Za łańcuszki do więzienia

Uderzył
w drzewo

W połowie lipca pisaliśmy o pani Hildegardzie
okradzionej przez kobietę narodowości romskiej.
Knurowianka straciła złoty łańcuszek. W sobotę
Cyganka wróciła do Knurowa po kolejne łupy.
Zanim zdążyła coś ukraść, wpadła w ręce policji

str. 3

str. 3

Kraj miliona kolorów
Czerwień bandi, czyli kropki na czole,
błękit morza, czerń smutnych oczu,
żółtość szat Kriszny
– Indie przyciągają wzrok...

Relacja z wyprawy na str. 8-9

Niebo nas zlało

Lało jak
z cebra. Bite
trzy godziny.
Tylu ton
wody na raz
ziemia nie
była w stanie
wchłonąć

str. 3

Powtórzyła
sukces
sprzed roku

W środowisku
sportowym mówi
się, że wygrać
po raz pierwszy
to „pikuś”, ale
powtórzyć sukces
to już coś,
co potrafią tylko
najlepsi

Szczegóły na str. 13

rozmaitości

z redakcyjnej poczty
W TROSCE O ŚRODOWISKO
– Jestem mieszkańcem Gminy
Pilchowice od niemalże 20 lat.
Wcześniej mieszkałem w znacznie
większym ościennym mieście. Przeprowadzając się na wieś liczyłem,
że zaznam tu spokoju i świeżego
powietrza. I na tym marzenia moje
i mojej rodziny skończyły się – czytamy w liście nadesłanym do PL. Jego
autor wyłuszcza kilka uwag
Praktycznie od samego początku
i permanentnie „na rogatkach” gminy
można wyczuć potworny odór wydobywający się z pobliskich kurników.
Wita mieszkańców, gości i osoby
przejeżdżające przez wieś, otoczoną
pięknymi terenami rekreacyjnymi.
Na moje pytanie w Urzędzie
Gminy otrzymałem lakoniczną odpowiedź, że „przecież to jest wieś”.
Sytuacja praktycznie nie ulega zmianie i odnoszę wrażenie jakby nikomu tu na tym nie zależało. Nie od
wczoraj wiadomo, że Pilchowice są
jedną z najbiedniejszych gmin w Polsce. Przyciągnięcie nowych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych
z pewnością poprawiłoby ten trudny
budżet, ale przy tak obecnie dużej
konkurencji zdecydowanie ciekawsze
oferty proponują sąsiednie miasta
i gminy.
Kolejne pytanie do władz gminy:
co robi się w innych aspektach ochrony środowiska w gminie. Odczuwam
bowiem jawne przyzwolenie na prawie powszechne wypompowywanie
szamb na pola, działki i do rowów.
Czy nikt nie wpadł na pomysł, żeby
zacząć kontrolować faktury za wywóz
nieczystości stałych?
Dlaczego jawnie pozwala się
na palenie odpadów komunalnych
w piecach c.o.? Rybnik potrafił poradzić sobie z tym problemem i w razie
podejrzeń kontroluje kotłownie, bada
odpady i w uzasadnionych przypadkach karze.
Licząc że ten temat nie zakończy
się tymi krótkimi przemyśleniami,
poddaję to pod rozwagę władz Gminy
Pilchowice.
Z poważaniem
Zatroskany Mieszkaniec
(autor zastrzegł personalia
wyłącznie do wiadomości redakcji)

WWW.WIERSZEDLACIEBIE.
BLOGSPOT.COM

Nowa strona Ireny Kanickiej,
poetki z Knurowa, pełna wierszy dla dzieci. Profesor Zbigniew
Kadłubek pisze o utworach knurowianki, że na choć to twórczość dla
dzieci, na pewno nie są dziecinną
twórczością. Irena Kanicka za pomocą malowanych słów i rytmicznych fraz ożywia pojazdy: mały
samochodzik o wielkich zmartwieniach, tramwaj z głupim ubrankiem
i mknący w deszczu autobus, który
ciągle się uśmiecha, trąbi, sapie,
głośno burzy, bo to wielka jest
uciecha.
jb
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Od redakcji:
O komentarz poprosiliśmy Urząd
Gminy w Pilchowicach. Poniżej treść
urzędowego stanowiska:
Magistrat informuje, że gmina
Pilchowice jest gminą wiejską, według
rankingu „Wspólnoty 2014” – rolniczą
– dynamicznie rozwijającą się. Właściciele fermy kurzej Państwo Skubisz,
podobnie jak wielu rolników i hodowców gminy Pilchowice, posiadają wymagane certyfikaty unijne, bez których
niemożliwe byłoby prowadzenie dzisiaj
gospodarstwa. Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska – Maria Wymysło podkreśla, że w Gminie Pilchowice nie
ma przyzwolenia na „wypompowywanie szamb na pola, działki i do
rowów”. Dowodem są prowadzone
regularne kontrole gospodarki wodno-ściekowej, którym w ostatnim czasie
zostało poddanych blisko 250 posesji.
W Gminie Pilchowice prowadzi się
skoordynowane działania mające
na celu uporządkowanie gospodarki
ściekowej. Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., któremu
gmina powierzyła zadania z zakresu

zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, stale
z udziałem środków zewnętrznych
rozbudowuje infrastrukturę sanitarną.
W ramach gospodarki odpadami
urząd monitoruje zarówno gospodarstwa zamieszkałe, jak i niezamieszkałe
w celu wykluczenia „palenia odpadów
komunalnych w piecach c.o.”
Od 2012 roku Gmina Pilchowice
realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy korzystają ze środków gminy
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie
trzech grup inwestycji:
wymiany starych źródeł ciepła na
nowe źródła ciepła węglowe retortowe/tłokowe, gazowe, olejowe,
• wymiany starych źródeł ciepła
na nowe źródła ciepła węglowe
retortowe/tłokowe, gazowe, olejowe wraz z zabudową instalacji
solarnych,
• montaż kolektorów słonecznych do
istniejących kotłów.
Kierownik referatu prosi o zgłaszanie w urzędzie uwag z zakresu ochrony
środowiska.
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Kasa do wzięcia

KNURÓW

Piknik
ogórkowy

Piją
na potęgę

W przyszły piątek (15.08) na
boisku LKS Wilki odbędzie się XIII
Piknik Ogórkow y. W programie
m.in. rozstrzygnięcie konkursu na
„Ogórkowe smaki”, gry, zabawy,
konkursy dla dzieci. Wystąpią zespoły ADI i New For You. Początek
imprezy o godz. 15.

Było wtorkowe
południe, gdy
strażnicy miejscy
otrzymali zgłoszenie
o mężczyźnie leżącym
na skwerze naprzeciw
stadionu przy ulicy
Dworcowej

/bw/

MIKOŁÓW

Święto Pszczół
8 sierpnia zapraszamy na spotkanie z pszczołami. Śląski Ogród
Botaniczny w Mikołowie włączył się
w ogólnopolskie obchody Wielkiego
Dnia Pszczół. Od godziny 10 czekają
na przybyłych zaskakujące atrakcje, m.in. warsztaty z budowania domków dla pszczół, przejście Pszczelą
Ścieżką, poznawanie roślin przyjaznym pszczołom. Wstęp wolny!
– Dodatkowo wszyscy ciekawscy
mogą także on-line udać się do…
wnętrza ula. Codziennie w godzinach
od 6:00 do 22:00 można oglądać video
relację ze specjalnego ula na stronie
www.zycieula.pl – informują organizatorzy.
jb

Do 5 tys. zł dofinansowania można
pozyskać w ramach Programu
„FIO – Śląskie Lokalnie”
Program Funduszu Inicjatyw
Obywatelskiej skierowany jest do
młodych organizacji pozarządowych
(działających nie dłużej niż 1,5 roku)
i grup nieformalnych (liczących minimum trzy osoby) z województwa
śląskiego.
Dotacje można przeznaczyć
m.in. na sprzęt biurowy i związany
z obszarem działalności organizacji
lub na realizację zadań ze wszystkich
sfer działalności publicznej.

WILCZA

KNURÓW

Wnioski można składać do 25
sierpnia sierpnia. Realizacja projektów Laureatów Grantowych odby wać się będzie od 8 września
do 1 listopada 2014 roku. Najbliższy
punkt informacyjny dla zainteresowanych projektem znajduje się w Zabrzu przy ul. Dworcowej 8/12 (Biuro
Forum Młodzieży Samorządowej).
Jest otwarty we wtorki i czwartki
w godz. 9-19. Można też kontaktować
się telefonicznie pod nr. 32 757 13 80.
/bw/

Foto: Dominik Trygar

Kara za kąpiel
W sobotnie popołudnie strażnicy miejscy kontrolowali okoliczne
akweny. Nad jednym z nich zauważyli mężczyznę kąpiącego się
w niedozwolonym miejscu. Chwila
przyjemności na bakier z prawem
skończyła się dla amatora pływania
mandatem.
/bw/

KNURÓW

Ujawnił się

pod przymusem

Z początkiem sierpnia kopalnia Knurów-Szczygłowice przeszła pod
skrzydła Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kompania Węglowa sprzedała
knurowską kopalnię za 1,49 mld złotych. W piątek na budynku dyrekcji
przy ul. Dworcowej pojawiło się logo firmy. Pomarańczowo-czarny znak
rozpoznawczy JSW spodobał się przechodniom.
– Ładny jest, widać go z daleka – mówi pan Tomasz.
Co ciekawe, logo na budynku dyrekcji nieco różni się od oryginalnego
(w prawym, górnym rogu). Czy dostrzegasz różnicę?
jb

W sobotę, chwilę po godz. 13,
knurowska Straż Miejska otrzymała
zgłoszenie o grupie osób pijących alkohol przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Na miejscu funkcjonariusze przyłapali jedną osobę na łamaniu prawa.
Poprzestali na pouczeniu. Podczas
interwencji jeden z mężczyzn odmówił mundurowym okazania dokumentu tożsamości. Zdecydowano
o doprowadzeniu go do Komisariatu
Policji celem ustalenia personaliów.
Jednak mężczyzna nie wykonywał
poleceń strażników i stawiał bierny
opór. Użyto wobec niego środków
przymusu bezpośredniego. W komisariacie okazał dowód osobisty. Za
wcześniejszą odmowę został ukarany
200-złotowym mandatem, po czym
zwolniony do domu.
/bw/

Jak szybko wyszło na jaw, pan
był w stanie upojenia alkoholowego.
Funkcjonariusze wezwali pogotowie,
które zabrało pijanego do szpitala.
Kilka godzin później strażnicy
zostali wezwani do... szpitala. Na
prośbę personelu placówki interweniowali w izbie przyjęć, gdzie
przebywał nietrzeźwy mężczyzna.
Jak się okazało, był to mieszkaniec
Gliwic. Po przebadaniu przez lekarza
ustalono, że nie wymaga hospitalizacji. Jednak ze względu na stopień
nietrzeźwości zdecydowano, by
przewieźć go do Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. Pozostał tam do
wytrzeźwienia.
Nazajutrz przed południem
Straż Miejska została powiadomiona
o mężczyźnie leżącym na ławce przy
ul. 1 Maja. Na miejscu strażnicy
zastali pijanego bezdomnego, który
uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Wezwana przezeń karetka pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala.
W sobotę wieczorem strażnicy
otrzymali sygnał, że za placówką
handlową przy ul. Wilsona trzech
mężczyzn pije alkohol. Funkcjonariusze udali się na miejsce. Poprzestali na pouczeniu.
/bw/

KNURÓW

Odzyskują
tablice
Dziewięć tablic rejestracyjnych
zabezpieczyła w czwartkowy wieczór
knurowska Straż Miejska. To zaskakujący „plon” ulewy, która tego dnia
przeszła nad miastem. Samochody
potraciły „blachy”. Dzięki strażnikom część z nich odzyskała tablice,
odbierając je w siedzibie jednostki
przy ul. Niepodległości 5 (obok
ratusza).
/bw/

KNURÓW

Awantura
W ubiegły poniedziałek, pół
godziny po północy, patrol Straży
Miejskiej i Policji interweniował
przy ul. Piłsudczyków. Powodem
do działania była awantura domowa w jednym z mieszkań. Wizyta
mundurowych skutecznie uspokoiła
emocje stron konfliktu.
/bw/
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KNURÓW. ULEWA, JAKIEJ NIE BYŁO OD LAT...

