wdzięku. Nagradzana na wielu
festiwalach z pewnością urzeknie
głosem zgromadzonych słuchaczy.
Koncert rozpocznie się o godz. 19.30.
Wstęp wolny.
JB

Nie zapomnij

11 VI II – Dz ie
ń Ko ns er wa to ra
Zaby tków
12 VI II – Między
narodowy Dzień
Młodzieży, Dzień
Pracoholików
13 VI II – Między
narodowy Dzień
Osób Leworęczny
ch
14 VIII – Dzień En
ergetyka
18 VIII – Dzień La
tarni Morskiej

RYBniK

W ramach festiwalu „Ulicznicy”
gliwicka starówka na dwa dni zostanie zdominowana przez muzykę folkową. W sobotę o godz. 20.00 wystąpi
Kwartet Jorgi, grupa inspirująca się
zarówno kulturą celtycką, jak i słowiańską. Korzystając z doświadczeń
muzyki klasycznej i jazzu, subtelnie
łączy tradycję z nowoczesnością.
Dzień później na scenie pojawi
się zespół Bubliczki, prezentujący
zaskakujące połączenie dźwięków
kaszubskich, cygańskich, bałkańskich i żydowskich. Dzięki doskonałemu warsztatowi oraz wielorakości
inspiracji grupa zdobyła uznanie
publiczności w całej Polsce. W 2010
roku ukazała się ich debiutancka
płyta „Opaa”. Zarówno utwory z tego
wydawnictwa, jak i zupełnie nowe,
wybrzmią w niedzielę na gliwickim
rynku. Początek koncertu o godz.
20.00. Wstęp wolny.

łcącym w Knuw Liceum Ogólnokszta
a
źn
wo
a,
iew
Dz
ta
Danu
je jest dość sporo,
róże. – Pracy w wakac
rowie, dba o szkolne
cie nowe go roku
go towe na rozpo czę
a wszys tko musi być
szkolnego.

JB

zAPRoszEniE

rodzinnie,
przy
muzyce!

Knurowskie Centrum Kultury
zaprasza na kolejne „Rodzinne Spotkania przy Muzyce”. W programie,
tradycyjnie, gry, konkursy i zabawy.
Oprawę muzyczną zagwarantuje
zespół „Centrum”. Spotkania odbędą
się wyjątkowo w poniedziałek - 15
sierpnia przy estradzie plenerowej
przy ul. 1 Maja. Zabawa potrwa od
17 do 22.
Zapraszamy!

hobby codziennie przemierzaTobiasz i Szymon realizują swoje
Zgodnie mówią, że czasem
jąc długie dystanse na rowerach.
powstrzymać.
nawet deszcz nie jest w stanie ich

Wystawa Turniej
kwiatowa skata
Wszystkich miłośników kwiatów
zapraszamy 13 sierpnia do Rybnika
na XIV Międzynarodową Wystawę
Mieczyków, Dalii i Kompozycji
Kwiatowych. W ramach wystawy odbędzie się konkurs na najładniejszą
kompozycję w dalii i mieczyków. Nie
tylko jury będzie przyznawać swoje
punkty, wystawcy powalczą również
o nagrodę publiczności. Kwiaty na
konkurs przyjmowane będą 12 sierpnia w godz. od 12 do 18.
JB

Do 30 sierpnia potrwają zapisy
do Powiatowego Turnieju Skata
Sportowego. Zawodnicy powalczą
o tytuł Najlepszego Szkaciarza
Powiatu Gliwickiego. Zgłoszenia
przyjmowane u Tadeusza Żogały tel.
503 926 979 lub u Winfryda Ficonia
tel. 508 589 262. Impreza pod patronatem starosty gliwickiego Michała
Nieszporka. Pierwszy turniej już 3
września.

Damiana spotkaliśmy w trakcie szlif
owania schodków do antresoli, którą ma we w domu. – Jest
to coraz popularniejsze i coraz
więcej osób decyduje się na taki
krok w swoim domu – mówi.

JB

chudów

jarmark Średniowieczny
Już po raz dwunasty na zamku
w Chudowie pojawią się wojowie
i rycerze z całej Polski. Rozbici na
dwa obozy − pogan i chrześcijan,
będą zmagać się na polu bitewnym
przy wsparciu nadobnych niewiast.
W programie oprócz bitwy zaplanowano również pojedynki rycerskie,
zawody rzemieślnicze, turniej łucznicy i zapasy średniowieczne. Przez

cały czas trwania jarmarku będzie
możliwość zwiedzania warownego
obozu, w towarzystwie blisko 150
osób w strojach z epoki, i kramów
rzemieślniczych prezentujących
dawne wyroby. Stroną muzyczną
zajmie się grupa Allegro. Początek
jarmarku 13 sierpnia o godz. 14.
JB
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Dla kierowcy fiata reakcja opla była sporym zaskoczeniem

Świadkowie poszukiwani
W niedzielę około godziny 14 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej
i Kosmonautów. Na szczęście obyło się bez ofiar
Kierowca knurowskiej restauracji 777 jechał Fiatem Seicento ulicą
Szpitalną w stronę Osiedla Wojska
Polskiego II, gdy z ulicy Kosmonautów nadjeżdżał granatowy Opel
kombi, prawdopodobnie Vectra.
Według relacji poszkodowanego
kierowca opla przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość. Miał

zamiar skręcić w lewo i nic nie wskazywało, by chciał zastosować się do
obowiązujących przepisów drogowych, nakazujących mu ustąpienie
pierwszeństwa przejazdu pojazdom
z ulicy Szpitalnej. Kierowca opla
przyczynił się tym samym pośrednio do dachowania fiata, a następnie
odjechał z miejsca zdarzenia w stro-

nę Starego Knurowa.
- Prawdopodobnie, gdyby kierowca naszej restauracji nie próbował uniknąć zderzenia, mogłoby się
to skończyć o wiele gorzej – mówi
Barbara Kiełbasa, menager restauracji 777. – Na szczęście, mimo dachowania, nic mu się nie stało. Gdyby
nawet mimo dużej szybkości kierow-

Paniówki

Knurów

Tragedia na poboczu

Leżaki

Pierwszy tydzień sierpnia
nie pozostawił złudzeń
- nie we wszystkich
domach będzie to
miesiąc trzeźwości.
Strażnicy Miejscy mają
pełne ręce roboty...
Już 2 sierpnia, w rejonie ul. Lotników patrol zauważył leżącego plackiem, nietrzeźwego
mężczyznę. Strażnicy przewieźli knurowianina
do miejsca zamieszkania, gdzie zajęła się nim
konkubina. Dwa dni później podobny scenariusz rozegrał się przy ul. Wilsona.
Z kolei wstydu najadła się córka amatora
mocnych trunków, który zaniemógł w ubiegłą
sobotę przy ul. Michalskiego. Funkcjonariusze
przekazali jej zamroczonego alkoholem ojca.
Kilka minut wcześniej patrol przewiózł do
miejsca zamieszkania innego „znieczulonego”.
Mężczyzna leżał na przystanku autobusowym
przy ul. Dworcowej.
O godz. 22.30 mieszany patrol interweniował przy ul. Kołłątaja, gdzie pijany syn
wszczął awanturę, podczas której pobił matkę.
Krewkiego mężczyznę przewieziono do aresztu
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, aby
wytrzeźwiał.
/g/

Przegląd Lokalny Nr 32 (962) 11 sierpnia 2011 roku

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w ubiegłą sobotę (6 sierpnia). Wiadomo, że po godz. 22.00 kierujący
terenowym land roverem 49-latek potrącił na ul. Gliwickiej w
Paniówkach 46-letniego mężczyznę. W wyniku odniesionych
obrażeń pieszy zmarł.
Kierowca land rovera był trzeźwy, najprawdopodobniej nie
zauważył pieszego.

/g/

ca opla chciał skręcać w prawo, a nie
w lewo, można byłoby ustrzec się tego
wszystkiego – dodaje.
O całą sprawę zapytaliśmy policję. – Będzie trwało postępowanie
wyjaśniające przyczyny wypadku, a
na rozwiązanie całej sytuacji będzie
trzeba jeszcze poczekać - mówi sierż.
szt. Arkadiusz Ciozak z zespołu pra-

DZIAŁ
REKLAMY
32 332 63 76

sowego Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
Wszystkie osoby posiadające
jakiekolwiek informacje, mogące
pomóc w rozwiązaniu sprawy, proszone są o kontakt z policją bądź z
numerem telefonu 530 939 777.
DC

reklama

Bardzo pilnie
(na kilka lat)

POSZUKUJĘ

do najmu
hali ok. 2 tys. m kw.
z suwnicą! (509-33-51-51)

reklama

Knurów

Helikopterem
do szpitala
Najprawdopodobniej wymuszenie
pierwszeństwa podczas skręcania
w lewo przez Fiata Cinquecento było
przyczyną wypadku, do jakiego doszło
w ubiegły wtorek na ul. Kosmonautów
Tuż po godz. 17.00, na wysokości banku doszło do czołowego
zderzenia fiata z motocyklem Suzuki. Według relacji świadków
jadący od strony ul. Szpitalnej fiat, chcąc skręcić na parking
przed bankiem, nie udzielił pierwszeństwa nadjeżdżającemu z
naprzeciwka motocykliście. W wyniku silnego zderzenia kierujący motorem doznał poważnych obrażeń ciała.
Na miejscu błyskawicznie pojawiła się policja i karetka pogotowia. Ratownicy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy,
po czym przewieźli go na boisko przy ul. Dworcowej. Stamtąd do
szpitala zabrało go Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Przyczyny wypadku bada policja.

/g/
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Będzie dom!

Od kilku dni, przęsło po przęśle, powstaje
ogrodzenie przy parafii pw. Matki Bożej
Częstochowskiej. - Co tu będzie?
- zachodzą w głowę knurowianie.
- Dom parafialny - odpowiada ksiądz
proboszcz Jan Buchta

Kliknij na ośrodek

Do końca sierpnia można oddawać głos w architektoniczno
-urbanistycznym konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną.
Jednym z 55 kandydatów do zwycięstwa jest gierałtowicki
Ośrodek Zdrowia i Ośrodek Pomocy Społecznej

Foto: Dawid Ciepliński

Trwa przebudowa i rozbudowa
budynku przychodni oraz apteki św.
Barbary przy ulicy Koziełka.
Prace remontowe trwają już od
dłuższego czasu, polegają między
innymi na ociepleniu budynku i
wybudowaniu nowego parkingu dla
pacjentów przychodni.
W związku z kolejnym etapem

remontu konieczne było zamknięcie przejścia między ulicą Słoniny
i Koziełka, z którego do tej pory
korzystali piesi i rowerzyści.
Knurowianie będą musieli znaleźć inną drogę na skróty, ponieważ
przejście zostanie otwarte dopiero w
przyszłym tygodniu.

Serce nie sługa

Moglibyśmy oczywiście wywiesić tylko
kartkę o niemożności rejestracji, ale zależy
nam na tym, aby pacjent mimo wszystko
otrzymał pomoc. Jeśli nie u nas, to w
innej placówce na terenie województwa
śląskiego. Nikogo nie odsyłamy, tylko
informujemy, gdzie jeszcze w okolicy
są wolne miejsca i w miarę krótki okres
oczekiwania. Jest to przejaw naszej dobrej
woli. Pacjent ze skierowaniem może zostać
przyjęty na terenie całego województwa
śląskiego, ma wybór, którą z poleconych
placówek wybrać. Nagłymi przypadkami
oczywiście się zajmujemy, ale pacjenci na
leczenie długofalowe muszą zgłaszać się
do innych ośrodków.

DC

Na ogrodzonym placu powstanie dom
parafialny, gdzie prowadzona będzie
działalność kulturalno-wychowawcza

Gierałtowice walczą o zwycięstwo

G łów ny m c e le m i nwe s tor a
przy realizacji budynku, było wybudowa n ie obiek t u pe ł n iącego
jed nocz e śn ie f u n kc ję Ośrod k a
Zdrow ia d la mieszka ńców Giera łtow ic oraz Ośrod ka Pomoc y
Społecznej i Gminnego Centrum
Informacji dla gminy Gierałtowice. Prostopadłościenny kształt
budynku, jak i elewacja nawiązują
do okolicznych domów: o płaskich
dachach, z nieotynkowanej cegły.
Na pomysł zgłoszenia budynku do
konkursu wpadła pani Agnieszka
Nowak, pracownik UG Gierałtowice, odpowiedzialna za promocję
gminy.

Do Koziełka
naokoło

/pg/

Foto: Paweł Gradek

Zielone ogrodzenie, tuż za plebanią, to konsekwencja transakcji z
2008 roku. Miasto sprzedało wówczas parafii trzy działki o łącznej
powierzchni ponad 7 tys. m 2 z 99
proc. bonifikatą.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakładał przeznaczenie nieruchomości pod działalność kulturalną i tereny zielone.
- Postanowiliśmy ogrodzić ten
teren, gdzie planujemy budowę domu
parafialnego - wyjaśnia ksiądz proboszcz Jan Buchta. - Dotychczas życie
parafialne skupiało się w kościele, w
salce kinowej. Powstanie domu daje
nam nowe możliwości.
Ja k ie? W p om ie s z c z e n i a c h
domu parafialnego prowadzona
będzie działalność kulturalno-wy-

chowawcza. - Znajdą w nim miejsce
m.in. biblioteka parafialna, poradnia życia rodzinnego, odpowiednie
zaplecze kuchenne - zdradza proboszcz Buchta.
Termin rozpoczęcia budow y
nie jest jeszcze znany. Proboszcz
przyznaje, że na inwestycję trzeba
będzie jeszcze trochę poczekać,
chociaż po chwili dodaje tajemniczo:
- Możliwe, że budowę rozpoczniemy
niebawem...
Okazałe topole rosnące na parafialnym gruncie zostaną wycięte.
Ksiądz Buchta zapewnia, że bez szkody dla powstającego ogrodzenia.

