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września (niedziela), przy zamku w Chudowie, odbędą się
Dożynki Gminy Gierałtowice. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje. Największą będzie z pewnością
w ystęp A ndrzeja Grabowsk iego.
Popularny aktor znany m.in. z roli
Ferd k a K iepsk iego ud ziela się
ostatnio jako kabareciarz. Jest więc
niema l pew ne, ż e prz y chudowskim zamku rozlegną się salw y...
śmiechu.
Miłośników muzyki gitarowej,
pamiętających czasy Czerwonych
Gitar, ucieszy informacja o występie zespołu Chrząszcze.
Zwieńczeniem zabaw y dożynkowej będ ą a negdot y i piosen k i
w wykonaniu Ingi Papkali i zespołu
Twist Team T&T.
/g/

Knurów. Anna Misiura dyrektorem Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych

Najlepsza w konkursie

Jeszcze nie tak dawno informowaliśmy o reelekcji
Anny Misiury na stanowisko dyrektora Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz pokieruje ona
Miejskim Zespołem Jednostek Oświatowych

P

rzypomnijmy. Wakat na kierowniczy m stanowisku w MZJOś
powstał, gdy dyrektor Wojciech Świerkosz został wiceprezydentem Rybnika.
Przez pół roku placówką zarządzał
wicedyrektor Tomasz Lewicki.
W połowie sierpnia poznaliśmy
wyniki konkursu na nowego szefa

MZJOś. Została nim dotychczasowa
dyrektorka „Jedynki”, Anna Misiura.
Spełniła wszystkie niezbędne wymagania konieczne do podjęcia pracy
oraz wszystkie dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonanie zadań.
– Jej kwalifikacje, przygotowanie
merytoryczne oraz doświadczenie

foto-migawka

w zarządzaniu jednostką oświatową
dają gwarancję prawidłowej realizacji
zadań wyznaczonych na powierzonym
stanowisku – informują urzędnicy.
oprac. /g/

Foto: Paweł Gradek

Zaproszenie

Za głosem bluesa idź...
N
ie będzie to legendarny Breakout, bo nie ma wśród nas Miry
Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy. Oldbreakout, który wystąpi w najbliższą
sobotę w gliwickim Parku Chopina,
to po prostu dobre wspomnienie
i muzyczny dialog. Grupie udzielą

wsparcia: objawienie opolskich Debiutów – Natalia Sikora i saksofonista
Mariusz Kozłowski.
Dla fanów bluesa będzie to muzyczna uczta.
Początek o godz. 19.30. Wstęp
wolny.
/g/

Radio Taxi, proszę czekać...
... – zaczekamy. Coś być musi, coś być musi, do choler
y, za zakrętem – śpiewał Przemysław Gintrowski
w czołówce
serialu Stanisława Barei pt. „Zmiennicy”. 29 lat późni
ej na parkingu Biedronki przy ul. Szpita lnej stanęł
a taksówka
Warszawskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego
o numerze bocznym 13 13. Co prawda Polsk i Fiat
125p nie jest – jak
ten serialowy – w kolorze „Safari”, ale reszta szczeg
ółów zgadza się.
Czyżby ktoś z Warszawy zamówił kurs do Knuro
wa?

Historyczna zagadka fotograficzna

Dlaczegoś, tato, je wyburzył?

Zeszłotygodniowa zagadka nie sprawiła trudności
naszym Czytelnikom. Knurowianie z nostalgią
wspominali dawny Knurów: budynki, których już
nie ma i ludzi, którzy odeszli

Na zdjęciu znajduje się nieistniejący już budynek mieszkalny I kolonii
robotniczej przy ul. Wilsona 8. Mieszkał w nim m.in. Joachim Masarczyk.
Dobrze pamięta sąsiadów: – Oprócz
nas były jeszcze trzy rodziny: Szary,
Rojowiec i Drozd – dodaje.
– Budynki rozmieszczone były po
jednej i drugiej stronie drogi – pisze

w liście do redkacji Ewa Granieczny.
– Mieszkały w nich m.in. rodziny Foja,
Rotter, Zuber, Drozd, Błyszcz, Ryszka,
Plaza, Pryba.
Rozrastająca się kopalnia „Knurów” potrzebowała robotników. Ci,
skuszeni wizją wysokich zarobków,
napływali z różnych stron Polski.
W 1904 roku zarząd kopalni podjął
decyzję o budowie mieszkań dla ponad 50 proc. załogi. Pierwsze budynki
I kolonii robotniczej powstały już rok
później. Prace podzielono na dwa
etapy: najpierw wybudowano budynki
przy ul. Floriana, potem przy ul. Sokoła i dr. Ogana.
– Domy miały charakterystyczne
cztery wejścia ze schodkami i gankami
dla każdej z rodzin oraz jeden wspólny
ganek – dodaje Ewa Granieczny.

Pod koniec 1905 roku kopalnia
dysponowała 20 budynkami z 80
mieszkaniami. Jak wspominają mieszkańcy, czynsz na I kolonii był dosyć
wysoki.
Budynki przy ul. Wilsona zburzono na początku lat 80., by ustąpiły
miejsca blokom tzw. osiedla „Uchwały”.
– Niestety, pomagałem je wyburzać
– wspomina Bogusław Kijas. – Żal
było, ale cóż mogliśmy zrobić. Takie
polecenie wydał Jan Szlachta, ówczesny
dyrektor kopalni.
W jednym z domów mieszkała
ciotka pana Kijasa – Elżbieta Moroń.
– Pamiętam, jak miesiąc przed
wyburzaniem, wracaliśmy z ciocią
z kościoła. Już wiedziała, że musi się
wyprowadzić, wszyscy mieszkańcy
otrzymali pisma z kopalni – wspomina knurowianin. – Tydzień później
dyrektor Szlachta wezwał mnie do
siebie. Powiedział: „Weź ciężki sprzęt,
będziemy wyburzać budynki przy
Dzierżyńskiego”. Już w trakcie wyburzania, ludzie się oburzali, że przecież
to nasza historia, że trzeba zachować
i odnowić. Nawet teraz mój syn pyta:
„Dlaczegoś, tato, je wyburzył?!”. A co

ja mogłem zrobić?! Była decyzja, nie
było dyskusji.
Wszystkim osobom, które wzięły
udział w konkursie (a było ich niemało) bardzo dziękujemy! Upomin-

ki ufundowane przez Izbę Tradycji
otrzymują Kornelia Szołtysek- Hadik,
Piotr Studniok i Joachim Masarczyk.
Gratulujemy! Nagrody czekają na
Państwa w naszej redakcji.
jb

Czas na kolejną zagadkę!

reklama

Prosimy o rozszyfrowanie, jaki budynek uchwycono na zdjęciu? Mile
widziane są wspomnienia z nim związane. Być może ktoś z Czytelników ma
inną fotografię przedstawiającą ten dom lub bliską okolicę?
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji (ul. Niepodległości 5),
drogą mailową: redakcja@przegladlokalny.eu lub kontaktując się z nami
telefonicznie (nr tel. 32 332 63 77).
Nagrody czekają!
Foto: Archiwum Izby Tradycji KWK Knurów
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Knurów

Ucieczka ze szpitala
Z piżamie, z wenflonem wbitym w ramię krążył
po Gliwicach, przekonany, że spaceruje po swoim
rodzinnym Knurowie. Dzięki opasce na ręce
strażnikom miejskim udało się ustalić, z którego
szpitala uciekł knurowianin

B

Knurów

Pomocny
patrol
S

Knurowianin spacerował po
Gliwicach z wbitym w ramię
wenflonem

lefon uratował knurowianinowi życie.
W poniedziałek temperatura sięgała
powyżej 30 stopni Celsjusza. A upały
bywają zabójcze, szczególnie dla starszych i osłabionych osób.
jb

Do trzech razy sztuka?

Nie wszyscy uczą się na błędach. Mężczyzna,
urodzony w Knurowie, był dwa razy zatrzymywany
przez policję za jazdę po pijanemu. Za trzecim
razem Sąd Rejonowy w Gliwicach zdecydował
o upublicznieniu wizerunku niefrasobliwego
kierowcy. Czy społeczny ostracyzm pomoże?
ężczyzna w lut y m skończył
50 lat. Prawo jazdy, wyrokiem
sądu, stracił w 2011 roku. Fakt ten, nie
przeszkodził mu ponownie zasiąść za
kółkiem. Miał pecha. Funkcjonariusze
zatrzymali Romana N. 29 lipca 2014
roku około godz. 8 na ulicy Stachury
w Gierałtowicach. Jechał samochodem
marki Renault. Był pijany – miał ponad
2 promile alkoholu we krwi.
Historia lubi się powtarzać. Po raz
drugi mężczyzna wpadł dokładnie
dwa miesiące później – 28 września
o godz. 12 w Gierałtowicach na ul.
Sobieskiego. Prowadził ten sam samochód co poprzednio, znowu był
pijany (ponad 3 promile) i bez ważnego
prawa jazdy.
Sprawa trafiła na salę sądową. Sąd
Rejonowy wydał wyrok w styczniu

odobno pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale niekoniecznie odwrotnie. Pewien mieszkaniec
budynku przy ul. Staszica znęcał się
nad swoim oddanym zwierzęciem.
Los czworonoga poruszył sąsiadów,
którzy 10 sierpnia rano zawiadomili
o tym Straż Miejską. Strażnicy zainterweniowali i przekazali sprawę do
Komisariatu Policji w Knurowie. Za
znęcanie się nad zwierzętami grozi
kara do 2 lat pozbawienia wolności, a
za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem – do 3 lat więzienia.
MiNa

Gierałtowice

M

Maltretował
psa
P

2015 roku. Skazał kierowcę na karę
roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 7 lat. Oskarżony
musiał także wpłacić 3 tys. złotych na
rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Sąd zdecydował również o podaniu
treści wyroku do publicznej wiadomości. Oskarżony odwołał się od decyzji sądu. W czerwcu Sąd Okręgowy
w Gliwicach zmniejszył mężczyźnie
karę pozbawienia wolności do roku
i warunkowo zawiesił jej wykonanie
na okres próby 3 lat. Obniżono także
wymiar drugiej kary- zakazu prowadzenia pojazdów – z 7 na 5 lat.
Wyrok przez miesiąc będzie dostępny na stronie Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.

jb

Foto: Justyna Bajko

Alkohol i samochód to niebezpieczne połączenie
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traż Miejska interweniuje nie tylko
w przypadkach łamania prawa, ale
i tam, gdzie potrzebna jest zwyczajna,
ludzka pomoc. We wtorek, 11 sierpnia,
po godz. 15, na ul. Sienkiewicza patrol
SM natknął się na starszego mężczyznę, który miał problem z samodzielnym poruszaniem się. Strażnicy odprowadzili staruszka do domu. Z kolei
w piątek, 14 sierpnia patrol pomógł
starszemu mężczyźnie, który zasłabł
przy ul. Szpitalnej. Po przebadaniu
przez pogotowie knurowianin został
zaprowadzony przez strażników do
miejsca zamieszkania.
MiNa

Knurów

Nie
pohandlował
W

ręce policji wpadł handlarz narkotyków i dopalaczy. 25-letni
mieszkaniec Gliwic krążył po Knurowie zapewne w poszukiwaniu klientów. Zachowanie gliwiczanina wydało
się podejrzane funkcjonariuszom
patrolującym teren. Kiedy podeszli,
aby go wylegitymować, zdenerwowany
mężczyzna zaczął uciekać. Policjanci
ruszyli w pogoń. Po krótkim pościgu
zatrzymali gliwiczanina. Okazało się,
że powodem panicznej ucieczki był
strach przed więzieniem. Handlarz
miał przy sobie 206 gramów marihuany i sto tabletek dopalaczy.
jb

Knurów

Ugotowany
G

otowanie bywa niebezpieczne.
Przekonał się o tym mieszkaniec
bloku przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej. 15 sierpnia mężczyzna spalił potrawę i przy okazji nieomal spalił swoje
mieszkanie. Dym wydobywający się
z lokalu na tyle przestraszył sąsiadów,
że wezwali Straż Pożarną. Na szczęście
skończyło się na strachu. Interwencja
strażaków nie była potrzebna. Knurowianin wyniósł spalone danie na
balkon. Ucierpiał tylko obiad.
jb

Foto: Mirelle Napolska

ył poniedziałek, 10 sierpnia, koło
godz. 17. Na ul. Orlickiego w Gliwicach, tuż obok ogródków działkowych, przechodnie zobaczyli starszego
pana. Zachow y wał się spokojnie.
Niepokój gliwiczan wzbudził wygląd
staruszka. Miał na sobie piżamę,
a w ramię wbity wenf lon. Wezwana
na miejsce straż miejska zajęła się
zagubionym mężczyzną.
– W trakcie rozmowy udało się
ustalić dane osobowe mężczyzny oraz
to, że mieszka w Knurowie. Mężczyzna
nie potrafił powiedzieć strażnikom, jak
znalazł się w tym miejscu, oraz w jakim
szpitalu przebywa. Cały czas twierdził,
że znajduje się w Knurowie – informuje
Straż Miejska w Gliwicach.
Na szczęście starszy pan miał na
ręce opaskę z wypisaną nazwą szpitala.
Patrol zawiózł mężczyznę z powrotem
do placówki leczniczej i oddał pod
opiekę lekarzy.
Strażnicy miejscy podkreślają, że
tak szybka i skuteczna interwencja
była możliwa tylko dzięki pomocy jednego z mieszkańców Gliwic, który nie
przeszedł obojętnie obok zabłąkanego
starszego pana. Być może ten jeden te-