Niebo nas zlało
Lało jak z cebra. Bite trzy godziny. Tylu ton wody na raz ziemia
nie była w stanie wchłonąć. Ulice, place i podwórza zmieniły
się w jeziora, piwnice w akwaria
Foto: Archiwum miastoknurow.pl

Minęła 16, gdy z ciemnogranatowych chmur lunęło. Na ziemię
spadały strugi wody. Szybko zrobiły
się kałuże. Kanalizacja nie wyrabiała.
Niebawem z kałuż powstały rozlewiska. Chodnik zmieniły się w potoki.
Auta z trudem przebijały się przez
ulice Lignozy, Zwycięstwa, Niepodległości, Szpitalną, 1 Maja i Dworcową.
Zamknięty został fragment ul.
Wilsona. Patrol Straży Miejskiej
zatrzymał ruch od strony wiaduktu
w kierunku ul. Szpitalnej w celu spowolnienia napływu wody do piwnic
pobliskiego budynku. Do piwnic
innego woda dostała się od strony
parku. Na ul. Niepodległości, w rejonie warsztatu Auto-Bum, strażnicy
wstrzymali ruch, przepuszczając auta
wahadłowo.
Przed blokiem przy ul. Ułanów
powstał rozległy staw, woda zalała
piwnice. W niebezpieczeństwie znalazły się samochody na parkingu.
Mieszkańcy siłą rąk przepychali je
w mniej zagrożone rejony. W podobnie trudnej sytuacji byli mieszkający
przy ul. Dworcowej, Szpitalnej, Sikorskiego, Kosmonautów, Kościuszki,
Koziełka, Rakoniewskiego, Wolności,
Legionów, firmy przy ul. Przemysło-

Wenecja na ul. Ułanów? Woda zalała chodniki i ulice

wej. Pierwszy raz od lat Oczko Wodne
naprawdę było wodne – skwer zmienił
się w jezioro z wyspą na środku. Od
Orlika do Szpitalnej najszybciej dostać
dałoby się... kajakiem. Woda z pól
w pobliżu Machoczka przelewała się
przez jezdnię w stronę osiedla.
– Zalało mi piwnicę. Zresztą, jak
większości sąsiadów – mówi pani
Krystyna. – Ściany są wilgotne, jak nic

KNURÓW

Uderzył w drzewo
We wtorek około
godz. 12 przy ul.
Przemysłowej
doszło do
wypadku. Kierowca
dostawczego
volkswagena
zjechał z drogi
i uderzył w drzewo.
Oszołomionego
poszkodowanego
karetka zabrała do
szpitala

– Dlaczego zjechał? Przecież tutaj
droga jest prosta? – zastanawiali się
obserwujący zdarzenie kierowcy.

pojawi się grzyb...
– W moim domu pojawiło się trochę wody: ucierpiała piwnica i zalało
sufit – dodaje inna knurowianka. –
Gorzej było u sąsiadki. Musieli przyjechać strażacy.
– Koledze dom zalało, narobiło
sporo szkód – mówi jeden z mieszkańców ul. Mickiewicza. – Mnie na szczęście nic się nie stało. Wiosną przeprowa-

Niektórzy przypuszczają, że zawiniła prędkość i miękki skraj drogi.
– Wystarczyło, że kołami wjechał
na pobocze i ściągnęło go do rowu
– tłumaczy Józef Jaworek, zastępca
dowódcy JRG w Knurowie.
Ratownicy z pogotowia wyciągnęli kierowcę z samochodu, był przytomny, choć oszołomiony.
– Pod badaniach w szpitalu został
wypuszczony do domu – dodaje Józef
Jaworek.
Kierowca przewoził 1000-litrowy
zbiornik paliwa. W wyniku zderzenia górna część pojemnika uległa
uszkodzeniu.
– Zabezpieczyliśmy niewielki
wyciek oleju napędowego – wyjaśnia
zastępca dowódcy JRG.
Dalsze czynności neutralizujące
ropę przejął wezwany na miejsce pluton chemiczny z Gliwic. Trwa wyjaśnianie, co było przyczyną wypadku.

dzono prace renowacyjne studzienek.
Poradziły sobie z deszczem.
Mieszkańcom w sukurs przyszli
strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, druhowie-ochotnicy z OSP
w Knurowie, Szczygłowicach i Wilczy
oraz pracownicy PWiK. Tym, co mieli
najtrudniej pomagali też sąsiedzi
i znajomi.
– Tylko w czwartek mieliśmy 37
interwencji – powiedział Przeglądowi Józef Jaworek, zastępca dowódcy
JRG w Knurowie. – Kolejnych kilka
w piątek.
Najdłużej trwała akcja przy ul.
Przemysłowej. Strażacy rozpoczęli
ją w czwartek o godz. 17, zakończyli
w piątkowe południe.
W niektórych piwnicach po wypompowaniu woda pojawiła się ponownie.
– Nic dziwnego. Ziemia jest tak nasączona, że woda spływa do dopiero co
oczyszczonych z niej miejsc – tłumaczy
major Jarosław Wiewiura, kierownik
Referatu Zarządzania Kryzysowego
w knurowskim magistracie.
Żywioł pojawił się znienacka,
szybko (w miarę) zacierał po sobie
ślady. W piątkowy poranek na ulicach
trudno było się dopatrzeć efektów
wcześniejszej zawieruchy. Co nie
znaczy, że żywioł nic po sobie nie
zostawił. Zostawił. Przede wszystkim
problemy właścicielom zalanych
domów i piwnic. I strach, że przy tak
niestabilnej pogodzie sytuacja może
się powtórzyć.
Aura wytknęła słabsze miejsca
w systemie kanalizacji, zarówno
w centrum miasta, jak i mniej zaludnionych rejonach. Należą do nich m.
in. rowy melioracyjne.
– Stąd tak ważne jest ich utrzymanie w odpowiednim stanie, szczególnie w miejscach, gdzie istnieją
kraty – podkreśla major Wiewiura.
– Apelujemy do osób, które w bliskim
sąsiedztwie rowów koszą trawę, by
starały się ją zbierać.
To konieczne – w czwartek zapchane kraty sprawiły, że woda z rowów przelewała się na pobliskie
tereny.
– W jednym z rowów w pobliżu
wjazdu na autostradę dało się zauważyć nawet... tył od lodówki i płaty styropianu – zauważa major Wiewiura.
I dodaje: – Z naturą nie zawsze da się
wygrać, ale można próbować neutralizować jej zgubne działanie.
/bw, dt/

KNURÓW

Za łańcuszki
do więzienia
W połowie lipca
pisaliśmy o pani
Hildegardzie
okradzionej
przez kobietę
narodowości
romskiej.
Knurowianka
straciła złoty
łańcuszek.
W sobotę Cyganka
wróciła do Knurowa
po kolejne łupy.
Zanim zdążyła coś
ukraść, wpadła
w ręce policji
Scenariusz kradzieży był zawsze
podobny. Cyganka podchodziła do
ofiary, proponując ubrania. Po krótkiej prezentacji oferty, wsiadała do
czarnego samochodu i odjeżdżała.
Poszkodowany dopiero po kilku
minutach orientował się, że został
okradziony. Złodziejka była już wtedy daleko.
Czarny samochód krążył po
Knurowie od pewnego czasu. Pani
Hildegarda nie była pierwszą ofiarą.
– Klientce Gralla też ukradli
łańcuszek na przymierzaniu bluzki.
Jednej kobiecie zerwali z szyi – opowiadała knurowianka.
W sobotę jeden z naszych czytelników zauważył, jak przy miejskim targowisku parkuje czarny
samochód. Wysiadła z niego kobieta
o śniadej karnacji z torbą ubrań. Skojarzył fakty i zadzwonił na policję.
Funkcjonariusze zatrzymali kobietę
i jej kompana. Nieoficjalnie udało
nam się dowiedzieć, że para ma sporo
na sumieniu. Działali na terenie całego województwa. Dla dobra toczącego się śledztwa policja nie udziela
na ten temat informacji. Za kradzież
grozi od 3 miesięcy do 5 lat.
jb

reklama

Tekst i foto: Justyna Bajko

Na miejsce wypadku wezwano
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą
z Knurowa.
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KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Pompy się zwrócą
45 tys. zł zostanie przeznaczonych na „Opracowanie projektu
adaptacji pomieszczeń piwnicznych
w budynku przy ul. Niepodległości
7 na cele archiwum oraz pomieszczeń gospodarczych”. Decyzja wiąże
się z koniecznością dostosowania
archiwum urzędowego do przepisowych wymogów. Obecne archiwum
mieści się w budynku przy ul. Ogana. Lokum jest zbyt małe nawet na
teraźniejsze potrzeby magistratu.
Adaptacja pomieszczeń w budynku
ratusza rozwiąże problem.
Ścieżka łącząca ulice Niepodległości i Wilsona (wzdłuż nasypu
kolejowego) zostanie oświetlona.
Radni skierowali 12 tys. zł na przy-

gotowanie projektu inwestycji.
Ponad 31 tys. zł zabezpieczono
w planie finansowym miasta na zagospodarowanie terenów w rejonie
ulic gen. Ziętka i 26 Stycznia. Konkretnie pieniądze będą zapłatą dla
Tauronu za wykonanie przyłączy do
budynków mieszkalnych pomiędzy
ul. Zimową i 26 Stycznia.
O 220 tys. zł więcej trzeba wydać na pompy ciepła w budynku
MOSiR-u w Szczygłowicach. Dzięki inwestycji możliwe będzie wykorzystanie „ciepła odpadowego”
z chłodni went ylatorowej KWK
Knurów-Szczygłowice. Całe zadanie
szacowane jest na 1,22 mln zł. Na
jego realizację miasto pozyskało

NIEBOROWICE

Mikroinwazja usług
medycznych
W listopadzie przewidywane jest otwarcie
nowo wybudowanego Szpitala Chirurgii
Mikroinwazyjnej w Nieborowicach
– Aktualnie planujemy wystartować z usługami m.in. z chirurgii
plastycznej i naczyniowej, okulistyki,
ginekologii i neurochirurgii kręgosłupa – informuje Roman Gnot, prezes
firmy AdvanceMed Sp. z o.o., operatora medycznego placówki
Budowę szpita la rozpoczęto
w zeszłym roku, zakończono kilka
dni temu. Bezpośrednim inwestorem jest firma SNH sp. z.o.o z Warszawy. Placówka ma dobrą lokalizację, tuż przy DK 78, za karczmą

Wrazidlok. Niedaleko szpitala jest
las, wokół łąki – atmosfera sprzyjająca późniejszej rekonwalescencji
pacjentów.
– Chorym będzie tu dobrze –
mówi spotkana nieborowiczanka.
– Cisza i spokój. Mogą sobie wyjść
na spacer, a nawet do karczmy zajrzeć. W takich warunkach można
chorować.
– W końcu lekarz będzie blisko
i pokoje jak na letnisku – śmieje się
inna. – Może nawet sobie nowy nos

Szpitalny budynek został wzniesiony szybko i sprawnie – na
pacjentów czekają pokoje 1- i 2-osobowe, w sumie 60 łóżek
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481 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
pożyczkę – 418 tys. zł. Montaż pomp
ciepła ma związek z termomodernizacją budynku ośrodka, prowadzoną
w latach 2011‒2012. Realizacja całego
zadania pozwoli znacząco obniżyć
koszty związane z eksploatacją budynku.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie – na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.
knurow.bip.info.pl).
/b/

zrobię, bo podobno ma być chirurgia
plastyczna.
Szpital ma jedną kondygnację
i poddasze spełniające funkcje techniczne. Obiekt zajmuje ponad 4220
m 2 . Na pacjentów czekają pokoje
jedno- i dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym, w sumie 60 łóżek.
Szpita l proponuje przede
wszystkim zabiegi chirurgiczne, ale
nie tylko.
– Planujemy wystartować z usługami tomograf ii komputerowej,
rezonansu magnetycznego, badań
endoskopowych (również w znieczuleniu ogólnym) takich jak: gastroskopia, kolonoskopia – wyjaśnia prezes
Roman Gnot. – W planach mamy
także uruchomienie jednej z trzech
wybudowanych sal operacyjnych
z usługami chirurgii plastycznej,
chirurgii naczyniowej, okulistyki,
ginekologii oraz innych zabiegów chirurgicznych w tym laparoskopowych.
Jak podkreśla prezes na szczególną uwagę zasługują zabiegi małoinwazyjne z zakresu neurochirurgii
kręgosłupa.
Na razie zabiegi i badania będą
odpłatne, ale placówka stara się
o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
– Pierwszy raz od 1998 roku, czyli
zmiany systemu opieki zdrowotnej,
zmieniono kalendarium kontraktowania NFZ, odbierając nowym
jednostkom możliwość uzyskania
kontraktu z NFZ , a tym samym
pozbawiając pacjentów korzystania
z usług nieodpłatnych w nowych
placówkach – tłumaczy prezes Gnot.
– Planowane kontraktowanie usług
medycznych w końcu 2014 roku
(kontrakt od 1 stycznia 2015) ustawa
daje możliwość przesunięcia do 31
czerwca 2016. W związku z powyższym jedynym ratunkiem dla nas jest
rozpoczęcie działalności medycznej
w ramach usług komercyjnych, tzn.
płatnych przez pacjentów.
Szpital rozpocznie działalność
w listopadzie 2014 roku. Czy będzie
konkurencją dla knurowskiej placówki? Czas pokaże.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Foto: Dominik Trygar

Kilkanaście uchwał trafiło pod głosowanie radnych w ubiegłą
środę podczas sesji Rady Miasta. Większość dotyczyła zmian
w gminnym budżecie

Ścieżka wzdłuż nasypu kolejowego, łącząca ulice Niepodległości i Wilsona,
zostanie oświetlona

Przymus na gwarancji
20 tys. zł – to kwota, która umożliwi wykonanie robót naprawczych w budynku gospodarczo-sanitarnym na targowisku miejskim. Mowa o nowym
obiekcie zbudowanym w ramach przebudowy targowiska. Ujawniono usterki,
które – zdaniem urzędników – powstały w wyniku błędów wykonawczych.
Wykonawca, firma Robud, nie reaguje na wezwania Gminy Knurów do realizacji napraw gwarancyjnych. W tej sytuacji magistrat uznał, że należy
zlecić usunięcie niedoróbek innemu wykonawcy. Prace obejmą naprawę
dachu, wymianę uszkodzonych płyt sufitu podwieszanego i malowanie ścian
wewnętrznych w miejscach po zalaniu. Miasto zapłaci za roboty, po czym
ich kosztami obciąży firmę Robud.