Autorami projektu budynku,
który zdobył już wyróżnienie na
III Międzynarodowym Biennale Architektury Leonardo 2009, są Barbara
i Oskar Grąbczewscy z Katowic.
Informacja o konkursie znajduje
się na głównej stronie internetowej
Urzędu Gminy i ma zachęcać mieszkańców do udziału w głosowaniu.
Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa
śląskiego w okresie minionego roku
kalendarzowego. Prace ocenia jury
konkursowe - członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno
Architektonicznej najpierw nomi-

nują najlepszych, a następnie spośród
nich wybierają laureatów, których
następnie rekomendują Zarządowi
Województwa Śląskiego. Ten z kolei
przyznaje im nagrody i wyróżnienia
Marszałka Województwa Śląskiego.
Oddawać głosy można do końca
sierpnia na stronie www.slaskie.
pl/npp, a najpopularniejszy budynek
zostanie uhonorowany Nagrodą
Internautów.
Ogłoszenie wyników i uroczyste
wręczenie nagród przewidziane jest
w październiku, w ramach Śląskich
Dni Architektury w Urzędzie Marszałkowskim.
DC, /sisp/

- W ubiegłym tygodniu chciałem
skorzystać z poradni kardiologicznej,
mieszczącej się przy szpitalu w Knurowie. Zostałem odesłany aż do Bytomia!
To skandal, że mieszkaniec Knurowa nie
może liczyć na bezpłatną opiekę kardiologiczną w swoim mieście!
Gerard z Knurowa

Tomasz Pitsch, dyrektor SP ZOZ
w Knurowie, kardiolog:
- Powód, dla którego nie rejestrujemy
już pacjentów do kardiologa, jest brutalnie
prosty − limit usług zapisanych w kontrakcie z NFZ na ten rok został wyczerpany.

not. Justyna Bajko

ogłoszenia

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów podaje do wiadomości, że na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano do
publicznej wiadomości wykaz nr 9/GB/2011 nieruchomości gminnej
położonej w Knurowie w rejonie ul. Jęczmiennej przeznaczonej do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Vattenfall Distribution
Poland S.A.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano do publicznej
wiadomości wykaz nr 8/GD/2011 nieruchomości gruntowej położonej
w Knurowie przy ul. Floriana przewidzianej do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 wywieszone
zostało ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniu 6 września 2011 r.
II przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie 9 nieruchomości
położonych przy ul. Chabrowej (rej ul. Jęczmiennej i Wolności).
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 339 22 29.
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KNuRów

ogłoszenie

oGłoszenie
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 wywieszone
zostało ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniu 13 i 14 września 2011 r.
przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie 11 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste.
Lp

Adres lokalu mieszkalnego

Cena
wywoławcza
w zł

Wadium
w zł

Data
przetargu

Godzina
przetargu

1.

Kilińskiego 5a/12

87.652,00

4.500,00 13.09.2011 r.

10.00

2.

Lompy 4/7

140.291,00

7.500,00 13.09.2011 r.

10.30

3.

Żeromskiego 1c/12

54.498,00

3.000,00 13.09.2011 r.

11.00

4.

Puszkina 1/1

155.385,00

8.000,00 13.09.2011 r.

11.30

5.

Aleja Piastów 13d/11

65.035,00

4.000,00 13.09.2011 r.

12.00

6.

Marii Konopnickiej 1b/11

85.531,00

5.000,00 14.09.2011 r.

10.00

7.

Władysława Jagiełły 7a/4

110.255,00

6.000,00 14.09.2011 r.

10.30

8.

Kazimierza Wielkiego 7c/15

105.224,00

5.500,00

11.00

9.

Kilińskiego 6b/1

55.330,00

3.000,00 14.09.2011 r.

11.30

10.

Stalmacha 7/3

121.496,00

6.500,00 14.09.2011 r.

12.00

110.643,00

6.000,00 14.09.2011 r.

12.30

11. Kazimierza Wielkiego 8c/10

14.09.2011

ogłoszenie

oGłoszenie
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach
przy ulicy Brzeg.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Gierałtowice
nr XXXVII/281/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ul.
Brzeg, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do tego
planu, w dniach od 18 sierpnia 2011 r. do 15 września 2011 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, pok. 109,
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 −14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2011
roku o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice,
ul. Ks. Roboty 48.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gierałtowice
z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2011 roku.
Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)
- niniejszy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski w związku z udziałem społeczeństwa
w postępowaniu, stosownie do art. 54 ust. 3 tejże ustawy, można
składać w sposób i w terminie określonym wyżej dla wnoszenia
uwag do projektu zmiany planu miejscowego. Organem
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Gierałtowice.
informuję jednocześnie, że dane:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego
w Przyszowicach przy ul. Brzeg,
- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu
miejscowego,
- o opiniach wydanych do ww. zmiany planu miejscowego przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach;
zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie.
Wójt Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel
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łazienki bez
podzielników

Knurowska LWSM wymienia podzielniki ciepła.
W łazienkach nie montuje jednak nowych,
zamiast tego wprowadzając ryczałt. Jakie są
tego powody?
Wymiana podzielników ciepła,
prowadzona przez Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową,
rozgrzała emocje mieszkańca bloku
przy ul. Łokietka. Pan Zbigniew zadzwonił w tej sprawie do redakcji. Jak
mówił, po pierwsze był zaskoczony
samym faktem wymiany.
- Były wcześniej ogłoszenia, ale o
odczycie, a nie o montowaniu nowych
urządzeń, a to chyba różnica – mówi
oburzony knurowianin. –Panowie
weszli do mieszkania jak do siebie, bo
mówią, że są ze spółdzielni, a nie mieli
żadnych plakietek ani pieczątek. Nie
wiadomo do końca, kto to taki. A córka
była sama w domu. Tam, gdzie miał
być czytelny podpis odczytującego, ten
wstawił tylko jakąś „paragrafkę”. W
dodatku w łazience zdjęto stary podzielnik, a nowego nie zamontowano. Gdy
zapytałem, dlaczego, dowiedziałem
się, że podzielników w łazienkach już
nie będzie, a zamiast tego będzie opłata
ryczałtowa. Nikt mnie nie pytał o zgodę
na ryczałt. A ja się nie zgadzam i chcę z
powrotem mieć podzielnik w łazience.
O komentarz do sprawy poprosiliśmy Eugeniusza Jurczygę, zastępcę prezesa Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

- Konieczność wymiany dotychczas stosowanych podzielników wynika z zakończenia okresu ich ważności.
Na wszystkich ogłoszeniach było
wyraźnie napisane, że będą dokonywane odczyty podzielników wraz z ich
wymianą! Niektóre ogłoszenia jeszcze wiszą, więc łatwo to sprawdzić.
Wymiany podzielników dokonywała
firma zewnętrzna, której wszyscy
pracownicy posiadali odpowiednie
upoważnienia wystawione przez
LWSM – podkreśla Jurczyga.
Co do demontażu podzielników
w łazienkach, to nastąpił zgodnie z
obowiązującym na sezon grzewczy
2011/2012 Regulaminem Rozliczania
Kosztów Centralnego Ogrzewania
i Podgrzania Wody w LWSM. Jak
tłumaczy wiceprezes, na rezygnację z
opomiarowania łazienek miały wpływ
różne czynniki, m.in. fakt, że w zasobach spółdzielczych pomieszczenia
łazienek i w.c. są bardzo różnorodne.
– W wielu tego typu pomieszczeniach zamontowane są elementy grzewcze, których nie można ze
względów technicznych opomiarować
– mówi Eugeniusz Jurczyga. – Dlatego
też wyliczenie kosztów ciepła dla tych
pomieszczeń metodą szacunkową

umożliwi ujednolicenie sposobu postępowania. Nieopomiarowane elementy
grzewcze w pomieszczeniach łazienek
i WC rozliczane będą szacunkowo na
podstawie średniego odczytu podzielników w całym budynku mieszkalnym
z uwzględnieniem mocy cieplnej zamontowanych w tych pomieszczeniach
elementów grzewczych. Taki sposób
pozwoli jednocześnie uwzględnić moc
cieplną samej instalacji, niejednokrotnie zbliżoną, a nawet przewyższającą
moc cieplną grzejników. Dodatkowo
wzięto pod uwagę zagrożenie możliwością degradacji zasobów mieszkaniowych w związku ze zbyt niskimi
temperaturami utrzymywanymi w
niektórych pomieszczeniach.
To ostatnie dotyczy zwłaszcza
łazienek, gdzie niska temperatura w
połączeniu z dużą wilgocią i niedostateczną wentylacją to świetna pożywka
dla wszelkich grzybów, a także zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 określa,
że temperatura obliczeniowa dla pomieszczeń łazienek powinna wynosić
24 st. C. Mając to na uwadze, racjonalnym działaniem jest utrzymywanie
w łazienkach zdecydowanie wyższej
temperatury niż w pozostałych pomieszczeniach – dodaje wiceprezes.
MiNa

zrób test na hiV

Codziennie na świecie wirusem HiV zakaża się 7 tys. osób, a około 5 tys.
zarażonych umiera. Tylko w zeszłym roku w Polsce wykryto 1207 nowych
przypadków zakażenia wirusem
Działania prowadzone przez
Krajowe Centrum ds. AIDS stanowią
kontynuację i wzmocnienie kampanii realizowanej w 2010 i 2011 roku
– „Wiedza ratuje życie”.
– Głównym celem tegorocznej
akcji „Zrób test na HIV” jest promowanie wykonywania testów w
kierunku HIV. Chcemy podkreślić,
że test na HIV można zrobić bezpłatnie i anonimowo w punktach
konsultacyjno-diagnostycznych w
całym kraju. W każdym z punktów
wykwalifikowany doradca pomoże
ustalić, czy podejmowane zachowania seksualne są lub były ryzykowne
i jeżeli jest taka potrzeba, zaleci
wykonanie testu w kierunku HIV.
Rozmowa z doradcą, podobnie jak
samo wykonanie testu, są w naszych
punktach konsultacyjno-diagnostycznych anonimowe i bezpłatne
– mówi Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum
ds. AIDS.
Od początku epidemii w 1985
roku do kwietnia 2011 odnotowano
14474 zakażeń, z czego co najmniej
5722 osób zaraziło się poprzez zaży-

wanie narkotyków, a 1075 osób zmarło. Na dzień 15 lipca 2011 r. leczeniem
ARV objętych było ponad 5287 pacjentów, w tym 134 dzieci.
W zeszłym roku testy w kierunku
HIV wykonało przeszło 25 tys. osób.
Mimo że liczba wykonujących testy
z roku na rok wzrasta, świadomość
możliwości wykonania takiego badania nadal jest zbyt mała.
Kampania koncentruje się na
promowaniu wykonania testów w
punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie całego
kraju, które są anonimowe i bezpłatne. Dodatkowo kampania podkreśla
fakt, że mimo iż wynik testu na
dziś może okazać się negatywny,
nie wyklucza to faktu, że można
zarazić się wirusem w przyszłości.
Dlatego podejmowanie bezpiecznych zachowań zmniejsza ryzyko i
zapobiega zarażeniu się wirusem w
przyszłości.
Głównymi odbiorcami akcji są
osoby dorosłe, w wieku 18-39 lat i
starsze, aktywne seksualnie, odpowiedzialne za zdrowie swoje i partnera, dlatego warto przeprowadzić

rozmowę z partnerem i wspólnie
wykonać badania. Wiedza o zakażeniu ma znaczny wpływ na jakość
naszego życia: pozwala na lepszą
kontrolę swojego stanu zdrowia oraz
zmniejsza ryzyko zakażenia.
Kampania „Zrób test na HIV”
potrwa do maja 2012 roku.
DC, /sisp/

W Polsce funkcjonuje 30 PKD rekomendowanych i współfinansowanych
przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Adresy najbliższych punktów konsultacyjno-diagnostycznych:
Chorzów: Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny przy Górnośląskim
Stowar zyszeniu „Wspólnota” ul.
Zjednoczenia 10; 41-500 Chorzów
Częstochowa: Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Poradni
Profilaktyki Uzależnień MONAR
ul. Wolności 44/19; 42-200 Częstochowa
Dodatkowe informacje o HIV/AIDS
oraz bezpłatnych i anonimowych
badaniach znajdują się na stronie
internetowej Krajowego Centrum ds.
AIDS - www.aids.gov.pl.
Na wszelkie pytania odpowiedzą
również konsultanci Telefonu Zaufania pod numerami telefonów
801 888 448 oraz (22) 692 82 26.
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rozmaitości
Przyszowice. nowy proboszcz parafii pw. św. jana nepomucena

Niedziela nie tylko od święta

Foto: Tomasz Rak

Po niemal rocznej przerwie parafia pod wezwaniem
św. Jana Nepomucena doczekała się nowego
proboszcza. Został nim znany już przyszowiczanom
ks. Adam Niedziela

