www.przegladlokalny.eu

Przegląd Lokalny Nr 40 (1229) 6 października 2016 roku

1

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

sygnały
czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

32 332 63 77

Foto: Justyna Bajko

Potrzeba baru
i banków!

Knurów

Światła non-stop?

S

ygnalizacja na skrzyżowaniu ulic
Wilsona i Szpitalnej, tuż obok
Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2, działa w programie „w kolorze”
od godz. 5.30 do 21, w pozostałych godzinach - pulsuje jedynie ostrzegawcze
pomarańczowe światło.
- Na tym skrzyżowaniu dochodzi do
wypadków również nocą. Czy sygnalizacja nie może działać całą dobę? - pyta
czytelniczka
Działanie sygnalizacji budzi niepokój nie tylko kierowców przejeżdżających nocą przez skrzyżowanie.
Problem dostrzegła również Komenda

Miejska Policji w Gliwicach, która
zwróciła się w prośbą do Zarządu Dróg
Powiatowych o rozważenie możliwości całodobowej pracy sygnalizacji.
ZDP przychylił się do prośby policji
i mieszkańców Knurowa. Pierwszym
krokiem zarządcy drogi było przeprowadzenie badania natężenia ruchu
drogowego, drugim - decyzja o modyfikacji obecnego programu pracy sygnalizacji i zlecenie opracowania nowego.
- Wyłoniona firma, która opracowuje niezbędną dokumentację zobligowana została jednocześnie do przeprowadzenia ponownych pomiarów ruchu

Ktoś się zapędził

tym razem w systemie całodobowym
- informuje Aleksandra Wielgosz,
zastępczyni dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Gliwicach. - W oparciu o pozyskane dane przeprowadzona
zostanie szczegółowa analiza dot.
całodobowej aktywności sygnalizacji.
W chwili obecnej dokumentacja jest na
etapie projektu.
Aleksandra Wielgosz podkreśla,
że to od wyników pomiaru będzie zależało, czy zmieni się praca świateł na
skrzyżowaniu. Kiedy poznamy wyniki? Najwcześniej w połowie listopada.

jb

Powiat

Cyklo-majster przed starostwem
R
owerowa stacja naprawcza Cyklo-majster stanęła
obok parkingu przed głównym wejściem do Starostwa Powiatowego w Gliwicach (od strony ulicy Zygmunta Starego)
Zamontowała ją Budotechnika sp. z o.o. z Pilchowic
– firma, która wcześniej wykonała przed starostwem
profesjonalne wiaty dla rowerów. Narzędzia wchodzące

w skład stacji umożliwiają rowerzystom dopompowywanie powietrza w oponach oraz doraźny, jak i naprawczy
przegląd rowerowy.
Stacja jest ogólnodostępna. Można z niej korzystać
w godzinach urzędowania starostwa – ewentualnie po
godzinach pracy urzędu za zgodą ochrony obiektu.
/sisp/

śladem naszych publikacji

Gdzie płacić te składki?

Co mają robić ubezpieczeni w Powszechnej SKOK w Knurowie, która
przestała istnieć? Komu mają opłacać składki i czy ubezpieczenie w ogóle
jeszcze działa? Wiele osób przez kilka miesięcy niepokoiło się o swoje
składki. Wydawało się, że ubezpieczenia będą kontynuowane w Alior Banku,
który 1 czerwca przejął knurowski SKOK. Jednak okazuje się, że jest inaczej

O

sprawie pisaliśmy w sierpniu
(s.4, nr 32/2016 PL). Problem
zasygnalizował nam pan Jerzy, który
będąc członkiem Powszechnej SKOK
od 1995 roku, regularnie opłacał
składki ubezpieczeniowe na życie.
Ostatnią składkę knurowianin wniósł
17 maja. Następnych, mimo chęci, nie
wpłacał, bo... nie miał komu.
Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, z powodu dziury kapitałowej
Powszechna SKOK została przejęta
przez Alior Bank – i tam też został
pokierowany pan Jerzy, gdy płacił
ostatnią, majową składkę w Powszechnej. Jednak gdy w czerwcu odwiedzał
oddziały Alior Banku w Knurowie, a
następnie w Gliwicach, okazało się,
że nic tam nie wiadomo o jego ubezpieczeniu. Podobnie było z ubezpieczeniami innych dawnych członków
2

knurowskiej SKOK.
Próbowaliśmy rozwiać niepokoje pana Jerzego i innych dawnych
klientów upadłej kasy, prosząc Alior
Bank o wyjaśnienie. Rzecznik banku
zapewniał wówczas, że ubezpieczenia
klientów byłej Powszechnej SKOK są
nadal aktywne, a wkrótce otrzymają
oni zmodyfikowane, atrakcyjne oferty
ubezpieczeń.
Sytuacja wydawała się bliska wyjaśnienia – i rzeczywiście tak było, tyle
że Alior Bank jednak nie ma z nią nic
wspólnego. We wrześniu pan Jerzy
otrzymał pismo z informacją, że ubezpieczenia przejął... SKOK Stefczyka.
- W końcu doczekaliśmy się jakiejś wiadomości na piśmie, tylko
jest jeden szkopuł – mówi knurowianin. – Przez całe lata płaciłem
składki na 6 000 zł ubezpieczenia.

- Komu to zgłosić? W starym
Knurowie przydałby się bar mleczny. Myślę, że wielu star szych
mieszkańców tej części miasta
zgodzi się ze mną, że brakuje tu
miejsca, gdzie za niewielkie pieniądze można smacznie zjeść.
Druga sprawa - jeden bank przy
ul. Niepodległości to stanowczo za
mało. Nie ma już SKOK-u przy ul.
1 Maja, ani banku, który kiedyś
działał przy ul. Wilsona. Wszystko
się zwija i wynosi na osiedle. A
co z nami, emerytami ze starego
Knurowa? Ktoś powinien o nas
pomyśleć.
Czytelnik

Teraz okazało się, że w razie czego
mogę liczyć tylko na 5 000 zł. Mało
tego – znam takie osoby, które przez
lata płaciły większą składkę niż moja,
bo wybrały ubezpieczenie na 10 000
zł. I co? Ponieważ skończyły już 65 lat,
mogą teraz liczyć, podobnie jak ja, tylko
na 5 000 zł. Na dodatek ubezpieczenie
jest ponownie ważne dopiero od października, czyli gdyby coś się stało w
okresie, kiedy nie było wiadomo, gdzie
i jak płacić składki, nikomu by nic nie
wypłacono.
Niestety, nie udało nam się skonta ktować z rzecznik iem SKOKU
Stefczyka, aby zapytać o powody obniżenia sumy ubezpieczenia wieloletnim
członkom nieistniejącej knurowskiej
kasy.
MiNa

- Ktoś nagminnie dewastuje
rondo przy ul. Wiosennej. Nie
wiem, czy to ciężarówki, które jeżdżą do żłobka, czy może kierowcy,
którzy wjeżdżają w ślepą uliczkę.
Nikt nikogo za rękę nie złapał, ale
nie może być tak, że 1/3 kwietnika na rondzie jest rozjeżdżona,
a kostka powyrywana. Jeśli ktoś
zauważy, proszę, niech zgłosi to
odpowiednim służbom.
Mieszkanka
not. /g/

nie przegap
9 października

Co dwie Sybille to nie jedna
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza na wernisaż
wystawy malarskiej dwóch Sybilli:
Golec i Nowak. Artystki przygotowały
dla swoich gości sporo niespodzianek.
Początek o godz. 17.00 przy ul. Korfantego 75. Wstęp wolny.

10 października

Jubileusz „Dziewiątki”
25 lat minęło jak jeden dzień...
Szkoła przy Alei Lipowej zaprasza na
uroczystą akademię z okazji swojego
jubileuszu. Zanim o godz. 11.00 w auli
spotkają się byli i obecni nauczyciele
oraz absolwenci, o 9.30 w ich intencji
zostanie odprawiona msza św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej.

12 października

Jesienne metamorfozy
Dom Kultury w Żernicy zaprasza
panie na spotkanie z wizażystką.
Oprócz porad dotyczących podkreślania urody i tuszowania niedoskonałości, uczestniczki będą mogły skorzystać z bezpłatnego makijażu. Zapisy
(503 671 781). Początek spotkania o
godz. 17.00. Wstęp wolny.

Konkurs

Odwiedziny u rodziny

W

idowisko pod takim tytułem
to nowy spektakl Cyrku Korona. Bierze w nim udział międzynarodowa obsada artystów z Włoch,
Brazylii, Anglii, Czech, Szkocji,
Hiszpanii oraz Kuby! Wśród atrakcji
są ekwilibryści, charyzmatyczny
linoskoczek, rewia koni, żonglerzy,
napowietrzne akrobacje, dromadery, zebry, wielbłądy, lamy, psy oraz
zwierzęta z cyrkowej farmy. O dobry
humor widzów dbają mistrz humoru
Mr. Chap z Polski oraz clown Gino
z Włoch.
Pokaz odbędzie się 8 października (sobota) o godz. 16.00 na placu
700-lecia przy Alei Lipowej.
Dla naszych Czytelników mamy
5 podwójnych zaproszeń na widowisko „Odwiedziny u rodziny”.

Wystarczy zadzwonić do redakcji
(32 332 63 77) w czwartek o godz.
12.00. Bilety otrzyma pierwszych
pięciu dzwoniących.
/-/

foto-migawka

głości „miszcza”
zaobserwował na ulicy Niepodle
Jeden z nasz ych czytelników
szył, skor o nie
śpie
się
zo
bard
adaia widocznie
parkowania. Kier owca hyun
przez zebr ę.
m
zący
chod
prze
życie pieszym
zauważył, że znac znie utrudnił
10 metr ów od przejścia i tylko
mum
mini
na
moż
ć
owa
park
Przypominamy:
nie „mis zczowi”
tego znak! Za takie zachowa
wówczas, gdy nie zakazuje
należy się mandat.
Jb, foto: arch. czytelnika
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Knurów

Foto: JRG PSP Knurów

Nie wieżowiec,
a kontenery

Knurów

Spadła na auta

Konar pokaźnej wierzby złamał się i upadł na jeden
z zaparkowanych obok samochodów

W

e wtorek strażacy z knurowskiej
JRG PSP interweniowali na
ulicy swojego patrona, św. Floriana,
gdzie spora gałąź zablokowała stojący
na parkingu samochód. O sytuacji po-

informował ich właściciel auta. Przybywszy na Floriana strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia i – używając
rolek transportowych – przemieścili
dwa bezpośrednio zagrożone samo-

chody w bezpieczne miejsce. Potem,
odciąwszy część gałęzi, uwolnili auto
przywalone konarem, a gdy mogło
już ono swobodnie odjechać, usunęli
resztę złamanej części wierzby.

