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Wakacyjne oferty pracy dla młodzieży

Komunikacja. Będzie bezpieczniej w Szczygłowicach

Jeśli chcesz, dorobisz

Rondo w drodze

Jeszcze się uczysz, a w wakacje chcesz dorobić?
Skorzystaj z ofert w ramach „Lata z OHP” Punktu
Pośrednictwa Pracy w Gliwicach

To jeszcze melodia przyszłości, ale coraz bliższej.
Na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Lignozy
powstanie rondo

Źródło: Materiały UM Knurów

Jak widać na projekcie, „serce” nowego ronda znajdzie się
w miejscu obecnej wysepki rozdzielającej dojazd ul. Lignozy
do ul. Zwycięstwa

U

licą Zwycięstwa administruje
Zarząd Dróg Wojewódzkich,
ulicą Lignozy – Zarząd Dróg
Powiatowych, natomiast rondo na ich
zbiegu wybuduje... Gmina Knurów.
Umożliwia to porozumienie, zawarte
przez samorządy w połowie ubiegłego
roku. Na jego mocy miastu powierzono prowadzenie zadania, którego
oficjalna nazwa to: „Przebudowa drogi
powiatowej nr2980S (ul. Lignozy)
w Knurowie w związku z przebudową
skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy
w Knurowie”.
Zapewne wielu kierowców chciałoby przebudowy jak najszybciej. Realia są inne – zanim krzyżówka stanie

się placem budowy, urzędnicy muszą
uporać się z wieloma formalnościami.
Projekt jest. Kosztował miasto
ponad 90 tys. zł. W trakcie są sprawy
własnościowe. Konieczne okazało się
bowiem wydzielenie z działek, stanowiących własność powiatu, części
terenu, niezbędnego do przebudowy
skrzyżowania. Za zgodą Rady Powiatu
muszą zostać one przekazane na rzecz
Województwa Śląskiego.
Nowe rondo będzie miało 36-metrową średnicę zewnętrzną. Średnica
wyspy środkowej wyniesie 16,5 m.
Jezdnia ronda będzie miała 6 m szerokości. Dla pojazdów dużych rozmiarów zaplanowano dodatkowy pierścień najazdowy o szerokości 3,75 m.

Propozycje na weekend

A ty gdzie się wybierzesz?

Miasto szuka wykonawcy
ronda u zbiegu ulic Szpitalnej i 26
Stycznia. We wtorek na stronie BIP
Urzędu Miasta ukazało się ogłoszenie o wszczęciu postępowania,
którego celem jest wyłonienie wykonawcy przebudowy skrzyżowania
wymienionych dróg.
Rondo o średnicy zewnętrznej wynoszącej 40 m, będzie miało cztery
wloty (jeden z nich należeć będzie
do projektowanej drogi do terenów
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).
Zwyięska firma będzie mieć 224 dni
na realizację inwestycji. Zostanie
zobowiązana do udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty
i obiekty.
Foto: Archiwum UM

Zostanie wyłożony kamienną kostką.
Ustalając jego szerokość, wzięto pod
uwagę, że kilka razy w roku przez
rondo będzie przejeżdżać pojazd „ponadgabarytowy” – ciągnik siodłowy
(pojazd obsługujący kopalnię w Szczygłowicach) z 22-metrową naczepą.
Rondo zostanie usytuowane nieco
wyżej niż obecne skrzyżowanie. Konsekwencją będzie zmiana lokalizacji
przystanków autobusowych przy ul.
Lignozy. Zostaną przesunięte wyżej,
bliżej łuku drogi.
Chodniki zostaną wyłożone betonową kostką. Będą mieć szerokość
2‒2,5 m, natomiast chodnik ze ścieżką
rowerową – 3,5‒4 m.

unkt pr op onuj e r ó ż ne z aj ę cia, m.in. w ykładanie towaru,
kolportowanie ulotek, pakowanie,
pracę w magazynie, bycie kasjerem-sprzedawcą. Najbardziej aktualne
ofer t y zna leźć można na stronie
www.slaska.ohp.pl.
– Dzięki Elektronicznemu Centrum Aktywizacji Młodzieży wspieramy nastolatków, które mają problemy w odnalezieniu się na rynku
pracy – informuje g liw ick i PPP.
– Szczegółowe informacje znajdują

się na stronie www.ecam.ohp.pl.
Punkt organizuje też darmowe
kursy i szkolenia. Czyni to w ramach projektu „Gwarancje dla młodzieży”, finansowanego ze środków
Unii Europejskiej.
Więcej informacji można uzyskać w biurze Punkt Pośrednictwa
Pracy w Gliwicach (ul. Plebiscytowa 1, pokój121) lub telefonicznie
(tel. 32 301 20 56) i elektronicznie
(e-mail: mbpgliwice@wp.pl).
/bw/

Komunikacja na święto

Sobota jak niedziela

W sobotę, 15 sierpnia, w dniu Święta
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, będą
obowiązywać rozkłady jazdy ważne w niedziele
i święta w wakacje – informuje KZK GOP

T

ego dnia centra handlowe będą
zamknięte, dlatego też autobusy
nie będą obsługiwać usytuowanych
przy nich przystanków. Ich kursy
regulują specjalne rozkłady ważne
w dni wolne od pracy w centrach

handlowych w wakacje.
Dotyczy to m.in. linii nr: 59, 194,
710. Nadrobiony przez ominięcie
przystanku czas będzie wyrównany
na postoju na pierwszym przystanku
za centrum handlowym.
/bw/

Informacja własna wydawcy

/bw/

15‒16 VIII – Jarmark Średniowieczny w Chudowie. Start o godz. 14.
Organizatorzy zapowiadają walki drużyn rycerskich, turnieje oraz koncert
grupy Roderyk (sobota, godz. 20.30).

Foto: Archiwum

14 VIII – Muzyczne Lato na Śląsk im Rancho w Zabrzu. Wystąpi
zespół Papa D. Początek koncertu
o godz. 20.
14‒16 VIII – XVII Dni Wielowsi, miejsce – plac sportowy przy
ul. Zamkowej 24. W programie m.
in. koncert grupy King-Size (piątek,
godz. 20), występ Jesicy (sobota, godz.
18.30) i biesiada śląska z udziałem Rafała Lincnera (niedziela, godz. 17.30).
Więcej na www.wielowies.pl.

P

Komunikacja

15 VIII – Piknik Ogórkowy na
boisku LKS „Wilki” Wilcza, początek
o godz. 16. Na gości czekają ogórki
pod każdą postacią, zabawy, konkursy
i wesołe miasteczko. Na scenie wystąpi
znana i lubiana Bernadeta Kowalska
oraz Andrzej Miś. O godz. 17 – mecz
piłki nożnej.

15 VIII – Parkowe Lato. Na scenie
w Parku Chopina w Gliwicach zaśpiewa grupa Zajazd. Start – godz. 19.30.
15‒16 VIII – Koncerty z cyklu
„Muzyczny Rynek”. W Gliwicach
wystąpią Leliwa Jazz Band (sobota)
i Saksocholicy (niedziela). Początek
występów o godz. 19.30

236 po
staremu

Autobusy linii 236 wracają na
swoją starą trasę. We wtorek zakończył
się remont drogi powiatowej nr 2929S
w Pilchowicach.
Linia 236 łączy Knurów z Leboszowicami trasą przez Krywałd, Szczygłowice, Wilczę i Pilchowice.
/bw/

reklama

Ogłoszenie

PRZETARG
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do
publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego
w Knurowie w budynku przy ul. ks. Alojzego Koziełka 43b wraz
z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
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Wilcza

Meta w rowie
Czwartek, godz. 17.12. Dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie
przyjmuje zgłoszenie o samochodzie leżącym w rowie przy ul. Karola Miarki w Wilczy
Strażacy odłączają akumulator
i stawiają sienę na koła. Po godzinie
ruch na ulicy wraca do normy.
Próbowaliśmy ustalić, co było
przyczyną dachowania, jednak gliwicka policja nie odnotowała w meldunkach takiego zdarzenia.

/g/, foto: JRG Knurów
Rozbity citroen nie nadawał się do dalszej jazdy..

Knurów

Leżąca „na wznak” siena została postawiona na koła dopiero
dzięki działaniu strażaków

N

a miejsce rusza jeden zastęp, by
wesprzeć w działaniu tamtejszych strażaków ochotników.
Młody kierowca w ydostaje się

z leżącego na dachu fiata sieny, ale
nie zgadza się, by ratownicy wzywali
pogotowie. Jego podpis na specjalnym
formularzu zamyka temat.

Knurów

Błędny manewr
We wtorek około godz. 11 knurowianin jechał na
skuterze ulicą Dworcową w stronę centrum. Ruch
o tej porze był spory. Mężczyna chciał ominąć
wlekące się przed nim samochody. To był zły
pomysł...

Pechowy manewr kosztował kierującego sporo pieniędzy, ale
też bólu...

niezbędny okazał się przyjazd karetki.
Sanitariusze zabrali poszkodowanego
do szpitala. Skuterem zaopiekował
się znajomy. Wizyta w szpitalu to nie
koniec przykrych niespodzianek.
Mężczyzna otrzymał mandat – 200 zł
za spowodowanie zagrożenia w ruchu.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Okazja czyni
złodzieja

Dachowanie na A1

3

zastępy straża ków z Knurowa
brały udział w akcji na odcinku
autostrady A1, gdzie dachował citroen berlingo. Do wypadku doszło
w ubiegły wtorek, w pobliżu MOP
Knurów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że citroen zajechał drogę subaru. Po zderzeniu kierowca citroena
stracił panowanie nad kierownicą,
a jego samochód dachował. Potur-

Policja nie ma
wątpliwości - 53-letnia
klientka sklepu z
odzieżą używaną nie
mogła się pomylić.
Z premedytacją
sięgnęła po cudzą
torebkę. Wpadła dzięki
błyskawicznej reakcji
ochrony i policji

bowany mężczyzna został przewieziony do szpitala.
Drugi uczestnik zderzenia odjechał z miejsca wypadku. Sprawą
zajęła się Policja.
Po 1,5 godziny udało się udrożnić ruch na obu pasach. Jak informuje nasz Czytelnik, pan Michał, korek
miał około pół kilometra.
/g/, foto: Michał Marcisz

C

zwartki to w lumpeksie mieszczącym
się w Galerii Stara Cegielnia czas dużych przecen. Z okazji korzystają nie tylko
knurowianie. Jak wiadomo, okazja czyni
też złodzieja.
Około godz. 9.30 42-letnia knurowianka zorientowała się, że ktoś zabrał jej
torebkę, którą na chwilę odłożyła. W torebce były 3 portfele, dwa telefony, 410 zł oraz
dokumenty. Kobieta wszczęła alarm.
Ochrona sklepu przejrzała monitoring,
gdzie czarno na białym było widać, jak
jedna z klientek wykorzystuje zaaferowanie
knurowianki, nakrywa torebkę przewieszonym przez ramię ciuchem i zabiera ją.
Wezwana na miejsce policja zatrzymała 2 kobiety: 53-letnią złodziejkę i jej
21-letnią córkę. Jak się okazało, panie
przyjechały na „zakupy” aż z Mikołowa.
Zarzuty postawiono tylko matce. W trakcie
przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy
niej wszystkie skradzione rzeczy o łącznej
wartości 2235 zł.
– Kobieta do wszystkiego się przyznała
– informuje podinsp. Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie.
Mikołowianka nie była wcześniej
notowana. Teraz o jej losie zdecyduje sąd.
Za kradzież może spędzić w więzieniu
nawet 5 lat.