Ks. Niedziela - nowy proboszcz Przyszowic
Dekret o objęciu posługi proboszcza przyszowickiej parafii przez
ks. Adama Niedzielę wszedł w życie
31 lipca. Tydzień wcześniej podczas
mszy odbyło się uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza,

dokonane przez biskupa Gerarda
Bernackiego.
Ks. Adam Niedziela (rocznik
1965) jest Ślązakiem z dziada pradziada. Pochodzi z Katowic, z katolickiej rodziny i, jak wspomina,

bliskość środowisk związanych z
kościołem sprzyjała jego późniejszym życiowym decyzjom.
– Byłem ministrantem – wspomina. – Czas mojej szkoły średniej
przypadł na okres stanu wojennego.
Pamiętam, jak z proboszczem rozwoziliśmy paczki z Caritasu, między
innymi strajkującym górnikom.
Do seminarium duchownego
wstąpił tuż po maturze, w 1985 roku.
Po przyjęciu święceń (w tym roku obchodził ich 20-lecie) był wikariuszem
w Piekarach Śląskich, Pawłowicach,
Tychach i Katowicach. Do Przyszowic przybył we wrześniu ubiegłego
roku, by pełnić posługę wikariusza.
Pojawił się w parafii w niełatwym
okresie konfliktu pomiędzy ówczesnymi duszpasterzami, który podzielił
też część wiernych. (Ksiądz nie chce
rozmawiać o tamtych wydarzeniach,
zwłaszcza że konflikt jest już sprawą
przeszłości.)
Już kilka dni po przybyciu do
Przyszowic ks. Niedziela niespodziewanie dla siebie przyjął funkcję

Knurów. Ruszył II etap konkursu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”

Nowe pomysły
na wygraną



Nawiązaliśmy współpracę ze wszystkimi spółdzielniami w mieście. Dzięki
temu mogliśmy zamieścić plakaty na
ich tablicach ogłoszeniowych w klatkach bloków - zdradza rzeczniczka.
Na wysokości zadania stanęli
księża z pyskowickich parafii. Z
ambon zachęcali do głosowania.
Docierali przede wszystkim do osób
starszych, które nie mają dostępu
do internetu, ale i na to pyskowicki
magistrat znalazł radę. - W biurze
podawczym stał od dawna nieużywany komputer. Uruchomiliśmy więc
punkt, gdzie starsi mieszkańcy mogli
przyjść i z pomocą pracownika urzędu
założyć e-mail i oddać głos - opowiada Anna Kazubek.
Chętnych, którzy wstępowali
w drodze po zakupy lub na spacer,
nie brakowało. Jednak, jak zauważa
rzeczniczka, podstawą jest informacja, dlatego Urząd Miasta mocno
zaangażował się w dodruk ulotek.
Chętnych do kolportażu nie brakowało. - Ucieszyły nas przede wszyst-

można myśleć, że „teraz ode mnie
się wszystko zaczyna”. Trzeba działać rozważnie, bez niepotrzebnego
pośpiechu.
Wolny czas ksiądz spędza aktywnie – lubi jazdę na rowerze, pływanie.
Nie wyobraża sobie zimy bez nart.
Jego marzeniem jest powrót do starego hobby – jazdy konnej. Ostatnio
jakoś nie było na to czasu.
Pytany o najważniejsze cechy, jakie przydają się w posłudze każdemu
duszpasterzowi, mówi o otwartości
na ludzi, umiejętności słuchania.
– Ważne jest też, aby jasno stawiać sprawy, nawet te trudne. Do
tego życzliwość i dużo uśmiechu.
Ksiądz jest po to, aby ułatwiać, a nie
utrudniać ludziom życie, warto o tym
pamiętać.
Trudności? W życiu zdarzają się
różne sytuacje i trzeba umieć sobie z
nimi radzić.
– Osobiście jestem optymistą. Jak
mawia ks. Justyn, nasz przyszowicki
ksiądz-emeryt, nie warto się zbytnio
przejmować swoją rolą. I ja się pod
tym podpisuję. Jasne, że trzeba robić
to, co się robi, jak najlepiej. Ale nie
przeskoczymy samych siebie – i z tym
się trzeba pogodzić – radzi proboszcz
Przyszowic.
MiNa

Wynająłeś - nie wchodź!
Według Konstytucji prawem osobistym
każdego człowieka jest nienaruszalność
mieszkania. Co jednak, gdy swoje mieszkanie
komuś wynajmiemy? Czy jako właściciele
możemy do niego wchodzić?

Pierwszy etap głosowania za nami. Powód do radości mają
Pyskowice, które oddały przeszło 50 tys. głosów i zagwarantowały
sobie nowoczesny plac zabaw. Mimo to nie spoczywają na laurach,
głosują na pozostałe gminy powiatu gliwickiego i dzielą się
doświadczeniami
31 lipca zakończył się I etap
głosowania na place zabaw w konkursie Nivea. Powody do radości ma
25 najaktywniejszych gmin, gdzie
w pierwszej kolejności powstaną
nowoczesne miejsca zabaw dla najmłodszych. W gronie szczęśliwców
znalazły się m.in. Pyskowice, które
zdobyły 21. lokatę.
Knurów, pomimo zaangażowania wielu zapaleńców i instytucji, nadal znajduje się poza główną stawką.
Obecnie zajmuje 55. miejsce.
Postanowiliśmy zapytać w Pyskowicach o przepis na sukces w
konkursie Nivei.
Gmina miała to szczęście, że już
w pierwszych dniach głosowania
udało jej się zdobyć 2 miejsce w
rankingu. To, zdaniem rzeczniczki
prasowej Urzędu Miasta Pyskowice
Agnieszki Kazubek, zmotywowało
mieszkańców do systematycznego
głosowania. - Od początku akcji
drukowaliśmy ulotki i plakaty informujące mieszkańców o akcji.

administratora parafii. Ówczesny
proboszcz, ks. Wyciślik, udał się
wówczas na długoterminowe zwolnienie, na którym doczekał emerytury. Natomiast wikary zrzucił sutannę
i odszedł z parafii.
Nowy proboszcz jest już znany
mieszkańcom Przyszowic, sam też
nieco zdążył ich poznać.
- Życzliwość i otwarte serce – to
jedna z pierwszych rzeczy, z jakimi się
zetknąłem. Nie jest to wrażenie iluzoryczne, ale potwierdzone działaniem.
Ludzie są tu życzliwi, hojni, pomocni,
sami wychodzą z inicjatywą.
Priorytetem dla ks. Niedzieli
jest duszpasterstwo – sprawowanie
liturgii, udzielanie sakramentów.
Sprawy gospodarcze są drugoplanowe, bardziej przyziemne, choć i tych
nie można zaniedbać.
Choć jest tu prawie od roku,
przyznaje, że nie spoglądał dotąd na
parafię okiem kogoś, kto zostanie tu
na dłuższy czas.
- Traktowałem pobyt w Przyszowicach jako przejściowy – mówi.
– Dopiero teraz można zacząć patrzeć na ten pobyt i funkcję bardziej
długofalowo. Trzeba się wszystkiemu
przyjrzeć, porozmawiać z ludźmi.
Pochopne działania nie są wskazane.
Wszystko na spokojnie – stara zasada,
o której nie należy zapominać. Nie

kim inicjatywy oddolne. Młodzież
przygotowała szyldy i transparenty,
z którymi chodziła po mieście i zachęcała do głosowania. O konkursie
na bieżąco informował prywatny
portal w Pyskowicach, a także lokalne media - dodaje rzeczniczka UM
Pyskowice.
W ten sposób udało się skupić
mieszkańców wokół wspólnej sprawy.
W akcję włączył się także burmistrz Pyskowic - dla dziesięciu najbardziej aktywnych mieszkańców,
czyli lokalnych bohaterów ufundował zestawy upominkowe.
Pyskowice nie osiadają na laurach. Na stronie magistratu pojawiła
się informacja zachęcająca do głosowania na gminy powiatu gliwickiego
(w tym na Knurów), które nadal
walczą o place zabaw.
P r z y pom i na my - g łos ować
moż na cod zien n ie na st ron ie:
www.100latnivea.pl.
Paweł Gradek

W drugiej połowie lipca Sąd Najwyższy wydał w tej sprawie opinię,
która nie pozostawia wątpliwości, że
właściciel mieszkania, wynajmując je
innej osobie, podpisuje umowę i na jej
podstawie przekazuje prawo własności. W czasie obowiązywania umowy
nie ma prawa bez zgody najemcy
wejść do „swojego” mieszkania. Sąd
Najwyższy stwierdził, że takie zachowanie jest przestępstwem naruszenia
miru domowego w kodeksie karnym
zagrożonym karą roku pozbawienia
wolności.
W opinii Sądu Najwyższego
w przestępstwie naruszenia miru
domowego chodzi o ochronę czegoś innego niż własność, przede
wszystkim chodzi o wolność człowieka i jego prawo do prywatności,
a według Sądu Najwyższego jest to
sprawa priorytetowa. Właściciel
mieszkania (lokalu, gospodarstwa,
ogrodzonego terenu itp.) wynajmując je komuś innemu, oddając w
dzierżawę czy w dożywotnie użytkowanie, zrzeka się części swoich
praw do nieruchomości, która w
pewnym sensie staje się dla niego
„cudzą”.
Opinia Sądu Najwyższego przewiduje jednak wyjątki, w których
właściciel nieruchomości może
wejść na jej teren pod nieobecność
najemcy. Jedną z takich sytuacji

jest awaria lub zagrożenie spowodowania szkody w innych lokalach.
Wówczas właściciel może wejść, ale
tylko w asyście policji lub Straży
Miejskiej.
Opinia Sądu Najwyższego budzi kontrowersje również wśród
mieszkańców Knurowa. – Sam
wynajmuję mieszkanie młodym
ludziom i do głowy mi nie przyszło,
że nie mam prawa iść i zobaczyć, czy
najemca nie dewastuje mi lokalu.
Wolność wolnością, ale wydawało
mi się, że jak do nich zadzwonię i
powiem, że chcę przyjść zobaczyć
jak wygląda moje mieszkanie, to
muszą mnie wpuścić – mówi pan
Krystian.
Zdziwiony jest tak że Adam
Jaroszyński, który od 3 lat mieszka
w wynajętym mieszkaniu. – Nie
słyszałem o takim przepisie, ale dla
mnie jest dziwny. Przecież jak wynajmuję mieszkanie i przyjdzie jego
właściciel, to nie będę na niego wzywał policji. Wynajmuję na zasadzie
uczciwości. Płacę i mieszkam. Nie
mam nic do ukrycia, nie urządzam
hucznych imprez i jestem w zgodzie
z wynajmującym mi mieszkanie. Nie
wiem, jakim trzeba być człowiekiem,
żeby na wynajmującego nam mieszkanie wzywać policję.
Marek Węgorzewski
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Knurów. Wizyta członków Kościoła Centrum Życie

Norweska filozofia życia
Przez ponad tydzień w Knurowie gościła grupa chrześcijan
z Norwegii. Wśród nich była licealistka, którą tragedia na
wyspie Utoya dotknęła osobiście – straciła kolegę,
a przyjaciółka została ciężko ranna

się po skałach i tak leżała przez ok.
45 minut, dopóki nie przyszła pomoc.
Mimo tej całej sytuacji przyjaciółka
bardzo dużo pamięta. Inny kolega,
który też był na wyspie, nie odniósł
żadnych ran, ale gdy wrócił do domu,
to zamknął się w pokoju i nie był w
stanie wyjść. Ludzie próbują z nim
rozmawiać, lecz on jest cały czas w
szoku, wszystkiego się boi - opowiada
z przejęciem Maria.
Dag Juliusens podkreśla, że ta
tragedia uczy, jak ważne dla człowieka są gesty w życiu codziennym.
- Czasem to, że znajdziemy czas,
żeby zadzwonić do drugiej osoby
albo przytulimy kogoś bliskiego - jest
wielkie.

Pomóc, nie oskarżać

Na szacunek całego świata zasługuje podejście Norwegów do tej tragedii. Nikt nie domaga się wysokich,
wręcz niemożliwych kar, nie szuka
winnych. - Wolimy pomóc rodzinom,
które cierpią, a nie oskarżać tego człowieka, bo wtedy uwaga skupi się na
nim, a nie o to nam chodzi. Bardziej
chcemy być z ofiarami, niż żądać
zemsty – mówi Maria.
Podobnie sytuacja wygląda, jeśli
chodzi o polityków. Opozycja jednoczy się z rządem, nie słychać tam

głosów wzywających do dymisji, co
na naszym podwórku jest niewyobrażalne. – Gdyby któryś z polityków
zaczął krytykować rząd, społeczeństwo zareagowałoby negatywnie
– mówi pastor Ingar Jensen.
Norwegowie wyjaśniają też sytuację związaną z akcją policji. W
przekazach medialnych podkreślano
długi czas oczekiwania na jej interwencję. – To wcale nie jest tak. Policja
zareagowała bardzo szybko. Dojazd
ze stolicy na wyspę Utoya zajmuje ok.
godziny i 15 minut. Oni byli na miejscu po półtorej godziny, więc wcale
to nie jest długo. Dodatkowo trzeba
wziąć pod uwagę, że wszyscy byli skupieni na wydarzeniach w stolicy, gdzie
parę godzin wcześniej wybuchło kilka
bomb – tłumaczy Maria Martinsen.
Wizyta Norwegów w Knurowie
z pewnością pozwoliła na wzajemne
poznanie kultury, mentalności i
podejścia do życia. Pastora Jensena
cieszy również fakt, że w Polsce tak
samo jak w Norwegii przeżywamy
życie kościoła z uwielbieniem Boga i
głoszeniem jego słowa. Norwegowie
nie wykluczają w przyszłości kolejnego przyjazdu do Knurowa.
Tekst i foto:
Marek Węgorzewski

Kościół Nowe Życie w Knurowie został zarejestrowany w 1992 r. Siedziba
mieści się przy ul. Żwirki i Wigury 3. Grupa należąca do Kościoła liczy ok.
60 osób. Główne nabożeństwo odbywa się w niedzielę o godz. 10. Pastorem
knurowskiego Kościoła jest Tadeusz Ferfecki.

