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Knurów. KinoSzkoła robi furorę...

foto-migawka

Magia kina działa

Ponad 13 tysięcy widzów uczestniczyło w tegorocznej
edycji KinoSzkoły. Wszyscy zadowoleni, a najmłodsi
wręcz zachwyceni...

Zajęcia w kinie? Dzieci były
wniebowzięte...

„N

oblesse oblige”, czyli
szlachectwo zobowiązuje. W czwar t kow y
poranek k nurowsk ie Kino Scena
Kultura tętniło życiem wyższych sfer.
Opanowane przez królewiczów, księżniczki, damy dworu i rycerzy jawiło się
miejscem, gdzie bez odpowiedniego
tytułu nie sposób się dostać.
A jednak przedszkolakom z Planety Dzieci i szkolnej „Dwójki” się
udało. To właśnie one zaludniły kino,
nadając mu arystokratycznego szyku.
Pod wprawnym, okraszonym humorem i swadą, prowadzeniem... rycerza
Jedi(?), poznawały dole i niedole rycerskiego stanu. I były wniebowzięte...
W taki właśnie, fantazyjny i ma-

gnetyzujący sposób działa Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej
KinoSzkoła.
- To pozaszkolna forma edukacji,
wspierająca w głównej mierze rozwój
kompetencji medialnych i społecznych
zarówno dzieci i młodzieży jak i ich
wychowawców – tłumaczy Justyna
Kosik, kierownik Kina Sceny Kultury.
- Program ten realizowany jest w ponad
50 kinach i ośrodkach kultury na terenie
Polski, a nasze miasto i nasi uczestnicy
KinoSzkoły pod względem frekwencji
utrzymują się co roku w pierwszej piątce!
W dopiero co zakończonym roku
szkolnym odbyło się 110 spotkań w
ramach programu. Zgromadziły dokładnie 13 263 uczestników.

- Wynik ten jest oczywiście świadectwem wrażliwości i świadomości
wielu osób, począwszy od dyrektorów
naszych knurowskich szkół, poprzez
wychowawców poszczególnych klas i na
rodzicach uczestników skończywszy –
dodaje kierownik Kosik. - W tym roku
zaprosiliśmy również do współpracy
i współuczestnictwa w spotkaniach
filmowych grono entuzjastów X Muzy
spośród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
KinoSzkołę doceniły – nagradzając - Polski Instytut Sztuki Filmowej
i Centralny Gabinet Edukacji Medialnej. Podoba się dzieciom, rodzicom i
opiekunom.
- Nasze trzy-, cztero- i pięciolatki
były oczarowane – podsumow uje
niekonwencjonalne zajęcia Agnieszka
Zakrzewska, opiekunka z Planety
Dzieci. – Sala kinowa, oprawa, stroje,
fantastyczne prowadzenie, wszystko je
fascynowało...
Zadowolenia z frekwencji i oceny
nie kryje kierownik Kosik.
- To bardzo miłe słowa – przyznaje.
I dodaje: - Wszystkim, którzy przyczyniają się na co dzień do rozwoju i pogłębiania naszej edukacji pragnę bardzo
serdecznie podziękować. A jednocześnie
zaprosić do dalszej współpracy przy
szóstej już edycji KinoSzkoły od października...
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28 emerytów z Koła nr 2 w Krywałdzie wróciło z Wrocław
ia - Europejskiej Stolicy Kultury. - Atrakcji jak na jeden
dzień było bardzo dużo - mówi przewodniczący koła Tadeusz
Wolf, zachwalając wycieczkę. W stolicy Dolnego
Śląska emeryci zobaczyli m.in. ogród zoologic zny z afrykana
rium-oceanarium i Panoramę Racławicką. Wiele
frajdy dostarcz yło im poszukiwanie krasnali - symbolu Wrocław
ia.
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Kuźnia Nieborowska

Wypadek na „krzyżówce”
Cztery osoby trafiły do szpitala w wyniku zderzenia
dwóch samochodów osobowych na DK 78

Przypadek czy robota piromana? Strażacy skłaniają się ku tej
drugiej opcji...

Knurów. Pożar za cmentarzem

Kto podpala altanki?

Od kilku tygodni ktoś podkłada ogień pod altanki
za cmentarzem przy ul. 1 Maja

W

sobotę o godz. 1.00 dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
przyjął zgłoszenie o śmieciach płonących za cmentarzem. Po dotarciu na
miejsce okazało się, że to nie śmieci,
tylko altana. Strażacy zabezpieczyli

Po stanie samochodów widać, że zderzenie było bardzo mocne

D

o nieszczęśliwego zdarzenia
doszło w poniedziałek, około godziny 11.00, na skrzyżowaniu DK 78 z drogami wiodącymi
z Knurowa i Pilchowic. Jak informuje
policja, volkswagen golf, kierowany
przez 66-latka, wyjeżdżał z drogi
podporz ąd kowa nej w iod ącej od
Pilchowic w k ierunku Knurowa.
Oprócz kierowcy w samochodzie
były dwie osoby. Prowadzący nie
zastosowa ł się do zna ku „stop”,
wskutek czego zderzył się z toyotą

yaris, jadącą DK 78 od strony Gliwic.
Toyota była samochodem do nauki
jazdy z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Pyskowicach.
Na miejscu wypadku pojawiło
się pogotowie (karetki i śmigłowiec),
straż pożarna (strażacy z knurowskiej, a także z gliwickiej JRG), policja
oraz pomoc drogowa. Według relacji
świadka wypadku, pierwsza karetka
pojawiła się na miejscu błyskawicznie
– przypadkowo przejeżdżała akurat
drogą wiodącą z Pilchowic.

Toyotą jechały dwie osoby i to
one ucierpiały w wypadku najmocniej. 50-letni instruktor nauki jazdy
został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu. Karetki
pogotowia przewiozły do szpitala
18-letnią kursantkę z toyoty, a także
kierowcę volkswagena (z urazem
brzucha) i 50-latkę, która podróżowała golfem jako pasażerka. Ruch
na skrzyżowaniu został tymczasowo
wstrzymany.
MiNa

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

miejsce i ugasili pożar. Wszystko
wskazuje na to, że to celowe podpalenie. Przypomnijmy, że na przestrzeni
ostatnich kilku miesięcy dochodziło
już do podobnych przypadków.

/g/

Żernica

Oślepiło go słońce, potrącił
rowerzystę

W Żernicy doszło do wypadku z udziałem
rowerzysty. Kierowca osobówki tłumaczył,
że nie zauważył jednośladu, gdyż oślepiło
go słońce

Pada deszcz - źle, świeci słońce - też niedobrze: kierowcy
muszą być skoncentrowanie w każdych warunkach
pogodowych...

Ś
Jeden z poszkodowanych został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego do szpitala w Sosnowcu

wiatło może przeszkodzić w bezpiecznej jeździe nawet doświadczonym kierowcom – refleksy na szybie
i innych pojazdach stanowią poważne
zagrożenie na drodze. Tydzień temu
w środę, około godziny 18.00 przy
ul. Szafranka w Żernicy, kierujący
samochodem marki Nissan, 62-letni
mieszkaniec powiatu gliwickiego,

wykonując manewr skrętu w lewo,
na skrzyżowaniu dróg nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu 51-letniemu
rowerzyście z Gliwic. Poszkodowany
ma złamania obojczyka, lewej nogi
i ręki, utracił przytomność.
Policja przypomina, że olśnienie
światłami lub słońcem nie jest okolicznością łagodzącą.
oprac. /g/
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Porządkowanie gospodarki ściekowej miasta trwało kilka lat, pochłonęło kilkadziesiąt milionów
złotych, w zamian dając realne korzyści - ekonomiczne dla miasta i ekologiczne dla środowiska

Knurów. Miasto wspiera inwestujących w kanalizację

Dotacja za podłączenie
Do 3 tys. zł dotacji można otrzymać z miasta na
inwestycje w kanalizację sanitarną. Procedura nie jest
specjalnie skomplikowana, ale nie wolno przegapić
terminów

W

prz y pad ku i nwest ycji
związanych z kanalizacją,
dotacją objęte są podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
wykonane i odebrane przez PWiK
w Knurowie. Warunek: odbiór musi
nastąpić do 31 października 2016
roku. To raptem cztery miesiące. Dużo
i mało zarazem...
Dotacja może być przyznana w wysokości:
• 80 zł – do jednego metra bieżącego podłączenia,
• 200 zł – do jednej studni zabudowanej na podłączeniu,
ale łącznie nie więcej niż 3 tys. zł.
Jak postarać się o dotację? Trzeba

złożyć w Urzędzie Miasta wypełniony
wniosek. Formularze dostępne są
w Biurze Podawczym UM (ul. Ogana
5, parter) i na stronie internetowej
www.knurow.bip.info.pl (zakładka:
dotacje na przedsięwzięcia proekologiczne). Do wniosku należy dołączyć
załączniki: oświadczenie o prawie do
nieruchomości (lub wyciąg z ksiąg
wieczystych) oraz – w razie potrzeby – zgodę właściciela bądź zarządcy
budynku. Dołączyć trzeba też geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
wybudowanego podłączenia, sporządzoną przez uprawnionego geodetę i protokół odbioru przez PWiK
(kserokopie obydwu dokumentów,

Nie przyłączać? Pomysł zły i kosztowny
Kilka miesięcy temu Najwyższa Izba Kontroli weryfikowała „działania organów
gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej”.
Prześwietliła też Knurów.
NIK pozytywnie oceniła działalność gminy. Sformułowała przy tym wnioski,
które niekoniecznie spodobają się właścicielom nieruchomości w Knurowie.
Tym, którzy niezgodnie z przepisami pozbywają się ścieków. Najwyższa Izba
Kontroli wniosła m.in. o „egzekwowanie, na drodze administracyjnej, od właścicieli zobowiązanych do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej realizacji tego obowiązku”. Oczekuje też podjęcia „systematycznych
działań nadzorczych w celu sprawdzania prawidłowości realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych oraz częstotliwości ich opróżniania”. Mówiąc
wprost: z terenu gminy powinny zniknąć dziurawe, z przelewami, szamba.
Sanitarny obowiązek
Po kilku latach intensywnych prac dobiegło końca porządkowanie gospodarki
ściekowej gminy. Tam, gdzie powstała sieć kanalizacji sanitarnej, na właścicielach nieruchomości powstał obowiązek podłączenia się do tej sieci.
– Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą
wymagania określone w przepisach odrębnych przed oddaniem do użytku sieci
kanalizacji sanitarnej – zastrzega Anna Lewandowska z Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
Wobec mieszkańców, którzy nie przystąpią do czynności skutkujących przyłączeniem nieruchomości do wybudowanej sieci sanitarnej, zgodnie z przepisami
musi zostać wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne i wydana decyzja
nakazująca wykonanie tego obowiązku.
– Konsekwencją niespełnienia obowiązku może być nałożenie na zobowiązanego grzywny celem przymuszenia – przestrzega naczelnik Lewandowska.
Koszty wykonania przyłącza ponoszą właściciele nieruchomości, przy czym
(zgodnie z uchwałą Rady Miasta) osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe
mogą ubiegać się o dofinansowanie takiej inwestycji.