KOMUNIKACJA

Autobusy do Europy Centralnej

Nowe autobusy i rozkład jazdy, trasa
ta sama. Europa Centralna w Gliwicach
wprowadza zmiany istotne dla klientów
korzystających z komunikacji centrum
handlowego
Europa Centralna zmieniła przewoźnika. Od 1 sierpnia mieszkańcy
Knurowa, Gliwic i Zabrza mają
możliwość jazdy nowymi autobusami
marki Mercedes. Pojazdy są wyposażone w klimatyzację.
Skorygowano rozkład jazdy w dni
powszednie. Autobusy między Knurowem a Europą Centralną jeżdżą

teraz rzadziej. Korzystanie z tej linii
autobusowej pozostało bezpłatne.
W przypadku Knurowa trasa
kursowania nie zmienia się. Nieco
inaczej jest w Gliwicach i Zabrzu.
W tych miastach autobusy EC obsługują więcej przystanków.
EC tłumaczy zmiany potrzebami
zgłaszanymi przez klientów.
Dominik Trygar

PANIÓWKI

Koniec z zalewaniem

Kompania Węglowa na mocy
porozumienia z Gminą Gierałtowice
przebuduje kanalizację deszczową
w ul. Dębowej w Paniówkach
Wyniki przetargu będą znane za
parę dni.
– Kanalizacja powinna być wykonana jeszcze w tym roku – tłumaczy Piotr
Szołtysek z Urzędu Gminy Gierałtowice
Wiadomość o budowie kanalizacji deszczowej na ul. Dębowej w Paniówkach ucieszyła przede wszystkim
mieszkańców.
– W końcu przestanie nas zalewać!
– mówili z ulgą.
Teren prac, rozciągający się między
ulicami: Strażacką, Dębową, Działkową i Dworską, obejmuje 47 działek.
Obszar ten podlega wpływom eksploatacji górniczej kopalni KWK Sośnica-Makoszowy.
– Istniejące ukształtowanie terenu
spowodowało, że ul. Dębowa jest najniżej
położoną ulicą i do tej ulicy spływają

wody opadowe z całego rozpatrywanego
terenu – czytamy w materiałach przetargowych.
Obecna kanalizacja deszczowa na
skutek szkód górniczych jest w opłakanym stanie. Zdeformowane rury, przy
intensywnych opadach deszczu, nie radzą sobie z napływem wód opadowych.
W rezultacie woda zalewa okoliczne tereny i piwnice budynków mieszkalnych.
Na mocy umowy z Gminą Gierałtowice Kompania Węglowa, właściciel
KWK Sośnica-Makoszowy, wybuduje
nową kanalizację deszczową w miejscu
starej.
– Prace powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku – mówi Piotr Szołtysek.
Póki co mieszkańcy czekają na rozstrzygnięcie przetargu. Oferty można
było składać do 21 lipca.
jb
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Most jest tak zbudowany, że nawet osiadanie
terenu nie naruszy jego konstrukcji

śladem naszych publikacji

Nad wierzbami
nie ma co płakać
- Ależ przyrżnięto wierzby płaczące przy ul. Wilsona - alarmował
w marcu nasz Czytelnik i wieszczył,
że drzewa już nie odrosną. Po 4 miesiącach redakcję odwiedził właściciel
wierzb.
Pan Jerzy zaprasza Czytelnika do
siebie, na ul. Wilsona, by udowodnić,
że po kilku miesiącach wierzby jednak odrodziły się.

- Co roku przycina je profesjonalna firma - wyjaśnia. - Płacę jej za to
sporo pieniędzy.
Mężczyzna twierdzi, że tak właśnie powinna wyglądać pielęgnacja
wierzb. Gdyby nie zlecał ich przycinki, nie nadążyłby zgrabiać liści i
usuwać niepotrzebnych gałęzi.
/g/

W tej chwili wierzby
ładnie wyglądają, choć
wczesną wiosną straszyły
ogłowionymi pniakami...

Zbudowali most...
na hałdzie

Od dwóch lat śledziliśmy budowę mostu w nasypie
kolejowym linii Zabrze Makoszowy - Leszczyny. Na inwestycję
z niecierpliwością czekali też okoliczni mieszkańcy, których
posesje po większych ulewach były podtapiane. W ubiegłym
tygodniu inwestor oficjalnie zaprezentował skończoną
budowlę
Przepust pod nasypem koleTo nie koniec prac w tym rejo- ciel warsztatu samochodowego przy
jowym zapadł się na skutek szkód nie. Gotowy jest już projekt zwią- ul. Zwycięstwa 106. Twierdzi, że wygórniczych. Wezbrana Bierawka, zany z budową zbiornika retencyj- jazd z jego posesji będzie utrudniony.
zamiast płynąć korytem, rozlewała nego na potoku Szczygłowickim
Wiceprezydent Knurowa, Barsię po okolicznych posesjach.
i nadbudową ul. Zw ycięstwa na bara Zwierzyńska, zapewnia, że
Kompania Węglowa w końcu długości 400 m.
kiedy tylko rozpoczną się prace,
postanow iła uporać się z negaOstatnie zadanie wzbudza u urząd dopilnuje interesu tamtejszych
t y w ny mi skut ka mi podziemnej mieszkańców ul. Zwycięstwa niema- mieszkańców.
eksploatacji w tej części miasta. łe emocje. Ci, których posesje znaj- Nie sądzę, by prace ruszyły
Sfinansowała m.in. budowę mostu- dują się na zakręcie ulicy, dowiedzieli jeszcze w tym roku. Mimo uzyska-przepustu mierzącego 70 m dłu- się podczas marcowego spotkania w nych zezwoleń na przeszkodzie stoi
gości i 8 m rozpiętości.
ratuszu, że droga podniesie o się 0,5 teraz sprzedaż Kopalni „KnurówWykonawca budowli, będzińska m. Później dotarła do nich informa- -Szczygłowice” Jastrzębskiej Spółce
firma Banimex, korzystał z metody cja, że będą to jednak 2 metry.
Węglowej - dodaje.
ścia n szczelinow ych. Prac y nie
Na takie rozwiązanie nie zgadza
/pg/, foto: arch. Banimex
ułatwiała mu lokalizacja na hał- się m.in. Czesław Pokładek, właścidzie. Robotnicy natrafiali w niej na
zakonserwowane drewniane bale zmorę urządzeń wiertniczych.
Kilkuetapowe zadanie objęło
m.in. przebudowę torów nr 1 i
2 linii PKP Zabrze Ma koszow y
- Leszczyny wraz z sieciami trakc y jny m i ora z tor u gór n icz ego.
Banimex przełożył koryto Bierawki
na długości 130 m i zabezpieczył je
materacami siatkowo-kamiennymi.
Przebudował też przepompownię
wód na potoku Szczygłowickim.
Trwa jeszcze budowa wału przeciwpowodziowego.
Po dwóch latach w y tę ż onej
pracy władze kopalni „Knurów-Szcz ygłow ice” zaprezentowa ł y
okazałą budowlę, która kosztowała
8,1 mln zł. Pozwoli ona uchronić
przed zalaniem pogranicze Knurowa i Czerwionki-Leszczyn oraz
umożliw i za k ładow i w ydobycie
Nowy obiekt stanowi ochronę terenów na pograniczu
cennych pok ładów węgla, które
Knurowa i Czerwionki-Leszczyn przed zalaniem
dotychczas były zablokowane.
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W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje
około 60 tys. osób. Leczenie jest bardzo drogie,
a państwo ich w tym względzie nie hołubi. –
Umiesz liczyć, licz na siebie – mawiają chorzy
w regionie, podejmując walkę z nieuleczalną
chorobą i niesprzyjającym im systemem

KNURÓW. Z ŻYCIA WZIĘTE...

KNURÓW, GLIWICE. CHORZY NA STWARDNIENIE ROZSIANE NIE ZAŁAMUJĄ RĄK

- Po co Pani opowieści starych bab? – pyta
z uśmiechem w oku pani Maria. – Żeby się ludzie
śmiali? Przecież to nikogo nie zainteresuje…

Przychodzi niespodziewanie: na spacerze, przy czytaniu ogłoszeń wywieszanych
na słupie, w kościele w czasie
śpiewania „Te Deum”. Atakuje znienacka, bez ostrzeżenia. Zostawia z drżącym sercem, bez tchu. Miłość… Trzy
knurowianki opowiedziały
o zakochaniu. O zwyczajnej miłości bez fajerwerków
i szczęśliw ych zakończeń.
Opowiedziały niechętnie,
jakby same nie wierzyły, że
kogoś to może zaciekawić.
Miłość zawsze jest cudem. Panie Maria, Grażyna i Stanisława tego cudu doświadczyły.

MARIA
Remont sali wykładowej - tu odbywać się będą
szkolenia aktywizujące dla osób zagrożonych
wykluczeniem

W województwie śląskim
na stwardnienie rozsiane choruje około 5 tys. osób (co setny
z nich to mieszkaniec Knurowa). Część z nich skrzyknęła
się. W ten sposób w 2006
roku w gliwickim Bojkowie
powstało Śląskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane SezaM. Za cel
postawiło sobie zapewnienie
dostępu do leczenia oraz rehabilitacji dla osób z tą nieuleczalną chorobą.
8 lat temu, gdy SezaM
rozpoczynał walkę, leczenie
stwardnienia rozsianego nie
było refundowane, a miesięczny koszt leczenia dochodził
do 7 tys. zł. Początki zmagań
o refundację nie były łatwe,
jednak dzięki zaangażowaniu
i determinacji SezaMu dostęp
do leków stał się możliwy.
SezaM zrzesza prawie 600
członków, około 40 z nich to
knurowianie. Do tej liczby należy dodać rodziny i przyjaciół
osób chorych, którym stowarzyszenie zapewniło nie tylko
dostęp do refundowanych

programów lekowych, ale także do konsultacji neurologicznych czy psychologicznych.
Stowarzyszenie nie osiada na laurach. Stąd pomysł
stworzenia Parku Technologii
Innowacyjnych Osób Niepełnosprawnych (Pation), czyli
swoistego centrum rehabilitacji.
- To przedsięwzięcie społeczne inspirowane i kierowane
przez ludzi, którym nie jest
obojętny los innych – informuje Monika Skuza-Chmielewska, członkini zarządu stowarzyszenia SezaM. – Jego celem
jest przekształcenie budynku
starej szkoły w strefę, w której
chorzy na stwardnienie rozsiane, osoby dotknięte niepełnosprawnością ruchową oraz
inne osoby zagrożone wykluczeniem otrzymają wszystko
to, co niezbędne w ich sytuacji.
Obiekt ma 3.600 m2. Znajduje się przy ul. Jana Śliwki w
Gliwicach.
Na początku będzie możliwa rehabilitacja dzienna,
docelowo – pobytowa. W każdym wypadku będzie połą-

Łazienka dostosowana jest
do osób niepełnosprawnych

czona z konsultacją lekarską.
Chorzy zostaną objęci opieką
psychologa.
- Dla osób, które nagle zderzą się z niepełnosprawnością,
na przykład na skutek wypadku, przewidziany jest „pakiet”
pozwalający im rehabilitować
się fizycznie i psychicznie oraz
przygotowujący do życia w
nowej rzeczywistości - mówi
knurowianin Damian Miara
z SezaMu. - Mamy tu na myśli
naukę życia w mieszkaniu
demonstracyjnym, w którym
będzie można nauczyć się na
przykład korzystania z toalety
i kuchni. Przewidziane zostały również sale wykładowe,
ukierunkowane na szkolenia
aktywizujące zawodowo osoby
zagrożone wykluczeniem.
PaTION ma też obejmować transport specjalistyczny
osób niepełnosprawnych do
i z ośrodków zdrowia i rehabilitacji.
- Oczywiście także w inne
miejsca, dajmy na to do sklepu
– dodaje Miara. - System jest
wzorowany na rozwiązaniach
z innych krajów, m.in. z Belgii.
PaTION otworzy podwoje
lada dzień, w sierpniu. Na razie
zaadaptowano 10 proc. budynku. To jednak wystarczy, by we
wrześniu pełną parą ruszyła
m.in. rehabilitacja, punkt pobrań i sala komputerowa.
Oprac. b

Masz py t ania dot yc zące
choroby, sposobu jej leczenia, radzenia sobie w
gąszczu przepisów i formalności – skontaktuj się ze
stowarzyszeniem „SezaM”
– tel. 531 773 768 (w godz.
10-16). Wiele przydatnych
informacji znajdziesz też na
stronie www.sezamsm.pl
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Maruś zawsze nosił muszkę. Czy to szedł po kartofle, czy
do kościoła. Mówił, że czuje się
w niej jak pan. Uwielbiałam te
jego marzenia. Był takim pięknym mężczyzną. Gdzie go poznałam? Trochę mi głupio, ale
w kościele… Nie chodziłam na
zabawy, wstydziłam się swoich krzywych nóg i kościstych
ramion. Nie znałam wielu
mężczyzn. Pamiętam, że była
niedziela. Piękny, słoneczny
dzień. W czasie mszy ksiądz
zaśpiewał „Te Deum”. Usłyszałam za plecami mocny głos.
Odwróciłam się i zobaczyłam
go. Stał wyprostowany. Miał
muszkę. Pomyślałam:„ Kto
u licha nosi muszki? Cyrkowiec
jakiś, czy co?”. Wtedy na mnie
spojrzał i przepadłam… Do
tej pory śmiać mi się chce, że
zakochałam się w czasie „Te
Deum”! Kilka miesięcy później
wzięliśmy ślub. Nie jest łatwo
kochać marzyciela. Maruś
źle się czuł na Śląsku. Chciał
wyjechać za granicę. Kupował
mapy i pokazywał mi różne
miejsca. Ciągle powtarzał,
że kiedyś wybuduje mi dom
z wielkim ogrodem, gdzie będę
mogła sadzić marchewki i groszek. Uwielbiam groszek. Nie
doczekał naszych wspólnych
wypraw. Zmarł na serce. Zostawił mnie samą, choć obiecał,
że to on mnie pochowa. Nie
dotrzymał obietnicy, zresztą
nie pierwszy raz…

