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W konferencji uczestniczyli samorządowcy
i przedstawiciele okolicznych instytucji,
Knurów reprezentował sekretarz Piotr Dudło

Komendant Miejski Policji,
nadkomisarz Marek Baron,
podkreślał znaczenie właściwego
przygotowania na zagrożenia
terrorystyczne

Knurów

Sprzątajmy
na posesjach!
Przy okazji wiosennych
porządków warto pamiętać
o obowiązku sprzątania terenu
posesji – przypominają
urzędnicy

Gliwice

Razem bezpieczniej
w regionie

T

ak jak zimą właściciele nieruchomości mają obowiązek odśnieżania chodników przyległych
do posesji, tak i w pozostałym
okresie powinni dbać o porządek
na tej przestrzeni – zamiatać trotuar czy też usuwać śmieci leżące

Tytułowe motto przyświecało konferencji
szkoleniowej, która odbyła się w środę w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach

K

onferencja została zorganizowana przez Komendę Miejską
Policji w Gliwicach i gliwicki powiat.
Jej główne przesłanie odnosiło się
do bezpiecznego funkcjonowania w
kontekście zagrożeń terrorystycznych. Udział wzięli przedstawiciele
okolicznych miast i gmin, instytucji,
placówek oświatowych, służb mundurowych, organizacji społecznych.
Knurów reprezentował sekretarz
miasta Piotr Dudło.
Omówiono sposoby przygo-

towania obiektów publicznych do
reakcji na zagrożenie terrorystyczne.
Uczyniono to na przykładzie ataku
masowego mordercy na szkołę.
Przedyskutowano zasady i procedury w przypadku alarmu bombowego.
Zwracano uwagę na przygotowania
obiektów do działań antyterrorystycznych przy aktywnym wsparciu
sił policyjnych.
- Czasy mamy niespokojne, także
w Europie. Tragiczne wydarzenia,
których byliśmy świadkami w ciągu

ostatnich kilku lat, przekonują, że
nie wolno bagatelizować zagrożenia
terrorystycznego – mówi sekretarz
Dudło. – W tym przypadku wiedza,
znajomość procedur i odpowiednie
przygotowanie mają fundamentalne
znaczenie.
Uczestnicy konferencji podkreślali, że doświadczenia i sugestie
ekspertów będą wskazówką przy
podejmowaniu działań służących
bezpieczeństwu mieszkańców.

/bw/

Pilchowice

Frontem do rabusia

Złodzieje bezwzględnie wykorzystują naszą
niefrasobliwość. Wystarczy chwila nieuwagi,
aby stracić sporo pieniędzy i narazić się na
nieprzyjemności
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marca około godz. 13 nieznany sprawca okradł mieszkankę
Pilchowic. Kradzież nie wymagała
finezji – drzwi domu były otwarte.
Złodziej nie musiał także zwiedzać

pomieszczeń i szukać fantów – cel,
czyli torebka, wisiał w holu, tuż przy
drzwiach.
- Pilchowiczanka straciła 1200
złotych, dowód osobisty oraz prawo

wzdłuż płotu. Po zimie przyda się
porządne sprzątanie. Apelują o to
urzędnicy z Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów.
/-/

Żernica

20 kg gwoździ
10 marca około godz. 8 mieszkaniec
Żernicy zauważył, że ktoś włamał
się do jego garażu. Straty oszacował
na 2 tysiące złotych

N

ieznany sprawca zerwał część
blachy falistej, która pokrywała dach garażu i wszedł do pomieszczenia.
- Skradł 2 poziomice, skrzynkę
narzędziową, przedłużacze, halogeny, 20 kg gwoździ i 2 kanistry
– wylicza Marek Słomski, rzecznik
Komendy Miejskiej Policji w Gliwi-

cach. – Łączna suma strat to 2 tysiące
złotych.
Kilka chwil później złodziej zajrzał również do sąsiedniego garażu,
skąd zabrał elektronarzędzia.
Trwają poszukiwania złodzieja.
Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.
jb

