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KNURÓW

Znakowanie się przydało

Wspólnota z PKO

Od kilku lat Straż Miejska zachęca do znakowania rowerów. Warto,
o czym przekonał się pewien knurowianin
W ubiegły poniedziałek rano
knurowianin zgłosił Straży Miejskiej,
że przed sklepem Lidl rozpoznał rower, który został mu skradziony we
wrześniu ubiegłego roku.
Na miejsce udał się patrol Po-

licji. Knurowianin poinformował
mundurowych, że wcześniej wziął
udział w akcji znakowania rowerów, więc nie powinno być problemu z poświadczeniem, że to jego
własność. Tak też się stało - Straż

W każdą letnią środę każdy mieszkaniec Knurowa może
zgłosić się ze swoim rowerem do Straży Miejskiej przy ul.
Niepodległości 5 (obok ratusza). Funkcjonariusze znakują
pojazdy w godzinach 14-17. Usługa jest bezpłatna.
Oprócz pojazdu należy ze sobą mieć dokument tożsamości oraz – jeśli to możliwe – dokument potwierdzający zakup roweru lub kartę gwarancyjną z numerem
fabrycznym. Jeśli właściciel roweru nie posiada takiej
dokumentacji, wówczas wypisuje krótkie oświadczenie o
pochodzeniu jednośladu, miejscu i czasie jego nabycia.
Wszystkie formalności i samo znakowanie nie trwają
długo – zazwyczaj około kwadransa.
Co ważne, znakowanie odbywa się w obecności i za zgodą

Miejska zweryfikowała i potwierdziła słowa prawowitego właściciela
jednośladu.
Dalsze czynności związane z kradzieżą prowadzi Komisariat Policji.
/bw/

osoby dorosłej (nie można więc wysłać dziecka, rodzic
musi mu towarzyszyć).
Jak wygląda znakowanie? Strażnicy miejscy grawerują
numer na ramie roweru. Specjalnym pisakiem oznaczają
go – znak będzie widoczny w promieniach ultrafioletowych. Pojazd otrzymuje też naklejkę informującą, że
został oznakowany. To dla potencjalnego złodzieja znak,
że nie warto kusić się na ten łup, gdyż znajduje się w
policyjnej bazie danych.
Czy znakowanie przynosi skutek? Do tej pory spośród
227 oznakowanych jednośladów złodzieje skradli pięć.
Stuprocentowej więc gwarancji nie ma, ale 98-proc. to
też niezły wynik...

BITWA NA GŁOSY

W „Wakacyjnej Bitwie Miasta” - sms-owej zabawie Dziennika Zachodniego
- nieźle poczyna sobie Knurów

Kłuje w oczy

- Nie jestem zatwardziałym ultrakatolikiem, ale kłuje mnie w oczy reklama agencji czy też klubu nocnego,
która od niedawna stoi u zbiegu ulic
Niepodległości i Ogana. Nie wiem,
czy ktoś jeszcze podziela moje zdanie, ale uważam, że znajduje się ona
w mocno niefortunnym miejscu: w
pobliżu kościoła i szpitala. Zapewne
z punktu widzenia firmy zlecającej,
to świetna lokalizacja, gdyż obok
ronda, jednak jej wymowa kłóci
się z moim systemem war tości.
Oczywiście to tylko moja opinia, ale
pozwalam ją sobie wyrazić...
Knurowianin

Ciszej nie będzie

- Przeczytałem artykuł o hałasie na
estakadzie. Sympatycznego pana
z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który nie widzi

na stronie www.knurow.pl.
Tym samym Knurów znalazł się
w najlepszej ósemce dużych miast
(powyżej 30 tys. mieszkańców). W
ćwierćfinale rywalem będzie Mikołów. Początek starcia 1 sierpnia.
- Wierzymy, że i w tej rundzie
mieszkańcy Knurowa pokażą, że są
lepsi od konkurencji. Jeżeli lubisz
swoje miasto, masz tu swoich znajomych, pracę lub po prostu bywasz w
nim przelotnie, oddaj swój głos na

problemu, zapraszam do nas. Niech
tu pomieszka przez tydzień i może
wtedy się przekona, czy jest głośno,
czy nie. Zaręczam, że jest. Ciągle
tylko „du, du, du” niesie się aż pod
granicę z Gierałtowicami.
Czytelnik

/b/
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- Od pewnego czasu mieszkam w
Szczygłowicach. Często odwiedzają
mnie bliscy i znajomi. Niemal za
każdym razem parę słów poświęcają
obrzydliwemu budynkowi zajezdni
przy ul. Lignozy. Zwracają też uwagę na ten park między zajezdnią
a nasypem kolejowym. Wyraźnie
odcina się, negatywnie, od ładnej
al. Piastów. Gdyby te dwa miejsca
odnowić, Szczygłowice mocno zyskałyby na wyglądzie.
M.

Not. bw, pg

Zabrzmią
syreny
1 sierpnia (piątek)
o godz. 17 zostanie przeprowadzony wojewódzki
trening sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności
Przez trzy minuty emitowany
będzie dźwięk ciągły, oznaczający
odwołanie alarmów: powietrznego
i o skażeniach.
- Będzie to zarazem pewna
forma upamiętnienia obchodów 70.
rocznicy wybuchu powstania warszawskiego – mówi major Jarosław
Wiewiura, kierownik Referatu
Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta Knurów.
Test służy sprawdzeniu stanu
technicznego systemu i nie jest
ogłoszeniem żadnego zagrożenia.
Foto: morgueﬁle.com/kconnors

KNURÓW

Zygzak na kole

MAMY
Wiolettcie Michurze

Kończyła się pierwsza godzina niedzielnej nocy, gdy uwagę patrolu Straży
Miejskiej i Policji zwrócił rowerzysta jadący ul. Wilsona. Kierujący jednośladem miał widoczny problem z utrzymaniem kierunku jazdy – zamiast
prosto jechał zygzakiem. Przeczucie mundurowych szybko się potwierdziło.
Mężczyznę przewieziono do Komisariatu Policji i przebadano alkomatem.
Wynik nie budził wątpliwości: rowerzysta jechał po pijaku. Czekają go przykre
konsekwencje. Sprawę prowadzi knurowski komisariat.

oraz Rodzinie
składają
Pracownicy Biblioteki
oraz Centrum Kultury w Knurowie

GIERAŁTOWICE

Polska gościnność...
Prokurator i sąd zdecydują o
przyszłości 21-latka z Knurowa i
jego rok młodszej koleżanki z Zabrza. We wtorek para skorzystała z
uprzejmości obywatela 42-letniego
Szkocji, który w przypływie sympatii
zaprosił ją na piwo. Po konsumpcji
zrewanżowała mu się w sposób daleki
od tradycyjnej, polskiej gościnności.

W niedzielny wieczór strażnicy miejscy zauważyli mężczyznę
siedzącego na trawniku przy ul. 1
Maja. Okazał się nietrzeźwy, ale nie
był to dlań największy problem. Co
gorsza, miał rozciętą rękę i zakrwawioną twarz. Konieczna okazała
się interwencja lekarska. Strażnicy
wezwali karetkę, która przewiozła
poranionego do szpitala. Jak zdążył
wyjawić mundurowym, pół godziny
wcześniej został pobity obok pobliskiego parkingu. Sprawa została
zgłoszona na Policję.
/bw/

KNURÓW

Chcieli
się bić

W ubiegły poniedziałek, nieco
po szóstej rano, do patrolujących
ul. Lignozy strażników miejskich
zwrócił się mężczyzna, prosząc
mundurowych o interwencję. Wskazał na dwóch nietrzeźwych – jak się
potem okazało – panów, którzy, jego
zdaniem, zaczepiali go prowokując
do bójki.
Strażnicy rozeznali sytuację.
Uznali, że panowie zakłócają porządek publiczny. Mężczyźni zostali
przewiezieni do Komisariatu Policji.
Nałożono na nich 200-złotowe mandaty, jednak odmówili ich przyjęcia.
Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Straż Miejska.
/bw/

/bw/

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

/bw/

Pobity wypity

/bw/

Precz z brzydotą

nekrolog
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Knurów – zachęcają
Nagrodą w zabawie dla zwycięskiego miasta jest kampania
promocyjna (cała strona w sobotnim
wydaniu DZ).
Szczegóły zabawy na stronie
www.dziennikzachodni.pl.

wypłacać swoje pieniądze (do sumy
gwarantowanej) w placówkach
PKO BP.
Wśród 1131 ustalonych placówek jest też Oddział w Knurowie,
mieszczący się przy ul. Jana III
Sobieskiego 6.
W sumie w ramach środków
gwarantowanych bank ma do wypłacenia ponad 815 mln zł.

KNURÓW

KNURÓW

Promocja w nagrodę
W pierwszej rundzie pokonał
Żywiec (134:50), w drugiej – Czerwionkę-Leszczyny (528:476).
- Dzięki zaangażowaniu knurowian oraz wszystkich tych, którzy
kibicują naszemu miastu, a także
dzięki wsparciu knurowskich portali
informacyjnych, które bądź to na
swojej stronie głównej, bądź to na
profilu facebookowym informowały
o trwającej rywalizacji, udało się
pokonać kolejne miasto! – czytamy

Klienci zawieszonej przez
Komisję Nadzoru Finansowego
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota
mogą realizować wypłaty pieniędzy za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego SA
Decyzję taką podjął Zarząd
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ubiegły czwartek. Zgodnie z
nią klienci SKOK Wspólnota mogą

- Kobieta i mężczyzna wywrócili
42-latka na ziemię, pobili go, zabrali
mu papierosy i usiłowali odebrać pieniądze - informuje komendant Komisariatu Policji w Knurowie, podinsp.
Maciej Kawa. - Policjanci zatrzymali
sprawców rozboju.
Parze grozi do 12 lat więzienia.
/g/

KNURÓW

Krewcy
pasażerowie

W piątek St r a ż M iejsk a od
kierowcy autobusu linii 47 otrzymała zgłoszenie o bijących się w
pojeździe mężczyznach. Na miejscu funkcjonariusze zastali dwóch
pasażerów, których zapewne żaden
przewoźnik nie chciałby gościć w
swoich autobusach. Panowie zakłócili porządek, zanieczyścili pojazd,
pili alkohol, palili papierosy, okraszając to wszystko przekleństwami.
Nic dziwnego, że trafili do Komisariatu Policji. Jeden z nich został
ukarany mandatem. W przypadku
drugiego sprawa potrwa dłużej –
postępowanie prowadzą knurowscy
policjanci.
/bw/
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Bez biletu za odliczone drobne

Sprzedaż biletów tylko za odliczoną kwotę - taki komunikat
można znaleźć w pobliżu kabiny kierowcy komunikacji
miejskiej. O tym, jak teoria mija się z praktyką, przekonał się
ostatnio Dawid, pasażer autobusu linii 47
rowca prowadzi sprzedaż biletów, a
następnie poprosił o ulgowy. Mężczyzna źle go zrozumiał, bo chciał
sprzedać bilet normalny. Jego kolega
potwierdził jednak, że pasażer prosił
o bilet za 2,40 zł.
Wtedy knurowianin wysypał na
blat odliczoną gotówkę (1 zł, 3 x 0,20
zł, 2 x 0,10 zł i 12 x 0,05 zł). Kierowca
rzucił okiem na pieniądze i odmówił
sprzedaży biletu.

- Zaskoczony zapytałem, dlaczego? - wspomina knurowianin.
- Odpowiedział mi, że nie chce mu
się liczyć tych pieniędzy. Kiedy powiedziałem, że kierowcy zawsze chcą odliczone pieniądze, bo nie mają z czego
wydać, mężczyzna stojący w kabinie
powiedział: „Chłopcze, przeczytaj
sobie regulamin”.
Pasażer dodaje, że autobus nie
miał opóźnienia. Gdyby było inaczej,
Foto: Paweł Gradek

Był piątek, godz. 13.36. Na przystanek Knurów Dworcowa podjechał
autobus nr 47. Pierwszymi drzwiami
wsiadł do niego Dawid. Miał zamiar
kupić u kierowcy bilet ulgowy. W
dłoni trzymał odliczoną gotówkę.
Warto nadmienić, że w kabinie
kierowcy przebywał jeszcze jeden
mężczyzna. Najprawdopodobniej
jego kolega.
Dawid upewnił się, czy kie-

Roboty mocno dają się we znaki okolicznym
mieszkańcom - efekt przebudowy powinien
wynagrodzić te niedogodności

KNURÓW. TRWA PRZEBUDOWA UL. KOZIEŁKA

Robotnicy
uwijają się
w ukropie

Nowa nawierzchnia, chodniki,
wjazdy do posesji, miejsca
postojowe i odwodnienie ulicy,
a do tego nowe oświetlenie zyska
ul. Koziełka po gruntownym
remoncie
Roboty rozpoczęły się niespełna
miesiąc temu. To I etap modernizacji
drogi. Obejmie ona odcinek od ul.
Dworcowej po posesję nr 99. Wykonawcą jest gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów. Za
swoją pracę oczekuje 2,884 mln zł.
Pieniądze pochodzą z budżetu
miasta i z dofinansowania w ramach
tzw. schetynówek, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych.