/bw/
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Niespełna połowa
samorządów w regionie promuje
działania na rzecz ochrony środowiska udzielając dotacji na proekologiczne inwestycje. Do tych, pozytywnie się wyróżniających, gmin
należy Knurów. Można dyskutować,
czy 3 tys. zł to dużo, czy mało, ale
warto o nie się postarać...

potwierdzone za zgodność przez
wnioskodawcę).
Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane według kolejności
wpływu do UM. Pozytywna weryfikacja wniosku otwiera drogę do zawarcia
umow y pomiędzy wnioskodawcą
i miastem.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku
jest podstawą do zawarcia umowy.
Umowa określa przeznaczenie i kwotę
dotacji, a także termin i sposób rozliczenia zadania objętego dotacją oraz
termin wykorzystania dotacji (termin
nie jest jednoznaczny z datą wypłaty/
przelewu).
Rozliczenie dotacji odbywa się
w oparciu o umowę na odbiór ścieków, zawartą z PWiK, oraz oświadczenie o likwidacji lub zaprzestaniu
w ykorzysty wania zbiornika bezodpł y wowego do odprowadzania
ścieków bytowych (szamba) i mapę
(oryginał) zasadniczą z naniesionym wybudowanym podłączeniem
(wydaną przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gliwicach). Niewywiązanie się z umowy w ciągu 5 lat skutkuje
zwrotem dotacji z odsetkami.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miasta – Wydziale
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska (tel.
32 339 22 99).
Bogusław Wilk

sygnały czytelników
32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Fale na Książenickiej
– W lutym albo marcu pisaliście
o wizji lokalnej na ul. Książenickiej
z udziałem urzędników powiatu
i kopalni, która miała być wstępem
do naprawy nawierzchni drogi. Mija
pół roku od tego czasu i to co najgorsze na niej było – dziury i „fale”
z wybrzuszonej kostki – nadal takim
zostało. Jest co prawda plus: naprawiono dwa odcinki przy granicy
Szczygłowic i Książenic, ale to nadal
mało. Kiedy drogowcy zlikwidują
uskoki?
I. ze Szczygłowic
Gdzie się bawić?
– Martwi mnie, że na osiedlu
Wojska Polskiego II ubywa terenów do zabawy dla dzieci. Gdzie się
mają bawić dzieci z Piłsudczyków
7, 8, 9, jak w okolicy znikają znane
nam z dawnych lat placyki przeznaczone do zabawy? Chciałbym, aby
takie miejsca miały pod blokiem,
żeby nie trzeba było się z wnukami
wybierać na drugi koniec miasta.
Żeby piasek w piaskownicach był
czysty jak łza, a huśtawki zawsze
zadbane. A, i jeszcze jedno. Nie
podoba mi się, że to, co mogłoby
być dla dzieci, zawłaszczają ci, co
mają auta. W Dzień Dziecka miałem
scysję z takim jednym, co z placyku, gdzie mogłyby się bawić dzieci,
zrobił sobie parking. Na Machoczek
kazał mi iść! Nie skończyło się na
słowach... Teraz szlag mnie trafia
na to wszystko... Zróbcie coś z tym!
Mieszkaniec z osiedla WP II
Dawniej było inaczej
– Jestem knurowianinem starej
daty, dobrze pamiętam dawne lata.
I nie przypominam sobie, aby kiedyś
były kłopoty z przedszkolami. Nie
wydziwiano tyle, co teraz. Wiadomo
było, które dzieci idą do przedszkola, a które do szkoły. Nikt nie mieszał i nie zmieniał reguł z dnia na
dzień. No i przedszkoli było więcej.
W samym naszym mieście przecież
były budynki, których dzisiaj już nie
ma. Jedno przedszkole było tam,
gdzie dzisiaj Planeta, drugie tutaj
koło ronda przy starym kościele,
jeszcze jedno w Krywałdzie, gdzie je
szkody górnicze podniszczyły. Nawet w Domu Związkowca kiedyś był
żłobek i przedszkole. Wiem, wiem,
to były inne czasy, inny system, inna
ilość dzieci, no ale jakoś wtedy to
państwo akurat z tym zagadnieniem
radę sobie dawało. Jestem w takim
wieku, że mnie to już nie dotyczy,
ale trochę mnie zaskakuje, że jest
taki kłopot. Nie przypominam tego,
by coś wytykać, tylko w trosce

o dzisiejszych rodziców i dzieci, bo
muszą się borykać z problemem,
jakiego kilkadziesiąt lat temu nie
znano.
Knurowianin
Rady dla drogowców
– Wiele jest do poprawienia, jeśli
chodzi o ruch drogowy w Knurowie,
tak, żeby było łatwiej i bezpieczniej.
Bardzo ciężko się skręca z ul. 1 Maja
w Kazimierza Wielkiego. Droga jest
wąska, a jak jeszcze ktoś krzywo
stanie przy Netto, to trudno go
wyminąć. Tam jest taki szeroki
chodnik – nie można by go zwęzić,
żeby jezdnia była szersza?
Jak się jedzie do Bojkowa i chce
się skręcić w lewo na Kosmonautów,
to jest problem, bo ci z naprzeciwka jadą prosto. To samo, gdy się
próbuje skręcać w lewo z Wilsona
na Szpitalną. Trzeba przepuszczać
tych z przeciwka i człowiek nie
zdąży skręcić, bo znowu jest czerwone. Z kolei światła na Dworcowej
powinny być bliżej skrzyżowania
z Koziełka.
A poza tym, komu jest potrzebne
ograniczenie do 40 km na godzinę?
Przecież nikt go nie przestrzega.
Stefan
Skwer pod parking?
– Jak niełatwo było zaparkować
przy Szpitalnej 8 przed 15 laty,
tak trudno jest i dzisiaj. Co prawda
w pobliżu przybyło miejsc postojowych, ale przecież samochodów też
jest więcej. Zastanawiam się, czy
rozwiązaniem nie byłoby zrobienie
parkingu po drugiej stronie ulicy,
w sąsiedztwie działek. Ściąć skarpę,
zrobić dojazd, wybudować schodki.
Proste... Jest też trochę miejsca
między biurowcem a terenem szpitala, ale szkoda mi tych drzew, które tam rosną. No chyba, że dogadać
się ze szpitalem i „wjechać” w jego
teren. Myślę, że przy dobrej woli
zainteresowanych instytucji jest
sposób, by wreszcie załatwić raz
na zawsze problem z parkowaniem
w tym rejonie.
M.
I po co to było...
– Właśnie usłyszałam w radiu,
że gimnazja zostaną zlikwidowane. Po prawie 20 latach historia
zatoczy krąg i wrócimy do starego,
sprawdzonego systemu. I tak sobie myślę: ileż było zachodu, żeby
z podstawówek wydzielić gimnazja,
ile poszło na to pieniędzy i... wszystko na nic. Wszystko trzeba będzie
odkręcać. I po co to było?
M.S.
Not. bw, MiNa

Knurów. Los dopisał graczowi

Szczęśliwe linie

W kolekturze Lotto przy ul. Mieszka I ktoś kupił
fartowną zdrapkę za 3 zł, dzięki czemu wzbogacił
się o 3600 zł

Ż

eby wygrać, trzeba grać – taką
radę mają ajenci kolektur dla
wszystkich, którzy marzą o fortunie.
Knurowian nie trzeba do tego specjalnie namawiać, zwłaszcza że kilku
graczy stąd zapisało się w historii
Lotto złotymi zgłoskami, sięgając po
główne wygrane.
Ostatnia w ygrana, jaka padła
w kolekturze przy ul. Mieszka I (sklep
Netto), może nie jest powalająca, ale
z pewnością dostarczyła szczęśliwcowi sporo radości. Bo kto by nie chciał
wydać 3 zł na zdrapkę, by za chwilę

skakać pod sufit z powodu wygrania
3600 zł. Na wakacje – jak znalazł.
Warto dodać, że główna nagroda
w „Szczęśliwych liniach” to 36 tys. zł,
najniższa 36 zł.

/g/
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Knurów. Zbliża się remont ul. Wolności

czyli plaży nie będzie...

Foto: Bogusław Wilk

Roboty w ukropie,

Ważne

Strzeż się barszczu!

Wzdłuż całego koryta potoku Promna w Paniówkach
oraz na jego dopływach rozplenił się barszcz
Sosnowskiego – roślina niebezpieczna dla ludzi

W

ójt gminy Gierałtowice ostrzega
przed bezpośrednim kontaktem z rośliną powodującą zapalenie
skóry, pęcherze na skórze i trudno
gojące się rany. Blizny po oparzeniu
barszczem i zapalenie spojówek długo
nie zanikają.

Barszcz trudno pomylić z inną
rośliną. Dorasta nawet do 4 metrów.
Ma białe kwiaty w formie baldachów i duże postrzępione liście, które
osiągają niekiedy od 150 do 200 cm
długości.
/g/

Przy ulicy pojawiają się pierwsze znaki, jeszcze nieaktywne, wskazujące objazdy...

Lada dzień ul. Wolności opanują drogowcy. Przez lato
będą uwijać się (jak) w ukropie. Ich zadaniem jest
gruntowna przebudowa drogi na odcinku od ul. 1 Maja
po posesję nr 53

U

lica Wolności to jedna z najstarszych i najładniejszych traktów
w Knurowie. Póki co szlachetność budynków kontrastuje z nierówną
drogą asfaltową i popękanymi chodnikami. Niebawem to się zmieni.
Remontem zajmie się spółka Strabag Infrastruktura Południe z Wrocławia, zwycięzca przetargu rozpisanego przez knurowski Urząd Miasta.
Inwestycja obejmie wykonanie nowej
nawierzchni z podbudową, chodników

z kostki brukowej, zjazdów na posesje,
progu najazdowego i odcinka kanalizacji deszczowej. Za realizację zadania
wykonawca otrzyma prawie 1,3 mln zł
z budżetu Knurowa.
Niestety, robót o tak obszernym
zakresie nie da się w ykonać niepostrzeżenie. Gdy przebudowa się
rozpocznie, okoliczni mieszkańcy
i kierowcy będą musieli się liczyć
z czasową zmianą organizacji ruchu.
Odpowiedni projekt jest już gotowy.

W tej chwili opiniuje go Policja, potem
trafi do zatwierdzenia przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Gliwicach.
To nie koniec przygotowywanych
zmian na ul. Wolności. Urząd Miasta
zlecił wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wolności do
skrzyżowania z ul. Jęczmienną. Ma być
gotowa do 24 sierpnia. Jeśli znajdą się
fundusze, inwestycja (od posesji nr 53
po skrzyżowanie z ul. Jęczmienną) zostanie dokończona w przyszłym roku.
/bw, jb/

Knurów. Kłopotliwy pustostan...