GRAŻYNA

Pani Grażyna z trudem
zgodziła się na rozmowę.
- Gdzie mnie, starej babie,
wspominać takie rzeczy. Wy
młode to możecie się kochać,
ale ja? Mnie już trumnę szykują, a tam miłości nie ma, tylko
robaki! – mówi.
Pani Grażyna młodość
spędziła w Gliwicach. To tam

Foto: taliesin/morgueﬁle.com

Foto: Archiwum stowarzyszenia SezaM

Pation posłuży
pomocą

Trzy historie
o miłości

pierwszy raz się zakochała.
- Miał na imię Piotr. Jak
skała i na tej skale chciałam
zbudować sobie życie - śmieje
się pani Grażyna. - Oj, jaki
człowiek był naiwny.
Niedaleko domu knurowianki stał słup ogłoszeniowy.
- Co tam nie było! Skup
i sprzedaż. Prace takie i siakie!
Istny kogel-mogel – opowiada
pani Grażyna. – Czytałam
te wszystkie ogłoszenia z ciekawości. Wtedy też stałam
i gapiłam się na ten słup. Piotr
zagadnął mnie pierwszy. –
A czego pani szuka? – zapytał.
Odpowiedziałam, że szczęścia.
- No, tego to u mnie pod dostatkiem - zaśmiał się i zaprosił
mnie na kawę.
Pan Piotr wiedział, jak
zaczarować dziewczynę. Podobno nie był przystojny.
- Brzydki jak noc! Taki
świński blondyn. Ale jak to mówią, miłość jest ślepa - śmieje
się pani Grażyna.
Po pierwszej kawie była
kolejna i kolejna. Po pierwszym
spacerze kolejny i kolejny. Po
pierwszym pocałunku…
- O nie, nie! Wystarczy tych
szczegółów - krzyczy knurowianka.
Spotykali się przez kilka
tygodni. Na przekór rodzinie
pani Grażyny, która nie pochwalała tego związku.
- Biedny był ten mój Piotruś. Mama moja bała się, że
w ciążę zajdę i za co my dziecko wychowamy – wspomina
knurowianka. - Piotr wyjechał. Miał zarobić i wrócić.
Nie wrócił. Czekałam, ale nie
wrócił. Ułożyłam sobie życie
z innym. Wyszłam za mąż,
jak to mówią, z rozsądku. Bo
miłość, proszę pani, nie jest dla
każdego.

STANISŁAWA

Pa n i Sta n isława wa ha
się przed każdym słowem.
Popraw ia ner wowo włosy

i patrzy w bok. Mówi, że
gdyby wiedziała, że mąż tak
szybko odejdzie, bardziej
bym go kochała. Gdyby tylko pomyślała, że niczego już
nie da się cofnąć, żadnych
słów, żadnych gestów, może
byłaby inna. Mniej surowa.
- Pocieszam się, że może
mi wybaczył. Że taką heterą
byłam. Człowiek, który jest
już po tamtej stronie przecież
musi wybaczać. Jakżeby inaczej do raju go wpuścili. Choć
może Stefcio nie chce do raju?
Zawsze robił na przekór.
Poznali się przypadkiem.
- Byłam na spacerze z koleżanką. Siedział na ławce
i palił. Nigdy nie lubiłam palaczy, ale ten mi się spodobał.
- Będziesz mój – pomyślałam
- opowiada.
Na drugi dzień też poszły
na spacer. Znowu siedział
i palił. Na trzeci dzień to
samo.
- Zakładałam najlepsze
sukienki niedzielne i szłam,
niby obojętnie. W końcu
upuściłam chusteczkę. Oczywiście przypadkiem! Ale to
dziewczyna musi się nastarać,
żeby chłopak ją zauważył! Od
tej chusteczki ruszyła lawina
- wspomina pani Stanisława.
Zaręczyny, ślub, potem
dziecko. Pan Stefan zachorował, coraz mniej palił, tylko
kasłał.
- Ale mnie ten kaszel denerwował. – Przestań kaszleć - krzyczałam. To był rak
płuc. Jeszcze przed śmiercią
wykrzyczałam mu , że na
wła sne życz enie umie ra ,
że nie będę całe życie jego
pielęgniarką. – Już niedługo
będziesz miała spokój - powiedział. Nie miał racji.
- Nie mam spokoju. Ciągle myślę, co mogłam zrobić
inaczej. Ale, co było, to było.
Jb

Imiona niektórych bohaterek,
na ich prośbę, zostały zmienione
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KNURÓW, CHORZÓW. 415-LECIE KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA

Pamiątka czasów
zamierzchłych
Przez 335 lat kilka pokoleń knurowian gromadziło
się w niewielkim kościele św. Wawrzyńca.
Parafianie znali się od podszewki. Razem bawili
się na ślubach, razem płakali na pogrzebach.
Św. Wawrzyniec był cichym świadkiem ich
radości i smutków. W 1935 roku kościółek
zniknął w krajobrazu Knurowa. Odnowiony przez
chorzowian niedługo będzie świętować 415
urodziny

Kościół św. Wawrzyńca w Chorzowie z kamiennym
ogrodzeniem

Na jednej ze starych fotografii kilkoro małych dzieci
biegnie w stronę kościoła św.
Wawrzyńca. Może spieszą na
Nabożeństwo Majowe albo
Różaniec? Ubrane są schludn ie. W z g r z ebne kosz u le
i spodnie. To jedno z ostatnich
zdjęć wykonanych tuż przed
przeniesieniem świątyni.
Kościół służył mieszkańcom wsi przez 335 lat. Wybudowany w 1599 roku pamięta
kilkadziesiąt ślubów. Jak ten
z listopada 1677 roku, kiedy to
w związek małżeński wstąpił
uczciwy młodzieniec Waczław
Nieporowski z Nieborowic
z poczciwą Zofią, wdową po
nieboszczyku Michale Giemzie. Świadkami byli Simon
Żaba, młynarz i Dorothea
Tkaczka. Kroniki milczą, czy
młodzi byli szczęśliwi.

W momenc ie budow y
kościoła Knurów zamieszkiwało około 600 mieszkańców. Większość żyła z pracy
w polu. Dom Boży powstał na
wzniesieniu, w cieniu rosłych
lip, chroniących przed wichurami. Głównym budulcem był
modrzew. Wewnątrz na drewnianych ścianach, miejscowy
artysta namalował tajemnice
Chrystusowe. Przy kościele od
strony zachodniej wyrastała
wieża-dzwonnica z trzema
dzwonami. Mieszkańcy odliczali czas zgodnie z uderzeniami dzwonu. Dzwon
„wołał” na msze, informował
chłopów, że już południe i czas
na Anioł Pański, ostrzegał
przed pożarem.
Wierni modlili się przy
trzech ołtarzach: Matki Boskiej Różańcowej, św. Barbary

i św. Wawrzyńca. Z wysokości
spoglądała na modlących rzeźba Pięknej Madonna z Knurowa. Matki zanosiły prośby
do św. Anny Samotrzeciej,
patronki rodzin. Mężczyźni
cenili pomoc odważnego św.
Wawrzyńca, który według
podań, w każdy piątek schodził do czyśćca, aby wybawić
jedną duszę. Protokół wizytacyjny z 1719 roku przedstawia
parafię knurowską jako miejsce spokoju i szczęśliwości.
Wiernych razem z dziećmi
jest 557, czworo innowierców.
Zgorszeń i skandalów nie ma.
– Wszyscy przystępują do
komunii wielkanocnej. Proboszcz zaopatrzony jest we
wszystkie książki potrzebne,
ale mało ma naukowych – czytamy w protokole.
Przez kilka wieków kościół
św. Wawrzyńca był świadkiem
wojny Fryderyka II o Śląsk,
przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego w drodze do Wiednia i brzemiennej w skutkach
germanizacji. Trwał przez
stulecia na przekór czasom
i zmieniającym się władcom.

DO CHORZOWA

W Knurowie z każdym
rokiem przybywało mieszkańców. Kościół św. Wawrzyńca
nie potrafił pomieścić nawet
połowy wiernych. Na początku XX wieku rozpoczęto sta-

Kościół św. Wawrzyńca jeszcze w Knurowie. Otoczony drewnianym płotem, w dole
znajdował się (czego na zdjęciu nie widać) Staw Zamkowy

rania o budowę nowego kościoła. Dzięki determinacji ks.
Alojzego Koziełka udało się
zdobyć fundusze na powstanie
świątyni. Tymczasem kościół św. Wawrzyńca niszczał,
a msze odbywały się w kopalnianej cechowni. Spróchniałe drewno zagrażało życiu
wiernych. W końcu policja
ze względów bezpieczeństwa
podjęła decyzję o zamknięciu
kościoła. Ksiądz Koziełek, aby
ratować świątynię, zdecydował oddać „tę pamiątkę czasów zamierzchłych” miastu
Chorzów.
– Stary kościół został starannie rozebrany w roku 1935
roku i postawiony w 1936 roku
na górze Wolności w Chorzowie – pisze w kronice Knurowa
i Krywałdu ks. Koziełek.
Jak tłumaczy Bogusław
Szyguła, kustosz Izby Trady-

cji, to była jedyna szansa, aby
zachować świątynię.
– Knurowa nie było stać na
ratowanie kościoła św. Wawrzyńca. Świątynie drewniane
mają to do siebie, że muszą być
ciągle remontowane. Nie można było wtedy budować nowego kościoła i ratować stary
– wyjaśnia Bogusław Szyguła.
– Za oddanie św. Wawrzyńca
Knurów otrzymał środki na
budowę nowego kościoła.
Chorzów zaciągnął kredy t y, aby prz y w rócić św.
Waw rz y ńcow i św iet ność.
Przedsięwzięciu patronowała francuska firma Skarboferm, która podarowała
grunt, gdzie stanął kościółek.
Ponadto z wdzięczności za
św. Wawrzyńca, Skarboferm
wsparł budowę nowego kościoła w Knurowie. Można
zaryzykować stwierdzenie,

że kościół Cyryla i Metodego
swoje powstania zawdzięcza
św. Wawrzyńcowi.
Chorzów godnie przywitał knurowski skarb. 16 października 1938 roku biskup
Adamski dokonał uroczystego poświęcenia świątyni. Po
mszy świętej wierni odśpiewali pieśń „Boże, coś Polskę…”.
Kościół św. Wawrzyńca
służy wiernym w Chorzowie
po dziś dzień. W Knurowie
o perle architektury przypominają pochodząca ze starego kościoła rzeźba Pięknej
Madonny i zabytkowa monstrancja znajdujące się obecnie
w Kry wałdzie. Plac, gdzie
stał św. Wawrzyniec zasiano trawą, postawiono ławki,
umieszczono tabliczki i krzyż.
I tylko lipy wciąż szumią stare
maryjne pieśni.
Justyna Bajko

Knurowianie pamiętają o kościele
św. Wawrzyńca, perle architektury
drewnianej. 10 sierpnia 2014 roku,
jak przed 14 laty, wierni wezmą
udział w pielgr z ymce „St ańmy
u Wawrzyńca – jak nasi ojcowie”.
Uroczysta msza święta o godz. 11.
w kościele św. Wawrzyńca (Chorzów, ul. Lwowska 35).
– Zapraszamy do udziału w święcie
wszystkich knurowian – zachęca
Bogusław Szyguła.
W czasie odpustu będzie możliwość m.in. zwiedzenia kościółka
i wysłuchania jego niezwykłej historii. Odbędzie się także promocja
nowego numizmatu z wizerunkiem
kościółka.

SZCZYGŁOWICE. NOWY PLAC ZABAW PRZY KOŁŁĄTAJA 5

Społecznie dla dzieci
Wspólnota Mieszkaniowa Kołłątaja 5 za własne pieniądze zbudowała
dzieciom plac zabaw
Na począt ku była piaskownica.
- W ramach dobrej współpracy firma, która robiła nam
ocieplenie, postawiła piaskownicę - mówi Marcin Wasilewski z zarządu wspólnoty. - W
marcu na zebraniu wspólnoty
podjęliśmy uchwałę o rozbu-

dowie placu zabaw i to już
ze środków własnych. Trochę
czekaliśmy na sprzęt, ale udało
się. Plac gotowy.
Plac jest dostępny d la
wszystkich dzieci, nie tylko
tych mieszkających przy Kołłątaja 5.
- Nie chcemy zabraniać
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malcom wejścia na plac i zmuszania go do oglądania zza
płotu, jak inne dzieci się bawią
- mówi szczygłowiczanin.
Blok przy ul. Kołłątaja 5
wyróżnia się na tle innych budynków. Jako jeden z nielicznych ma własny monitoring.
- Dla bezpieczeństwa dzie-

ci rozszerzymy pole kamery
tak, aby obejmowała cały plac
zabaw - tłumaczy nasz rozmówca. Zależy mu, by otoczenie było ładne i bezpieczne.
- Moje dzieci już są dorosłe,
z placu zabaw nie skorzystają wyjaśnia.
Jednak nie wszyscy wy-

Inicjatywa wspólnoty to jedno z ciekawszych
przedsięwzięć społecznych lokatorów

siłki zarządu wspólnoty doceniają.
- Zdarzają się ludzie niechętni. Ale jeśli człowiek jest

społecznikiem, to zazwyczaj
ma pod górkę – podsumowuje
Wasilewski.