W niedzielne przedpołudnie nad
wieżowcami przy ul. Kapelanów
Wojskowych pojawił się czarny
dym. Tym razem spłonęły
tylko lub aż dwa pojemniki
na posegregowane odpady

K

iedy zastęp strażaków z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej przyjechał
na miejsce, kontenery płonęły jak pochodnie. Ogień był tak duży, że wystarczył silniejszy podmuch wiatru, by zajął
się samochód z pobliskiego parkingu.
- Ktoś podpalił karton, a kiedy
próbowałam ugasić ogień wodą z butelki, było już za późno - tłumaczyła
rowerzyście jedna z kobiet.
- Co za dranie, takich szkód narobić!
- mężczyzna nie krył swojego niezadowolenia, patrząc na stopiony plastik.
Od jakiegoś czasu pojemniki z
włókna szklanego stają się częstym
celem podpalaczy. Wandale wiedzą,
że wystarczy niewielki płomień, by
ogień doszczętnie strawił dzwony z

całą ich zawartością.
Tak było w połowie września przy
śmietniku na ul. Szarych Szeregów,
gdy spłonął kontener na papier.
- Sprawy nie zgłaszaliśmy policji,
bo przyszła do nas matka chłopca,
który bawił się przy śmietniku fajerwerkami, i zapłaciła za zniszczony
pojemnik - słyszymy od kierownik
działu handlowego i gospodarki
odpadami Komartu, Brygidy Poręby.
W pozostałych przypadkach policyjne postępowania albo zostały
umorzone, albo jeszcze się toczą.
Komart ma nadzieję, że choć w kilku
sprawach stróżom prawa uda się pociągnąć sprawców do odpowiedzialności.
/pg/

MiNa

Knurów, Gliwice. To będzie kosztowny głupi dowcip...

Chciał wysadzić blok. Żartował

Foto: Patrycja Nowak

zaskoczenia tak szybkim działaniem
organów ścigania. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.
Odpowie za bezprawne wywołanie
alarmu.
Kodeks karny przewiduje za to
karę aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny do 1500 zł.
/g/

Stanica

Boga się nie boi?

23

września rano ktoś przyszedł
do stanickiego kościoła p.w.
św. Marcina bynajmniej nie na modlitwę. Nieznany sprawca wyłamał
zamki w skarbonkach na ofiarę wier-

nych i skradł ich zawartość. Parafia
poniosła kilkusetzłotową szkodę.
Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.
MiNa

reklama

ężczyzna myślał, że bombowy
żart ujdzie mu na sucho, dlatego w poniedziałek około 15.30 wybrał numer alarmowy i powiadomił
dyżurnego o zamiarze wysadzenia
bloku w Knurowie. Nie wiedział,
że wszystkie połączenia kierowane
do policji prezentują swoje numery.
Policjant przyjmujący zgłoszenie
oddzwonił więc do anonima i zapytał
go, który blok chce wysadzić. Zmieszany dowcipniś szybko odpowiedział, że nie blok, tylko samochód,
po czym rozłączył się.
Policjanci uznali zgłoszenie za
głupi żart, mimo to postanowili namierzyć autora fałszywego alarmu.
Nie przeszkodził im w tym nawet
jego wyłączony telefon. Po kilkunastu godzinach zapukali do mieszkania na Trynku. 33-latek nie krył

Foto: KMP Gliwice

M

Foto: Patrycja Nowak

Głupie żarty trzymały się 33-letniego gliwiczanina,
kiedy zadzwonił pod 112 i oświadczył, że zamierza
wysadzić blok w Knurowie. Dowcipnisiowi zrzedła
mina, kiedy po kilkunastu godzinach do jego drzwi
zapukali policjanci
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Od przybytku
głowa... boli?

Foto: Paweł Gradek

Wraca temat kontenerów na odzież.
Mieszkańcy twierdzą, że w Krywałdzie
jest ich aż nadto. Szczególnie kłuje ich
w oczy widok pojemników ustawionych
vis-à-vis kościoła

Co się zrodzi
z radzenia?

Górnictwo. Deputat węglowy analizowany w sejmowych komisjach

Dwa projekty „ustawy węglowej” – obywatelski
i rządowy – są przedmiotem analiz ministerialnych
i komisji do spraw energii i skarbu państwa. Na ich
efekty z niecierpliwością oczekują górniczy emeryci

O

by watelski projekt został
złożony w Sejmie pod koniec
marca wraz ze 126 tysiącami
podpisów poparcia. 9 czerwca odbyło
się jego pierwsze czytanie. Potem został skierowany do komisji ds. energii
i skarbu państwa.
Przypomnijmy. Społeczny projekt to pokłosie olbrzymich kontrowersji związanych z realizacją świadczenia przez spółki górnicze. Deputat
za 2014 rok emeryci wywalczyli sobie
w sądach. Batalia o węgiel za 2015
rok nadal trwa. Na razie wyroki nie
są po myśli byłych górników. Spółki zapowiedziały, że w przyszłości
w ogóle zrezygnują z tego rodzaju
powinności na rzecz swoich dawnych
pracowników.
Zrodzony ze społecznego protestu projekt obywatelski reguluje tę
kwestię systemowo. Nakłada obowiązek realizacji świadczenia na
państwo.
- Jestem w tej kwestii umiarkowa-

nym optymistą – mówi Franciszek
Szafarz, inicjator sądowej walki emerytów z Kompanią Węglową, również
górniczy emery t, poszkodowany
decyzją spółki. – Jako górnicy-emeryci
nie pozostajemy bierni, poruszamy
niebo i ziemię, by raz na zawsze udało
się ten problem załatwić.
Na sprawiedliwe traktowanie
byłych górników liczy też Henryk
Hankus z Knurowa, były wieloletni
przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w KWK
„Szczygłowice”: - W tej chwili jesteśmy traktowani nierówno. Emeryci
z kopalń, które zostały niegdyś zlikwidowane, mają deputat w pełnym
zakresie, gdyż państwo przejęło jego
wypłatę w imieniu zamkniętych zakładów. Tymczasem nasza kopalnia
działa, a my zostaniemy pozbawieni
deputatu. Dlaczego państwo – poprzez
decyzje spółki, której jest właścicielem
– na to pozwala?
Być może państwo – poprzez rząd

sygnały czytelników
Pieski kupkają,
właściciele...
olewają

- Dosłownie i dosadnie tak to
trzeba ująć. Na osiedlu. Najbardziej denerwujący są niektórzy
(bo przecież nie wszyscy) właściciele dużych psów, bo te to
potrafią wykazać się spor ym
„urobkiem”. A taki pan, czasem
pani, nic sobie z tego nie robią,
tylko udają, że to nie ich sprawa.
Okrutnie mnie to bulwersuje.
Uważam, że takie zachowanie
nie powinno uchodzić bezkarnie.
Jak ktoś się decyduje na psa,
to powinien ponosić wszelkie
tego konsekwencje. Także te
kłopotliwe.
Mieszkaniec

4

– ureguluje deputatowe rozbieżności.
W Ministerstwie Energii powstał
bowiem rządowy projekt ustawy.
Obecnie jest poddawany międzyresortowym uzgodnieniom.
Niewykluczone, że z dwóch konkurujących ze sobą wizji rozwiązania
drażliwej sprawy wyłoni się trzecia,
kompromisowa.
- Chcemy te dwa projekty „zestrzelić” razem, żeby wypracować jedno
stanowisko – mówił w ubiegłym tygodniu w Sejmie wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski, powołując się
na akceptację strony społecznej na
tego typu działanie.
Górniczy emeryci z niecierpliwością czekają na konkrety. Możliwe, że
jeszcze w tym roku poznają efekty
sejmowych dyskusji i analiz.
- Liczymy na sprawiedliwe i uczciwe podejście – słyszymy od jednego
z nich. – W sąsiednich Niemczech ta
sprawa już dawno została rozwiązana. Dlaczego u nas tak się ślimaczy...
/bw/
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Uwaga na zwierzęta Znowu te kałuże
- W ubiegłym tygodniu między
Czerwionką a Leszczynami pod
jadące auto wpadł duży jeleń. Nie
przeżył tego zderzenia, a samochód został uszkodzony. Wczoraj
o mały włos, a sam miałbym podobny przypadek, gdy przed maskę wbiegły trzy sarenki. Gdzie?
Jakieś 300-400 metrów od skrzyżowania ul. Szpitalnej z trasą
Rybnik – Gliwice, jadąc w stronę
Gliwic. Po obydwu stronach drogi
są zarośla, więc zwierzęta wyskoczyły znienacka. Właściwie nie
było szans na reakcję. Na szczęście nie doszło do kolizji, choć
brakowały 2-3 metry... Dzielę
się tą stresującą przygodą, żeby
ostrzec innych kierowców.
T.R.

- Na skrzyżowaniu ulic Michalskiego i Zwycięstwa ponownie
osiada asfalt, przez co na łuku
tuż przy chodniku powstają kałuże. Woda stoi miejscami poza
białą strefą, na którą kierowcy
nie powinni najeżdżać. Nawet
gdyby nie wykraczała, to większe pojazdy skręcając wjeżdżają
w nią i bryzgają przechodniów.
Po poprzedniej naprawie asfaltu
problem długo nie występował,
teraz pojawia się ponownie.
O czym powiadamiam, prosząc
o interwencję.
Czytelnik-Pieszy
Not. bw

Pojemniki postawiono w zbożnym celu,
ale nawet w tym przypadku „co za dużo,
to niezdrowo”, uważają krywałdzianie

W połowie lipca nasza Czytelniczka zwróciła uwagę na wysyp w
Krywałdzie kontenerów na tekstylia.
- Trzy przy ul. Zwycięstwa, dwa
przy kościele, jeden w lesie przy ul.
Stawowej - wyliczała pani Teresa, uważając, że ustawienie pojemników przy
kościele godzi w powagę tego miejsca.
- Zastanawiam się, kto wpadł na pomysł, by praktycznie w lesie ustawić
kolejny taki kontener. Może liczył, że
zwierzęta będą tam wrzucać swoje
skórki?
Dodajmy, że pojemniki Polskiego Czerwonego Krzyża stanęły w
miejscach uzgodnionych wcześniej
z Urzędem Miasta. Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Mariusz
Aleksiej, zapewnił nas wówczas, że
lokalizacje budzące kontrowersje
zostaną zweryfikowane, a jeśli zajdzie taka potrzeba, skorygowane.

Minęły ponad dwa miesiące,
a kontenery nadal stoją. Krywałdzianie zaczęli tracić cierpliwość.
Podczas ostatniego dyżuru opowiedzieli o problemie radnemu Janowi
Furgołowi. Zwrócili uwagę na to,
że nie dość, że pojemniki zasłaniają
słup ogłoszeniowy, to na dodatek
ich obecność utrudnia pracę kamerzystom, filmującym młode pary po
ceremonii ślubnej.
Taka argumentacja traf iła w
końcu do urzędników. Już wiadomo,
że kontenery znikną sprzed kościoła.
Staną w innej części tej samej działki
tak, by nikomu nie przeszkadzać.
Co z pojemnikami na odzież w
pozostałych miejscach, budzących
zastrzeżenia mieszkańców? Naczelnik Aleksiej tłumaczy, że będzie to
temat rozmów urzędu z PCK.
/g/

Jak górnik górnika
na taczce wywiózł
- Bardo dobry artykuł! Pamiętam
tamte czasy, ich atmosferę – nerwowość
i niepewność, ale też nadzieję. Jednak
to, co zdarzyło się w Szczygłowicach
wspominam z przykrością i zakłopotaniem. Oto dobry, a w moim mniemaniu
bardzo dobry, człowiek został skrzywdzony. Jedni powiedzą, że to wina zbiegu
okoliczności, inni – i ja do nich się zaliczam – że to pewni ludzie wykazali się

bezwzględnością, a może i głupotą. Bo
żeby górnik górnika tak potraktował, to
się w głowie nie mieści. To było bardzo
złe. Nie powinienem, bo nie miałem w
tym udziału, ale do dzisiaj czuję moralnego kaca z tego powodu. Dobrze, że
przypomnieliście tamtą historię, czyniąc
to z dużym wyczuciem, taktem i obiektywnością. Dziękuję...
Górnik

Zdrowia i 200 lat!
- Krótko: Panie Maksymilianie,
przyłączam się do wszystkich gratulacji. Życząc 200 lat w zdrowiu i
świetnej formie. Patrząc na szacownego jubilata serce rośnie. Chciała-

bym dożyć takiego wieku i być tak
żywotna. Jeszcze raz: wszystkiego
najlepszego...
Marzena
Not. bw
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Co się dzieje
przy ul. Przemysłowej?
Knurów. Przedsiębiorcy alarmują, urzędnicy sprawdzają, czyli...