Z przebudową PRUiM powinien
wyrobić się do jesieni. Na wykonane
prace jest zobowiązany udzielić 5-letniej gwarancji.

próbowałby zrozumieć zachowanie
kierowcy.
Chłopak przejechał trasę na gapę.
Swoimi uwagami podzielił się później z Komunikacyjnym Związkiem
Komunalnym GOP.
Rzeczniczka związku, Anna Koteras, deklaruje, że wyjaśni sprawę z
przewoźnikiem. Uważa, że kierowca
powinien sprzedać bilet pasażerowi.
Podkreśla jednak, że sprzedaż w autobusie jest jedynie uzupełnieniem
oferty kiosków, biletomatów i biletów
przez telefon.
- Proszę zrozumieć, że przeliczanie pieniędzy od większej liczby
pasażerów utrudnia pracę kierow-

cy, którego zadaniem jest przede
wszystkim punktualny przewóz.
Nie chcę nikogo usprawiedliwiać,
ale sama byłam świadkiem, kiedy
pasażer chciał płacić za bilet stuzłotowym banknotem - mówi Koteras
i obiecuje ponadto wyjaśnić z przewoźnikiem obecność drugiej osoby
w kabinie kierowcy.
Paweł Gradek

Odpływ
pasażerów

Nie tak dawno Gazeta Wyborcza
poinformowała, że w ciągu ostatnich 4 lat KZK GOP stracił kilka
milionów pasażerów. W 2009
roku do sprzedaży trafiło 64,2
mln biletów jednorazowych, zaś
w ubiegłym już tylko 57,2 mln.
Pulę biletów miesięcznych skierowaną do sprzedaży okrojono
w ciągu 4 lat o 400 tys. sztuk.

reklama

Prowadzone roboty mocno dają
się we znaki okolicznym mieszkańcom. Przeszkodą dla pieszych jest
rozkopana droga i chodniki. Kierowcy
mają problem z dotarciem do swoich
mieszkań, gdyż zamknięto odcinek
od skrzyżowania z ul. Klasztorną po
posesję nr 99. Gdy pali słońce, ulica tonie w kurzu, gdy pada deszcz – irytuje
wszechobecne błoto.
- Nie ma lekko, ale jakoś trzeba to
przetrwać – mówi pan Roman.
- Po tym, co tu robiono z kanalizacją, to jesteśmy zahartowani – śmieje
się jego znajomy.
- Żeby się tylko nie przeciągnęło – zastrzega przysłuchująca się
rozmowie pani. – Wam, chłopom, to
niewiele przeszkadza, a ja nie nadążę
z myciem okien, nie mówiąc o wywieszaniu prania...
Ulica należy do najważniejszych
arterii komunikacyjnych w historycznej części miasta. Niepowtarzalny charakter nadają jej m.in.
ciekawe architektonicznie kamienice
z początku XX wieku.
/bw/

Prowadzone roboty

to I etap modernizacji. Miasto zaprojektowało dużo większy zakres inwestycji, czyli przebudowę całej ulicy wraz z odcinkiem ul. Jęczmiennej,
łączącym ulice Koziełka i Wolności. Zadanie podzielono na dwie części ze
względu na protest jednego z mieszkańców. Złożone przezeń odwołanie
od decyzji administracyjnej – do którego oczywiście ma pełne prawo uniemożliwiło wydanie pozwolenia na przebudowę dalszego fragmentu ul.
Koziełka i przyległych terenów. To z kolei skutkuje przesunięciem w czasie
realizacji inwestycji.
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Fortuna zatoczyła... krąg

Foto: archiwum

śladem naszych publikacji

Foto: Dominik Trygar

Prawie 1,3 mln zł dofinansowania pozyskała Gmina
Knurów. Pieniądze zostaną wykorzystane na
przebudowę skweru pomiędzy ulicami 1 Maja i Ogana.
Odnowie poddany zostanie m.in. taneczny krąg

Do upadku
jeden krok
Jeśli spełnią się plany, przy kręgu znikną ceglane murki i donice,
a pojawi się nowa posadzka, schody
i wjazd dla niepełnosprawnych. Wyremontowana będzie też konstrukcja,
wymieniony dach i instalacja elektryczna. Prace obejmą wykonanie
drenażu i kanalizacji deszczowej.
W pobliżu mają się znaleźć nowe
ławki. Wypięknieją alejki na skwerze, pielęgnacji zostanie poddana zieleń. Z dotacji pokryte będą też koszty
rozbudowy placu zabaw i siłowni.
Koszt całkowity przedsięwzięcia szacowany jest dokładnie na
1 500 442,35 zł. Magistrat wystąpił
do Zarządu Województwa Śląskiego z wnioskiem o dofinansowanie
projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów
poprzez ut worzenie kompleksu
sportowo-kulturalnego”.
Nie wszystko szło jak po maśle
(szczegóły w wypowiedzi wiceprezydenta Surówki), ale się udało. Kilka

dni temu Zarząd Województwa
Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WSL 2007-2013 (Priorytet III: turystyka). Powiększono ją
o siedem projektów z listy rezerwowej na łączną kwotę dofinansowania
6 498 666,15 zł. Z tej kwot y aż

1 274 853,24 zł trafi do Knurowa
jako dofinansowanie (w 85 proc.)
planowanego przedsięwzięcia.
Kiedy rozpoczną się prace? Najprawdopodobniej jesienią. Poprzedzi je rozpisanie przetargu i wybór
wykonawcy.
/bw/

Dla Przeglądu

Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa: - Przymierzaliśmy się do remontu kręgu jeszcze w tym roku.
Założyliśmy, że koszt modernizacji sięgnie 600 tys. zł. Tyle
byliśmy gotowi wydać z budżetu miasta. Wiosną został rozpisany przetarg. Zgłosiła się jedna firma. Zaproponowała
niemal 900 tys. zł. Uznaliśmy, że to zdecydowanie za dużo.
Ogłosiliśmy więc drugi przetarg. Sytuacja się powtórzyła.
W tych okolicznościach zdecydowaliśmy, by zabezpieczone
w budżecie pieniądze przeznaczyć na modernizację ul.
Mieszka I.
Nie porzuciliśmy jednak zamysłu remontu kręgu, zwłaszcza że pieniądze
na to zadanie otrzymaliśmy ze źródeł zewnętrznych, czyli z funduszy Unii
Europejskiej. W pierwszym „rozdaniu” spośród 57 wniosków Urząd Marszałkowski wybrał 20. Nasz znalazł się na miejscu... 21. Do 20 miejsca brakło
mu raptem 0,04 pkt. (został oceniony na 32,89 pkt.), do 19 pozycji – tylko
0,09 pkt. Jednak – mówiąc kolokwialnie – nie odpuściliśmy. Jak się okazało,
starania zakończyły się sukcesem.

Not. bw

KNURÓW

Witacze przy wjazdach

„Knurów zawsze po drodze. Witamy” – przeczytać mogą
wjeżdżający do miasta od Gliwic i ul. Szpitalną z trasy Gliwice
– Rybnik na nowych „witaczach”

Na razie zamontowano dwie
tablice. „Witają” przyjezdnych, a
zarazem informują o miastach partnerskich Knurowa.
Pojawią się jeszcze dwie. Zapewne na początku września „witacz”
stanie przy ul. Dworcowej, rzucając
się w oczy jadącym od strony Gierałtowic. Jako ostatnia, najprawdopodobniej w październiku, zostanie
zamontowana tablica przy ul. Książenickiej.
4

Koszt każdego z „witaczy” sięga
10 tys. zł. Zlecenie na rzecz miasta
wykonuje firma Novum Invest z
Gliwic.
Jakie jest pierwsze wrażenie?
- Bardzo gustowne i estetyczne –
ocenia internautka „knurowianka”
na miastoknurow.pl. – Stawiajmy na
młodość i elegancję.
- Bardzo ładne – nie ma wątpliwości „Ania”.
- Szykowne – przekonuje „joy”.

Niektórzy chcieliby pójść jeszcze
dalej.
- Trzeba było zrobić elektroniczne,
z komunikatami, pogodą – to by było
coś! – przekonuje „Antek”. Podobnego zdania jest „Renia”.
„Mieszkańca” martwi coś innego: - Ciekawe jak długo będą stały
„nieużywane” i jakie arcydzieła się na
nich pojawią.
Życie pokaże...
/bw/

Tydzień temu napisaliśmy o wypadku
pani Gertrudy na ul. Koziełka.
Kierownik robót zapewniał wtedy,
że 88-latka potknęła się i upadła
na nieremontowanym odcinku
ulicy. Nie zgadza się z nim wnuczka
poszkodowanej
Przypomnijmy. We wtorek rano
pani Gertruda, wspomagając się laską,
poszła do sklepu mieszczącego się po
drugiej stronie ulicy Koziełka. Kiedy
wracała do domu ze sprawunkami,
potknęła się na wertepach i upadła. Zdaniem kierownika robót (nie
kierownika budowy jak napisaliśmy
przed tygodniem) do wypadku doszło
na nieremontowanym odcinku.
Po opublikowaniu tekstu z redakcją skontaktowała się pani Barbara, wnuczka poszkodowanej w
wypadku. Jest przekonana, że słowa
kierownika robót to nieprawda.
- Babcia przechodziła przez ulicę
w kierunku sklepu i usiłowała przekroczyć wysoki, nowy krawężnik,
który nie był podsypany. Pomiędzy
Foto: Dominik Trygar

Co się odwlecze... Już wydawało się, że nie uda się
wyremontować kręgu w tym roku, jednak starania
miasta przyniosły skutek: pieniądze się znalazły

tymi elementami dodatkowo znajdowała się koleina - twierdzi. - Dodam,
że to miejsce, które z racji sąsiedztwa
sklepów usiłuje przejść najwięcej osób.
Pani Barbara zapewnia, że w
dniu wypadku, tak jak i wcześniej,
żaden z remontowanych odcinków
drogi, a już tym bardziej dojścia do
posesji, nie miały odpowiednich
zabezpieczeń.
- Krawężniki zostały nadsypane
dopiero przed wizytą pani naczelnik
Szczypki - zwraca uwagę wnuczka
pani Gertrudy.
Uważa, że teraz wykonawca chce
pozbyć się odpowiedzialności za
„fatalny nadzór, a przede wszystkim
kolejność prowadzonych robót”.
- Nie posiadam wykształcenia
budowlanego - zastrzega pani Barbara. - Gdybym to ja podejmowała się
tego projektu, nie zdecydowałabym,
aby na tak długim odcinku zrywać
jednocześnie obydwa chodniki i asfalt
z ulicy. Skoro jednak tak się stało,
to należy przyjąć do wiadomości, że
ludzie nie mogą pozostać zamknięci
w swoich mieszkaniach na czas prac.
A nadzorcy robót powinni zdać sobie
sprawę z ewentualnych konsekwencji.
Poruszanie się po tak „zabezpieczonym” terenie sprawia trudność nie
tylko starszym osobom.
Pani Barbara podkreśla, że jest
szczęśliwa (nadzorcy robót pewnie
też), że wypadek jej babci nie zakończył się jeszcze poważniejszymi
obrażeniami.
Pozostaje mieć nadzieję, że wszyscy wyciągną lekcję z tego, co stało się
na placu budowy.
/pg/
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Dowodu strzeż jak źrenicy

Tylko w drugim kwartale tego roku w województwie śląskim oszuści
aż 360 razy próbowali wyłudzić kredyty na podrobiony lub ukradziony
dowód osobisty. - To nagminne zjawisko - mówi komisarz Marek
Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
województwie śląskim udaremniono
360 prób wyłudzeń na łączną kwotę
9 991 862 zł - czytamy w raporcie
przygotowanym w ramach kampanii
informacyjnej systemu Dokumenty
Zastrzeżone.
Marek Słomski tłumaczy, że za
posługiwanie się fałszywym dowodem grozi do 8 lat więzienia. Oszustów kara nie odstrasza. Rekordzista z województwa mazowieckiego
chciał wyłudzić kredyt sięgający 25
mln złotych.

NIE DAWAJ W ZASTAW

O t y m , ż e p a d l i ś my of i a r ą
kradzieży tożsamości najczęściej
dow iadujemy się w momencie,
kiedy otrzymujemy wezwanie do
zapłaty.
- Parę lat temu dostałam informację z banku, że nie spłacam raty
za telewizor, a przecież żadnego tele-

Na twój dowód oszust może:

wziąć kredyt w banku
kupić na raty drogi sprzęt
podszywać się pod ciebie, np. jeżdżąc na gapę komunikacją publiczną

jak najszybciej zgłoś to na Policję (otrzymasz pisemne potwierdzenie
zgłoszenia)
powiadom urząd, który wydał twój dokument, i wystąp o wyrobienie
nowego dowodu
bez zwłoki poinformuj o tym instytucje (np. banki, w których masz rachunki, operatorów telekomunikacyjnych), z którymi wiążą cię umowy
upewnij się, że twoje zgłoszenie trafiło do centralnego systemu Dokumentów Zastrzeżonych – pracownicy niektórych banków ograniczają
się tylko do przyjęcia zgłoszenia w swoich placówkach, a to pozwala
złodziejowi sięgnąć po pieniądze w innym banku.

KNURÓW

Mistrzyni oszczędzania

Zapobiegliwa knurowianka znalazła sposób na
wysokie rachunki. Przez kilka tygodni nielegalnie
pobierała prąd. Oszczędność może ją sporo
kosztować. - Grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności - informuje Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
elektrycznej częściowo są przenoszone
na klientów w opłatach za przesył
energii elektrycznej - informują pracownicy.
Osoby nielegalnie pobierające
prąd często łamią przepisy bezpieczeństwa. Z prądem nie ma żartów.
Tauron ostrzega, że nielegalne instalacje zagrażają życiu i zdrowiu.
jb

801 444 606 - to numer, pod
który można zgłaszać nielegalne
instalacje.

reklama
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Dokumenty w tylnej kieszeni spodni - dla kieszonkowca
to żadna przeszkoda...

wizora na raty nie brałam - opowiada
pani Krystyna. - Tłumaczyłam, że to
nie ja, że to ktoś inny, oszust jakiś, ale
i tak musiałam spłacić, bo wszystko się
zgadzało. A ja nawet nie zauważyłam,
że dowód zgubiłam!