Knurów

Knurów, Pilchowice

Horror w czterech ścianach
Bił, szarpał i wyrywał włosy – 44-latek z gminy
Pilchowice przez kilka miesięcy znęcał się nad
żoną. Podobny horror przeżywała mieszkanka
Knurowa – gnębił ją syn. Obu panów zatrzymała
knurowska policja

W

edług policyjnych statystyk,
tylko w 2014 roku, ofiarami
przemocy padło w Polsce ponad 100
tys. osób (w tym 70 tys. kobiet i 20 tys.
małoletnich). Rodziny późno zgłaszają
problem, nieustannie mając nadzieję,
że sprawca się zmieni, że przestanie.
4 4-latek, mieszka niec gminy
Pilchowice, znęcał się nad żoną od
czerwca do sierpnia. – Bił, szarpał
pokrzywdzoną oraz wyrywał jej włosy
z głowy – informuje podinspektor
Maciej Kawa, komendant Komisariatu
Policji w Knurowie.
To, co działo się w czterech ścianach, wyszło na jaw po rodzinnej
awanturze. Policjanci wezwani na
interwencję, widząc agresywne zachowanie mężczyzny wobec żony, podjęli
decyzję o jego zatrzymaniu.
– Mężczyznę oskarżono o znęcanie – tłumaczy podinspektor Maciej
Kawa. – Zastosowano wobec niego
środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, musi się zgłaszać 3
razy w tygodniu. Wydano także nakaz
opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się
do pokrzywdzonej.
Mężczyzna czeka na rozprawę.
Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Agresor z Knurowa już raz odpowiadał na przemoc w rodzinie.
W zeszłym roku został skazany i odsiedział wyrok 15 miesięcy pozbawienia wolności. Wyszedł w czerwcu. Nie
miał gdzie się podziać, więc wrócił
do chorej matki, miał tam pokój.
Kobieta jest po udarze. Nie potrafiła
przeciwstawić się synowi. Ten wykorzystywał jej chorobę – znęcał się
psychicznie, popychał. Na szczęście
horror nie trwał długo. Policjanci mieli
na oku gnębiciela. Został zatrzymany
– wydano nakaz opuszczenie lokalu
i zakaz zbliżania do poszkodowanej.
Ponownie odpowie za znęcanie. Tym
razem wyrok będzie wyższy, bo, jak
mówi kodeks karny: „Jeżeli sprawca
skazany za przestępstwo umyślne na
karę pozbawienia wolności popełnia
w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6
miesięcy kary umyślne przestępstwo
podobne do przestępstwa, za które
był już skazany, sąd może wymierzyć
karę przewidzianą za przy pisane
sprawcy przestępstwo w wysokości do
górnej granicy ustawowego zagrożenia
zwiększonego o połowę”.
jb

Pamiętaj! Z przemocą trzeba walczyć!
Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej
stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem
może być znacznie gorzej! Możesz zatrzymać przemoc! Możesz uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich! Jest to jedyna droga do normalności w życiu
twoim i twojej rodziny!
Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Odwykowej
lub Klubu Abstynenta. Możesz zadzwonić też na numery telefonów:
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 0‒801 120 002 (płatny pierwszy impuls, czynny od poniedziałku do soboty
w godzinach 10.00‒22.00, w niedziele i święta w godzinach 10.00‒16.00), tel.
(0‒22) 666 00 60 (linia płatna, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00‒22.00), Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 0 800 120 226 (linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 8:00 - 22:00).

źródło: wprewencji.policja.waw.pl
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Knurów. Budowa nowych miejsc postojowych wymaga regulacji własnościowych na terenie LWSM

Czy spółdzielcy dadzą zgodę?
Powstają nowe parkingi, ale to ciągle nie wystarcza.
Na sporą poprawę sytuacji mogliby liczyć mieszkańcy
osiedla Wojska Polskiego II. Miasto chce przebudować
ulice i zbudować nowe miejsca postojowe. Ale do tego
potrzebna jest zgoda spółdzielców...

C

Drog i w obrębie osied la n ie
są drogami publicznymi, lecz wew nętrzny mi. To oznacza, że ich
przebudowa może być realizowana,
jeśli wszyscy właściciele (bądź użytkownicy wieczyści) zgodzą się na
podział i zajęcie terenu dla potrzeb
inwestycji. Co więcej, konieczne
jest uregulowanie stanu prawnego
wydzielonych części działek, niezbędnych do wykonania inwestycji.
I tu – mówiąc kolokwialnie – jest

pies pogrzebany. Teren, na którym
miałyby powstać miejsca parkingowe nie należy w całości do miasta.
- Gdyby chcieć zbudować miejsca
postojowe wyłącznie na terenie gminy, to musiałyby one być zlokalizowane równolegle do jezdni. Powstałyby,
ale nie byłoby ich tyle, ile oczekują
zmotoryzowani mieszkańcy osiedla
– tłumaczy wiceprezydent Knurowa
Barbara Zwierzyńska. – Oczywiście
sensowniejsze jest usytuowanie ich

Źródło: Materiały UM Knurów

ztery lata temu knurowski
magistrat opracowa ł koncepcję przebudow y układu
komunikacyjnego w rejonie os. WP
II. Zakłada w niej powstanie wielu
nowych miejsc postojowych, m.in.
przy ulicach Piłsudczyków, Lotników i Dywizji Kościuszkowskiej. W
czym więc problem, w pieniądzach?
Niezupełnie. Istnym węzłem gordyjskim wydaje się być regulacja stanu
prawnego terenu.

prostopadle do jezdni, dzięki czemu
ilość miejsc postojowych co najmniej
by się podwoiła.
Jednak by to zrobić, trzeba by
wejść w teren spółdzielni. Niedużo
– dwa, trzy metry, niekiedy nieco
mniej lub niewiele więcej. Tyle trzeba
by „urwać” z trawników przylegających do dróg. Na to jednak musieliby
się zgodzić spółdzielcy. W praktyce
wszyscy właściciele i użytkownicy
wieczyści lokali w budynkach przy
wspomnianych ulicach. Konieczne
byłyby zmiany własnościowe – wydzielenie części działek i przekazanie
ich miastu.
Miasto zwróciło się do Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej o podjęcie „starań
w celu uzyskania wymaganych zgód,
umożliwiających realizację kolejne-

Na rysunku widać, jak przebiega granica terenu należącego do miasta i spółdzielni
– to linia przecinająca prostokąty stanowiące zarys miejsc postojowych

Knurów

Obradowała
Rada Miasta

/bw/

32 332 63 77

sygnały czytelników
Foto: Justyna Bajko

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Dwie uchwały były przedmiotem obrad
sesji knurowskiej Rady Miasta, która
odbyła się w ubiegłą środę w ratuszu

16

lipca do Rady Miasta wpłynął wniosek spółki Everest
Finanse w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku
pracy z radnym Maciejem Kandziorem. Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem.
Jeśli podstawą do decyzji pracodawcy
są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, rada
gminy powinna odmówić zgody.
Everest Finanse podała, że przyczyną rozwiązania stosunku pracy
jest brak realizowania przez radnego obowiązków wynikających z
umowy, w tym osiągania założonych
wyników oraz realizowania poszczególnych obowiązków wskazanych w
umowie o pracę.
W głosowaniu większość radnych
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(8 głosów „za”, przy 5 „przeciw” i
3 „wstrzymujących się”) uznała, że
podstawą rozwiązania stosunku
pracy z radnym nie są zdarzenia
związane z wykonywaniem przezeń
mandatu radnego.
Druga uchwała dotyczyła zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, zgłoszonych
w wyborach na kadencję w latach
2016-2019. Rada upoważniła przewodniczącego o przesłanie danych
osobowych 23 kandydatów do KWP
w Katowicach.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

go etapu inwestycji [I etapem była
przebudowa u l. Mar y narzy i u l.
Lotników, ale tam nie były konieczne
opisywane zabiegi – dop. red.] lub
rozważenie możliwości współpracy w
oparciu o stosowne porozumienie pomiędzy Gminą i LWSM, określające
obowiązki stron w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej
oraz wykonania robót, w tym zasady
finansowania inwestycji”.
- Zdajemy sobie sprawę, że to bardzo skomplikowana sytuacja – podkreśla wiceprezydent Zwierzyńska.
– Bardzo nam jednak zależy na realizacji inwestycji w sposób maksymalnie efektywny. W tym przypadku na
jak największej ilości miejsc postojowych, tak przecież bardzo wyczekiwanych przez knurowian.
Wiceprezydent Zwierzyńska nie
ma wątpliwości, że do umożliwienia
realizacji wspólnych przedsięwzięć
nieodzowna jest współpraca, a nawet
współuczestnictwo, miasta i spółdzielni.
W korespondencji między Urzędem M ia st a i LWSM pre z ydent
Knurowa Adam Rams wskazuje na
satysfakcjonujące obydwie strony
praktyki i doświadczenia: - Dobrym
przykładem naszych wspólnych działań jest przebudowa ul. Kapelanów
Wojsk ow ych i mod e r niz a c ja ul .
Mieszka I po oddaniu miastu przyległego do tej ulicy terenu.
W ubiegły piątek miasto pisemnie skierowało do LWSM propozycję
współpracy.
- Przesyłając taką wolę współdziałania kieruję się licznymi wnioskami
mieszkańców tej części miasta – podkreśla prezydent Rams.

tak ładnie: dużo kwiatów i czyste
ulice. A u nas? Chodnik przy grocie
solnej nierówny (choć nierówny to
za mało powiedziane!), wszędzie
pełno śmieci. Czy naprawdę nie ma
nikogo, kto by się tym zainteresował? Gdybym była młodsza i miała
więcej siły sama chwyciłabym za
miotłę. Dawniej przy każdym budynku była kobieta, która sprzątała
i budynek i teren wokół, a teraz
nikt nie sprząta. Nie potrafię się
pogodzić z tym, że tak sami zaniedbujemy nasze miasto.
Knurowianka

Cmentarz czy skwer?
Za dużo trawy

- Proszę przyjrzeć się terenowi
przy sklepie „Żabka” na ul. Sobieskiego. Trawa, która tam rośnie
jest coraz wyższa i chyba nikt nie
ma zamiaru jej kosić. Ogródki obok
są zadbane, a tutaj takie chaszcze!
Oburzona

rowie radni działają, zapraszają
artystów i zawsze coś się dzieje. U
nas radnych widziałam tylko przed
wyborami, jak chodzili po mieszkaniach. Dziś jakby zapomnieli,
że Szczygłowicom brakuje imprez
w plenerze. Szkoda. Zazdrościmy
Knurowowi, że tyle się tam dzieje,
a radni tak prężnie działają.
Szczygłowiczanka

Zazdrościmy imprez Syf z malarią
- Jestem mieszkanką Szczygłowic i z sentymentem wspominam
czasy, kiedy w parku NOT można
było posłuchać muzyki, a nawet
zatańczyć. Festyny odbywały się
też przy Domu Kultury. W Knu-

- Koło budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej jest syf z malarią!
Niech ktoś tam w końcu posprząta!
Niedawno wróciłam z wycieczki.
W innych miejscowościach jest

- Wyszłam z pieskiem na wieczorny spacer i z przerażeniem
odkryłam, co po zmroku dzieje się
na terenie dawnego cmentarza. Widziałam tam 3 pannice pociągające
flachę z gwinta. Na sąsiedniej ławce
siedziało kolejne towarzystwo raczące się alkoholem. Nie wiem, czy
kawalerka wie, jak wiele to miejsce
znaczy dla Knurowa, że był tu kiedyś
cmentarz. Odnoszę wrażenie, że dla
młodzieży nie ma już żadnych świętości. Straży Miejskiej radziłabym,
aby częściej patrolowała tę okolicę.
Może wystarczyłoby wystawić kilka
mandatów? Jeśli to nie zda egzaminu, warto pomyśleć nad usunięciem
ławek z cmentarza. Niech to będzie,
no właśnie, cmentarz, a nie skwer.
Beata
not. g, jb

Przegląd Lokalny Nr 33 (1171) 20 sierpnia 2015 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Awarie poza planem
Knurów

- Inżynierów było tu tylu, że nie szło ich zliczyć. Tylko żaden
nie potrafił usunąć awarii gazu - Józefowi Skapczykowi
z ul. Chopina nie jest do śmiechu, zwłaszcza że wcześniej
borykał się z brakiem internetu, prądu i wody

P

rzed domem pana
Jó z e f a j e s t g ł ę b o k i
w y kop p opr z e c i nany rura mi i przewoda mi.
Dla ekipy remontującej ul.
Chopina nie powinny one
stanowić przeszkód, jeśli ma
aktualną mapę z naniesionymi sieciami. Niestety, dzień
po dniu robotnicy natykają
się w ziemi na kolejne „niespodzianki”.
- Zaczęło się od dwóch
awarii internetu. Przyjechali
ludzie z Orange i je usunęli relacjonuje Józef Skapczyk.
- Niedługo później rozwalili
prąd, przez co musiałem na
nowo programować wszystkie
urządzenia w domu.
Do litanii pomyłek knurowianin dodaje uszkodzenie przyłącza do wodociągu.
I w tym przypadku, po interwencji radnego Jerzego Pacha, awarię udało się szybko
usunąć.
Sąsiedzi pana Józefa z obawą obserwują ten swoisty
festiwal pomyłek. Zwłaszcza
że w ubiegłą środę robotnicy

ka i jego rodziny teoretycznie
brak ciepłej wody i brak możliwości ugotowania obiadu.
Teoretycznie, bo pan Józef zna
stare metody i z każdej opresji
wyjdzie obronną ręką. Obiad,
wiadomo, kuchenka zasilana
butlą z gazem. Kąpiel?
- To pan nie wie, jak to kiedyś się robiło? Nastawiam w
pralce opcję gotowanie. Automat pobiera wodę, podgrzewa
ją w bębnie, a później wężem
zwraca do wanny - tłumaczy
knurowianin.
Nie ma pretensji do robotników, bo wie, że nie kopią w
ziemi na oślep. Posiłkują się
planami, które ktoś im przygotował.
- Pewnie miał mgr przed
nazwiskiem - przypuszcza pan
Skapczyk. - I pewnie wziął za
swoją pracę niemałe pieniądze.
Nacz el n i k Wyd zia ł u
Inwest ycji Miejsk ich, Ewa
Szczypka, tłumaczy, że projekt przebudowy ul. Chopina