Od kilku dni czujemy żrący, duszący i dławiący smród, co ujemnie
wpływa na nasze samopoczucie - skarżą się w piśmie do Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przedsiębiorcy
z ul. Przemysłowej

N

a terenie przy ul. Przemysłowej działa firma Eko-Inwestor
Projekt z Gliwic. Prowadzi
działalność związaną z przetwarzaniem odpadów, m.in. ziemi, żwiru,
gruzu, skał i żużlu. Czyni to w oparciu
o zezwolenie, którego udzielił jej Marszałek Województwa Śląskiego.
Widok ciężarówek zwożących
odpady na teren sąsiadujący z nieruchomością przy ul. Przemysłowej 22
zaniepokoił jednego z przedsiębiorców,
który 14 września podzielił się wątpliwościami z dyżurnym Straży Miejskiej.
Pod wskazany adres bezzwłocznie
udał się patrol wraz z kierownik referatu ochrony środowiska z UM Knurów.
- Kiedy pojawiliśmy się przy ul.
Przemysłowej, przedstawiciel firmy

uniemożliwił nam przeprowadzenie
oględzin terenu, tłumacząc się względami bezpieczeństwa. Zapewnił jedynie, że prace odbywają się zgodnie
z decyzją marszałka – powiedziała
Przeglądowi urzędniczka.
Dwa dni później (16 września) dyżurny SM przyjął kolejne zgłoszenie,
które tym razem dotyczyło nieprzyjemnego zapachu unoszącego się w
rejonie ul. Przemysłowej 22.
Tego samego dnia urząd formalnie
zgłosił tę sprawę na Policję.
Dowiedzieliśmy się również o
technicznym incydencie.
- Spychacz firmy wyjechał poza
granicę działki i uszkodził należący do kopalni rurociąg - informuje rzecznik prasowa Jastrzębskiej

Spółki Węglowej, Katarzyna Bajer.
- Doszło do jego rozszczelnienia, ale
w związku z tym, że był opróżniony,
nie doszło do wypływu czystej wody.
Nieszczelność została szybko zlokalizowana, a uszkodzony rurociąg
naprawiony.
20 września strażacy interweniowali przy akwenie przy ul. Przemysłowej w związku z niezidentyfikowaną
substancją w wodzie. Po pobraniu i
przebadaniu próbek wykluczyli obecność substancji toksycznych w wodzie.
W międzyczasie przedstawiciel
Eko-Inwestor Projekt dostarczył
urzędnikom do wglądu dokumentację z prowadzonej przez siebie działalności, a Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowicach

kopię pisma od przedsiębiorców z
ul. Przemysłowej, skarżących się na
żrący, duszący i dławiący smród,
towarzyszący zwożonym odpadom.
Autorzy pisma informują m.in. o stałych i płynnych odpadach, które po
przywiezieniu są natychmiast przysypywane. Ponadto zwracają uwagę
na naruszenie istniejącej od kilku
lat hałdy, wskutek czego ucierpiały
rosnące w pobliżu drzewa.
Równolegle ze zgłoszeniem na
Policję urzędnicy zawiadomili m.in.
WIOŚ w Katowicach i Marszałka Województwa Śląskiego.
Jak widać, sprawa jest zagadkowa. O rozstrzygnięciach będziemy
informować.

Dron na służbie?

Sytuacja, kiedy przedstawicielom
magistratu i Straży Miejskiej uniemożliwiono oględziny terenu sprawiła, że pojawił się pomysł zaradzenia
tego typu zdarzeniom.
- Myślę, że warto rozważyć zakup
specjalistycznego drona – mówi
Janusz Szydło z knurowskiej Rady
Miasta, przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych. – Tego
typu sprzęt z pewnością okazałby się
przydatny w podobnych, ale również
w wielu innych, okolicznościach.
Dron trafiłby na wyposażenie Straży
Miejskiej. Strażnicy byliby też jego
operatorami.
Pomysł z dronami nie jest czymś zaskakującym. Od niedawna korzysta
z nich m.in. Policja. Przed miesiącem
w nowoczesny sprzęt zaopatrzyła się
Komenda Wojewódzka w Krakowie.
Chce go wykorzystywać nie tylko
podczas katastrof, wypadków czy
klęsk żywiołowych, ale też w celu
monitorowania skażeń wody, gleby,
a także zanieczyszczania powietrza.
- Jestem przekonany, że taki zakup
byłby bardzo dobrą inwestycją w
szeroko rozumiane bezpieczeństwo
mieszkańców – mówi przewodniczący Szydło.

/pg/

/bw/

Nakarmisz, napoisz, a i tak okradną
Region. Spragnione i wygłodniałe złodziejki

D

o pierwszego zdarzenia doszło w piątek. Do jednego
z gliwickich mieszkań przy ul.
Świętojańskiej zapukały dwie
kobiety. Otwarła im starsza pani.
Usłyszawszy, że przybyłe panie
czują pragnienie, zaprosiła je do
środka. To nie był dobry pomysł...
Przybyłe kobiety odwróciły
uwagę lokatorki, po czym skradły
jej 2800 zł i 610 euro.
- Po kradzieży udały się w nieznanym kierunku – informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Postępowanie w tej sprawie
prowadzi gliwicki II Komisariat
Policji.

Nie o chleb chodziło

Do podobnego zdarzenia doszło w sobotę w Żorach. I tutaj w
akcji udział wzięły dwie oszustki.
Przypadek? Jeśli nie, to kto wie,
czy nie spróbują w Knurowie...
Do 89-letniej mieszkank i
osiedla Kleszczówka ktoś zapukał
przed południem. Gospodyni
otwarła drzwi i ujrzała około
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40-letnią kobietę. Ta poinformowała ją, że jest z Bułgarii i poprosiła o kawałek chleba. Starsza pani
zaprosiła ją do mieszkania i razem
poszły do kuchni.
- W tym momencie do mieszkania wtargnęła druga kobieta.
Gdy 89-latka kroiła chleb, tamta
przeszukiwała barek. Kiedy znalazła 800 zł, uciekła w nieznanym
kierunku. Po chwili mieszkanie
opuściła, odprowadzona przez
właścicielkę, druga z kobiet – relacjonuje zdarzenie Komenda

Miejska Policji w Żorach.
Policjanci apelują o ostrożność
i rozwagę w kontaktach z nieoczekiwanymi gośćmi pojawiającymi
się przed drzwiami swoich mieszkań: - Prosimy też bliskich o rozmowę ze starszymi członkami rodziny,
szczególnie w podeszłym wieku,
a zwłaszcza uczulenie ich na tego
typu sytuacje. Apelujemy również
do wszystkich mieszkańców o otoczenie troską i zainteresowaniem
swoich starszych sąsiadów.
/bw/

Foto: KMP Gliwice

Fantazja złodziei zaskakuje. Niestety, jest skuteczna. Tym
razem w okolicy przypomniały o sobie oszustki działające
metodą „na spragnionego” i „na głodnego”
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Kuźnia Nieborowska. Ochrona środowiska

W rowie jak w szambie
Ś

cieki nielegalnie wędrujące z
szamb do rowów, rzek, na pola
– to problem spotykany w wielu
miejscowościach. Jedni próbują w ten
sposób „sprytnie” zaoszczędzić, inni
są zwyczajnie nieświadomi, że ten proceder szkodzi środowisku i że jest nielegalny. Obserwatorzy, widząc, co się
dzieje, też nie zawsze reagują. Czasem
w obawie o dobrosąsiedzkie stosunki
wolą znosić cierpliwie fetor z pobliskich rowów. Niekiedy nie wierzą, że
ich interwencja może pomóc. I bywa,
niestety, że rzeczywiście, działanie w
tej sprawie nie przynosi natychmiastowego efektu. Jednak warto cierpliwie i
odważnie próbować – w końcu chodzi
o środowisko, o przestrzeń, w której
żyjemy, o zdrowie nasze i naszych
potomków.
Do poruszenia tematu nielegalnego pozbywania się ścieków zainspirował nas sygnał mieszkańców Kuźni
Nieborowskiej, chcących zachować
anonimowość. Według nich, już od
kilku lat ktoś wypuszcza nieczystości
do rowu przy ul. Knurowskiej. Jak
mówią, zdarza się, że i po kilku bezdeszczowych dniach w rowie jest mokro, a fetor sugeruje, że nie są to wody
opadowe. Ścieki przyciągają szczury,
pełno jest tam też komarów. Co robić?
Może zatkać gospodarzom te nielegalne odpływy? Ale technicznie nie jest
to łatwe – ubolewają nasi Czytelnicy z
Kuźni. No właśnie – co robić?

Fiti: Mirella Napolska

Co robić, gdy podejrzewamy, że ktoś pozbywa się nieczystości
w nielegalny sposób?
Gdy mamy podejrzenia, że do rowu trafia
to, co nie powinno, reagujmy

Można i na policję

Do urzędu, do sołtysa

Jeśli podejrzenie zanieczyszczania
środowiska dotyczy osoby prywatnej,
wówczas właściwym organem ochrony
środowiska jest urząd gminy lub miasta. Z informacji Czytelników wynika,
że problem był sygnalizowany gminie
latem 2014 roku. Wówczas sprawa
pozostała bez echa.
W pilchowickim Urzędzie Gminy
wiadomość o możliwym zanieczysz-

czaniu rowów budzi zaskoczenie.
- Rokrocznie spotykamy się z mieszkańcami, radą sołecką i sołtysem na
zebraniu wiejskim, a raz w miesiącu
wójt ma spotkanie z sołtysami – mówi
sekretarz Urzędu Gminy, Dagmara
Dzida. – Nic mi nie wiadomo, aby ten
problem był zgłaszany. Nie przypominam sobie także, abym przeglądając
pocztę trafiła na taką informację.
Spotkanie wiejskie w Kuźni Niebo-

rowskiej odbyło się zaledwie dwa tygodnie temu i tym razem, jak zapewnia
pani sekretarz, również nie było takich
sygnałów.
Gdy gmina zostaje powiadomiona przez mieszkańca o procederze
wypuszczania nieczystości do rowów,
powinna przeprowadzić we wskazanym rejonie kontrolę gospodarki
wodno-ściekowej. Jednak, jak słyszymy w urzędzie, informacja musi być
konkretna i wiarygodna, a notatka
prasowa to za mało.
- Jeśli pojawiłoby się pismo tych
mieszkańców skierowane do urzędu,
to jesteśmy zobligowani na nie zareagować – mówi Dagmara Dzida. – Jeśli
ktoś nie chce składać pisma do urzędu,
może po prostu porozmawiać z sołtysem. W stosunku do niektórych osób
sygnał sołtysa może się okazać skuteczniejszy niż działania gminy.

lodowe, ratownictwo skuterowe,
audytorów kąpielisk, ratownictwo
na spływach kajakowych, zabezpieczenie imprez żeglarskich, ratownictwo przy wypadkach nurkowych,
z zakresu RKO i pierwszej pomocy,
ratownictwo na kąpieliskach morskich lub inne organizowane przez
ZG WOPR.
Konieczna jest też pisemna zgoda na udział w kursie (w przypadku
osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
Zapisy przyjmowane będą u dyżurujących ratowników na basenie
krytym MOSiR w Szczygłowicach
(tel. 32 332 63 64) , na basenie krytym AquaRelax w Knurowie (tel. 32
338 19 24).