Subaru na czeskich tablicach miało więcej szczęścia

foto-migawka
Foto: Michał Marcisz

– W trakcie manewru najechał
na krawężnik, stracił panowanie nad
kierownicą i się przewrócił – tłumaczy
Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Knurowianin upadł dosyć niefortunnie. Skarżył się na ból nogi,

Knurów

/g/

Paniówki. Kradzież z placu budowy

Gdzie są maszyny?
Złodziei coraz częściej kuszą maszyny
budowlane. Niedawno pisaliśmy o kradzieży
w Wilczy, 23 lipca doszło do podobnej
w Paniówkach

Z

placu budowy przy ul. Dworskiej 31 nieznany sprawca
skradł miniładowarkę marki Komatsu SK-1026‒5 oraz
dwie zagęszczarki wibracyjne marki Belle. Rabuś jest poszukiwany przez policję.
– Prosimy świadków zdarzenia oraz osoby mogące
udzielić jakichkolwiek informacji w sprawie o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Wydziałem do Walki z Przestępczoś-
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cią Przeciwko Mieniu KMP w Gliwicach (ul. Powstańców
Warszawy 12, pokój 122, tel. 32 33 69 229) lub z najbliższą
jednostką policji – apelują funkcjonariusze.
jb

6 sierpnia około godz. 13 kierowcy jadący autost
radą A1 w kierunku
Gliwic, w okolicach zjazdu na Knurów, widzieli leżącą
w rowie ciężarówkę.
Z naczepy wysypywał się piasek . Nie wiadomo,
dlaczego kierowca utracił
panowanie nad kierow nicą. Na szczęście zarów no
jemu jak i innym uczestnikom ruchu nic się nie stało. Jak poinformował
nas pan Micha ł, ruch na
autostradzie, pomimo wywrotki, był płynny. Służb
y wyciągnęły samochód
z rowu. Kierowca otrzymał mandat.
jb
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Szukaj zebry
na zielonym

Foto: Justyna Bajko

Bezpieczeństwo. Policja ma pieszych na oku
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Zignorowanie czerwonego światła
i wtargnięcie na jezdnię, nieraz
na pasach, należą do najczęstszych
grzechów pieszych. Policja
zapowiada, że weźmie ich pod lupę

P

rzekraczanie jezdni w miejscach do tego nieprzeznaczonych też nie należy do rzadkości. Ale kierowcy również nie bywają
fair wobec pieszych. Wielu udaje, że
nie widzi przestępujących z nogi na
nogę przed zebrą. Nie zatrzymują się,
choć uprzejmość, a zwłaszcza przepisy,
tego wymagają.
- Czasem tak z minutę kwitnę tu
przy przejściu, bo jadący od strony
świateł nie chcą się zatrzymać – żali
się pani Ewa, przymierzająca się do
przekroczenia jezdni na zebrze w pobliżu kina. – Pewnie myślą, że dość się
wystali na czerwonym przy Biedronce,
więc niech i ja sobie postoję...
Tomka namierzyliśmy, gdy przebiegał 1 Maja na wysokości garaży.
- No przecież nie będę jak głupi
gnać pod „Siódemki” albo małe „Tesco”
– tłumaczy się. – Tych kilka metrów

przemknę w dwie sekundy. Wiem co
robię, nie dam się rozjechać.
Policyjne statystyki pokazują, że
nie wszystkim się udaje. Choć zapewne każdy sądzi, że nic mu się nie stanie.
Mniej więcej co trzy godziny dochodzi w Polsce do wypadku z udziałem pieszego. Co piąty ginie.
Zmianie nawyków i wyeliminowanie tego typu zachowań służyć ma
policyjna akcja „Pieszy”. Wyznaczono
ją na sierpniowe wtorki – najbliższe
wypadną 18 i 25.
Pierwsze spostrzeżenia nie są budujące. Funkcjonariusze z Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach przyłapali kilkadziesiąt osób na łamaniu
przepisów. Tylko w pierwszy wtorek
akcji aż 18 pieszych ukarano za przechodzenie w miejscu niedozwolonym
lub na czerwonym świetle. Dla 13
kierowców „pamiątką” odstręczającą

Nawet przechodząc przez pasy, trzeba bardzo uważać

od popełnienia wykroczeń (oby tak
było) będą nałożone przez mundurowych mandaty. Upiekło się 18 innym
pieszym i 6 kierowcom, bowiem w
ich przypadku policjanci uznali, że
wystarczą pouczenia.
- Bądź dżentelmenem na drodze.
Nie postępuj zgodnie z zasadą „punkt
widzenia zależy od miejsca siedzenia”
– apeluje Policja. - Dziś jesteś kierującym, jutro będziesz pieszym. Pamiętaj,
każdy wypadek to suma różnych zdarzeń. Wielu możesz uniknąć.
/bw/

Knurów

Kłopot z wierzbami

Skwer przy ul. Batorego 8 budzi sprzeczne emocje mieszkańców.
Jednym się podoba, innym wprost przeciwnie. - Wszystkie place
wokół są ładnie zagospodarowane, a nasz? Straszy! - skarży się
pan Tadeusz

P

an Tadeusz obliczył, że na
skwerze rośnie dok ładnie
osiem sosen i trzy wierzby.
Proponuje, aby część drzew wyciąć.
Porównuje skwer przed swoim blokiem z innymi w sąsiedztwie i zauważa panujący tam chaos.
- Spaceruję po okolicy i widzę,
jak sąsiedzi mają ładnie. Nasz plac
bardzo źle wypada na tle pozostałych
przy ul. Batorego. Jest taki zarośnięty
- mówi.
Placem ad minist r uje Urz ąd
Miasta. Teresa Golba, kierownik
Referatu ds. Ochrony Środowiska z
Wydziału Gospodarki Komunalnej
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, podkreśla, że teren został
w takim stanie przejęty od Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
- Niestety, rekonstrukcja i zagospodarowanie placu w y maga
czasu. Nie możemy wyciąć drzew i
zostawić puste miejsce - tłumaczy
Teresa Golba.
Na usunięcie drzew Urząd Miasta musi otrzymać zgodę starosty.
Jeśli drzewa nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi, sprawa jest bardziej
skomplikowana. Należy uzasadnić,
dlaczego drzewa będą usunięte i co
w zamian.

4

Kierownik Teresa Golba zauważa
także, że mieszkańcy mają różne oczekiwania wobec placu przed blokiem:
rodzice małych dzieci życzyliby sobie,
aby powstało miejsce do zabawy, starsi
woleliby zaciszny zakątek z ławkami.
Podjęcie decyzji o sposobie zagospodarowania terenu zieleni publicznej
wymaga czasu, namysłu i zasięgnięcia opinii mieszkańców, a przede
wszystkim zaangażowania środków
finansowych.
Miejska zieleń jest obiektem troski
wielu knurowian. Szczególnie wycin-

ka zdrowych drzew budzi sprzeciw
mieszkańców, którzy wprost nazywają to barbarzyństwem.
- Dziwi mnie, że ktoś z mieszkańców chce wycinać zdrowe drzewa
- mówi spacerująca po ul. Batorego
knurowianka. - Przecież znacznie
przyjemniej usiąść w cieniu drzew niż
na otwartej przestrzeni.
W najbliższym czasie skwer przy
Batorego 8 zostanie poddany zabiegom pielęgnacyjnym, działania na
szerszą skalę muszą poczekać.
jb, foto: Monika Wilk

Skwer między blokami jednym się podoba, innym nie...

W 2013 roku

piesi spowodowali 3 182 wypadki (8,9 proc. ogółu wypadków). W ich
wyniku śmierć poniosło 579 osób (17,2 proc. ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosło 2 671 osób (6,1 proc. ogółu rannych).
W większości ofiarami w tych wypadkach byli sami piesi. Najczęstszą
przyczyną było:
wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – 1 773
wypadki, (tj. 55,7 proc. wszystkich zdarzeń spowodowanych przez
pieszych),
przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 358 wypadków (11,3
proc.),
wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 353 wypadki (11,1 proc.),
wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 288 wypadków (9,1 proc.).
Źródło: Komenda Główna Policji

Jak wyrejestrować samochód, ile kosztuje
wyrobienie nowego dowodu osobistego,
gdzie złożyć wniosek o paszport - na te
i kilkaset innych pytań dotyczących usług
publicznych odpowiada nowa strona
www.obywatel.gov.pl
Warto wiedzieć

Obywatelu,
zajrzyj na stronę
W

g ą s z c z u a d m inistrac y jnych
procedur łatwo się pogubić. Często dopiero
przy okienku urzędnika
dowiadujemy się, jakie
dokumenty powinniśmy
zabrać i ile zapłacić. Ile
zaoszczędziłoby się czasu
i nerwów, gdyby te informacje można byłoby
sprawdzić wcześniej i to
bez przeczesywania tysięcy internetowych stron.
Urzędnicy zebrali
niezbędne informacje w jednym miejscu. Na stronie www.obywatel.gov.pl
udostępniono ponad 101 kart z opisem
popularnych usług publicznych, z
odpowiedziami na pytania: gdzie się
zgłosić, z jakimi dokumentami, ile to
kosztuje itd. Dostępne są także wzory
wniosków. Co ważne, przy opisie
procedur autorzy strony zrezygnowali
z urzędniczej nowomowy. Język jest
prosty i zrozumiały, więc zamiast:

„Świadczeniodawca powinien poinformować pacjenta o ewentualnej zmianie
terminu udzielenia świadczenia” napisali: „Lekarz musi cię poinformować o
tym, że przesuwa termin wizyty”.
Dla tych którzy, nie mają dostępu
do internetu, urzędnicy uruchomili
telefoniczną infolinię. Aby dowiedzieć się, gdzie załatwić sprawę, wystarczy wykręcić numer 222 500 115.
jb
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podczas intensywnego treningu lub zawodów potrafi się zemścić na zawodniku.
Nawet więc herosi albo pretendujący do takiego miana muszą uważać na
słabości ciała. Słońce pali jak diabli. To
grozi oparzeniom.
– A zdziwi się pan. Nie jest tak źle
– prostuje pani ordynator. – Nie mieliśmy w tym roku takiego przypadku.
To zapewne efekt rosnącej świadomości
zagrożeń oparzeniami słonecznymi.
Ludzie chętniej niż dawniej korzystają z
odpowiednich olejków z filtrem.

A może do zimnych
krajów
Cień jest dobry, ale jeszcze lepsza woda; nic dziwnego, że knurowska fontanna (zdjęcie
z inauguracji działania) cieszy się sporym powodzeniem wśród najmłodszych knurowian

Na samą myśl robi się gorąco...

Piekło pod niebem

Pożary, utonięcia, zasłabnięcia – to niejedyne
skutki uporczywych upałów. Energetycy wieszczą
ograniczenia w dostawie prądu, leśnicy zakaz wstępu
do lasów, kto wie, jak będzie z wodą,...

Lasy są suche jak pieprz

– Wilgotność spadła do 10 proc. –
mówi nadleśniczy Janusz Fidyk z Nadleśnictwa Rybnik. – Mówiąc obrazowo,
to niemal jak papier.
Widmo pożaru spędza sen z oczu
leśników. Ale nie tylko to.
– Brak wody daje się we znaki
roślinności – tłumaczy nadleśniczy
Fidyk. – Trawy wysychają, drzewka też
cierpią. Martwimy się zwłaszcza o tegoroczne uprawy. Sadzonki przechodzą
szok, mogą uschnąć.
Jedna z takich upraw znajduje się
w Knurowie w rejonie ul. Przemysłowej: – Nie wygląda najlepiej, choć
nadal mamy nadzieję, że sadzonki
przetrwają. Kiedyś, niestety, nie wytrzymały...
Dorosłe drzewa jako tako znoszą
upały. Ale nie wszystkie.
– Świerki mają płytki system korzeniowy. Gdy nie pobierają tyle wody, ile
potrzebują, to słabną. Na taką okazję
wręcz czekają szkodniki – tłumaczy
nadleśniczy.
W kilku rejonach kraju wprowadzono zakaz wstępu do lasu. W Nadleśnictwie Rybnik nie.
– Wprowadzenie zakazu jest realne – zastrzega Janusz Fidyk. – Nie
jestem zwolennikiem takiej decyzji, ale
jeśli sytuacja nas do tego zmusi, trzeba
będzie ją podjąć.
W lasach obowiązuje trzeci, najwyższy, stopień zagrożenia pożarowego. Ożywają wspomnienia tragicznego
(trzy osoby zginęły) w skutkach pożaru w lesie koło Kuźni Raciborskiej w
1992 roku. Spłonęło ponad 9 tys. ha
lasu. Strażacy stracili m.in. 15 wozów
bojowych. Dzisiejsza pogoda jest niemal identyczna jak ta przed 23 laty...