Norwegom spodobało się w Knurowie. Nie wykluczają, że jeszcze tu wrócą
16-osobowa grupa Norwegów to
członkowie Kościoła Centrum Życie
(Livets Senter). Większość z nich była
w Polsce po raz pierwszy. - Mieszkamy w Norwegii i jako chrześcijanie
chcemy opowiadać ludziom o Jezusie.
Byliśmy już w Ugandzie, Zambii, na
Ukrainie i wielu innych krajach. W
naszym kościele mamy też ludzi z
Polski, którzy na co dzień pracują w
Norwegii, w ten sposób złapaliśmy
kontakt z Kościołem Nowe Życie z
Knurowa – mówi Dag Juliussen,
pracujący dla chrześcijańskiej organizacji.
W Norwegii pracuje obecnie
ok. 150 tys. Polaków, jednym z nich
jest Michał Graboń z Nysy. Podczas
wizyty w Knurowie pełnił funkcję
tłumacza.
- Polacy w Norwegii są bardzo
lubiani. Mają opinie pracowitych.
Wielokrotnie słyszałem, że wykonują
solidnie swoją pracę – zachwala Ingar
Jensen, pastor kościoła w Hamar.

Kuchnia i drogi na medal

Z poby tu w K nurow ie Norwegowie z pewnością zapamiętają
bezpośrednie kontakty z przypadkowo spotkanymi mieszkańcami.
- Chodziliśmy i rozmawialiśmy w
parkach i różnych miejscach. Muszę
przyznać, że ludzie tu są bardzo
otwarci, również jeśli chodzi o rozmowy o Jezusie. Dobrze zostaliśmy
też przyjęci przez Kościół Nowe Życie
– opowiada pastor.

Goście ze Skandynawii dostrzegli
rozwój gospodarczy, który w ostatnich latach dokonał się w naszym
kraju. - Macie bardzo fajne drogi,
cieszy nas to, że Polska tak dobrze
się rozwija. Jest ona na miarę standardów europejskich – zauważa Dag
Juliussen, który został fanem polskiej
kuchni. - Szczególnie zasmakował
nam żurek i kotlety. Były też pyszne
ciasta, z powodu których wrócimy tu
na pewno – śmieje się Dag.
Oprócz Knurowa Norwegowie
odwiedzili też Oświęcim, Brzezinkę, Kraków, Wieliczkę oraz Bytom.
- Dla nas najważniejsze było zobaczyć
Oświęcim i Brzezinkę, zwłaszcza
teraz, gdy znów na świecie rozwija się
antysemityzm – mówi Dag.

Dramat na wyspie

Podczas spotkań wielokrotnie
poruszano też temat tragicznych
wydarzeń, które w lipcu wstrząsnęły
Norwegią i całym światem. Jedna
z uczestniczek – licealistka Maria
Martinsen - straciła w strzelaninie
na wyspie Utoya znajomego, a jej
przyjaciółka została ranna.
Dag Juliussen potwierdza, że
zbliżająca się tragedia była wyczuwalna. - Z jednej strony widzieliśmy
wiele terroru w innych częściach
świata, również w sąsiedniej Szwecji,
więc spodziewaliśmy się, że wcześniej
czy później dotknie to także Norwegię.
Jednak dla mnie był to szok, który dodatkowo wzmagał fakt, że za wszystko
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odpowiada Norweg.
O tym, że doszło do tragedii,
Maria dowiedziała się podczas powrotu z pracy. – Mieszkam niedaleko
wyspy Utoya. Gdy wracałam z pracy
na rowerze, mijałam chyba z 6 samochodów policji. Pomyślałam, że coś się
stało, jednak nie spodziewałam się, że
to aż taka tragedia. W domu zobaczyłam, że w telefonie mam wiele smsów
od ludzi, którzy byli na wyspie. Pisali,
że bardzo się boją. Straciłam tam
jednego kolegę. Najbardziej dotknęło
mnie to, że moja przyjaciółka została
ciężko ranna. Trafiła do szpitala w
ciężkim stanie. Niestabilnym. Jej ojcu
przekazałam kwiaty, ale wiedziałam, że to nie jest najważniejsze. Nie
mogłam jej odwiedzić. Zaczęłam się
modlić do Boga. Długo czekałam na
wieści ze szpitala, jednak dzięki Bogu
przyjaciółka została już przeniesiona
z oddziału intensywnej terapii na
zwykły oddział.

Czas leczy rany

Przyjaciółka Marii została tak
nieszczęśliwie postrzelona, że kula
utkwiła w kręgosłupie. Anders Breivik używał specjalnych nabojów, które rozpryskiwały się w ciele. - Jak się
okazało, przyjaciółka ma kompletnie
zniszczone nerwy w odcinku kręgosłupa, gdzie została trafiona. Gdy została
postrzelona, potrafiła jeszcze biec, aby
się ukryć za skałami przed kolejnymi
strzałami, jednak Breivik podszedł
do niej i zepchnął ją w dół. Zsunęła
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Klekot u farorza
Wilcza, Paniówki

W Polsce jest ich wyjątkowo dużo. Na Śląsku, w porównaniu
z innymi regionami – stosunkowo niewiele, bo krajobraz
industrialny temu nie sprzyja. A jednak bociany zakładają tu
gniazda – i rodziny. Nawet wyjątkowo liczne – jak ta w Wilczy,
gdzie wychowuje się piątka ptasiego rodzeństwa

Od zeszłego roku mieszkańcy Paniówek mogą obserwować bociany w dwóch
gniazdach
Gniazdo, w którym mieszka liczna rodzina bocianów
z Wilczy, w ybudował pięć
lat temu ks. Er yk Jurecki.
Wcześniej w sąsiedztwie, na
w ysok im dębie mieszkał y
już bociany. Jednak drzewo uschło, toteż najbliższych
bocianich sąsiadów ptaki z
gniazda księdza-emeryta mają
jakiś kilometr dalej.
Hobby ks. Eryka nie wzięło się z ornitologicznych ksiąg
– bo takich dawniej nie zgłębiał – ale z impulsu.
- Wcześniej nie interesowałem się ptakami – mówi.
– W pewnym momencie pojawił się pomysł, by mieć w
ogrodzie bocianie gniazdo.
Teraz to już moja pasja. Mam
dla nich różne imiona, Kajtek, Wojtek. Lubią chodzić
po ogrodzie. Kiedy się tam
zjawię, oglądają się to w lewo,
to w prawo.
W tym sezonie przyszło
tu na świat aż pięcioro młodych – i wszystkie przeżyły. Aby wesprzeć liczną jak
rzadko kiedy rodzinę, ksiądz
przez pew ien ok res reg ularnie dokarmiał bociany.
Okazało się, że bardzo lubią
serca kurczaków, a także małe
rybki – to dla nich prawdziwy
delikates.
- Przestałem je dokarmiać,
bo są już w stanie same sobie poradzić. Muszą być samodzielne, przecież wkrótce
odlatują. Zdania na temat
dokarmiania są podzielone
– jedni są zwolennikami, inni
przeciwnikami. Ale czasem
zwierzęta potrzebują wsparcia
człowieka. W tym roku jest ich
tak wiele, że postanowiłem im
pomóc.



Ingerencja może pomóc

Ornitolog Aleksandra Sokół, która w latach 90. monitorowała bocianie gniazda w
Knurowie i okolicach, przyznaje, że przeżywalność tak
licznego bocianiego rodzeństwa to rzeczywiście rzadkość. – Jeżeli pisklęta w Wilczy
przeżyły, znaczy to, że musiały
mieć duże wsparcie człowieka. Co do dokarmiania, to z
jednej strony nie powinno się
celowo ingerować w naturę,
z drugiej – bocianów jest coraz mniej i czasami ludzka
ingerencja może im pomóc.
W tym wypadku rzeczywiście
bociany mogłyby same sobie
nie poradzić.
Jak dodaje ornitolog, nawet jeśli w bocianim gnieździe przyjdzie na świat piątka
piskląt, rzadko udaje im się
dorosnąć. Czas wykluwania
się poszczególnych piskląt jest
różny. Przy większej ilości jaj
(czterech czy pięciu) naturalnym zjawiskiem u bocianów
jest kanibalizm – najmłodsze
rodzeństwo by wa zjadane
przez starsze. Z ludzkiego
punktu widzenia wydaje się
to okrutne, ale na usprawiedliwienie trzeba dodać, że chodzi
o dobro piskląt. Wykarmienie
tak licznej gromady byłoby
trudne, a i tak istniałoby duże
ryzyko, że najsłabsze z dzieci
nie przeżyje lub nie zdąży do
czasu odlotu dorosnąć, będąc
tym samym skazane na śmierć
głodową zimą.
Urodzaj bocianów w wilczańskim gnieździe to swojego rodzaju rekompensata za
ubiegły sezon. Wówczas żadne
z piskląt nie przeżyło – zeszłoroczne majowe ulewy poczy-

niły wielkie szkody w bocianich populacjach. Szczęśliwie
w tym roku deszcze przypadły
na czerwiec i lipiec, co jest
zasadniczą różnicą.
– Podkarmione już bocianiątka miały zapewniony
wilgotny klimat, co jest dużo
lepsze niż skwar – wyjaśnia
Aleksandra Sokół. – Ich gniazda nie są zadaszone, poza
tym bocian nie donosi do swej
siedziby wody. W upale jedno
z rodziców, zamiast skupić się
na zdobywaniu pożywienia,
musiałoby rozkładać skrzydła
nad małymi, aby je chronić
przed słońcem.

na ul. Szpitalnej. Może się
wydawać dziwne, że wybrały sobie na lokum miejsce
w centrum przemysłowego
miasta, jednak bliskość pól
i podmokłych łąk im to wynagradzała.
- Przez całe lata na obrzeżach Knurowa, przy trasie
Gliwice-Rybnik odbywały się
sejmy bocianie – zgromadzenia przed odlotem – wspomina knurowska ornitolog.
– Zlatywało się na nie 18-20
osadników. Można było, choćby przejeżdżając autobusem,
obserwować to ptasie zebranie
– niecodzienny widok.
W Kuźni Nieborowskiej
przez wiele sezonów bociany
gniazdowały na słupie energetycznym przy ul. Wiejskiej.
Gdy co roku nadbudowywane
gniazdo runęło, ptaki zbudowały nowe, w pobliżu – na

ogromnym słupie wysokiego
napięcia. Tam przez lata wyprowadzały lęgi, żywiąc się
dość nietypowo – bazowały
na karpiach hodowlanych z
pobliskich stawów.
Od dawna bociany mieszkają w Paniówkach, w pobliżu
kościoła, jednak w ubiegłym
roku we wsi pojawiło się drugie gniazdo. – Ponoć w tym
roku były aż cztery młode, ale
widać nie wszystkie przeżyły,
bo teraz widuję ich w sumie
czwórkę, razem z rodzicami
– mówi pracownica piekarni,
przy której zamieszkały ptaki. – Wszyscy je tu obserwują,
klienci stojąc w kolejce mają na
co popatrzeć. W zeszłym roku
wybudowały gniazdo bezpośrednio na słupie, w tym mają
już specjalne rusztowanie.

Gniazda na platformy!

Metalowy szkielet, dzięki
któremu bocianie domostwo w
Paniówkach jest stabilniejsze i
bezpiecznie oddalone od linii
pod napięciem, zamontowali
pracownicy firmy energetycznej. Takie platformy stosują
już od lat.
- Bociany były dla nas pewnym kłopotem – budując wielkie gniazda ważące nawet dwie
tony, powodują zagrożenie dla
sieci energetycznej, ale jednocześnie i dla samych siebie
– tłumaczy Łukasz Zimnoch,
rzecznik koncernu Vattenfall.
– Często się zdarzało, że pisklęta siadając na sieci ginęły
rażone prądem.