Pouczenie zwykle działa

Knurów

Zarząd Oddziału Miejskiego WOPR
w Knurowie ogłasza nabór na kursy
przygotowujące do egzaminów na stopnie
Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika
WOPR

U
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mację członka WOPR z poświadczeniem lekarsk im o zdolności
do pracy w charakterze ratownika
na dany rok kalendarzowy, * specjalną kartę pływacką oraz patent lub
uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.
W przypadku patentów, mogą
to być: motorowodne, żeglarskie,
nurkowania swobodnego (bez płetwonurka młodzieżowego), trenera
lub instruktora pływania, lekarza
medycyny, pielęgniarki, ratownika
medycznego po minimum 2-letnim
studium medycznym, przewodnika
turystyki kajakowej, instruktora
innych dyscyplin wodnych. W przypadku uprawnień brane są pod uwagę: ratownictwo powodziowe z użyciem jednostek pływających, ratownictwo na wodach górskich i szybko
płynących (wietrznice), ratownictwo

/bw/

Jeżeli już jednak dojdzie do kontroli i wykaże ona, że ścieki są nielegalnie odprowadzane, właściciel
czy gospodarz danego gospodarstwa

Zanieczyszczanie środowiska
przez nielega lne odprowadzanie
ścieków jest wykroczeniem, które
możemy też zgłosić policji. Sprawa
może finał w sądzie. Kara przewidziana za ten proceder to 5 000 zł
grzywny.
Gdy ścieki w widoczny sposób
zanieczyszczają rzekę (np. gdy woda
zmieniła kolor, albo zauważamy
śnięte ryby), a nie jest znane źródło
zanieczyszczenia, wówczas możemy
zgłosić sprawę Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.
Inspektorzy WIOŚ mogą też skontrolować podmiot gospodarczy, który ma
pozwolenia na emisje, ale co do którego istnieje podejrzenie, że przekracza
normy ujęte w pozwoleniach.
Dużą rolę w walce z zanieczyszczaniem środowiska, tak przez ścieki,
jak i przez np. spalanie śmieci, ma
praca u podstaw – uświadamianie,
przypominanie, zwracanie uwagi. To
pole do działania samorządów, ale
i każdego z nas. Nawet jeśli któryś
sąsiad początkowo nas zignoruje czy
ofuknie, może przy następnej uwadze
przemyśli sprawę – w końcu kropla
drąży skałę.
Mirella Napolska

Knurów. Budżet obywatelski
– głosowanie na finiszu

To już ostatni
dzwonek!

Piątek, 7 października, to ostatni dzień, kiedy można zagłosować
na wybrany projekt w ramach budżetu obywatelskiego.
Punkt głosowania znajduje się
w budynku Urzędu Miasta przy ul.

Ogana 5. Jest czynny w godzinach
pracy magistratu: w czwartek od
7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do
13.30.
/bw/

reklama

WOPR zaprasza
na ratownicze kursy
czestnikiem kursu przygotowującego do egzaminu
na stopień „Młodszego Ratownika WOPR” może być osoba,
która ukończyła 12 rok życia. To
nie wszystko. Uczestnik musi być
członkiem WOPR. Powinien też
złożyć: * pisemną zgodę na udział w
kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej
opiekun prawny) oraz zaświadczenie
lekarskie lub oświadczenie o braku
przeciwwskazań do odbycia kursu
(w przypadku osoby niepełnoletniej
oświadczenie składa jej opiekun
prawny). Ostatni warunek to posiadanie karty pływackiej.
Chętni do uzyskania stopnia
„Ratownika WOPR” muszą mieć
ukończonych 16 lat. A ponadto
posiadać: * stopień młodszego ratownika WOPR, * ważną legity-

otrzyma pouczenie. W gminie Pilchowice takie kontrole nie są czystą
teorią – zdarzają się co najmniej raz
w roku, w zależności od potrzeb
(czyli ilości wniosków złożonych w
tej sprawie lub informacji docierających do urzędu w innej formie). Sam
proces jest długotrwały, bo kontrola
nie dotyczy jednej nieruchomości,
tylko całego ciągu. Zdarza się, że trwa
nawet i pół roku, tak jak w przypadku
Wilczy, gdzie akcja obejmowała całą
ulicę Karola Miarki, ciągnącą się przez
całą wieś. Jeśli upomnienie okazałoby
się nieskuteczne, gmina może zgłosić
sprawę policji.
- Do tej pory nasze interwencje
kończyły się jednak na etapie rozmów
– po upomnieniu gospodarze stosują
się do naszych zaleceń – informuje sekretarz Gminy Pilchowice. – Czasem
powodem nielegalnego zanieczyszczania rowów jest zwykła nieświadomość.
Niektórzy robią to nie ze złej woli,
tylko z przyzwyczajenia, myśląc, że ich
działanie jest dopuszczalne. Kiedy dowiadują się, że jednak nie jest, stosują
się do naszych zaleceń nie czekając na
dalsze konsekwencje. Dawniej rzeczywiście szamba trzykomorowe były
dopuszczalne, zgodne z normami, i
taka była praktyka.
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Nie ma czasu
do stracenia
Knurów. Pomóżmy Annie...

Bliscy Anny Szpakowskiej z Knurowa proszą o pomoc
chorej knurowiance. Natychmiast potrzebne są płytki
krwi grup AB+ i AB-

P

łytki krwi mogą oddać osoby,
które były już dawcami krwi.
Potrzebna jest wyłącznie krew
grup AB+ lub AB-. Można ją oddać
tylko w Katowicach, dlatego rodzina
Anny prosi o kontakt (można dzwonić
pod nr. tel.: 503 303 550, 510 198 618
i 792 667 445). Tym, którzy zechcą
pomóc, gwarantuje transport.
U ciężarnej Anny zdiagnozowano
rzadką chorobę NNH. Jej leczenie
polega na przetaczaniu płytek krwi
co 6 dni i krwi pełnej w zależności od

wyników. NNH, czyli nocna napadowa hemoglobinuria, jest schorzeniem,
w którym dochodzi do zwiększonej
wrażliwości krwinki czerwonej na
działanie czynników obecnych we
krwi - np. zmiany pH krwi. Skutkuje to
zwiększoną skłonnością do rozpadu,
niedokrwistości oraz zakrzepicy.
Anna już wie, że po ciąży szansą
na wyleczenie NNH będzie przeszczep
szpiku. Tymczasem potrzebuje płytek
krwi grup AB+ i AB-. Nie bądźmy
obojętni.

Wieści o stanie zdrowia Anny rozeszły się pod koniec tygodnia. Dzielono się nimi w internecie (Facebook,
media) i w realu (ulotki).
- Odzew był natychmiastowy –
słyszymy od najbliższych Ani. – Wiele
osób zgłosiło chęć pomocy.
Niestety, nie każdy jest w stanie,
gdyż poszukiwana grupa krwi nie
należy do częstych.
- Skontaktował się z nami zakonnik, franciszkanin, ze Starachowic.
Rozpytał wśród braci, czy mają właści-

wą grupę krwi. Mimo najszczerszych
chęci nie mogli w tym względzie wesprzeć naszej Ani...
Telefonów z daleka było więcej.
- Zadzwoniła pani z Niemiec.
Przekazała, że przyjedzie na Śląsk pod
koniec roku i wówczas odda krew. Łzy
same płyną z oczu, gdy słyszy się takie
słowa... – nie kryje wzruszenia nasz
rozmówca.
Obojętni na los knurowianki nie
pozostali rybniccy policjanci.
- Rozpowszechniają informację
wśród wszystkich funkcjonariuszy.
Obiecali, że jeśli ktoś spełnia oczekiwane kryteria, to z pewnością nie odmówi
pomocy.
W niedzielę w Knurowie odbyła
się akcja poboru krwi. Zgłosiło się
49 osób, 36 oddało krew. Zebrano jej
16,2 litra.
Do bliskich Ani dzwonią zatroskani jej losem mieszkańcy Sosnowca,
Wodzisławia, Jastrzębia, Radlina.
Krąg się poszerza.
- Ale to jeszcze nie wystarcza.
Potrzeba więcej krwi, potrzeba więcej

płytek – podkreśla bliski Ani.
I wytrwałości również.
Przeszczep szpiku byłby możliwy
dopiero po rozwiązaniu, czyli – jeśli
wszystko w tym względnie byłoby jak
należy – za minimum cztery miesiące.
Przez ten czas knurowianka musi być
leczona poprzez przetaczanie płytek
krwi.
To ważna, a może i zachęcająca,
wiadomość dla osób, które mają odpowiednią grupę krwi, ale jeszcze nie są
krwiodawcami. Bo mogą nimi zostać.
Mogą pomóc. Nie od razu, nie z dnia
na dzień, ale za kilka tygodni ich dar
zostanie wykorzystany.
- Jeśli ktoś może, niechaj pomoże –
apelują bliscy i osoby zaangażowane
w pomoc chorej Annie. – Nigdy nie
wiadomo, może kiedyś my będziemy
potrzebować czyjegoś wsparcia. Dobro
zawsze przynosi dobro...
W chwili, gdy piszemy te słowa,
knurowianka jest utrzymywana w
stanie śpiączki farmakologicznej.
/bw, g/

Pilchowice, Gliwice. Bezpłatna mammografia

Uprzedź raka,
zbadaj się

Spółka LUX MED Diagnostyka
zaprasza panie na bezpłatne badania
mammograficzne

S
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jest skierowanie lekarskie. Szczegóły
dotyczące tych badań oraz wzór
druku skierowania dostępne są na
stronie internetowej www.fundusze.
mammo.pl.
Panie chcące się przebadać proszone są o wcześniejszą rejestrację
pod nr. tel. 58 666 2 444 (od poniedziałku do soboty) lub na www.
mammo.pl/formularz.
/bw/

informacja

informacja

pecjalistyczny mammobus zatrzyma się 20 października w
Pilchowicach przy Urzędzie Gminy
(ul. Damrota 6). Dzień później stanie
na Placu Krakowskim w Gliwicach.
Z bezpłatnego badania mogą
skorzystać panie w wieku 50-69 lat.
Nie potrzebują do tego skierowania
lekarskiego.
Za darmo zbadać się też mogą
kobiety w wieku 40-49 i 70–75 lat,
jednak w ich przypadku wymagane
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Knurów. Złote Gody