W rzekach wody mniej

– Poziom wód w rzekach opada do
rekordowo niskiego poziomu – alarmują hydrolodzy.
– Na skutek trwającej od 21 lipca 2015 r. suszy na terenie powiatu
bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego
i kłobuckiego zaczęły występować poważne zakłócenia w dostawie wody do
gospodarstw domowych – informuje
Wojewódzkie Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Katowicach. – Brak
wody w ujęciach, studniach prywatnych i potokach górskich.
Czy niedługo zaczniemy odczuwać braki w dostawie wody w Knurowie i okolicy?
– Jeśli chodzi o Knurów, to nie ma
symptomów, że jest takie zagrożenie
– uspokaja Bogusław Tyszkowski,
prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Knurowie. – Mamy
zbiorniki, są odpowiednie dostawy. Na
dzisiaj nie ma takich obaw.
Na zimne (choć może to nie pasujące teraz określenie) dmucha Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne,
które w specjalnym komunikacje do
odbiorców „zwraca się z uprzejmą
prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą”.
– Dzięki modernizacji systemu
poboru i uzdatniania wody przeprowadzonej w ubiegłym roku, na tą chwilę
nasze urządzenia są w stanie zapewnić
dostawy wody – czytamy. – Mając
jednak na względzie, przedłużający się
okres bez opadów nie możemy wykluczyć niedoboru wody surowej na ujęciu.
PPK zwraca uwagę na jeszcze
inne ryzyko: – Nie można również
pominąć aspektu przeciwpożarowego
w kontekście coraz częstszych pożarów
spowodowanych suszą i upałami. Zbyt
duże zużycie wody na cele niezwiązane
ze spożyciem powoduje ubytek w zbiornikach wody uzdatnionej, co może być
przyczyną niedoboru w przypadku
potrzeby podania wody do hydrantów.

Energetyczne
oszczędności

Niedobór wody w rzekach przekłada się na produkcję energii elektrycznej. We wtorek rząd wprowadził
ograniczenia w jej poborze. Na razie
dla odbiorców o mocy powyżej 300
kW, ale za oszczędzanie energii zabrały się „zwykłe” firmy czy instytucje.
Nawet takie jak... Śląskie Wesołe Miasteczko, gdzie z tego powodu rzadziej
uruchamiane są największe atrakcje,
np. karuzele. Mniej kursów ma też
Elka, popularna kolejka w Parku Śląskim. W kilku okolicznych centrach
handlowych na zwolnionych obrotach
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pracuje klimatyzacja, katowicka IKEA
zdecydowała się nawet na zamknięcie
(do odwołania).

Zabójczy ogień, woda
też...

Ostatnie tygodnie nie są lekkie dla
strażaków. W weekend groźny pożar
strawił spory obszar ścierniska na bojkowskich polach. Pod Rybnikiem palił
się las, w Czerwionce-Leszczynach
spłonął dach kamienicy. W całym
województwie we wtorek było 101 pożarów. Od początku miesiąca już 1104,
więcej niż w całym sierpniu 2014 roku
(wówczas 875 pożarów).
Strażacy jeżdżą nie tylko do ognia, ale i do w ypadków. Męczący
upał dekoncentruje kierowców i bez
wątpienia może mieć wpływ na ich
zachowanie na drogach. Najprawdopodobniej tak było w przypadku
ubiegłotygodniowego wypadnięcia
z jezdni osobówki w Knurowie przy
ul. Niepodległości.
Kto żyw i może, szuka wody dla
ochłody. Niestety, dla kilku osób skończyło się to tragicznie. Przez cały lipiec
w województwie śląskim utonęło 8
osób. W ciągu 10 dni sierpnia – już
cztery (tyle co przez cały miesiąc przed
rokiem).

– No nie idzie wytrzymać – skarży
się, ocierając krople potu z twarzy, pan
Grzegorz. Knurowianina zastaliśmy,
gdy wczesnym popołudniem przymierzał sie do uruchomienia kosiarki na
swoim podwórku. – Prawdę mówiąc

nie ma co ciąć, ale żona uparła się, bo ją
suche badyle kłują w oczy.
We wtorkowe południe na placu
zabaw przy ul. Ogana nie było żywego
ducha.
– A wyobraża pan sobie usiąść gołym tyłkiem na zjeżdżalni? – bardziej
stwierdza niż pyta trzydziestoletnia pani
Marzena. – Po jednym kursie trzeba by
gnać na oparzeniówkę do Siemianowic...
Dochodzi do nas mama pani Marzeny. Dźwiga sześciopak wody mineralnej.
– Mieszkamy na III piętrze. Tam jest
teraz piekło! – kręci głową. – Klimy nie
mamy, a wiatraki nie pomagają. Przecież
zamrażarki nie otworzę na oścież.
– Zazwyczaj jeździmy do ciepłych
krajów, może tym razem warto wybrać
się do zimnych – śmieje się pan Grzegorz.
– Jakich? No... na przykład do... Grecji,
Hiszpanii. Tam teraz zimniej niż u nas...
Bogusław Wilk

Knurów

Bez prawka, za to z promilami
9 sierpnia na ul. Kosmonautów funkcjonariusze
zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna
poproszony o prawo jazdy, bezradnie rozłożył ręce
– Oświadczył, że nie posiada i nigdy
nie posiadał uprawnień do kierowania
pojazdami – mówi Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
27-latek jechał samochodem marki
Ford Fiesta. Zatrzymano go do rutynowej kontroli. Alkomat wskazał 1 promil.
– Mężczyzna szczerze przyznał, że
z uwagi na upały pił piwo – tłumaczy
Marek Słomski.
Okazało się także, że knurowianin
w ogóle nie powinien prowadzić samo-

chodu, bo nigdy nie miał prawa jazdy.
Co mu za to grozi? Jak informuje
komisarz Marek Słomski, nowe przepisy
są bardzo surowe.
– Ponad 0,5 promila alkoholu we
krwi oznacza karę więzienia i zapłatę
minimum 5 tys. zł na rzecz Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym – wyjaśnia
rzecznik.
27-latek odpowie także za jazdę bez
uprawnień. Za takie wykroczenie grozi
mu kara aresztu, ograniczenia wolności
i grzywna nie niższa niż 3 tys. złotych.
jb

reklama

Człowiek nie wielbłąd...

... pić musi. Ale wodę (nie wódę)
lub soki, aby zapobiec odwodnieniu
bądź zaburzeniom elektrolitowym.
Zlekceważenie tego może mieć przykre
konsekwencje.
– To prawda, trzeba dbać o siebie. Do
szpitala trafia zdecydowanie więcej niż
zazwyczaj osób starszych – odwodnionych
lub mających zaburzenia elektrolitowe
ewentualnie z arytmią serca – zauważa
dr Barbara Kaleta, ordynator Oddziału
Wewnętrznego I w Szpitalu w Knurowie.
Co ciekawe, bywa że lekarskiej
pomocy potrzebują zahartowani w ekstremalnych warunkach sportowcy,
pasjonaci wymagających wytrzymałości
i sporego wysiłku dyscyplin.
– Przyczyny bywają prozaiczne: odwodnienie – mówi dr Kaleta.
– Zignorowanie potrzeb organizmu,
niewłaściwe uzupełnienie elektrolitów
5

Z KART HISTORII

www.przegladlokalny.eu

Hrabia z Radoszów, który tak pokochał Pilchowice, że...

Zapragnął zostać tu po wsze czasy
Samotne groby – w lasach, na polach, przy drogach – w szczególny
sposób nas poruszają. Jest w tych odosobnionych mogiłach jakiś
niezwykły tragizm, tajemniczość, a nawet pewien romantyzm

B

yć może dlatego wśród mieszkańców Pilchowic żywa jest
pamięć o samotnym grobie
hrabiów von Wrochem – pisze w liście
do redakcji Agnieszka Robok z Pilchowic. Przypomina fascynującą historię

hrabiego von Wrochem sprzed półtora
wieku. Musimy się nią podzielić...
Od starszych mieszkańców Pilchowic słyszałam nieraz opowieści o tej
mogile i pochowanych w niej ludziach.
Niestety, były to informacje nieliczne

Foto: Archiwum autorki

Czas zrobił swoje, zacierając wyryte w kamieniu litery

Historyczna zagadka fotograficzna

To był targ... i remiza

Zeszłotygodniowa zagadka fotograficzna sprawiła
sporo radości i frajdy – jak nas zapewniano
– Czytelnikom Przeglądu Lokalnego. Także
najprawdziwszych wzruszeń...

T

elefony rozd z woni ł y się
w cz wa r t kow y pora nek .
W mejlowej s k r z y nc e te ż
nie było pusto. Dzięki temu możemy podzielić się bardzo ciekaw y mi wspomnieniami. Czy nimy
to z ogromną chęcią...
Bardzo interesującej wypowiedzi udzielił Franciszek Nosiadek.
– Z d j ę c i e p o k a z u j e d a w n y,
moż e nawet prz edwojenny, stan
starego placu targowego. Zrobione
z ostało od st rony ulic y 1 Maja ,
a aparat fotograficzny ustawiony
był równolegle do ul . Wil sona –
napisał pan Franciszek. – Budynek z lewej strony to stara remiza
OSP, budynek z prawej to pierwszy
f a m i l o k t a k z w a n e j „1 k o l o n i i
6

d o m ó w ro b ot ni c z yc h ”
budowanej w latach
1908 -1911, której domy
zlokalizowane były po
obydwu stronach ulicy
Wilsona. Te domy miały najniż szy stand ard
mieszkaniowy, gdyż do 1960 roku
nie było w nich ubikacji. Ostatni
z domów pierwszej kolonii wyburzono w latach 80., aby uzyskać
uzbrojone tereny pod budowę bloków dla kopalni Knurów. W czasie,
gdy robiono zdjęcie, nie było jeszcze, być może, na rogu ulic Wilsona i 1 Maja obecnego budynku
remizy OSP. W kadrze nie mieści
się ulica Wil sona . Po zbudowaniu nowej remizy z mieszkaniami
dla strażaków, stara remiza była
jeszcze kilka lat użytkowana jako
magazy n . Natomia st dre w niana
wieża do suszenia węży strażackich
spłonęła wraz z wężami. Ale fakt
ten, jako niechlubne dla strażaków zdarzenie, był przemilczany

i często – z powodu niedoskonałości
ludzkiej pamięci – rozbieżne. Szczęśliwym zrządzeniem losu pomógł mi
Roman Cop, miłośnik kultury Śląska.
Dzięki niemu mogliśmy się zapoznać
z artykułem sprzed 100 lat. Jego autor
– Heinrich Luppa – dostarczył wielu
ciekawych informacji na temat grobów
w pilchowickim lesie.
Niewielki lasek przy ulicy Trześniówka strzeże miejsce wiecznego
odpoczynku Luizy i Heinricha von
Wrochem.
Heinrich von Wrochem zmarł 26
lipca 1869 roku. Był właścicielem dóbr
w Radoszowach (powiat Koźle). Znany
i szanowany gospodarz, posiadacz
tytułu „starszego ziemskiego” i senior
śląskiego Kolegium. Pełnił też urząd
radcy sądowego.
Wrochemowie byli śląską szlachtą
wymienianą już w XV wieku. Początkowo związani byli z Reptami. Heirich
von Wrochem był wnukiem Johanna
Heinricha von Wrochem, starosty
raciborskiego. Jego ojciec – Fridrich
– kupił dobra Załęże (dziś dzielnica
Katowic), a w wojsku pruskim zrobił
karierę wojskową, dochodząc do
stopnia rotmistrza. Heinrich był najstarszym jego synem. W 1839 roku
Heinrich kupił majątek Radoszowy.
Odsprzedał go 1863 roku.
Z małżeństwa z Luizą von Eickstedt miał cztery córki, z których najstarsza zmarła w niemowlęctwie. Linia
Henryka wygasła (nie miał syna), ale
potomkowie innych linii rodu Wro-