Zaczęto więc stosować
metodę polegającą na montowaniu na zasiedlonych przez
bociany słupach specjalnych
platform wynoszących gniazda na bezpieczną dla wszystkich wysokość. Do tej pory
zabezpieczono w ten sposób
około 100-150 gniazd – i ciągle
ich przybywa.
- Gdy dostajemy sygnał o
tym, że na słupie energetycznym zagnieździły się bociany,
działamy. Staramy się przekładać gniazda na podest, zanim
bociany zdążą przylecieć, zazwyczaj pomiędzy styczniem a
marcem – mówi rzecznik.
Czasami sytuacja wymaga poważniejszej interwencji energetyków. Bywało, że
trzeba było ratować młodego
bociana, któremu noga zablokowała się w gnieździe za
sprawą nylonowego sznurka
do snopowiązałek (przy budowie gniazd bociany używają,
jak widać, różnego materiału). Uwolnione ptaki trafiały
następnie na rehabilitację do
leśnego pogotowia w Mikołowie.
- Udzielamy też wsparcia
przy obrączkowaniu ptaków
– dodaje Zimnoch. – Ponadto
przez trzy sezony za pomocą
kamer obserwowaliśmy życie
w bocianim gnieździe w Rybnej. Zakończyliśmy obserwację dwa lata temu i proszę sobie wyobrazić – od tamtej pory
bocianów już tam nie ma.
Tekst i foto:
Mirella Napolska
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Były i na Fochu

Bociany białe żyją często
w okolicy ludzkich siedzib,
ale wbrew pozorom są dość
płochliwe. Co prawda, mając
gniazdo tuż przy domostwie,
akceptują codzienne czynności gospodarzy, ale jeśli
zjawi się ktoś, kto celowo interesuje się gniazdem, szybko
zauważą niechcianego obserwatora.
Boćki potrzebują bliskości terenów rolniczych. Jednak, jak zaznacza knurowska
ornitolog, nie przepadają za
wielohektarowymi, monotematycznymi uprawami. Wolą
urozmaicone pola i koszone
łąki, a takich w Polsce jest
nadal zdecydowanie więcej
niż w zachodniej Europie.
Stąd populacja bocianów w
Polsce trzyma się mocno.
W niedalekiej przeszłości
mieszkały nawet w samym
Knurowie. Wielu mieszkańców zapewne pamięta gniazdo, które ptaki wybudowały
sobie przy przystanku Foch
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Rodzinny krąg

Dobra zabawa i mile spędzony czas w gronie najbliższych
to cel, który przyświecał organizatorom niedzielnych
„Rodzinnych spotkań przy muzyce”
W niedzielne popołudnie przy
skwerze pomiędzy ul. 1 Maja a Ogana
zorganizowano „Rodzinne spotkania
przy muzyce”. Przez 5 godzin można
było miło spędzić czas przy muzyce
wykonywanej przez zespół Irena &
Piotr. Dla najmłodszych przygotowano klasyczne zabawy z nagrodami,
malowanie twarzy, koło fortuny i
dmuchane zamki.
- Organizatorzy chcieliby, żeby
krąg pełnił funkcję miejsca, w którym
mieszkańcy mogą spędzić niedzielne
popołudnie w gronie rodziny i znajomych, pobawić się, odpocząć lub też
zatrzymać się podczas niedzielnego
spaceru. Takie spotkania mają dawać
radość, zarówno dzieciom, jak i rodzicom – mówi Marian Gruszka, prezes
Akcji Katolickiej Knurów, który jest
jedną z osób wspomagających orga-

Dla najmłodszych przygotowano zabawy z nagrodami
nizatorów. Festyn został zorganizowany przez Centrum Kultury.
Kolejne „Rod zi n ne spot k ania przy muzyce” zaplanowano na
najbliższy poniedziałek.

Tekst i foto:
Marek Węgorzewski

Jedną z atrakcji było malowanie twarzy
reklama

Ale
zegar!

Miał być w stylu barokowym,
jednak po konsultacji ze specjalistami uznano, że nie pasowałby
do surowego stylu kościoła. Postawiono na oszczędną, a zarazem
nowoczesną formę. Nowy zegar
na kościelnej wieży sterowany
jest drogą radiową. Inicjatorzy
podkreślają, że to inwestycja na
co najmniej kilkadziesiąt lat.
Sporego wsparcia udzielił parafii
NSZZ „Solidarność” przy KWK
„Knurów-Szczygłowice” Ruch
Knurów.
/g/

reklama
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ZAprosZenIe nA 10. pArAfIALny fesTyn roDZInny

cel - pomoc
Nie wiemy, czy ktoś jeszcze
wyobraża sobie końcówkę
sierpnia bez Parafialnego
Festynu Rodzinnego.
Organizatorzy właśnie dopięli
program jubileuszowej edycji!
Jak co roku, od 10 lat, gościnny teren MSP-7 wypełni się
po brzegi chętnymi do zabawy
mieszkańcami. To będzie - jak
co roku - zabawa z przesłaniem,
a środki zebrane podczas festynu
zasilą parafialny fundusz stypendialny, a także zostaną w części
przekazane rodzinom z ciężką
sytuacją materialną.
Organizatorzy - ks. proboszcz Jan Buchta i wspólnota
rodzin Domowego Kościoła z
opiekunem księdzem Markiem
Antoszem - przygotowali wiele
atrakcji, w tym żelazne punkty znane z lat ubiegłych, czyli
pączki z niespodzianką, loteria
fantowa i losowanie głównych

nagród (32-calowy telewizor,
sprzęt AGD, biżuteria).
Do tańca przygrywać będzie
Kapela Bawarska Bayerock, znana z programu „Europa da się
lubić”. Nie zabraknie występu
Orkiestry Dętej KWK „Knurów”, a dla miłośników mocnych
wrażeń przygotowano pokaz
krakowskiego iluzjonisty. Festyn
to także okazja do zaprezentowania knurowskich talentów: Sylwii
Lipki, Boys Dance, Music Joy.
Festyn Parafialny organizowany jest w myśl zasady: dla
każdego coś miłego.
Gorąco polecamy!
/g/

informacja własna wydawcy

Joachim Machulik,
wspólnota rodzin Domowego Kościoła:
- Po raz 10. zapraszam wszystkich knurowian na Parafialny
Festyn Rodzinny, który odbędzie się w
niedzielę 21 sierpnia! Jak co roku, nie zabraknie ciepłych posiłków i napojów. Gry i
konkursy dla dzieci poprowadzi nasza oazowa młodzież. Dzięki pomocy finansowej
i rzeczowej osób, zakładów i instytucji z
terenu Knurowa i okolic, możemy realizować charytatywny cel festynu, który objął
swym patronatem prezydent Adam Rams.
Największą satysfakcją będzie dla nas
udział i zadowolenie wszystkich przybyłych
na festyn gości.
Przygotowaliśmy sporo atrakcji, m.in.
pokaz magicznych sztuczek, opisanych w
„Baśniach z 1000 i jednej nocy”. Polecam
występ Kapeli Bayerock, która śpiewa
po polsku, śląsku i niemiecku. Akordeon,
perkusja, saksofon, solistka grająca na
organach, wraz z pełnym żywotności i melodyjności śpiewem wprowadzają w wesoły
nastrój, a publiczność podczas ich występu
dobrze się czuje i bawi.
Kwoty zebrane na festynie wesprą Parafialny Fundusz Stypendialny, rodziny w
trudnej sytuacji materialnej oraz wyjazd
rekolekcyjny.
Do zobaczenia 21 sierpnia na boisku
MSP-7!
K N U R Ó W

Foto: Justyna Bajko

ur. 31.07.2011 r., 3880 g, 57 cm

ur. 31.07.2011 r., 3130 g, 53 cm

Anna Kuźma z czerwionki

ewelina bryła z czerwionki-Leszczyn

Alicja pluta z Knurowa

syn Agnieszki i grzegorza smułków
z czerwionki-Leszczyn

oskar Świętochowski z Knurowa

martyna giereś z ornontowic

ur. 3.08.2011 r., 2860 g, 52 cm

Tomasz Kuran z gierałtowic

ur.4.08.2011 r., 3150 g, 51 cm

10

ur. 3.08.2011, 3590 g, 56 cm

milena skiba z gliwic

ur. 4.08.2011 r., 3100 g, 50 cm

ur. 1.08.2011, 3460 g, 52 cm

ur.3.08.2011 r., 3550 g, 57 cm

Hanna Daniel z Żernicy

ur. 2.08.2011, 4000 g, 56 cm

maja Zielińska z Knurowa

ur. 3.08.2011 r., 2590 g, 50 cm

natalia barszcz z Knurowa

ur. 3.08.2011 r., 3460 g, 54 cm

oliwia Kondracka z Knurowa

ur. 4.08.2011 r., 2800 g, 48 cm

reklama

Konrad mańka z gliwic

ur. 6.08.2011 r., 3880g, 56cm
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12.08.2011 r.
PIĄTEK
Puzzle - godz. 16.30
Kieł - godz. 18.15
Kac Vegas w Bangkoku
- godz. 20.00
13-14.08.2011 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
WAKACYJNE SEANSE
- Zakochany wilczek
- godz. 15.00
bilety tylko 8 zł
Kieł - godz. 16.30
Puzzle - godz. 18.15
Kac Vegas w Bangkoku
- godz. 20.00
15.08.2011 r.
PONIEDZIAŁEK
Puzzle - godz. 16.30
Kieł - godz. 18.15
Kac Vegas w Bangkoku
- godz. 20.00

16.08.2011 r.
WTOREK
WAKACYJNE PORANKI
FILMOWE
- Zakochany wilczek
- godz. 10.00
bilety tylko 8 zł
Kieł - godz. 16.30
Puzzle - godz. 18.15
Kac Vegas w Bangkoku
- godz. 20.00
17.08.2011 r.
ŚRODA
Kac Vegas w Bangkoku
- godz. 16.00
Kieł - godz. 18.00
Puzzle - godz. 19.45
18.08.2011 r.
CZWARTEK
WAKACYJNE PORANKI
FILMOWE
- Zakochany wilczek
- godz. 10.00
bilety tylko 8 zł
Puzzle - godz. 16.30
Kac Vegas w Bangkoku
- godz. 18.15
Kieł - godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Okoliczne instytucje dbają, by
dzieci ciekawie i zdrowo spędzały
letnią kanikułę
MOPP

Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej poleca wycieczk i. Ucz est n ic y w y ja z dów
op ł ac ają je dy n ie w s t ę py,
resztę kosztów (przejazd i
opiekę) pokrywa MOPP. Zapisy w sekretariacie MOPP
(Knurów, ul. Lipowa 12, tel.
32 235 27 13 w godz. 9-13).
Co ważne, rodzice muszą
wypełnić druk zawierający:
zgodę na w y jazd i PESEL
dziecka.

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 32/2011

Wycieczki MOPP
(wszystkie w godz. 9-16)

11.08 – Ustroń – Leśny Park
Niespodzianek
16.08 – Bielsko–Biała – Kozia
Góra (szlakiem do schro niska)
18.08 – Ochaby Wielkie – park
dinozaurów, park miniatur

LWSM

Lokatorsko–Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
zachęca do wzięcia udziału w zajęciach stacjonarnych
i w y jazdow ych. Osiedlowe
kluby organizują warsztaty
plastyczne, gry i zabawy, oglądanie filmów, czytanie bajek
oraz – przy odpowiednich
warunkach pogodowych −
turnieje sportowe na boiskach
szkolnych. Ciekawym świata
podróżnikom LWSM umożliwia uczestnictwo w jednodniowych wycieczkach. Najbliższe
wycieczki: 17.08.2011 – Ochaby
(park miniatur, oceanarium)
i 24.08.2011 – Olsztyn koło
Częstochowy (szopka ruchoma, zwiedzanie miasta). Nie
zabraknie również atrakcji dla
kinomaniaków. 29 lipca i 12
sierpnia planowane są wyjazdy
do Cinema City w Gliwicach.
Ochłodę w upalne wakacyjne
dni dzieci znajdą na basenie w
Paniówkach − 5 i 19 sierpnia.

Więcej informacji w klubach:
Gama – tel. 32 235 10 15, Lokatorek – tel. 32 235 19 08,
Maluch - tel. 32 235 17 65.

MOSiR

Ośrodek poleca „Wakacje
z ORLIK-iem”, relaks w aQuaRelaksie i Kąpielisku Leśnym
„Zacisze”. Program imprez
MOSiR-u na bieżąco publikujemy na stronach sportowych.

GOK Gierałtowice

Młodzi mieszkańcy gminy
Gierałtowice mają do wyboru
wyjazdy w terminach: 4 sierpnia do Wieliczki, 11 sierpnia
– opactwo Cystersów oraz w
czwartym tygodniu sierpnia do
Szyndzielni Bielsko-Biała. Należy pośpieszyć się z decyzją o
wzięciu udziału w wycieczkach,
zostały ostatnie wolne miejsca.
Szczegółowe informacje pod
numerem 32 30 11 511.
Justyna Bajko

źródło: Internet

11.08.2011 r.
CZWARTEK
KINO NIECZYNNE
- PRZERWA WAKACYJNA

Wakacje
bez nudy

rozmaitości

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Smak Śląska,
smak Europy

Bruksela to nie t ylko
miejsce wielkiej polityki,
ale także spotkania kultur
i smaków. Śląska kuchnia,
szerzej nieznana w Europie, ma szansę wkroczyć na
europejskie salony. Z pewnością podbije podniebienie
niejednego europosła.
W z w ią z k u z prz ejęciem prz ez Polskę u n ijnych sterów, poseł na Sejm
RP Tomasz Głogowski we
współpracy w europosłanką
Małgorzatą Handzlik, or-

ganizuje konkurs kulinarny
„Prezydencja od Kuchni ”.
Udział w akcji może wziąć
każdy, lubiący kulinarne wyzwania. Wystarczy stworzyć
przepis, będący połączeniem
śląskiej tradycji z kuchnią
europejską. Jury oceniając
dania, weźmie pod uwagę
stopień trudności przygotowanego posiłku, pomysłowość i zgodność z tematem.
Licz y się i n nowac y jnoś ć ,
sposób podania i oczywiście
smak potraw y. Zgłoszenia

na konkurs przyjmowane
są do 30.09.2011 r. Przepisy
powinny mieć tylko jednego autora. Zwycięzca konkursu odwiedzi Parlament
Europejski w Brukseli oraz
zaprezentuje swoje dzieło
na wieczorze w yborczym
posła Toma sz a G łogowskiego.
Przepisy wraz ze zdjęciem należy nadsyłać pocztą
(na adres: Biuro Poleskie
Tomasza Głogowskiego, ul.
Opolska 1, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „Prezydencja od kuchni”), drogą
mailową (biuro@glogowski.
pl w temacie tytuł konkursu) lub składać osobiście w
biurze posła.
oprac. Justyna Bajko

informacja

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie.
Prosimy nadsyłać je (lub
donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem
w ciągu 10 dni od ukazania

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 30/2011

br z m ia ło: „ Końcówk a”.
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Anna Krysiak.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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ogłoszenia
M - 4 S o ko ł a , 6 0 . 5 m 2 . LO K U S . Te l.
793 679 367

Handel i Usługi

32/11

M - 4 U ł a n ó w, 71 m . L O K U S . Te l .
793 679 367
2

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

8-odw.