W jaki sposób oszuści zdobywają
dane? To proste. Dostają je od nas jak
na tacy. Nawet nie muszą kraść.
Knurowianie, a przecież nie tylko
oni, nagminnie udostępniają dowody
osobiste, każdemu kto o to poprosi:

tekst sponsorowany

Gdy stracisz dowód

38-latka mieszka przy ul. Wilsona. Prąd kradła z sieci należącej do
firmy Tauron. Na razie nieznana jest
wysokość szkód.
Tauron od kilku miesięcy walczy
z nielegalnymi „klientami”. Firma
uruchomiła specjalny numer telefonu pod który anonimowo można
zgłaszać przypadki kradzieży. Tauron uczula, że za złodziei płacimy
wszyscy.
- Straty przedsiębiorstwa spowodowane nielegalnym poborem energii

Foto: Justyna Bajko

Wakacyjne kurorty to raj dla
złodziei. Nad morze i w góry tłumnie
ruszają kieszonkowcy i oszuści. Ofiar
wyszukują starannie: przyglądają się,
gdzie chowamy portfel i dokumenty,
czy płacimy gotówką czy kartą. Pal
sześć, jeśli zginą nam tylko drobne.
Problemy zaczynają się, kiedy stracimy dowód osobisty.
Tysiące banków i firm finansowych kusi ofertami kredytów.
- Chcesz pożyczkę? To proste.
Weź dowód i przyjdź do nas! - wręcz
krzyczą bilbordy.
Brak gruntownej weryfikacji
pożyczkobiorcy sprzyja oszustom.
A przecież nawet nie muszą udawać
się do banku, by uzyskać kredyt.
Wiele banków proponuje pożyczki
przez internet - tu sprawa jest jeszcze
prostsza, bo wystarczą same dane,
bez tzw. „blaszki”.
- W II kwartale 2014 roku w

hotelom, wypożyczalniom rowerów
czy sprzętu do nurkowania.
- Zdarza się, że niektórzy chcą
dowód w zastaw. Zostawiam, bo inaczej nie dostanę sprzętu - opowiada
pan Marek. - Czy się boję? Nie, bo
przecież to pracownik prosi, a nie jakiś
człowiek z ulicy.
Nie mamy pewności, co dzieje
się z naszym dowodem, kiedy my
beztrosko pływamy rowerkiem wodnym. Każde udostępnienie wiąże się z
ryzykiem. Ktoś z naszym dowodem w
ręku może zawrzeć umowę o pożyczkę albo wziąć coś na raty.
Teoretycznie prawo jest po stronie ostrożnych. Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych mówi
jasno: firmy wypożyczające sprzęt,
zatrzymując nasz dowód, popełniają wykroczenie. Według ustawy
o ewidencji ludności i dowodach
osobistych, kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty
podlega karze ograniczenia wolności
albo grzywny.
- No tak, ale jeśli się nie zgodzę,
aby zostawić dowód, to mogą mi nie
wypożyczyć sprzętu. Co wtedy? - zastanawia się pan Marek.
GIODO radzi, aby zaproponować
inny dokument, np. legitymację służbową albo wpłacić kaucję.
Zasada ograniczonego zaufania
może uchronić nas przed bardzo
przykrymi konsekwencjami. Szkoda,
aby na półce z pamiątkami z wakacji,
obok muszelki znad morza, leżało
także wezwanie do zapłaty.
jb

Nie zapominajmy o przyłączach

Pełna realizacja idei „Czyste środowiska i
zdrowie mieszkańców Knurowa” będzie możliwa
dopiero wówczas, gdy właściciele nieruchomości,
które do tej pory nie zostały przyłączone do nowo
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wybudują własne przyłącza kanalizacyjne, poprzez które
będą mogły być odprowadzane ścieki bytowe z ich
nieruchomości.
To zadanie jest prawnym obowiązkiem nałożonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na
wszystkich właścicieli nieruchomości, wynikającym
z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jego niewykonanie podlega karze
grzywny.
PWiK sp. z o.o. w Knurowie informuje, że do dnia
dzisiejszego przekazane zostały do eksploatacji
nowo wybudowane przewody kanalizacji sanitarnej
w następujących rejonach i ulicach Knurowa: rejon Fińskich Domków, rejon Osiedla Redyna,
rejon ul. Niepodległości od wiaduktu kolejowego do ronda przy Zaciszu Leśnym, ulica 1
Maja, Akacjowa, Brzechwy, Chmielna, Cicha,
Grunwaldzka, Jaśminowa, Jęczmienna wraz
z bocznymi, Karłowicza, Klasztorna, Kossak-Szczuckiej, Ks. Koziełka, Kwitka, Łubinowa,
Matejki, Moniuszki, Polna, Rakoniewskiego,
Spacerowa, Wilsona, Wolności i boczne
(ul. Dymka, Kardynała A. Hlonda i Jagły), Wrzosowa oraz Wzgórze.
Mieszkańcy Knurowa, których nieruchomości
zlokalizowane są w ww. rejonach i przy ww. ulicach, które do tej pory nie zostały przyłączone
do sieci kanalizacji sanitarnej, winni niez włocznie w ystąpić do PWiK z wnio s k i e m o o k r e ś l e n i e i w y d a n i e w a r u n kó w
przyłączenia (wzór wniosku można uzyskać
na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.
pwik.knurow.com.pl lub w biurze podawczym
Przedsiębiorstwa przy ul. Szpitalnej 11 w Knuro-

wie). Wydanie tych warunków jest niezbędne do
rozpoczęcia procesu budowy przyłącza kanalizacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na budowę
własnego przyłącza kanalizacyjnego. Rada Miasta
Knurów określiła zasady przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. Jednym z zadań,
na które może zostać przyznana dotacja, jest
budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
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śladem naszych publikacji

Rehabilitacja działa cuda

KNURÓW. „ZAMACH” NA TRZEPAK

Ścięty
po 35 latach

Jan Paweł II pisał, że człowiek jest wielki nie przez to
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Panią
Teresę los nie oszczędzał: wypadek, choroba syna,
śmierć męża. Mimo iż sama ma niewiele, przyniosła
do redakcji worek nakrętek dla Laury. - Musimy sobie
pomagać - mówi z uśmiechem

Justyna Bajko

Foto: Arch. rodzinne państwa Zawada

Laura odpoczywa po rehabilitacji,
dziewczynka uwielbia naturę
Pani Teresa z synem Robertem
zbierała nakrętki przez kilka miesięcy

Nakrętkomania
trwa!

Decyzję podjęto na marcowym
zebraniu wspólnoty, w którym
uczestniczyło ponad 3/5 mieszkańców.
- Sprawa trzepaka ciągnęła się
od prawie 3 lat. Była poruszana na
zebraniach. Większość właścicieli
domagała się likwidacji - tłumaczy
zarząd wspólnoty.
Przekonuje, że trzepak nie miał
wymaganych atestów, był za to
nadgnity. Dzieci huśtały się tuż nad
betonowym podłożem. Na ryzyko
takich zabaw wskazywał patrol
Straży Miejskiej.
- Musieliśmy usunąć trzepak,
gdyż chodziło o bezpieczeństwo
dzieci. W razie gdyby doszło do
tragedii, odpowiedzialność poniosłaby Wspólnota. Nie mogliśmy do
tego dopuścić - mówią członkowie
zarządu.
Trzepak stał pod blokiem prawie 35 lat.

- Zmieniają się czasy i przepisy
bezpieczeństwa. Niedostosowanie
się do nich grozi karą grzywny - wyjaśnia zarząd.
W zeszłym tygodniu, w poniedziałek, zarząd wywiesił komunikat z wyjaśnieniami dla tych, którzy uważają, że usunięcie trzepaka
było samowolką. Kartkę ktoś zdarł.
Zarząd w y wiesił kolejną. Tym
razem na komunikacie pojawił się
napis: „Proszę nie kłamać, tłumaczą się winni”.
To już druga wiadomość do
członków zarządu. Wcześniej na
betonowym podłożu ktoś sprayem
napisał: „Czy jest Pan z siebie dumny”. Wchodzący w skład zarządu
odpowiadają, że tak, są zadowoleni, gdyż – przekonują - dokonują
zmian na lepsze.
W miejscu trzepaka wspólnota
planuje wyrównać teren i zasiać
trawę.
jb
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Nakrętki dla L aur y
zbieramy pr zez cał y
tydzień, w godzinach
pracy redakcji. Pieniądze zebrane z nakrętek
s ą pr zeznac zone na
r ehabilit ac ję dziewczynki.

Foto: Justyna Bajko

Pani Teresa najlepiej wie, co czują
rodzice Laury. Sama przeszła podobną drogę. Jej syn Robert ma porażenie
mózgowe.
- Syn jest żywym przykładem na
to, że rehabilitacja działa cuda - tłumaczy knurowianka.
Gdy Robert miał 4 lata, pani
Teresa usłyszała od lekarzy, że część
mózgu chłopca nie pracuje. Rodzice
Roberta długo walczyli o samodzielność syna. Upór się opłacił. Dzisiaj
Robert jest zaradny: bierze udział
w warsztatach fotograficznych i
sportowych, pomaga innym w rehabilitacji.
Do walki o samodzielność 7-letniej Laury przyłącza się coraz więcej
knurowian. Przynoszą nakrętki w
torbach, w wielkich workach i mniejszych woreczkach. Dzięki pomocy
zwykłych ludzi Laura w maju była na
turnusie rehabilitacyjnym. Wróciła
zmęczona i szczęśliwa. Aby rehabilitacja przyniosła efekty, musi być
regularna. Rodzice zbierają pieniądze
na kolejne turnusy. Każdy nakrętka
przybliża Laurę do samodzielności.
Pani Teresę los nie rozpieszcza,
czeka ją kolejna batalia o życie syna.
Słuchając opowieści knurowianki,
wydaje się, że to za dużo nieszczęść
jak na jedno życie. Pomimo trosk
mama Roberta myśli o innych. Szuka
sposobów, jak jeszcze może pomóc
Laurze. Pani Teresa nie poddaje się,
bo jak powtarza z uporem: nigdy nie
wolno tracić nadziei.

Przed tygodniem pisaliśmy o tajemniczym
zniknięciu trzepaka przy ulicy Stelmacha.
Sprawa szybko się wyjaśniła. Trzepak
usunął – tłumacząc to względami
bezpieczeństwa - właściciel terenu. Jest
nim Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkańców
Stelmacha 1

ZUS CZY OFE?

To już naprawdę ostatni dzwonek
ZUS czy OFE – musimy się zdecydować do czwartku (31 lipca)
włącznie. Co wybierali knurowianie? Różnie. Niektórzy nawet nie
wiedzieli, że mają taki wybór...
- Postanowiłem zostać w OFE
– przyznaje pan Krzysztof. – Wolę
mieć zabezpieczenie na wypadek,
gdyby kasa państwa nie mogła wypłacić mi emerytury. Wystarczy
przyjrzeć się sytuacji w Grecji czy
Hiszpanii. Jak dla mnie zostanie w
ZUS jest ryzykiem.
- Wybrałam ZUS – zdradza nam
Ilona. – Moim zdaniem odkładanie
pieniędzy do instytucji państwowej jest pewniejsze. OFE może być
wkrótce zlikwidowane albo stać się
własnością państwa. Wtedy te pieniądze przejdą do ZUS-u. Różnice w
wypłacaniu emerytury przez ZUS i
OFE są pomijalne.
Pani Barbara nie kryje zaskoczenia: - Pierwszy raz słyszę o składaniu jakiejkolwiek deklaracji. Może
i obiło mi się coś o uszy, ale właściwie
nie wiem, o co w tym chodzi. Nie
6

wiem, co z tym zrobić.
- Jeszcze nie podjąłem decyzji –
odpowiada kolejny knurowianin.
– Ciągle się waham i próbuję dokładnie zbadać sprawę. Pytam się znajomych, szukam w sieci informacji na
ten temat. Teraz wybrałbym ZUS,
bo uważam to za bezpieczniejsze
rozwiązanie.
Kasia ma dosadne zdanie o
państwowym gwarancie ubezpieczeń: - ZUS to złodzieje. Część moich
pieniędzy będę odkładać do OFE. To
są moje pieniądze, a państwo nawet
nie zapytało mnie, czy chcę im je
oddawać.
Podobnego zdania jest pan
Wojciech. - W języku polskim nie ma
odpowiedniego słowa na to, co robi
ZUS. Złodziejstwo, rabunek, defraudacja… nie wiem – nie przebiera w
słowach. - Zdaję sobie sprawę, że za

kilka lat OFE może przestać istnieć
i moje pieniądze przejdą do ZUS-u,
ale według mnie wybór OFE jest
formą oporu przeciwko temu. Tutaj
chodzi o moją własność – zarobione
przeze mnie pieniądze. Władze państwa powinny chociaż przeprowadzić
referendum, pytając, gdzie chcę
odkładać pieniądze.
Jak widać zdania są podzielone.
Brak wyboru też jest wyborem – kto
nie zrobi nic, ten „decyduje się” na
ZUS.
Nasz wybór – obojętnie w którą stronę – nie jest nieodwołalny.
Za dwa lata będzie można wybrać
ponownie. Potem takie „okienko
transferowe” będzie pojawiać się co
cztery lata. Oczywiście zakładając,
że gdzieś po drodze rząd nie wymyśli czegoś nowego...
Dominik Trygar, bw
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Trawa pięknie wybujała, jednak nie dla wszystkich
jest to źródło wrażeń estetycznych, ale przyczyna
praktycznych problemów

Foto: Arch. rodzinne państwa Wieczorków
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Fachową opieką
otoczył Antosię
dr Dror Paley,
światowej sławy
chirurg-ortopeda

KNURÓW. TYMCZASEM NA FARSKICH POLACH...

Trawa aż się kłania

- Pisaliście ostatnio o kleszczach. Aż strach pomyśleć,
ile tych szkodników może być w nieskoszonej trawie
- mówi nasz Czytelnik i na dowód pokazuje zdjęcia
Farskich Pól
Zielsko gęsto porasta prywatne
działki. W niektórych miejscach
mierzy ponad metr wysokości. Nasz
Czytelnik (zastrzega anonimowość)
uważa, że właśnie takie warunki
sprzyjają kleszczom, ale nie tylko.
- To siedlisko myszy i szczurów
- przekonuje. - Najgorsze, że znajduje się w bliskim sąsiedztwie domów,
gdzie bawią się małe dzieci.
Mężczyznę denerwuje bezczynność właścicieli zapuszczonych działek.