Tekst i foto: Justyna Bajko
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Bieda aż piszczy, widać
ją na każdym kroku

Mimo trudów codzienności
Hindusi wierza w lepszą
przyszłość

Dzieciom niewiele
trzeba, by śmiać się
i radować, zawsze
znajdą powód
do zabawy

Kraj miliona kolorów
PILCHOWICE. SZKOLNA EKSPEDYCJA W INDIACH

Czerwień bandi, czyli kropki na czole, błękit morza, czerń smutnych oczu,
żółtość szat Kriszny - Indie przyciągają wzrok mieniącą się feerią barw,
kłują biedą i cierpieniem. - Jak sobie wyobrazić Indie? Teraz już wiemy.
Indie są niewyobrażalne - mówią uczestnicy Szkolnej Ekspedycji

Wyruszyli z Pilchowic. Po kilkudziesięciu godzinach przywitali
k raj, w któr y m w ciągu jednego
dnia można ujrzeć całe cierpienie
świata... Indie to miejsce kontrastów,
wymykające się słowom. Słowo... W
Indiach obok języka urzędowego
obowiązuje 21 pobocznych z ponad
400 dialektami. Członkowie Szkolnej Ekspedycji wyruszyli dotknąć
Indii: zasmakować w potrawach,
ubrać sari, potańczyć z hinduskimi
pielgrzymami.
- Najwięcej wynosi się z własnego
doświadczenia - przekonują.

CZERWIEŃ - SYMBOL POMYŚLNOŚCI

26 czerwca, godz. 12:05, praskie lotnisko, kierunek - Bombaj.
Grupa uczniów z Pilchowic oraz
dwóch opiekunów: Ada m Ziaja,
duch sprawczy wyprawy, i Krzysztof
Krztoń w drodze do Indii. Pożegna-

nie z rodzicami, życzenia szczęśliwej
podróży i nie ma już odwrotu. Azja
czeka.
Po przesiadce w Istambule, Polacy
lądują w Bombaju.
- Od razu po wyjściu z samolotu,
wręcz buchnęło gorące, wilgotne i ciężkie powietrze, a była dopiero godzina
5 nad ranem - opowiadają pilchowiczanie. - Szybko zgarniamy bagaże i
idziemy do najbliższej łazienki w celu
„wykąpania się”. Zęby, włosy, buzie
umyte – no to dalej w świat!
Indie przywitały podróżników
zapachem przypraw drażniących nos
i dźwiękiem klaksonów. Transportem rządzi prawo silniejszego. Ale
to pozorny chaos. Hindusi potrafią
sprawnie manewrować pojazdami i
dla dobra turystów gotowi są trochę
nagiąć przepisy, np. zabrać więcej
pasażerów niż mają miejsc...
Z Bombaju grupa wyruszyła po-

ciągiem do Chenneai, potem do
Mahabalipuram. Po 27 godzinach
w końcu normalny nocleg i... prysznic! Dziwna nazwa miasteczka nie
odstraszyła podróżników. Dwa dni
spędzili na „zabawach” z krokodylami
i podziwianiu największego skalnego
reliefu na świecie.

BŁĘKIT, KOLOR BOGÓW

Kolejne miasteczko na mapie,
Rameswaram, to pierwszy krok do

celu ekspedycji, czyli Mostu Adama.
Miejsca, gdzie Półwysep Indyjski
łączy się z Cejlonem.
- Na Moście Adama, na jednej z
bajecznych plaż naszym oczom ukazał się barwny widok - przy samym
brzegu odbywała się rytualna kąpiel
hinduistycznych pielgrzymów - opowiadają podróżnicy. - Błękit nieba w
połączeniu z turkusem toni był na tyle
kuszący, że po chwili i my znaleźliśmy
się w wyjątkowo ciepłej wodzie.

Pilchowiczanie pomimo zmęczenia i żaru lejącego się z nieba czerpali z
Indii całymi garściami. Nieopodal hotelu natknęli się na hinduską świątynię.
- Z milionem ornamentów, płaskorzeźb, malowideł... Labirynt niesamowicie długich korytarzy robił porażające wrażenie. Największym jednak
zaskoczeniem był moment, w którym
stanęliśmy oko w oko z potężnym słoniem - wspominają ze śmiechem.
Skarbem Indii są mieszkańcy:
życzliwi, gościnni, choć trochę nieufni. Nad brzegiem oceanu pilchowiczanie spotkali rybaków z łodziami
rozsypanymi po plaży jak koraliki, w
pełnym skupieniu rozplątującymi sieci. Odwiedzili także miejscową szkołę.
- Na początku nieśmiałe dzieci
szybko się do nas przekonały, uśmiechom i radości nie było końca. Surowe
ściany, klepisko, ogromne tablice, a
na nich trudne matematyczne równania… Na pożegnanie dostali od nas
cukierki dla umilenia nauki - mówią
pilchowiczanie.
Dzień nad oceanem zakończył
taniec z hinduskimi pielgrzymami.

CZERŃ, CZYLI BIEDA

Indie to biedny k raj. Sta ł y m
elementem krajobrazu są slumsy i
dzieci wyciągające dłoń po bilon.
Paulina Wilki, autorka książki o
Indiach, pisze, że „bieda obsiada
drogi i ulice, na czerwonym świetle
puka w zasuniętą szybę, prosi o pieniądze, zostawia na karoserii ślady
ubrudzonych rąk. Kto wysiądzie z
samochodu, zanurzy się w gęstym
powietrzu, w którym mieszają się
sprawy wielu ludzi”.
Po odpoczynku na keralskich rozlewiskach i obiedzie w środku dżungli
pilchowiczanie w strugach deszczu
ruszyli do Bombaju.
- Bombaj to najbardziej zaludnione miasto Indii… Wszechobecny,
typowo indyjski chaos rzucał się w oczy
na każdym kroku. Gdzieniegdzie przebiegał szczur, nad głowami latały nam
wrony... - opowiadają podróżnicy.
Po przejściu przez Wrota Indii,
czyli w ysoki na ponad 26 m łuk,
podróżnicy zajrzeli do kościoła baptystów. Przyciągnął ich radosny śpiew.
- Życzliwość i pozytywne nasta-

wienie baptystów prawdziwie nas
wzruszyło i naładowało energią! opowiadają.
Ubodzy mieszkańcy Indii pomimo prozy życia, często się uśmiechają.
Szczególnie podróżników zauroczyły
kobiety.
- Kobiety mieszkające w Indiach
budzą ogromny szacunek. Stale męczone przez wysokie temperatury i
wilgotność, brak jedzenia, ciężką pracę,
zawsze potrafią zdobyć się na piękny
i szczery uśmiech. Nawet niosąc na
głowie misę pełną cegieł, kawał drewna, czy garnek z ryżem, są ubrane w
barwne sari, z bindi na czole. Wyglądają na zadbane i są pełne pozytywnej
energii - twierdzą pilchowiczanie.

ŻÓŁTY - SYMBOL WIEDZY

Bombaj był miejscem pożegnania
pilchowiczan z Azją. 15 lipca Szkolna Ekspedycja wróciła do domu. Po
kilkunastu dniach życia w indyjskiej
rzeczywistości, uczniowie bardziej docenili polskie drogi, łazienki, brak żaru.
- Te trzy tygodnie w Indiach nauczyły nas wiele pokory i z pewnością

Każdego dnia walczą o przeżycie - ład i porządek
tracą na znaczeniu, gdyż cały wysiłek idzie
na zmaganie się z codziennością

trochę odmieniły: nasze poglądy, charakter, osobowość - mówią podróżnicy.
- Taka wyprawa to też podróż w głąb
siebie, spotykając się z innymi ludźmi,
zmagając się z trudnościami, wzrasta
nasza świadomość i kształtuje się
charakter.
W jednej ze swoich książek Michael Booth napisał, że w Indiach
wystarczy tylko wyjrzeć przez okno,
ż eby poczuć się wd zięczny m z a
swój los: „Niech mi ktoś udowodni,
że po spędzeniu dowolnego czasu
w Indiach można wrócić i nie być
znacznie wdzięczniejszym za bieżącą
wodę, dach nad głową i stosunkowo
przestrzegane przepisy drogowe. A
jeśli Indie nie sprawią, że zaczniesz
doceniać takie rzeczy, to, szczerze
mówiąc, na nie nie zasługujesz”.
Pilchowiczanie wyruszali do Indii po wiedzę o ludziach i kulturze.
Nauczyli się jednak, czegoś znacznie
ważniejszego - być wdzięcznym za to
co się ma.

Nad brzegiem Oceanu
Indyjskiego

oprac. jb, foto:arch.
Szkolnej Ekpedycji

Pamiątkowa fotka z nowo poznanymi znajomymi

Młodzi podróżnicy z Pilchowic wzbudzali
powszechne zainteresowanie
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ogłoszenia

rozrywka nr 32

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Dominik Trygar

Miłosz Zaraziński z Knurowa

ur. 22.07.2014 r., 2810 g, 49 cm

Amelia Błaszczyk z Ornontowic

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 30/2014 brzmia ło: „ Świstak ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Małgorzata Nowosielska. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
W ubiegłot ygod niow y diagra m

krzyżówki wkradł się błąd: zabrakło
oznaczenia (kropki) w kratce na przecięciu drugiej kolumny i siódmego wiersza.
Tym samym niemożliwe było ustalenie
czwartej litery hasła (liczącego siedem
liter). Oczywiście będziemy honorować
wszystkie rozwiązania (sześcioliterowe),
nieuwzględniające tej zagubionej litery
(przyznajemy: trochę dziwaczne), jak
też hasło właściwe, z uwzględnieniem
„zguby”... Za to mimowolne skomplikowanie krzyżówkowej zabawy szczerze
przepraszamy.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Igor Bujnowski z Knurowa

ur. 24.07.2014 r., 3280 g, 52 cm

Mateusz Krzyszczyk z Wilczy

ur. 25.07.2014 r., 2570 g, 50 cm

ur. 26.07.2014 r., 4600 g, 55 cm

Syn państwa Reguła z Czerwionki-Leszczyn
ur. 26.07.2014 r., 3180 g, 50 cm

ur. 28.07.2014 r., 3100 g, 52 cm

Wiktoria Kotlorz z Ornontowic

Syn państwa Michalskich z Gliwic

ur. 28.07.2014 r., 3220 g, 52 cm

Julia Chlewicka z Knurowa

ur. 29.07.2014 r., 4000 g, 57 cm

32

Hercules 2D
- godz. 18.00
Wielki błękit
- godz. 20.00
7.08.2014 r.
CZWARTEK
Tarzan. Król dżungli 2D
- godz. 15.15 17.00
Transformers.
Wiek zagłady 3D dubbing
- godz. 19.00
8.08.2014 r.
PIĄTEK
Tarzan. Król dżungli 2D
- godz.10.00 16.30
Hercules 3D
- godz. 18.00
Wielki błękit
- godz. 20.00
9-11.08.2014 r
SOBOTA-PONIEDZIAŁEK
Tarzan. Król dżungli 2D
- godz. 16.30

12.08.2014 r.
WTOREK
Tarzan. Król dżungli 2D
- godz. 10.00 16.30
Hercules 3D
- godz. 18.00
Wielki błękit
- godz. 20.00

Julia Majewska z Knurowa

ur. 31.07.2014 r., 3060 g, 52 cm

13.08.2014 r.
ŚRODA
Tarzan. Król dżungli 2D
- godz. 16.30
Hercules 2D
- godz. 18.00
Wielki błękit
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
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Jakub Stępień z Knurowa

ur. 30.07.2014 r., 3640 g, 53 cm

Dorota Kuć z Knurowa

ur. 1.08.2014 r., 3700 g, 55 cm

Igor Adamczyk z Leszczyn

ur. 3.08.2014 r., 2790 g, 48 cm
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aktualności
SYLWETKI. TATIANA NASTULA WKRACZA W ŚWIAT, W KTÓRYM DO TEJ PORY
RZĄDZILI MĘŻCZYŹNI

Wodzirej
w spódnicy

Rządzi i dzieli. Z humorem, werwą i polotem. Czy to
bal, czy wesele, dobry wodzirej zadba, by impreza
dobrze zapadła w pamięci uczestników. Do tej pory
świat wodzirejów to był męski świat. Ale to się
zmienia, czego dowodzi Tatiana Nastula, 24-letnia
knurowianka
Foto: arch. prywatne

jęciach. Prowadzili je bracia
Kazimierz i Józef Hojna.
– Starali się nauczyć kursantów prowadzenia imprezy
na wysokim poziomie. Koncentrowali się na nauce tańca,
zabawie z dziećmi i aktywizowaniu uczestników imprez,
np. do udziału w zabawach
– mówi Tatiana. – Miałam
już okazję prowadzić w duecie
z didżejem zabawę sylwestrową i karnawałową oraz towarzyszyć znanemu wodzirejowi
na weselu. To naprawdę daje
mi wiele satysfakcji.
Wygadanie nie wystarczy,
by udanie prowadzić dialog
z publicznością i na bieżąco
komentować to, co się dzieje.
Trzeba też mieć odpowiednią
osobowość, a nade wszystko
umieć przyciągać uwagę. Ale
nie za dużo. Wodzirej nie
może zdominować imprezy.
To goście są najważniejsi i muszą się dobrze bawić.
Kurs sporo naucz ył,
a przede wszystkim pozwolił
knurowiance pomyśleć, jak
przyjemne zacząć łączyć z pożytecznym.