Dziupla, szalet, śmietnik...
Zaśmiecony pustostan przy Wilsona jest utrapieniem sąsiadów. Po raz
kolejny wystosowali w tej sprawie pismo do Urzędu Miasta. Jednak
urzędnicy są bezsilni, bo od lat nie udaje się ustalić właściciela opuszczonej
nieruchomości

Foto: Mirella Napolska

K

i l ka k rot nie pisa liśmy ju ż
o niszczejącym od lat budynku przy ul. Wilsona, który
jest wykorzystywany do rozmaitych
celów, ostatnio – służy niektórym
jako dzikie wysypisko śmieci. Poruszaliśmy temat na naszych łamach
w lutym br. Dziś wracamy do niego
za sprawą Czy telnika, który dwa
tygodnie temu ponowił pismo w tej
sprawie, kierowane do Urzędu Miasta
Knurów. Odwiedził też naszą redakcję, prosząc o interwencję.
Dom, o któr ym mowa, nigdy
nie został zamieszkany ani nawet
ukończony. Nasz Czytelnik, pan Korneliusz, miał okazję osobiście poznać
właściciela.
– Kiedy budował, brał wodę z naszej studni – wspomina. – Mówiliśmy
sobie „dzień dobry”, „co u pana słychać?”. Z tego, co wiem, wyjechał potem
do Niemiec. Od tego czasu minęło już
chyba ze 40 lat.
Jak mówi nasz Czytelnik, właściciel zostawił dom w stanie surowym.
Zdążył wstawić okna, a nawet postawić ogrodzenie.
– Płot stopniowo rozkradano –

Porzucony dom, podrzucane śmieci - dla polskiego prawa to
istny węzeł gordyjski: nie do rozwiązania; co gorsze, nawet
nie wiadomo, jak go przeciąć...

mówi sąsiad. – Jak próbowałem interweniować, to sam obrywałem,
elewację domu mi kiedyś jajkami
obsmarowali.
Według relacji sąsiadów, w ciągu
wielu lat opuszczony budynek pełnił
różne funkcje – był miejscem suto zakrapianych imprez, pełnił rolę szaletu,
a nawet dziupli dla złodziei samochodów, a w ostatnich latach – śmietniska.
– Były tam pożary, co najmniej ze
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trzy razy straż pożarna przyjeżdżała –
opowiada pan Korneliusz. – Smród był
straszny, bo plastik się palił. Niedawno
dwa razy zauważyłem przez okienko,
jak wyrzucają śmieci. Raz to była
kobieta, blondynka. Otworzyłem okno
i krzyczałem. Szkoda, że nie miałem
pod ręką lornetki – zobaczyłbym numer
rejestracji samochodu.
Tak nieprzyjemne sąsiedztwo to
przykra sprawa. Toteż co kilka lat oso-

Knurów

Honorowo oddaj krew
W niedzielę na terenie parafii pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego zostanie
przeprowadzona akcja honorowego oddawania
krwi

A

kcję organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Specjalistyczny
ambulans będzie czynny w godzinach
8.30‒13.30.
Aby oddać krew, trzeba być osobą
zdrową w wieku 18‒65 lat i ważyć
co najmniej 50 kg. Zgłaszając się do
punktu poboru krwi, należy zabrać
ze sobą dowód tożsamości. W dniu

oddawania krwi warto też zjeść lekki
posiłek.
Jeśli ktoś chciałby zostać honorowym krwiodawcą, a w niedzielę
nie będzie w stanie, może to uczynić
w piątek lub poniedziałek w Przychodni nr 4 przy ul. Dworcowej. Punkt
poboru krwi jest czynny w godzinach
8‒11.

by mieszkające w pobliżu pustostanu
składają pisma do magistratu, Starostwa Powiatowego, Straży Miejskiej.
Tyle że w tej akurat sprawie urzędnicy
są bezsilni. Działka i stojący na niej
dom to własność prywatna, chroniona
przez polskie prawo jak żadna inna.
Nikt w imieniu gminy nie ma prawa
wkroczyć na jej teren i posprzątać.
Nikt nie ma też prawa wydatkować
środków publicznych na sprzątanie
prywatnej własności.
Wyrzucone śmieci formalnie są
własnością posiadacza gruntu, na
którym leżą. W naszej interwencji z lutego br. ustaliliśmy, że zgodnie z art.
34 ustawy o odpadach z 27 kwietnia
2001 r., wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, w drodze decyzji, nakazuje
posiadaczowi odpadów usunięcie
odpadów z miejsc nie przeznaczonych
do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej
decyzji.
To jedyne narzędzie gminy do
rozwiązania tego typu problemów.
Tyle że w tym wypadku jest ono nieskuteczne, bowiem właściciel jakby
zapadł się pod ziemię. Mimo prób
jego odnalezienia podejmowanych
zarówno przez urzędników gminnych jak i powiatowych, miejsce jego
pobytu od lat pozostaje tajemnicą.
Ostatni znany im niemiecki adres
właściciela jest już nieaktualny. Nikt
też od lat nie płaci podatku od tej
nieruchomości.
– Wyczerpaliśmy wszystkie środki
dostępne prawem – zapewniała nas w
lutym Aleksandra Polywka, naczelnik

Wydziału Finansów Urzędu Miasta
Knurów.
Panu Korneliuszowi nie chce się
wierzyć, że porzucona, nieopłacana
nieruchomość nie może zostać przejęta przez gminę.
– A potem lekko by to sprzedano
komuś, kto by wykorzystał tę działkę
jak należy – mówi. – A wiele osób się
pytało o ten teren.
Jednak, choć trudno w to uwierzyć (ale to dziwaczna prawda), nie
ma regulacji prawnych, na podstawie
których opuszczone parcele przechodziłyby po latach na własność gminy.
Od czasu ukazania się poprzedniego tekstu na temat nieruchomości na
Wilsona nic się nie zmieniło.
– Stan prawny nadal jest nieuregulowany – mówi zastępca komendanta
Straży Miejskiej w Knurowie Andrzej
Dobrowolski.
Warto przypomnieć, że Straż Miejska może ukarać mandatem tych,
którzy zaśmiecają prywatną posesję.
Podstawą do mandatu jest tu naruszenie
regulaminu utrzymania czystości w
Gminie, w którym są określone zasady
gromadzenia i odbioru odpadów. Zatem
gdyby ktoś przyłapał na gorąco osobę
wyrzucającą śmieci tam, gdzie nie należy, może zgłosić to Straży Miejskiej.
Warto zapisać numery rejestracyjne,
aby łatwiej było zidentyfikować winnego
zaśmiecania. To wszystko, co można
formalnie zrobić, dopóki nie znajdzie się
właściciel. No chyba że znajdą się jakieś
„krasnoludki”, które skrycie (i nielegalnie) posprzątają wszystko „na błysk”.

/bw/

MiNa
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Wakacje. 7 najczęstszych zagrożeń dla zdrowia dzieci

Przezorność nie zaszkodzi

Lato i wakacje to dla najmłodszych czas wolności i zabawy. Jednak to też okres, kiedy dzieci
bardziej niż w innych porach roku narażone są na choroby i wypadki
Na wakacjach łatwiej nabić
sobie guza i złapać kontuzję,
warto więc zawczasu wiedzieć,
jak sobie radzić...

L

ekarze ze Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
opracowali listę siedmiu najczęstszych
wakacyjnych zagrożeń dla zdrowia
dzieci.
– Nie zawsze choroba czy kontuzja
dziecka wymaga odwiedzenia szpitalnego oddziału ratunkowego, czasem
wystarczy wizyta u lekarza rodzinnego. Są jednak sytuacje, kiedy wizyta
w szpitalu jest niezbędna – informuje
Barbara Kunsdorf-Bochnia, kierownik
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka.
Na co uważać? Przeczytaj, zapamiętaj...

Foto: morgueﬁle.com

Oparzenia słoneczne

Dbajmy, by dzieci nie przebywały
na słońcu w godzinach od 10 do 15.
Jeśli są narażone na promienie słoneczne, zawsze powinny mieć nakrycie
głowy oraz okulary przeciwsłoneczne.
Chrońmy dzieci smarując je kremem
z filtrem o faktorze minimum 50,
również po każdym wyjściu z wody.
Objawy poparzenia słonecznego to
nie tylko zaczerwieniona boląca skóra.
Może pojawić się również osłabienie,
gorączka, nawet wymioty. W takim

Knurów. Podwójny jubileusz w kopalni

Historia zatoczyła koło

Minęło 25 lat od reaktywacji obchodów święta Piotra
i Pawła oraz poświęcenia szybu „Jan”

T

reklama

radycję górniczego święta zapoczątkowało 29
czerwca 1922 roku przejęcie od Niemców kopalni.
Na pamiątkę tego wydarzenia kilka miesięcy później
szybom I i II, „stojącym na rubieżach Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej”, nadano imiona Piotr i Paweł. Świętu
towarzyszyła niezwykła oprawa: mieszkańców Knurowa
zbudziła orkiestra górnicza, później odbyła się msza
polowa, a Wojciech Korfanty wręczył zasłużonym pracownikom zegarki.
Święto patronów kopalni obchodzono do końca II
wojny światowej. Wraz z nastaniem nowych porządków
świętowanie było niemożliwe, jednak pamięć okazała się
trwalsza od ustroju socjalistycznego.
Temat przywrócenia dawnego święta powrócił z
inicjatywy Związku Zawodowego Pracowników KWK
„Knurów”, zaś pomostem łączącym przeszłość z teraźniejszością było poświęcenie 29 czerwca 1991 roku
i nadanie imienia „Jan” szybowi III. Mszy w cechowni
na Polu Wschód przewodniczył biskup Damian Zimoń.
Asystowali mu: ks. dziekan dekanatu knurowskiego Jerzy Kolon i proboszcz parafii pw. św. Cyryla i Metodego
ks. Rajmund Stachura. Kopalnię reprezentował dyrektor
Michał Kwiatkowski.
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przypadku należy skontaktować się z
lekarzem. Jeśli ucierpiała tylko skóra,
stosujmy zimne okłady i podawajmy
dziecku napoje.

Odwodnienie

Nie dopuszczajmy do sytuacji, w
której dziecko przebywa zbyt długo
na słońcu, zwłaszcza w godz. 10-15.
Pilnujmy, by dzieci miały nakrycia
głowy, koszulki z rękawami, by dużo
piły. Objawy odwodnienia to m. in.
podwyższona temperatura, apatia,
senność, rozdrażnienie, brak chęci
picia. Jeśli występują, dziecko powinno
trafić na szpitalny oddział ratunkowy .

Kleszcze

Uni k ajmy miejsc, w k tór ych
kleszcze występują – lasów, parków,
zwłaszcza ich obrzeży. Jeśli idziemy z
dzieckiem na spacer w tamte rejony,
ubierzmy je w długie spodnie i ubrania
z długim rękawem. Jeśli po spacerze
zauważymy kleszcza u dziecka, miejsca na skórze, gdzie wbił się pajęczak,
nie należy smarować tłuszczem. To
powoduje, że wypuszcza on do skóry
więcej wydzieliny, która może zawierać groźne bakterie. Kleszcza można
usunąć samemu, poprzez wykręcenie
go za pomocą pęsety lub za pomocą
specjalnego przyrządu dostępnego w
aptece. Jeśli tego nie potrafimy, należy
udać się do lekarza rodzinnego lub
do przychodni świadczącej nocną
lub świąteczną pomoc medyczną. Z
kleszczami nie jedziemy na szpitalny
oddział ratunkowy – tego typu zdarzenie nie kwalifikuje się do odwiedzin
SOR-u.

Ukąszenia owadów

Niebezpieczne są przede wszystkim osy, szerszenie i pszczoły, w
mniejszym stopniu meszki i komary. Ukąszenia są groźne zwłaszcza
dla dzieci uczulonych na jad owadów. Alergia po ukąszeniu może się
objawić w postaci pokrzywki, obrzęku,
duszności czy utraty przytomności. W
skrajnym przypadku wstrząs anafilaktyczny może zagrażać życiu. Co możemy zrobić? Pilnujmy, by owady nie
dostały się do napojów naszych dzieci
– ukąszenia w okolicach krtani są

W środę minęło 25 lat od tamtych wydarzeń. Z tej okazji w niedzielę (3 lipca), o godz. 11.30 w kościele w starym
Knurowie odbędzie się uroczysta msza św., celebrowana
przez arcybiskupa Zimonia. Tuż po niej władze kopalni
„Knurów-Szczygłowice” oraz przedstawiciele związków
zawodowych w asyście pocztów sztandarowych złożą przed
pomnikiem hołd górnikom zmarłym na stanowiskach
pracy.
/g/,
foto: arch. Bogusława Szyguły

śmiertelnie niebezpieczne. Miejsca po
ukąszeniach należy posmarować środkiem dostępnym w aptece, dziecku
można też podać wapno. Ze zwykłymi
skutkami ukąszenia poradzimy sobie
sami w domu. Jeśli podejrzewamy, że
wystąpiła reakcja alergiczna, należy
natychmiast udać się do szpitala.