- Chcą zarobić na ich sprzedaży,
ale wcale o nie nie dbają - zżyma się.
Z własnego doświadczenia wie,
że wystarczą chęci, by teren przestał
straszyć. Tym bardziej że odbiór
skoszonego zielska jest już wliczony
w opłatę za śmieci.
Nakłonienie właścicieli do uporządkowania posesji nie jest jednak
łatwe. Wymuszałoby wręcz prawnej
ekwilibrystyki.
- Sprawę można rozpatrywać pod
kątem przepisów przeciwpożarowych

- mówi komendant Straży Miejskiej,
Andrzej Daroń.
Jeśli działka znajduje się w sąsiedztwie pasa drogowego, można
zastosować przepis dotyczący ograniczania widoczności na drodze.
- Jeśli na takiej działce ktoś składuje śmieci, możemy go wezwać do
utrzymania porządku - dodaje komendant i obiecuje, że porozmawia
z dzielnicowym, by uporać się z
problemem.
/g/

fotografia z dawnych lat

KNURÓW. PO 9 MIESIĄCACH LECZENIA ANTOSIA
WIECZOREK WRACA DO POLSKI

Krok do przodu

Kilka dni temu Antosia Wieczorek była na
ostatniej wizycie u doktora Paley’a. Światowej
sławy specjalista nie krył zadowolenia
z efektów leczenia małej knurowianki
Zanim dr Paley pozwolił Wieczorkom wrócić do Polski, Antosia
przez 3 miesiące zmagała się z
przykurczem w prawym kolanie.
Zniechęcało ją to do chodzenia.
Żmudna, trwająca 8 miesięcy, rehabilitacja pozwoliła uporać się z
problemem.
Ostatnia operacja dziewczynki
polegała na wszczepieniu w kość
piszczelową specjalnej pły tki,
która zniweluje koślawość kolana.
Według lekarzy na efekty trzeba
poczekać nawet 2 lata (co 3 miesiące rodzice będą wysyłać doktorowi
zdjęcia RTG, a on na ich podstawie wyznaczy termin usunięcia
płytki).
- W Polsce córkę czekają codzienne rehabilitacje, masaże, basen - piszą na blogu rodzice. - Pomimo wizyt kontrolnych, zdjęć RTG,
oraz kolejnych etapów leczenia
życzymy Ci, córeczko, spokojnego

i w miarę beztroskiego dzieciństwa.
Strona na facebooku i Wy drodzy
„Fani” wiele nam pomogliście. Za to
wsparcie bardzo dziękujemy i prosimy o przelanie wszystkich dobrych
słów dla innych potrzebujących,
których niestety nie brakuje.
21 lipca Antosia była na ostatniej wizycie u doktora Paley’a.
Światowej sławy chirurg-ortopeda
był zadowolony z efektów trwającego 9 miesięcy leczenia.
Wizytę kontrolną wyznaczył
Wieczorkom na pierwszą połowę
2015 roku.
- Antosia jeszcze nie chodzi
samodzielnie - informują rodzice.
- Na dzień dzisiejszy powtórnie
oswaja się z balkonikiem i przy nim
wykonuje codziennie parę metrów.
Mamy nadzieję, że żmudna praca
za jakiś czas zostanie wynagrodzona.
/g/

Droga do samodzielności
- Moja babcia twierdzi, że to zdjęcie zostało zrobione w
zakładzie fryzjerskim w starym Knurowie, naprzeciw
dzisiejszej „Biedronki” – pisze pilchowiczanka Agnieszka
Robok, która udostępniła nam tę archiwalną fotografię z rodzinnych archiwów. – Troszkę mam wątpliwości,
zważywszy na ekskluzy wny wystrój zakładu, ale może
faktycznie...
Może ktoś z Czytelników potwierdzi (albo zaprzecz y) tym
domysłom... Będziemy wdzięczni za każdą opinię.

/bw/
Foto: Archiwum rodzinne Agnieszki Robok
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Antosia urodziła się z bardzo rzadkim zespołem wad wrodzonych. W
obrębie śródręcza i palców widocznych jest jedynie 8 z 22 kości. Część
z nich jest pogrubiała i zrośnięta.
Największym jednak problemem dziewczynki był brak w obu nogach
kości strzałek (piszczele były zgrubiałe i wygięte do przodu) oraz
niedorozwój stóp. Aby uniknąć amputacji nóżek, rodzice dziewczynki
podjęli tytaniczną walkę. Z pomocą wielu ludzi dobrej woli, firm i instytucji uzbierali pokaźną sumę pieniędzy, dzięki której zabezpieczą
kolejne etapy leczenia i rehabilitację Antosi. Operację w Stanach
Zjednoczonych sfinansował Narodowy Fundusz Zdrowia.
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lato w pełni
PASJE. CUDA Z NICI

Przytulny Szmatlerek
z Magicznego Strychu

Nikt mnie szycia nie uczył - mówi
Magda Jurczyga-Błaszak.
- Poznawałam je metodą prób
i błędów

„W moim magicznym domku same szyją się zabawki...” ma się ochotę zanucić wchodząc
do domu pilchowiczanki Magdy Jurczygi-Błaszak. Z tą różnicą, że nic tutaj nie szyje się
samo, ale za to magii jest ponad miarę
KIZIA MIZIA

Historia zabawek jest stara jak
świat, sięga czasów pierwszych ludzi.
Dzieci mają w sobie niepohamowaną
potrzebę zabawy, a przytulanka jest
czymś wyjątkowym - powiernikiem
sekretów, emocji i uczuć. Ich rola jest
niezwykle istotna w procesie rozwoju
maluchów.
Instynktownie wyczuła to ponad
rok temu Magda Jurczyga-Błaszak,
mieszkanka Pilchowic. Będąc w ciąży
z drugą córką, postanowiła owocnie
zagospodarować ten czas.
- Wpadłam na pomysł, że uszyję
zabawkę dla mojego drugiego berbecia. I tak to się zaczęło, powstała
pierwsza szmaciana lalka o imieniu
Kizia Mizia – wyjaśnia Magda.
Kiedy czegoś nie spróbujesz, to
się nie dowiesz, jak smakuje... Tak
bywa też z objawieniem talentu. Kluczową rolę w tym procesie odegrała
w przypadku Magdy chęć stworzenia
czegoś sensownego dla dzieci.
- Nikt mnie nie nauczył szycia.
Wcześniej do czynienia z igłą miałam

w szkole podstawowej na zajęciach
praktyczno-technicznych. Warsztat
poznawałam sama metodą prób i
błędów, korzystając z wiedzy dostępnej na blogach krawieckich – śmieje
się Magda.
Od zawsze lubiła projektować i
układać, ale z reguły kończyło się na
słomianym zapale. Tym razem było
inaczej. Słomiany zapał przeszedł w
niemalże poważne przedsiębiorstwo
rodzinne. Po Kizi Mizi przyszły nowe
pomysły. Poduchy na kanapę i krzesła, bieżniki na stół, Magda ma głowę
pełną konceptów.
- Szyję na starym Łuczniku, którego otrzymałam od jego pierwszej
właścicielki, mojej mamy. Mąż często
mi pomaga. Dzielnie wypycha ze mną
poduchy przy większych zamówieniach. Starsza córka, 5-letnia Hania,
sama garnie się do pracy, pozwalam
jej przycinać nitki.

SZMATLEREK

„Pieski tej rasy mają łagodne
usposobienie i kochają zabawy z

Imię z poduszek to prawdziwy hit

Szmatlerek

dziećmi, nie brudzą i nie gryzą,
ale nie znoszą samotności. Zabierz
swojego Szmatlerka na spacer, przytulaj go i mów do niego, a zobaczysz
jaki będzie szczęśliwy”. Cała seria
szmatlerków inspirowana była psem
rasy ratlerek, każdy jest opatrzony
etykietką powyższej treści. Mają w
sobie coś nietuzinkowego, ujmują
za serce wyglądem, maślanymi wielkimi oczami, przebogatą i barwną
kolorystyką, cieszą oko nie tylko
najmłodszych. Jakość wykonania
jest naprawdę na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę krótki staż
„krawcowej”.
- Do szycia zabawek dla dzieci
staram się nie używać guzików ani
innych małych elementów. Dbam o to,
by były bezpieczne. Poza tym testuję
je na własnych dzieciach i wiem, że
podwójny szew jest konieczny, żeby
zabawka była trwała – zdradza pilchowiczanka.
Mimo tego, że projekty się powtarzają, to udaje się osiągnąć efekt
unikatowości, ponieważ szyte są
głównie na zamówienie, często przy
współpracy z zamawiającym.

KNURÓW. PRZY „MACHOCZKU” PRACA WRE

„Stara Cegielnia” rośnie w oczach

Galeria „Stara Cegielnia” będzie gotowa pod koniec roku – zapewnia
inwestor. Wiele wskazuje na to, że nie są to czcze przechwałki
Na placu budowy w pobliżu
„Machoczka” ciągły ruch. Robotnikom robota wręcz pali się w rękach.
Gruszek w popiele nie zasypiają też marketingowcy. Prawie
wszystkie przyszłe lokale są już
zarezerwowane. W centrum znajdą
się m.in. Rossmann, apteka, Media
Expert, Neonet, oddział O.K. Banku
Spółdzielczego, Drogerie Polskie,
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duży dyskont, sklep obuwniczy,
odzieżowy i dziecięcy.
Kto zostanie „operatorem spożywczym”, czyli głównym najemcą
galerii?
Tomasz Rąba, dyrektor sprzedaży i marketingu Grupy Kapitałowej
DL Invest Group, jeszcze tego nie
zdradza: - Blokuje mnie umowa
handlowa, która nie jest jeszcze

sfinalizowana. Nie mogę na razie odpowiedzieć, kto zostanie operatorem
spożywczym „Starej Cegielni”.
Obiekt ma zajmować obszar
ponad 6000 m kw. Wokół galerii
powstanie 150 miejsc parkingowych. Zyska też otoczenie, inwestor
zadba zwłaszcza o sąsiedztwo „Machoczka”.
Tekst & Foto: Dominik Trygar

Efektowne zaproszenia mają swoich entuzjastów

JARMARK

Po porodzie była przerwa, czas w
pełni poświęcony rodzinie. Jednak
potrzeba rozwijania pasji nie malała.
Przeciwnie - myśli Magdy ponownie
zaczęły krążyć wokół prywatnego
stanowiska krawieckiego: - Roczny
urlop macierzyński jest czymś wspaniałym, ale potrzebowałam jakiejś
odskoczni, która równoważyłaby to
moje życie macierzyńskie, papki i pieluchy, a szycie dawało mi tę możliwość
oderwania się od codzienności.
Pracy było w bród, ponieważ
Magda zgłosiła swój udział jako
wystawca w zeszłorocznym pilchowickim Jarmarku Świątecznym.
Wtedy też powstała nazwa, szyld pod
którym powstają te małe arcydzieła
sztuki krawieckiej.
- Pomysłodawcą nazwy Magiczny
Strych był mój mąż. Kiedy obserwował, jak szyję, stwierdził, że to
niezwykłe i magiczne – jednego dnia
nie potrafisz szyć, a drugiego szykujesz
swoje prace na kiermasz. Strych - to
od pokoju, w którym pracuję, co prawda nie znajduje się na strychu, ale
spełnia trochę taką rolę, magazynu,
pomieszczenia gospodarczego – wyjaśnia Magda.
Wówczas powstały dekoracje na
świece, skarpety na prezenty, wyjątkowa świąteczna seria poduch, kartki
świąteczne. Na jarmarku szybko okazało się, jak wielu sąsiadów w zaciszu
swojego domostwa robi ciekawe rzeczy. Jarmark był też sposobnością do
pokazania się szerszej publiczności i
zdobycia kolejnych klientów.
Inspiracje podpowiada życie.
- Kiedy brat i jego partnerka
oznajmili, że spodziewają się dziecka, postanowiłam uszyć dla nowego
członka rodziny rożek otulający.
Wszycie lamówki spędzało mi sen
z powiek, robiłam to pierwszy raz i
chciałam, żeby było perfekcyjnie. To
nie taka łatwa sztuka, jak się okazuje
– wspomina Magda. Teraz w planach
jest organizer na łóżeczko dziecięce.
Pi lchow icza n ka czer pie natchnienie z życia codziennego, ale

sama też jest inspiracją i mobilizacją
dla innych.
- Wiele moich znajomych, które
zajmują się głównie prowadzeniem
życia rodzinnego, odkryło swoje
talenty czerpiąc inspiracje z Magicznego Strychu. Ktoś zaczął robić kartki
okolicznościowe, ktoś zrobił komin
na szyję na drutach. To jest dla mnie
ważne, bo Magiczny Strych daje innym radość – podkreśla.
Klienci nieraz sami wychodzą
z inicjatywą. Tak właśnie powstały
literki, z których można ułożyć imię
dziecka i zawiesić w pokoju dziecięcym. To strzał w dziesiątkę, jest na
nie najwięcej zamówień.
Magda planuje rozszerzyć asortyment o nowe przy tulank i dla
dzieci, szmaciane słonie, chmurki
a także rzeczy użytkowe jak torby,
kosmetyczki.
- Obecnie robię to chałupniczo,
dla siebie, bo daje mi to ogromną
satysfakcję i poczucie spełnienia. To,
co udaje mi się sprzedać za pośrednictwem facebooka, pokrywa koszty materiałów kupowanych przez Internet
lub w Ikei, tak że nie muszę dokładać
do interesu. Jednak marzy mi się coś
na większą skalę, ale zobaczymy, co
czas przyniesie – uśmiecha się tajemniczo pilchowiczanka. Zdradza,
że pracuje nad powstaniem logo
Magicznego Strychu. - Chciałabym,
żeby było rozpoznawalne, kojarzyło
się z tymi konkretnymi wyrobami.
Niejednemu w branży designu dziecięcego udało się na polskim rynku,
mam cichą nadzieję, że mnie również.
Za miesiąc krawcowa-amatorka
wraca do pracy na etacie. Na szycie
zostanie mniej czasu, ale jak sama
zapowiada, nic nie jest w życiu
pewne i wszystko może się zdarzyć.
Natomiast wiele osób wie na pewno,
że w świecie hałaśliwych zabawek z
plastiku dobrze mieć taki Magiczny
Strych, gdzie są maskotki, które
można przytulić, które dają poczucie
ciepła i bezpieczeństwa...
Tekst: bs