chem mieszkają obecnie w Niemczech
i są uznanymi muzykami.
Dlaczego właściciel dóbr Radoszowy chciał zostać pochowany w Pilchowicach?
Von Wrochem zmarł na zapalenie
płuc w Pilchowicach (dokonał żywota
w miejscow ym szpitalu) w czasie
odwiedzin swojej córki Friedericke
(nazywanej Fritzi). Była ona zamężna
z ówczesnym właścicielem Pilchowic.
Luiza von Wrochem zmarła niespełna rok po śmierci męża i została
pochowana tuż obok niego w pilchowickim lesie. W tamtych czasach lasek
ten był częścią tak zwanej Fazaneryji.
Był to należący do pałacu malowniczy
obszar, rodzaj parku, na terenie którego znajdowała się m.in. bażanciarnia
i kaplica, w której modlono się przed
wyruszeniem na polowanie. Bywając
u swego zięcia Heinrich von Wrochem, musiał polubić te piękne okolice
na tyle, iż jego ostatnią wolą było tutaj
zostać pochowanym.
Sam hrabia był osobą nie tylko
znaczną, ale i szanowaną. Dzięki przekazywanym z pokolenia na pokolenie
wspomnieniom wiemy, że pogrzeb
von Wrochema zgromadził ogromne
rzesze ludzi.
Z artykułu Heiricha Luppy wyłania się obraz hrabiego von Wrochem
jako dobrego gospodarza i kochającego męża. Być może fakt, że Luiza
zmarła tuż po swoim mężu to przypadek. A może dowód wielk iego
przywiązania, o którym świadczy

też umieszczony na grobie napis
„W ziemskim życiu nierozłączni pozostali również zjednoczeni w przyszłym
lepszym życiu”.
Tuż obok Luizy i Heinricha von
Wrochem pochowano też ich wiernego... psa. Po śmierci swoich właścicieli
zwierzę przebywało często w pobliżu
ich grobu. Pies został przypadkowo
ugodzony kosą przez ludzi porządkujących okolice mogił.
W okresie międzywojennym tereny należące do pałacu zostały rozparcelowane i sprzedane. Nowi właściciele gruntu przez lata dbali o leśne
mogiły. Niestety, tablica nagrobna
została rozbita w 1945 roku. Do dzisiaj
zachowały się tylko dwa jej fragmenty
z nieczytelnym napisem. Zaś sama
mogiła jest bardzo zaniedbana.
Heinrich Luppa pisał sto lat temu:
„Nic prawie nie zakłóca ciszy w miejscu wiecznego spoczynku hrabiów
von Wrochem. Do tego ustronnego miejsca dochodzi tylko czasem
dźwięk głosu uczniów seminarium
z niedalekiego parku, czasem odgłos
przejeżdżającej kolejki wąskotorowej,
z oddali znów dochodzi tu dźwięk
dzwonów z kościoła lub klasztoru Bonifratrów. Oprócz tego słychać tylko
szum drzew i śpiew ptaków.”
Dziś nadal mało kto potrafi znaleźć drogę do tych leśnych mogił.
A ciszę nad nimi przerywa tylko bicie
dzwonów z parafialnego kościoła,
szum drzew i śpiew ptaków.
Hrabia, który chciał być pochowany w lesie, kochająca żona, wierny
do śmierci pies, samotne groby –
wszystko to stanowi pełną tajemnic
i romantyzmu historię, z której można
by uwić fabułę opowiadania lub nawet
wątek powieści. Janina Ostroch napisała niezwykłą książkę „Śląsk romantyczny”. Myślę, że historia hrabiów
von Wrochem jest kolejnym dowodem
na to, że pięknych, romantycznych
historii nie trzeba szukać daleko. Że
Śląsk rzeczywiście jest romantyczny,
że romantyczne są Pilchowice.
Agnieszka Robok

i nie znam daty, kiedy to się stało.
A na placu wybrukowanym częściowo tak zwanymi „kocimi łbami”
oprócz sobotnich targów odbywały
się imprezy poprzedzające odpust
parafialny zwane „romlami”. Nawet na 3 tygodnie przed odpustem
przyjeżdżały na ten plac strzelnice
sportowe, karuzele i huśtawki oraz
stoiska z grami zręcznościowymi
jak również „beczki z piwem”
W czasie wakacji było to główne popołudniowe i wieczorne miejsce spotkań młodzieży. Przez wiele
lat z tego placu również wyruszały
marsz e i pochody z ok azji św iąt
państwowych.
Zagadka historyczna przy wołała wspomnienia.
– A ż s i ę w z r u s z a ł a m , k i e dy
zobaczyłam zdjęcie. Pamiętam ten
plac. To czasy mojego dzieciństwa
– mówiła Weronika Morder, która
ja ko pier wsz a z ad z woni ła z poprawną odpowiedzią.
Z kolei Bogusław Kijas wspominał, że na skwerze była karuzela, tzw. diabelski młyn.
– Miałem może 6 lat. Na
karuzeli mogłem jeździć tylk o w te dy, k i e dy ro d z i c e b yli
z e mn ą i to ni e w i ę c e j ni ż dwa
ra zy – śm ieje się k nu row ia n i n.
– Pamiętam też targowisko. Mój
ojciec i mój wujek byli rzemieślnikami. Mój tata krawczył, a wujek
był rzeźnikiem i tam też stawał ze

swoimi wusztami. A i piwko było
przy okazji. Chłopy się schadzały,
bo wiedziały, że kamraty tam będą,
mówili: „No to idziemy na piwko
i dobrą kiełbasę”.
Wsz y st k i m bior ąc y m ud z ia ł

w konkursie bardzo dziękujemy.
Nagrody, ufundowane przez Izbę
Tr adyc ji, ot r z y mują : Weron i k a
Morder, Bogusław Kijas i Franciszek Nosiadek. Upominki czekają
na Państwa w naszej redakcji.

A teraz kolejna zagadka...

Pytanie: gdzie mieścił się budynek przedstawiony na starej fotografii?
Zdjęcie nie jest najlepszej jakości, ale tylko takim dysponujemy. Może ktoś
z Czytelników ma inną fotografię, przedstawiającą ten budynek...
Odpowiedzi prosimy nadsyłać do redakcji (ul. Niepodległości 5), drogą
mailową: redakcja@przegladlokalny.eu lub kontaktując się z nami telefonicznie (nr tel. 32 332 63 77).
Nagrody czekają!
jb

Foto: Archiwum Izby Tradycji KWK Knurów
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Opracowała Justyna Bajko

Napis
Knurów rósł, więc ratusz wzniósł ze złota?
Lata 20. Knurów, wieś z aspiracjami, podjął kolejne wyzwanie...

Pod koniec lat 20. rozrastająca
się gmina Knurów potrzebowała
nowego ratusza. Pytanie: gdzie powinien powstać? Przez pewien czas
brano pod uwagę ul. Wolności, jednak po namyśle zdecydowano, że
lepszą lokalizacją jest ul. Rybnicka
(obecnie Niepodległości).
Gmina kupiła parcelę od kopalni – 9 490 m2 po 20 gr za m2. Prace
budowlane ruszyły w 1928 roku.
- Wykonawcą był budowniczy
Walenty Niedziela z Niedobczyc
- czytamy w kronice księdza Alojzego Koziełka. - Koszta wynosiły
350 000 zł.
Po roku budynek ratusza projektu inż. Tadeusza Michejdy był
już gotowy. W środku mieściły się
biura urzędu gminnego, sala Rady
Gminnej i ubikacje Posterunku Policji oraz mieszkanie tercjana (dawny woźny). W archiwach zachowały
się dokumenty z okresu budowy
ratusza - ślady po zamówieniach
na zegary, szyldy, meble i telefony.

Elegancko i z klasą

Nowy ratusz trzeba było umeblować.
Do pokoju dla Urzędu Stanu Cywilnego
zamówiono owalny stół, fotel, sześć krzeseł
i szafę. Pokój dla sekretarza umeblowano
dębowym biurkiem, biblioteką, fotelem i

dębową etażerką. Kupiono także trzy foteliki bukowe, trzy stojaki dębowe, dziewięć
pulpitów i 18 foteli dla radnych. W archiwach zachowały się propozycje kształtu
krzeseł i szaf wysyłane przez fabryki mebli.

Ofertę stworzenia szyldu
złożyła urzędnikom m.in.
firma z Katowic - L. Morkowski i Ska, proponując
napis z liter pokrytych
złotem pierwszej jakości...
Knurowianie zdecydowali
się na czcionki skromniejsze - mosiężne
Wykonanie napisu „Urząd
Gminny” zlecono firmie St. Płaszczyk i Ska z Gierałtowic. Litery
miały być wysokie (35 cm), odpowiednio grube z masywnej blachy
mosiężnej, zabezpieczone przed
wpływem czynników atmosferycznych. Cena - 40 zł za literę, czyli
w sumie za 11 liter zapłacono 440
zł. Firma za wykonanie i zamontowanie napisu miała czas do 25
października 1929 roku.
Oprócz głównego szyldu, Zarząd Gminy poprosił także o oferty innych napisów, m.in. „Biuro
Podatkowe”, „Komunalny Urząd
Pośrednictwa Pracy”, „Ekspozytura Funduszu Bezrobocia” i cztery
szyldziki 20 x 7 cm – „Kobiety i
Mężczyźni”.

KŁOPOT
z zegarem

Aparat na podsłuchu
Nowo powstający urząd gminy musiał być wyposażony w nowoczesne aparaty
telefoniczne. Firma Siemens zaproponowała telefon... z podsłuchem, a Górnośląskie
Towarzystwo Telefonów apelowało o wybór patriotyczny
Walka o kontrakt była zapewne
zacięta. Górnośląskie Towarzystwo
Telefonów, firma z Katowic, w przesłanej ofercie zwracało uwagę, że
„aparatura przez nas zaoferowana
jest wyrobiona w naszych warsztatach
krawieckich, więc w kraju i nie sprowadza się z zagranicy. Równocześnie
pozwalamy sobie zwrócić uwagę na
to, że do instalacji zużyjemy wyłącznie kabla polskiego”. O polskim kablu
krążyły oszczercze plotki, rozsiewane
przez konkurencję, jakoby najlepszy
do instalacji był kabel niemiecki.
GTT stanowczo broniła honoru polskiego kabla.
- Orzeczeniem Ministerstwa Poczt
i Telegrafów zostało ustalone, że kabel
polski nie tylko dorównuje fabrykantom niemieckim, ale je przewyższa,
i z tego też powodu Ministerstwo dla
Przegląd Lokalny Nr 32 (1170) 13 sierpnia 2015 roku

swych instalacji używa wyłącznie
kabel wyrobu polskiego - czytamy w
piśmie GTT do knurowskich urzędników.
Wybór polskiego kabla to wyraz
popierania produkcji krajowej.
W końcu automatyczne urządzenia telefoniczne dostarczyła do
Knurowa firma Siemens, powstała
Berlinie w 1847 roku. W Polsce
obecna od 1879 rok u, k iedy to
w Warszawie założono pierwsze
przedstawicielstwo firmy. Siemens
zaproponował m.in. urządzenie z
połączeniem szeregow ym, które
umożliwiało podsłuchiwanie. Czy
urzędnicy skorzystali z tej opcji?
Dokumenty milczą. Wiadomo natomiast, że Knurów zamówił wykonanie automatycznego urządzenia
telefonicznego. Koszt - 5.355 zł.