To musi być miłość!
Bez niej któż byłby w stanie przeżyć wspólnie
z drugą osobą pół wieku albo dłużej?
A właśnie tak długo są razem knurowskie
małżeństwa zaproszone na miejską
uroczystość Złotych Godów

Jubilatom gratulowali prezydent Adam
Rams i przewodniczący RM Tomasz Rzepa

Z

organizował ją, jak zwykle, Urząd Stanu
Cywilnego. Na 5 października do restauracji
„Protos” przy ul. Szpitalnej zaproszono trzynaście par, które w tym roku obchodzą 50. rocznicę ślubu, a także małżeństwa z jeszcze dłuższym stażem: aż
dwadzieścia dwie „szmaragdowe” (55 lat razem), trzy
„diamentowe” (60 wspólnie przeżytych lat) oraz jedną
świętującą Żelazne Gody, czyli 65-lecie małżeństwa.
Uroczystość Złotych Godów to okazja do podziękowań – w końcu każda z par dołożyła swoją cegiełkę
w rozwój Knurowa, mieszkając tu, pracując, wychowując dzieci i wnuki. Życzenia pomyślności, zdrowia
i pogody ducha złożyli jubilatom: Barbara Bismor
– kierownik knurowskiego USC, prezydent Adam
Rams i przewodniczący Rady Miasta, Tomasz Rzepa.
Kulminacja uroczystości to odznaczenie Złotych
Par medalami za długoletnie pożycie małżeńskie,
przyznawane przez prezydenta RP. Medal ma formę
sześcioramiennej gwiazdy. Na jednej stronie widnieje
napis „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Na drugiej są wytłoczone dwie srebrzyste róże, piękne, choć
z cierniami – zupełnie jak wspólne życie jubilatów.
Dekoracji medalami dokonał prezydent Knurowa. Po
oficjalnej części spotkania przyszedł czas na pamiątkowe fotografie i posiłek przy wspólnym stole.
MiNa
Foto: Mirella Napolska

Pary obchodzące 50-lecie pożycia
małżeńskiego - Złote Gody:
Małgorzata i Jan Bojczukowie, Anna i
Wiesław Brzozowscy, Wiktoria i Herbert
Glaniowie, Anna i Stanisław Golowie, Weronika i Zygmunt Hałasowie, Zdzisława i
Engelbert Horni, Marianna i Antoni Jóźwiakowie, Teresa i Władysław Klebanowie,
Urszula i Józef Knapikowie, Czesława i
Kazimierz Plutowie, Urszula i Jerzy Przybyłowie, Marianna i Marian Trzaskowie,
Zofia i Bolesław Tuccy
Małżeństwa świętujące swoje
55-lecie:
Henryka i Jerzy Bernatowie, Irena i Zdzisław Brolowie, Helena i Teodor Chrośnikowie, Krystyna i Zygmunt Gawronowie,
Irena i Tadeusz Glinowie, Małgorzata i
Henryk Heinowie, Małgorzata i Franciszek
Janaskowie, Kr ystyna i Zdzisław Kluskowie, Krystyna i Stanisław Kopciowie,
Alfreda i Zbigniew Kondratowie, Marianna
i Jan Masiarkowie, Eryka i Franciszek
Noskowie, Anna i Paweł Przybyłowie,
Urszula i Otton Rutke, Stanisława i Bronisław Sikorowie, Weronika i Jan Sosnowie,
Ingeborga i Henryk Skubelowie, Aleksandra i Norbert Swobodowie, Irena i Lesław
Szybowiczowie, Maria i Józef Szymczykowie, Anna i Benon Wołoszowie, Helena i
Czesław Żywotowie
„Diamentowe” Par y (z 60 - le t nim
stażem):
Małgorzata i Ewald Janeccy, Stefania i Jan
Nieradzikowie, Maria i Edward Woszowie
Para obchodząca Żelazne Gody
– 65-lecie małżeństwa
Anna i Bolesław Ledwoniowie
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Knurów. Wernisaż w Sztukaterii

Bohaterowie pierwszej części
wieczoru ze sztuką: Michał
Ogiński i Olga Szmidt

Muzy Michała i muzyka
Milana Dvořáka
Nie ma nic bez ryzyka, tylko widz go unika - słowa
Jeremiego Przybory są celnym komentarzem
do sobotniej wystawy obrazów Michała Ogińskiego
w klubie „Sztukateria”

S

Wśród artystów, którzy zjawili się na wernisażu, byli:
Bernard Walker (art brut) i Sybilla Golec (art naive)

kąd w ludziach tak słaby pociąg
do sztuki? - to pytanie zadawali
sobie organizatorzy wernisażu,
widząc wśród gości jedynie przyjaciół
i znajomych artysty. Być może knurowianie jeszcze nie wiedzą tego, o czym
przed laty śpiewał Marek Grechuta:
„Jakże ubogi byłby świat bez sztuki,
źródła wzruszeń. To najpiękniejszy
życia kwiat. Sztuka kształtuje nam
duszę”.
Bohaterem wieczoru był Michał
Ogiński, malarz i plastyk. Z jego fascynacji ludźmi i Picassem powstają
niezw yk łe por tret y. Spoglądając
dziś na imponujący dorobek artysty,
trudno uwierzyć, że zaczynał od

Chętnych do malowania nie brakowało

rysunków satyrycznych, publikowanych w popularnych gazetkach z
dowcipami.
Ogiński jest trochę jak Witkacy,
którego Firma Portretowa świadczyła usługi dla ludności, wciąż szuka
okazji do portretowania. Czy to jego
panaceum na samotność? Artysta z
wielkim dystansem przyznał podczas
wernisażu, że odkąd jego prace przyjechały do Knurowa na wystawę, budzi
się bez kobiet u boku.
Sobotni wieczór pełen był niespodzianek. Obok barwnych i intrygujących obrazów można było delektować się jazzowymi etiudami Milana
Dvořáka w wykonaniu Olgi Szmidt i
wysłuchać opowieści Kamila Mossa-

kowskiego o rowerowych wyprawach
po Europie.
To, co łączy te trzy na pozór odległe od siebie światy, to samotne
godziny spędzone na trenowaniu i
mierzeniu się z różnymi przeciwnościami. Momenty takie jak sobotni
wernisaż, kiedy można podzielić się
talentem z innymi, są uwieńczeniem
pracy każdego artysty.
Michał Ogiński ze swoją duchową
matką, knurowską malarką naiwną,
Sybillą Golec, zachęcali gości, by
spróbowali choć na chwilę wejść w ich
buty, by stanęli przed sztalugą i zaczęli
malować. Chętnych nie brakowało...
/pg/
Foto: PAweł Gradek

Kamil Mossakowski opowiedział
o swojej pasji rowerowej i
o planowanej wyprawie na
Islandię

reklama

Zaproszenie

Między ciszą a ciszą

Pracownia Smaku
„Orso” zaprasza na
nastrojową wystawę
zdjęć Wojciecha
Winnickiego,
knurowianina
mieszkającego
w Wielkiej Brytanii
- Fotograf utrwala niezwykłe pejzaże i rejestruje nostalgiczne momenty, nie używając photoshopa - mówią
organizatorzy.
Podczas wernisażu knurowianin
zdradzi tajniki warsztatu i opowie,
jak fotografować świat, aby wydobyć
z niego piękno i emocje.
Wernisaż - 8 października (sobota) o godz. 18 w Pracowni Smaku
„Orso” (ul. Kapelanów Wojskowych
15a). Wstęp wolny.

informacja własna

Jb, foto: Wojciech Winnicki
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rozrywka nr 40
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Rozalia Domaszewicz z Knurowa
ur. 26.09.2016 r., 3980 g, 56 cm

Klaudia Piórkowska z Knurowa
ur. 26.09.2016 r., 3110 g, 51 cm

Agata Błaszak z Pilchowic

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).

Maja Pieńkosz ze Stanicy

ur. 26.09.2016 r., 3690 g, 54 cm

Marcelina Świątek z Gliwic

ur. 26.09.2016 r., 3370 g, 52 cm

Piotr Bukowski z Bełku

ur. 27.09.2016 r., 3520 g, 53 cm

ur. 27.09.2016 r., 3680 g, 55 cm

Hanna Mikosa z Przyszowic

Michał Nowara z Knurowa

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało: „GÓRALKA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje ALICJA GENDARZ. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 27.09.2016 r., 3620 g, 53 cm

ur. 27.09.2016 r., 51 cm

40

6.10.2016 r.
CZWARTEK
Smoleńsk
- godz. 15.45, 20.15
Bridget Jones 3
- godz. 18.00
7.10.2016 r.
PIĄTEK
Jak zostać kotem
- godz. 16.15
Ostatnia rodzina
- godz. 18.00
Sługi Boże
- godz. 20.15
8.10.2016 r.
SOBOTA
Jak zostać kotem
- godz. 16.00
Ostatnia rodzina
- godz. 18.00
Sługi Boże
- godz. 20.15

Ostatnia rodzina
- godz. 20.00
10-11.10.2016 r.
PONIEDZIAŁEK - WTOREK
Jak zostać kotem
- godz. 16.15
Sługi Boże
- godz. 18.00
Ostatnia rodzina
- godz. 20.00

9.10.2016 r.
NIEDZIELA
Jak zostać kotem
- godz. 16.00
Sługi Boże
- godz. 18.00

www.kinoscenakultura.pl

Adrian Hibszer z Knurowa

ur. 28.09.2016 r., 2980 g, 52 cm

12.10.2016
ŚRODA
Jak zostać kotem
- godz. 16.15
Ostatnia rodzina
- godz. 18.00
Sługi Boże
- godz. 20.15

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Łukasz Freier z Zabrza

ur. 28.09.2016 r., 3270 g, 53 cm

Feliks Pierzchalski z Gliwic

ur. 28.09.2016 r., 3400 g, 50 cm

Krzysztof Sadowski z Knurowa

ur. 28.09.2016 r., 4070 g, 57 cm
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Knurów. Spraw komuś radość...