Foto: arch. Magda Jurczyga-Błaszak
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Kleryk na śpiącej krowie
ZAMBIA

Czasami wystarczy być blisko, świadczyć o Bogu nie słowem, a własnym życiem.
Bartłomiej Cudziło z Knurowa na początku lipca wyruszył na misję do Afryki. Dwa miesiące
spędzi w Zambii, w misji Kafue Gorge

Kleryk Wojciech, ku uciesze dzieci, uczył kroków salsy

Droga do Zambii jest długa i
męcząca. Najpierw lot z samolotem,
oczywiście z przesiadkami, potem
jazda samochodem, na koniec pieszo
przez busz. Bartłomiej od początku
był pewien, że chce to zrobić. Chce
zostawić bezpieczną i przewidywalną
Europę i wyruszyć do miejsc, gdzie
chrześcijaństwo dopiero się rodzi.
Kiedy rozmawialiśmy z knurowianinem w maju, mówił, że zaufał Bogu.
I to wystarczy.
Bartłomiej Cudziło studiuje w
Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach. Do wyjazdu na
klerycki staż misyjny przygotowywał się od kilku miesięcy. Razem w
kolegami odwiedzał śląskie parafie,
opowiadając o celach misji i prosząc
o modlitwę. W maju gościli także w
Knurowie.
Misja Afryka rozpoczęła się na
początku lipca. Wyruszyli we dwójkę. Bartłomiejowi towarzyszył kolega
z seminarium, Wojciech. Po kilku
godzinach lotu wylądowali w Lusace,
stolicy Zambii. Stamtąd pojechali do
do Kasisi.
- Posługują tam siostry służebniczki z Polski, które prowadzą m.in.

sierociniec. Potem udaliśmy się do
Mpanshyi do ks. Michała Matysika, u
którego spędziliśmy dwa dni. Pokazał
nam m.in. swoją misję, a także pobliski szpital i szkołę dla pielęgniarek
- opowiadają klerycy.
11 lipca klerycy dotarli do miejsca docelowego - misji Kafue Gorge.
Na misjach pracy jest sporo.
Przez pierwszy tydzień Polacy oswajali się z rzeczywistością: z męczącymi upałami i kulturową odmiennością. Spotykali się parafianami,
głównie młodzieżą, która przygotowuje się na coroczny kongres oraz
dziećmi. Kościół w Afryce bardzo
różni się od polskiego. W czasie mszy
wierni tańczą i śpiewają.
- Zaskoczyło nas, z jaką radością i
mocą tutejszy chór, ale także i wierni,
śpiewa pieśni na cześć Pana. Tego zdecydowanie brakuje w Polsce - śmieją
się klerycy.
Oprócz ministrantów w nabożeństwie czynnie uczestniczy wspólnota Bana Ba Gorreti, czyli grupa
tańczących dziewczynek.
- Wojtek podczas rekolekcji Bana
Ba Gorreti z niemałą wprawą uczył
dziewczynki, jak się tańczy salsę. Nie

Misja Nabwalya
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Bartłomiej i Wojciech tuż przez wylotem do Zambii

muszę chyba opisywać, z jaką radością tańczyły wraz z nim - śmieje się
Bartłomiej.
W czasie pierwszej mszy świętej
wierni oficjalnie przywitali Polaków.
Przywitali tak jak umieli najlepiej klerycy ze zdumieniem wysłuchali
piosenki przygotowanej specjalnie
na ich wizytę.
- Po mszy świętej, lokalnym zwyczajem stanęliśmy przed kościołem,
aby przywitać się oraz zamienić parę
słów z każdym wiernym. Śmiechu i
radości nie brakowało - opowiadają.
Misjonarze z otwartymi ramionami przyjęli kleryków. W misji

Kafue Gorge posługują ks. Wacław
Stencel i ks. Grzegorz Kaput.
Bartłomiej i Wojciech odwiedzali
także parafie wokół misji. Zwiedzili
niezwykłe miejsca, m.in. tamę na
rzece o wysokości ponad 100 m oraz
park, gdzie rosną najstarsze lokalne
baobaby.
- Park nazywa się Ing’mbe ilede,
co tłumaczy się jako „śpiąca krowa” tłumaczą klerycy.
Misje w Afr yce odda lone są
o tysiące kilometrów od stolicy.
Im dalej od centrum, tym gorzej
z transportem. Na zaproszenie ks.
Waldemara, misjonarza, który od lat

posługuje w Afryce, klerycy wybrali
się Nabwalyi.
- Nabwalya oddalona jest o jakieś
170 km w głąb buszu od najbliższej
drogi asfaltowej. Droga do tej misji
jest naprawdę trudna i byle samochód
nie dałby rady. Przejechanie tych 170
km zajęło nam pięć godzin - opowiadają.
Bartłomiej i Wojciech wrócą do
Polski za miesiąc. Ich wyjazd już
przeszedł do historii: są pierwszymi
uczestnikami misyjnego stażu kleryckiego w katowickiej diecezji.
jb, foto: arch. prywatne

Na „śpiącej krowie”, czyli w miejscu, gdzie rośnie najstarszy baobab
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rozmaitości

rozrywka nr 31

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Dominik Trygar

Antoni Piekara z Czerwionki-Leszczyn
ur. 15.07.2014 r., 3120 g, 54 cm

Franciszek Dobosz z Czerwionki-Leszczyn
ur. 18.07.2014 r., 3115 g, 50 cm

Szymon Skirliński 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).
Wśród autorów prawidłowych odpowie-

Cezary Kuczak z Knurowa

ur. 17.07.2014 r., 3100 g, 54 cm

Anna Krypczyk z Leszczyn

ur. 18.07. 2014 r., 2320g, 46 cm

Zuzanna Jojko z Czerwionki

ur. 18.07.2014 r., 3480 g, 55 cm

ur. 19.07.2014 r., 3815 g, 55 cm

Jan Simon z Knurowa

Aleksandra Mieczkowska z Gliwic

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 29/2014 brzmiało: „MARATON”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
DAMIAN STANIK. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
ur. 20.07.2014 r., 4200 g, 57 cm

ur. 21.07.2014 r., 3210 g, 52 cm

- godz. 15.15, 17.00
Transformers: wiek zagłady 2D
- godz. 19.00

31

31.07. 2014 r.
CZWARTEK
Samoloty 2 2D
- godz. 10.00, 16.00
Samoloty 2 3D
- godz. 18.00
Przychodzi facet do lekarza
- godz. 20.00
1.08.2014 r.
PIĄTEK
Tarzan. Król dżungli 2D
- godz. 10.00, 15.15,17.00
Transformers: wiek zagłady 2D
- godz. 19.00
2-3.08.2014 r.
SOBOTA - NIEDZIELA
Tarzan. Król dżungli 2D

4.08.2014 r.
PONIEDZIAŁEK
Tarzan. Król dżungli 2D
- godz. 10.00, 15.15, 17.00
Transformers: wiek zagłady 3D
- godz. 19.00
5.08.2014 r.
WTOREK

Maria Seroczyńska z Knurowa

ur. 21.07.2014 r., 3395 g, 55 cm

Tarzan. Król dżungli 2D
- godz. 15.15, 17.00
Transformers: wiek zagłady 2D
- godz. 19.00
6.08. 2014 r.
ŚRODA
Tarzan. Król dżungli 2D
- godz. 10.00, 15.15,17.00
Transformers: wiek zagłady 2D
- godz. 19.00

www.kinoscenakultura.pl
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Aleksander Plewak z Gliwic

ur. 21.07.2014 r., 2800 g, 50 cm

Michał Woźny z Książenic

ur. 21.07.2014 r., 3735 g, 54 cm

Magdalena Satała z Knurowa

ur. 22.07.2014 r., 3240 g, 53 cm
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aktualności

reklama

Pierwsza pomoc czy ostatnie namaszczenie?
Zachowujmy się na drogach,tak, by uniknąć i
jednego, i drugiego...

informacja własna wydawcy

KNURÓW. KIEROWCY SZUKAJĄ OPIEKI U ŚW. KRZYSZTOFA, ALE...

Brawury i pijaństwa nawet
święty nie zdzierży
Poświęcenie pojazdów, apele o rozwagę na drogach
i pokaz akcji ratunkowej złożyły się na niedzielne
uroczystości ku czci św. Krzysztofa, patrona
kierowców, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej
Nabożeństwu w intencji kierowców i osób poszkodowanych w wypadkach drogowych przewodniczył
ks. Piotr Larysz. Uroczystej asysty
udzieliły poczty sztandarowe, o
muzyczną oprawę zadbała Orkiestra
Dęta KWK Knurów.
Przykościelny plac wypełniły
setki pojazdów i kierowców. Ksiądz
Larysz nawoływał do rozsądku i
rozwagi na jezdniach.
- Życie jest naszym skarbem i nie
powinniśmy go tracić w bezmyślny
sposób – ostrzegał.
Podkreślił wagę jazdy na trzeźwo. Przypomniał, że rodzice po-

winni być dobrymi wzorami dla
dzieci, także podczas kierowania
samochodem.
Pod koniec nabożeństwa o bezpieczne zachowanie się na drogach
zaapelował Janusz Szydło, aspirant
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
- Powodem tragicznych wypadków jest głównie nietrzeźwość kierowców, nadmierna prędkość, wyprzedzanie w miejscach zabronionych,
nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – wyliczał przyczyny tragedii.
- Trzeba nam roztropności, która
podpowiada, że lepiej jechać parę

minut dłużej, ale dojechać szczęśliwie
do celu.
Po mszy kapłani poświęcili pojazdy. Na tym jednak się nie skończyło. Zebrani zobaczyli pokaz umiejętności służb ratunkowych podczas
symulowanej akcji uwalniania z
samochodu poszkodowanego w wypadku. To pouczające przedstawienie
– na prośbę parafii Matki Bożej Częstochowskiej - było wspólnym dziełem strażaków z JRG Knurów, Policji,
Straży Miejskiej i służb medycznych
z Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich ze Śląska.
bs

Foto: Arch. KMP Gliwice

Wspólnej akcji służb mundurowych
przyglądało się wielu - także tych
młodszych - knurowian

Przegląd Lokalny Nr 31 (1117) 31 lipca 2014 roku
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

50 000 rata 889 zł Tel. 32 423 56 17

29-35/14

Azbest – dofinansowanie do demontażu i
utylizacji. Tel. 792 013 569

30-40/14

Brukarstwo. Tel. 601 472 791

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

1-31/14

w w w.BRUK ARST WOGLIWICE .pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

8-48/14

21-45/14Y

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe
62 m2, 3 pokojowe, Knurów. Tel. 782 365 074
30-31/14

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach
2-pokoje, 43 m2. Tel. 691 069 100
Sprzedam pilnie mieszkanie 70,82 m 2
os. WP. Tel. 887 695 783
30-32/14

Sprzedam wyremontowane M-3 w Knurowie. 130 tys. Tel. 664 257 655
Expert

31/14

31-33/14

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

1/14-odw.

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

D o c i e p l e n i a b u d y n kó w, e l ewa c j e.
Kompleksowe remont y pomieszczeń.
Tel. 665 639 146
30-35/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokoje, II piętro,
Knurów WP II. Mieszkanie umeblowane i
wyposażone m.in. w sprzęt AGD, przedpokój zabudowany szafami przesuwnymi.
Cena 1300 zł + media. Kaucja – 2 miesięczny czynsz. Kontakt 886 107 187

31-33/14

Dom do sprzedania na Wilczy dwurodzinny
z działką 2000 m2. Tel. 502 761 247

30-32/14

3-52/14

Odnawianie napisów na nagrobkach.
Tel. 501 228 972

Kupię lokal pod
Tel. 602 396 366

31-33/14

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

Wynajmę M-4 70 m w dobrej lokalizacji.
Tel. 607 269 261
2

1/14-odw.

działalność.
30/14-odw.M

M i e s z k a n i e d o w y n a j ę c i a 2 p o ko j e
z m a ł ą k u c h n i ą w S z c z yg ł o w i c a c h .
Tel. 509 400 163
31/14

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

Wróżby. Knurów. Tel. 693 820 567

30-33/14

DAM PRACĘ
Kuc har z a lub kuc har kę p r z y jmi e my.
Tel. 660 420 072

27-32/14

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

23/14-odw.

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

MOTORYZACJA

23/14-odw.

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

27-35/14

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

27-35/14

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

13/14-odw.

31/14

29-31/14

Wynajmę garaż przy ul. Targowej, sektor A.
Tel. 509 122 010

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

RÓŻNE

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

15/14-odw.

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

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

13/14-odw.

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

7/14-odw.

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

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

13/14-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

13/14-odw.

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

25-odw.

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
ukończony kurs wózków widłowych, uprawnienia suwnicowego. Tel. 698 418 129
20-35/14

15/14-odw.