Urazy – głowy, brzucha,
kończyn

Przede wszystkim obserwujmy nasze dzieci i ich zabawy. Interweniujmy,
gdy chcą skoczyć na głowę do wody
w miejscu nieznanym, gdy wspinają
się na tam, gdzie nie powinno się
tego robić. Pilnujmy, by miały ubrane
kaski i ochraniacze podczas jazdy na
rolkach czy rowerze. Wszystkie urazy
głowy, brzucha czy uszkodzenia kończyn należy oczywiście konsultować
z lekarzami. Na SOR nie jedziemy
tylko wtedy, jeśli mamy do czynienia
z zadrapaniami czy niewielkim skaleczeniami.

Zatrucia pokarmowe

Chrońmy nasze dzieci przed źle
przechowywanymi mrożonkami, np.
lodami, przed słodyczami w dużych
ilościach czy fast foodami. Uważajmy
szczególnie na grzyby, i te łąkowe, i leśne. W żadnym wypadku nie powinny
ich jeść małe dzieci. Nie podawajmy też
grzybów, jeśli nie mamy pewności, co
tak naprawdę zebraliśmy. Jeśli podejrzewamy, że nasze dziecko zatruło się
grzybami, natychmiast należy udać się
do szpitala. Generalnie każde zatrucie
pokarmowe powinno być konsultowane z lekarzem.

Infekcje wirusowe
i bakteryjne

Zdarzają się w każdej porze roku.
To nie tylko katary, kaszle i bóle gardła,
ale także tzw. grypy żołądkowe. Te
schorzenia absolutnie nie wymagają
wizyty w szpitalu. Jeśli w ystąpią,
należy skontaktować się z lekarzem
rodzinnym lub przychodnią świadczącą nocną lub świąteczną pomoc
medyczną.
oprac. GCZD, bw

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
im. Jana Pawła II (GCZD) to jeden z największych szpitali dziecięcych
w Polsce. W GCZD znajdują się 24 poradnie specjalistyczne oraz 16
oddziałów szpitalnych, na bazie których funkcjonuje 6 klinik Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego. Rocznie placówka przyjmuje około 17 tysięcy
pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tys. specjalistycznych porad
ambulatoryjnych i 30 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
W GCZD, które jest szpitalem klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, realizowany jest kompleksowy program szkolenia dla studentów polskich i zagranicznych, który uzyskał pozytywną opinię polskiej
i amerykańskiej komisji akredytacyjnej. Szpital jest akredytowany przez
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Posiada certyfikat
Systemu Zarządzania Jakością 9001:2008 oraz certyfikat „Czyste leczenie”. Placówka działa zgodnie z Europejską Kartą Praw Dziecka, realizując
ideę „Szpitala przyjaznego dziecku”. Szpital jest również laureatem wielu
prestiżowych nagród, otrzymał m. in. tytuł „Bezpieczny Szpital 2015”.
Placówka zatrudnia ponad 1000 pracowników.

Przegląd Lokalny Nr 26 (1215) 30 czerwca 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów

Nauka

Serce zostanie w szkole Z Rożkiem
W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 ostatni dzwonek
szkolny zabrzmiał jakoś smutno. Z placówką na dwa
miesiące żegnali się uczniowie, na zawsze
- odchodząca na emeryturę, wieloletnia dyrektorka
szkoły, Danuta Hibszer

D

Prasa, telewizja, internet, a teraz fale
eteru – gierałtowiczanin Tomasz Rożek,
debiutuje latem w radiowej „Trójce”
z własnym programem

T

W imieniu samorządu dyrektor Danucie Hibszer
podziękował wiceprezydent Piotr Surówka

Uczniowie cenią swoją panią dyrektor - okazali to
podczas pożegnalnej uroczystości

września ta szkoła będzie taka sama,
a jednak inna. W tych murach jest i
zostanie na zawsze cząstka pani serca.
W piątek, ostatni dzień roku szkolnego, panią dyrektor żegnali rodzice,
uczniowie, prosząc, aby zawsze miała
ich w pamięci i sercu, oraz władze
miasta, reprezentowane przez zastępcę
prezydenta Piotra Surówkę.
Wiceprezydent Surówka podziękował dyrektor Hibszer za wkład w
rozwój knurowskiej oświaty i stworzenie w szkole fantastycznej atmosfery,
która przekłada się na wysokie wyniki,
jakie osiąga placówka. W imieniu prezydenta Adama Ramsa wręczył również kwiaty oraz specjalną nagrodę.
Razem z panią dyrektor żegnano
również nauczycielki - Renatę Kosiarską, Jolantę Rużeńską oraz Joannę
Wydrę. Od września szkołą będzie
kierować Danuta Pluta.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie
www.przegladlokalny.eu

Knurów

Przygoda na Wiejskiej

- Sejm? Raz i...wystarczy- zapewniają
nastolatki
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o jedna z letnich nowości
Programu Trzeciego Polskiego Radia. Autorska audycja
Tomasza Rożka zatytułowana „Pytania z kosmosu” jest emitowana w
porannym pasmie, od poniedziałku
do czwartku, około godz. 7.15. Emisja pierwszego odcinka odbyła się w
poniedziałek, 27 czerwca. Krótka,
kilkuminutowa forma jest adresowana do wszystkich ciekawych świata.
W założeniu słuchacze mają być nie
tylko odbiorcami, ale i w pewnej
mierze współtwórcami programu –
to od nich będzie zależała tematyka
poszczególnych audycji. Dr Tomasz
Rożek będzie odpowiadał na zadawane przez nich pytania. Prowadzący
ma nadzieję, że będą to nie tylko pytania odnoszące się do kosmosu, ale
– pytania kosmiczne, czyli dotyczące
całego naszego otoczenia.
– Moje dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że nie ma ludzi,
którzy nie interesują się otaczającym
nas światem – mówi gierałtowiczanin w wypowiedzi dla Polskiego
Radia. – Nie znam takich, którzy nie
zadają pytań i nie mają wątpliwości.
Są to rzeczy, które siedzą w naszych
głowach od dawna, może nawet od
czasów szkoły, czasami powstają pod
wpływem jakiegoś wydarzenia, albo
obserwacji. Ostatnio ktoś mi zadał
pytanie, dlaczego na kałuży, gdy pada
deszcz, tylko czasami powstają bańki.
Ciekawe – prawda?
W pierwszym odcinku autor
tłumaczył zagadnienie interesujące
choćby dla fanów futbolu – jak to się
dzieje, że piłka skręca.
Tomasz Rożek, absolwent fizyki
i dziennikarstwa na Uniwersytecie

Foto: Arch. Tomasza Rożka

anuta Hibszer spędziła w
MSP-7 ponad 30 lat - przez 19
lat była zastępcą dyrektora,
w 2002 roku przejęła samodzielne
stery. Obserwowała, jak powstawała
„Siódemka”, była świadkiem zmian,
wychowała kilkuset uczniów, którzy
nadal, po latach, miło wspominają
swoją panię dyrektor. Pani Hibszer potrafiła połączyć pracę zawodową z pasją. Współpracownicy podkreślają, że
jednak najważniejszy był dla niej uczeń
i jego, choćby najmniejsze, sukcesy.
- Dla nas nauczycieli była pani
zawsze niedoścignionym wzorem,
wymagającym szefem i, co ceniliśmy
najbardziej, koleżanką i przyjaciółkąmówiła w mowie pożegnalnej Danuta
Pluta, nowa dyrektorka MSP-7. - Od

z kosmosu

Dr Tomasz Rożek

Śląskim, doktor nauk fizycznych, jest
dziennikarzem naukowym. Z pasją
popularyzuje nauki ścisłe, a w jego
pracy nie straszna mu żadna forma
przekazu. Wydał kilka książek –
jego „Nauka - po prostu. Wywiady z
wybitnymi” zdobyła tytuł najlepszej
ksiązki popularnonaukowej sezonu
2010/11. Publikował w „National
Geographic”, „Przekroju”, „Gazecie
Wyborczej” i „Dzienniku Zachodnim”. W tygodniku „Gość Niedzielny” szefuje działowi „Nauka i gospodarka”. Prowadzi własny portal internetowy „Nauka – to lubię!” (www.
naukatolubie.pl), a wiosną tego roku
został gospodarzem programu TVP
„Sonda 2”, będącego reaktywacją i
kontynuacją legendarnej „Sondy”
Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja
Kurka. Jest laureatem prestiżowej
Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im.
biskupa Jana Chrapka (otrzymał ją w
ubiegłym roku).
MiNa

Tegoroczna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży zapewne
przejdzie do historii Knurowa. W parlamentarnych
ławach zasiadła aż szóstka młodych knurowian

1

czerwca w sejmowym posiedzeniu uczestniczyli Katarzyna i Justyna Urbanek, Jessica
Pępek, Patrycja Smolińska, Błażej Bęben i Kamil Kowalczyk. Najlepsi z najlepszych – zwycięzcy kilkumiesięcznej rekrutacji do SDiM.
Dla nastolatków była to pierwsza wizyta
przy Wiejskiej.
- Sejm wydaje się o wiele mniejszy niż w
telewizji. Był zaskakująco przytulny - mówią.
Gimnazjaliści zwiedzili Warszawę, mieli
też okazję zajrzeć do słynnej sejmowej restauracji. W specjalnej sali kluby parlamentarne
ustawiły swoje stoiska.
- Chyba najbardziej zaskoczył nas Grzegorz Schetyna, który jako jedyny wyszedł, aby
z nami porozmawiać i poczęstować... Grześkami - śmieją się knurowianie.
Dobre wrażenie na młodzieży wywarła
też minister edukacji Anna Zalewska. Pani
minister nie bała się poważnej rozmowy
z młodymi i próbowała przekonać ich do
swojej racji.
Obrady trwały trzy godziny.