Tradycyjnie na ratuszu wisi zegar.
Knurowscy urzędnicy także o tym
pomyśleli. Był tylko jeden mały
kłopot: firma Siemens proponowała zegar elektryczny, a w Knurowie często brakowało prądu...
Z a rz ąd z dec ydowa ł, ż e w
związku z częstymi awariami,
trzeba „oprócz elektrycznego,
jeszcze mechaniczne urządzenia
zaprowadzić w tutejszych zegarach”. Siemens wyjaśnił, że „zegary
nasze są także popędzane prądem
elektrycznym dostarczanym z baterji akumulatorowej”, więc gdyby
nastąpiła przerwa w dopły wie
prądu, zegary działają nadal - tak
długo, aż wyczerpie się bateria.
Czas ładowania akumulatorów
trwa 2-3 dni.
Urzędnicy zdecydowali powierzyć firmie Siemens „wykonanie urządzenia zegarowego”. Do
Knurowa miały trafić m.in. zegar
główny za cenę 945 zł, zegar na
zewnątrz ratusza z oświetleniem za
1 050 zł oraz urządzenie do wybijania godzin dla zegara wieżowego
za 2 500 zł. W sumie na wszystkie
zegary w ratuszu wydano ponad
6 tys. zł.
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Na szczycie wulkanu, wśród ryżowych pól

„PRZEGLĄD” W PODRÓŻY

Świat pozwala się odczytywać na tysiące różnych sposobów, bo mówiąc o nim, mówimy jakby o sobie. Mirella Tumula podróżuje z dala od utartych szlaków,
szukając wytchnienia od nachalnej komercji. Dotyka świata takiego jakim jest, bez upiększeń z turystycznych folderów. 15 maja knurowianka wyruszyła do
Indonezji

Przed świątynią

Świątynia Puna Gelap

Wschód słońca nad wulkanem Bromo

M

ożna przymknąć oczy i widzieć mniej – zatrzymać
się w hotelach ogrodzonych
wysokich murem, kąpać się na strzeżonych basenach. Można wyjechać
do egzotycznego kraju i poczuć się
jak w każdym innym: te same sklepy,
bary, to samo jedzenie. Mirelli Tumuli
to nie wystarcza. W Indonezji mieszkała w małych hotelikach, wędrowała
po szczytach wulkanów, odwiedzała
świątynie i szukała śladów autentyczności, ze smutkiem przyglądając się
miejscom, które zanadto poddały się
globalizacji i utraciły swoją niepowtarzalność.

Wodospad Madakaripura

Na Bali
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Bliżej ludzi

W Indonezji zjawiła się przypadkiem. Miało być Peru, ale bilety były za
drogie. Jednak, jak mówi pani Mirella,
każda podróż nawet niewymarzona
jest dla niej spełnieniem marzeń. Bo
podróżować uwielbia. Niezależnie od
kierunku. W przypadku Indonezji
trochę się wahała, bo przecież to tak
daleko i pewnie niebezpiecznie.
– Usłyszałam od rodziny: „Jedź! Bo
jak teraz nie pojedziesz, to może już
nigdy taka szansa się nie powtórzy” –
wspomina.
Wyruszyła z paczką znajomych.
Lot do Indonezji trwał kilkanaście
godzin: z Pragi do Dubaju, tam przesiadka do Dżakarty, stolicy kraju.
Podróż przespali, nie było więc czasu,

aby martwić się o to, co zastaną na
miejscu. Indonezja przywitała ich
upałem, życzliwymi ludźmi i jaszczurkami, krążącymi po hotelu.
– Jaszczurki były niegroźne. Spotkać je w knajpie to nie problem, gorzej
kiedy wchodzimy do toalety, a tam gość
– śmieje się knurowianka.
W Indonezji spędzili dwa tygodnie – plan był dosyć napięty, a czasu
na sen mało.
– To było 16 dni bardzo intensywnego podróżowania. Codziennie
przemieszczaliśmy się w inne miejsce.
Zdarzało się, że spaliśmy po 3 godziny i dalej w drogę – opowiada pani
Mirella.
W Indonezji nie ma luksusów.
Podróżnicy nocowali w małych hotelikach, z niedokończonymi łazienkami.
Korzystali z lokalnego transportu
– głównie autobusów i skuterów, na
których jeżdżą prawie wszyscy.
– Zawsze też można było kogoś poprosić, aby nas podrzucił. Szukaliśmy
miejscowych kierowców z samochodem
z klimatyzacją, którzy wiedzą, jak ominąć korki i co jeszcze warto zobaczyć.
Ludzie, których spotykaliśmy chętnie
nam pomagali, byli też najlepszymi
przewodnikami – wspomina.
Ruch w Indonezji jest lewostronny.
Na ulicach nie widać znaków drogowych, wydaje się jakby w ogóle nie
było żadnych zasad.
– To jakiś fenomen. Nie ma ogra-

niczeń, przepisów, a ruch jest płynny
i stłuczki się nie zdarzają. Nieraz widziałam całą rodzinę jadącą na jednym
skuterze albo kobietę, która jedną ręką
trzymała kierownicę, a w drugiej tuliła
8-miesięczne dziecko – mówi.
Czasem turyści w obawie przed
zatruciami obawiają się kosztować
lokalnej kuchni. Knurowianka stołowała się na mieście.
– W Indonezji miejsc, gdzie można
dobrze zjeść jest bardzo dużo. To takie
rodzinne restauracje: mały domek,
małżeństwo, a przed domkiem kuchenka, na której gotuje się dla gości. Zaskoczyło mnie… jajko sadzone. Dostawaliśmy je codzienne na śniadanie i nie
tylko. Jajko to podstawa – śmieje się.

Być jak popstar

Z Dżakarty podróżnicy trafili
do Yogyakarty – miasta otoczonego
przez najpiękniejsze świątynie hinduistyczne. Knurowiankę zachwyciły
zdobienia, piękne detale i kwiaty, które były wszędzie. W czasie zwiedzania
jednej ze świątyń, okazało się, że dla
miejscowych są większą atrakcją niż
zabytkowe budowle.
– Kupiliśmy bilety, owinęliśmy się
chustami, przeszliśmy przez specjalną
bramkę dla turystów i czujemy, że
wszyscy na nas patrzą. Nagle podbiegają do mnie dzieci i pytają, czy mogą
sobie zrobić ze mną zdjęcie – opowiada.
Po chwili pojawiła się cała wy-
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cieczka szkolna. Nie było wyjścia –
podróżnicy nieco oszołomieni uśmiechali się do zdjęć.
– W końcu jeden z nauczycieli
wytłumaczył nam, że dla nich biały
człowiek to atrakcja, bo białych widzą
w telewizji i na plakatach. „Jesteście
popstar! ” – mówił z uśmiechem! –
Rzeczywiście czuliśmy się jak gwiazdy, bo ciągle ktoś podchodził, prosił
o zdjęcie, zaczepiał i machał. To było
przyjemne uczucie, ale i męczące.

Na wulkanie

W Indonezji jest kilkanaście czynnych wulkanów, niektóre są dostępne
dla zwiedzających, choć zawsze istnieje ryzyko, że wybuchną. Knurowianka
wędrowała po dwóch wulkanach: Bromo i Kawah Ijen. Do Bromo prowadzi
droga przypominająca krajobraz księżycowy, niepokojąca pustynia z dziwnej szarej materii. Na krater wchodzi
się po schodach. Ale to podróż do
drugiego wulkanu – Kawah Ijen była
szczególnie pamiętna.
– Wyruszyliśmy o pierwszej nocy.
Jechaliśmy przez pasma gór, pustynię.
Na wulkan wchodziliśmy z przewodnikiem. Z czołówkami na głowie przypominaliśmy świetliki – wspomina
knurowianka.
Z dala widzieli siarkę, palącą się
błękitnym płomieniem. Zapach był
nie do wytrzymania, więc zasłaniali
nos i usta maseczkami. Z krateru wy-

dobywały się smugi dymu.
– W pewnym momencie wiatr
zmienił kierunek i wpadliśmy w chmurę siarki. Pierwsza myśl – uciekać,
ale przewodnik krzyczał: „Na ziemię!
Na ziemię”. Wtedy naprawdę się wystraszyłam. Gdy zagrożenie minęło,
wyglądaliśmy okropnie – brudni, cali
w kurzu, ktoś kaszlał, ktoś wymiotował. Wciąż czułam ten okropny smak
siarki w ustach. Wróciliśmy na górę.
Gdy słońce wstało, naszym oczom
ukazał się napis przed wejściem do krateru: „Wstęp wzbroniony! Wchodzisz
na własne ryzyko”. Widocznie nasz
przewodnik mało się tym przejmował.
Wulkan daje żyć, ale też to życie
zabiera. Z Kawah ręcznie wydobywa
się siarkę. Robotnicy na własnych barkach dźwigają kosze z 70‒80 kilogramami siarki i wdychają trujące opary.
– Jak na Indonezję zarabiają dobrze, mogą utrzymać rodzinę, ale
wpływ siarki jest tak duży, że rzadko
dożywają 40 lat- tłumaczy podróżniczka.

Jak w raju

Z Yogyakarty knurowianka wyruszyła na wyspę Bali. Tam m.in.
odwiedziła Park Małp, wypływała
w poszukiwaniu delfinów i smakowała najdroższej kawy świata kopi
luwak, w y twarzanej z ziaren w ydobywanych z odchodów zwierząt.
Na wyspie mieszkali w niewielkich
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miejscowościach. W miejscach, gdzie
artyści tworzą na ulicy, gdzie są małe
knajpki na plaży i nie wiadomo, czy
to dom, czy świątynia. Trafili też do
Kutu – na plażę surferów. Z Bali podróżnicy przenieśli się na niewielką
wyspę Gili Air.
– Przepiękne miejsce do leniuchowania – piaszczyste plaże, turkusowa
woda i spokój. Wyspa jest taki mała,
że można ją obejść w godzinę. Nie ma
tam samochodów, tylko rowery i konie
– mówi knurowianka.

Z dala od zgiełku

Mirella Tumula zawodowo zajmuje się fotografią. Nieraz czekała na
wschód słońca, aby zatrzymać Indonezję w miękkim, łagodnym świetle.
Uchw ycić moment, kiedy zbocza
wulkanów wyłaniają się z nocy. Zachwycały ją zielone zbocza ryżowych
pól, przepiękne plaże, monumentalne
wodospady i ludzie – tak życzliwi
i uśmiechnięci. Podróżnicy niewiele
mogli ofiarować mieszkańcom Indonezji, ale w podziękowaniu za gościnę
i pomoc rozdawali m.in krówki, różne
rzeczy z napisem Polska.
W Indonezji czas płynie wolniej.
Mimo biedy mieszkańcy potrafią się
uśmiechać i tym uśmiechem zarażać
Europejczyków. W tym kraju rozpiętym na kilku wyspach trzeba zwolnić,
przestać poganiać siebie i innych.
Poczuć, że można żyć inaczej.
Justyna Bajko, foto: Mirella Tumula

Pola ryżowe

Krater wulkanu Kawah z turkusowym jeziorem
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rozrywka nr 32
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Alicja Adamek z Knurowa

ur. 3.08.2015 r., 2450 g, 51 cm

Jakub Podrygała z Knurowa

Amelia Zator z Rybnika

ur. 4.08.2015 r., 3240 g, 54 cm

ur. 4.08.2015 r. 2060 g, 50 cm

Aleksandra Jędrychowska z Knurowa

Maciej Przychodzki z Leszczyn

ur. 5.08.2015 r., 3430 g, 54 cm

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

Amelia Rybicka z Knurowa

ur. 3.08.2015 r., 3770 g, 54 cm

ur. 5.08.2015 r., 3150 g, 50 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 30/2015 brzmiało: „JAŚNIE PAN”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Barbara
Amnicka. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Aleksandra Kaczmarek z Knurowa
ur. 6.08.2015 r., 4470 g, 57 cm

Szymon Purchla z Gliwic

ur. 7.08.2015 r., 3650 g, 53 cm

13.08.2015 r.
CZWARTEK

Z dala od zgiełku
- godz.19.30

32

14-19.08.2015 r.
PIĄTEK-ŚRODA
Mały Książę 3D
- godz. 14.30
Mały Książę 2D
- godz. 16.30

Mały Książę 2D
- godz. 10.00, 17.30
Mały Książę 3D
- godz.15.30

Szymon Dejneka z Kuźni Nieborowskiej
ur. 8.08.2015 r., 3120 g, 52 cm

Amy
- godz. 18.15, 20.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Anna Żogała z Przyszowic

ur. 7.08.2015 r., 3280 g, 52 cm

Julia Radecka z Książenic

ur. 8.08.2015 r., 3760 g, 53 cm

Michał Curzydło z Knurowa

ur. 9.08.2015 r., 4100 g, 56 cm
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Knurów, Los Angeles

W czasie turnusów Laura ma zajęcia m. in. z dogoterapii

Nie jest łatwo
zostać mistrzem

Rafał Bednarczyk nie przypomina ważnej
osobistości – bardzo skromny, wyciszony,
z lekką tremą i pięknym szczerym
uśmiechem. A przecież jest najlepszy
na świecie i zdobył to, o czym marzy
każdy sportowiec: złoty medal igrzysk
olimpijskich