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
19-35/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
23-35/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

31-40/14

29-31/14

SPRZEDAM

Sprzedam dom z warsztatem samochodowym Wilcza. Tel. 604 283 374
30-33/14

Sprzedam dom. Tel. 508 192 750

30-35/14

Spr zedam M - 4 w Knurowie. 14 4 t ys.
Tel. 664 257 601 Expert

Sprzedam fotelik samochodowy/nosidełko firmy Chicco 0 -13 kg. Stan
idealny! Cena 150 zł. Tel. 696 444 726,
608 879 429
29-35/14Y

31/14

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe osiedle
WP II, I piętro. Tel. 502 328 861

EDUKACJA

30-31/14

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

22-31/14

Foto: Archiwum Centrum Onkologii

26–35/14

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

OGŁOSZENIE
od dnia 4 sierpnia (poniedziałek)
Biblioteka Główna oraz Filia nr 2
zapraszają Czytelników
do zastępczych pomieszczeń
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 (I piętro).
Do dyspozycji Czytelników
będzie literatura piękna dla dorosłych, młodzieży
oraz dzieci.
SIERPIEŃ - godziny otwarcia
Biblioteka Główna
Filia nr 2
8.00 – 16.30
8.30-16.30
Soboty i niedziele – zamknięte

ZDROWIE. BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Bądź szybsza od raka

Urodziny w kinie

Lada dzień w Sośnicowicach, Gierałtowicach i Knurowie
zaparkuje mammobus gliwickiego Centrum Onkologii.
To okazja dla pań na bezpłatne badanie mammograficzne
Z bezpłatnego badania, finansowanego przez NFZ, będą mogły
skorzystać panie w wieku 50-69 lat
(roczniki 1945-1964).
Mammografię będzie można
wykonać w następujących miejscach:
Sośnicowice – przy ośrodku
zdrowia (ul. Gliwicka 28): 1 sierpnia (piątek) w godz. 8.30-15.30, 4-5
sierpnia (poniedziałek - wtorek) w
godz. 10-17;
Gierałtowice – przy restauracji
Szmaragdowej (ul. Ks. Roboty 69): 6-7
sierpnia (środa - czwartek) w godz.
12

10-17, 8 sierpnia (piątek) w godz.
8.30-15.30;
Knurów – przy sklepie Intermarché (ul. Szpitalna 42): 11-14 sierpnia (poniedziałek - czwartek) w godz.
10-17, 18 sierpnia (poniedziałek) w
godz. 8.30-15.30.
Nie ma znaczenia adres zamieszkania ani zameldowania. Z badania
mogą skorzystać również panie z
innych miejscowości. Nie trzeba też
skierowania bądź zaproszenia. Wystarczy dowód osobisty.
Jeśli któraś z pań robiła wcześniej

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zw iedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

badanie mammograficzne poza Centrum Onkologii, to powinna wziąć
(jeśli to możliwe) ze sobą zdjęcia lub
płytę z wynikiem.
Mammobus Centrum Onkologii
jest wyposażony w najnowszej generacji cyfrowy mammograf. Umożliwia uzyskanie najwyższej jakości
obrazu przy bardzo niskiej dawce
promieniowania.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr. tel. 32 278 98 96.
/sisp, bw/
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Cztery
setne
sekundy…

Foto: AKB

Biegi

AKB

Zawodnicy Amatorskiego
Klubu Biegacza startowali w
imprezie biegowej w Dobrodzieniu. W kategorii dzieci pierwsze
miejsce w biegu na 300 metrów
zajął Mateusz Kopczyński, na
trzecim miejscu został sklasyfikowany Jakub Nowak, a na
czwartym - Antoni Latko.

W r y wa l i z acji na 60 0
metrów drugie miejsce zajął
Michał Domżoł, a dziewiąte Jagoda Baran.
Do rywalizacji na 10 km
przystąpił prezes AKB Czesław Nowak, który start w
Dobrodzieniu potraktował
treningowo.
PiSk

Foto: prywatne archiwum

Wychowanka TKKF
wraca na Śląsk

Magdalena Wolny ma w
swym dorobku m.in. brązowy medal tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorek, które
odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim. Trzecie miejsce
wywalczyła, jako zawodniczka
Unii Oświęcim, jednak pływackie szlify zaczęła zdobywać
pod okiem trenerów sekcji pływackiej TKKF Szczygłowice.

Knurowianka zapowiada,
że od nowego sezonu reprezentować będzie barwy AZS AWF
Katowice, a wracając do wspomnianych Mistrzostw Polski
dodajmy, że nastolatka zdobyła
brąz w wyścigu na 100 metrów
stylem grzbietowym. Ponadto
w sztafecie klubu z małopolski
wywalczyła dwa srebrne krążki
na 4x100 metrów stylem dowolnym oraz 4x100 metrów stylem zmiennym. Indywidualnie
Magdalena Wolny wywalczyła
prawo startu w trzech finałach
A. Na 4 miejscu ukończyła rywalizację na 50 metrów stylem
grzbietowym, szósta była na
200 metrów stylem grzbietowym, ósme miejsce zajęła na
200 metrów stylem zmiennym.
PiSk

Przed tygodniem informowaliśmy o sukcesie knurowskich pięściarzy, którzy
wywalczyli cztery medale w
czasie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W tej niezwykle
prestiżowej imprezie wystąpiły
również pływaczki reprezentujące TKKF Szczygłowice.
Zawodniczki, które marzą o
karierze podobnej do tej, jaką
zrobiła Otylia Jędrzejczak, rywalizowały w Drzonkowie. I
niewiele brakowało, a Knurów
miały swoją medalistkę również w tej dyscyplinie. To niewiele to cztery setne sekundy.
Właśnie tyle zabrakło Martynie Nowak do tego, by stanąć
na podium w czasie dekoracji
najlepszych w wyścigu na 50
metrów stylem klasycznym.
Martyna ukończyła start z czasem 33.64, a brąz wywalczyła
zawodniczka legitymująca się
czasem 33.60…
- Takie jest pływanie –
mówi trener Sebastian Dąbrowski. - Setne sekundy zaważyły nie tylko o trzecim miejscu
Martyny Nowak, ale również o
awansie Aleksandry Bańbor do
finału A.
Mimo wszystko był to wspaniały występ naszych zawodniczek, naznaczony rekordami
życiowymi i kapitalną atmosferą. W ten sposób zakończyliśmy
udany sezon 2013/2014.
Martyna Nowak uzyskała
dwa awanse do finału A i dwukrotnie zajęła czwarte miejsce.
Do tego na 50 metrów „klasykiem” dołożyła jeszcze udany
występ na dwa razy dłuższym
dystansie.
Aleksandra Bańbor wystąpiła w jednym finale A, plasując
się na szóstej pozycji na 50
metrów stylem dowolnym. W
finale B rywalizowała dwa razy.
Na 100 metrów stylem klasycznym i 50 metrów „motylkiem”.
PiSk

Zza biurka

Liga Orlika

TKKF odrabia straty
Po nieudanym początku
i zdobyciu zaledwie jednego
punktu w trzech spotkaniach
piłkarze TKKF Mistral Intermarche spisują się coraz lepiej
w rozgrywkach Ligi Orlika i po
kolejnych dwóch zwycięstwach
doszlusowali do czołówki tabeli.
W poniedziałkowym spotkaniu ograli oni wysoko Vibovit
Studio DENIM, na którego
usprawiedliwienie trzeba dodać,
że grał w liczebnym osłabieniu.
Dość nieoczekiwanym liderem pozostaje zespół Tritechu
Big-Bud. Jedna z najmłodszych
drużyn w stawce nie miała
problemów z pokonaniem Victorii Pilchowice, która zajmuje
w tabeli przedostatnie miejsce.
Jedyną drużyną bez zdobyczy punktowych jest nadal
Veritax Gumiland, natomiast
aspiracje zgłasza ZZ Kadra,
która po słabym początku
awansowała już na 4. miejsce.
W jej szeregach bryluje najlepszy strzelec ligi Przemysław
Jędrzejczak, zdobywca 31 goli.
Waldemar Jachimowski

Z ostatniej
chwili

Prezentacja
na kąpielisku
7 sierpnia o godzinie 16.00
rozpocznie się prezentacja piłkarzy Concordii przed nowym
sezonem. 4-ligowcy zaprezentują się na kąpielisku leśnym
„Zacisze”, a w ramach imprezy
odbędą się zajęcia dla najmłodszych, które poprowadzą trenerzy z Piłkarskiego Przedszkola,
a także pokaz zumby i latino
przygotowany przez Studio
Rekreacji Ruchowej Mi Ritmo.
PiSk

WYNIKI 7 Z 14.07.2014:
Vibovit Studio DENIM – Veritax Gumiland 9:6
P. Zieliński 3, D. Wieliczko 3, M. Kuźnik 2 , R. Kasiński J. Nowosielski 3, R. Dobrzeniecki 2, M. Nowosielski
Team Stalmet – Tritech Big-Bud 4:5
D. Flis 3, D. Kraska – A. Kręcisz 2 , M. Kopczyński, B. Kruk, Guzera
żółta kartka: D. Walentynowicz
ZZ Kadra – Victoria Pilchowice 16:6
P. Jędrzejczak 6, A. Kasprzyk 3, Z. Kuśmierz 2 , P. Rolnik 2 , K.
Boroń, M. Steiman, M. Szwagrzyk - Ł. Adamski 2, P. Jędrasik
2, Ł. Adamski , Waszak
TKKF Mistral Intermarché – IPA Knurów 7:5
B. Pietras 4, M. Odrobina, M. Boryga, P. Mastyj - T. Macha 3,
J. Stępień, D. Kozdroń

WYNIKI 3. KOLEJKI (ZALEGŁEJ) Z DNIA 21.7.2014.
TKKF Mistral Intermarché – Veritax Gumiland 12:2 (6:0)
Artur Niewiedział 4, Andrzej Niewiedział 3, P. Mastyj 2, M. Cybulski, M. Bociański, M. Odrobina – W. Rozumek, B. Czopek
ZZ Kadra – Tritech Big-Bud 8:6 (2:2)
P. Jędrzejczak 6, Z. Kuśmierz, A. Majorczyk – M. Kopczyński 3,
S. Napierała, G. Górka, M. wende
żółte kartki: P. Jędrzejczak, Z. Kuśmierz (ZZ Kadra).
Team Stalmet – Victoria Pilchowice 7:1 (3:1)
D, Kraska 2, D. Jabłoński 2, P. Molata 2, B. Flis – D. Lewandowski
Vibovit Studio DENIM – IPA Knurów przełożony

WYNIKI 9. KOLEJKI Z DNIA 28.7.2014.
Tritech Big-Bud – Victoria Pilchowice 9:3 (3:1)
R. Jachimowski 3, M. Wende 2, S. Napierała, M. Kopczyński, B.
Lewandowski, G. Górka – R. Szlaga 2, P. Kowal
żółta kartka: Kachelski (Victoria).
ZZ Kadra – Veritax Gumiland 6:2 (3:2)
P. Jędrzejczak 2, Z. Kuśmierz, M. Steiman, K. Boroń, A. Kasprzyk – R. Dobrzeniecki, M. Gmyz
TKKF Mistral Intermarché - Vibovit Studio DENIM 16:7 (6:2)
Andrzej Niewiedział 4, P. Mastyj 3, M. Odrobina 3, B. Pietras 2,
P. Michalak 2, Artur Niewiedział, samobójcza – P. Zieliński 3, D.
Wieliczko 2, M. Kuźnik 2
Team Stalmet – IPA Knurów 10:1 (6:1)
D. Jabłoński 3, P. Molata 2, B. Flis 2, P. Pietraczyk, M. Stopa,
D. Kubiak – T. Macha
żółta kartka: P. Molata (Team Stalmet).
1. Tritech Big-Bud

8

18 50-29

6

0

2

2. Team Stalmet

8

18 53-24

6

0

2

3. TKKF Mistral Intermarché

8

16 64-31

5

1

2

4. ZZ Kadra

8

15 55-53

5

0

3

5. Vibovit Studio DENIM

7

13

47-44

4

1

2

6. IPA Knurów

7

9

35-36

3

0

4

7. Victoria Pilchowice

8

3

27-71

1

0

7

8. Veritax Gumiland

8

0

26-68

0

0

8

foto-migawka
Foto: Klubowe Archiwum

To już drugie pokolenie
Trudno w to uwierzyć,
ale od najwięk szego dr użynowego sukcesu knurowskich pięściarzy minęło już
kilkanaście lat. Mało tego.
W grudniu będzie można obchodzić „osiemnastkę”. Tak,
18 lat temu w obecnej hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji miała miejsce feta
po zdobyciu mistrzostwa Polski. Trenerem, który poprowadził zespół do tego triumfu
był Ireneusz Przywara. Ten
sam, który w tej chwili prowadzi zajęcia w Spartanie i
może się cieszyć z pierwszych
osiągnięć drugiego już pokolenia knurowskich pięściarzy.
Nawiązuję do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży i złotego medalu Damiana Dur-

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KNUROWIE

kacza oraz srebrnego krążka
Dawida Lutyńskiego.
Na marginesie dodam, że
młody „Lutek” to syn Arkadiusza, który przed laty też
dostarczał kibicom emocje
wchodząc między liny ringu.
Wracając do Irka Przywary trzeba wspomnieć, że
po tym, jak ligowy boks szlag
trafił, on wciąż znajduje sobie
miejsce w narożniku. Również
tym zawodowym, wszak kilka
lat temu sekundował Tomaszowi Adamkowi. A skoro mowa
o „Góralu” to sympatycy jego
talentu mają teraz okazję poznania go z nieco innej strony.
Z jakiej? Tego dowiecie się z
książki „Fighter”.
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Piotr Skorupa

W 1996 roku Ireneusz Przywara doprowadził
drużynę Concordii Knurów do tytułu mistrza
Polski w boksie. Kilkanaście dni temu ten
sam szkoleniowiec - dzisiaj pracuje
w Spartanie Knurów - mógł cieszyć się m.in.
z występu Damiana Durkacza, który został
złotym medalistą Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży.