- Były burzliwe i kontrowersyjne. Padło
sporo słów przeciwko byłej i obecnej władzy
- opisują knurowianie. - Zdarzało się, że ktoś
wchodził na mównicę, krzyczał: „Zniszczyć
Europę” i schodził.
Niestety, okazało się, że „młodzieżowy”
sejm był odbiciem „dorosłego” - podobne
bitwy i kłótnie.
- Choć to miejsce poważne, niektórzy
traktowali je jak cyrk – nie kryją niesmaku
młodzi. - A szkoda, bo temat tegorocznego
posiedzenia, czyli miejsca pamięci, był ważny
i potrzebny.
Podobnego zdania jest Dawid Puchalski,
który uczestniczył w obradach w zeszłym
roku: - Dyskusja była przepełniona mową
nienawiści i niemerytoryczna.
Knurowianie nie planują powrotu na
Wiejską.
- To na pewno była przygoda życia, ale
tylko przygoda... – zapewniają.
Jb, foto: arch. uczestników
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Knurów. Festyn „Baw się z Trion-em” przy kręgu

Zabawa w rytmie
integracji

. Orkiestra „KWK Knurów”
rozbawiła krąg

W sobotę Koło PTTK Trion zaprosiło knurowian
na integracyjną imprezę plenerową. Na estradzie
przy ul. 1 Maja wystąpili soliści ze Studia Piosenki
i Musicalu oraz Orkiestra Dęta „KWK Knurów”
pod batutą Mariusza Kowalczyka

W

spólny śmiech łączy bardziej niż nudne konferencje. Koło PTTK Trion nie
tyle mówi o integracji, co pokazuje,
jak powinna ona wyglądać w praktyce.
Kto w sobotę zajrzał do parku przy ul.
1 Maja, mógł się o tym przekonać na
własne oczy.
Wjazd ryczących maszyn rozpoczął drugą biesiadę z Trionem.
Panowie na widowiskowych motocyklach wzbudzili niemałą sensację -

szczególnie wśród pań, które skusiły
się nawet na krótką przejażdżkę. Ale
to był dopiero początek atrakcji! Na
estradzie wystąpili młodzi artyści
ze Studia Piosenki i Musicalu oraz
orkiestra KWK Knurów, a Katarzyna
Kaleta czytała swoje wiersze i prezentowała obrazy.
W przerwach między występami rozegrano turniej integracyjny.
Wystartowało siedem drużyn: trzy z
Trion-u i po jednej z Polskiego Związ-

Jedną z konkurencji w
turnieju integracyjnym
był goalball

Fanki motocyklów i …
motocyklistów

Na festynie bawili się wszyscy - ci
młodsi i ci trochę starsi

ku Niewidomych, Knurowsk iego
Stowarzyszenia Diabetyków, Ośrodka
Wsparcia MOPS oraz Fundacji „Szansa dla Niewidomych” z Opola. Uczestnicy rywalizowali na zmysły smaku i
słuchu, m.in. odgadywali wysokość
dźwięków i nazw y podsuwanych
potraw. Najwięcej emocji wzbudził
jednak goalball, czyli gra przypominająca piłkę nożną. Turniej zakończył
się zwycięstwem KSD, tuż za nimi
uplasował się PZN i drużyna Trion-u.

Gierałtowice

Na scenie działo się sporo, ale obok
też nie było nudno. Wokół estrady
ustawiono stoiska - na jednym z nich
Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków mierzyło chętnym ciśnienie oraz
poziom cukru, obok - działał punkt
informacyjny o firmach i organizacjach wspierających osoby niewidome
i niepełnosprawne.
Biesiada miała jeden cel - integrację.
- Najważniejsze, że ludzie lubią

Budapeszt. Festiwal Mniejszości Narodowych

Sukces Emilii

Emilia Pawlas zajęła III miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
Kartka dla Ciebie „W obliczu choroby
wszystko traci znaczenie”

Bigos lepszy od placka
po węgiersku

i chcą się spotykać - podsumowuje
Adam Wala, prezes TRION-u. - Zabawa była przednia i myślę, że biesiada pozytywnie wpłynie na obecność
osób niepełnosprawnych w naszym
społeczeństwie.
Zabawę zorga nizowa no prz y
współpracy w Centrum Kultur y,
dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z
Urzędu Miasta.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Takich ambasadorek Polski,
Śląska, Powiatu Gliwickiego
i Gminy Gierałtowice Węgrzy
mogli nam tylko pozazdrościć.
Koło Gospodyń Wiejskich
z Paniówek zachwyciło
podczas Festiwalu Mniejszości
Narodowych w Budapeszcie

K

onkurs zorganizowała szkolna „Piątka” w Piasecznie. Zgłoszono
1300 prac. Wśród
nich zna la zło się
dzieło podopiecznej
świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.
- Temat dotyczył
uwrażliwienia dzieci
na drugiego człowieka – mówi Beata Kulasa z ZSP. - Jury doceniło walory
artystyczne pracy Emilii, jej wkład pracy, staranność i
pomysłowość oraz technikę wykonania. Przyznało jej III
miejsce.
Kartki zostały przekazane fundacjom Ewy Gorzelak
„Nasze dzieci” i Ewy Błaszczyk „A kogo”.

/bw/

Foto: Beata Kulasa
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iesiąc temu do stolicy Węgier zjechały ekipy 11
państw, by w czasie Festiwalu Mniejszości Narodowych promować region, kulturę oraz tradycyjne potrawy. Polskę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich
z Paniówek. Panie nie przyjechały z pustymi rękami,
przywiozły kołacz, żur, chleb ze smalcem i ogórkiem,
pasztet i śląską kiełbasę.
Po oficjalnym otwarciu festiwalu odbyła się prezentacja każdego państwa. Stoisko Gminy Gierałtowice
było najbardziej wyeksponowane i oblegane przez
mieszkańców Budapesztu. Ich uwagę przykuwały panie
ubrane w śląskie stroje. Odwiedzający chętnie częstowali
się swojskimi wyrobami i sięgali po gadżety promujące
gminę i Powiat Gliwicki. Smak śląskich potraw docenił
sam konsul RP w Budapeszcie - Andrzej Kalinowski,
który podziękował paniom z KGW za wkład w promowanie Polski.
Następnego dnia odbył się konkurs kulinarny.
Gospodynie z Paniówek zajęły II miejsce, gotując wyśmienity bigos.
Udział w wydarzeniu okazał się możliwy dzięki
wsparciu m.in. Kółka Rolniczego, Urzędu Gminy Gierałtowice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.
oprac. /g/

Foto: Arch. KGW z Paniówek
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Kambodża. Szkolna Ekspedycja na krańcu świata

Tuk-tukiem gdzie pieprz rośnie
Kiedy jedni stają przed wakacyjnym dylematem:
morze czy góry, 12 młodych podróżników pod wodzą
Adama Ziai i Małgorzaty Surdel główkuje w Kambodży
nad poprawą losu delfinów krótkogłowych

Podróże autorikszą, czyli tuk-tukiem,
dostarczają wielu niezapomnianych wrażeń

Szkolna Ekspedycja
w kompleksie świątyń
Angkor

Uczestnicy wyprawy do Kambodży:
Kinga Dajka, Oliwia Wladarz, Aleksandra Malanowska, Marcin
Markiewicz, Julia Kruczyńska, Julia Masłoń, Marta Garcorz, Zofia
Młotkowska, Liwia Szafruga, Magdalena Hrynyszyn, Patrycja Honysz
i Oliwia Chłodnicka. Opiekunem po raz pierwszy jest nauczyciel pilchowickiego gimnazjum, Małgorzata Surdel, kierownikiem wyprawy
jest Adam Ziaja.

A tak uczniowie dopingowali naszych w meczu
ze Szwajcarią

18

czerwca ruszyła 11. odsłona
projektu Szkolna Ekspedycja. Dziesiątka uczniów
pilchowickiego gimnazjum, jedna
absolwentka i jedna uczennica Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
wyprawili się do Kambodży. Celem
dalekiej podróży jest ratunek delfinów
krótkogłowych. W zanieczyszczonym
Mekongu żyje ich niespełna 80. Nie
dość, że ssaki dziesiątkowane są przez
nielegalne metody połowu (rybacy
używają sieci skrzelowych, materiałów wybuchowych, prądu, a nawet
trucizn), to drastycznie kurczy się
ich naturalne środowisko, ponieważ

miejscowi rolnicy osuszają tereny zalewowe potrzebne im do upraw.
Szansą na ocalenie tego rzadkiego
gatunku jest pokazanie miejscowej
ludności korzyści płynących z rozwoju turystki. Uczniowie z Pilchowic
i Knurowa wykonują dokumentację
fotograficzną i filmową, zbierają
informacje o bazie turystycznej w
okolicy i rozmawiają z miejscowymi o
przyszłości ginącego gatunku.
- Po powrocie postaramy się, by jak
najwięcej osób usłyszało o tych bardzo
rzadkich ssakach - zapewniają. Po
powrocie chcą stworzyć przewodnik
zachęcający turystów do odwiedzenia

Stolica Kambodży Phnom
Penh imponuje ciekawą
architekturą

miejsc związanych z delfinami.
Dotychczas podróżnicy odwiedzili kilka buddyjskich świątyń, targ, lokalną szkołę khmerskiego boksu oraz
małą wytwórnię produktów z rattanu.
Lokalna kuchnia szybko przypadła im do gustu.
Ogromne wrażenie wywarł na
wszystkich kompleks świątyń Angkor,
dokąd uczniowie dojechali tuk-tukami (autorikszami). To tu, w jednej z
budowli kręcono „Tomb Rider”.
Napięty grafik nie przeszkodził
Szkolnej Ekspedycji w dopingowaniu
polskiej reprezentacji w meczu ze
Szwajcarią. Emocjonujący mecz obej-

rzała w lokalnym pubie przypominającym garaż.
- Cztery razy zabrakło prądu na
kilka minut! Ostatni raz przed drugim
karnym dla Polaków, ale najważniejsza
jest wygrana. Brawo Polacy! - czytamy
w relacji na Facebooku.
Kolejne dni to kolejna dawka
wrażeń. Podróżnicy widzieli już m.in.
wioskę olimpijską oraz muzeum ludobójstwa.
- Zwiedziliśmy dawne cele, w których przetrzymywani byli przeciwnicy
przywódcy Czerwonych Khmerów Pol

Pota. Wysłuchaliśmy prelekcji na temat
reżimu Czerwonych Khmerów oraz
zobaczyliśmy film obrazujący historię
kraju w tamtym okresie. Na wszystkich
zrobiło to ogromne wrażenie - opisują.
Każdy dzień przybliża ich do powrotu. Na razie o nim nie myślą, zwiedzając ciekawe miejsca i rozkoszując
się malowniczymi widokami.
Przygody pilchowickich i knurowskich uczniów można śledzić na www.
fb.com/ekspedycja
/pg/
Foto: Arch. Szkolnej

Szkolna Ekspedycja to projekt edukacyjny, który został zapoczątkowany w Zespole Szkół w Pilchowicach w 2011 r. Założeniem
projektu jest promowanie wśród młodzieży turystyki backpackingowej – plecakowej, uczącej życia, zaradności i samodzielności.
Wszystkie wyprawy są planowane i organizowane przez członków
ekspedycji. Członkowie ekspedycji nastawieni są na poznawanie i
chłonięcie zwiedzanych krajów bez wytchnienia – wakacje wypoczynkowe pozostawiają sobie na dorosłe życie. Dotychczas w ramach projektu zorganizowano dziesięć ekspedycji, ich celem były:
Maroko, Norwegia, Gruzja, Sri Lanka, Armenia, Sahara Zachodnia,
Indie, Turcja, Tajlandia i Indonezja.
informacja własna
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rozrywka nr 26

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Jaśmina Kaczmarczyk z Knurowa
ur. 20.06.2016 r., 1050 g, 51 cm

Szymon Wapniewski z Czerwionki-Leszczyn
ur. 20.06.2016 r., 3240 g, 52 cm

Aleksander Nieradzik z Czerwionki-Leszczyn
ur. 21.06.2016 r., 3630 g, 53 cm

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

Maksymilian Kluczniok z Rybnika
ur. 20.06.2016 r.,3550 g, 55 cm

Liliana Botor z Gliwic

ur. 21.06.2016 r., 3240 g, 53 cm

Szymon Gabryszewski z Pilchowic
ur. 22.06.2016 r., 2540 g, 49 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
24/2016 brzmiało: „MRZONKA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Werner Grieger.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Iluzja 2
- godz. 20.30