32/11

M-4 w dobrym stanie, 56 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367

32/11

M-5 Piłsudczyków, 71 m2/ Szpitalna, 64.5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

32/11

EDUKACJA
Matematyka, fizyka, korepetycje. Tel.
692 845 849

DAM PRACĘ

32/11

M-5 Ziętka, 73 m2, 228 tys. do negocjacji/
Łokietka, 65 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

Pilnie montażystów stolarki okiennej i
drzwiowej, rolet, bram. Tel. 32 330 27 82

32/11

32-35/11

PILCHOWICE. Dom wolnostojący na działce 3000 m2. 300 000. M3.Tel. 603 773 313

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem. Tel. kontaktowy: 601 631 631, 601 641 641, 500 183
102, 506 644 425

32/11

BRUK ARSTWOGLIWICE.PL; 509 962
089, 32 270 00 10

2-pokojowe, 44 m2, balkon, 160 000. M3.
Tel. 603 773 313

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

3-pokojowe, 60 m2, 1I piętro. Sprzedam.
M3. Tel. 603 773 313

12-43/11

01-odw.

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

32/11

32/11

Bojków. dwurodzinny dom. Sprzedam. AS.
Tel 501 533 977

32/11

Do wynajęcia kiosk handlowy w Knurowie
o pow. 30 m2, tel. 695 072 461

31-33/11

Do wynajęcia mieszkanie, 75 m . Tel.
501 008 959, 699 456 345
2

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

32-33/11

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

31-33/11

Dom 430 tys. dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

Tanio 2-pokojowe w Szczygłowicach.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

29-34/11

M o n t a ż p a n e l i p o d ł o g o w y c h . Te l .
792 708 779

32/11

32/11

Dom wolnostojący dwurodzinny, działka
1250 m2. Sprzedam M3.Tel. 603 773 313

32/11

31-32/11

32-33/11

31-32/11

WP II, 2-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
32/11

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, ul. Wilsona. Cena 500 zł. Tel. 517 292 325
32-34/11

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 502 644 776

32-33/11

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

3-odw.

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

29-34/11

Stolarstwo. Tel. 790 898 442

24-33/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-47/11

Komplet wypoczynkowy (sofa dwuosobowa, rozkładana + 2 fotele) w kolorze
beżowym, używany, zadbany. Cena 550
zł. Tel. 696 444 726

30-34/11

SZUKAM PRACY
Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

10-odw.

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

RÓŻNE

10-odw.

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 236 84 02

22-34/11

Oddam ziemię. Tel. 502 176 064

31-33/11

Wynajmę mieszkanie w Knurowie, dwupokojowe. Tel. 793 003 767, 792 001 764

32-39/11

32-34/11

SPRZEDAM

Tanio wynajmę pomieszczenia magazynowe w Knurowie. Tel. 793 003 767,
792 001 764

32-33/11

Ocieplenie domów, podbitki, adaptacje
poddaszy, gładzie, malowanie, izolacje
poziome, ścianki działowe, remonty. Tel.
602 407 190

29-34/11

32/11

Wynajmę lokal handlowo -usługow y o
powierzchni użytkowej 80 m2. Tel. 509 168
190

Ocieplanie. Tel. 531 289 339

32-35/11

Zatrudnimy sprzątaczki (mile widziane
emerytki). Tel. 664 040 345

32/11

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

Dom w zabudowie szeregowej w Knurowie.
Sprzedam. AS. Tel 501 533 977

Zatrudnię z doświadczeniem do ociepleń,
murarzy, tynkarzy, kafelkarzy. Tel. 32 330
27 82, 515 181 584

Sprzedam dom. Farskie Pola. AS. Tel.
501 533 977

1-51/52/11

Kompleksowe docieplenia budynków, remonty mieszkań, łazienki, mycie elewacji,
klinkier. Tel. 665 639 146

32/11

32/11

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2,
III piętro z IV, Knurów, WP II, wyremontowane. Tel. 508 006 556

33-odw.

Zatrudnię na docieplanie, remonty. Tel.
602 407 190

Przyszowice. Dom, bardzo dobry stan techniczny. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Dom 127 m2, działka 760 m2, Farskie. LOKUS. Tel. 793 679 367

32/11

30-32/11

32/11

Sprzedam działkę budowlaną w Stanicy,
pow. 5000 m2, z możliwością podziału.
Tel. 605 414 734

28-35/11

28-32/11

M-5 Ułanów, 72 m2/Łokietka, 70 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Szukam pracy w charakterze opiekunki do
dziecka lub osoby starszej (z doświadczeniem, po kursie opiekunki z certyfikatem).
Tel. 501 385 666

31-32/11

Działka budowlana,1433 m , Michalskiego i
Rybnicka. LOKUS. Tel. 793 679 367
2

32/11

Farskie Pola. Sprzedam działki. AS. Tel.
501 533 977

32/11

Wynajmę nowe lokale na działalność. AS.
Tel 501 533 977

32/11

MOTORYZACJA

Gierałtowice, lokal na działalność gospodarczą 120 m2 (I piętro). Tel. 604 497 626
27-34/11

Gierałtowice. Do wynajęcia lokal na działalność i do zamieszkania, 120 m2. AS. Tel.
501 533 977

32/11

Kamienica 812 m 2 na działce 2056 m 2 .
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

32/11

Kawalerka 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
32/11

Kawalerkę w Knurowie zamienię na 2-pokojowe z balkonem. Tel. 792 530 131
32-36/11

Knurów. Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS. Tel 501 533 977

32/11

M-2 Sienkiewicza, 36 m 2 . LOKUS. Tel.
793 679 367

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

31-34/11

Autoskup. Tel. 602 342 826

18-37/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

Skupujemy auta za gotówkę, do 3 tys. Tel.
660 481 277

32-33/11

32/11

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

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

33-odw.

M -3 K.Wielkiego 40 m 2 . LOKUS. Tel.
793 679 367
32/11

M - 3 M ie s zka I, 4 3 m 2 . LO K US. Tel.
793 679 367

32/11

M-3 Sienkiewicza, 50.5 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367

ZDROWIE I URODA

32/11

M-3 w dobrym stanie, 43 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367
32/11

M - 4 B a t o r e g o, 47 m . LO K U S . Te l.
793 679 367
2

32/11

12

Przegląd Lokalny Nr 32 (962) 11 sierpnia 2011 roku

Foto: Justyna Bajko
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W drogę z nami
wyrusz Panie...
www.piesza.pl

...nam nie wolno w miejscu stać − te słowa starej
pielgrzymkowej pieśni nieustannie towarzyszą
wędrującym do sanktuariów w całej Polsce. W pyle,
w skwarze i w deszczu, po asfalcie i kamienistych
leśnych drogach, pielgrzymi maszerują m.in.
do Częstochowy i na Górę św. Anny

− Chcesz o nim opowiedzieć?
− A co tu gadać…Podobno o zmarłych albo dobrze, albo wcale.
Bardzo lubił alkohol, chyba bardziej niż mnie. Był moim ojcem,
więc musiał choć trochę kochać. Jak myślisz?

Nie pamiętam,
żebym kiedyś
był dzieckiem
Tomek należy do grupy osób z
syndromem DDA czyli Dorosłych
Dzieci Alkoholików. Jego świat przez
wiele lat kręcił się wokół choroby
alkoholowej ojca, psychika kształtowała się w ciągłych konfrontacjach z
pijanym otoczeniem. Wykształcone
cechy pomagały mu funkcjonować
wewnątrz rodziny, ale utrudniały egzystencję poza nią. Tomek mieszka w
Gliwicach, razem z mamą, nie założył
jeszcze rodziny.
− Jakoś się tak poukładało. Nie
wierzę w szczęśliwe małżeństwa, po co
się z kimś wiązać, a potem męczyć się
całe życie. Wolę być sam. Tak jest lepiej,
spokojniej. W domu to choroba ojca
była na pierwszym planie, nikt się nie
zastanawiał, w jaki sposób to wpłynie
na mnie. Mama była zbyt słaba, a
może tylko zmęczona. Nie wiem.

Życie z DDA

Dopiero od lat 80. psycholodzy
(szczególnie Jan Mellibruda) głośno
mówią o tzw. współuzależnieniu rodziny i syndromie DDA. To pozwoliło wielu młodym ludziom wyjść z
cienia, choćby tylko po to, by zobaczyć, że nie są sami. Szacuje się, że
ponad 3 mln Polaków dorastało w
rodzinach, w których przynajmniej
jedna osoba była dotknięta alkoholizmem. Dorosłe, zranione dziecko,
w ychow y wa ne w patolog icznej
atmosferze ma trudności nie tylko
z założeniem rodziny, ale również
z prawidłowym funkcjonowaniem
wśród rówieśników.
− Nie pamiętam, żebym kiedyś
był dzieckiem. Zawsze czułem się
dorosły, odpowiedzialny za ojca, za
matkę. Myślałem, że im pomogę, jeśli
wystarczająco mocno będę się starał.
Zawsze było za mało. Modliłem się

o to, aby być lepszym − Tomek z
trudem opowiada o sobie. Życie pod
jednym dachem z pijanym rodzicem
to ciągłe oczekiwanie na awanturę,
na wrzaski.
− Wyjechałem do innego miasta,
by zapomnieć, ale przed samym sobą
nie ma ucieczki. Wróciłem po śmierci
ojca. Może teraz, kiedy choć strach minął, będę mógł w końcu coś zmienić.

Czy ja mam problem?

Brak pewności siebie, nadmierne poczucie odpow iedzia lności
również za pijanego rodzica, nieufność – to tylko niektóre z wielu cech
dziecka z DDA.
− Nie sądziłem, że moje problemy
mogą wynikać z alkoholizmu ojca.
Uśmiałem się, kiedy usłyszałem o syndromie DDA − mówi Tomek. − Całe
życie myślałem, że jestem po prostu
dziwny, inny.
Uświadomienie sobie swojego
stanu to pierwszy krok do odzyskania w miarę zdrowych uczuć.
Dziecku z DDA świat jawi się jako
mało bezpieczne miejsce. Poszukując przestrzeni, gdzie będzie mogło
odetchnąć, często traf ia w ręce
ludzi chcących je wykorzystać lub
wpada w nałóg.
− Lubiłem chodzić do supermarketów, duża ilość ludzi pozwalała mi
się zagubić. Wyrzucić myśli. Nieraz
trafiałem na „miłych wujków”, za
bardzo przypominali mi ojca, bym
mógł się do nich zbliżyć.

Gdzie szukać pomocy?

Dorastanie w rodzinach dysfunkcyjnych wykrzywia obraz świata
i samego siebie. Dziecko narażone
jest na stan chronicznego napięcia
i przeciążenia emocjonalnego. Cią-
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głemu smutkowi i poczuciu bezradności towarzyszy wstyd, z powodu
tego, co się dzieje w domu. Dorośli
z DDA często postrzegają świat w
czarno-białych barwach, uznając za
normalne to, co normalne nie jest.
Mają trudności z wyrażaniu uczyć.
Lista cech DDA jest dosyć długa, nie
u każdego występują wszystkie.
Założeniem grup DDA jest teza,
że łatwiej przejść proces uzdrowienia razem z innymi ludźmi o
podobnych problemach. Na forum
internetowym DDA (www.dda.pl)
codziennie można znaleźć zwierzenia k i l ku osób o tożsa mych
przeżyciach. Wymiana doświadczeń pomaga przetrwać i odnaleźć
się w świecie. Organizowane są
spot kania, wspólne w y praw y, a
przede wszystkim uczestnicy mogą
otrzymać informacje o dostępnych
terapiach.