Knurów

Dziewczyna z plakatu
Czasami wystarczy niewiele, aby komuś pomóc
- np. mała plastikowa nakrętka. Akcja „Nakrętkomania”,
czyli zbiórka nakrętek dla Laury Zawady, trwa
nieprzerwanie już od kilkunastu miesięcy.
- I póki ludzie chcą nam pomóc, nie przestaniemy
zbierać - mówią rodzice dziewczynki

C

odzienność sporo kosztuje:
zarówno wysiłku, jak i pieniędzy. Odkąd Laura przyszła
na świat, jej rodzice walczą o lepszy
los dla niej: aby kiedyś mogła sama
pójść na spacer, zjeść obiad bez
pomocy, wykąpać się. Opanowanie
prostych z pozoru czynności to dla
dziewczynki jak codzienne zdobywanie Mount Everestu.
Od paru dni Laura ma nowy wózek. Posłuży dziewczynce przez 3-4
lata. Stary był już za mały. Koszt to
prawie 10 tys. złotych - część dołożyło
państwo, część Fundacja Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, resztę
dorzucili rodzice. Laura rośnie, więc
potrzebuje coraz to nowych urządzeń
ułatwiających życie. Knurowianka toczy nieprzerwaną walkę o samodzielność: rehabilitacja kilka razy w tygodniu, operacje, wizyty u specjalistów,
turnusy. Za wszystko trzeba płacić.
Dzięki „Nakrętkomanii” rodzicom
knurowianki jest trochę łatwiej.
- Z nakrętek opłacamy turnusy
rehabilitacyjne, które bardzo pomagają
Laurze - tłumaczy Oriona Zawada,
mama Laury. - Teraz zbieramy na
kolejny, w październiku.
Na szczęście knurowianie nie są
obojętni. Pomagają jak potrafią. Laura
jest rozpoznawana na ulicy, przechodnie uśmiechają się do dziewczynki,
machają jej.
- Ostatnio szłyśmy na spacer, kiedy
jakaś dziewczynka zobaczyła Laurę i
krzyknęła do koleżanek: „A ja ją znam!
Z plakatu ze szkoły!” - opowiada Oriona Zawada.
Przynoszą także nakrętki.
Naszą redakcję odwiedził pan
Leon z wnukiem Maksymilianem
- przywieźli kilkanaście reklamówek
po brzegi wypełnionych kolorowymi
nakrętkami
- Cały czas intensywnie zbieramy.
Zamiast wyrzucić, wrzucamy do worka. Byliśmy ostatnio w listopadzie i na

pewno znowu przyjedziemy - śmieje się
pan Leon, dźwigając spore torby.
Dziadkowi dzielnie pomaga mały
Maksymilian, który również solennie
obiecał, że nakrętki będzie zbierał.
Natalia Mordon ma 12 lat, uczy się
w „Siódemce”. Okazały pakunek z na-

krętkami przywiozła aż z... Podlasia.
W ich zbiór zaangażowała się rodzina
i przyjaciele.
Wpadają również rówieśnicy Laury - Madzia i Karol Kowolowie, którzy
widzieli ją na plakatach w szkołach.
jb, bw

Natalia Mordon

Madzia i Karol
Kowolowie
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Pan Leon z wnukiem Maksymilianem

Zawodnicy bocce na Światowych Letnich Igrzyskach
Olimpijskich: Barbara Zapała i Rafał Bednarczyk
wraz z trenerką Małgorzatą Cenkier

P

an Rafał ma 38 lat, urodził się
w Rudzie Śląskiej. W czerwcu
zamieszkał w Knurowie – w
Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie
Chorych. Boccę, czyli grę w kule,
trenuje od paru lat. Jest zawodnikiem
Klubu Olimpiad Specjalnych „Halembianka” w Rudzie Śląskiej. Pod
czujnym okiem Małgorzaty Cenkier
ćwiczy rzuty wymagające precyzji i
skupienia.
- To nie takie proste zostać mistrzem – śmieje się.
Pan Rafał zdobył już tyle medali, że z trudem mieszczą się w
pudełku, wciąż jednak ma apetyt na
więcej. Na Światowe Letnie Igrzyska
Olimpiad Specjalnych w Los Angeles droga była trudna, ale rudzianin
nie boi się ciężkiej pracy. Na pytanie
o trud, odpowiada z uśmiechem:
- Co zrobić, trzeba wytrzymać.
W Los Angeles zachwyciły olimpijczyka pa lmy, szerok ie ulice i
pomarańczowe świeże soki serwowane na śniadanie. Odwiedził też
Hollywood i kupił parę pamiątek
– koszulkę i skarpetki.
- Tam nie było co kupować, bo
same drogie rzeczy – tłumaczy.
W czasie ceremonii otwarcia
olimpiady, zawodnicy ze wszystkich
stron świata przemaszerowali przez
ogromny stadion – było kolorowo i
radośnie. Pan Rafał dobrze zapamiętał tę niezwykłą chwilę powitania,
wciąż musiał machać i pozdrawiać
widzów. Olimpiadę otworzyła Michelle Obama, żona prezydenta Stanów Zjednoczonych.
- Radość, odwaga, determinacja
i akceptacja – to one każdego dnia
definiują te igrzyska oraz wszystkich
startujących w nich olimpijczyków
– mówiła w przemówieniu.

W finale Rafał Bednarczyk zmierzył się z zawodnikiem z Seszeli. Po
trudnej i wyrównanej grze pokonał
przeciwnika 12:8. Olimpijczyk krótko
komentuje zwycięstwo: - Ciężko było
wygrać. Trzeba było walczyć.
W Knurowie koledzy i pracownicy ośrodka zgotowali mistrzowi
gorące powitanie.
- Przy ciastku i kawie zaśpiewaliśmy mu sto lat, a nawet podnosiliśmy
na krześle. Rafał pokazał medal,
każdy mieszkaniec mógł go zobaczyć
i dotknąć - mówi Ewa Kuśmierska,
pracownik socjalny z knurowskiego
ośrodka.

Radość życia

Z tą samą radością, jak o podróży
do Los Angeles, pan Rafał opowiada
o codziennych czynnościach i z
pozoru zwyczajnych przeżyciach.
Wydaje się, jakby wszystko to, co go
spotyka, uważał za cenne i ważne
zapamiętania: smok wawelski ziejący
ogniem, widziany w czasie wycieczki
do Krakowa, zajęcia w kuchni, wyklejanie obrazów, zabawę z kolegami.
- Rafał jest spokojny, poukładany.
Dba o siebie i o swoje rzeczy, a to rzadkość- mówi Ewa Kuśmierska. – Aż nas
zawstydza dbałością o porządek.
Po zajęciach – czas na odpoczynek. Rudzianin włącza wtedy
swoją ulubioną discopolową muzykę i słucha, ale, jak zaznacza, nie
tańczy. Choć akurat to może się
niedługo zmienić. Obiecał paniom
Ewie Kuśmierskiej i Joannie Kozikowskiej, pracownikom socjalnym,
że jeszcze się i tańczyć nauczy. W
końcu dla mistrza nie ma rzeczy
niemożliwych.
jb, foto: Adam Nurkiewicz,
Olimpiady Specjalne

11

OGŁOSZENIA

www.przegladlokalny.eu

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399

USŁUGI
C z ys z c z e n i e d y w a n ów i t a p i c e r e k .
Firma CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

25/15-odw.

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

1/14-odw.

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

3/15-odw.

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu nieruchomości
przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin wywieszenia wykazu
od 6.08.2015 r. do 27.08.2015 r.

24-34/15

DAM PRACĘ

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

1-34/15

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

31-34/15

FINANSE
A l e p o ż y c z k a n a w e t w 2 4 g o d z i n y.
Tel. 667 999 413
32/15

Do wynajęcia umeblowane mieszkanie na
Sobieskiego. Tel. 513 013 763, 502 391 365

13-34/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

31-32/15

31-32/15

Firma REM - BUD zatrudni pracownika.
Kontakt po godz. 18.00. Tel. 664 943 181

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

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

Sprzedam 2 pokoje Knurów. Tel. 535 056 535

Zatrudnię do pracy dorywczej – kierowca kat.
B. Tel. 604 193 649

Tanio sprzedam działkę budowlaną 12,5a
Krywałd. Tel. 507 925 080

Zatrudnię fryzjerkę lub wynajmę zakład
fryzjerski na ul. Witosa 33. Tel. 609 606 641

32-34/15

MOTORYZACJA
Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Firma Komstal z Knurowa zatrudni kierowcę z prawem jazdy kat. B. Mile widziane
uprawnienia na wózek widłowy. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres:
sekretariat@komstal.pl

23-34/15

32-33/15

13-34/15

32/15

32-33/15

32/15

23-32/15

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.

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

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia kawalerka 45 m2 ul. Sienkiewicza 850 zł. Tel. 507 135 676

31-32/15

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.

OGŁOSZENIE
Gmina Pilchowice zaprasza projektantów do wzięcia udziału w konkursie
na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego na:
1) Budowę budynku LKS i Biblioteki Publicznej na boisku w Pilchowicach i dostosowania
istniejącej koncepcji zagospodarowania terenu do aktualnych wymagań PZPN i PZLA
2) Wykonanie adaptacji budynku przy ul. Damrota 5 na potrzeby stowarzyszeń.
Więcej informacji na stronie www.bip.pilchowice.pl w zakładce zamówienia publiczne
–zapytania ofertowe lub pod linkiem
www.bip.pilchowice.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=133

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
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Grand Prix
dla Jacka Pawlika
S
taw „Zalane” był areną spławikowych mistrzostw Koła Wędkarskiego przy kopalni Szczygłowice.
- W rywalizacji wzięło
udział 21 wędkarzy, z których każdy mógł pochwalić
się złowioną rybą - relacjo-

nuje prezes Leszek Rejkowicz.
- Mistrzem Koła z wynikiem
4260 punktów został Grzegorz Zawistowski. Zawody
zakończyły cykl Grand Prix za
rok 2015, w którym zwyciężył
Jacek Pawlik.
Mistrzowska szóstka: 1.
Grzegorz Zawistowski, 2. Ste-

Foto: MOSiR

www.przegladlokalny.eu

Rybka bierze,
słoneczko świeci,
czyli wędkarze
w swoim żywiole

fan Pikus, 3. Robert Wesołowski, 4. Czesław Wojtanek,
5. Jacek Pawlik, 6. Sebastian
Szewczyk.
Miejsca na podium w klasyfikacji Grand Prix 2015 zajęli: 1. Jacek Pawlik, 2. Sebastian
Szewczyk, 3. Stefan Pikus.
PiSk

Foto: MOSiR

Foto: MOSiR

Uczestnicy mistrzostw szczygłowickiego
Koła Wędkarskiego

Puchar za zwycięstwo w klasyfikacji Grand Prix
2015 trafił do Jacka Pawlika

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

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
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DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu Skład komputerowy własny.
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl,. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
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Pod dyktando gospodarzy
W

Foto: Piotr Skorupa

16 meczach zw ycięstwa odniosło aż
12 drużyn występujących w roli gospodarza. Do
tego trzeba dodać 2 remisy i 2
wygrane gości. Jako ciekawostkę dołóżmy, że w obu grupach
IV ligi zanotowano identyczny
bilans: po 6 zwycięstw gospodarzy, 1 remisie i 1 wygranej gości.

Foto: Piotr Skorupa

IV liga

Prestiżowa
potyczka na remis

Jakub Sewerin (drugi z prawej) z Gwarka
Ornontowice strzelił pierwszą bramkę
w nowym sezonie na obiekcie Jedności
Przyszowice
W tej akcji Robert Wolniewicz był nie do zatrzymania dla Mateusza Rajcy
Foto: Piotr Skorupa

Niespełna 8 km - tyle dzieli
stadion Gwarka Ornontowice od
obiektu Jedności Przyszowice. I
właśnie w Przyszowicach spotkały się reprezentacje obu klubów, by prestiżową konfrontacją
zainaugurować sezon 2015/2016.
Inaug uracja za kończyła się bramkowym podziałem
punktów, po golach nastolatka
z Gwarka - Jakuba Sewerina i
doświadczonego, bo 30-letniego
napastnika Jedności - Rafała
Hajoka.