Jakub Smołka z Gierałtowic

ur. 22.06.2016 r., 3410 g, 54 cm

Julia Brodzińska-Nizioł z Knurowa
ur. 25.06.2016 r., 2900 g, 49 cm

4.07.2016 r.
PONIEDZIAŁEK
30.06.2016 r.
CZWARTEK

26

Gdzie jest Dory? -2D
- godz. 10.00, 18.00
Gdzie jest Dory? -3D
- godz. 16.00
Kapitan Ameryka. Wojna bohaterów
-2D napisy
- godz. 20.00
1.07.2016 r.
PIĄTEK
BFG. Bardzo Fajny Gigant -3D
- godz. 10.00, 18.30
BFG. Bardzo Fajny Gigant -2D
- godz. 14.30, 16.30
Iluzja 2
- godz. 20.30
2-3.07.2016 r.
SOBOTA - NIEDZIELA
BFG. Bardzo Fajny Gigant -2D
- godz. 14.30, 18.30
BFG. Bardzo Fajny Gigant -3D
- godz. 16.30

BFG. Bardzo Fajny Gigant -2D
- godz. 14.30,16.30
BFG. Bardzo Fajny Gigant -3D
- godz. 18.30
Warcraft. Początek 2D napisy
- godz. 20.30
5.07.2016 r.
WTOREK
Warcraft. Początek 2D dubbing
- godz. 12.00
BFG. Bardzo Fajny Gigant -2D
- godz. 14.30, 16.30
BFG. Bardzo Fajny Gigant -3D
- godz. 18.30
Warcraft. Początek 2D napisy
- godz. 20.30

ur. 26.06.2016 r., 2780 g, 52 cm

Przemysław Domin z Paniówek
ur. 27.06.2016 r., 4450 g, 59 cm

6.07.2016 r.
ŚRODA
BFG. Bardzo Fajny Gigant -2D
- godz. 14.30,16.30
BFG. Bardzo Fajny Gigant -3D
- godz. 18.30
Warcraft. Początek 2D napisy
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Milena Wojtyłko z Czerwionki-Leszczyn

Wiktoria Kleber z Knurowa

ur. 27.06.2016 r., 3320 g, 53 cm

Daniel Palka z Orzesza

ur. 27.06.2016 r., 3450g, 50 cm
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Knurów

Tytułowe hasło przyświecało organizatorom
i uczestnikom projektu, którego celem było
rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci,
budowanie pozytywnych postaw społecznych
i systemu wartości

Przedszkole
dobrych emocji

P

rojekt był wspólnym dziełem
instytucji - Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddzia ła mi
Integracyjnymi, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskiej
Bibl iotek i P ubl icznej (C ent r u m
Kultury) – przy osobistym zaangażowaniu Agnieszki Kapcewicz,
Magdaleny Kazimierskiej i Marty
Lewandowskiej. Udział wzięło dziew ięć placówek przedszkolnych z
Knurowa oraz gmin Gierałtowice,
Pilchowice i Sośnicowice - w sumie
92 nauczycieli i prawie 1200 dzieci.
Nauczyciele realizowali postawione zadania od lutego do końca maja.
- Dzieci uczyły się nazywać uczucia
i poprawnie okazywać doświadczane
emocje – tłumaczy Aldona Rychlewska, dyrektor przedszkolnej „Trzynastki”. - W trakcie projektu powstały
scenariusze zajęć dla dzieci, materiały
dla rodziców, przeprowadzono warsztaty na temat inteligencji emocjonalnej.
Odbyły się też zajęcia biblioteczne oraz
integracyjne dla poszczególnych grup w

- Realizacja projektu
dobrze przysłużyła się jego
uczestnikom – zarówno
dzieciom, jak i nauczycielom
– nie mają wątpliwości jego
organizatorki

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 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).

Oprac. b

Foto: Archiwum MP-13

Przyszowice

Obrazki z małej ojczyzny

„Przyszowice przez Śląskie wieki” – to tytuł
najnowszej książki autorstwa Bronisława
M. Wiechuły
- To l i t e r a t u r a p o p u l a r n o - n a u k o w a – m ów i au t or. – O d
dzieciństwa kolekcjonowałem stare
fotografie. Jako zapalony fotograf
amator starałem się też zatrzymywać w k adrze , najpier w na błonie fotograficznej, a współcześnie
a pa rate m c y f ro w y m , migawki z
małej ojczyzny. Równocześnie od
kilkudziesięciu lat odnotowywałem
na bieżąco wydarzenia, jakie miały

foto-migawka

miejsce w Przyszowicach. W ten
sposób powstało pokaźne kalendarium o miejscowości.
Autor połączył zdjęcia z notkami w kalendarium.
- Dołożyłem wielu starań, by
opracować i wydać monografię
poświęconą mojej małej ojczyźnie, czyli Przyszowicom - tłumaczy. - Każdemu wydarzeniu jest
przypisana postać ówczesnego
papieża oraz polskiego możnowładcy.
Zainteresowani książką mogą
skontaktować się z autorem pisząc

Foto: Archiwum Bronisława M. Wiechuły

informacja własna wydawcy

przedszkolach, zorganizowano teatrzyki na temat radzenia sobie ze złością
oraz wystawy prac plastycznych.
7 czerwca, na odrębnym spotkaniu
w MP-13, koordynatorzy z poszczególnych placówek przedstawili prezentacje multimedialne, dokumentujące
realizację zadań projektu.
- Wszystkie opracowane materiały
organizatorzy zebrali w formie papierowej i elektronicznej wraz z pozycjami
z literatury dziecięcej. Stanowią one
kompendium wiedzy do realizacji zajęć
na temat emocji w przedszkolu – dodaje dyrektor Rychlewska.
Finałem przedsięwzięcia było
wręczenie certyfikatów „Przedszkola
Dobrych Emocji”, które odbyło się 10
czerwca w Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
Projekt został zrealizowany pod
patronatem Urzędu Miasta Knurów i
Starosty Powiatu Gliwickiego, patronem medialnym był Przegląd Lokalny.

pod adresem e-mail: wiebro@poczta.
onet.pl.
/bw/

informacja własna wydawcy

nr
u, w którym uczestniczyły 5-latki z Miejskiego Przedszkola
„I like english” – to hasło międzyprzedszkolnego konkurs
a zarazem nauczycielki
torki,
Organiza
e.
Knurowi
w
yjnymi
Integrac
mi
Oddziała
z
7 oraz z Miejskiego Przedszkola nr 13
enia
(MP-13) dały dzieciom atrakcyjną sposobność do pochwal
języka angielskiego – Angelika Śniatała (MP-7) i Anna Gleń
i upominki.
dyplomy
ły
otrzyma
olaki
przedszk
nagrodę
W
u.
angielsk
się umiejętnościami językow ymi. Oczywiście po
b

Oprac.
Foto: Archiwum MP-7
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USŁUGI

DAM PRACĘ

Gładzie, malowanie. Tel. 511 910 298

Kierowcę kat. E + C. Tel. 602 159 203

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a. Tel.
32 337 13 80, 608 634 943

Pizzeria Gruby Benek zatrudni kierowcę. Tel.
608 327 604

24-26/16

24-26/16

26-27/16

24-51/52/16

Pracownik fizyczny – palety. Tel. 602 159 203

24-26/16

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

1-26/16

Przyjmę kierowcę kat. C i C+E. Codziennie w yja zd – c o dziennie powrót. Tel.
722 046 222
26/16

Mieszkanie do wynajęcia pow. 100 m 2 ,
wysoki standard, ul. Niepodległości. Tel.
510 238 269

Przyjmę pracownika na docieplanie budynków. Tel. 602 407 190

26-27/16

24-26/16

Zatrudnię kucharza, kelnerkę i pomoc kuchenną. Tel. 694 569 222

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

23-26/16

24-28/16

Sprzedam działkę rekreacyjną w Knurowie
przy ul. Dworcowej. Tel. 508 219 938,
512 183 138

24-26/16

SZUKAM PRACY
Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy. Tel.
601 654 010
1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666

MOTORYZACJA

Knurów. Dzień Rodziny przy kręgu

Małe gwiazdy
na estradzie

Trzeba mieć fantazję,
by skrzyknąć naraz krasnoludki,
delfinki i rozgwiazdy, po czym
namówić je do wspólnego tańca. Nie
można jej odmówić organizatorom
Dnia Rodziny przy kręgu, skoro
w jednym miejscu zebrali tyle
bajkowych postaci...

Auto-skup za gotówkę każdy stan. Tel.
507 572 625

17-26/16

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

1-26/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

17-26/16

Złomowanie samochodów. Tel. 791 544 346

13-39/16

21-30/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą w
sobotę i niedzielę oraz posprzątam. Tel.
501 385 66
13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę. Tel.
664 847 725

1/16-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

14-39/16

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

1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/16-odw.

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084

EDUKACJA
Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów. Tel.
784 02 78 17

23-28/16

NIERUCHOMOŚCI

Do wynajęcia 2 pokojowe. Tel. 604 647
179
26/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZ Ą o pow. około
80 m2. KNURÓW, ul. KS. KOZIEŁKA 12,
PARTER, PARKING. 1200 zł (do negocjacji – zależne od wkładu finansowego w
remont). Tel. 696 444 726
17-29/16Y

KNURÓW MERKURY lokal po pizzerii wynajmę. Tel. 509 441 515
25-26/16

K n u r ó w, s p r z e d a m n o w e, w y ko ń c z o n e , d w u p o k o j o w e m i e s z k a n i e . Te l .
602 638 719
26-27/16
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16-43/16

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Knurów informuje, że przyjmowane są
WNIOSKI MIESZKAŃCÓW
o odbiór odpadów zawierających AZBEST pochodzących z demontażu pokryć dachowych i elementów elewacji obiektów budowlanych
stanowiących własność osób ﬁzycznych lub znajdujących się w
zasobach Gminy Knurów.
Jednocześnie informujemy, że odbieranie azbestu odbywa się na
identycznych zasadach jak w latach ubiegłych.
Potrzebę odbioru azbestu z nieruchomości należy zgłosić w
UM Knurów przed jego zdjęciem z obiektu budowlanego na przygotowanym w tym celu formularzu wniosku.
Szczegółowe informacje co do obowiązujących zasad odbioru odpadów, oraz formularz wniosku są dostępne w UM Knurów pok. 025
(tel. 32 339 22 14) lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl. w zakładce ”Jak załatwić sprawę
w urzędzie” / „Sprawy Referatu ds. Odpadów Komunalnych”

Pomysłowe kostiumy były
prawdziwą ozdobą małych artystów

F

estyn odbył się w miniony
piątek. Został zorganizowany przez Centrum Kultury i
Niepubliczne Przedszkole „Planeta
Dzieci”. Nie tylko z myślą o dzieciach,
ale też ich rodzicach i najbliższych.
- Przyszliśmy tu z dziećmi i wnukami – mówi starsze małżeństwo siedzące pod parasolką. – To jest okazja
do rodzinnego spotkania, bo młodzi to
zawsze zagonieni. A że i pogoda ładna,
to miło tak posiedzieć i popatrzeć, jak
dzieciaki się bawią.
A bawiły się znakomicie. Tym
bardziej, że atrakcji nie brakowało.
Zadbali o to – oprócz organizatorów – przedstawiciele knurowskich
placówek kulturalnych i sportowych.
Akademia Piłki Nożnej zapraszała do
wspólnych ćwiczeń i zabawy z piłką.
Klub Spartan zaprezentował pokaz
sportowy. Fabrykę Tańca znakomicie

zareklamowały najmłodsze formacje
taneczne Bubble Trouble i Sweet Gang.
Nie dość na tym – wśród malców
kręciła się też, wzbudzając ogromne
zainteresowanie, policyjna maskotka,
czyli pies Sznupek.
Estradą zawładnęli młodzi gwiazdorzy, zbierając brawa za chęci i
umiejętności. Wiele uciechy dawały
mydlane bańki, wręcz oblegany był
dmuchany zamek. Podziw wzbudzały
stary samochód, odrestaurowany
przez jednego z członków Knurowskiego Stowarzyszenia Klasyków, oraz
samolot z gliwickiego aeroklubu.
- Oj, dzieje się, dzieje, jest naprawdę fajnie – kręcił głową z uznaniem
starszy pan, który przystanął na chwilę, zaciekawiony gwarem na zieleńcu.
– Ach, znowu bajtlem być... Żyć, nie
umierać...
M.M.