DDA - to nie wyrok

Pierwszym krokiem do zmian
jest wizyta u specjalisty. Psycholog
nie tylko rozpozna stopień zaburzenia, ale także wskaże odpowiednią terapię. Proces odzyskiwania
„zdrowego” życia jest długotrwały
i nie zawsze kończy się pomyślnie.
Osoba z syndromem DDA ma do
wyboru zarówno terapię indywidualną, spotkania grupowe, jak i
uczestnictwo w mityngach, gdzie
może dzielić się „doświadczeniem,
siłą i nadzieją”. Wiele spotkań DDA
rozpoczyna się od słów: Nie ma
sytuacji na tyle złej, żeby nie można
było jej poprawić, ani nieszczęścia na
tyle wielkiego, żeby nie można było
go zmniejszyć. Nie ma sytuacji kompletnie beznadziejnych, więc można
znaleźć zadowolenie, a nawet szczęście bez względu na to, czy alkoholik
wciąż pije, czy też nie. Zdania te są
dobrym początkiem zmian.
− Na terenie Knurowa działa
Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin. Na każdego
pełnoletniego potrzebującego czeka
psycholog i terapeuta. Wystarczy
przyjść i poprosić o pomoc − mówi
Piotr Grzelak, pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia.
Punkt jest otwarty codziennie od
7.30, wszelkie dodatkowe informacje
pod numerem 32 339 23 11.
Justyna Bajko

Przyszowicka pielgrzymka w drodze na Górę św. Anny
P ielg r z y mowa n ie to s t a r a ,
chrześcijańska tradycja. Pierwowzorem jest wędrówka Abrahama
do Ziemi Świętej.
−Pielgrzymka odzwierciedla
ludzkie życie, które jest nieustannym
wędrowaniem z tej ziemi, gdzie nie
mamy trwałego mieszkania, do ostatecznego celu – domu Ojca w niebie
− wyjaśnia ksiądz Joachim Glanc z
parafii pw. św. Cyryla i Metodego w
Knurowie.
Stałym celem większości pielgrzymek jest Częstochowa. Dla
Ślązaków równie ważne jest Sanktuarium św. Anny. 10 sierpnia wyrusza
na Górę św. Anny pielgrzymka z
Przyszowic.
−Na Górę pielgrzymujemy już
179 lat. Początkowo jeździliśmy autobusami i pociągami, od 29 lat również
chodzimy pieszo − mówi pan Marek
Dolata, współorganizator przyszowickiej pielgrzymki. −Zazwyczaj wyrusza ok. 80 osób, głównie młodzież,
wędrujemy 2 dni...

W intencji

Pomimo bolących nóg rzadko
się zdarza, by ktoś rezygnował w
trakcie drogi.
- Pamiętam starszą panią, którą
już przed samą Częstochową dopadały straszne skurcze. Szła na boso,
co chwilę przystawała i moczyła
nogi w kałużach. Wciąż powtarzała,
że musi dojść, bo idzie w intencji
chorego syna. Nie poddała się, choć
jeszcze dwa tygodnie po pielgrzymce nie mogła chodzić − wspomina
Mateusz, uczestnik ubiegłorocznej
pielgrzymki.
Powody wędrowania są różne,
jedni czynią to z potrzeby serca, inni
chcą naładować się pozytywną energią, dla jeszcze innych to świetny sposób spędzenia wakacyjnego czasu.
−Pielgrzymka zawsze zawiera
w sobie element pokutny, a zatem
służy nawróceniu. Pielgrzymi pragną
pokonać jakieś swoje słabości, ogra-

niczenia; chcą przekroczyć siebie i
osiągnąć wewnętrzną, prawdziwą
wolność − mówi ksiądz Glanc.

Trudy drogi

Dzienne pokonywanie 35 km to
dla organizmu ogromny wysiłek.
−Zawsze kiedy myślę, że już nie
mogę, zaczynam głośniej śpiewać,
podskakiwanie też pomaga, ale na
krótko − śmieje się Wioleta. Poczucie wspólnoty, jakie rodzi się wśród
wędrujących, ma m.in. swoje źródło
we wspólnym przeżywaniu bólu i
nieustannej walce z cichym głosem
− poddaj się, zrezygnuj.
− Przynajmniej kilka razy w ciągu dnia miałem ochotę usiąść i już nie
wstać − wspomina Mateusz. − Kiedyś
zwierzyłem się z tej pokusy starszemu
panu, który już kilkanaście razy był
na pielgrzymce. Powiedział mi, że
skoro ciało mam słabe, to muszę iść
siłą woli...
Pielgrzymi sypiają w szkołach,
na podłodze bądź w prywatnych
domach.
−Kompletnie nie odczuwa się
twardej podłogi − mówi Wioleta.
− Przeciwnie, kiedy zamykam oczy
i wiem, że na dzisiaj to już koniec,
mówię: „Chwilo trwaj, jesteś taka
piękna”.

Odnaleźć Boga w ludziach

Na pielgrzymce poprzez ludzi
dociera się do Boga. − Zawsze miałam wrażenie, że w czasie wędrowania staję się lepszym człowiekiem,
bardziej otwartym, milszym. Wiem,
że to strasznie patetycznie brzmi, ale
trudno, tak to czuję. Może po prostu
jestem za bardzo zmęczona, by się
denerwować − śmieje się Wioleta.
Piesza pielgrzymka knurowska
do Częstochowy z parafii pw. św.
Cyryla i Metodego rusza 25 sierpnia,
zapisy nadal trwają. − Do zobaczenia
na szlaku − dodaje Wioleta.
Justyna Bajko
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Jesienny „rozkład jazdy”:

powtórzcie to w lidze!
Foto: Piotr Skorupa

Pięć zw ycięstw i jeden
remis – to bilans piłkarzy
Concordii obejmujący okres
przygotowawczy do nowego
sezonu.
W sześciu meczach knurowianie strzelili 18 bramek, co
daje średnią trzy gole na jedno
spotkanie. Jednym słowem:
rewelacja.
Nie mogło być jednak inaczej, skoro do drużyny dołączyło kilku doświadczonych
zawodników. Koszulkę Concordii znów zakładają Łukasz
Pilc, Łukasz Żyrkowski, Piotr
Karwowski i Paweł Zarzycki.
To cztery silne ogniwa, które
w znaczący sposób mogą poprawić jakość Concordii.
W g r ach kont rol nych
formą błyszczał m.in. utalentowany młodzieżow iec
– Mateusz Gołębiewski. To po
jego strzałach knurowianie
zdobyli cztery gole. O jedno
trafienie więcej zanotował
Jarosław Kupis, który został
królem strzelców letniego
okresu przygotowawczego.
Wspom nia ny Mateusz
Gołębiewsk i ot w iera listę
młodzieżowców, z których
będzie korzystał w nadcho-

Ks concorDia Knurów

Honorową bramkę dla Wilków Wilcza w przegranym
1:4 meczu z Concordią strzelił były zawodnik
knurowskiej drużyny Łukasz Klar
dzącej rundzie trener Wojciech Kempa. Zgodnie z reg u la minem rozgr y wek, w
każdym meczu musi wystąpić
dwóch piłkarzy urodzonych
w roku 1991 lub młodszych.
Skoro Gołębiewski jest numerem jeden, to kto ma szansę

WyNiKi LeTNiCH SPARiNGóW CONCORDii KNURóW:
20 lipca - Jedność Przyszowice 3:0
(Damian Tkocz, Jarosław Kupis, Łukasz Żyrkowski)
23 lipca – Jedność Grabownia 2:1
(Mateusz Gołębiewski, Jarosław Kupis)
27 lipca - Przyszłość Ciochowice 3:3
(Łukasz Spórna 2, Mateusz Gołębiewski)
30 lipca - Szombierki Bytom 2:0
(Łukasz Spórna, Jarosław Kupis)
3 sierpnia - Wilki Wilcza 4:1
(Jarosław Kupis, Mateusz Gołębiewski, Mateusz Mikulski,
Piotr Karwowski)
6 sierpnia - Carbo Gliwice 4:0
(Wojciech Kempa, Jarosław Kupis, Mateusz Gołębiewski,
Łukasz Pilc)

być d r ug i m m łod zież owcem w wyjściowym składzie
Concordii? Przed tygodniem
wydawało się, że będzie to
ktoś z dwójk i bramkarzy:
Ka mi l Mossa kowsk i bądź
Paweł Krasoń. Dzisiaj w ygląda to już zupełnie inaczej,
bowiem trykot z numerem
jeden ubierze zapewne Paweł
Zarzycki. Pytanie o drugiego
młodzieżowca wciąż jest zatem aktualne. Najbardziej doświadczony jest Paweł Przesdzing, ale szansę będą chcieli
wykorzystać młodsi. W grach

kontrolnych trener Wojciech
Kempa przyglądał się Patr ykowi Wiszniowskiemu,
Arturowi Niewiedziałowi,
Mateuszowi Osmańskiemu,
Pawłow i Jaroszewsk iemu,
Dawidowi Wierciochowi i
Dariuszowi Linkowi. Na kogo
z nich zdecyduje się szkoleniowiec, przekonamy się
w niedzielę, bowiem na ten
dzień zaplanowano pierwszy mecz nowego sezonu z
rezerwami Rozwoju w Katowicach.
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

ostatni odcinek
serialu „powroty”?
Któż to ubiera
bramkarską bluzę
Concordii?

Toż to Paweł Zarzycki!

1

Przed dwoma tygodniami
napisałem, że Concordii przydałby się doświadczony bramkarz. Taki, jak Paweł Zarzycki,
który przed kilkoma laty dołożył swoją „cegiełkę” do awansu
knurowskiego klubu do 4. ligi.
Rzuciłem hasło „Paweł Zarzycki”, bo to osoba, która dała się
poznać w Knurowie z dobrej
strony. Mało tego. Golkiper
tuż przed nowym sezonem
na szczeblu 1. ligi dowiedział
się, że nagle nie jest potrzebny
Olimpii Grudziądz. Działacze
tego klubu bez sentymentów
zostawili bramkarza na lodzie,
a on zaczął rozważać opcję powrotu do Concordii. Wykręcił
więc numer do trenera Wojciecha Kempy, ten oddzwonił
i w błyskawicznym tempie

dograno wszystkie szczegóły
jego gry w Knurowie.
W ten sposób powstał kolejny odcinek serialu „Powroty”. W pierwszym bohaterem
był Łukasz Spórna, w kolejnym
– Jarosław Kupis, trzy następne odcinki były poświęcone
Piotrowi Karwowskiemu, Łukaszowi Pilcowi i Łukaszowi
Żyrkowskiemu, a ostatni Pawłowi Zarzyckiemu.
Seriale cieszą się olbrzymią
popularnością, a odtwórcy
głównych ról zostają gwiazdami. Wypada życzyć Concordii,
by i ten serial przyciągnął na
widownię rekordową publiczność, a piłkarze trafiali
nie tylko na pierwszą stronę
naszego tygodnika.
Piotr Skorupa

- klasa okręgowa, grupa I
1. kolejka - 13-14 sierpnia
Rozwój II Katowice - Concordia Knurów
2. kolejka - 20-21 sierpnia
Concordia Knurów - Krupiński Suszec
3. kolejka - 24 sierpnia
Czarni Piasek - Concordia Knurów
4. kolejka - 27-28 sierpnia
Concordia Knurów - MKS Lędziny
5. kolejka - 3-4 września
Unia Kosztowy - Concordia Knurów
6. kolejka - 10-11 września
Concordia Knurów - GKS II Katowice
7. kolejka - 17-18 września
Stal Chełm Śląski - Concordia Knurów
8. kolejka - 24-25 września
Śląsk Świętochłowice - Concordia Knurów
9. kolejka - 1-2 października
Concordia Knurów - Sokół Wola
10. kolejka - 8-9 października
Ogrodnik Cielmice - Concordia Knurów
11. kolejka - 15-16 października
Concordia Knurów - LKS Bełk
12. kolejka - 22-23 października
Unia Bieruń Stary - Concordia Knurów
13. kolejka - 29-30 października
Concordia Knurów - Sokół Orzesze
14. kolejka - 5-6 listopada
Pogoń Imielin - Concordia Knurów
15. kolejka - 12-13 listopada
Concordia Knurów - Orzeł Mokre

jeDnoŚć przyszowice

- klasa okręgowa, grupa IV
1. kolejka - 13-14 sierpnia
Jedność 32 Przyszowice - Gwarek Zabrze
2. kolejka - 20-21 sierpnia
KS 94 Rachowice - Jedność 32 Przyszowice
3. kolejka - 24 sierpnia
Jedność 32 Przyszowice – MKS Zabrze-Kończyce
4. kolejka - 27-28 sierpnia
Jedność 32 Przyszowice - Tarnowiczanka Stare Tarnowice
5. kolejka - 3-4 września
MOSiR Sparta Zabrze - Jedność 32 Przyszowice
6. kolejka - 10-11 września
Jedność 32 Przyszowice - Fortuna Gliwice
7. kolejka - 17-18 września
Tempo Paniówki - Jedność 32 Przyszowice
8. kolejka - 24-25 września
Jedność 32 Przyszowice - Walka Makoszowy
9. kolejka - 1-2 października
Orzeł Miedary - Jedność 32 Przyszowice
10. kolejka - 8-9 października
Jedność 32 Przyszowice - Silesia Miechowice
11. kolejka - 15-16 października
ŁTS Łabędy - Jedność 32 Przyszowice
12. kolejka - 22-23 października
Jedność 32 Przyszowice - Ruch II Radzionków
13. kolejka - 29-30 października
Polonia II Bytom - Jedność 32 Przyszowice
14. kolejka - 5-6 listopada
Jedność 32 Przyszowice - Piast II Gliwice
15. kolejka - 12-13 listopada
Carbo Gliwice - Jedność 32 Przyszowice

teMpo paniówKi

- klasa okręgowa, grupa IV
1. kolejka - 13-14 sierpnia
Tempo Paniówki - Ruch II Radzionków
2. kolejka - 20-21 sierpnia
Polonia II Bytom - Tempo Paniówki
3. kolejka - 24 sierpnia
Tempo Paniówki - Piast II Gliwice
4. kolejka - 27-28 sierpnia
Carbo Gliwice - Tempo Paniówki
5. kolejka - 3-4 września
Tempo Paniówki - Gwarek Zabrze
6. kolejka - 10-11 września
KS 94 Rachowice - Tempo Paniówki
7. kolejka - 17-18 września
Tempo Paniówki - Jedność 32 Przyszowice
8. kolejka - 24-25 września
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Tempo Paniówki
9. kolejka - 1-2 października
Tempo Paniówki - MOSiR Sparta Zabrze
10. kolejka - 8-9 października
Fortuna Gliwice - Tempo Paniówki
11. kolejka - 15-16 października
Tempo Paniówki – MKS Zabrze-Kończyce
12. kolejka - 22-23 października
Tempo Paniówki - Walka Makoszowy
13. kolejka - 29-30 października
Orzeł Miedary - Tempo Paniówki
14. kolejka - 5-6 listopada
Tempo Paniówki - Silesia Miechowice
15. kolejka - 12-13 listopada
ŁTS Łabędy - Tempo Paniówki
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Waldemar Jachimowski