NIE TAKI WODZIREJ
STRASZNY

PIERWSZE KROKI

Jeszcze kilka lat temu oprawa muzyczna wesela czy balu
karnawałowego zlecana była
orkiestrom. Instrumenty i wokal „grały pierwsze skrzypce”.
Dzisiaj prowadzenie imprezy
spoczywa na wodzireju, ściśle
współpracującym z didżejem
odpowiedzialnym za ścieżkę dźwiękową. O fryzurach,
sukniach i strojach nikt nie
pamięta, ale menu i oprawa
muzyczna wesela pozostają
długo w pamięci gości.

Tatiana dryg do prowadzenia imprez miała od zawsze. Najpierw czyniła to
w szkole, potem były wydarzenia kulturalne i w plenerze,
sięgające poza szkolne opłotki.
– Dobre przygotowanie
przed występami publicznymi
otrzymałam współpracując
z knurowskim teatrem Paranoja. Studia na wydziale
filologicznym o specjalizacji
public relations też dobrze się
przysłużyły – wspomina knurowianka.

Myślisz, że wodzić rej to
łatwizna? Jesteś w błędzie.
– Z początku też myślałam, że to dosyć trywialne
zajęcie. Ot, takie typowe, niewymagające „granie do kotleta”– zdradza nam Tatiana. –
Ale szybko zmieniłam zdanie...
Że to niełatwe, pokazał...
Kurs Wodzirejów Wesel i Zabaw Bezalkoholowych w Katowicach. Tak, tak, takie też
istnieją...
K nu row ia n k a w zię ła
udział w trzydniowych za-

Pokutuje przekonanie, że
wodzirej, by rozbawić towarzystwo, zniża się do poziomu
clowna. Nic podobnego, kultura wykonywania tej profesji
rośnie w Polsce z roku na
rok.
– Unikam sytuacji żenujących i takich, które mogłyby komukolwiek uwłaczać.
Utwory typu „Teściowo, ty
stary rowerze” są dla mnie
nie do przyjęcia – śmieje się
wodzirejka.
Dodaje, że piosen k i
„Windą do nieba” zespołu
2 plus 1 na weselu też lepiej
nie grać.
– Na uroczystości mamy
kochającą się parę młodą,
która właśnie przyrzekała

sobie miłość do końca życia.
Tymcza sem treść piosenki
jest inna: pani młoda odrzuca
ukochanego i wychodzi za
kogoś innego – tłumaczy pani
Tatiana.
Bale sylwestrowe i wesela to wymagające imprezy.
Długo trwają. Na parkiecie
wszystko może się zdarzyć,
toteż umiejętność rozwiązywania konf liktowych sytuacji jest nieodzowna.
Credo wodzireja brzmi:
nic na siłę.
– Trzeba umieć dostosować się do sytuacji. Szybko
rozeznać, czy mamy do czynienia z „lwami parkietu”, czy
może ekipą nastawioną mniej
towarzysko i zabawowo, a potem dokonać odpowiedniego
wyboru muzycznego. Umiejętnie mieszać piosenki dynamiczne i s pok ojne . Nie
chcemy przecież wykończyć
gości już na początku imprezy
– śmieje się wodzirejka
Świeżo upieczeni małżonkowie i goście weselni
miewają rozmaite życzenia
muzyczne. Wodzirej musi
umieć dogodzić wszystkim.
– Najlepiej sprawdzają
się hity z lat 80. i 90. Jedni
wolą tańczyć, drudzy brać
udział w zabawach, a jeszcze
inni siedzieć. Powinnam być
elastyczną. Nie unikam podpowiedzi co do repertuaru.
Bywa, że para młoda ogranicza
program do jednego gatunku
muzycznego, choć to nie zawsze
trafiony pomysł. Generalnie
wesele to forma godów, folklor.
Dominuje klimat rubaszny,
więc i „Majteczki w kropeczki”
mogą się pojawić – dodaje
Tatiana Nastula. – To zadziwiające jak wielu moich rówieśników doskonale się przy
tym bawi, choć na co dzień
słuchają bardziej wyszukanej
muzyki. A co, gdy piosenka
okazuje się niewypałem, płosząc towarzystwo z parkietu?

– Zgrabnie ją skracamy
i wyciszamy – tłumaczy wodzirejka.
Sporą trudność sprawia
zintegrowanie gości.
– To często ludzie z różnych środowisk, którzy widzieli
się sto lat temu, preferują odmienne gusta. Jedyne co ich
łączy, to para młoda. Musimy
dać impuls, oderwać ich od stołu, zachęcić do wspólnej zabawy. Mam ogromną satysfakcję,
gdy widzę jak ludzie otwierają
się nawzajem...
Czy bywają sytuacje zaskakujące? Tak, ale nasza rozmówczyni mówi, że jej się to
jeszcze nie przytrafiło. Jednak
słyszała o pannie młodej, której pękł gorset, sprawiając, że
od pasa w górę ukazała się tak
jak ją Pan Bóg stworzył...
– Wodzirej błyskawicznie
zaangażował gości do zabawy
w wężyka i wyznaczył osobę,
która wyprowadzając pannę
młodą, okrytą marynarką
pomogła jej wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji.
Kierowanie imprezą może
stresować.
– Za każdym razem czuję
emocje. Taki stres nie paraliżuje mnie, a raczej mobilizuje – zapewnia wodzirejka.
– Zresztą, jak powiedział
bodajże Gustaw Holoubek:
przestałbym być aktorem,
gdybym się nie stresował.
Wodzirejstwo jako źródło stałego dochodu? Tatiana
zastanawia się.
– Myślę, że po latach doświadczeń i wyrobienia sobie
marki na pewno tak. Jednak
jeśli nie robi się tego z pasją,
to g rozi w y palenie. Takie
czasy, że nic nie jest pewne.
Trzeba być kreatywnym i nie
zniechęcać się porażkami.
Osobiście nie stawiałabym
wszystkich pieniędzy na jednego konia, dlatego staram się
rozwijać i kształcić w innych
kierunkach.
/bs/

foto-migawka
Foto: Dominik Trygar

Ponad 90 dzieci wzięło udział w półkoloniach zorganizowanych przez parafię
pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. Kilku- i nastolat ki świetnie
się bawiły. Koloniści m.in. odwiedzili
fabrykę czekolady we Wrocław iu, podziwiali roślinność w Śląskim Ogrodzi
e Botanicznym w mikołowskim Bujakow ie, zachwycali się dinozaurami
w Krasiejowie, oszaleli na punkcie zwierząt
w minizoo w Krywałdzie. Pluskali się w basenie, piekli kiełbask i na ognisku
, szaleli na placach zabaw, grali, ćwiczyli, rywalizowali w konkursach,
szlifowa li talenty w rozmait ych zajęciach...
Jednego tylko nie zaznali: nudy. Na zdjęciu koloniści z II turnusu w Farskich
Ogrodach.
/bw/
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HANDEL I USŁUGI
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

21-45/14Y

Mieszkanie do wynajęcia w Gliwicach
48 m2, 2 pokoje. Tel. 517 120 769

32-35/14

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

Sprzedam dom. Tel. 508 192 750

Sprzedam działkę na Moczurach. Cena
do uzgodnienia. Tel. 606 263 494
32-34/14

26–35/14

1/14-odw.

23/14-odw.

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

15/14-odw.

30-35/14

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

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

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

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe
3 pokoje + kuchnia, 62 m2, ul. Wilsona 5.
Tel. 782 365 074

32-33/14

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-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.

O piekunka do dziec ka z wieloletnim
doświadczeniem lub do osoby starszej
(certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

Sprzedam pilnie mieszkanie 70,82 m 2
os. WP. Tel. 887 695 783

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

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

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

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Wynajmę M-4 70 m2 w dobrej lokalizacji.
Tel. 607 269 261

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

28-52/14

30-35/14
3-52/14

30-32/14

31-33/14

30-33/14

Odnawianie napisów na nagrobkach.
Tel. 501 228 972

1-35/14

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

8-48/14

13/14-odw.

25-odw.

MOTORYZACJA

31-33/14

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

13/14-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

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

19-35/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

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

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

27-32/14

Zatrudnię fr yzjerkę Szczygłowice.
Tel. 503 075 616

32/14

23-35/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

31-40/14

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
Koziełka. Tel. 602 365 617

32-33/14

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

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

SZUKAM PRACY

31-33/14

Dom do sprzedania na Wilczy dwurodzinny
z działką 2000 m2. Tel. 502 761 247
30-32/14

Kupię lokal pod
Tel. 602 396 366

działalność.

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

30/14-odw.M

23/14-odw.

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).

Urodziny w kinie

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 zwiedzanie 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).

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
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sport

Powtórzyła sukces
sprzed roku
nymi umiejętnościami, ale
i towarzyszyło jej szczęście
i atmosferyczne przeszkody
ominęły naszą sportsmenkę.
K nurow ia n ka w yg ra ła
klasyfikację juniorów w kategorii dziewcząt do lat 18 i tym
samym zakwalifikowała się do
regat o Mistrzostwo Europy
Juniorów Eurosaf, które odbędą się w Gdyni.
Po sukcesie w Pucharze
Europy Agnieszka wyjechała
na zgrupowanie kadry narodowej i przygotowywała się do
Mistrzostw Świata Juniorów
w klasie Laser Radial.

- W mistrzostwach tych
startować będzie już w gronie
najlepszych zawodniczek świata startujących między innymi
w igrzyskach olimpijskich, dlatego nie spodziewamy się tak
rewelacyjnych wyników jak do
tej pory – mówi Jacek Błaszczyk, trener klubowy Agnieszki. – Jednakże jest to kolejny
krok w jej karierze, która od
wielu lat rozwija się w bardzo
dobrym kierunku. Będziemy
trzymać kciuki, a przy odrobinie szczęścia może będziemy
mieć powody do radości.
PiSk
Foto: prywatne archiwum

Jedną z wakacyjnych propozycji Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Knurowie na przyjemne spędzenie
wolnego czasu był turniej siatkówki plażowej. Turniej dość
niezwykły, bo mogły w nim
wystąpić członkowie rodzin.
Ostatecznie do rywalizacji na
piasku przystąpiło 10 par.
- Turniej rozegrano systemem „brazylijskim”, powszechnie uważanym za jeden
z najbardziej sprawiedliwych
systemów gry. Nazywany jest
również „systemem do dwóch
przegranych”, bowiem dana
drużyna odpada dopiero po
przegraniu dwóch meczów.
Oznacza, to, że nawet z jedną
przegraną zespół może osiągnąć bardzo dobry wynik - informują organizatorzy.
Zwycięską parę tworzył
ojciec Grzegorz Rybakiewicz z
córką Nicole. Kolejne miejsce
zajął Maciej Mikłos i Dawid
Herzig, a na trzecim miejscu
turniej zakończyły Natalia
Strachota i Sandra Kaliniewicz.
PiSk

Agnieszka Dubiel w łódce i w towarzystwie
byłego klubowego kolegi - Cypriana Błaszczyka,
który zajął w swej kategorii II miejsce

Nicole Rybakiewicz
z ojcem Grzegorzem,
czyli zwycięska para
rodzinnego turnieju
siatkówki plażowej

Na II miejscu turniej
zakończyli: Maciej Mikłos
i Dawid Herzig

Miejsce na najniższym stopniu
podium wywalczyły: Natalia
Strachota i Sandra Kaliniewicz

Foto: MOSiR

W środow isku spor towym mówi się, że wygrać po
raz pierwszy to „pikuś”, ale
powtórzyć sukces to już coś,
co potrafią tylko najlepsi.
Nie od dziś wiadomo, że do
grona najlepszych w swej dyscyplinie należy młoda knurowianka Agnieszka Dubiel.
W jej przypadku powtórzenie
sukcesu to nic nowego, ale my
obok tego nie możemy przejść
obojętnie, więc odnotujmy,
że 17-latka w ygrała regaty
morsk ie z c yk lu Pucha r u
Europy w klasie Laser Radial.
To oznacza, że startując na
wodach Bałtyku nie tylko
pow tórzyła su kces sprzed
roku, ale i podniosła sobie
poprzeczkę, bowiem wtedy
startowała w klasie niższej Laser 4,7.
- To olb r zy mi suk ce s ,
tym bardziej, że miał miejsce
na morzu, gdzie startujemy
bardzo rzadko - podkreślają
w rybnickiej Sekcji Żeglarskiej
„Kuźnia” zaznaczając, że regaty odbywały się przy ciągłym
i silnym wietrze dochodzącym
do 13 metrów na sekundę
i przy falach sięgających nawet
czterech metrów.
Trudne warunki były powodem wycofania się grupy
zawodniczek i zawodników,
natomiast Agnieszka Dubiel
wykazała się nie tylko ogrom-

Ojciec
z córką
najlepsi

Najlepsze miksty
w knurowskim turnieju
Regionalnych Mistrzostw
Miast Śląska w siatkówce
plażowej

informacja

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

14.08 - godz. 11.00 – Kompleks Boisk ORLIK

07.08 - godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”

Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6 - osobowych do lat 13

Turniej Siatkówki Plażowej w kat. OPEN

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

20.08 godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”

Turniej Piłki Nożnej Plażowej Drużyn 3 – osobowych do lat 16

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

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.