Zostań światełkiem
w tunelu!
Stowarzyszenie „Wiosna”
poszukuje wolontariuszy
do dwóch projektów
- „Szlachetnej Paczki”
i „Akademii Przyszłości”

S

zlachetna Paczka” to akcja bożonarodzeniowa wolontariusze szukają konkretnych rodzin, pytając
o konkretne potrzeby. Ofiarodawcy przygotowują
paczki, które trafiają do potrzebujących. W zeszłym roku
w Knurowie paczka trafiła do kilkunastu rodzin, m.in. do
rodziny pani Joanny.
- „Szlachetna Paczka” pomogła mi wtedy stanąć na
nogi - pisze pani Joanna. - To było takie światełko w tunelu.
„Akademia Przyszłości” działa przez cały rok. Wolontariusze pomagają dzieciom w nauce i wspierają w
pokonywaniu trudności.
- Akademia sprawia, że dzieci, które dotychczas czuły
się nieważne, mogą poczuć się wyjątkowe. Stają się czyimś
oczkiem w głowie. To uczucie przeprowadza je do lepszego

życia - podkreśla stowarzyszenie „Wiosna”.
Co daje udział w projektach? Niezapomniane przeżycia!
Darczyńca zaprasza samotną panią Ninę na wigilię, mały
Staś dostaje swoje pierwsze w życiu własne łóżko, samotna
pani Anna prosi wolontariuszkę o to, żeby została matką
chrzestną jej dziecka - to tylko parę z tysięcy historii, które
wydarzają się właśnie wolontariuszom „Szlachetnej Paczki”
i „Akademii Przyszłości”.
Więcej informacji na stronie www.wiosna.org.pl lub
www.superw.pl

Tytułowy program kabaretu z Lublina wzbudza
salwy śmiechu. Zapewne podobnie będzie
w Knurowie, gdzie w piątkowy wieczór
(23 października) najweselszym miejscem
stanie się Kino Scena Kultura

Fotografia zatrzymuje czas. Przywołuje chwile warte zapamiętania,
upamiętnia ważne dla nas osoby. Konkurs fotograficzny „To lubię”,
zorganizowany przez Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom,
zachęcił mieszkańców gminy Pilchowice do przyjrzenia się światu wokół
siebie i odszukania tego, co jest dla nich cenne
jakością wykonania, a podejściem
do sztuki.
- Paweł Musialski to fotografia
uporządkowana, przemyślana i wyważona - opisuje Andrzej T. Knapik,
fotograf i juror konkursu. - Sylwia
Nastula zaprezentowała fotografie
pełne ekspresji, ciepła i fantazji przy
równoczesnej bardzo dobrze opanowanej technice fotograficznej. Prace

ycie jest skomplikowane. I pełne
zasadzek. To wiemy. Ale dlaczego tak jest, doskonale wytłumaczyć
potrafi kabaret Smile. Okazją do
poznania tajemnic życiowych meandrów będzie niemal dwugodzinny
spektakl.
A w nim m.in. dylematy młodego
ojca i problemy z pięknym polskim
językiem, a także jutuberka o skomplikowanym pseudonimie artystycznym.
Nie zabraknie nowych technologii i...
dopalaczy. Ale bez obaw – nikomu nic
nie grozi. Poza bólem brzucha i szczęki.
Ale to od śmiechu...
Występ rozpocznie się o godz.
20.30. Bilety w cenie 70 (normalny)
i 65 zł (dostawka).
/bw/

Oprac. jb, foto: arch.
Stowarzyszenia Wiosna

Świat z innej strony
adaniem uczestników konkursu
było utrwalenie tego, co lubią.
Z kilkudziesięciu zdjęć jury w składzie: Andrzej T. Knapik, Waldemar
Pietrzyk, Dawid Wierdak wybrało
te najciekawsze. W kategorii dzieci
I miejsce przyznano Ani Blińskiej
ze Stanicy. W kategorii osób dorosłych jury stanęło przed trudnym
wyborem, bo zdjęcia różniły się nie

To Ci tłumaczę!
Ż

Gmina Pilchowice. Konkurs „To lubię”

Z

Knurów. Kabaret Smile wystąpi w kinie

Eugeniusza Gawlika trudno jednoznacznie sklasyfikować, dla mnie kojarzyły się z malarstwem krynickiego
Nikifora. Autor pokazuje w swoich
fotografiach świat z innej strony i
perspektywy, a każda jego praca to
odrębne opowiadanie.
Zw ycięż yło uporząd kowanie
- główna nagroda powędrowa ła
do Pawła Musialskiego. Konkurs

spowodował, że kilkoro z spośród młodszych
uczestników zdecydowało
o kontynuacji przygody z fotografią. Wezmą
udział w warsztatach fotograficznych, które w
pilchowickim Gminnym
Ośrodku Kultury prowadzi Andrzej T. Knapik.
Na g rody z w yc ię zcom konkursu wręczono
podczas Targów Wolnego
Czasu w Pilchowicach.
Jb
Wyniki II konkursu fotograficznego „To lubię”. Kategoria dorośli: I
miejsce - Paweł Musialski, II miejsce - Eugeniusz Gawlik , III miejsce - Sylwia Nastula, wyróżnienia - Lidia Ceglarska, Agnieszka Robok, Grzegorz Robok. Kategoria dzieci i młodzież: I miejsce - Anna
Bielińska, II miejsce - Mateusz Duda, III miejsce - Michał Robok,
wyróżnienia - Martyna Jonda, Michał Zientek.

informacja własna wydawcy
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK . Tel. 32 236 57 0 6 Knurów,
793 181 986.

37-49/16

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943
24-51/52/16

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

27-39/16

www.przegladlokalny.eu

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
Tel. 696 444 726

DAM PRACĘ

39-45/16Y

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
w Knurowie. Tel. 601 528 689

40/16

Knurów sprzedam trzypokojowe mieszkanie.
Tel. 602 638 719
40-41/16

Lokal usługowy Knurów - sprzedam lub
wynajmę. Tel. 602 638 719
40-41/16

O k a z j a ! 2 0 z ł /m 2 d z i a ł k i b u d o w l a n e j
widokowej. Porąbka. Media: gaz, prąd,
woda. Dojazd. Tel. 32 235 22 52
40-43/16

Pokój do wynajęcia . Tel. 662 046 523
Wróżę. Tel. 513 271 156

INFORMACJA

39-40/16

38-43/16

Złota rączka – usługi dla domu.
Tel. 793 826 042

38-43/16

S p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą 12 , 5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080
40-44/16

Spr zedam dział kę budowlaną o po wierzchni 1200 m 2 na terenie Knurowa.
Tel. 699 076 330
38-40/16

Sprzedam mieszkanie M-3, dwa pokoje
( jeden z wn ę ką ), I pi ętro, M ieszka I.
Tel. 663 086 152, 783 294 000
38-41/16

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625
40/16-1/17

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

31-39/16

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

40/16-1/17

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarzy, murarzy, stolarzy i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. 696 413
216 lub 660 795 216
37-41/16

Pomoc domowa potrzebna. Tel. 32 235 22 52

40-43/16

Praca Serwisant-Instalator sieci teleinformatycznych - umowa o pracę, dobre zarobki.
Tel. 505 089 859

37-40/16

Pr z ychodnia SA NVITA zatr udni pielę gniarkę i rejestratorkę. Tel. 32 336 26 14;
sanvitaknurow@wp.pl

English lessons. Tel. 792 237 177

35-43/16

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

35-40/16

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

Szczegóły zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej Urzędu Miasta. Informacji można zasięgnąć
także w Dziale Administracji tut. Zespołu (pok. nr 17) lub pod nr
tel. 339-45-18

39-41/16

Przyjmę do pracy doświadczoną krawcową
na pół etatu. Tel. 602 518 640

DYŻURY RADNYCH

Zatrudnię barmankę, kucharkę, pracownika
pizzerii w Karczmie Ostoja w Szczygłowicach. Tel. 693 336 442

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 11.10.2016 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:

40-41/16

40-41/16

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie ogólnospożywczym Bartek w Szczygłowicach.
Tel. 693 336 442

40-41/16

EDUKACJA

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie informuje, iż istnieje możliwość bezprzetargowego
wynajęcia lokali użytkowych o pow. 18,15 m2, 16,50 m2, 45,96 m2,
15,65 m2, 25,95 m2, 14,82 m2 przy ul. Szpitalnej 8 oraz lokalu użytkowego o pow. 16,85 m2 przy ulicy Staszica 1.

•
•
•
•
•

Szkoła
Zespół
Szkoła
Szkoła
Zespół

Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
Szkolno – Przedszkolny – ul. Michalskiego
Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkół Nr 1 – Al. Lipowa

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 10/GB/16 nieruchomości gruntowej zabudowanej
przewidzianej do zbycia w drodze bezprzetargowej

30-51/52/16

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/16-odw.

FINANSE

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666
13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę. Tel.
664 847 725
1/16-odw.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

30-51/52/16

P O Ż YC Z K I K RÓT KOT E R M I N O W E .
Tel. 32 348 61 68, 504 819 404. Pośrednik
CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

36-43/16 BOLD

Szybka decyzja gotówka, konsolidacja,
chwilówki skutecznie. Tel. 661 370 370
40-43/16 Y

NIERUCHOMOŚCI

Szukam pracy w charakterze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
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

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 kina, pyszny
tort urodzinowy, zdjęcia, gry i zabawy z
animatorem, prezenty dla solenizanta i

uczestników zabawy. 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).

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
16-43/16

Do wynajęcia kawalerka Knurów, ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953
40-41/16
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To był król na dworze królowej sportu
W Knurowie odbył się
II Miting Lekkoatletyczny
im. Emila Kiszki, w którym
wzięli udział uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych
powiatu gliwickiego
3. Sebastian Dmowski (Technikum nr 1 ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów),
- bieg na 1 okrążenie + 100 metrów - dziewczęta - 1. Karolina
Przewoźna (ZS im. M. Konopnickiej Pyskowice), 2. Paulina
Kołcan (ZS im. M. Konopnickiej
Pyskowice), 3. Patrycja Szmigiel
(ZSZ nr 2 Knurów), - chłopcy 1. Mateusz Szydło (ZS im. I.J.
Paderewskiego Knurów - LO),
2. Kamil Garbacik (Technikum
nr 1 ZS im. I.J. Paderewskiego
Knurów), 3. Daniel Galiński
Szydło (ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów - LO),
- bieg na 3 okrążenia + 100 metrów - dziewczęta - 1. Paulina
Bieniek (ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów - LO), 2. Karolina Adamczyk (ZSZ nr 2 Knurów), 3. Marta Bryzik (ZS im.
M. Konopnickiej Pyskowice),

Skat sportowy

Przypomniał o sobie
Jacek Zacher

T

rzeci turniej w ramach
Grand Prix Knurowa w
skacie sportowym nie należał do
lidera - Stefana Wroblowskiego,
ale mimo, że nie uplasował się
w pierwszej dziesiątce, wciąż
przewodzi stawce szkaciorzy.
Zw ycięzcą turnieju zo-

stał Jacek Zacher, który przy
okazji awansował na pozycję
wicelidera.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że ośmiu najlepszych zawodników trzeciego turnieju plasowało się poza czołową dziesiątką.