Józef Skapczyk ma nadzieję, że to już koniec
awarii przy ul. Chopina

uszkodzili przyłącze do gazociągu.
- Inżynierów było tu tylu,
że nie szło ich zliczyć. Tylko
żaden nie potrafił usunąć awarii gazu - pan Józef nie kryje

zdenerwowania. - Potrzebny
był spawacz, ale akurat tego
dnia usuwał awarię w innym
rejonie, więc kazali mi czekać
do czwartku.
Brak gazu to dla Skapczy-

opracowano na aktualnej mapie, którą sporządził geodeta.
Bazowa ł na informacjach
starostwa powiatowego i wywiadach branżowych z właścicielami wszystkich sieci.
- Czasem stan faktyczny
mija się z tym, co pokazuje
mapa - przyznaje pani naczelnik. - Tak było np. podczas
budowy chodnika przy ul.
Zwycięstwa. Z mapy wynikało, że biegnie tamtędy kabel
Tauronu. Nie znaleźliśmy go,
mimo że teren został przekopany w odległości 6 metrów.
Ewa Szczypka dopuszcza
możliwość, że i w przypadku
sporządzania planów ul. Chopina mógł wkraść się drobny
błąd. Mimo to, jak twierdzi,
pewnych awarii wykonawca
mógł uniknąć (np. tej z gazem). Wystarczyło zwrócić
uwagę na skrzynkę.
O ile w ul. Chopina wodociąg powstał całkiem niedawno i nie powinno być
problemu z jego zlokalizowaniem, tak wszędzie tam, gdzie
od ułożenia w ziemi mediów
minęło kilkadziesiąt lat, praca
robotników przypomina pracę
archeologów. O awarie wtedy
znacznie łatwiej.
- Dawniej nie nanoszono
na mapy zmian na bieżąco,
ale po czasie i czysto orientacyjnie - wyjaśnia naczelnik
Szczypka.
W czwartek, tak jak obiecano, usunięto awarię gazu
przy ul. Chopina.
Tekst i foto: Paweł Gradek

SUPLEMENTY W ODCHUDZANIU

tekst sponsorowany

mgr Agnieszka Kaczor
dietetyk Naturhouse
Knurów

Suplement dobrze dobrany
Podejmując decyzję o włączeniu suplementacji, przede
wszystkim musimy wiedzieć
jakie są potrzeby naszego organizmu oraz jaki efekt chcemy
osiągnąć sięgając po suplementację. Nie każda substancja czynna będzie działała w
ten sam sposób u wszystkich
przyjmujących ją osób, ponieważ nie każda osoba będzie jej
potrzebowała.
Aby suplementacja dawała
wymierne korzyści, konieczna
jest wiedza na temat substancji
zawartych w danym preparacie, sposobu ich działania oraz
ewentualnych przeciwwskazań.
– mówi Agnieszka Kaczor,
dietetyk Naturhouse w Knurowie. Suplement powinien być
dobrany pod okiem specjalisty
– lekarza lub dietetyka, który
uwzględni nasz dotychczasowy
sposób odżywania, stan zdrowia, ewentualne niedobory i
potrzeby organizmu. Każdy
organizm jest nieco inny, mamy
odmienne zapotrzebowanie
oraz odmienne problemy, rolą
dietetyka, lekarza czy farma-

Nietrudno zaobserwować, że od pewnego czasu rynek suplementów diety stale się powiększa.
W mediach dominują reklamy środków, które gwarantują nam rozwiązanie wszelkich problemów
i dolegliwości zdrowotnych od łamliwych paznokci, po spowolnienie procesów starzenia się organizmu
i cuda w odchudzaniu. Czy faktycznie w dzisiejszych czasach suplementacja jest niezbędna
do prawidłowego funkcjonowania?

ceuty jest dobór suplementacji,
która będzie odpowiadała na
konkretne potrzeby danego
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organizmu. Tylko wtedy będzie
skuteczna – podkreśla dietetyk
Naturhouse Knurów.

Ważna jakość
Niezwykle istotna jest również jakość kupowanych suplementów. Nie wszystkie preparaty są skuteczne i mają jednakowo silne działanie. Jest
to zależne od składu, głównie
jednak od pochodzenia substancji w nich zawartych. Najlepiej przyswajalne i zarazem
najzdrowsze są suplementy
pochodzenia naturalnego z
minimalną ilością substancji
dodatkowych i konserwantów.
Decydując się na stosowanie
supl e me ntów, pow inni śmy
unikać produktów z nieznanych źródeł np. dostępnych
jedynie w intrenecie, których
pochodzenie oraz skład nie
są do końca znane – dodaje
Agnieszka Kaczor, dietetyk
Naturhouse.
Za czy przeciw?
Suplementy dobrane po konsultacji z dietetykiem i stosowane
w połączeniu z odpowiednimi
zaleceniami dotyczącymi żywienia dają wymierne rezultaty. Suplementacja powinna być
jednak uzupełnieniem zdrowej,

racjonalnej diety i nie powinna
być traktowana jako główne
źródło sk ładników odży wczych lub zamiennik tradycyjnych posiłków. W konkretnych
sytuacjach jak np. dieta odchudzająca, wzmocnienie lub
oczyszczenie organizmu, budowanie masy mięśniowej, walka
z cellulitem itp., odpowiednio
dobrana suplementacja pomoże uzyskać pożądane efekty i
utrwalić je.
Konsultacja z dietetykiem
Pamiętajmy że, dobór spraw-

dzonej, naturalnej suplementacji oraz zbilansowanej diety
pod okiem specjalisty, w połączeniu z regularnym monitorowaniem całego procesu,
gwarantuje uzyskanie pożądanych rezultatów w zdrowy i
bezpieczny sposób.
Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej
o metodzie i suplementach
Naturhouse.
Wystarczy wypełnić formularz
na stronie: www.zaproszenie.
naturhouse-polska.pl lub umówić się telefonicznie:

ul. Niepodległości 18
Knurów
tel. 32 237 00 11
kom. 784 065 893
Godziny otwarcia
Poniedziałek- wtorek 10.00-18.00
Środa 11:00 – 19:00
Czwartek-Piątek 8:00 – 16:00
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Knurów. Udało się osiągnąć kompromis pomiędzy inwestorem a mieszkańcami

Proponowany kompromis uspokoił mieszkańców.
– Myśmy tak zaraz sobie pomyśleli,
że skoro teren boiska szkolnego jest
miejski, to może te ciężarówki mogłyby
jeździć tamtędy – przyznaje Bernard
Janowski z zarządu Wspólnoty Miesz-

kaniowej Kosmonautów 6. – Teraz jest
szansa, że tak się stanie. Zobaczymy,
jak się to rozstrzygnie, mamy nadzieję,
że po naszej myśli.
Nowe rozwiązanie satysfakcjonuje
też zarządcę budynku.
– Szkoda tylko, że wcześniej nie
wiedziałem nic na temat planów drogi
dojazdowej, zarząd wspólnoty też nie
miał żadnych informacji – komentuje
Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji. – Gdybyśmy wcześniej
o tym wiedzieli, dojazd od razu zostałby wyznaczony gdzie indziej i uniknęlibyśmy niepotrzebnego zamieszania.
Moja obawa była taka, że ciężki
sprzęt budowlany przejeżdżający tuż
obok budynku spowodowałby jego
spękania. Mieszkańcy by mówili, że to
szkody wynikające z budowy. Ale TBS
mógłby udowadniać, że zniszczenie
spowodowały samochody przejeżdżające ulica Kosmonautów. Dobrze, że
wprowadzono zmiany, bo w tym momencie unikamy sporu z TBS.
Czemu zarządca ani wspólnota
mieszkaniowa nie zostali poinformowani o planach drogi, jaka miała
wieść przez deptak na teren budowy?
Jak wyjaśnia naczelnik Kostelecka,
wydawało się, że skoro teren jest własnością gminy, nie ma konieczności
informowania o tym mieszkańców
Kosmonautów 6, zwłaszcza że chodzi
o drogę tymczasową, a nie docelową.
Wygląda na to, że problem udało
się rozwiązać. To zasługa wszystkich
stron sprawy, bo każda z nich okazała
się gotowa do szukania kompromisu.
Mieszkańcy Kosmonautów żałują
jeszcze tylko jednego. Przed laty, kiedy
trawnik przed ich budynkiem był terenem miasta, pojawiła się propozycja,
aby utworzyć tu duży miejski parking.
Nic z tego nie wyszło, bo na parking
nie zgodzili się sąsiedzi z bloku przy
Jagiełły. – Gdyby można było cofnąć
czas, ci, którzy wówczas protestowali,
na pewno zmieniliby zdanie – są przekonani mieszkańcy Kosmonautów 6.
– A zdaje się, że teraz na Jagiełły i tak
będą mieć przed oknami parking TBS.

personel, bo mają do nas zaufanie.
Wielu z nich chodziło do nas w dzieciństwie, a teraz przychodzą jako dorośli.
Jedną z takich wieloletnich pacjentek spotykamy w przychodni.
– Przez lata mieszkałam na Lotników – wspomina Katarzyna Janusek.
– W dzieciństwie leczyłam się u pani
doktor Gierzok. Potem zaczęłam przychodzić tu z własnym dzieckiem. Jakoś
się tak człowiek czuł swojsko. I okazało
się, że panie pielęgniarki mnie poznawały. To było bardzo miłe. Nigdy nie
czułam się pozostawiona sama sobie.
To było szczególnie ważne w trudniejszych sytuacjach, jak wtedy, gdy moje
dziecko nagle dostało 40-stopniowej
gorączki. Zawsze mogłam liczyć na fa-

chową pomoc. Teraz, po przeprowadzce
do Stanowic, przenosimy się do przychodni, która jest bliżej, ale o tej tutaj
mogę powiedzieć, że jest przyjazna
i atrakcyjna zarówno dla rodziców, jak
i dla dzieci.
Przed otwarciem przychodni niektórzy pacjenci obawiali jednego – że
w jedynej poczekalni dzieci będą siedzieć razem z dorosłymi. I że typowe
choroby wieku dziecięcego będą łapać
tych wiekowych pacjentów z niską
odpornością. Jednak jak się okazało,
tego problemu nie ma – dzieci są przyjmowane rano, dorośli pacjenci – po
południu. Dzięki takiemu rozwiązaniu uniknięto także zatłoczenia, mimo
niewielkich rozmiarów przychodni.

Nie przez deptak, a przez boisko?
Droga dojazdowa do budowy bloku TBS od strony ulicy Kosmonautów
miała wieść przez pieszy trakt obok budynku Kosmonautów 6.
Mieszkańcy bloku zaprotestowali, jak się wydaje – skutecznie
Wobec protestu mieszkańców
trzeba było szukać kompromisowego
rozwiązania. I wydaje się, że zostało
znalezione, choć aby mieć pewność,
trzeba jeszcze poczekać.

Więcej pracy, więcej
kosztów

Dyskusja była gorąca, ale i owocna

M

ieszkańcy niew ysok iego
bloku przy ul. Kosmonautów 6 przez lata mieli widok
z okien na rozległy trawnik. Niedawno
to się zmieniło. Teren kupiło Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. Z o.o. w Tarnowskich
Górach. Jeden budynek TBS-u zdążył
już wyrosnąć, teraz przyszła kolej na
drugi, w bezpośrednim sąsiedztwie
bloku. O tym, że wkrótce rozpocznie
się jego budowa, członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Kosmonautów 6
dowiedzieli się trochę przypadkiem,
kiedy na deptaku biegnącym obok
zaczęto demontować słupki blokujące
ruch samochodowy. Okazało się, że
właśnie tędy, przez deptak, miała prowadzić droga dojazdowa do budowy.

To mocno zaniepokoiło mieszkańców
– jak mówią, ich wysłużony blok nie
jest w najlepszym stanie technicznym. Obawiali się, że ciężkie pojazdy
budowlane przejeżdżające tuż obok
mogą poważnie go uszkodzić.
– Nasz blok jest stary, jak tu budowali ten pierwszy blok TBS, to nas
zalewało, ścianami leciała woda. Jak
były ulewy, to woda była w piwnicach
– mówiła jedna z mieszkanek wspólnoty. – A teraz jeszcze chcą nam tu
jeździć? Gdzie my później pójdziemy?
Do namiotów? I jeszcze może nam
powiedzą, że to szkody górnicze. I tak
pewnie będzie ciężko, bo ten teren jest
wyżej, a my tu mamy dół i wszystko
będzie do nas spływać. A teraz oni chcą
nam tu jeszcze jeździć.