śladem naszych publikacji

jazdy – informuje policja.
Złodzieja szukają funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Knurowie.
jb

informacja

Straszny dwór
Tydzień temu pisaliśmy o
popadającym w ruinę dworku
w Szczygłowicach i o braku
zainteresowania właścicielki
jego stanem. Wówczas interwencję w tej sprawie obiecał
komornik sądowy
Po naszym telefonie komornik
przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Maciej Kwapisz, który prowadzi postępowanie egzekucyjne,
udał się do Szczygłowic, by ocenić
stan nieruchomości.
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- Jest zdewastowana - przyznał.
- Podkreślam jednak, że mimo
prowadzonego postępowania egzekucyjnego, wciąż jest to własność dłużniczki i to ona powinna
zabezpieczyć budynek przez osobami postronnymi.
We wtorek komornik wystosował do sądu pismo, w którym prosi
o rozważenie zmiany zarządcy tej
nieruchomości. Na decyzję sądu
trzeba jednak poczekać, tak jak na
termin drugiej licytacji. Dodajmy,
że w drugiej sprawie stosowny
wniosek wpłynął do sądu już 10
lutego.
/g/
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Niemy napad
z nożem w ręku
Knurów. Policja ujęła sprawcę napadu na sklep monopolowy

- Miałam taką imprezę na Dzień Kobiet, że nie
zapomnę jej do końca życia - opowiada pani Iza.
Akurat układała skrzynki na zapleczu, gdy do sklepu
monopolowego wszedł zamaskowany mężczyzna.
W ręku trzymał długi nóż

E

To jest napad!

Jak się zachować w takiej sytuacji? Rzecznik KMP Gliwice
radzi, by nie szarżować, bo
nigdy nie wiemy, z kim mamy
do czynienia. Jeśli napastnik
jest uzbrojony, lepiej mu się
poddać i w ykony wać je go
polecenia, niż narażać się na
niebezpieczeństwo.

typu grozi mu kara więzienia na czas
nie krótszy niż 3 lata.
Fun kcjona riusze odz yska li
skradzione pieniądze. Ekspedientce, co zrozumiałe, trudno będzie po
tym wszystkim odzyskać poczucie
bezpieczeństwa. Gdy dowiedziała się, że napastnik był stałym
klientem sklepu, w mig powiązała
wszystkie wątki.
- Jak przychodził i brał alkohol na krechę, to widział, gdzie
trzymamy pieniądze - mówi pani
Iza. - 10 marca miał oddać dług.
W czasie napadu miał odkryte
tylko jedno oko i nie odezwał się
ani słowem, żebym go czasem nie
rozpoznała po głosie. Też sposób,

w jaki się poruszał, wydał mi się już
wtedy dziwnie znajomy.
Wieść o napadzie na sklep i
schw y taniu rozbojarza szybko
rozniosła się po osiedlu. Tajemnicą
poliszynela są personalia zatrzymanego.
- Ludzie przychodzą i mówią:
„Boże, w końcu będzie jakaś ulga,
może w końcu będzie tu spokój”
- dodaje ekspedientka sklepu monopolowego.
Póki co, prokurator zastosował
wobec 31-latka środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego
aresztu tymczasowego.

Gliwice

Dostawczak potrącił
Krystynę Szumilas
W czwartek cofający na płycie gliwickiego rynku
samochód dostawczy potrącił dwie osoby.
W tym byłą minister edukacji, posłankę
Platformy Obywatelskiej, Krystynę Szumilas