WYNIKI
Z 27 WRZEŚNIA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Jacek Zacher
2. Zdzisław Gumienny
3. Piotr Arent
4. Adam Dudziński
5. Tadeusz Kamczyk
6. Henryk Brola
7. Dariusz Skowron
8. Marek Mróz
9. Wojciech Napierała
10. Józef Antończyk

- 2.270
- 2.106
- 1.955
- 1.931
- 1.819
- 1.809
- 1.722
- 1.695
- 1.676
- 1.639

Rywalizacji przyglądali się m.in. przedstawiciele
władz samorządowych, dyrektorzy szkół
i byli lekkoatleci

- bieg na 5 okrążeń + 100 metrów - chłopcy - 1. Grzegorz
Bremora (ZS im. M. Konopnickiej Pyskowice), 2. Piotr Kalisz
(ZSZ nr 2 Knurów), 3. Mateusz
Hajbura (ZSZ nr 2 Knurów),
- sztafeta krótka - dziewczęta - 1. ZSZ nr 2 Knurów, 2.
Technikum nr 1 ZS im. I.J.
Paderewskiego Knurów, 3. ZS
im. I.J. Paderewskiego Knurów
- LO, - chłopcy - 1. ZS im. I.J.
Paderewskiego Knurów - LO, 2.
ZSZ nr 2 Knurów, 3. ZS im. M.
Konopnickiej Pyskowice,
- sztafeta długa - dziewczęta - 1.
ZS im. M. Konopnickiej Pyskowice, 2. ZSZ nr 2 Knurów, 3. ZS
im. I.J. Paderewskiego Knurów
- LO, - chłopcy - 1. Technikum
informacja

nr 1 ZS im. I.J. Paderewskiego
Knurów, 2. ZS im. M. Konopnickiej Pyskowice, 3. ZS im. I.J.
Paderewskiego Knurów - LO,
- skok w dal - dziewczęta 1. Patrycja Hruzik (ZSZ nr
2 Knurów), 2. Annika Geitz
(Technikum nr 1 ZS im. I.J.
Paderewskiego Knurów), 3. Nicola Grosek (ZSZ nr 2 Knurów),
- chłopcy - 1. Filip Szydło (ZS
im. I.J. Paderewskiego Knurów
- LO), 2. Sebastian Dmowski
(Technikum nr 1 ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów), 3. Kamil
Wojdat (Technikum nr 1 ZS im.
I.J. Paderewskiego Knurów),
- pchnięcie kulą - dziewczęta
- 1. Małgorzata Kowoliszyn
(ZSZ nr 2 Knurów), 2. Klaudia

Paradysz (ZSZ nr 2 Knurów),
3. Aleksandra Kutypa (ZS im.
I.J. Paderewskiego Knurów LO), - chłopcy - 1. Krzysztof
Klimasara (ZSZ nr 2 Knurów),
2. Wojciech Czarkowski (ZSZ
nr 2 Knurów), 3. Michał Dejnaka (ZS im. M. Konopnickiej
Pyskowice).
* * *
Organizacja mitingu ma
na celu popularyzację dyscyplin wchodzących w skład
„królowej sportu”, jak i uczczenie pamięci znakomitego sportowca - Emila Kiszki, który
należał do wąsk iego grona
najlepszych polskich sprinterów. Starsi mieszkańcy Knurowa pamiętają jego starty

- 5.765
- 5.275
- 5.261
- 5.149
- 5.113
- 5.018
- 4.997
- 4.937
- 4.937
- 4.683

Kolejny turniej odbędzie się 11 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Tekst i foto: Piotr Skorupa

Brakujące
nazwiska biegaczy

PiSk

1. Stefan Wroblowski
2. Jacek Zacher
3. Zdzisław Mral
4. Zbigniew Ciszewski
5. Józef Antończyk
6. Wojciech Napierała
7. Jerzy Makselon
8. Kazimierz Fąfara
9. Jerzy Pluta
10. Piotr Pakura

w barwach Unii Kry wałd i
reprezentacji Polski.
K apit a l ny m pomy s łem
organizatorów było zaproszenie na miting koleżanki i
kolegów uczestnika olimpiady
w Helsinkach. Ry walizację
młodzieży obserwowali m.in.
Sylwia Polak, Stefania Pardubicka-Grzomba, a także Marek
Lewczuk i Marian Płaszczyk.
Miting zorganizował Powiat
Gliwicki, a współorganizowało
Miasto Knurów, Miejska Szkoła Podstawowa nr 6, Miejskie
Gimnazjum nr 2 oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji z
Knurowa. Z kolei pomysłodawcą
imprezy jest Stanisław Rudzki.

Foto: Piotr Skorupa

T

ak, jak przed rokiem
areną rywalizacji były
obiekty Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 6 i Miejskiego
Gimnazjum nr 2 w Knurowie.
W programie zawodów znalazły
się takie konkurencje, jak biegi,
skok w dal i pchnięcie kulą.
* * *
Klasyfikacja:
- bieg na 100 metrów - dziewczęta - 1. Patrycja Hruzik (ZSZ
nr 2 Knurów), 2. Angelika
Mandziej (Technikum nr 1 ZS
im. I.J. Paderewskiego Knurów), 3. Paulina Ponikiewska (Technikum nr 1 ZS im.
I.J. Paderewskiego Knurów) i
Marzena Bartosik (ZSZ nr 2
Knurów), - chłopcy - 1. Mateusz
Szydło (ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów - LO), 2. Daniel
Galiński Szydło (ZS im. I.J.
Paderewskiego Knurów - LO),

Swoje „pięć minut” mieli uczniowie klasy
mundurowej ZSZ nr 2 w Knurowie

P

o ubiegłotygodniowej publikacji relacji z knurowskiego biegu ulicznego, do
naszej redakcji dotarł sygnał,
iż w klasyfikacji mieszkańców Knurowa brakuje kilku
zawodników. Wyjaśniamy,

że klasyfikację otrzymaliśmy
od organizatora i ewentualne
uwagi powinny być kierowane
do firmy, która zajmowała się
stroną techniczną w czasie
tych zawodów.
PiSk
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Jatta Puchar Polski

IV liga
Foto: Piotr Skorupa

Iwan jeszcze nie taki groźny,
ale zwycięski
Niedawno do Concordii wrócił Michał Zieliński (111 meczów
w ekstraklasie), a w sobotę w barwach Wilków Wilcza
debiutował Bartosz Iwan (108 meczów w ekstraklasie)...
Smak zwycięstwa

Gol Jakuba Steuera (w środku) dał Wilkom Wilcza
awans do finału Jatta Pucharu Polski

Wilki w finale,
Szczurek złamał nos

Ariel Mnochy po tej akcji zaliczył
asystę przy jedynym golu strzelonym
w meczu Wilków z Orłem Mokre

Które zwycięstwo smakuje
lepiej, to odniesione po golu
strzelonym w 1 minucie, czy to
po bramce zdobytej tuż przed
zakończeniem meczu?
O b s e r w uj ą c s o b o t n i e
spotkanie Wilków z Orłem
Mokre nie mam wątpliwości,
że gol strzelony w ostatnich
fragmentach meczu nie tylko
dał wiele radości podopiecznym Jacka Wiśniewskiego, ale
i może spowodować, że na kolejny mecz drużyna wyjdzie
z mniejszym obciążeniem
psychicznym i gra zacznie się
„kleić”. Bo nie ma co ukrywać, w sobotę było nerwowo.

P

Po pięciu meczach
bez wygranej

Upór Wilków w dążeniu
do strzelenia choćby jednej
bramki został nagrodzony
w ostatnich fragmentach meczu. Akcję dającą trzy punkty
przeprowadzili zawodnicy
wprowadzeni do gry z ławk i rezer wow ych. M nochy
dośrodkował, a Kaczmarek
wepchnął futbolówkę do siat-

ki i w ten sposób przerwana
została passa pięciu meczów
z rzędu bez zwycięstwa.

Remis po „samobóju”

Concordia ma już za sobą
sześć spotkań rozegranych
w roli gospodarza. I ani jed-

10. KOLEJKA
Concordia - Granica Ruptawa 1:1
0:1 Adamczyk (62 - rzut karny), 1:1 Ćmich (84 - samobójcza)
Concordia: Kuczera, Walkowski, Kominiak, Szczurek, Gałach 66.
Knot, Stebel, Lipka 59. Mateusz Mikulski, Sikora 63. Nowosielski,
Buchalik, Czajka, Zieliński.
Wilki Wilcza - Orzeł Mokre 1:0
1:0 Kaczmarek (90).
Wilki: Matras, Steuer, Leszczyński, Saborowski, Zalesiński 58.
Kaczmarek, Tabiś 58. Kopczyński, Gierczak, Żyrkowski 75. Mąka,
Rajca 60. Mnochy, Gajewski, Iwan.
MKS Lędziny - GKS Radziechowy Wieprz 1:2, Beskid Skoczów Polonia Łaziska Górne 1:1, Krupiński Suszec - LKS Bełk 1:3, Unia
Racibórz - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1:3, LKS Czaniec - Spójnia Landek 1:0, Drzewiarz Jasienica - Szczakowianka Jaworzno
5:0, Gwarek Ornontowice - Iskra Pszczyna 3:1.

O r ze ł S t ani c a - N ap r zó d
Świbie 4:1, Quo Vadis Makoszowy - Naprzód Łubie 2:2,
Leśnik Łącza - Concordia II
Knurów 0:7, Wilki II Wilcza
- LKS 45 Bujaków 2:10, Burza Borowa Wieś - Sośnica
Gliwice 0:7, Start Kleszczów
- Start Sierakowice 3:2, Pogoń Ziemięcic e - Ruch II
Kozłów 3:0.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sośnica
Concordia II
Burza
Stanica
Bujaków
Kleszczów
Sierakowice
Quo Vadis
Ziemięcice
Świbie
Łubie
Wilki II
Kozłów II
Łącza

R e m i s p o z wol i ł p o dopiecznym Marka Motyk i
zwiększyć przewagę nad ostatnim w tabeli Krupińskim Suszec do pięciu punktów.
PiSk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jasienica
Radziechowy
Czaniec
Bełk
Łaziska Górne
Ornontowice
Landek
Lędziny
Skoczów
Podbeskidzie II
Racibórz
Ruptawa
Wilki
Szczakowianka
Concordia
Mokre
Pszczyna
Suszec

23
23
22
20
20
19
17
16
14
12
12
11
10
10
9
6
5
4

foto-migawka

Sushi Kushi B Klasa
7. KOLEJKA:

nego zwycięstwa.
W kolejce numer 10 knurowianie wywalczyli punkt,
ale w pewnym sensie został on
sprezentowany przez rywala,
który tak niefortunnie zagrał
piłkę, że ta wpadła do jego
bramki.

19
18
18
18
15
12
12
8
7
6
6
3
1
0

Futbol synchroniczny,
w r olac h g ł ównyc h
piłkarze Wilków Wilcza
– Bartosz Iwan i Piotr
Gierczak

Foto: Piotr Skorupa

I n for mac ja o t y m, ż e
Wilki zgłosiły do rozgrywek
Bartosza Iwana była sporym
zaskoczeniem. Nie tylko dla
kibiców, ale również wielu
osób ze środowiska piłkarskiego. Krzysztof Stanowski
z weszlo.com zapytał na Twitterze: Że gdzie?
Debiut Iwana wypadł tak
sobie, chociaż „momenty”
był y. 32-latek dw uk rotnie
sk ierowa ł pi ł kę do siat k i
ry wala, ale za każdym razem chorągiewka asystenta
sędziego wędrowała do góry
i gole nie zostały uznane.