Przegląd Lokalny Nr 32 (1118) 7 sierpnia 2014 roku

Miksty pod siatką
Kąpielisko Leśne „Zacisze” było
areną zmagań najlepszych na Śląsku
par mieszanych w siatkówce plażowej. W piątym turnieju zaliczanym
do cyklu Regionalnych Mistrzostw
Miast Śląska wzięło udział 11 par,
które walczyły o punkty rankingowe,
pozwalające na prawo startu w finale
całego cyklu.
Najlepszy mikst knurowskiego
turnieju to Izabela Marczyńska i Sebastian Marczyński, który w finale
pokonał Martę Szajer i Daniela Kmitę.
PiSk

KOŃCOWA KLASYFIKACJA
TURNIEJU W KNUROWIE:
1. Izabela Marczyńska / Sebastian Marczyński - 30 pkt
2. Marta Szajer / Daniel Kmita
- 24 pkt
3. Marzena Partyarcha / Wojciech Widawski - 20 pkt
4. Klaudia Skroban / Łukasz Skroban
- 16 pkt
5. Małgorzata Płusa / Wojciech Widz
- 12 pkt
6. Magdalena Kuziak / Marcin Cebo
- 12 pkt
7. Eliza Wleciał / Tomasz Winiarski
- 8 pkt
8. Kinga Pawlas / Adrian Ciupa
- 8 pkt
9. Katarzyna Gwożdziewicz / Michał Szpak
- 4 pkt
10. Joanna Gibiec / Tomasz Wożniak
- 4 pkt
11. Julia Kurpanik / Łukasz Farana
- 4 pkt
Finał odbędzie się 9 sierpnia z Jastrzębiu.
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sport

Miał być hit, wyszedł kit

PiSk

nie nadawała się do gry. Mieliśmy propozycję z GKS-u,
by zagrać w Katowicach na
sztucznej murawie, ale kilku
moich zawodników narzeka
na drobne urazy i nie chciałem ryzykować ich występu
na sztucznej trawie. Sparing
musieliśmy odwołać, ale w
sobotę spotkaliśmy się w klubie
i rozegraliśmy grę wewnętrzną na bocznym boisku przy
Dworcowej - relacjonuje trener Wojciech Kempa.

Jak się nie ma co się lubi…

Prezentacja – to słowo
w kontekście piłki nożnej
wymieniane jest najczęściej
w okresie poprzedzającym
inaugurację jesiennej bądź
wiosennej rundy rozgrywek.
A skoro w najbliższy weekend
sezon rozpoczną 4-ligowcy to
o prezentacji mówimy również
w kontekście Concordii.
Klub z Dworcowej podjął
się organizacji spotkania zawodników z kibicami już po
raz trzeci z rzędu. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie

fakt, że jest jednym z nielicznych na szczeblu 4. ligi, który
w tym temacie dorównuje
klubom z najwyższej półki.
Sympatycy „biało-zielono-czarnych” marzą zapewne
o tym, by nie tylko prezentacja
łączyła Concordię ze znanymi
piłkarskimi markami, ale jak
się nie ma co się lubi, to się lubi
co się ma.
Do zobaczenia na Kąpielisku Leśnym „Zacisze”. Oby
tylko pogoda dopisała...

7 sierpnia, godzina 16.00,
kąpielisko leśne „Zacisze” - to
termin i miejsce trzeciej już
z rzędu prezentacji piłkarzy
Concordii.
Tym razem prezentacja połączona będzie z innymi atrakcjami. Jedna z nich adresowana
będzie do najmłodszych, którymi zaopiekują się trenerzy z
Piłkarskiego Przedszkola.

Atrakcyjnie zapowiada się
również pokaz zumby i latino
przygotowany przez Studio
Rekreacji Ruchowej Mi Ritmo.
„Na deser” kibice poznają
nowych zawodników Concordii, z którymi będzie można
porozmawiać, czy też zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie.

Piotr Skorupa

To już dzisiaj!

Ten duet miał w nowym sezonie
decydować o lepszej jakości gry
ofensywnej Concordii. Z duetu ostał się
tylko Dawid Gajewski, bowiem Kamil
Pancer nie porozumiał się z działaczami

Czas na pierwszy
poważny egzamin
W sobotę nastąpi inauguracja 4-ligowego sezonu.
Concordia do pierwszego
egzaminu przystąpi w Kamienicy Polskiej.
Ostatni sprawdzian knurow ia n był z apla nowa ny
na minioną niedzielę. W
tym dniu Concordia miała
zagrać z rezerwami GKS-u
Katowice. Do spotkania nie
doszło, bow iem po ubiegłotygodniow ych burzach
murawa Stadionu Miejskiego

Zza biurka
Foto: Piotr Skorupa

(Energetyk ROW Rybnik),
Mateusz Widera (powrót po
rocznej przerwie), Mariusz
Cholewa (KS Bojków).
W rubryce „ubyli” należy
w pisać Ad ria na Morawca
i Mateusza Dembińskiego,
którzy prawdopodobnie wyjechali z kraju, kontuzjowanego Grzegorza Krusińskiego, Patryka Nalepę (zagra
prawdopodobnie w Jedności Przyszowice), Wojciecha
Liszkę (przeszedł do LKS-u
Bełk) i Patryka Wasilewskiego (nie wznowił treningów).
Kadra Concordii liczy 29
zawodników: Bączkiewicz,
Cholewa, Filip, Gajewsk i,
Gałach, Grabowski, Guzera,
Ja rosz ewsk i, K a r wowsk i,
Kempa, Kozdroń, Krasoń,
Kruk, Krzysztoporski, Maciejewski, Mawo, Mikulski,
Modrzyński, Paśnicki, Pietrasz, Pilc, Rozumek, Salwa,
Spórna, Śliwa, Walentynow icz , Widera, Wiel iczko,
Żyrkowski.

W tych okolicznościach
ostatnim sparingiem był wyjazdowy występ przeciwko
Fortecy Świerklany. Concordia wygrała go 2:0 po bramkach Bartłomieja Maciejewskiego i testowanego Mariusza
Cholewy, który ostatnio grał w
KS Bojków.
Przeciwko Fortecy knurowianie zagrali w następującym zestawieniu: Krasoń
46’ Widera, Śliwa 46’ Pilc,
K rz ysz toporsk i, Pa śn ick i

46’ Mikulski, Jaroszewski
4 6’ Bącz k iew icz , Spór na
46’ Wieliczko, Żyrkowski
69’ Rozumek, Rozumek 46’
Cholewa, Maciejewski 46’
Karwowski, Modrzyński 46’
Filip, Gajewski 46’ Pietrasz.
K i l k ad z ie si ąt god z i n
przed tym spotkaniem okazało się, że Concordii nie
zasili… Kamil Pancer.
PiSk

PiSk

Foto: Archiwum

Kamil Pancer nie zagra
w Concordii - to największa niespodzianka ostatniego
tygodnia. Napastnik, który
w trzech grach kontrolnych
strzelił trzy bramki, nie doszedł do porozumienia z działaczami knurowskiego klubu. Nie da się ukryć, że miał
to być hit letniego okienka
transferowego. Do rozstania
doszło, mimo że jeszcze przed
rozpoczęciem okresu przygotowawczego Kamil Pancer
złożył podpis na kontrakcie...
Nazwiska zawodników,
którzy tworzyć będą kadrę
knurowskiego 4-ligowca poznaliśmy po sparingu z Fortecą
Świerklany (2:0). I bez dwóch
zdań, największym wzmocnieniem Concordii powinien
okazać się Dawid Gajewski,
który występował ostatnio w
niższych ligach niemieckich.
Obok niego nowymi twarzami
są: Jacek Grabowski, Grzegorz
Guzera, Damian Walentynowicz (wychowankowie), Bartłomiej Śliwa, Bartosz Pietrasz

Tak było rok temu w czasie imprezy na
kompleksie boisk przy Orliku. Zimą piłkarze
zaprezentowali się w kinie, natomiast dzisiaj
spotkają się z kibicami na kąpielisku leśnym
„Zacisze”

IV liga
TERMINARZ SPOTKAŃ CONCORDII KNURÓW I JEDNOŚCI 32 PRZYSZOWICE

Grupa I
1 KOLEJKA

9-10 sierpnia
LKS Kamienica Polska - Concordia Knurów

2 KOLEJKA

16-17 sierpnia
Concordia Knurów - Fortuna
Gliwice

3 KOLEJKA

23-24 sierpnia
Polonia Poraj - Concordia
Knurów

4 KOLEJKA

27 sierpnia
Concordia Knurów - Pilica
Koniecpol

5 KOLEJKA

30-31 sierpnia
Górnik Piaski - Concordia
Knurów
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6 KOLEJKA

6-7 września
Concordia Knurów - MLKS
Woźniki

7 KOLEJKA

13-14 września
Ruch Radzionków - Concordia
Knurów

8 KOLEJKA

20-21 września
Concordia Knurów - Sarmacja
Będzin

9 KOLEJKA

27-28 września
Zieloni Żarki - Concordia Knurów

10 KOLEJKA

4-5 października
Concordia Knurów - RKS Grodziec

11 KOLEJKA

11-12 października
Unia Ząbkowice - Concordia
Knurów

12 KOLEJKA

18-19 października
Concordia Knurów - Slavia
Ruda Śląska

13 KOLEJKA

25-26 października
Raków II Częstochowa - Concordia Knurów

14 KOLEJKA

2 listopada
Concordia Knurów - Przyszłość Ciochowice

15 KOLEJKA

8-9 listopada
Gwarek Tarnowskie Góry Concordia Knurów

Grupa II
1 KOLEJKA

9-10 sierpnia
Drzewiarz Jasienica - Jedność 32 Przyszowice

2 KOLEJKA

16-17 sierpnia
Jedność 32 Przyszowice Krupiński Suszec

3 KOLEJKA

23-24 sierpnia
LKS Bełk - Jedność 32 Przyszowice

4 KOLEJKA

27 sierpnia
Jedność 32 Przyszowice - Iskra Pszczyna

5 KOLEJKA

30-31 sierpnia
Unia Turza Śląska - Jedność
32 Przyszowice

6 KOLEJKA

11 KOLEJKA

7 KOLEJKA

12 KOLEJKA

8 KOLEJKA

13 KOLEJKA

9 KOLEJKA

14 KOLEJKA

10 KOLEJKA

15 KOLEJKA

6-7 września
Jedność 32 Przyszowice Górnik Pszów

13-14 września
GKS Radziechowy-Wieprz Jedność 32 Przyszowice

20-21 września
Jedność 32 Przyszowice Gwarek Ornontowice

27-28 września
Czarni-Góral Żywiec - Jedność 32 Przyszowice

4-5 października
Jedność 32 Przyszowice Forteca Świerklany

11-12 października
GKS II Katowice - Jedność
32 Przyszowice

18-19 października
Jedność 32 Przyszowice Szczakowianka Jaworzno

25-26 października
Podlesianka Katowice - Jedność 32 Przyszowice

2 listopada
Jedność 32 Przyszowice Unia Racibórz

8-9 listopada
GTS Bojszowy - Jedność 32
Przyszowice
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Najlepsi amatorzy
w NSZZ Solidarność
wili członkowie NSZZ „Solidarność” KWK Knurów,
dlatego korzystając z okazji chciałbym podziękować
przewodniczącemu naszego
związku za wsparcie okazane podczas tego, jak i innych
turniejów, w których bierzemy udział – powiedział
Michał Bagiński, pełniący
tego dnia funkcję trenera
zespołu.
Po d o bn i e j a k w p o przednich edycjach tej imprezy nie zabrakło gości z
zagranicy. Ekipa z Ostrawy
stanowiła jednak tylko tło
dla pozostałych i po trzech
porażkach musiała wracać
do domu.
G łów ny koordy nator
turnieju Marcin Poly wka
zapewnia też, że nie był to
ostatni turniej tego rodzaju.
– Już we wrześniu chciałbym podjąć się organizacji
kolejnych zawodów, również
z udziałem gości zza południowej granicy. Dziękuję
dyrektorowi MOSiR oraz
prezesowi TKKF Szczygłowice, które były organizatorami imprezy – powiedział.
Waldemar Jachimowski

odbędą się pod koniec sierpnia
w Barcicach i Międzybrodziu
Żywieckim, a których jest organizatorem, będą zwieńczeniem
jego wieloletniej współpracy z
APN Knurów.
- Ze swojej strony serdecznie dziękuję trenerom oraz ro-

Artur Litwin (z prawej)
koordynował działalność
Akademii, a także pracował
przy organizacji turniejów
i zgrupowań dla młodych
piłkarzy

Grupa II
1. KOLEJKA

- 9 sierpnia
LKS Buk Rudy - Tempo Paniówki, Wilki Wilcza - AKS CEZ
Elcho Wyzwolenie Chorzów

2. KOLEJKA

- 16 sierpnia
Urania Ruda Śląska - Wilki
Wilcza, Tempo Paniówki Energetyk ROW II Rybnik

3. KOLEJKA

NSZZ Solidarność

- 23 sierpnia
Zamkowiec Toszek - Tempo
Paniówki, Wilki Wilcza - MKS
Zabrze-Kończyce

4. KOLEJKA

WYNIKI TURNIEJU:
- grupa A: Solidarność – TKKF I 4:0, TKKF II – Mega Sport
2:0, Solidarność – Mega Sport 3:1, TKKF II – TKKF I 1:5,
TKKF II – Solidarność 0:5, Mega Sport – TKKF I 3:3,
- grupa B: Tritech Big-Bud – Intermarché 0:2, Old Centrum
– Cizinecka Legija 4:1, Old Centrum – Tritech Big-Bud 1:2,
Cizinecka Legija – Intermarché 1:10, Old Centrum – Intermarché 4:3, Cizinecka Legija – Tritech Big-Bud 2:4,
- 1/4 finału: Old Centrum Bielsko-Biała – Mega Sport Bielsko-Biała 1:1 k. 4:5, TKKF I Szczygłowice – Tritech Big-Bud 0:4,
- 1/2 finału: Mega Sport Bielsko-Biała – Solidarność 1:1 k.1:3,
Intermarché – Tritech Big-Bud 5:4,
- mecz o 3. miejsce: Mega Sport Bielsko-Biała – Tritech Big-Bud 4:3,
- finał: Solidarność – Intermarché 5:4.
Zwycięzcy zagrali w składzie: Damian Maciaszczyk, Bartosz
Flis, Adrian Zabłocki, Przemysław Jędrzejczak, Tomasz
Dura, Damian Jakubowski (kierownik drużyny), Paweł Mastyj,
Michał Bagiński, Mateusz Mularczyk, Kamil Paczkowski,
Sebastian Brodziński.
Zespół Intermarché wystąpił w składzie: Mateusz Cybulski,
Maciej Bociański, Rafał Krzyśka, Przemysław Dewucki,
Bartosz Pietras, Mateusz Boryga, Łukasz Dyjach, Dominik
Jabłoński.