We wtorek reprezentanci wspólnoty mieszkaniowej spotkali się w tej
sprawie z prezydentem Adamem Ramsem, a w środę w miejscu przyszłej
budowy spotkali się wszyscy zainteresowani osiągnięciem porozumienia
– mieszkańcy Kosmonautów 6, zarządca budynku, naczelnik miejskiego
wydziału architektury i, rzecz jasna,
inwestor – przedstawiciele zarządu
MTBS w Tarnowskich Górach. Według nowej koncepcji droga dojazdowa
do terenu budowy nie będzie wiodła
przez deptak, lecz obok niego – przez
część sąsiadującego z nim boiska
szkolnej „Szóstki”.
– Do realizacji tego rozwiązania
potrzebna jest jeszcze zgoda dyrekcji
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6.
Miejmy nadzieję, że szkoła ją wyrazi
– komentuje Krystyna Kostelecka,
naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury Strategii Rozwoju Miasta
i spraw Lokalowych. – Początkowo nie
brano pod uwagę takiego rozwiązania,
z uwagi na koszty z tym związane oraz
na bezpieczeństwo uczniów. W dodatku biegnie tędy ciepłociąg zasilający
całe osiedle, jest też różnica poziomu
w terenie, którą trzeba będzie zniwelować. Ogrodzenie boiska trzeba będzie
zdemontować, musi też zostać posta-

Knurów. Czasem takie małe przychodnie się sprawdzają – twierdzą pacjenci

Fachowo i blisko

Już pół roku minęło, odkąd przychodnia ZOZ przy Dywizji Kościuszkowskiej,
po gruntownym remoncie, na nowo zaczęła działać. Jak funkcjonuje?

P
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doktor Gizela Kensy-Reginek. Lekarz
ogólny, doktor Jacek Piwowarczyk,
również jest dobrze znany pacjentom
z osiedla – wcześniej przyjmował w filii przy ul. Marynarzy. To ważne, bo,
jak wynika z rozmów z pacjentami, ci
cenią sobie i bliskość palcówki, i tutejszy personel.
– Bardzo długo czekaliśmy na tę
przychodnię. Walczyliśmy o nią – przyznaje Bożena Sontag, która właśnie
przyszła się zarejestrować. – Bardzo
jest nam tu potrzebna. Miałam wrażenie, że remont trwał tu wiecznie,
ale w końcu się doczekaliśmy. Po tym,
jak sprywatyzowano przychodnię na
Marynarzy, przez pewien czas byliśmy zmuszeni do korzystania z tej na
Kazimierza Wielkiego, gdzie tymczasowo przyjmował nasz lekarz. To był
problem, zwłaszcza dla starszych czy
niepełnosprawnych. Sama podwoziłam
tam jednego z sąsiadów z klatki, który
chodzi o kuli. A tu jest i blisko, i przy-

tulnie, i bardzo miła obsługa. Niektóre
osoby w międzyczasie przeniosły się
do innych przychodni, a teraz widzę,
że wracają. Bez problemu można się
zarejestrować telefonicznie, panie zawsze odbierają telefon. To też jest duże
udogodnienie. Czasami takie małe
przychodnie się sprawdzają.
W kameralnej przychodni znalazło się miejsce także dla punktu poboru krwi, co również jest ważne dla
pacjentów. Zwłaszcza że, jak przyznaje
personel, wśród dorosłych pacjentów
przeważają osoby starsze. Podobnie
jak one, bliskość przychodni szczególnie cenią sobie rodzice.
Na pochwały pacjentów pielęgniarki z przychodni na Dywizji odpowiadają, że bycie miłym dla pacjenta
to naturalna sprawa. – Chcemy, by
pacjenci czuli, że to jest miejsce im
przyjazne – mówi Stanisława Kurz. –
Chcemy, by leczyli się właśnie u nas.
Pacjenci czekali na nas, na swój dawny

Unikamy sporu

Tekst i foto: Mirella Napolska

MiNa
Foto: Mirella Napolska

o tym, jak dawna przychodnia
ZOZ przy ul. Marynarzy została
tymczasowo przeniesiona na ul. Kazimierza Wielkiego, wśród pacjentów
krążyły pogłoski, że może zamkną i tę
drugą filię Przychodni Rejonowej nr
2, pediatryczną, na Dywizji Kościuszkowskiej. Na szczęście czarne wizje
się nie sprawdziły. Niewielki budynek
został zamknięty z powodu remontu.
Odnowiony, w lutym został ponownie
oddany do użytku. Przychodnia przyjmuje – jak dawniej – małych pacjentów, a od kwietnia także dorosłych.
– Po remoncie mamy tu naprawdę
pięknie. I dzieci się u nas dobrze czują,
lubią tu przychodzić. Dostają od nas
naklejki, dyplomy. Nie mamy żadnych
problemów z dostępem do lekarzy,
wszystko odbywa się na bieżąco – zapewnia Stanisława Kurz, pielęgniarka.
Wraz z koleżanką po fachu, Bożeną
Urbańczyk, od lat pracują właśnie w tej
przychodni. Podobnie jak pediatra,

wione ogrodzenie, które oddzieli teren
szkoły od drogi dojazdowej. To koszty,
które będzie ponosić przyszły najemca.
W dodatku rozpoczęcie budowy przesunie się w czasie.
Według pani naczelnik, poprzednie rozwiązanie przedstawione przez
MTBS wydawało się rozsądne. Wiadomo było, że wjazd na teren budowy
musi być od strony ulicy Kosmonautów – po prostu nie ma innego wyjścia.
Co prawda pierwotny plan początkowo budził wątpliwości ze względu na
biegnący tamtędy ciąg pieszy. Jednak
ponowny projekt MTBS z proponowaną zmianą organizacji ruchu, uzgodnioną ze Starostwem Powiatowym
zyskał akceptację urzędników.
– Analizowaliśmy to rozwiązanie
pod każdym kątem i wydawało się,
że jest to sensowne wyjście – mówi
Krystyna Kostelecka. – Część deptaku
od strony ul. Kosmonautów nie jest
terenem prywatnym, tylko własnością
gminy. Wszystkie wymagane przepisy
zostały spełnione. Ciężki sprzęt jeździłby tamtędy sporadycznie. Jednak
skoro sprawa nie uzyskała akceptacji
mieszkańców pobliskiego budynku,
chcąc uniknąć sytuacji konfliktowej,
trzeba było szukać innego rozwiązania.

Pacjenci cenią sobie miłą obsługę

Przegląd Lokalny Nr 33 (1171) 20 sierpnia 2015 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Przebudowa ul. Koziełka na finiszu

Upór na łączniku, czyli
jak u Kargulów i Pawlaków...

Modernizacja ul. Koziełka dobiega końca. Do pełnej satysfakcji miasta brakuje niewiele
– wykonania łącznika między ulicami Koziełka i Wolności. Na przeszkodzie w jego realizacji
stoi upór właściciela przyległego terenu. – Sytuacja przypomina trochę komediowych
„Samych swoich”, choć nam akurat specjalnie do śmiechu nie jest – mówi prezydent Knurowa
Adam Rams, którego poprosiliśmy o krótką rozmowę o inwestycji

Co knurowianie sądzą o zmodernizowanej ulicy Koziełka?

Bogusław Wilk: – Na jakim etapie
znajduje się przebudowa ul. Koziełka?
Adam Rams,
prezydent Knurowa: – W zasadzie
przebudowa ulicy
dobiegła końca .
Mówię „w za sadzie”, ponieważ
pozostał jeszcze
do wykonania niewielkiej długości
łącznik pomiędzy tą ulicą a ul. Wolności.
– Dlaczego nie został zbudowany?
– Na przeszkodzie stanęła sprawa

właściciela terenu, który odwołał się od
decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
Tym samym nie mogliśmy zrealizować tego zadania tak jak wcześniej
planowaliśmy, czyli za jednym razem.
Musieliśmy przebudowę ul. Koziełka
podzielić na dwa etapy.
– Pierwsza część inwestycji została zrealizowana przed rokiem...
– Tak. Wykonanie wspomnianego
łącznika zamierzaliśmy więc włączyć
do drugiego etapu przebudowy (a więc
ten zakres robót, który miał miejsce
w tym roku). Niestety, także tym razem właściciel przyległego terenu nie
zgodził się na wejście w jego teren, by

Foto: Justyna Bajko

Ulica Koziełka jest nie tylko ładniejsza, ale i bardziej przyjazna
dla uczestników ruchu

Przegląd Lokalny Nr 33 (1171) 20 sierpnia 2015 roku

Foto: Pawe Gradek

Foto: Justyna Bajko

Trwają ostatnie prace porządkowe

całego przedsięwzięcia.
wykonać przepust pod tą drogą.
– K łopot y z przepustem nie
– To dość zaskakująca przeszkoda.
– Istotnie. Pokazuje, że prowadze- umniejszają jednak oceny całej przenie inwestycji uzależnione jest od wielu budowy.
– To prawda. Przebudowaliśmy
czynników. Konieczna jest nie tylko akceptacja Rady Miasta, zabezpieczenie bowiem ważny szlak komunikacyjny.
finansowania, wykonanie projektu, ale Ulica Koziełka to obecnie droga bezrównież przychylność i zrozumienie, pieczna, dobrze oświetlona, przyjazna
że chodzi o przedsięwzięcia potrzebne dla kierowców i pieszych, o właściwych
parametrach technicznych. A przy tym
mieszkańcom.
Na przykładzie przeprowadzonej wszystkim, co ważne, również posiada
modernizacji ul. Koziełka i wszelkich duże walory estetyczne. Jestem przetrudności, stwarzanych przez niektó- konany, że nie tylko użytkownicy, ale
rych właścicieli nieruchomości przy- i pozostali mieszkańcy to dostrzegają.
ległych do tej drogi, pokazują nam się Warto dodać, że naszym staraniem
postaci, które znamy z kultowego filmu pozyskaliśmy na to zadanie dofinan– Kargul i Pawlak. Czasem trudno jest sowanie z Narodowego Programu
mi zrozumieć, z jakich pobudek przyj- Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw.
schetynówek.
mują oni takie działania...
Rozmawiał Bogusław Wilk
– Co dalej z łącznikiem? Jest
szansa na jego budowę?
– Nie mamy wątpliwości, tak jak większość mieszkańców, że
ten łącznik musimy
wykonać niezależnie
od uporu niektórych.
W tym celu zastosujemy specjalne przepisy
prawa, tzw. specustawę,
dotyczącą budowy dróg
publicznych. Dobrze,
że polskie prawo daje
nam takie możliwości. Szkoda, że musimy
z nich korzystać, ale
w przeciwnym wypadku niewiele moglibyśmy
zrobić.
– Sprawa się więc
przeciągnie?
– Niestety, takie
są konsekwencje niezrozumiałego uporu.
Zastosowanie przywołanej ustawy kolejny Ulica prezentuje się pięknie także
raz wydłuża realizację w nocnej scenerii

Pani Krystyna:
– Nowa ulica bardzo mi się podoba.
Kiedyś było tutaj szaro i ponuro.
Pamiętam jeszcze te nasze chodniki
z wybojami i dziury w asfalcie, a teraz
jest równo i ładnie. Aż miło popatrzeć.
Nieraz rozmawiam z koleżankami
o tym, jak zmieniła się ul. Koziełka.
Cieszą się, że wszystko idzie ku dobremu.

Pan Jan:
– Mieszkam na ul. Koziełka od 1945
roku z małymi przerwami. Jako stary
mieszkaniec jestem bardzo zadowolony. Ta ulica w końcu wygląda jak
ważna ulica w mieście. I chodniki ładne porobili. Tylko kierowcy za szybko
jeżdżą, pędzą jak wariaci.

Pani Teresa:
– Kiedyś to były dziury... A teraz
jest ładnie i tak wygodnie: piękne
lampy, chodniki, równa droga. Można
powiedzieć, że ulica zrobiła się bardziej czytelna: wiadomo w którym
miejscu można przejść. Jest o wiele
bezpieczniej. Tylko szkoda mi moich
brzóz, które rosły koło mojego domu,
a w związku z remontem musiały
zostać wycięte.

not. jb
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Wilcza. XIV Piknik Ogórkowy

Nie tylko mizeria

- Wilcza polską stolicą ogórków! - śmiali się wilczanie.
W sobotnie popołudnie ogórki ubrane w kolorowe
kubraczki i przystrojone tasiemkami rządziły na
piknikowej scenie i podbijały podniebienia. Szkoda
tylko, że nie śpiewały...

Panie nie skąpiły uśmiechów i porcji

T

uż przed rozpoczęciem imprezy nad Wilczą przeszła ulewa.
– Ale nas zlało! Myśleliśmy,
że przez tę pogodę nikt nie przyjdzie
i sami będziemy musieli zjeść te wszystkie ogórki i kołocze – śmieje się Jan
Gamoń, sołtys Wilczy.
Na szczęście po chwili niebo nad
wsią się rozjaśniło. Zabawę czas zacząć!

Dokładnie o godz. 16, zgodnie
z wieloletnią tradycją, Maciej Gogulla,
wójt Gminy Pilchowice i Jan Gamoń,
sołtys Wilczy otworzyli piknik. W roli
głównej – oczywiście ogórek. I to pod
każdą postacią! Było ciasto z ogórków,
bogracz i sałatki. Andrzej Miś, znany śląski kabareciarz, poprowadził
wybory Króla i Królowej Ogórka.