Mimo zajęcia trzeciego miejsca w lidze terenowej, tenisiści stołowi LKS
Orzeł Stanica awansowali
do ligi okręgowej. To efekt
wycofania się z rozgrywek
Naprzodu Wieszowa oraz
rezygnacji z awansu drugiej drużyny ligi terenowej
– Strażaka Mikołów. Do gry
w nowym sezonie stanicki
klub przystąpi we wzmocnionym składzie, gdyż do
drużyny obok Michała Żyły,
Dominika Szmaja, Wojciecha Zaparta i Bartłomieja
Doli dołączyli: 20-letni Łukasz Gutowski ze Spartakusa Gliwice oraz rok młodszy
Adam Kuśka z trzecioligowej Kuźni Rybnik. Ponadto
szansę na grę mają jeszcze
Olek Kowol oraz najmłodsi:
Paweł Gutowski, Damian
Gilewski, Marcin Molenda,
Krzysztof Paszenda oraz
Wojtek Kijonka.
Rywalami Orła w lidze
będą m.in.. pierwsze drużyny Naprzodu Żernica i
Wilków Wilcza.

Ekipa Amatorskiego Klubu Biegacza

Biegi uliczne

Amatorzy i Sokoły
w Jaworznie
Komplet wyników turnieju „Knurów Cup”:
Blokersi – Sośnica
Mistral – Apteka
Intermarche – PTK DB Schenker
Soft Processing – Blokersi
Sośnica – Mistral
Apteka – Intermarche
PTK DB Schenker – Soft Processing
Blokersi – Mistral
Sośnica – Apteka
Intermarche – Soft Processing
PTK DB Schenker – Blokersi
Mistral – Intermarche
Apteka – Soft Processing
Sośnica- PTK DB Schenker
Blokersi – Intermarche
Mistral – Soft Processing
Apteka – PTK DB Schenker
Sośnica – Intermarche
Blokersi – Apteka
Soft Processing – Sośnica
PTK DB Schenker – Mistral

2:5
3:4
4:4
6:3
6:2
2:3
4:3
3:11
4:2
2:5
6:2
6:2
1:5
2:4
4:7
4:3
1:5
5:2
6:5
2:5
4:2

KOŃCOWA TABELA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PTK DB Schenker
Sośnica Gliwice
Mistral
Soft Processing
Intermarche
Blokersi
Apteka Św. Barbary

16
15
9
9
7
3
3

27-14
27-14
28-22
25-19
20-26
21-40
15-26

Reprezentacje dwóch knurowskich klubów wystartował y w biegu ulicznym w
Jaworznie. Rywalizacja odbywała się na dystansie 15
km. Z „naszych” najw yżej
sklasyfikowany został prezes
Amatorskiego Klubu Biegacza
– Czesław Nowak, jednak najlepszy czas osiągnął zawodnik
Sokoła – Łukasz Mika. Na
pokonanie 15-kilometrowej
trasy potrzebował on 55 minut
i 25 sekund. Ów czas dał mu 7.
miejsce w kategorii wiekowej
i 21. miejsce w open. Wspomniany Czesław Nowak został
sklasyfikowany tuż za podium
– czwarte miejsce w kategorii

Spławikowe
mistrzostwo
Krzysztofa Kozaka

Najlepsza „10”
spławikowych
mistrzostw
koła wędkarskiego
kopalni
„Szczygłowice”:
1. Krzysztof Kozak
2. Grzegorz Zawistowski
3. Dariusz Mech
4. Krzysztof Żak
5. Czesław Wojtanek
6. Bolesław Moritz
7. Piotr Strojek
8. Jerzy Kiełb
9. Waldemar Dziadek
10. Zygmunt Walder

PiSk

PiSk

Wędkarstwo

Staw „Jaskinia” był areną
rywalizacji wędkarzy o tytuł
spławikowego mistrza koła
przy kopalni „Szczygłowice”.
W stawce 24 startujących najlepszy wynik – 5070 punktów
– zdobył Krzysztof Kozak.
- Zawody były również
finałem cyklu Grand Prix,

PTK DB Schenker

wiekowej – a jego czas to godzina 7 minut i 3 sekundy.
W Jaworznie wystąpili też
inni zawodnicy knurowskich
klubów:
- Elżbieta Lewicka (AKB)
- 13. miejsce w kategorii, czas:
1.13.47,
- Piotr Bieliński – 13. miejsce w kategorii, czas: 56.31,
- Bogusława Kondzielnik
– 14. miejsce w kategorii wiekowej, czas: 1.21.08,
- Wiesław Maciejewski
(AKB) – 17. miejsce w kategorii – czas: 1.18.21
- Przemysław Niezgoda
(AKB) – 177. miejsce w kategorii, czas: 1.30.39.

którego zwycięzcą został Czesław Wojtanek – w yjaśnia
L e s z ek Re jkow icz ,pre z e s
koła węd karsk iego. - Nagrodą był okazały puchar
ufundowany przez zwycięzcę
trzech ostatnich edycji Grand
Prix Krzysztofa Kozaka.
PiSk

Foto: Dawid Rejkowicz

Fragment meczu Blokerski – Mistral
(przy piłce Michał Szczurek)

Awans
Orła!

Zwycięzca Grand Prix
– Czesław Wojtanek
i mistrz koła – Krzysztof
Kozak

Foto: Dawid Rejkowicz

Nieoczekiwanym sukcesem
zespołu PTK DB Schenker
zakończył się organizowany
już po raz szósty przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji turniej „Knurów Cup”. Wprawdzie
zwycięska ekipa sprawiła już
nie lada sensację wygrywając w
marcowym turnieju o Puchar
Prezydenta Miasta Knurowa,
ale mało kto liczył, że tegoroczny spadkowicz z ligi halowej
będzie w stanie powtórzyć takie osiągnięcie. Początkowo
wydawało się, że turniejowym
zmaganiom prym wieść będzie
także zespół Intermarche, który
podzielił się punktami w starciu
z „Petekowcami”, a następnie
pokonał drużynę Apteki. Kolejne mecze zespołu Intermarche
były coraz większym rozczarowaniem i drużyna, która przed
dwoma tygodniami była rewelacją międzynarodowego turnieju
w Czechach, musiała zadowolić
się zaledwie 5. miejscem w stawce siedmiu drużyn.
Zupełnie niespodziewanie
na faworyta turnieju wyrastał
absolutny debiutant – zespół
Sośnicy Gliwice odnosząc w
pierwszych trzech meczach
komplet zwycięstw. Dopiero
w kolejnym meczu zespół z
Gliwic okazał się nieznacznie
gorszy od PTK, jednak jak się
okazało, była to jedyna porażka tej drużyny i do ostatniej
minuty turnieju zachowywała
ona szanse na końcowy sukces.
Ten przypadł jednak wspomnianemu zespołowi PTK DB
Schenker, który nie zmarnował
szansy i w ostatnim meczu dnia
pokonał Mistral. Ta ostatnia
ekipa po kiepskim sezonie halowym mile zaskoczyła zajmując ostatecznie 3. miejsce.

Foto: AKB

PTK znowu górą

Tenis stołowy

Dziesięciu najlepszych wędkarzy mistrzostw
szczygłowickiego koła

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Energetyczna muzyka,
ryk silników, i oni
Tydzień temu (czwartek)
tuż przed godziną szesnastą
plac centrum handlowego
„Merkury” został „zalany” najpierw energetycznymi brzmieniami grupy The Cumpels, a
następnie rykiem motocyklowych silników. Z jednej strony
muzyka, z drugiej mężczyźni
w skórach i na lśniących jednośladach, a w środku biegacze.
I wszystko jasne. Taką oprawę
może mieć tylko knurowska
sztafeta, która tradycyjnie
już metę wyznaczyła sobie
na Przystanku Woodstock.
- Przed nami 460 kilometrów
– mówił Bogdan Leśniowski,
knurowski maratończyk i jednocześnie osoba, która od kilku
lat efektywnie współpracuje z

Jurkiem Owsiakiem. - Na Przystanek Woodstock biegniemy
po raz ósmy, a sztafeta z roku
na rok się zmienia. Tym razem
do naszego projektu dołączyła
ekipa programu informacyjnego
„Panorama” na czele z reporterką Małgorzatą Wiśniewską.
Ekipa telewizyjnej „Dwójki”
pobiegnie z nami w trzecim
dniu sztafety.
Kilka godzin przed startem
knurowskiej sztafety agencje
informacyjne obiegła wiadomość o tragicznym wypadku
drogowym, w którym zginęły
dwie osoby. Młodzi ludzie byli
w drodze na Przystanek Woodstock. – Jeszcze wczoraj słyszałem Jurka Owsiaka, jak apelował
do wszystkich, którzy wybierają

się na festiwal, by byli uważni i
ostrożni – mówił tuż przed startem Bogdan Leśniowski. – Ten
poranny wypadek pokazał, że
nie zawsze można się ustrzec
tragedii. Jest to dla nas bardzo
smutna informacja.
Bogdan Leśniowski, podobnie jak w latach ubiegłych,
nie zapomniał o statuetce biegacza, która symbolizuje Forresta Gumpa. W tym roku odebrał ją przedstawiciel Nauki
Jazdy Dariusza Kędzierskiego,
który bezinteresownie pomaga w organizacji sztafety. Ta
wyruszyła w ośmioosobowym
składzie i z jasnym przekazem
dla tych, którzy przyszli ich dopingować: „Bieganie mamy we
krwi”. Na trasie, która wiodła

do Kostrzyna nad Odrą m.in.
przez Frankfurt nad Odrą, a
następnie wśród uczestników
Przystanku Woodstock nasi
biegacze popularyzowali hasło:
„Stop przemocy, stop narkotykom”.
Powodzenia na każdym
kilometrze trasy, szczęśliwego
dotarcia na Przystanek Woodstock z pozdrowieniami dla
Jurka Owsiaka – tego życzył
uczestnikom wyprawy Jerzy
Pach, wiceprzewodniczący
knurowskiej Rady Miasta.
W każdym dniu sztafety,
jej uczestnicy mieli do pokonania około 30 km. Nie
jednorazowo, a w pięciokilometrowych zmianach.

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Motocykliści od lat towarzyszą
knurowskim biegaczom. Nie
inaczej było przed tygodniem

Członkowie sztafety

Podniesiony kciuk oznacza, że uczestnicy
sztafety z optymizmem wybiegli na trasę
Statuetka biegacza za bezinteresowną pomoc
w organizacji sztafety otrzymała w tym roku
m.in. Nauka Jazdy Dariusza Kędzierskiego

Krzysztof Skowroński
z zespołu The Cumpels

„Bieganie mamy we krwi”
– w koszulkach z takim
napisem wyruszyli na trasę
uczestnicy sztafety
Sygnał do startu dał Jerzy Pach,
wiceprzewodniczący Rady Miasta,
któremu towarzyszył maratończyk
i członek Komisji Sportu, Marian
Gruszka

Pokonali
kilometry
i upał
- Codziennie rano Bod e k (B o g d a n L e ś n i o w s k i
– przyp. red.) budził nas smsem, którym informował o tym,
jak idzie podróż – relacjonuje
oficjalna strona internetowa
festiwalu. - Wszyscy biegnący
przyznawali zgodnie, że najbardziej uciążliwy był upał,
który nie odpuszczał ani na
krok (...). Ale, jak co roku dali
radę i są z nami! Witamy i
gratulujemy!
Knurowska sztafeta dotarła na festiwal w sobotę
późnym popołudniem, a na
scenie zaprezentowała się
przed godziną dwudziestą.
- Organizatorzy podają,
że na Przystanku Woodstock

było około 700 tysięcy osób
– mówił po powrocie do
Knurowa Bogdan Leśniowski. – Cieszę się, że po raz
kolejny też tam byliśmy i
ze swej strony serdecznie
dziękuję wszystkim uczestnikom sztafety, sponsorom,
policjantom, straży miejskiej
oraz straży pożarnej, a także
motocyklistom.
Dodajmy, że na festiwalowej scenie Bogdan Leśniowski podziękował za wsparcie
reprezentacji telewizyjnej
„Panoramy” wręczając jej
statuetkę biegacza symbolizującą Forresta Gumpa.