Foto: Piotr Skorupa

Piłka w siatce,
gola nie ma

atrząc na pary półfinałowe,
wymarzonym finałem Jatta
Pucharu Polski dla kibiców z naszego terenu byłby pojedynek
Concordii Knurów z Wilkami
Wilcza. Do takiej konfrontacji
nie dojdzie, bowiem knurowianie
przegrali u siebie z Górnikiem II
Zabrze 0:2. I to właśnie „drugi
garnitur” 1-ligowca będzie rywalem Wilków w finale, który
odbędzie się w przyszłym roku.
Ekipa Jacka Wiśniewskiego
walczyła o awans do finału na
własnym stadionie z Gwarkiem
Ornontowice. I emocji nie brakowało praktycznie do ostatniego
gwizdka sędziego. Dowodem na
to jest gol dający zwycięstwo Wilkom, który został zdobyty w 86
minucie przez Jakuba Steuera.
Cztery minuty wcześniej na
listę strzelców wpisał się inny
Jakub - Zdrzałek z Gwarka, który
doprowadził do wyniku 2:2.
Nim jednak doszło do emocjonującej końcówki, najpierw
prowadzenie Wilkom dał Dominik Mąka, który trafił do tego
klubu w letnim okienku transferowym z Górnika Zabrze.
Po zmianie stron na 2:0 dla
gospodarzy podwyższył Łukasz
Żyrkowski i gdy wydawało się,
że losy tego meczu są rozstrzygnięte, zespół z Ornontowic
postanowił nieco skomplikować sprawę awansu. Gol kontaktowy padł w minucie 56 za
sprawą Szymona Salińskiego.
Później było wspomniane wyrównanie i wreszcie „pieczątka”
pod awansem Jakuba Steuera.
W Knurowie podobnych
emocji nie było, bowiem „gór-

nicy” z Zabrza szybko opanowali sytuację i nie pozwolili
Concordii na odebranie prowadzenia. Podopieczni Marka
Motyki mieli sporo problemów
z upilnowaniem 18-letniego
Krzysztofa Kik laisza, który
dwukrotnie znalazł sposób na
pokonanie Mirosława Kuczery.
Sporym zaskoczeniem była
gra Michała Szczurka do ostatniego gwizdka sędziego. Dlaczego? Po meczu okazało się, że
środkowy obrońca Concordii
grał ze złamanym nosem...
- No tak, doznałem lekkiego
złamania, ale kości zostały już
nastawione i jestem do dyspozycji trenera - powiedział nam
21-latek dobę po meczu.
Przy okazji zagadnęliśmy
Michała Szczurka o jego 5 bramek strzelonych w meczach
ligowych, pytając go o Kamila
Glika, który również gra na
środku defensywy, i również
nie ma problemu z wpisaniem
się na listę strzelców.
- Porównanie z Glikiem jest
dla mnie bardzo miłe, natomiast
twardo stąpam po ziemi i wiem,
że do Kamila bardzo dużo mi
brakuje. Ciężko pracuję na treningach, by choć po części moja
kariera potoczyła się tak jak jego
- usłyszeliśmy w odpowiedzi.
Michał Szczurek ze złamanym
nosem dotrwał do końca meczu, natomiast przedwcześnie
do szatni został odesłany Michał Mikulski. To efekt niesportowego zachowania (uderzył
piłką przeciwnika) za co ujrzał
czerwoną kartkę.
PiSk

WYNIKI:
Wilki Wilcza - Gwarek Ornontowice 3:2
1:0 Mąka (13), 2:0 Żyrkowski (50), 2:1 Saliński (56), 2:2 Zdrzałek
(82), 3:2 Steuer (86)
Wilki: Pietrek, Jóźwik 46. Steuer, Leszczyński, Kaczmarek, Kopczyński 46. Żyrkowski, Kravtsiv, Mnochy, Saborowski, Tabiś 46.
Gajewski, Zalesiński, Mąka.
Concordia Knurów - Górnik II Zabrze 0:2
0:1 Kiklaisz (9), 0:2 Kiklaisz (31)
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski, Szczurek, Kominiak 54.
Lipka, Lewandowski 32. Gajek, Stebel 66. Knot, Mateusz Mikulski,
Buchalik, Sikora 46. Gałach, Czajka, Zieliński.

III Liga kobiet
6. KOLEJKA:
AKS Mikołów - Wisła Skoczów
6:0, LKS II Goczałkowice Zdrój
- ROW Rybnik 0:14, Rekord II
Bielsko-Biała - UKS Gamów
4:0, Gwarek Ornontowice Gimnazjum Istebna 0:6, Polonia
Tychy - Concordia Knurów 2:2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ROW
Istebna
Concordia
Tychy
Goczałkowice II
Mikołów
Ornontowice
Rekord II
Gamów
Skoczów

18
15
13
10
7
6
6
4
3
0
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Przyjaciele z boiska

Można? Można!

Integracja poprzez sport

P

rojek t k nu rowsk iej
Akademii Piłki Nożnej
zatytułowany „Przyjaciel z boiska” zdobył Srebrne Serce w ogólnopolsk im
konkursie „Wedel od serca”.
W nagrodę APN otrzymała
dotację na rea lizację tego
projektu, którego finał odbył
się na obiektach MOSiR.
Pomysł na wystartowanie
w konkursie zrodził się w
g łowach osób z w ią za nych
z drużyną z rocznika 2003,
którą w roli trenera prowadzi

Michał Grodoń.
- Naszym głównym założeniem była integracja uczniów
szkół podstawowych z terenu
naszego miasta, na co dzień biorących udział w zajęciach sportowych w Akademii z dziećmi
i młodzieżą z Zespołu Szkół
Specjalnych – mówi szkoleniowiec. - Celem projektu było
zaszczepienie takich wartości
jak: przyjaźń, odpowiedzialność, upór w dążeniu do celu,
pewność siebie, chęć realizacji
marzeń i szczęście.

W prog ra m ie i mprez y
wieńczącej akcję „Przyjaciel
z boiska” nie mogło zabraknąć elementów piłkarskich,
ale były one dodatkiem do
innych atrakcji. Były nimi
m.in. w ystępy artystyczne
Alexa Puldy (uczestnik Mam
Talent) i mażoretek z gru-

py „Pantery”. Nie zabrakło
również gier i zabaw, a także
kon k u rsów z na g rod a m i .
Sporą atrakcją był udział z
imprezie maskotek Górnika
Zabrze i Wedla.
PiSk
Foto: Robert Fijołek

10.000 zł z programu „Klub”

Wniosek APN przeszedł pozytywną weryfikację w ramach
programu „Klub” organizowanego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Knurowski klub otrzyma dofinansowanie swojej
działalności w wysokości 10.000 zł.

Rozmawiając z klubowymi
działaczami często słyszę, że
firmy nie chcą sponsorować
ich sekcji. Trenerzy narzekają
na sportowców, że to już nie ci
sami ludzie, jak przed laty. Że
nie ma w nich determinacji w
dążeniu do bycia lepszym. Że
szybko się zniechęcają, a na
domiar złego są materialistami.
Sportowcy też mają coś na swoje
usprawiedliwienie i narzekają
na działaczy, którzy opanowali
do perfekcji obiecywanie. A wiadomo komu obiecanki cacanki
sprawiają radość.
I tak kółko się zamyka. I tak
jedni, drudzy, trzeci popadają w
marazm.
Nieco inaczej funkcjonują
– takie mam wrażenie – kluby,
szkółki, czy akademie pracujące z dziećmi i młodzieżą. Na
ich czele stoi zazwyczaj były
sportowiec, który wiele w życiu
doświadczył, był na szczycie,
nie jest mu też obca porażka.
Wie, że działając na niby nie
da się osiągnąć sukcesu. Wie,
że samymi obiecankami nie
zjedna sobie sympatii, a przede
wszystkim zaufania rodziców
i ich pociech. Wie też, że bez
zaangażowania osób, których
zaprosi do współpracy, nawet
najlepszy plan legnie z gruzach.

Proszę zwrócić uwagę na to,
jak funkcjonuje APN założony
10 lat temu przez Marcina Brosza. Na pewno pozostaje tam
wiele spraw do – powiedzmy
– obróbki, ale w ostatnich tygodniach ludzie z Akademii pokazali, że obce jest im narzekanie.
Na sponsorów, na rodziców, na
trenerów, na dzieci. Nie obce
jest im z kolei działanie mające
na celu poprawę pracy, która
najpierw ma na celu „oklepane”
oderwanie dzieci od komputera,
a patrząc w przyszłość, wyszkolenie sportowca przez duże S.
Obecnie w Akademii jest
zarejestrowanych – uwaga –
287 zawodników, co daje jej
pierwsze miejsce w Knurowie
pod względem liczby uczestników w regularnych zajęciach.
Ta liczba daje ludziom z APN
satysfakcję, ale z drugiej strony
wymusza na nich dodatkowe
działania, które gwarantować
będą tak zwaną jakość. No i
te działania przynoszą efekty.
Ostatnie przykłady z brzegu to
m.in. pozyskanie środków na
realizację projektu „Przyjaciel z
boiska” oraz dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach programu „Klub”.
Można? Można!
Piotr Skorupa

informacja

W ramach projektu zawodnicy i uczniowie
wspólnie zasadzili drzewko

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

Trener Michał Grodoń stawia sobie
za cel nie tylko wyszkolenie dobrej klasy
piłkarza, ale również zaszczepienie
w podopiecznych takich wartości,
jak przyjaźń i odpowiedzialność
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Maja poznaje... Knurów
Spotkanie z autorką poczytnych książek dla dzieci

- Dzieci dziwią się światu, zadają mnóstwo pytań, odwracają
sens i nie boją się absurdu. Są dla mnie najważniejszą
inspiracją - mówi Magdalena Zarębska, autorka książek dla
najmłodszych. We wtorek na zaproszenie Miejskiej Biblioteki
Publicznej pisarka gościła w Miejskich Przedszkolach nr 2 i 13

K

s i ą ż k i M a gd a le ny
Zarębskiej zrodziły
się z py tań. Córka
pisark i - Maja, zadawa ła
ich tysiące, prosząc mamę
o konk retne odpowiedzi.
Po kolejnej próbie zmagań z

dziecięcymi wątpliwościami,
powstał pomysł na książkę,
której bohaterką będzie...
Maja. I tak od kilku lat mała
d ziewcz y n k a towa rz ysz y
kolejnym pokoleniom przedszkolaków.

We wtorek twórczyni postaci Mai odwiedziła knurowskie przedszkola - MP-2 i 13.
- Jestem pod wielkim wrażeniem - mówiła pisarka.
- Dzieci były bardzo dobrze
przygotowane do spotka-

nia. Znały moje książki i
wiedziały o czym będziemy
rozmawiać.
Na podstawie ksią żek
Magdaleny Zarębskiej dzieci
stworzyły kolorowe rysunki.
- Powstały piękne prace

konkursowe i na wystawę, a
dwie dziewczynki przebrały się za jedną z bohaterek
mojej książki - to było naprawdę niezwykłe. Byłam
wzruszona... - opowiada
autorka książki „Maja poznaje świat”.
Pisarka powtarzała, że
bardzo lubi spot kania w
przedszkolach.
- Dzieci są spontaniczne,
bardzo otwarte, więc mogę
je bezkarnie poobserwować i
zainspirować się - śmieje się
pani Magdalena.

Przedszkolaki były zachw ycone rozmową z autorką. Po spotkaniu do pani
Magdaleny utworzyła się
kolejka małych czytelników
z książkami do podpisu.
Spotkanie z pisarką zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna. Kierownik
MBP Br ygida Dreslińska
podkreślała, że takie wydarzenia są wpisane w życie
biblioteki i mają jeden cel zachęcić dzieci do sięgnięcia
po książkę.

Tekst i foto: Justyna Bajko

informacja własna wydawcy

Przedszkolaki z „Trzynastki” znają i czytają książki o przygodach Mai

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach

Foto: Justyna Bajko

Wychowawczyni: Mariola Baczewska
Lena Bachorska, Paweł Benson, Krzysztof Biedroń, Hubert Brzoska, Elżbieta Cnota, Tomasz Gruca,
Jakub Hirsz, Paulina Kanclerz, Natan Kwiatkowski, Alexander Malcherek, Aleksander Nadrowski,
Marta Nocoń, Wiktoria Sobstyl, Oliwier Szymon, Szymon Zaremba.
16

Przegląd Lokalny Nr 40 (1229) 6 października 2016 roku