Kandydatów i kandydatki do korony
poddano testom. Każdy musiał zaśpiewać piosenkę i odpowiedzieć na kilka
podchwytliwych pytań. Zwycięzców
wybrała publiczność. Zieloną koroną
ukoronowano gospodarzy: pana Jana
i panią Halinę z Wilczy.
Po wyborach i degustacji rozpoczęły się zmagania sportowe – mecz
ligi okręgowej. Zespół „Wilki” Wilcza
zmiótł przeciwników, wygrywając 9:0.
– Niesamowity wynik – zachwycali
się kibice.
Gości rozbawiała Bernadetta Kowalska z przyjaciółmi.
– Były konkursy, zabawy i oczywiście tańce – opowiada sołtys Wilczy.
– Pani Bernadetta powiedziała, że jak
długo jeździ po imprezach, jeszcze nie
widziała, żeby po godz. 22 tylu ludzi
bawiło się na parkiecie.
– To już nasza wilczańska tradycja:
jeśli jest dobry zespół i dobra muzyka to
i ludzi dużo – dodaje sołtys.
Co roku na Piknik Ogórkow y
przyjeżdżają dawni wilczanie, którzy
obecnie mieszkają w Niemczech lub
w odległych regionach Polski. Przy
ogórkowych specjałach, przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich,
wspominają czasy dzieciństwa, tańczą
i śpiewają. To ich prywatne, oczekiwane przez cały rok, święto.
Zabawa potrwałaby jeszcze długo,
gdyby nie cisza nocna. Goście z daleka

Laureaci konkursu „Ogórek pod każdą postacią”

i bliska niechętnie opuszczali parkiet.
– Rada Sołecka się napracowała,
ale na szczęście wszystko się udało!
– cieszy się Jan Gamoń.
Piknik zorganizowali: Gmina
Pilchowice, Gminny Ośrodek Kultury
w Pilchowicach oraz Rada Sołecka

i Sołtys Wilczy.
– Za rok zapraszamy na jubileuszowy XV Piknik Ogórkowy. Pysznego
jedzenia i dobrej zabawy na pewno
nie zabraknie! – zapewniają organizatorzy.
jb, foto: Andrzej T. Knapik

Gospodynie z KGW Wilcza ugościły przybyłych, oczywiście,
potrawami z ogórków

Knurów. Nowy teledysk Nekromera, czyli...

Muzyka w kontrolowanym poślizgu
Coraz bliżej do premiery drugiego albumu zespołu Nekromer. Niedawno wytwórnia RPS Enterteyment zamieściła w serwisie
YouTube teledysk do piosenki „Take Dat (My Hardcore Life)”. Internauci znów się podzielili
– Czegoś tak charakternego dawno
nie słyszałem. Wygraliście panowie!
Styl jak diabli – komplementuje internauta o nicku hal fling.

– To jest tak ch*** że aż zęby bolą –
nie szczędzi krytyki Andrzej Nowak.
Emocje, jakie słuchacze zawierają
w komentarzach, to tylko woda na

Nowy teledysk Nekromera to produkcja z wysokiej półki

8

młyn Nekromera. Panowie przywykli
do tego, że ich twórczość wzbudza
skrajne emocje. Z premedytacją sięgają po tylko z pozoru odległe od siebie
gatunki muzyczne lub godzą się na
kolaboracje z różnymi artystami. Tym
wyróżniają się na tle innych kapel.
Po dobrze przyjętym numerze
„Fak The President”, Nekromer proponuje drugi singiel „Take Dat (My
Hardcore Life) ”, zwiastujący płytę
„TRILL”.
– Potrafimy również w ten sposób – udowadniają i ujawniają, komu
dedykują piosenkę. – Respect dla
wszystkich życiowych hardcore’owców,
ludzi, którzy co dnia walczą o siebie
z rzeczywistością, spełniają swój sen,
żyją pasją, w zgodzie z własnymi
wartościami w tym zmanipulowanym
świecie...
Teledysk, podobnie jak poprzedni,
to produkcja z wysokiej półki. Zdjęcia powstawały m.in. w Katowicach
i Knurowie. Niespodzianką jest goś-

cinny udział w klipie Rycha Peji, Piotra
„Glacy” Mohameda ze Sweet Noise
czy utytułowanego driftera Wojtka
„Ognia” Łubkowskiego.

Efekt pracy można zobaczyć i posłuchać w serwisie YouTube oraz na
stronie Nekromera na Facebooku.
Polecamy.
/pg/, foto: arch. Nekromera

Zespół jest coraz bliżej wydania drugiej płyty
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Pomóżmy Paulinie

Nadzieja potrzebuje wsparcia
Paulina Szołtysek dzielnie walczy z chorobą. W tej walce liczy się pomoc
każdego z nas

walki o życie – pisze.
W tej walce pojawiła się nowa
szansa – kuracja lekiem, który jest podawany dorosłym pacjentom w USA.
Amer ykańska Agencja Ży wności
i Leków uznała terapię tym specyfikiem za przełomową. Jednak lekarstwo (blinatumomab) nie zostało
jeszcze zarejestrowane w Europie, a to
oznacza, że nie będzie finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wstępny koszt terapii wynosi 150
tys. euro – czyli około 630 tys. zł. Ta
suma znacznie przekracza finansowe
możliwości ośmioosobowej rodziny
Szołtysków. Początkowo wydawała się
nieosiągalna.
Jednak rodzina i bliscy 16-latki
z wielką determinacją rozpoczęli
akcję zbiórki pieniędzy – działają
w internecie, mediach, z ulotkami
przygotowanymi przez Marka Szołtyska wychodzą na ulicę. Okazało
się, że dzięki pomocy wielu osób –
znajomych i nieznajomych, nadzieja
związana z amerykańskim lekiem
rośnie. Do wtorku udało się zebrać
około 88 procent kwoty potrzebnej na
zakup lekarstwa. Brakuje jeszcze około 130 tys. zł. Na szczęście lek można
kupować partiami, więc część można
już było zamówić. Jak mówi pan Marek, Paulina będzie pierwszą osobą na

Każdy, kto chce pomóc Paulinie w walce z chorobą, może przekazać pieniądze
na konto: Fundacja Iskierka 47 1050 0099 6781 1000 1000 0421
z dopiskiem: Paulina Szołtysek
Więcej o Paulinie i jej chorobie na stronie www.dlapauliny.eu

nował chorobę. Tutaj nie można tego
dokładnie zbadać. Wtedy mogłoby się
okazać, że drugi przeszczep szpiku nie
będzie konieczny.
W walce z ciężką chorobą liczy się
też czas. Dlatego potrzebne jest szybkie działanie. Znaczenie mają każde,
nawet najmniejsze kwoty.
MiNa

foto-migawka
Ffoto: internet

– Wydaje mi się, że jeszcze przed
rokiem, czyli przed rakiem, zanim
dopadła mnie choroba nowotworowa,
białaczka… no, wydaje mi się, że byłam całkowicie normalną nastolatką
– pisze Paulina w internetowym liście.
16-letnia dziewczyna jest córką
Marka Szołtyska, dziennikarza, fotoreportera, znawcy Śląska i autora
wielu poczytnych książek na temat
swojej małej ojczyzny. Jeszcze do
niedawna mieszkała razem z rodzi-

cami i piątką rodzeństwa
w domu w Rybniku. Rok
temu przyszło „trzęsienie
ziemi” – okazało się, że
Paulina zachorowała na
ostrą białaczkę limfoblastyczną. To był początek
zaciętej walki o powrót
do zdrowia. Paulina musiała na ten czas zamieszkać w szpitalach, głównie
w Klinice Hematologii
i Onkologii Dziecięcej
w Zabrzu.
Najpier w chem ioterapia, podczas której
pojawiły się powikłania –
pęknięcie jelita grubego,
torbiele na jajnikach, stan
zapalny śluzówek układu pokarmowego. Potem operacyjne usunięcie
guza, który pojawił się
w płacie czołowym mózgu. Wreszcie, w maju tego
roku, przeszczep szpiku
kostnego. Początkowo wyniki były
dobre – dla Pauliny i całej rodziny to
był zastrzyk nadziei. Jednak po dwóch
miesiącach okazało się, że choroba
wróciła ze wzmożoną siłą. Paulina jest
dzielna. – Przyjęłam diagnozę z pełną
dojrzałością i determinacją do dalszej

Śląsku i jedną z pierwszych w Polsce
poddanych kuracji tym lekarstwem.
– Jeszcze przez dwa tygodnie Paulina będzie przyjmować chemię, potem
będzie można zacząć jej podawać ten
lek – tłumaczy pan Szołtysek. – Zastanawiamy się też, czy po kuracji nie
pojechać z Pauliną do USA, aby tam
zbadano, czy lek całkowicie wyelimi-

Kariera Sylwii Lipki nabiera rozpędu. Po występach
w programie „I love
Violetta” (Disney Channel), którego jest gospodynią
, przyszła pora na Polsat.
W miniony weekend knurowianka zaśpiewała u boku
rapera Donia podczas
imprezy „Disco pod Gwiazdami” w Zielonej Górze
. Duet wykonał „Zośkę”
– wielk i hit Pawła Kukiza i Piersi.
Fani Sylwii będą mogli usłyszeć ją w najbliższą niedz
ielę, podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego. Początek koncertu
o godz. 17.10.
/g/

Krynica-Zdrój. Udane mini-kolonie podopiecznych MOPP

Przyjemne z pożytecznym

Informacja własna wydawcy

6 dni pobytu w Krynicy-Zdroju dostarczyło kolonistom niezapomnianych
wrażeń. Miłą niespodzianką, a zarazem zaskoczeniem, było spotkanie
z tenorem Adamem Sobierajskim, uczestnikiem 49. Festiwalu im. Jana
Kiepury

P

iękna pogoda towarzyszyła grupie
45 dzieci każdego dnia. Dzięki
czemu pobyt w uroczym pensjonacie
można było połączyć z kąpielami
w basenie, zabawą na huśtawkach
i trampolinach, grą na boiskach.
Atrakcji było co niemiara: występ rówieśników przebywających
na obozie tanecznym, przygotowany
przez laureata „You Can Dance”, Ra-

fała „Tito” Krylę, spotkanie z tenorem
Adamem Sobierajskim i wiele wycieczek autokarowych.
Knurowianie zwiedzili Golgotę
i cerkiew w Tyliczu, pili wodę mineralną z tamtejszych źródeł. Kamianna
zachwyciła ich pasieką z kolorowymi ulami-domkami oraz smakiem
miodu.
– W Jaworzynie Krynickiej wjeż-

dżaliśmy gondolą na szczyt, a w dzień
wyjazdu przespacerowaliśmy się na
Górę Parkową, by później nad krynickim deptakiem zjechać na pontonach
– relacjonuje dyrektor Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Jolanta
Leśniowska.
To był przyjemnie i pożytecznie
spędzony czas.
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Foto: Arch. MOPP

Miłym akcentem mini-kolonii było spotkanie z tenorem Adamem Sobierajskim
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rozrywka nr 33
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska i Paweł Gradek

Kacper Piasecki z Knurowa

ur. 9.08.2015 r., 3700 g, 53 cm

Michał, syn pani Jańczak z Czerwionki
ur. 10.08.2015 r., 3095 g, 54 cm

Igor Kancelista z Knurowa

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).

Maksym Wegner z Wilczy

ur. 9.08.2015 r., 22590 g, 47 cm

Patryk Kubica z Knurowa

ur.10.08.2015 r., 3160 g, 50 cm

Jan Salwert z Pyskowic

ur. 11.08.2015 r., 3080 g, 51 cm

ur. 11.08.2015 r., 4510 g, 57 cm

Amelia Kuśka z Knurowa

Grzegorz Trzaskowski z Knurowa

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 31/2015 brzmiało: „KLIENTKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Leokadia
Kosmala. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
21-24.08.2015 r.
PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK

ur. 12.08.2015 r., 3170 g, 50 cm

ur. 12.08.2015 r., 3290 g, 52 cm

20.08.2015 r.
CZWARTEK

33

Bystry Bill 2D dubbing
- godz. 15.15, 17.00
Anioł napisy
- godz. 18.30
Amy napisy
- godz. 20.15
Mały Książę 3D
- godz. 14.30
Mały Książę 2D
- godz. 16.30

Amy
- godz. 18.15, 20.30

25.08.2015 r.
WTOREK
Bystry Bill 2D dubbing
- godz. 10.00, 16.00
Anioł napisy
- godz. 18.30
Amy napisy
- godz. 20.15

Oliwier Steiman z Knurowa

ur. 14.08.2015 r., 4060 g, 55 cm

Amelia Heron z Czerwionki-Leszczyn

Amelia Kondera z Czerwionki-Leszczyn

26.08.2015 r.
ŚRODA
Bystry Bill 2D dubbing
- godz. 15.15, 17.00
Anioł napisy
- godz. 18.30
Amy napisy
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Eryka Frydecka z Rybnika

ur. 13.08.2015 r., 3330 g, 54 cm

ur. 16.08.2015 r., 2890 g, 51 cm

ur. 16.08.2015 r., 2640 g, 49 cm
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Knurów

XIV Parafialny Festyn Rodzinny

Mieczysław Szcześniak będzie gwiazdą XIV
Parafialnego Festynu Rodzinnego, który odbędzie
się w niedzielę, 23 sierpnia, na terenie Ośrodka
Caritas przy ul. Szpitalnej 29

Słowa są jak rzeczy: nieużywane pokrywają się grubym kurzem, zatracając
swój kształt i znaczenie. Porzucone, zapomniane powoli wycofują się z
języka. Projekt „Lato w teatrze” przywrócił świat śląskiej gwary. Świat
fuzekli, kromlojterów i beboków, chowających się pod łóżkiem

nogi, więc zawsze nosił kilka par skarpetek. Często podkradał je knurowianom. Fuzekl nie mógł dotykać srebra
i kiedy pojawił się rycerz ze srebrnym
deklem, próbował się ukryć. Niestety,
zapach jego nóg był wyczuwalny na
kilka kilometrów. Zginął marnie, ale
na jego cześć skarpetki nazywano
fuzeklami.
W drugim tygodniu powstawał
gwarowy pokój strachów „W chałpie
beboka”. W międzyczasie grupa dokumentalna zbierała ślady wspomnień
o dawnym Knurowie. Na podstawie
wywiadów i sond powstał film dokumentalny wyświetlany w czasie finału
projektu.

Grupa teatralna straszyła śląskimi słowami

– Gwara jest niemodna – mówi
Marta Hankus, prowadząca warsztaty,
rodowita knurowianka, na co dzień
pracująca w Teatrze Figur. – Słowa
brzmią jakoś ostro, ciężko i obco. Są
straszne, bo niezrozumiałe. Dlatego
wprowadzamy uczestników w świat
gwary, jej znaczeń i dźwięków. Tworzymy przestrzeń, zachęcającą do
uruchomienia wyobraźni.