Honorowe
traﬁenie 19-latka

Nie było niespodzianki w
Poraju, gdzie faworyzowana
Polonia ograła przebudowaną
Concordię. Wygrana gospodarzy 4:1 optymizmem nie
napawa, ale szukając w tym
meczu pozytywów, na pewno
należy odnotować honorową bramkę Grzegorza Górki.
19-latek jest wychowankiem
Concordii, jednak tego lata
wrócił do Knurowa na zasadzie
wypożyczenia z Piasta Gliwice.
PiSk

Polonia Poraj - Concordia Knurów 4:1
1:0 Mesjasz 18 min, 2:0 Sobala 33 min, 2:1 Górka 55 min, 3:1
Sobala 83 min, 4:1 Nowak 90 min
Concordia: Chojnacki, Śliwa, Gałach 80 min Żyła, Mikulski,
Rekus, Buchalik, Górka, Szewczyk 46 min Kurkowski, Młynek,
Dziambor, Mawo.
Slavia Ruda Śląska - Sarmacja Będzin 0:0, RKS Grodziec - Unia
Ząbkowice 2:1, Przyszłość Ciochowice - MKS Myszków 0:2, Ruch
Radzionków - Górnik Piaski 5:0, Górnik Wesoła - Raków II Częstochowa 1:0, Gwarek Tarnowskie Góry - Przemsza Siewierz 2:1,
Zieloni Żarki - GKS II Katowice 1:0.

1. KOLEJKA, GRUPA II:
Jedność Przyszowice - Gwarek Ornontowice 1:1
0:1 Sewerin 41 min, 1:1 Hajok 71 min
Jedność 32: Szindler, Łuszcz, Szaruga 8 min Stocki, Szołtysek,
Wolniewicz 72 min Pastor, Mrozek, Botor 89 min Beker, Przybylski,
Janik 58 min Mucha, Hajok, Sosna.
Szczakowianka Jaworzno - Krupiński Suszec 3:0, Spójnia Landek
- Radziechowy Wieprz 1:0, ROW II Rybnik - Granica Ruptawa
1:3, GTS Bojszowy - Polonia Łaziska Górne 1:0, Iskra Pszczyna Unia Racibórz 2:1, Unia Turza Śląska - GKS II Tychy 1:0, Forteca
Świerklany - Drzewiarz Jasienica 2:0.

Już w 10
minucie meczu
Robert Szaruga
doznał kontuzji
mięśnia
dwugłowego
(chwilę później
zastąpił go
Michał Stocki)

Ruszają
rozgrywki
na szczeblu
Podokręgu
Zabrze
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1. KOLEJKA, GRUPA I:

Naprzód Żernica
KLASA „A”

1 kolejka - 15/16 sierpnia
Naprzód Żernica - Zaborze Zabrze
2 kolejka - 19 sierpnia
Młodość Rudno - Naprzód Żernica
3 kolejka - 22/23 sierpnia
Naprzód Żernica - Ruch Kozłów
4 kolejka - 29/30 sierpnia
Carbo Gliwice - Naprzód Żernica
5 kolejka - 5/6 września
Naprzód Żernica - MOSiR Stal Zabrze
6 kolejka - 12/13 września
Naprzód Żernica - Sokół Łany Wielkie
7 kolejka - 19/20 września
Gwarek II Ornontowice - Naprzód Żernica
8 kolejka - 26/27 września
Naprzód Żernica - Walka Makoszowy
9 kolejka - 3/4 października
Gwiazda Chudów - Naprzód Żernica
10 kolejka - 10/11 października
Naprzód Żernica - Zamkowiec Toszek
11 kolejka - 17/18 października
Społem Zabrze - Naprzód Żernica
12 kolejka - 24/25 października
Naprzód Żernica - Orły Bojszów
13 kolejka - 31 października
Piast Pawłów - Naprzód Żernica
14 kolejka - 7/8 listopada
Naprzód Żernica - Drama Kamieniec
15 kolejka - 14/15 listopada
Jedność 32 II Przyszowice - Naprzód Żernica

Jedność 32 II Przyszowice
KLASA „A”

1 kolejka - 15/16 sierpnia
Sokół Łany Wielkie - Jedność 32 II Przyszowice
2 kolejka - 19 sierpnia
Jedność 32 II Przyszowice - Gwarek II Ornontowice
3 kolejka - 22/23 sierpnia
Walka Makoszowy - Jedność 32 II Przyszowice
4 kolejka - 29/30 sierpnia
Jedność 32 II Przyszowice - Gwiazda Chudów
5 kolejka - 5/6 września
Zamkowiec Toszek - Jedność 32 II Przyszowice
6 kolejka - 12/13 września
Jedność 32 II Przyszowice - Społem Zabrze
7 kolejka - 19/20 września
Orły Bojszów - Jedność 32 II Przyszowice
8 kolejka - 26/27 września
Jedność 32 II Przyszowice - Piast Pawłów
9 kolejka - 3/4 października
Drama Kamieniec - Jedność 32 II Przyszowice
10 kolejka - 10/11 października
MOSiR Stal Zabrze - Jedność 32 II Przyszowice
11 kolejka - 17/18 października
Jedność 32 II Przyszowice - Zaborze Zabrze
12 kolejka - 24/25 października
Młodość Rudno - Jedność 32 II Przyszowice
13 kolejka - 31 października
Jedność 32 II Przyszowice - Ruch Kozłów
14 kolejka - 7/8 listopada
Carbo Gliwice - Jedność 32 II Przyszowice
15 kolejka - 14/15 listopada
Jedność 32 II Przyszowice - Naprzód Żernica

Gwiazda Chudów
KLASA „A”

1 kolejka - 15/16 sierpnia
Gwiazda Chudów - Orły Bojszów
2 kolejka - 19 sierpnia
Piast Pawłów - Gwiazda Chudów
3 kolejka - 22/23 sierpnia
Gwiazda Chudów - Drama Kamieniec
4 kolejka - 29/30 sierpnia
Jedność 32 II Przyszowice - Gwiazda Chudów
5 kolejka - 5/6 września
Gwiazda Chudów - Zaborze Zabrze
6 kolejka - 12/13 września
Młodość Rudno - Gwiazda Chudów
7 kolejka - 19/20 września
Gwiazda Chudów - Ruch Kozłów
8 kolejka - 26/27 września
Carbo Gliwice - Gwiazda Chudów
9 kolejka - 3/4 października
Gwiazda Chudów - Naprzód Żernica
10 kolejka - 10/11 października
Sokół Łany Wielkie - Gwiazda Chudów
11 kolejka - 17/18 października
Gwiazda Chudów - Gwarek II Ornontowice
12 kolejka - 24/25 października
Walka Makoszowy - Gwiazda Chudów
13 kolejka - 31 października
Gwiazda Chudów - MOSiR Stal Zabrze
14 kolejka - 7/8 listopada
Gwiazda Chudów - Zamkowiec Toszek
15 kolejka - 14/15 listopada
Społem Zabrze - Gwiazda Chudów
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Piekielna
inauguracja
37 stopni Celsjusza w cieniu. A na murawie? Istne piekło, bowiem słupek rtęci sięgał
niemal optymalnych wartości w
termometrach, na których można było odczytać temperaturę w
granicach 50 stopni. W takich
warunkach przyszło inaugurować rozgrywki IV-ligowcom
i drużynom występującym w
Klasie okręgowej.
Początek sezonu to dla wielu drużyn wielka niewiadoma.
Tak było m.in. w przypadku
Concordii Knurów, która z sześcioma nowymi zawodnikami
w wyjściowej jedenastce nie
sprostała Polonii Poraj.

W roli faworyta do rywalizacji w Klasie okręgowej
przystąpiły Wilki Wilcza. I nie
zawiodły, a Dawid Gajewski,
który rzutem na taśmę został
potwierdzony do teamu Jacka
Wiśniewskiego, strzelił gola i został jednym z ojców zwycięstwa.
Concordia przegrała, Wilki
wygrały, natomiast po jednym
punkcie zdobyły dwie inne drużyny z naszego terenu: Jedność
Przyszowice i Tempo Paniówki.
Tak w wielkim skrócie przebiegała piekielna - ze względu
na upał - inauguracja sezonu z
udziałem naszych drużyn.
Piotr Skorupa

Klasa okręgowa
1. KOLEJKA, GRUPA II:
Wawel Wirek - Rymer Rybnik 1:2, Orzeł Mokre - Górnik Pszów
6:1, Naprzód Zawada - KS 27 Gołkowice 3:4, Przyszłość Rogów
- Polonia Łaziska Rybnickie 1:2, Polonia Marklowice - Naprzód
Czyżowice 0:0, Jastrząb Bielszowice - Tempo Paniówki 0:0, Naprzód Syrynia - Gwiazda Skrzyszów (przełożony), Urania Ruda
Śląska - Gwarek Zabrze 4:0.

1. KOLEJKA, GRUPA III:
Zryw Radonia - LKS Krzyżanowice 1:2, Jedność Jejkowice - Czarni Pyskowice 1:2, Zameczek Czernica - Wilki Wilcza 1:2, Silesia
Lubomia - Naprzód Rydułtowy 1:0, KS 94 Rachowice - ŁTS Łabędy
1:4, Rafako Racibórz - Zuch Orzepowice 1:3, Dąb Gaszowice LKS 1908 Nędza 4:1, Naprzód Borucin - Fortuna Gliwice 11:1.

Victoria Pilchowice
KLASA „B”

1 kolejka - 22/23 sierpnia
Victoria Pilchowice - LKS 45 Bujaków
2 kolejka - 29/30 sierpnia
Ruch II Kozłów - Victoria Pilchowice
3 kolejka - 5/6 września
Victoria Pilchowice - Olimpia Pławniowice
4 kolejka - 12/13 września
Leśnik Łącza - Victoria Pilchowice
5 kolejka - 19/20 września
Victoria Pilchowice - Amator Rudziniec
6 kolejka - 26/27 września
Victoria Pilchowice - Tęcza Wielowieś
7 kolejka - 3/4 października
Pogoń Ziemięcice - Victoria Pilchowice
8 kolejka - 10/11 października
Victoria Pilchowice - Przyszłość II Ciochowice
9 kolejka - 17/18 października
Start Kleszczów - Victoria Pilchowice
10 kolejka - 24/25 października
Victoria Pilchowice - Quo Vadis Makoszowy
11 kolejka - 31 października
Naprzód Świbie - Victoria Pilchowice
12 kolejka - 7/8 listopada
Victoria Pilchowice - Concordia II Knurów
13 kolejka - 14/15 listopada
Burza Borowa Wieś - Victoria Pilchowice
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godnie z zapowiedzią
sprzed tygodnia, możemy dziś podać skład
„przemeblowanej” kadry Concordii. Ze „starych” zawodników w klubie pozostali: Paweł Krasoń, Bartłomiej Śliwa,
Bartosz Pietras, Paweł Gałach,
Krzysztof Szewczyk, Solomon
Mawo i Tomasz Młynek. Do
niedawna wydawało się, że w
Concordii pozostaną również
Łukasz Spórna i Mateusz Mikulski, jednak przed pierwszym
meczem ci zawodnicy nie dogadali się z działaczami. W kadrze nie ma zatem popularnego
„Mikula”, jest natomiast jego
młodszy brat i zarazem wychowanek klubu - Michał Mikulski.
W gronie wychowanków, którzy
są brani pod uwagę przy ustalaniu 4-ligowego składu należy
wymienić Grzegorza Guzerę i
Mateusza Wende.
Całkowicie nowe twarze
w zespole to: Denis Chojnacki, Michał Żyła i Grzegorz
Górka z Piasta Gliwice, Adam
Kurkowski z Odry Miasteczko Śląskie, Dawid Dziambor,
Piotr Buchalik i Marcin Rekus
z Przyszłości Ciochowice, Jarosław Bąk z Gwarka Tarnowskie
Góry, Łukasz Kuropka z MKS

Mateusz Mikulski (drugi z prawej) wrócił do treningów z Concordią, jednak
ostatecznie nie dogadał się z działaczami przed pierwszą kolejką i w kadrze
znalazł się jedynie jego młodszy brat Michał

Zabrze-Kończyce, Bartosz Lewandowski z Gwarka Zabrze,
Marek Gajek ze Spójni Landek.
Dodajmy, że okienko transferowe jest otwarte do 31 sierpnia, a trener Michał Budny nie
ukrywa, że w szatni jest jeszcze
miejsce dla jednego lub dwóch
nowych zawodników.
PiSk

Wycofanie
„za pięć dwunasta”
Dwa dni przed inauguracją sezonu w Klasie okręgowej z rozgrywek wycofany
został MKS Zabrze Kończyce. Zespół ten miał rywalizować w grupie II, a więc miał

foto-migawka

być r y walem m.in. Tempa
Paniówki.
Po wycofaniu zespołu z
Zabrza, jego miejsce zajął LKS
Naprzód 32 Syrynia.
PiSk

Foto: prywatne

Zza biurka

Foto: Piotr Skorupa

Z Mikulskim, ale bez „Mikula”?