Jak równać to do najlepszych. Ekipa pięściarzy BKS Concordia z ostatnim
polskim medalistą olimpijskim - Wojciechem Bartnikiem (trzeci z prawej)
i mistrzem olimpijskim z Tokio - Marianem Kasprzykiem (piąty z prawej).
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Foto: Piotr Skorupa

Przy okazji meczu z Wilkami
Wilcza w Knurowie znów
mogliśmy zobaczyć w akcji
byłego napastnika Concordii
- Łukasza Szymurę (w czarnej
koszulce)

Oskar dla Concordii?
Bramkarz Oskar Radkiewicz i pomocnik
Mariusz Cholewa to kolejni nowi piłkarze
testowani przez Concordię
Po dotkliwej porażce w
pierwszym sparingu z LKSem Bełk (0:5), w kolejnym
Concordia wyraźnie pokonała Jedność Przyszowice
4:1. - To pierwsze spotkanie można nazwać eksperymentem - w y jaśnia trener
Wojciech Kempa. - Zagrali
w nim przede wszystkim zawodnicy testowani. W drugim
wystąpiliśmy już w innym
zestawieniu i wynik oraz gra
wyglądała o wiele korzystniej.
W obu meczach zagrał
Kamil Pancer. W pierwszym
niczym nie zachw ycił. Był
jednym z wielu. W kolejnym
występie oglądaliśmy zupełnie innego zawodnika. Przede wszystkim skutecznego,
b o d w u k rot n ie u m ie ś c i ł
piłkę w siatce rywala. Pancer
najpier w ot worz ył w y ni k
kon f ront ac ji z Je d no ś c i ą
Przyszowice, a następnie po
w y rów naniu Ariela Mnochego, po raz drugi dał Concordii prowadzenie.
Na listę strzelców wpisał
się również Dawid Gajewski, pewnie egzekwując rzut
karny. Z kolei wynik meczu
usta lił Bar t łomiej Maciejewski.
W wyjściowym składzie
Concordii znaleźli się: Krasoń, Pilc, Krzysztoporsk i,
Gad , Bącz k iew icz , Śl iwa ,
Filip, Popiel, Szlaga, Pancer i
Pietrasz. W drugiej połowie
zagrali: Widera, Gałach, Mikulski, Pawlik, Jaroszewski,

Kruk, Rozumek, Maciejewski, Gajewski, Spórna, Modrzyński.
- Jestem zadowolony z
postawy zawodników i chcę,
by wszyscy u nas zostali - tak
podsumował mecz z Jednością trener Concordii Wojciech Kempa.
Na uwagę zasługuje pow rót po rocznej przer w ie
20-letniego bramkarza Mateusza Widery. Nową twarzą
był z kolei Marcin Pawlik z
Wilków Wilcza.
W zespole Jedności Przyszowice zagrał były zawodnik Concordii Patryk Nalepa. Ponadto trener Bartosz
Kowal miał do dyspozycji
następujących zawodników:
Szindler, Szołt ysek, Mandok, Pastor, Hutka, Mnochy,
Kołodziej, Kiełtyka, Mrożek, Hajok, Kureczko, Wolniewicz, Kacprzyk, Dulski,
Ba ńcz yk, Piewko, Ha a se,
Waniek, Beker, Mucha.
Z Jednością Concordia
mierzyła się w środę, natomiast w sobotę do Knurowa
zawitały Wilki Wilcza, które
wcześniej zremisowały 3:3

z Wawelem Wirek i uległy
1:3 Pniówkowi Pawłowice
Śląskie. Przy Dworcowej też
przegrały - 0:4.
Ty m razem w y jściow y
skład Concordii przedstawiał
sie następująco: Radkiewicz,
Pilc, Krzysztoporski, Mikulski, Bączkiewicz, Śliwa, Filip,
Cholewa, Kruk, Gajewski i
Pancer. Ponadto szansę gry
otrzymali: Widera, Gałach,
Paśnicki, Jaroszewski, Maciejewski, Salwa, Żyrkowski
i Modrzyński.
Wy n i k kon f ront ac ji z
Wilkami otworzył Łukasz
Żyrkowski, dla którego był to
pierwszy sparing po urlopie.
Kolejne gole były autorstwa
Marcina Modrzyńskiego i
Bartłomieja Maciejewskiego,
a wynik meczu ustalił Kamil
Pancer, strzelając swoją trzecią bramkę dla Concordii.
I jeszcze wyjściowy skład
Wilków: R. Pietrek, Piotrowicz, Wiśniewski, Leszczyński, Steuer, Tabiś, Szymura,
Tomeczek, Pietrek, Jurecki,
Kaczmarek.

W niedzielę z GieKSą

Piotr Skorupa

W środę - już po oddaniu tego wydania PL do druku - Concordia grała na wyjeździe z Fortecą Świerklany, natomiast
w niedzielę na Stadionie Miejskim w Knurowie zmierzy się z
rezerwami GKS-u Katowice. Zespoły umówiły się na godzinę
11.00, jednak ze względu na to, że katowiczanie wracać będą
ze zgrupowania, spotkanie może rozpocząć się z kilkunastominutowym poślizgiem. Będzie to już ostatni sparing naszej
drużyny przed ligową inauguracją, którą zaplanowano na 9
sierpnia (wyjazd do LKS-u Kamienica Polska).

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

Foto: MOSiR

Tottenham lepszy
od Bayernu i Realu

Uczestnicy turnieju na czas rozgrywek wcielili się m.in. w zawodników
Tottenhamu, Realu i Barcelony

Jedne z najlepszych marek piłkarskich Europy rywalizowały w turnieju piłki
nożnej w wydaniu plażowym.
Rozgrywki odbyły się w ramach akcji „Lato z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji”, a wspomniane najlepsze
marki piłkarskie Europy to
oczywiście tylko nazwy znanych klubów, wykorzystane
na potrzeby tego turnieju.
- Do gry na piasku zgłosiło się siedem drużyn. Każda
z nich rywalizowała w 3-osobowym składzie. Najpierw
w grupach, a później o konkretne lokaty - informują
organizatorzy.

W spotkaniach grupowych padły następujące rozstrzygnięcia:
- grupa A; Real Madryt Górnik Zabrze 0:0, Bayern Monachium - ROW Rybnik 0:1,
Real Madryt - Bayern Monachium 0:1, Górnik Zabrze ROW Rybnik 0:3, Real Madryt
- ROW Rybnik 0:2, Górnik Zabrze - Bayern Monachium 1:0,
- grupa B; Concordia Knurów - Tottenham Hotspur 1:1,
C oncord ia K nu rów - FC
Barcelona 5:0, Tottenham
Hotspur - FC Barcelona 5:0.
Niezwykłe emocje towarzyszył y spot kaniom półfinałowym, które kończyły

się dogrywką, a nawet rzutami karnymi: ROW Rybnik - Concordia Knurów 1:1
(2:1 po karnych), Tottenham
Hotspur - Górnik Zabrze 0:0
(1:0 po dogrywce).
W „małym finale” Concordia Knurów pokonała po
dogrywce 2:1 Górnika Zabrze,
natomiast w finale - również
po dogrywce - Tottenham
Hotspur wygrał 2:1 z ROW-em
Rybnik.
Organizatorzy zapewnili
uczestnikom nie tylko rywalizację, ale i upominki w postaci medali, pucharów, słodyczy i nagród rzeczowych.
PiSk

Wilki i Tempo w grupie II
W drugi weekend sierpnia
piłkarskie rozgrywki zainaugurują zespoły występujące w
Klasie okręgowej. Drużyny z
naszego terenu - Tempo Paniówki i Wilki Wilcza - zagrają
nie jak do tej pory w grupie IV,

ale w grupie II. Zestaw par I
kolejki przedstawia się następująco: Buk Rudy Wielkie Tempo Paniówki, Wilki Wilcza
- Wyzwolenie Chorzów, Sokół
Orzesze - TKKF Zuch Orzepowice Rybnik, Orzeł Mokre

Mikołów - Czarni Pyskowice,
KS 94 Rachowice - ŁTS Łabędy
Gliwice, Wawel Wirek Ruda
Śląska - LKS 1908 Nędza, Energetyk ROW II Rybnik - MKS
Zabrze-Kończyce, Zamkowiec
Toszek - Urania Ruda Śląska.

informacja

PiSk

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

07.08 - godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
Turniej Siatkówki Plażowej w kat. OPEN

13.08 - godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
Turniej Siatkówki Plażowej w kat. OPEN

20.08 - godz. 15.00 – Kompleks Boisk ORLIK
Siatkarska Środa z Orlikiem

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

20.08 godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”

Turniej Piłki Nożnej Plażowej Drużyn 3 – osobowych do lat 16

26.08 godz. 11.00 – Kompleks Boisk ORLIK

Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6 – osobowych do lat 16

27.08 - godz. 15.00 – Kompleks Boisk ORLIK
Siatkarska Środa z Orlikiem

Runda rewanżowa rozgrywek
28.07, 30.07, 4.08, 6.08, 11.08, 13.08, 18.08
Zgłoszenia drużyn są przyjmowane pod nr tel. 32 335 20 14
lub u Organizatora 30 minut przed każdym turniejem.

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
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sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.
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e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Infolinią Prenumeraty pod numerem: 22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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PROBLEMY
Z OBRONĄ

- Nie da się ukryć, że po
rundzie jesiennej byliśmy w
dobrych nastrojach, bowiem
dr użyna prezentowała się
bardzo dobrze, z kolei po pracy wykonanej zimą mieliśmy
prawo poważnie myśleć o walce o awans - mówi Andrzej
M icha le w icz , w ic e pre z e s
Concordii. - Nie wycofuję się
ze słów, które wypowiedziałem w czasie prezentacji drużyny przed rundą wiosenną.
Klub faktycznie był przygotowany na walkę o awans, ale
nie byliśmy przygotowani na
lawinę kontuzji, które wykluczyły z gry kilku kluczowych
zawodników. To z kolei odbiło
się na wynikach, bo trudno
się gra, gdy najpierw kontuzje
dotykają sześciu zawodników,
a w trakcie sezonu dochodzą
jeszcze pauzy za żółte kartki
i kolejne urazy.
Moim zdaniem kilku zawodników nie poradziło sobie
też mentalnie i gdy przytrafiła nam się porażka w pierwszej kolejce 0:4 z Sarmacją
Będzin, w kolejnych meczach
nie byli sobą.

Patrząc na statystyki, wiosennym problemem numer 1
była defensywa. A precyzyjnie rzecz ujmując: dziurawa
defensywa. Porażki 0:4 z Sarmacją, remis 3:3 z Przyszłością
Ciochowice, przegrane 0:3
z RKS-em Grodziec i 3:8 z
Grunwaldem Halemba nie
wystawiają tej formacji wysokiej noty. Można nawet stwierdzić, że przytoczone wyniki
były kompromitacją.
Oceniając defensywę pamiętać jednak należy, że w
nowoczesnym futbolu pierwszym obrońcą jest przecież
napastnik. Wydaje się zatem,
że knurowscy defensorzy nie
mieli wiosną wsparcia w swoich kolegach chociażby z linii
pomocy.

KONTRAKTY
DO RENEGOCJACJI

Cytowany wcześniej Andrzej Michalewicz wspólnie z
zarządem klubu zdecydował
przed rokiem, że to odpowiedni moment na stworzenie klubu półzawodowego. Jednym z
kroków w tym kierunku było
podpisanie przez zawodników
2-letnich kontraktów.
- W „okręgówce” zawodnicy grali za premie meczowe,
jednak po awansie do IV ligi
zdecydowaliśmy, że nadszedł
czas na budowę perspektywicznej drużyny z myślą o
grze w III lidze - wyjaśnia
wiceprezes Concordii. - Na
dwuletnie kontrakty zdecydowaliśmy się przede wszystkim
po to, by mieć w pewnym sensie gwarancję, że przez okres
dłuższy niż rok utrzymamy
zawodników w naszym klubie.
Wiadomo, że grając na karcie
amatora, piłkarz wiąże się z
klubem tylko na rok. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, gdy po
roku musielibyśmy znowu rozpoczynać montowanie drużyny
od początku.
Kontrakty gwarantują też
zawodnikom wynagrodzenie
za dojazdy na treningi, za
poświęcony czas na reprezentowanie naszego klubu. Nie
są to duże kwoty, ale w mojej
ocenie w pełni rekompensują
nakłady pracy zawodnika na
rzecz klubu.

Obóz zaliczony

Pod koniec ubiegłego sezonu piłkarskiego zamieściliśmy na naszych łamach
materiał zatytułowany „Ma
szansę pójść drogą wytyczoną
przez Łukasza Skorupskiego”.
Ów materiał dotyczył nastolatka z Knurowa - Mateusza
Michalskiego, który wtedy
był jeszcze zawodni k iem
MSPN Górnik Zabrze, ale
niebawem miał związać się z
ekstraklasowym Górnikiem.
Plany i zapowiedzi stały się
faktem. Od 1 lipca wychowanek knurowskiej Akademii

Piłki Nożnej jest bramkarzem
„trójkolorowych”, a kilka dni
temu wrócił ze zgrupowania
3-ligowych rezerw, które odbyło się w czeskiej miejscowości Komorni Lhotka.
Teraz koncentruje się na
treningach w Zabrzu i mimo
młodego wieku - ma zaledwie
16 lat - walczy, by zaistnieć w
seniorskiej piłce. A jeżeli się
nie uda to nic się nie stanie.
Zagra z rówieśnikami, bądź
ciut starszymi kolegami w
którymś z zespołów juniorów.
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Jednym z zawodników testowanych w Concordii jest
Bartłomiej Śliwa (z lewej) z Energetyka ROW Rybnik

Nie ukrywam też, że przymierzamy się do renegocjacji
kontraktów z kilkoma zawodnikami. Mam tu na myśli przede wszystkim Piotra Karwowskiego i Damiana Kozdronia.

KTO PRZYJDZIE,
KTO ODEJDZIE?