Foto: Magdalena Hałoń

Każdy uczestnik festynu włączy się w cel
dobroczynny przez zakupy na stoiskach
przygotowanych przez organizatorów
– tłumaczą inicjatorzy festynu. – Będzie
można zakupić m.in. pączki z niespodzianką, losy loterii fantowej, w której
będzie można wygrać wiele nagród, ciasto, napoje, wyroby małej gastronomii.
Wzorem ubiegłych lat młodzież
oazowa i z parafii będzie prowadziła
gry sportowe oraz konkursy dla dzieci
z nagrodami.
Festyn jest wspólnym dziełem wielu osób, firm i instytucji.
– Bez ich otwartości i życzliwości
nie moglibyśmy się spotkać przy występach artystów, a później udzielić
pomocy m.in. rodzinom w trudnej
sytuacji materialnej – tłumaczą organizatorzy. – W takim duchu wdzięczności, ufni, że otrzymamy dar dobrej
pogody, zapraszamy na gościnny teren
Ośrodka Caritas, aby radośnie wspólnie przeżyć niedzielne popołudnie 23
sierpnia.

Nie idź tam, bo cię Bebok porwie!
Foto: Magdalena Hałoń

D

o udziału w zabawie zapraszają organizatorzy – Parafia
pod wezwaniem Matki Bożej
Częstochowskiej i Domowy Kościół
Ruchu Światło – Życie wraz z Ośrodkiem Caritas.
Z pewnością doskonałym magnesem będą znani, uznani i lubiani artyści. Wystąpią Adam Sobierajski i Michał Gasz, Sylwia Lipka, zespół Adorare
i grupy artystyczne z parafii i ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych.
Gwiazdą wieczoru będzie Mieczysław
Szcześniak, laureat wielu nagród i festiwali, m.in. w Opolu i Sopocie. Jego
obecność w Knurowie jest w ogromnej
mierze zasługą Adama Sobierajskiego,
który namówił piosenkarza do występu
podczas festynu. Nie bez znaczenia była
w tym względzie bardzo dobra znajomość obydwu artystów wynikająca
ze wspólnego udziału w telewizyjnym
show pt. „SuperStarcie”.
– Zabawa będzie mieć dodatkowe
przesłanie – wymiar charytatywny.

Knurów. Projekt „Lato w teatrze”

Potwory i spółka

Pracowali intensy wnie: przez
dwa tygodnie po sześć godzin dziennie. Prowadzący „Lato w teatrze”,
czyli pracownicy i współpracownicy
Teatru Figur z Krakowa, podzielili
uczestników projektu na trzy grupy:
plastyczną, teatralną i dokumentalną.
Kluczem do zrozumienia świata gwary
były śląskie potwory – istoty żyjące na
pograniczu legend i prawdy. Bo choć
ich istnienie bywa wątpliwe, to strach
przed nimi jest jak najbardziej prawdziwy. W pierwszym tygodniu pracy
uczestnicy tworzyli monidła „Pomaluj
swojego potwora” i wymyślali własny
bestiariusz m.in. strasznego stwora

Sztukateria - nowe mieszkanie dla niepokojących dziwów

lubiącego skarpetki... Zanim powstał
potwór, było słowo. Nikodem, jeden
z uczestników, wylosował fuzekle.
– Nie miałem pojęcia, co to znaczy.
Nie znam gwary, ale skojarzyło mi się
z jakimś deklem – opowiada knurowianin. – Ułożyłem historię o smoku
Fuzeklu, któremu strasznie śmierdziały
Foto: Justyna Bajko

Pilchowice

Co siedem imprez to nie jedna

Z

takiego założenia wyszły w tym
roku władze Pilchowic i, zamiast
dożynek gminnych, powróciły do
dawnej tradycji organizowania dożynek sołeckich. Jak oznajmiły, stało
się tak głównie dzięki sugestiom rad
sołeckich i mieszkańców.
I tak w najbliższą sobotę (22 sierpnia) w leboszowickiej „Młynówce” odbędzie się pierwsza z imprez. Tydzień
później do wspólnego świętowania na
boisku zapraszają mieszkańcy Kuźni

Nieborowskiej. 6 września (niedziela)
rolnicy i ich rodziny spotkają się na
pilchowickim targowisku oraz na
boisku LKS „Orzeł” w Stanicy. Nieborowiczanie świętować będą 12 września (sobota) na placu przedszkolnym.
Dzień później za plony dziękować
będą mieszkańcy Wilczy. Zabawa
odbędzie się na boisku LKS „Wilki”.
Dożynkowy maraton zakończy się 20
września (niedziela) w Domu Kultury
w Żernicy.
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Finał

„Lato w teatrze” podsumowano
w niedzielę. Finał otwierała instalacja
cieniowa: z panującej ciemności wyłaniali się Meluzyna o długich włosach,
Bebok i Utopek. Zewsząd dochodziły
straszne dźwięki i tylko punktowe
światła rozjaśniały tę mroczną przestrzeń. Grupa teatralna zaprezentowała spektakl o śląskich słowach:
w klasie jak z ubiegłego wieku, ostra
nauczycielka ucieka zasypana przez
uczniów słowami, których znaczeń
nie rozumie. Po jej ucieczce w klasie
rozpoczyna się lekcja strachów – wywoływanie śląskich potworów. Finał
zakończył pokaz filmu.
Projekt „Lato w teatrze”, program
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, na
realizację którego Centrum Kultury
w Knurowie otrzymało dofinansowanie, obudził w dzieciach chęć poznania świata, który istniał na długo przed
nimi i teraz dzięki nim ma szansę
przetrwać. Gwara znowu jest modna!
Justyna Bajko

Nauka chodzenia na szczudłach i walki mieczem była niezłą
frajdą

/g/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/14-odw.

Docieplenia budynków, wykonanie i mycie
elewacji, klinkier. Tel. 665 639 146

24-34/15

MEBLE NA W YMIAR ul. Wolności 7 A
Knurów. Tel. 792 727 353

33-38/15

www.przegladlokalny.eu

M i e s z k a n i e d o w y n a j ę c i a 5 0 m 2.
Tel. 607 961 721
33-34/15

Sprzedam 2 pokoje Knurów. Tel. 535 056 535
23-34/15

Sprzedam tanio nowy dom. Tel. 508 192 750
33-34/15

Tanio sprzedam działkę budowlaną 12,5a
Krywałd. Tel. 507 925 080
32-33/15

Wynajmę garaż. Knurów, ul. Targowa.
Tel. 517 273 001
33-34/15

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

DAM PRACĘ
„Szynk na Winklu” zatrudni kelnerów i barmanów. Tel. 535 006 637, 794 709 500
33/15

Firma w Nieborowicach zatrudni do prac
gospodarczych emeryta – złotą rączkę.
Kontakt tel.: 32 33 55 100

32-33/15

Przyjmę do pracy kierowcę kat. B – emeryt.
Tel. 509 052 789

33-35/15

Przyjmę do pracy na myjnię. Tel. 502 215 904
33-34/15

Przyjmę panią do opieki nad dzieckiem
w godzinach rannych (1 godzina) i popołudniowych (2 godziny). Tel. 503 805 153

33-34/15

Zatrudnię kelnerkę. Tel. 602 262 385,
515 994 809

1-34/15

33-34/15

MOTORYZACJA

Z a t r u d n i ę n a d o c i e p l a n i e , r e m o n t y.
Tel. 602 407 190
33/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
13-34/15

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 49,03 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Władysława Łokietka 4/29- IV piętro.
Cena wywoławcza – 86.000,00 zł. Kwota ta stanowi 75% wartości
oszacowania mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła – 1.000,00 zł.
Termin przetargu - 27.08.2015 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 8.600,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 26.08.2015 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 24.08.2015 r.
od godz. 16.30 do 17.30.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
13-34/15

ZDROWIE I URODA
SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727

18/15-odw.

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

18/15-odw.

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

2/15-odw.

NIERUCHOMOŚCI

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084
20-43/15

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
27/15-odw.

Szukam pracy – pomoc do ogrodu.
Tel. 793 953 727
29/15-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399
25/15-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968

3/15-odw.

Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy
25 m2, ul. Witosa 15, I p. Tel. 602 109 801
33-36/15

Do w ynajęcia mieszkanie 3 -pokojowe,
kuchnia. Tel. 607 269 261

31-34/15

Knurów – sprzedam dom 1-2 rodzinny,
działka 6 A, garaż wolnostojący, możliwość
adaptacji na różne cele. Bardzo dobra
lokalizacja. Tel. 608 427 995
32-34/15

K n u r ó w. S p r z e d a m 3 p o ko j e 76 m 2 .
Tel. 602 638 719

33-35/15

Mieszkanie do wynajęcia (umeblowane)
ul. Sobieskiego. Tel. 513 013 763, 502 391 365
33-34/15

I N F O R M A C J A

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

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.
O terminie otwarcia Biblioteki w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu
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Zapraszamy do:

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96

Przegląd Lokalny Nr 33 (1171) 20 sierpnia 2015 roku

SPORT

www.przegladlokalny.eu

Było ciężko, ale fajnie

Woda, bagno, rowy, błoto, smród i stęchlizna, pijawki i inne robactwo,
czyli środowisko przyjazne każdemu Katorżnikowi umili spędzenie
sierpniowego weekendu w Kokotku - tak reklamowany był kolejny Bieg
Katorżnika, w którym odważyli się wystąpić m.in. Patryk Pietraczyk
(trener młodych piłkarzy Concordii z rocznika 2003) i Dawid Stolarek
(trener w sekcji pływackiej TKKF Szczygłowice)
suszę i bardzo mały stan wody
w Kokotku, trasa została wydłużona z 10 km do 12,5 km.
Nie stety zostało dodanych
więcej elementów typowo biegowych, co w połączeniu z
temperaturą sięgającą ponad

35 stopni potrafiło zdemotywować. Mówię tu o sobie, gdyż
mój organizm nie lubi jak
biegam.Byłem bardziej przygotowany siłowo na przedzieranie się przez błotniste tereny
niż „przebieżki“ po lesie. Ale

Dali radę. Patryk Pietraczyk i Dawid Stolarek zmęczeni,
ale i szczęśliwi na mecie Biegu Katorżnika

Foto: prywatne

P

ierwszy z nich debiutował w tym ekstremalnym wydarzeniu,
natomiast dla Dawida Stolarka był to drugi start. - W
tym roku to była prawdziwa
katorga - relacjonuje. - Przez

podobnie, jak przed rokiem,
atmosfera na trasie i współpraca z zawodnikami była godna
polecenia. Nie pozostaje nic
innego, jak przygotować się na
następny rok.
Dawid Stolarek zajął w tym
roku 80 miejsce z czasem 2
godziny 50 minut i 44 sekundy. - Przed startem miałem
taki plan, by poprawić wynik
z poprzedniego roku, jednak
niestety przez wydłużenie trasy,
tego celu nie udało się osiągnąć
- podsumował.
Bie g K ator ż n i k a - ja k
określają organizatorzy - jest
wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu na organizację imprezy z elementami szkolenia
wojsk specjalnych. A w roli organizatorów występują: Wojskow y K lub Biegacza Meta
or a z Jed nost k a Wojskowa
Komandosów, którzy uświadamiają uczestników, że nie
tylko pot i łzy, ale dużo krwi,
skręceń, zerwań i zasłabnięć
jest nieodłącznym elementem
tych zawodów. I ostrzegają,
że pomimo przeby wania w

wodzie, uczestników dręczyć
będzie pragnienie, a w chwilach słabości nie otrzymają
pomocy.
D r u g i z m i e s z k a ń c ów
Knurowa - Patryk Pietraczyk
debiutował w Kokotku i ów
start może uznać, jako udany,
bo zajął 26 miejsce z czasem
02:25:59.
- Było ciężko, ale fajnie opowiada. - Mnóstwo błota,
40-stopniowy upał i długa trasa, która była sporym wyzwaniem. Decydując się na start,
chciałem sprawdzić własne
możliwości i swój charakter. A
do startu namówił mnie mój
dobry kolega Dawid Stolarek,
który po swoim debiucie był
zachwycony atmosferą, jaka
panuje w czasie rywalizacji.
Pomyślałem, że muszę cały
czas stawiać sobie nowe wyzwania i fajnie będzie spróbować się w takiej rywalizacji.
Dawid dzięki za motywację, to-

warzystwo i cenne wskazówki!
Patryk Pietraczyk rozpoczął przygotowania pół roku
temu. I nie chodziło w nich
tylko o poprawę wydolności
t lenowej i w y t rz y ma łości
siłowej. - Treningi to głównie
bieganie oraz lekkie zajęcia siłowe, ale dużą uwagę
przywiązywałem do diety.
Do tego co jem, kiedy i w
jakich ilościach. Wiązało się
to z wyrzeczeniami, zmianą nawyków żywieniowych,
często i smaków. Wszystko to
sprawiło, że do biegu byłem
nieźle przygotowany, jednak
jak na debiutanta przystało,
nie wiedziałem co mnie czeka
i czego mogę się spodziewać.
Nie miałem presji na wynik,
moim celem było ukończenie
biegu bez kontuzji i większych
obrażeń. Tak też się stało i po
dotarciu do mety odczuwałem
dużą satysfakcję i frajdę. No i
jest teraz wielka motywacja do
dalszej pracy nad sobą i łamania kolejnych barier.
Dla mnie trening po pracowitym dniu jest odskocznią
od wszystkiego. Niekiedy jest
czasem na refleksje, ułożenie
sobie pewnych rzeczy w głowie.
Endorfiny potreningowe i dobra forma nakręcają pozytywnie do tego, aby stawiać czoła
wszystkim problemom, które
czekają na mnie w coraz szybciej pędzącym świecie - podsumowuje Patryk Pietraczyk.
PiSk