Foto: Martyna Mikołajczyk

Występy przedszkolaków poprzedziła rozgrzewka
przeprowadzona przez podopieczne Fabryki Tańca

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Knurów informuje, że od 1 lipca 2016 r.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
będzie czynny przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni
ustawowo wolnych od pracy),w dniach:
środa, piątek w godzinach od 13:00 do 17:00,
sobota w godzinach od 10:00 do 14:00.
PSZOK działa w dwóch lokalizacjach na terenie Knurowa tj.:
przy ul. Szybowej 44 (tel. 32 335 50 60 ) - teren RIPOK
(składowisko odpadów) oraz
przy ul. Szpitalnej 7 (tel. 32 235 11 83, 32 235 11 33
- siedziba ﬁrmy KOMART

Przegląd Lokalny Nr 26 (1215) 30 czerwca 2016 roku

SPORT

www.przegladlokalny.eu

Foto: Spartan

Hat-trick Jakuba Szczęsnego

Zawodnicy knurowskiego Fight Clubu zdobyli sześć medali
w czasie Zunifikowanych Mistrzostw Polski w Kickboxingu
w Suszu. Cztery z nich to złote krążki, dwa inne – brązowe.

D
W Fight Clubie medale zdobywają nie tylko
zawodnicy, ale i trenerzy. Najlepszym przykładem
jest Jarosław Król

o mistrzostw zostało
zgłoszonych niespełna 280 zawodniczek
i zawodników z ponad 30 klubów z kraju i zagranicy. – Walki
prowadzone były na czterech
matach i w ringu jednocześnie,
w różnych formułach Kickboxingu, K1 Rules, Full Contact,
Light Contact UFR Tatami,
Pointfighting – relacjonuje szef
knurowskiego Fight Clubu,
Grzegorz Sobierajski. – Dla naszych zawodników był to najważniejszy start w pierwszym pół-

Stoją od lewej: Szymon Mątewski, Patryk Herdzina, Filip Pawlina, Igor Szkodny,
Jakub Szczęsny, Jarosław Król, Cezary Podraza, Askaniusz Sobierajski, Grzegorz
Sobierajski

Nagroda dla Remigiusza Skoczyńskiego

ięściarz Gardy Gierałtowice – Remigiusz Skoczyński został uznany najlepszym
kadetem międzynarodowego
turnieju w Brzesku.
Tr z ech p odopiecz nych
Adama Spiechy znalazło się
wśród 74 startujących. Wspo-

mniany już Remigiusz Skoczyński (waga 66 kg) jednogłośnie wypunktował Marcela
Okonia (Gimnasion Boguchwała). W kategorii junior
wystąpili Tomasz Otworowski
(waga 69 kg) i Marcin Trybalski
(waga 75 kg). Pierwszy z nich

zwyciężył na punkty 3:0 Mateusza Sobusiaka (Global Boxing Tarnów), natomiast drugi
również jednogłośnie pokonał
Tomasza Kosibę (Grappling
Kraków).
PiSk

Foto: Garda

Prezes Gardy Adam Firlit (z lewej) i trener Adam Spiecha (drugi z prawej) byli
zadowoleni z występu swych podopiecznych

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

Jakub Szczęsny
zwyciężał w trzech
konkurencjach,
zdobywając trzy złote
medale mistrzostw
Polski

roczu bieżącego roku. I udany.
Niecodziennego wyczynu dokonał Jakub Szczęsny. Używając
terminologii piłkarskiej można
rzec, że popisał się hat-trickiem,
zdobywając trzy złote medale.
Pierwszy w kategorii junior 175
cm w formule Piontfighting,
kolejny w kategorii wzrostowej
175‒185 cm, a następnie w formule UFR Tatami – 60 kg.
– Rzadko spotyka się tak
zmotywowanych zawodników.
Jeśli Kuba obierze drogę, podejmie ciężką pracę i nadal będzie
wytrwale dążył do wymarzonego celu, zapewne w przyszłości
osiągnie jeszcze większy sukces
– prorokuje Grzegorz Sobierajski.
Ze złotego medalu może się
cieszyć również trener Jarosław
Król, który był najlepszy w kategorii weteranów (waga 75‒85
kg) w formule UFR Tatami.
Brązowe medale w formule
UFR Tatami wywalczyli Patryk
Herdzina (kadet starszy, waga
55 kg) i Igor Szkodny (kadet
młodszy, kategoria open +50
kg).
Piąte miejsce zajęli Filip
Pawlina i Szymon Mątewski
w formule UFR Tatami.
– Występy naszych zawodników zaowocowały powołaniami do kadry narodowej w kickboxingu Jakuba Szczęsnego,
Patryka Herdziny i Igora Szkodnego, a w rezerwie pozostają
Szymon Mątewski, Filip Pawlina i trener Jarosław Król – to
jeszcze raz Grzegorz Sobierajski, który podkreśla, iż knurowianie w czasie mistrzostw
mieli okazję poznać jednego
z najwybitniejszych zawodników na świecie, prekursora tego
sportu, wielokrotnego mistrza
świata i posiadacza 10 stopnia
mistrzowskiego w kickboxingu, Cezarego Podrazę.
PiSk

Foto: FC Knurów

Zwycięstwa
w Śląskiej Bitce

C

zęstochowa gościła uczestników 15 edycji Śląskiej
Bitki, w której wystąpili m.in.
z awo d n ic y k nu row s k ie go
Spartana. Mateusz Kręplewski
w formule K-1 dwa razy posłał swojego przeciwnika na
deski i odniósł jednogłośne
zwycięstwo na punkty, Adam
Witkowski walczył w formule MMA i wygrał przez KO,
Marcin Pniewsk i w swoim
pierwszym pojedynku w formule K-1 odniósł jednogłośne
zwycięstwo, Rafał Kościółek
walczący również w K-1 zanotował wygraną na punkty,

z kolei Marcin Maziarz uległ
rywalowi w formule MMA.
– Jestem dumny z moich
zawodników, czterech z nich
wygrało swoje pojedynki w bardzo dobrym stylu pokazując, że
w Spartanie trenuje się na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję
moim kolegom trenerom, którzy
pomagają mi w prowadzeniu
grupy K-1 Muay Thai, dziękuję
również Rafałowi Adamkowi,
który był na tych zawodach,
a od niedawna wspiera naszych
zawodników – podsumowuje
trener Sławomir Tokarz.
PiSk

Utytułowana
i lepsza
Foto: Garda

P

Team knurowskiego Spartana

P

rzy okazji towarzyskiego
meczu bokserskiego Polska
– Australia w Nowym Sączu
(pierwsza konfrontacja tych
drużyn miała miejsce w Gliwicach) w ringu wystąpiła zawodniczka Gardy Gierałtowice
– Aleksandra Matyja.
– Rywalką naszej zawod-

niczki by ła w ice mi str zy ni
świata w kickboxingu, Jolanta
Cichoń. Ola mimo ambitnej
postawy musiała uznać wyższość przeciwniczki, która odniosła jednogłośne zwycięstwo
na punkty – relacjonuje trener
Gardy, Adam Spiecha.

PiSk
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Prosto z francuskiego Euro
W

idzieliście biało-czerwoną f lagę z napisem
Knurów w czasie telewizyjnych
transmisji z meczów naszej
reprezentacji na Euro 2016?
Jeżeli nie, to prezentujemy ją na
naszych łamach dzięki uprzej-

mości knurowskiej Akademii
Piłki Nożnej. Owa flaga towarzyszyła młodym knurowskim
piłkarzom w czasie imprezy
zorganizowanej na zakończenie sezonu. Owa impreza odbyła się 18 czerwca, a więc dwa dni

wcześniej flaga powiewała na
Stade de France w czasie meczu
Polska – Niemcy.
Właścicielem flagi jest Jakub Pawlik ojciec Jasia, który
występuje w APN-ie w zespole
z rocznika 2002.

We Francji naszą reprezentację wspierali również inni
knurowianie. Przedstawiamy
ich na zdjęciach obok.
PiSk

Foto: prywatne

Kamil Guliński

IV liga

Nie pojedzie rowerem
na 3 ligę
W

Flaga z napisem KNURÓW wróciła już do naszego miasta z francuskiego Euro

Państwo Dudek

minionym tygodniu
w yjaśniła się kolejna
zagadka związana z rozgrywkami 4 ligi. Po barażow ym
dw umeczu pozna liśmy zespół, który awansował szczebel wyżej. Po raz drugi z rzędu
lepsza okazała się drużyna
występująca w grupie II, a to
oznacza, że Unia Turza Śląska
ogra ła fawor y ta – Gwarka
Tarnowskie Góry. Zarówno
w pierwszym meczu w Tarnowskich Górach, jak i w rewanżu Unia wygrała 2:1.
Jak to rozstrzygnięcie ocenia trener Concordii, Michał
Budny?
– Jako były trener Gwarka
mający wciąż dobre relacje
z pracownikami tego klubu
szczerze życzyłem im awansu. Niestety, losy dwumeczu

rozstrzygnęły się w Tarnowskich Górach. Gwarek miał
olbrzymią przewagę i mnóstwo
sytuacji, żeby do Turzy jechać
świętować, wykorzystał tylko
jedną, do tego stracił bramki
bo indywidualnych błędach.
W Turzy grało im się już
trudniej, a pierwszy gol dla
Unii to także efekt serii błędów. Szkoda, ale w takich okolicznościach i z taką skutecznością awansować się nie da.
A martwi mnie to dodatkowo, bo na III ligę mógłbym
sobie podjeżdżać rowerem –
słyszymy w odpowiedzi.
Przypomnijmy, że Concordia rozpocznie przygotowania do nowego sezonu 11
lipca, a już 13 rozegra sparing
z... Gwa rk iem Ta rnowsk ie
Góry.
PiSk

Bartosz Surówka

Można? Można!

Tomasz (drugi z prawej) i Michał (w środku) Nowosielscy

14

Nie sprawdziłem tego na własnej skórze, ale tak zwany „wujek
Google” podpowiedział mi, że w jedną stronę trzeba jechać 15 i pół
godziny. W drugą – a jak – tyle samo, a może i dłużej. Lekko licząc
minimum 31 godzin w samochodzie, by przeżyć niezapomniane…
90 minut w Marsylii.
Na taką być może przygodę życia zdecydowało się ostatnio wielu knurowian. I chyba nie żałowali, bo wraz z 67 tysiącami innych
fanów zobaczyli z wysokości trybun Stad Velodrome historyczny
awans naszej reprezentacji do fazy pucharowej finałowego turnieju
mistrzostw Europy. Tak było po meczu z Ukrainą.
To już jednak historia. Dzisiaj biało-czerwoni znowu walczyć
będą w Marsylii. Tym razem nie o wykonanie planu minimum, ale
o awans do półfinału. Tak, tak. Do półfinału.
Nie wiem, czy i tym razem kibice z Knurowa są w tym pięknym portowym mieście, ale pewne jest, że przynajmniej jeden
mieszkaniec naszego miasta jest dzisiaj w Marsylii. To Remigiusz
Rzepka, jeden z najbliższych współpracowników selekcjonera
Adama Nawałki. Cóż on musi czuć? Na pewno, że dane mu jest
pracować z ludźmi, którzy tworzą fantastyczny team. I sztucznie
nie pompują balona, a na pytanie: Czy można? Na boisku już kilka
razy odpowiedzieli: Można!
Piotr Skorupa
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„Przyjaciel z boiska”
Sport, w tym również piłka nożna,
to nie tylko rywalizacja i pogoń
za zwycięstwami, rekordami, czy
mistrzowskimi tytułami.