Mimo, że kontrakty obowiązywać będą jeszcze przez
rok, nie można wykluczyć,
że ktoś z zespołu odejdzie.
Potwierdzeniem tego mogą
być testy kilku piłkarzy w
innych klubach. Jako pierwszy sprawdzianowi w nowym
otoczeniu poddał się Solomon Mawo. Kameruńczyk
jesz cz e w t r a kcie se z onu
wyjechał do Rybnika, gdzie
zagrał w sparingu Energetyka z Halnym Przyborów.
Zagrał to mało powiedziane,
bowiem popularny „Sali” w
ciągu 45-minutowego w ystępu strzelił trzy bramki i
zaliczył asystę przy kolejnej.
Gdy Energetyk rozpoczął
właściwe przygotowania do
2-ligow ych rozgry wek Solomon Mawo przeby wał w
swojej ojczyźnie.
- Solomon musiał wyjechać
do Kamerunu, by pozałatwiać

prywatne sprawy, ale byliśmy
po rozmowie z prezesem rybnickiego klubu Grzegorzem Janikiem i temat jego przejścia do
Energetyka wciąż był aktualny.
Po powrocie do Polski Solomon stawił się na zgrupowaniu
ROW-u w Kamieniu, rozegrał
dwa sparingi, ale na podstawie
opinii trenera Marcina Prasoła
zakończył testy i zameldował
się ponownie w Concordii wyjaśnia Zbigniew Kosmala,
sternik Concordii.
Rybnicki kierunek testów
dotyczył również czołowej
postaci knurowskiej defensywy - Pawła Krzysztoporskiego,
który zagrał w Energetyku
m.in. w sparingu z Polonią
Łaziska Górne. Od początku
przygotowań Concordii jest
jednak do dyspozycji Wojciecha Kempy.
Przy Dworcowej nie ukrywają, że do klubu wpłynęło zaproszenie dla Łukasza
Bączkiewicza, którego testowaniem były zainteresowane
Polonia Bytom i Odra Opole,
ale 20-latek również cały czas
jest do dyspozycji szkoleniowca knurowskiej drużyny.
Jak w każdym okienku
transferowym mówi się, że

Foto: Górnik Zabrze

Piłkarze Concordii przygotow uj ą s i ę do nowe go
sezonu. Sezonu, k tór y na
razie jest wielką niewiadomą, chociaż przy Dworcowej
mówi się, że k nurowianie
grać będą o najwyższe cele.
Kibice doskonale pamiętają
podobne zapowiedzi przed
rundą wiosenną. Wtedy Concord ia z ajmowa ła t rz ecie
miejsce w tabeli i miała tylko
trzy punkty straty do lidera.
Marzec, kwiecień, maj i czerwiec to miały być radosne
miesiące, a po ostatniej kolejce planowano fetę z okazji
awansu do III ligi. Takie były
pla ny, natom ia st boiskowa rzeczywistość nakreśliła
zgoła odmienny scenariusz.
Podopieczni Wojciecha Kempy po sześciu wiosennych
kolejkach wciąż nie wiedzieli, jak smakuje w ygrana. I
tym samym już w kwietniu
trzeba było koncentrować się
jedynie na grze o utrzymanie
wśród 4-ligowców.

Foto: Piotr Skorupa

Zapowiadają walkę. O punkty i kibica

Będąc jeszcze
zawodnikiem MSPN-u,
Mateusz Michalski
otrzymywał szansę
treningu
z ekstraklasowym
Górnikiem

Knurów ma okazję opuścić
Paweł Jaroszewski, ale konkretów na razie brak.
Konkretów nie brakuje z
kolei w rubryce „nowe nabytki”. Działacz Concordii Andrzej Michalewicz chwali się,
że umowę z klubem podpisał
Kamil Pancer, który ostatnio
grał w Krupińskim Suszec.
Kolejnym wzmocnieniem jest
w ychowanek, któr y wraca
do Knurowa po przygodzie
m.in. z Górnikiem Zabrze i
niemiecką piłką na niższych
szczeblach. O k im mowa?
Oczywiście o Dawidzie Gajewskim, który podobnie jak
Pancer ma dać jakość grze
ofensywnej.
Szansę zaistnienia w dorosłej piłce otrzymają również
do niedawna juniorzy Concordii: Jacek Grabowski, Grzegorz Guzera, Bartosz Kruk i
Damian Walentynowicz.
Do wymienionych należy
dodać jeszcze co najmniej
kilka nazwisk zawodników,
którzy są testowani.

INTERESUJĄ SIĘ,
ALE NA MECZE NIE CHODZĄ

Mecz piłkarski staje się
widowiskiem nie tylko, gdy
na murawę wychodzi 22 zawodników. Znaczący wpływ
na jakość widowiska ma publiczność, którą coraz trudniej
zachęcić do przychodzenia
na mecze. I nie jest to tylko
problem klubu z Dworcowej.
W Knurowie szukają jednak
rozwiązań, które mają wywołać wśród mieszkańców
„Modę na Concordię”.
- Dziwi mnie to, że wielu
kibiców interesuje się naszymi wynikami śledząc nasz
profil na Facebooku i czytając informacje na naszej
oficjalnej stronie internetowej, natomiast frekwencja
na meczach pozostawia wiele
do życzenia - to jeszcze raz
słowa Andrzeja Michalewi-

cza, którego zapytaliśmy, czy
właśnie relacje live z meczów
nie powodują, że kibic woli
w domowym zaciszu śledzić
wynik Concordii, a przy okazji oglądnąć w telewizji mecz
np. rodzimej ekstraklasy, czy
którejś z ligi zachodnich.
- Nie mam takiego wrażenia, że relacje live odbierają
nam kibiców na stadionie
- słyszymy w odpowiedzi. Mało tego uważam, że tego
typu działania powinny wywoływać wśród mieszkańców chęć przyjścia na nasze
mecze. Dobrze przekazana
informacja pokazuje przecież, że mecze Concordii są
ciekawe, pada w nich wiele
bramek . I co równie ważne, są bezpieczne, bowiem
zatrudniamy profesjonalną
firmę, która dba o to, by na
trybunach był porządek i by
spokojnie mogły na nich zasiąść całe rodziny kibicujące
naszym zawodnikom.
Dodam również, że relacje
live, i te tekstowe, i przekazywane za pośrednictwem telewizji internetowej są akceptowane przez naszych sponsorów,
dlatego nie widzimy potrzeby,
by z nich rezygnować.
Jednym z zabiegów mających na celu wypracowanie
wspomnianej „Mody na Concordię” jest organizacja prezentacji drużyny przed każdą
rundą. Działacze obiecują, że
do kolejnego takiego spotkania
piłkarzy z kibicami dojdzie w
pierwszym tygodniu sierpnia.
Jeżeli tak się stanie to będzie to
już trzecia prezentacja zorganizowana w ciągu roku. Latem
2013 piłkarze prezentowali się
na „Orliku”, zimą w kinie, a
tym razem? Wiemy, że brane
są pod uwagę zarówno miejsca
zamknięte, jak i organizacja
spotkania plenerowego. Która
opcja zwycięży, przekonamy
się niebawem.
Piotr Skorupa
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KNURÓW. NASTOLATKI NIE DAJĄ
DOBREGO PRZYKŁADU MŁODSZYM

Nowe targowisko, pierwsze transakcje – podczas pikniku
okazję do zaprezentowania swoich wyrobów mieli lokalni
twórcy, gospodynie i hobbyści

Oczko bardziej
na oku

- Krzyczą, przeklinają, piją alkohol
- skarżą się okoliczni mieszkańcy
na młodzież spotykającą się na
Oczku Wodnym. - Rozumiem, że
są wakacje i nie wiedzą co robić
- mówi pani Janina. - Ale przecież
tuż obok bawią się dzieci i
wszystko słyszą. Coś z tym trzeba
zrobić!
Joanna i Wiktoria przychodzą na plac
codziennie. Nieraz zdarzało im się
wysłuchiwać pokrzykiwań starszych kolegów

PILCHOWICE. NOWE TARGOWISKO I KONKURS NA DRINK BEZ ALKOHOLU

Relaks na Piaskowni najlepszy

Od niedzieli mieszkańcy Pilchowic i okolic mogą korzystać z nowego
targowiska przy ul. Damrota. Otwarcie obiektu miało atrakcyjną
oprawę, stanowiąc część IV Pikniku Rodzinnego
O f ic j a l ne go ot w a rc i e
nowo w ybudowanego targowiska stało się udziałem
wójt gminy Pilchowice Joanny
Kołoczek-Wybierek, przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Ogórka, sołtysa
Pilchowic Józefa Nierychło i
Adama Ciekańskiego - prezesa
Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Obiekt
poświęcił ks. Dariusz Gołek proboszcz pilchowickiej parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela.
Budowa targow iska to
jedna z większych inwestycji
gminy w ostatnich latach. Na
to zadanie samorząd pozyskał
dofinansowanie unijne. Plac
ma nawierzchnię z kostki brukowej, drogę dojazdową, jest
oświetlony. Jest gdzie zaparkować, a także usiąść i odpocząć.
Kupcy mają do dyspozycji
ponad 40 stanowisk całorocznych i sezonowych.

w Pilchowicach. W upalną
niedzielę plac tętnił życiem
tak, jak tego życzyliby sobie
wszyscy kupcy. Tym razem
jednak nie tyle handlowano,
co dobrze się bawiono. Były
dmuchane zamki dla dzieci,
kule w basenie, trampolina. Jedni tańczyli, a drudzy
oklaskiwali, taniec elfów i
kowbojów. Letnią kanikułę
dopełniały liczne konkursy,
gry i zabawy.
Główną atrakcją był konkurs „Drink 0%”. To wyzwanie

dla lubiących smaczne napoje
bez „procentowych” dodatków. Tym razem do rywalizacji przystąpiła dziewiątka pretendentów do zwycięstwa. Kto
chciał, mógł spróbować tego,
co proponują. Na stoiskach
roiło się od drinków: zielony,
biały, pomarańczowy – mięta,
banan, pomarańcza – do wyboru, do koloru. Chętnych nie
brakował. Uprzywilejowani w
tym względzie byli oczywiście
jurorzy. Posmakowali wszystkiego i wydali werdykt.

Zgodnie z nim zwyciężył
Marcin Warzocha. Sukces
przyniósł mu „Relaks na Piaskowni”.
Popołudnie umilała zebranym muzyka i występy.
Na scenie pojawili się Denis
Poczęty z Żernicy, Simona
i Denis z Warmątowic oraz
Georg Band.
Wiele braw zebrali aktorzy Teatru Prowincja, którzy
wystawili spektakl pt. „Uczyń
mnie drzewem”.
Tekst i foto: bs

Grupa Limfa z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie
przygotowuje kolejną akcję. Tym
razem w ramach ogólnopolskiej
kampanii Move Week uczniowie
organizują Dzień Sportu

Takie drinki – pyszne i bezprocentowe
– ze smakiem wypijali nawet najmłodsi

Ośrodek zdrowia za dwa lata
Ruszyło postępowanie przetargowe na budowę Ośrodka
Zdrowia w Przyszowicach. Placówka powstanie na rogu
ul. Polnej i Gierałtowickiej
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Hakowicze
proszą o głosy

PRZYSZOWICE

10 lipca Gmina Gierałtowice ogłosiła przetarg na budowę nowoczesnej placówki
zdrowotnej. Ośrodek będzie

nie było, bo zawsze ktoś zwrócił uwagę krzykaczom, ale
teraz ludzie się boją, bo mogą
jeszcze oberwać.
Komendant Straży Miejskiej Andrzej Daroń zapewnia, że Oczko Wodne jest pod
stałą obserwacją strażników.
- Nie tylko patrolu, ale
także monitoringu, którym
objęty jest plac - tłumaczy
komendant Daroń. - Interwencje to głównie zakłócanie
porządku, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i
niszczenie mienia. Grozi za
to mandat od 100 do 500 zł.
Od stycznia Straż Miejska
aż 241 razy kontrolowała teren
Oczka Wodnego. Pięć osób
ukarano mandatami na łączną kwotę 500 zł, cztery otrzymały pouczenia. W przypadku osób nieletnich sprawy
przekazywane są Policji.

KNURÓW. STAWKĄ WYJAZD DO RZYMU

DRINK BEZ ALKOHOLU

Otwarcie targowiska wpisało się w harmonogram IV
Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholow ych

Pan Jacek często chodzi
z dzieckiem na plac zabaw
przy ul. Ułanów. Miejsce
kusi atrakcjami: piaskownica,
zjeżdżalnia w formie ciuchci,
dużo huśtawek i co ważne miękkie piaskowe podłoże.
Tylko to towarzystwo...
- Nieraz zdarzało mi się
słyszeć wulgaryzmy i widzieć,
jak młodzi się tłuką. Mało
mnie oni obchodzą, ale czy
moje dziecko musi na to patrzeć? - zapytuje pan Jacek. Zastanawiam się, czy nie można ich jakoś utemperować.
Pani Janina lubi siadać na
ławce i czytać książki. Mówi,
że trochę żal jej tych młodych.
- Nie mają w domu dobrego przykładu i potem robią
głupoty. Rodzice się widocznie
nimi nie interesują. Jak słyszę,
o czym oni tam krzyczą, to aż
mi uszy więdną - opowiada
knurowianka. - Kiedyś tego

jednokondygnacyjny, mieszczący zarówno poradnię dla
dorosłych jak i dla dzieci.
- Jesteśmy właśnie w trak-

cie oceniania nadesłanych
ofert - informuje Janina Pohl,
kierownik Wydziału Inwestycji i Szkód Górniczych Urzędu

Gminy w Gierałtowicach.
Prace, według wstępnych
założeń, ruszą nie wcześniej
niż we wrześniu.
- Oddanie budynku nastąpi najprawdopodobniej w
połowie 2016 roku - dodaje
kierownik Pohl.

jb

Planują go na 3 października 2014 roku. Knurowianie
zgłosili imprezę do konkursu
„Tydzień Ruchu – Razem Rozruszamy Polskę”, organizowanego przez Fundację v4 Sport
z Warszawy.
Do 8 września trwa internetowe głosowanie. Aby oddać
głos na knurowską inicjatywę, wystarczy wejść na stronę

www.poland.moveweek.eu,
kliknąć na „wydarzenia”, odnaleźć Knurów i zagłosować.
- Organizatorzy 100 inicjatyw z najwyższą liczbą głosów wyjadą na specjalistyczne
dwudniowe szkolenie - informuje grupa Limfa. - Nagrodą
główną jest wyjazd na kongres
MOVE do Rzymu.
jb

Przegląd Lokalny Nr 31 (1117) 31 lipca 2014 roku