Artur Litwin
żegna się z APN-em

Ar tur Lit w in zrezygnował z funkcji kierownika
knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej. - Podjąłem taką decyzję w związku z obowiązkami
zawodowymi i brakiem czasu
- informuje Artur Litwin i dodaje, że obozy sportowe które

TERMINARZ TEMPA PANIÓWKI I WILKÓW WILCZA

Foto: organizatorzy

Druży na piłkarska
NSZZ Solidarność zwyciężyła w zorganizowanym na
Kompleksie Boisk Wielofunkcyjnych turnieju Amator Cup 2014. Triumfatorzy
zawodów jak burza przeszli
fazę grupową strzelając rywalom 12 goli i tracąc tylko
jednego, po czym w półfinale spotkali się z ekipą
Mega Sport z Bielska-Białej.
Tym razem „związkowcy”
natrafili na zacięty opór ze
strony piłkarzy ze stolicy
Podbeskidzia i dopiero w
rzutach karnych wykazali
swoją wyższość. Finałowy
pojedynek z zespołem Intermarché początkowo toczył się pod dyktando tych
drugich, którzy prowadzili
już 3:1. Drużyna Solidarności nie da ła jedna k za
w yg ra ną i doprowad zi ła
do remisu. K iedy w ydawa ło się, ż e znów cz ek a
ją konkurs „jedenastek ”,
zespołowa akcja rozegrana
na 20 sekund przed końcem
meczu i trafienie Pawła Mastyja dały jej wygraną.
– Cieszy nas zwycięstwo
w tur nieju i fakt, że nie
doznaliśmy żadnej porażki.
Trzon naszej drużyny stano-

Klasa okręgowa

- 27 sierpnia
Tempo Paniówki - Wilki Wilcza

5. KOLEJKA

- 30 sierpnia
Wilki Wilcza - LKS 1908 Nędza, AKS CEZ Elcho Wyzwolenie Chorzów - Tempo Paniówki

6. KOLEJKA

- 6 września
Tempo Paniówki - Urania Ruda
Śląska, ŁTS Łabędy - Wilki
Wilcza

7. KOLEJKA

- 13 września
Wilki Wilcza - Czarni Pyskowice, MKS Zabrze-Kończyce
- Tempo Paniówki

8. KOLEJKA

- 20 września
Zuch Orzepowice - Tempo Pa-

niówki, Sokół Orzesze - Wilki
Wilcza

9. KOLEJKA

- 27 września
Wilki Wilcza - Orzeł Mokre,
Tempo Paniówki - LKS 1908
Nędza

10. KOLEJKA

- 4 października
ŁTS Łabędy - Tempo Paniówki, KS 94 Rachowice - Wilki
Wilcza

11. KOLEJKA

- 11 października
Wilki Wilcza - Wawel Wirek,
Tempo Paniówki - Czarni Pyskowice

12. KOLEJKA

- 18 października
Sokół Orzesze - Tempo Paniówki, LKS Buk Rudy - Wilki
Wilcza

13. KOLEJKA

- 25 października
W i l k i W i l c z a - En e r g et y k
ROW II Rybnik, Tempo Paniówki - Orzeł Mokre

14. KOLEJKA

- 2 listopada
KS 94 Rachowice - Tempo
Paniówki, Zamkowiec Toszek
- Wilki Wilcza

15. KOLEJKA

- 8 listopada
Wilki Wilcza - Zuch Orzepowice, Tempo Paniówki - Wawel Wirek

Klasa A

dzicom za wieloletnią współpracę, a wszystkim dzieciom
trenującym w Akademii życzę
powodzenia w dalszym rozwijaniu piłkarskiego talentu
- mówi były już kierownik
APN.

PiSk

Klasa A ruszy 17 sierpnia
Śląski Związek Piłki Nożnej
- Podokręg Zabrze poinformował, że zestaw par 1. kolejki rozgrywek w Klasie A przedstawia
się następująco: KS MOSiR Stal
Zabrze - Ruch Kozłów, Gwiaz-

da Chudów - Gwarek Zabrze,
MKS Zaborze - Carbo Gliwice,
Zryw Radonia - Orły Bojszów,
Tęcza Wielowieś - Salveo Drama Kamieniec, Sokół Łany
Wielkie - Społem Zabrze, Na-

przód Żernica - Walka Zabrze,
Młodość Rudno - Jedność 32 II
Przyszowice.
Wszystkie mecze odbędą
się 17 sierpnia o godzinie 17.

PiSk

Zmarł Jan Organiściok

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Smutna informacja dotarła do nas z Paniówek. 1 sierpnia zmarł wieloletni prezes Tempa Józef Organiściok (na archiwalnym zdjęciu pierwszy z lewej).

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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KNURÓW. NAKRĘTKI SŁUŻĄ POMOCY

Kilka pudeł
radości
Sześć pudeł nakrętek przynieśli do naszej
redakcji Dominika i Przemek. Wypełniony
po brzegi worek przyciągnęła Amelka. – To
wszystko dla Laury – mówiły dzieci. – Żeby była
zdrowa!

Niedzielne zawody zakończyły tegoroczny cykl Grand Prix – szczygłowiccy wędkarze
chętnie uczestniczą w dorocznej imprezie

SZCZYGŁOWICE. WĘDKARZE ZAKOŃCZYLI CYKL GRAND PRIX

Puchar dla zwycięzcy
Stefan Pikus zdobył Grand Prix wędkarskiego sezonu 2014 na stawie
Jaskinia. W niedzielę odebrał okazały puchar poświadczający zasłużony
sukces
Cykl Grand Prix to w Kole Wędkarskim przy KWK Szczygłowice
zawody z długą i uznaną tradycją.
Rok w rok do rywalizacji przystępuje
kilkudziesięciu wędkarzy. Zwycięstwo wśród znajomych, kolegów

i przyjaciół to prestiż i satysfakcja.
Nic dziwnego, że rywalizacja bywa
wyrównana.
Tegoroczny sezon szczególnie
miło wspominać będzie Stefan Pikus.
W każdych zawodach umiejętności

Zdobywca Grand Prix Stefan Pikus (w środku) przyjął
gratulacje prezesa Leszka Rejkowicza (z lewej) i skarbnika
Czesława Piórka

i szczęście dawały mu wysokie lokaty.
Dobra forma sprawiła, że może się
cieszyć ze zwycięstwa. Drugie miejsce zdobył Zygmunt Walder, trzecie
– Damian Wolny.
Puchar i gromkie brawa zwycięzca przyjmował w niedzielne
przedpołudnie.
– W imieniu wszystkich kolegów
wędkarzy serdecznie gratuluję – nie
szczędził pochwał Leszek Rejkowicz,
prezes koła. Wtórował mu skarbnik
koła – Czesław Piórek.
Prezes podsumowując sezon,
podkreślił koleżeński duch wędkarskiej rywalizacji i pozytywne
znaczenie działalności koła na rzecz
miejscowej społeczności.
Niedzielne, ostatnie zawody cyklu Grand Prix dobrze zapamięta też
ich zwycięzca – Jerzy Kiełb. Drugie
miejsce zajął Pikus, a trzecie Artur
Duda.
Tekst i foto: bw

Podobno panuje znieczulica,
podobno każdy myśli tylko o sobie...
Knurowianie każdego dnia, przynosząc do redakcji nakrętki, udowadniają nam, że to kłamstwo.
– Chcemy pomagać! Zbieranie
nakrętek nic nie kosztuje. I tak je wyrzucamy do kosza, a tak mogą jeszcze
komuś pomóc – tłumaczą zbierający.
Spory zbiór dostarczył m.in. Stefan Machulik ze Szczygłowic.
– Zbierałem chyba z pół roku –
przyznał.
– I będę to czynić nadal – zapewnił. – Cieszę się, że taki drobiazg może
się przydać.
Laura w lutym skończyła 8 lat.
Uwielbia zabawę z rówieśnikami.
Zawsze się uśmiecha, kiedy wokół
niej biegają kuzynki i koleżanki.

Przemek i Dominika uzbierali sześć pudeł. Pomagała
cała rodzina

Amelka z pomocą taty
i kolegi przyniosła worek
nakrętek

Sama jeszcze nie potrafi pobiec razem z nimi, ale dzięki nakrętkom to
może się zmienić.
„Nakrętkomanię” rozkręcili rodzice Laury. Nie stać ich była na
regularne turnusy rehabilitacyjne,
których potrzebuje dziewczynka.
Koszt jednego to kilka tysięcy.
Rodziców dziewczynki wzrusza
życzliwość knurowian. Za każdym
razem kiedy odbierają z redakcji
nakrętki, nie potrafią ukryć radości,
że tylu osobom zależy, aby ich córka
była samodzielna. Świadomość, że
nie są sami w walce o zdrowie Laury,
jest równie ważna jak pieniądze.
- Bardzo wszystkim dziękujemypodkreślają rodzice.
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW. CZY ELEMENTARZ DLA DZIECI TO ELECMENTARZ DLA WYDAWCÓW...

Strasznie droga darmowa nauka
Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2014 roku
rodzice pierwszoklasistów zaoszczędzą w sumie około 101 mln złotych.
Oszczędności dla rodziców to straty dla wydawców, którzy rekompensują
je sobie podnosząc ceny na podręczniki do klas starszych
Darmowy podręcznik odciąży
kieszenie rodziców. Odciąży, ale nie
wszystkim. W przypadku klas starszych nie ma co liczyć na pomoc państwa. Płacą rodzice, płacą niemało.
Gdy minister edukacji Joanna
Kluzik-Rostkowska ogłosiła zamiar
wprowadzenia darmowego elementarza, na rynku księgarskim zawrzało. Wydawcy obliczyli, że stracą około
350 milionów złotych. W wywiadzie
dla Polskiej Agencji Prasowej szef
Polskiej Izby Książki Włodzimierz
Albin, tłumaczył, że podręczniki
dla pierwszych trzech klas to około
25 proc. wartości rynku wszystkich

podręczników szkolnych. Wieszczył,
że w skutek reformy upadną wydawnictwa i małe księgarnie. Związki zawodowe w Wydawnictwach
Szkolnych i Pedagogicznych w liście
otwart y m do minister edukacji
alarmowały, że pracowników firmy
czekają zwolnienia grupowe.
- Wasz eleMENtarz, nasz cMENtarz! Ginie wolny rynek książki szkolnej. Zwolnienia obejmą niemal 40
proc. pracowników - czytamy w liście.
MEN nie zgodził się z wydawcami. Podczas sejmowego wystąpienia
minister edukacji wyjaśniała, że
zależy jej wyłącznie na ograniczeniu

kosztów rodziców. Wysokie ceny
podręczników nazwała patologią.

COŚ ZA COŚ

Rodzice i księgarze alarmują, że
wydawcy, aby zrekompensować sobie
straty, podnieśli ceny podręczników
do klas starszych.
- Zauważyłam wzrost cen i jest
to dla mnie szokujące - mówi Daria
Szotowicz, właścicielka księgarni
Merkury w Knurowie. - Co roku
podręczniki drożały o złotówkę, góra
dwa złote. Obecnie ceny skoczyły o
kilka złotych.
Za komplet książek do klasy II

rodzice zapłacą 305 zł. Najdroższe są
podręczniki do klasy IV – aż 489 zł.
Zestaw zawiera m.in. trzy książki, w
tym do muzyki i plastyki, z których
uczniowie będą korzystać przez trzy
lata.
Rodzice szukają oszczędności,
kupując książki w antykwariatach i
na portalach internetowych.
- Zdarza się także, że decydują
się na zakup samych ćwiczeń, wtedy
cena jest niższa - wyjaśnia Daria Szotowicz. - Najwięcej trzeba wydać na
książki do języka angielskiego, nawet
do 100 zł, i do informatyki - 56 zł.

RODZICE PŁACZĄ, ALE PŁACĄ.

- Zaciskają zęby i złorzeczą w
duchu. Choć są przyzwyczajeni, że
jest źle - dodaje właściciela księgarnia
Merkury.
Pani Barbara, mama gimnazjalisty, jeszcze nie kupiła książek do
szkoły.
- Syn na razie żyje wakacjami, ale

powoli trzeba zacząć myśleć o nauce.
Zawsze płaciłam dużo za podręczniki,
a mówią, że edukacja jest darmowa!
- śmieje się, ale z przekąsem, knurowianka. - Nie żal mi wydawców, już
wystarczająco na nas zarobili!
Wszystkie knurowskie szkoły
podstawowe zdecydowały się na
darmowy podręcznik. Elementarz
trafi do szkół 23 sierpnia.
jb