S

jaciel z boiska” ma być nie tylko
jednodniowym wydarzeniem.
– Jego celem jest zaszczepienie, a następnie przeniesienie
zdobytych wartości w codzienne
życie, takich jak: przyjaźń, odpowiedzialność, upór w dążeniu do
celu, pewność siebie, chęć realizacji marzeń i szczęście – słyszymy
w APN-ie. – Chcemy, by każdy zawodnik APN stworzył z każdym
uczniem Szkoły Specjalnej tak
zwany duet przyjaźni, który będzie aktywnie się wspierał w efektywnej realizacji zajęć w ramach
aktywności ruchowej i sportowej.
Uczestnicy eventu i zaproszeni goście będą mieć okazję
wspólnie pokolorować, na wcześniej przygotowanej tablicy zbudowanej ze specjalnych wielkogabarytowych lekkich płyt PVC,
zaprojektowane godło projektu
„Przyjaciel z boiska”.
W programie znajdzie się
również punkt artystyczny, który
uatrakcyjnią przeboje Majki Jeżowskiej i innych gwiazd polskiej
estrady w wykonaniu młodych
talentów z Knurowa i okolic.
– Na zakończeniu eventu
uczestnicy projektu zasadzą
wspólne drzewko szczęścia,
a następnie setki balonów zostaną wypuszczone w niebo,
aby każdy z uczestników na tę
parę chwil mógł pomyśleć o spełnieniu swojego najskrytszego
marzenia – uzupełnia Michał
Grodoń.
Projekt trwać będzie od 19
września do 30 października br.
Piotr Skorupa

MOSiR Knurów informuje

Pamiątkowa fotka byłych i obecnych zawodników knurowskiego klubu

Wrócili, ale tylko na chwilę
Wychowankowie Concordii – Łukasz i Rafał Wolsztyńscy
zjawili się w czwartkowe popołudnie na treningu w
Knurowie. Nie był to trening zespołu seniorów, ale zajęcia
młodzieży, której trenerem jest Henryk Skrzypczyk.

T

en sam, któr y przed
laty miał okazję prowadzić drużynę z rocznika
1994, w której grali Wolsztyńscy.
Szkoleniowiec przedstawiając gości swym obecnym
podopiecznym podkreślał, by
ci wzięli przykład ze starszych
kolegów, którzy mieli talent, ale
bez ciężkiej pracy i wyrzeczeń
nie byliby dzisiaj zawodowymi
piłkarzami.
W podziękowaniu za przyjazd na „stare śmieci” obecni

zawodnicy Górnika Zabrze
otrzymali klubowe szaliki Concordii, a następnie na chwilę
wcielili się w rolę trenerów i poprowadzili zajęcia młodszych
kolegów.
Bracia Wolsztyńscy z Concordii przenieśli się do Górnika
Zabrze, a następnie dwukrotnie
byli wypożyczani do zespołów
II-ligowych: Limanovii Limanowa i Legionovii Legionowo.
Teraz walczą o angaż w I-ligowym Górniku Zabrze.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

port to także szkoła życia,
w której dobrzy trenerzy
i działacze potrafią zwrócić
uwagę swych podopiecznych
również na tematy pozasportowe.
Tak czynią, i to z sukcesem,
w knurowskiej Akademii Piłki Nożnej. Osoby opiekujące
się tam zespołem z rocznika
2003 postanowili wziąć udział
w projekcie, który będzie dla
młodych osób wyjątkowym
i cennym doświadczeniem. Ów
projekt nosi tytuł „Przyjaciel
z boiska”.
– Jakiś czas temu kierownik
naszej drużyny, Mariusz Nowak
zainteresował mnie konkursem
organizowanym przez firmę Wedel – opowiada trener Michał
Grodoń. – I chyba odezwało się
w nas sportowe zacięcie, bo bez
wahania zdecydowaliśmy, że musimy spróbować swoich sił. Nasz
pomysł na projekt pn. „Przyjaciel
z boiska” zakłada integrację dzieci
na co dzień trenujących w Akademii Piłki Nożnej w Knurowie
oraz uczniów Szkoły Specjalnej
w Knurowie, których wychowawcą jest nasz trener Mirek Gmyz.
Pomysł na projekt zaprezentowaliśmy przedstawicielce firmy
Wedel – Iwonie Słomińskiej, która
stwierdziła, że „to może się udać”.
Do naszego zespołu dołączył
jeszcze Paweł Surówka, który
zawsze chętnie służy pomocą
przy takich inicjatywach. No i po
lawinie pomysłów, projekt nabrał
finalnego kształtu i został wysłany do jury konkursu „Od serca.
Pomagamy innym”.
Jak się później okazało, zdobyliśmy Srebrne Serce, co wiąże
się z dotacją w wysokości 4000 zł
na realizację projektu.
Do programu zostało zgłoszonych 16 projektów społecznych. Ten knurowski – „Przy-

Henryk Skrzypczyk wręcza szalik Concordii
Łukaszowi Wolsztyńskiemu

foto-migawka

Podopieczni Patryka Majorczyka (rocznik 2008)
z Akademii Piłki Nożnej wybra li się na wycieczkę
do Warszawy. W programie nie mogło zabra knąć zwiedzania stadionu
Legii.
Foto: APN
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Knurów. Odmienione kąpielisko z miejsca zyskało dużą popularność

W „Leśnym Zaciszu” kąpiel na całego!
Od przeszło tygodnia knurowianie mają w mieście kąpielisko z prawdziwego zdarzenia.
I chętnie z niego korzystają
„Leśne Zacisze” – jakie opinie?

Ewelina Andrzejczyk (na zdjęciu – z córką):
– Jest super! Jestem tu pierwszy raz i bardzo mi
się podoba. Fajne atrakcje dla dzieci. Wiadomo,
przy dwójce dzieciaków trzeba mieć oczy dookoła
głowy, ale plac zabaw jest świetny i potrafi je zainteresować. Woda w basenach jest trochę zimna,
ale przy dzisiejszym słońcu może być.

Trochę wody dla ochłody? Na knurowskim kąpielisku znajdziesz nie tylko wodę, kompleks oferuje sporo atrakcji

W

ątpiący, czy generalny remont kąpieliska „Leśne Zacisze” był potrzebny,
mogą zerknąć w statystyki, aby przekonać się, że jak najbardziej. Od dnia otwarcia (18
czerwca) do niedzieli (26 czerwca) włącznie kąpielisko odwiedziło w sumie aż 7856 osób. Przed
remontem w takim okresie przy podobnej aurze
było to zwykle około 2‒3 tys. Dzienny rekord
wynosi 1884 osoby! To bardzo dużo, zwłaszcza
że od dnia otwarcia kąpieliska pogoda, jak dotąd,
bywała różna i raczej nie sprzyjała plażowaniu. Tymczasem nawet w deszczową niedzielę
z obiektu skorzystało 490 osób. Woda jest na tyle
ciepła, że i w pochmurny dzień przyjemnie jest
się popluskać, a i atrakcji sporo. Wszystko, rzecz
jasna jest atestowane, zweryfikowane i zgodne
z wszelkimi technicznymi wymogami.
Można by się zastanawiać, czy przy tak dużej
liczbie osób w kąpielisku nie jest zbyt ciasne. Szef

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapewnia,
że dotąd nie było sytuacji, by liczba odwiedzających mogła rodzić jakikolwiek dyskomfort.
– Po remoncie zyskaliśmy kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni na plażowanie –
mówi dyrektor Krzysztof Stolarek. – To sprawia,
że Zacisze może spokojnie pomieścić 2 tysiące
osób. Przygotowaliśmy przestrzeń z myślą o naturalnym plażowaniu. Klienci mogą tu przynosić
własne leżaki czy maty.
Zwiększyła się także liczba miejsc parkingowych – jest ich o ponad sto więcej niż przed
remontem. Plażowicze korzystają też z innych
parkingów, m.in. tego przy pobliskiej stacji paliw. Warto jednak pamiętać, że obok kąpieliska
jest przystanek autobusowy. MOSiR zachęca do
korzystania z publicznej komunikacji, a także do
przyjazdu na kąpielisko rowerem. Dla cyklistów
przygotowano tu 70 miejsc parkingowych.

Obiekt jest czynny codziennie od 9.00 do
19.00. Sprzedaż biletów rozpoczyna się o godz.
8.30. normalny bilet kosztuje 10 zł za dzień. Co
ważne, można na nim dowolną ilość razy wychodzić i wchodzić na teren kąpieliska. Są ulgi dla
dzieci i młodzieży (5 zł), seniorów (8 zł) i rodzin
3+ (50 procent), a także – nowość! – bilety dla najmłodszych (do 3 lat włącznie) za 2 zł. Propozycją
dla częstych klientów są karnety.
Zacisze jest zupełnie inne niż dawniej.
Utrzymanie czterech nowoczesnych basenów to
wyzwanie dla zarządcy obiektu, a i klienci muszą
sprostać pewnym wymaganiom i nauczyć się korzystania z kąpieliska na nowych zasadach. Póki
co, wszystko wygląda bardzo obiecująco. A gdy
nadejdzie kilka upalnych dni z rzędu – wtedy
dopiero będzie kąpiel!

Janina Mikulska (wypoczywa z wnukiem):
– Jestem tu pierwszy raz po remoncie i jestem
mile zaskoczona. Bardzo dużo się tu zmieniło. Jest
czysto, przyjemnie, dużo basenów, ładna trawa,
boiska. Jest coś do jedzenia, przebieralnia, plac
zabaw (to ważne, jak się jest z dziećmi). Zastanawiałam się, czy dziś jechać, bo rano pogoda była
niepewna, a tu tak miło – trochę wietrzyk, trochę
chmurek. Będziemy tu przyjeżdżać.

Kuba Pikulski (z prawej, z bratem i tatą):
– Drugi raz tu jesteśmy. Bardzo mi się tu podoba,
a najbardziej ten największy basem, ale nie sportowy, tylko ten ze zjeżdżalniami. Zjeżdżam sam,
tato woli czekać na dole.

MiNa

Foto: Mirella Napolska

foto-migawka
Foto: Archiwum Mirosława i Joanny Sierańskich

Fotografowanie to jedna z pasji państ wa Mirosława
i Joanny Sierańskich z Pilchowic. Czytelnicy Przeglądu mieli już okazję podziwiać ich dzieło
– zimowe zdjęcie, na który m uchw ycili stado
jeleni. Kilkadziesiąt, a może niema l setka, piękn
ych zwierząt z trudem pomieściło się na gazetowej
rozkładówce. Ale nie tylko żywa natura może być
piękna. Dowód? Fotografie poniżej. Wiadukt nad
Moczurami – widok znany chyba wszystkim knuro
wianom i gierałtowiczanom. Ten sam, ale nie taki
sam, bo intryg ujące ujęcia autorów nadają mu wręcz
uroku...
/bw/

Not. MiNa