Informacja
Godziny otwarcia obiektów

MOSiR Knurów

informacja

w okresie do 31.08.2015 r.
KASA - SIŁOWNIA, SAUNA, SALKA FITNESS,
HALA SPORTOWA
Knurów-Szczygłowice, ul. Górnicza 2
od 1 do 31 sierpnia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00-20.00
w soboty i niedziele - nieczynna.
SIŁOWNIA
czynna od otwarcia KASY do jednej godziny przed
zamknięciem KASY MOSiR Knurów
SAUNA
czynna godzinę po otwarciu KASY do zamknięcia
KASY MOSiR Knurów
HALA SPORTOWA
czynna codziennie po wcześniejszej rezerwacji
i wykupieniu biletu w KASIE MOSiR Knurów
UWAGA!
W sierpniu pływalnia kryta
w Knurowie-Szczygłowicach
jest NIECZYNNA.
PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax” i KASA
Knurów, ul. Szpitalna 23
do 31 sierpnia
- czynna od godziny 10.00 do 22.00
KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
Knurów, Aleja Lipowa 12
- czynny codziennie od godziny 6.00 do 22.00

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

Dwóch „rannych”,
ale scenariusz palce lizać
P

To była ostatnia
taka sobota

Na tym zdjęciu Przemysław
Burliga wychodzi zza słupka,
ale prawda jest taka, że
w sobotę nastolatek otrzymał
szansę na wyjście z cienia
swych konkurentów do gry
w bramce Concordii

Problem
z bramkarzami

Po tym, jak mecz zakończył się remisem 3:3 można
powiedzieć, że obyło się bez
ofiar, ale z placu boju schodziło dwóch „rannych”.
Trudno ocenić, jaki wpływ
na stratę trzech goli i dwóch
punktów miało zamieszanie
związane z obsadą knurowskiej bramki, ale nie da się
ukryć, że trener Michał Budny
znalazł się przed meczem w
sytuacji nie do pozazdroszczenia. Już kilka dni przed
meczem w iadomo było, że
w sobotę między słupkami
nie stanie Paweł Krasoń, natomiast dwie godziny przed
pierwszym gwizdkiem okazało się, że trener nie może liczyć
też na Denisa Chojnackiego.

W efekcie szansę debiutu w
pierwszej drużynie otrzymał
17-letni Przemysław Burliga.
Między pierwszą a drugą
kolejką wyjaśniła się najbliższa
przyszłość Mateusza Mikulskiego, który po rozmowach z
prezesem Andrzejem Michalewiczem zdecydował się w
dalszym ciągu reprezentować
Concordię. Dzięki temu mogliśmy w sobotę odnotować
występ w bloku defensywnym
dwóch braci Mikulskich, wspomnianego Mateusza i młodszego Michała.

Pięć zmian

Wawel Wirek - Orzeł Mokre
1:4, Górnik Pszów - Naprzód
Zawada 2:2, KS 27 Gołkowice - Przyszłość Rogów 0:2,
Polonia Łaziska Rybnickie
- Polonia Marklowice 1:2, Naprzód Czyżowice - Jastrząb
Bielszowice 8:0, Tempo Paniówki - Naprzód Syrynia 2:2,
Gwiazda Skrzyszów - Urania
Ruda Śląska 2:2, Rymer Rybnik - Gwarek Zabrze 8:1.

2. KOLEJKA, GRUPA III:
Zryw Radonia - Jedność Jejkowice 0:2, Czarni Pyskowice
- Zameczek Czernica 3:1,
Wilki Wilcza - Silesia Lubomia 9:0, Naprzód Rydułtowy
- KS 94 Rachowice 0:4, ŁTS
Łabędy - Rafako Racibórz
3:1, Zuch Orzepowice - Dąb
Gaszowice 1:2, LKS 1908
Nędza - Naprzód Borucin 4:2,
LKS Krzyżanowice - Fortuna
Gliwice 7:0.

14

Też bez zwycięstwa

Identyczny dorobek, jak
Concordia ma inny 4-ligowiec
z naszego terenu - Jedność
32 Przyszowice. W drugiej
kolejce podopieczni Bartosza
Kowala wyjechali do Suszca,
gdzie musieli uznać wyższość
Krupińskiego.
W P r z y sz ow ic ac h, t a k
jak w Knurowie mogą mieć
problem z obsadą bramki, bowiem po godzinie gry boisko
opuścił kontuzjowany Tomasz
Szindler.
PiSk

2. KOLEJKA, GRUPA I:

1. Mokre
2. Rymer
3. Czyżowice
4. Marklowice
5. Urania
6. Rogów
7. Polonia Ł.R.
8. Gołkowice
9. Tempo
10. Zawada
11. Pszów
12. Syrynia
13. Skrzyszów
14. Jastrząb
15. Wawel
16. Gwarek

6
6
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0

Concordia Knurów - Slavia
Ruda Śląska 3:3
1:0 Mawo 6 min (rzut karny),
1:1 Wujec 23 min, 1:2 Moritz
36 min, 2:2 Młynek 54 min,
3:2 Młynek 78 min, 3:3 Korban
82 min
Concordia: Burliga, Bąk, Żyła
46 min Mateusz Mikulski, Michał Mikulski, Rekus, Buchalik, Górka, Kurkowski, Gajek
77 min Śliwa, Młynek, Mawo.
Przemsza Siewierz - Polonia
Poraj 4:1, Przyszłość Ciochowice - RKS Grodziec 0:7, Unia
Ząbkowice - Ruch Radzionków
2:0, Górnik Piaski - Górnik Wesoła 1:2, Raków II Częstochowa - Gwarek Tarnowskie Góry
1:2, Sarmacja Będzin - Zieloni
Żarki 1:1, MKS Myszków - GKS
II Katowice 1:0.

1. Wilki
2. Krzyżanowice
3. Łabędy
4. Gaszowice
5. Pyskowice
6. Nędza
7. Rachowice
8. Orzepowice
9. Jejkowice
10. Lubomia
11. Borucin
12. Czernica
13. Radonia
14. Rafako
15. Rydułtowy
16. Fortuna

6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

1. Grodziec
2. Myszków
3. Gwarek T.G.
4. Wesoła
5. Zieloni
6. Przemsza
7. Unia
8. Ruch
9. Polonia
10. Slavia
11. Sarmacja
12. Concordia
13. Raków II
14. GKS II
15. Piaski
16. Przyszłość

O tym, jak duże problemy
Michał Budny ma z zestawie-

Klasa okręgowa
2. KOLEJKA, GRUPA II:

niem optymalnej „jedenastki” świadczyć może fakt, iż
przed meczem drugiej kolejki dokonał aż pięciu zmian
w w yjściow ym składzie. W
miejsce Chojnackiego, Śliwy,
Gałacha, Szewczyka i Dziambora zagra li Burliga, Bą k,
Żyła, Kurkowski i Gajek. O
tym, czy wywalczyli miejsce
w wyjściowym składzie przekonamy się w sobotę, przy
okazji wyjazdowego meczu z
Zielonymi Żarki.

6
6
6
6
4
3
3
3
3
2
2
1
0
0
0
0

2. KOLEJKA, GRUPA II:
Krupiński Suszec - Jedność
Przyszowice 1:0
1:0 Reguła 14 min
Jedność 32: Szindler 60 min
Hilla, Mrozek 78 min Świetlicki, Szołtysek, Pastor, Wolniewicz, Stocki, Botor, Przybylski, Janik 46 min Mucha,
Hajok, Sosna.
Unia Racibór z - Szczako wianka Jaworzno 0:1, Polonia
Łaziska Górne - Spójnia Landek 3:0, Radziechowy Wieprz
- ROW II Rybnik 2:0, GKS II
Tychy - Granica Ruptawa 5:1,
Gwarek Ornontowice - GTS
Bojszowy 2:0, Drzewiarz Jasienica - Iskra Pszczyna 2:1,
Unia Turza Śląska - Forteca
Świerklany 2:0.
1. Szczakowianka
2. Turza Śląska
3. Gwarek O.
4. Tychy II
5. Polonia Ł.G.
6. Forteca
7. Bojszowy
8. Drzewiarz
9. Spójnia
10. Krupiński
11. Radziechowy
12. Iskra
13. Granica
14. Jedność
15. Racibórz
16. ROW II

6
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
0
0

Szału nie było. Pierwszy
mecz Concordii z udziałem
kibiców po karze nałożonej na
knurowski klub za wydarzenia
z 2 maja - przerwane spotkanie z Ruchem Radzionków,
zamieszki i śmierć mężczyzny przyciągnął na widownię około
50 osób. Mało, ale trudno się
dziwić, wszak w sobotnie wakacyjne popołudnie 4-ligowy
mecz nie jest wydarzeniem,
które kibice zapisują sobie w
swoich kalendarzach na czerwono. Jeżeli ktoś chciał w tym
czasie zobaczyć rywalizację 22
facetów uganiających się za
piłką to na brak propozycji nie
mógł narzekać. Gra toczyła się
przecież na wyższym poziomie,
a dzięki pilotowi można było w
mgnieniu oka przenieść się z rodzimej ekstraklasy na stadiony
Bundesligi, Premier League, czy
jeszcze innej Eredivisie.

Odnosząc się z szacunkiem
do pracy trenera i zawodników
Concordii, trzeba sobie jasno
powiedzieć, że nie mają oni
szans, by przyciągnąć kibiców
na swój mecz rozgrywany w
sobotnie popołudnie.
Do takiego samego wniosku
doszli w knurowskim klubie i
kolejne mecze w roli gospodarza
Concordia rozgrywać będzie w
soboty o godzinie 11.00.
Nie wiem, czy 29 sierpnia
na meczu z rezerwami GKS-u
Katowice zjawi się więcej osób,
aniżeli miało to miejsce w minioną sobotę, ale pomysł z graniem przed południem uważam
za trafiony. Podobnie uważają
zapewne żony i dzieci zawodników, a także ich dziewczyny, bo
wreszcie będą mogli wspólnie
spędzić najbardziej atrakcyjną
część weekendu.
Piotr Skorupa

Awansowali
w komplecie

Z

espoły z naszego terenu odniosły komplet
zwycięstw w I rundzie
Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrzu. Najwyższa
wygrana była dziełem Wilków
Wilcza – 3:1 z KS 94 Rachowice. Jednobramkowe zwycięstwa odniosły: Orzeł Stanica,
Naprzód Żernica i Gwiazda
Chudów. Ci pierwsi w roli gospodarza pokonali 1:0 Salveo
Dramę Kamieniec. Zespół z
Żernicy wygrał na wyjeździe
3:2 z LKS-em 45 Bujaków,
natomiast ekipa z Chudowa
grając w roli gości pokonała
1:0 Gwarka II Ornontowice.
Bez konieczności wybiegania na boisko awans wywalczyło Tempo Paniówki,
bowiem z rozgrywek wycofał
się MKS Zabrze-Kończyce.
W pozostałych meczach
padły następujące rozstrzy-

gnięcia: LKS 45 II Bujaków
– KS Zamkowiec Toszek 2:6,
PKS Ruch Kozłów – MKS Zaborze Zabrze 0:3, KS Sośnica
Gliwice – KS Start Sierakowice
4:1, MKSR Czarni Pyskowice
– ŁTS Łabędy 0:5.
Od II rundy udział w rozgrywkach rozpoczną zespoły
4-ligowe, a pełny zestaw par
przedstawia się następująco:
KS Concordia Knurów – Gwarek Ornontowice, Zamkowiec
Toszek – Jedność 32 Przyszowice, MKS Zaborze – Tempo
Paniówki, Wilki Wilcza – Fortuna Gliwice, Orzeł Stanica
– Gwiazda Chudów, Naprzód
Żernica – Piast II Gliwice, ŁTS
Łabędy – Górnik II Zabrze,
Sośnica Gliwice – Przyszłość
Ciochowic.
Mecze te zaplanowano na
2 września (g. 17.00).
PiSk

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

atrząc na wynik potyczki Concordii ze Slavią
Ruda Ślą sk a , i na to
w jakiej kolejności padło aż
sześć bramek, można użyć
stwierdzenia, że zawodnicy
obu drużyn stworzyli spektakl, po którym widownia powinna podziękować głównym
aktorom oklaskami na stojąco.
Takiego zakończenia jednak
nie było, a zawodnicy po ostatnim gwizdku sędziego też na
zadowolonych nie wyglądali.
Bo oba zespoły mogły czuć
niedosyt i złość, że nie udało
się utrzymać prowadzenia i
wywalczyć kompletu punktów. Gospodarze prowadzili
przecież dwukrotnie. 1:0 i 3:2.
Goście wychodzili na prowadzenie raz, doprowadzając do
stanu 2:1.