Prezes Gardy Gierałtowice - Adam Firlit - nie
gardzi futbolem na odpowiednim poziomie.
W Duisburgu gościł akurat w terminie towarzyskiego meczu z FC Porto.

Concordia II Knurów

Wilki II Wilcza

Orzeł Stanica

1 kolejka - 22/23 sierpnia
Pogoń Ziemięcice - Concordia II Knurów
2 kolejka - 29/30 sierpnia
Concordia II Knurów - Przyszłość II Ciochowice
3 kolejka - 5/6 września
Start Kleszczów - Concordia II Knurów
4 kolejka - 12/13 września
Concordia II Knurów - Quo Vadis Makoszowy
5 kolejka - 19/20 września
Naprzód Świbie - Concordia II Knurów
6 kolejka - 26/27 września
Amator Rudziniec - Concordia II Knurów
7 kolejka - 3/4 października
Concordia II Knurów - Burza Borowa Wieś
8 kolejka - 10/11 października
LKS 45 Bujaków - Concordia II Knurów
9 kolejka - 17/18 października
Concordia II Knurów - Ruch II Kozłów
10 kolejka - 24/25 października
Olimpia Pławniowice - Concordia II Knurów
11 kolejka - 31 października
Concordia II Knurów - Leśnik Łącza
12 kolejka - 7/8 listopada
Victoria Pilchowice - Concordia II Knurów
13 kolejka - 14/15 listopada
Concordia II Knurów - Tęcza Wielowieś

1 kolejka - 23 sierpnia
Wilki II Wilcza - Kłodnica Gliwice
2 kolejka - 30 sierpnia
Wilki II Wilcza - Ślązak Bycina
3 kolejka - 6 września
Orzeł Stanica - Wilki II Wilcza
4 kolejka - 13 września
Wilki II Wilcza - Naprzód Łubie
5 kolejka - 20 września
Młodość II Rudno - Wilki II Wilcza
6 kolejka - 27 września
Wilki II Wilcza - LKS 45 II Bujaków
7 kolejka - 4 października
Start Sierakowice - Wilki II Wilcza
8 kolejka - 11 października
Wilki II Wilcza - Sośnica Gliwice
9 kolejka - 18 października
Drama II Kamieniec - Wilki II Wilcza
10 kolejka - 25 października
Wilki II Wilcza - Korona Bargłówka
11 kolejka - 8 listopada
KS Bojków - Wilki II Wilcza

1 kolejka - 23 sierpnia
Orzeł Stanica - Korona Bargłówka
2 kolejka - 30 sierpnia
KS Bojków - Orzeł Stanica
3 kolejka - 6 września
Orzeł Stanica - Wilki II Wilcza
4 kolejka - 13 września
Ślązak Bycina - Orzeł Stanica
5 kolejka - 20 września
Orzeł Stanica - Kłodnica Gliwice
6 kolejka - 27 września
Orzeł Stanica - Naprzód Łubie
7 kolejka - 4 października
Młodość II Rudno - Orzeł Stanica
8 kolejka - 11 października
Orzeł Stanica - LKS 45 II Bujaków
9 kolejka - 18 października
Start Sierakowice - Orzeł Stanica
10 kolejka - 25 października
Orzeł Stanica - Sośnica Gliwice
11 kolejka - 8 listopada
Drama II Kamieniec - Orzeł Stanica

KLASA „B”

KLASA „C”

KLASA „C”
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Knurów. Bezpłatna mammografia

Przechytrz raka, zbadaj się

Prawie 150 pań skorzystało z bezpłatnych badań mammograficznych
w Knurowie. – To nie jest kwestia odwagi, ale rozsądku
– powiedziała Przeglądowi jedna z nich
– potwierdza jeden z knurowskich lekarzy. – Nie
brak osób, które boją się usłyszeć, że są chore. Ale
ta niewiedza wcale nie poprawia ich sytuacji.
Przeciwnie. Schorzenie nie leczone będzie się
rozwijać. Im później pacjent trafi do lekarza, tym
gorzej. Naprawdę lepiej zmierzyć się zawczasu
z chorobą niż udawać, że jej nie ma...
W przypadku mammografii pacjentki nie
poznają wyników od razu.
– Po całym dniu wszystkie zdjęcia zgrywane
są na dysk i dostarczane do instytutu – tłumaczy
Małgorzata Stach. – Tam zapoznaje się z nimi
i opisuje lekarz specjalista.
– Jeśli wynik wymaga dalszej diagnostyki,
dzwonimy do pacjentki i zapraszamy na wizytę
w Instytucie Onkologii w Gliwicach – dodaje. –
Wyniki prawidłowe trafiają do rejonowych przychodni. Tam w wyznaczonym terminie czekają
do odbioru.
Rok w rok nowotwory piersi zabijają tysiące
kobiet. Regularne badanie mammograficzne to
jeden z najlepszych sposobów kontroli zdrowia.
Tym bardziej, że bezpłatne (dla pań w wieku
50‒69 lat). I tym bardziej, że na miejscu, bo laboratorium „na kółkach” przyjeżdża do pacjentek.
Z wcześnie wykrytym rakiem da się wojować. Unikanie badania, czekanie na ostatnią
chwilę, to zła decyzja. Lepsza to przebadanie się
jak najszybciej.
Natalia Moczoł, bw

Kolejna okazja do wykonania badań mammograficznych tuż, tuż, bo w piątek, 14 sierpnia.
Tego dnia przy knurowskim Netto zatrzyma
się mammobus firmy Lux Med Diagnostyka.
Badanie jest bezpłatne. Mogą z niego skorzystać panie w wieku 50‒69 lat. Nie potrzebują
skierowania.
Bezpłatnie mogą przebadać się też kobiety
w wieku 40‒49 lat i 70‒75 lat.
Jednak one potrzebują skierowania od lekarza
dowolnej specjalizacji.
Rejestracja telefoniczna pod numerem
58 666 2 444.
Foto: Natalia Moczoł

M

ammobus gliwickiego Instytutu Onkologii zaparkował przy marketach
Intermarché i Bricomarché. Prze cztery dni kobiety w wieku 50‒69 miały sposobność
przebadania się za darmo.
Odwiedziliśmy pracownice instytutu w piątek przed południem.
– Do tej pory badanie wykonało 137 pań –
usłyszeliśmy. W ciągu dnia ta liczba wzrosła.
We wnętrzu specjalistycznego pojazdu panowała przyjemna atmosfera. Nie było też jakiejkolwiek nerwowości ze strony uczestniczek badania.
– Nie ma się czego bać – przekonywała nas
jedna z knurowianek w krótkiej kolejce. – Przyjście i zbadanie się to nie kwestia odwagi, lecz
zdrowego rozsądku.
To trafna opinia, choć nie każda z kobiet
bierze ją sobie do serca. Statystyki pokazują, że
około połowa z nich omija mammografy szerokim łukiem.
– Wiele z pań boi się bólu – zauważa Małgorzata Stach z Instytutu Onkologii. Pod jej okiem
panie poddawały sie badaniu. – Nie da się ukryć,
że dla niektórych z kobiet jest to dyskomfort, ale
też nie jest to ból nie do wytrzymania. Osobiście
uważam, że zdecydowanie lepiej się zbadać i mieć
pewność, że wszystko jest w porządku.
A może większą barierą przed przebadaniem
się jest strach? Obawa, że wyniki okażą się złe?
– To na pewno też przekłada się na frekwencję

Zbadaj się w piątek

Nowoczesny mammobus to prawdziwe laboratorium na kółkach...

Knurów. Kino pod gwiazdami, czyli na pewno się zrelaksujesz, a być może wygrasz... samochód

Przybądź na piknik z atrakcjami, Pingwinami i... Bondem
Sztuka iluzji, quizy wiedzy filmowej, tropienie bajkowych postaci, kinowe kalambury, a wieczorem pokazy plenerowe
filmów „Pingwiny z Madagaskaru” i „Skyfall”. To, ale nie tylko to, złoży się na Filmowy Piknik Rodzinny w sobotę,
15 sierpnia, na Placu 700-lecia

N

a tę emocjonującą imprezę (agent 007 jest
tego gwarancją) zapraszają Bank BGŻ BNP
Paribas i Centrum Kultury.
Start o godz. 13. Przewidziano liczne konkursy i zabawy. Będzie ciekawie. Sporym wyzwaniem może się okazać quiz wiedzy filmowej
„Widziałem, powiedziałem – wygrałem”. Najmłodsi będą tropić bajkowe postaci i zabawią się
w magiczne kalambury. Fascynujące, bez wątpienia, okaże się „Filmowe podróżowanie”. Najodważniejsze z rodzin udowodnią, że pakowanie
wakacyjnego plecaka zajmuje im nie dłużej, niż

wysłanie smsa. Będzie możliwość ścigania się
w układaniu bajkowych kloców na czas i wzięcia
udziału w konkursie sprawdzającym dykcję.
Dodatkową atrakcją Filmowego Pikniku Rodzinnego stanie się pokaz magicznych sztuczek.
Zostanie przygotowany przez Radka Hoffmana,
iluzjonistę, który wiedzę oraz pasję wykorzystał
do powołania pierwszego w Polsce Muzeum
Sztuki Iluzji.
– Za pomocą pięciu zmysłów potrafię wykreować złudzenie, że posiadamy też szósty – obiecuje
mistrz Hoffman.
Foto: Archiwum organizatorów

Cykl „Filmowe lato” odbywa się w 56 miejscach w Polsce, Knurów jest jednym
z wyróżnionych ośrodków...

W programie m.in.:

13.00 – początek imprezy
13.10 – otwarcie strefy z atrakcjami
13.20 – bajka

jak się patrzy, czyli filmowe
kalambury
14.00 – f ilmowe poszukiwanie,
czyli tropienie bajkowych postaci
14.40 – f ilmowe podróżowanie, czyli rodzinne
pakowanie wakacyjnych plecaków
15.20 – pokaz magicznych sztuczek
16.00 – b
 aśniowe dopasowanie czyli gigaklocki
16.40 – kręcenie filmowe, czyli hula hop
18.00 – I seans filmowy
– „Pingwiny z Madagaskaru”
20.00 – II seans filmowy – „Skyfall”

Wypełniając ankietę konkursową podczas pikniku lub w Oddziale
w Knurowie BGŻ BNP Paribas (ul.
Kazimierza Wielkiego 20a/6), pełnoletni uczestnicy akcji mają szanse na
wygranie nagrody głównej – samochodu Kia Rio, ufundowanego przez
Kia Motors Polska.
Dzień pełen wrażeń zakończą
pokazy filmowe o godz. 18 i 20. Najpierw „Pingwiny z Madagaskaru” –
świetna rozrywka dla całej rodziny,
jako że niepokorne nieloty sporo
nabroją... Potem „Skyfall” z asem Jej
Królewskiej Mości w roli głównej.
Jak w tytułowej piosence śpiewa Adele, tym razem Bondowi niebo wręcz
wali się na głowę. Ale nie z takich
tarapatów wychodził cało...
Więc... rezerwuj czas, przybywaj,
baw się i – jeśli fortuna Ci sprzyja –
wygrywaj.
/ck, bw/

Filmowe lato

Banku BGŻ BNP Paribas to cykl dedykowanych eventów
o temat yce f ilmowej, które odbędą
się w 56 miejscowościach na terenie
kraju. Akcja zaplanowana została od 3 lipca do
30 sierpnia. Stanowić będzie jedno z największych w Polsce letnich Road Show.