Zza biurka

Czy istnieje życie po Concordii? Ano
istnieje - zdają się
mówić byli już zawodnicy knurowskie
go klubu. Od lewej:
Marcin Modrz yński, Damian Kozdr oń (nowy
sezon rozpocznie niebawem broniąc barw KS Bojkó
w) i Marcin Rozumek
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Opóźnione wakacje
Magdaleny Wolny

Fragment meczu Tritech - TS 10ka.pl Zabrze

M

a gd a l e n i e Wo l ny
pier w s z y m ie si ą c
wakacji kojarzyć się
będzie przede wszystkim ze
zgrupowaniami i startami.
17-letnia pływaczka i ratowniczka WOPR pierwsze letnie zgrupowanie rozpoczęła
29 czerwca. Gdy rówieśnicy
pakowali walizki z myślą o
wa kac y jny m w y pocz y nku,
Magdalena stawiła się na dwutygodniow ym zgrupowaniu
pły wackiej Kadry Śląska w
Gliwicach. Treningi były podporządkowane przede wszystkim zbliżającej się Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przed startem na olimpiadzie młoda zawodniczka
miała trzy dni wolnego, po
czym czekały ją dwudniowe
starty. Ich owocem był awans
do finałów, po czym nastąpiło
przepakowanie bagażu, zaled-

wie kilkugodzinny odpoczynek
i wyjazd na zgrupowanie Kadry
Polski Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego do
Wałcza. Po ośmiodniowych
treningach Magdalena miała
kilka luźniejszych dni i w końcu wyjazd do Walii, a konkretnie do Swansea, gdzie odbywały się Mistrzostwa Europy w
ratownictwie wodnym.
Reprezentacja liczyła na te
zawody 6 ratowniczek i 6 ratowników, a w mistrzostwach
Starego Kontynentu rywalizowało 16 krajów.
Magda lena Wolny ja ko
jedna z naszych juniorek wyśmienicie wypadła w swoich
dwóch indywidualnych startach na tle całej europejskiej
plejady seniorek, plasując się
w połowie stawki.
Największy sukces zanotowała nasza sztafeta w składzie Magdalena Wolny, Anna

Nocoń, Wiktoria Samuła i Nikola Vacek, która ustanowiła
dwa rekordy Polski. Najpierw
w eliminacjach, a następnie
w finałach, zajmując wysokie
czwarte miejsce i wyprzedzając tym samym takie potęgi,
jak Francja, Hiszpania czy
Hola nd ia . A w sp om n ia ny
now y rekord Polski w ynosi
obecnie 1.30,40.
Z racji tego, że trzy zawodniczki wchodzące w skład naszej sztafety to jeszcze juniorki, osiągnięty wynik dobrze
wróży ratowniczkom przed
kolejny m wa żny m star tem
- wrześniowymi Mistrzostwami Europy w ratownictwie
wodnym juniorów w hiszpańskim Alicante.
Po udanym starcie w Walii
Magdalena Wolny może wreszcie nieco zwolnić i oddać się
wakacyjnemu odprężeniu.
PiSk

gów i obozów. Pracę
Okres wakac ji to również czas trenin
próbowali pogodzić
z wypoczynkiem w Węgierskiej Górce
w z rocznika 2003.
m.in. młodzi zawodnicy Concordii Knuró

Foto: prywatne

foto-migawka

Dziesiątka ponownie
najlepsza

Z

espół TS 10ka.pl Zabrze nadal rządzi niepodzielnie na knurowskim
podwórku „małej piłki” i po
sukcesie w rozgrywkach halowych okazał się zdecydowanie
najlepszy w rywalizacji na boiskach trawiastych. Zabrzanie
zapewnili sobie mistrzowski
tytuł na dwie kolejki przed
końcem, a w dotychczasowych
spotkaniach tylko raz stracili
punkty remisując z ZZ Kadra.
Wspomnia ni „Kadrowcy” w ostatniej kolejce ulegli
niespodziewanie TKKF-owi i
o tytule wicemistrza rozstrzygnie ich bezpośrednie starcie
z ubiegłorocznym zwycięzcą
Ligi Orlika - Tritechem. Do ciekawej sytuacji doszło w meczu
Kadry z CC Gliwice, bowiem
naprzeciwko siebie stanęli weteran Zbigniew Kuśmierz i jego

Klasa A
1. KOLEJKA
Ruch Kozłów - MOSiR Stal
Zabrze 0:2, Naprzód Żernica
- MKS Zaborze Zabrze 3:2,
Sokół Łany Wielkie - Jedność
32 II Przyszowice 3:3, Gwarek II Ornontowice - Drama
Kamieniec 2:4, Walka Makoszowy - Piast Pawłów 4:0,
Gwiazda Chudów - Tęcza
Wielowieś 1:2, Zamkowiec
To s ze k - S p o ł e m Z a b r ze
4:0, Młodość Rudno - Carbo
Gliwice 1:0.

Skat sportowy
1 września o godzinie
16.30 w klubie LWSM „Gama”
w Knurowie rozpocznie się
XVIII Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do rywalizacji.
Przegląd Lokalny Nr 33 (1171) 20 sierpnia 2015 roku

syn, młodszy o 23 lata bramkarz Marcin. W meczu tym
tata strzelił gola synowi, co z
pewnością stało się podsta-

Foto: Waldemar Jachimowski

Foto: prywatne

Magdalena Wolny tuż po
ceremonii otwarcia Mistrzostw
Europy w ratownictwie wodnym

Liga Orlika

wą do międzypokoleniowych
rodzinnych dyskusji na temat
futbolu.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 10. KOLEJKI Z DNIA 10.08.2015
Veritax Gumiland – ZZ Kadra 8:7 (4:4)
Ł. Spórna 4, M. Mikulski 2, M. Nowosielski, Z. Frączek - P. Jędrzejczak 4, L. Kastelik 2, P. Mastyj
żółte kartki: M. Mikulski (Veritax) – M. Wieszała, L. Kastelik
(ZZ Kadra).
CC Gliwice – Concordia 99 7:1 (2:1)
S. Ciaś, F. Dudziak, D. Rzążewski, M. Górski, M. Iwasiów, M.
Świątek, samobójcza – K. Winiarczyk
Tritech – TKKF Mistral Intermarché 5:0 walkower, TKKF nie stawił
się do gry

WYNIKI 11. KOLEJKI Z DNIA 12.08.2015
ZZ Kadra – CC Gliwice 14:2 (7:1)
P. Jędrzejczak 6, P. Mastyj 3, A. Majorczyk 2, L. Kastelik, Z. Kuśmierz, K. Boroń – P. Fic, M. Świątek
Veritax Gumiland – TKKF Mistral Intermarché 13:6 (7:2)
M. Gmyz 4, J. Nowosielski 3, D. Tkocz 2, K. Stępień 2, Z. Frączek,
R. Nowosielski – D. Kozdroń 3, P. Molata 2, W. Wasilewski
Tritech – TS 10ka.pl Zabrze 2:8 (0:4)
K. Idziaszek, A. Kręcisz – A. Mnochy 4, K. Neznal 2, D. Śmiałkowski, R. Wolniewicz
Veritax Gumiland – TS 10ka.pl Zabrze 5:9 (4:5)
Ł. Sporna 2, R. Nowosielski, J. Nowosielski, M. Nowosielski – D.
Śmiałkowski 4, A. Mnochy 2, R. Wolniewicz, K. Andrzejewski,
K. Neznal

WYNIKI 12. KOLEJKI Z DNIA 17.08.2015
Concordia 99 – TS 10ka.pl Zabrze 0:23 (0:12)
A. Mnochy 14, R. Wolniewicz 4, M. Andrecki 3, D. Rzeźniczek 2
Veritax Gumiland – Tritech 11:9 (9:5)
J. Nowosielski 3, Ł. Spórna 2, P. Hałas 2, D. Tkocz, M. Gmyz,
T. Nowosielski, W. Kempa – M. Szczurek 4, K. Idziaszek 3, D.
Wiercioch 2
ZZ Kadra – TKKF Mistral Intermarché 7:8 (1:3)
P. Majorczyk 4, R. Kasiński, S. Brodziński, K. Paczkowski – D.
Flis 2, D. Kozdroń 2, G. Krusiński 2, B. Pietras, D. Lewandowski
awansem: Concordia 99 - TKKF Mistral Intermarché 6:16 (2:5)
K. Wesoły 3, B. Zając, K. Winiarczyk, K. Mucharski – D. Flis 7, B.
Pietras 5, D. Kozdroń 2, D. Krusiński, D. Lewandowski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TS 10ka.pl Zabrze
Tritech
ZZ Kadra
TKKF Mistral Intermarché
Veritax Gumiland
CC Gliwice
Concordia 99

STRZELCY
1. Ariel Mnochy
2. Przemysław Jędrzejczak
3. Dariusz Flis

11
11
11
12
11
11
11

31 119-21 10
21 59-50 7
19 79-66 6
18 70-74 6
15 71-76 5
12 44-75 4
0 38-115 0

1
0
1
0
0
0
0

0
4
4
6
6
7
11

TS 10ka.pl Zabrze
58
ZZ Kadra
29
TKKF Mistral Intermarché 21
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Ale kino!
Knurów. Kino pod gwiazdami zawitało na plac 700-lecia

K

skaru”. Na widowni usianej leżakami zasiadły
dzieci z rodzicami. Sporo było też widzów na
placu 700-lecia, którzy przynieśli koce, przekąski
i włączyli się do wspólnego oglądania.
– Świetny pomysł z tym kinem – knurowianie
nie szczędzili pochwał.
Przed seansem o godz. 20.00 niebo w kolorze
ścierki ponownie dało o sobie znać. Rzadki deszczyk wypłoszył kilku widzów. Reszta wytrwała
(deszcz w końcu ustał) i nie żałowała, bo przygody agenta 007 to gwarancja dobrej rozrywki.
Doskonałe aktorstwo, imponujące efekty specjalne i oscarowa piosenka tytułowa w wykonaniu
Adele czynią „Skyfall” jedną z najlepszych części
przygód Bonda. Po twarzach widzów opuszczających po seansie filmowe miasteczko widać było,
że im się podobało.
Filmowy Piknik Rodzinny to inicjatywa
Banku BGŻ BNP Paribas, któremu wsparcia
udzieliło Centrum Kultury w Knurowie.

Na najmłodszych uczestników konkursu czekały upominki

Foto: Paweł Gradek

ino plenerowe nie miało do tej pory
szczęścia w Knurowie. Głównie z powodu kapryśnej pogody. Kolor nieba
pozwalał przypuszczać, że i tym razem filmowy
piknik rodzinny nie dojdzie do skutku...
Już od godzin popołudniowych do miasteczka Banku BGŻ BNP Paribas przychodzili rodzice
z dziećmi, by skorzystać z wielu atrakcji. Chłopcy
z wypiekami na twarzy grali w gry komputerowe. Tradycjonaliści emocjonowali się przy stole
do gry w piłkarzyki. Sporo zabawy było przy
układaniu giga-klocków. Kto chciał, mógł sobie
zrobić pamiątkowe zdjęcie w budce.
O dobrą atmosferę dbali animatorzy i pracownicy banku, co rusz zachęcając przybyłych
do udziału w kolejnych konkursach z nagrodami.
Około godz. 17.00 miasteczko filmowe
zamknęło podwoje, by dostosować się do zbliżających się seansów. Godzinę później na wielkim
ekranie wyświetlono „Pingwiny z Madaga-

Foto: Paweł Gradek

To był udany wieczór – nie mieli wątpliwości
uczestnicy sobotnich seansów pod chmurką.
Nieco wcześniej najmłodsi próbowali sił
w konkursach przygotowanych przez Bank
BGŻ BNP Paribas

/pg/

Foto: Paweł Gradek

Dobre kino i popcorn – to jest to!

Foto: Paweł Gradek

Krótko po godz. 18 na Placu 700-lecia rozpoczął się piknik

Przyszowice. Trwa budowa ośrodka zdrowia

Po zdrowie od przyszłego roku
Przy ul. Polnej w Przyszowicach powstaje wyczekiwany przez
mieszkańców ośrodek zdrowia. W budynku będą mieściły się
dwie poradnie: dla dorosłych i dla dzieci. Zakończenie prac
zaplanowano na czerwiec 2016 roku

B

udowa ośrodka ruszyła w zeszłym roku.
Przyszowiczanie z zadowoleniem przyglądają się postępom prac. Dotąd szukali pomocy
lekarskiej w sąsiednich miejscowościach. Nowy
ośrodek to z pewnością, szczególnie dla starszych
i niezmotoryzowanych, spore udogodnienie.
Ośrodek o powierzchni 555 m² powstaje przy
ul. Polnej, tuż obok kościoła i niedaleko pałacu.
Budową zajmuje się firma Gazoplast z Tarnowskich Gór.
Poradnia dla dorosłych będzie usytuowana
od strony południowej, dziecięca – od zachodniej. Po przekroczeniu progów ośrodka, odwiedzający zobaczą obszerną, jasną poczekalnię otoczoną czterema gabinetami lekarskimi (w tym

gabinet ginekologiczny) i rejestracją z archiwum
– wspólną dla obu poradni.
Poza gabinetami lekarskimi powstaną także gabinety zabiegowe, węzły i pomieszczenia
sanitarne.
Gmina Gierałtowice zdecydowała się na
ekologiczne ogrzewanie budynku.
– Obiekt wyposażony zostanie w nowoczesne
źródła ciepła i energii: pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną – informuje podinspektor
Agnieszka Nowak z Urzędu Gminy Gierałtowice.
Solary, zamontowane na dachu, są nie tylko
przyjazne środowisku, ale także w perspektywie
czasu pozwolą sporo zaoszczędzić.
Wokół budynku urzędnicy planują budowę

Do filmowego miasteczka przyszły całe rodziny

28 miejsc parkingowych oraz dodatkowych 8
miejsc postojowych wzdłuż drogi łączącej budynek ośrodka z parkingiem kościelnym.
Prace są już na półmetku.
Jak poinformował wójt Joachim Bargiel, przy
ul. Polnej stoi już budynek w stanie surowym,

otwartym. Wykonano przyłącza kanalizacyjne
i podbudowę pod ciąg pieszo-jezdny. Do końca
bieżącego roku planowane jest doprowadzenie
budynku do stanu surowego, zamkniętego.
Na inwestycję przeznaczono 2,9 mln złotych.

jb, wizualizacja: arch. Gminy Gieratłowice

Ośrodek będzie gotowy już w przyszłym roku