P

osłanka zbierała wtedy podpisy pod
wnioskiem o referendum w sprawie
reformy edukacji. Na szczęście obrażenia, których doznała, nie były groźne.
Skarżyła się jedynie na ból kolana. Po
opatrzeniu w szpitalu drobnych stłuczeń
wróciła do domu.
Kilka godzin po zdarzeniu, tuż przed
godz. 16.00, Krystyna Szumilas opublikowała na swoim Facebook’u: - Bardzo

dziękuję za słowa wsparcia. Na szczęście
wszystko skończyło się dobrze. Jestem już
w domu.
Jak informuje nadkomisarz Marek
Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, od strony prawnej sprawa
jest wyjaśniona – ewentualne roszczenia
cywilno-prawne pomiędzy uczestnikami
rozstrzygać może jedynie sąd cywilny.
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Knurów. Nie reagujesz - akceptujesz

Przyłapani na jeździe
na podwójnym gazie
- Zareagowałam, bo nie chciałam mieć
nikogo na sumieniu - mówi ekspedientka
ze sklepu na starym Knurowie. I to nie
jedyny przypadek w ostatnich dniach,
kiedy udaremniono nietrzeźwemu
kierowcy dalszą podróż samochodem

Foto: Mirella Napolska

kspedientka zapamiętała, że
była godz. 20.55. Będąc pod
w pł y wem si lnych emocji
najpierw odepchnęła napastnika,
co zresztą zarejestrowała sklepowa kamera, a następnie próbowała
zamknąć przed nim szuf ladę z
pieniędzmi. Na próżno.
- Wzięłam telefon i wyszłam,
żeby trzymać drzwi - wspomina
pani Iza. - Wołałam: „Pomocy!”,
„Policja!”, ale nikogo nie było w
pobliżu. Przepraszam, jeden starszy
pan przechodził, ale wolał się nie
narażać.
Tymczasem złodziej wyciągnął
z szuflady dwie kasetki, szarpnął za
drzwi i rzucił się do ucieczki. Ekspedientka ruszyła za nim w pościg.
- Goniłam go aż do sklepu rybnego. Stał tam chłopak, który za
nim pobiegł, ale po chwili wrócił
z niczym. Podziękowałam mu za
pomoc - dodaje pani Iza.
Kiedy emocje nieco opadły,
kobieta pomyślała, że napastnik
mógł przecież użyć noża i dźgnąć
ją. Wcześniej nie przyszło jej to do
głowy, bowiem priorytetem było
odzyskanie kasetek z 4 tys. zł.
Intensywne działania bardzo
szybko doprowadziły stróżów prawa do sprawcy napadu. Okazał się
nim 31-latek z Knurowa.
- Zatrzymany był wcześniej
wielokrotnie notowany i karany za
przestępstwa przeciwko mieniu informuje nadkom. Marek Słomski,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. - Za rozbój tego

Foto: Paweł Gradek

Kierowca opla daleko nie zajechał

/g/, foto: materiały prasowe

Jar

W

środę tuż przed południem
czarny opel podjechał na plac za
dyskontem Biedronka. Ekspedientka
sklepu rybnego rozpoznała w kierowcy mężczyznę, który raczej nie wylewa
za kołnierz. Także pasażer wyglądał
na „znieczulonego” alkoholem.
- Kierowca cofał tak, że o sklep
by zahaczył - relacjonuje przejęta kobieta. - Kiedy chciał odpalić,
włączał wycieraczki. Nigdy bym nie
podejrzewała, że ktoś taki może mieć
prawo jazdy.
Ekspedientka poprosiła kolegę,
by odebrał kierowcy kluczyki. Ten
zrobił to bez większego problemu
i przyniósł je do sklepu.
- Dał mi je, żebym przeparkowała
samochód, ale ja nie mam prawa
jazdy - tłumaczy sprzedawczyni.
- Wtedy jeden z klientów zaoferował
pomoc. Wziął kluczyki i odjechał
samochodem w bezpieczne miejsce.
Kiedy podchmielony kierowca
wszczął awanturę, nie pozostało nic
innego, jak tylko wezwać policję.
Zanim radiowóz gliwickiej drogówki
przyjechał na miejsce, sprawca zamieszania zdążył się ulotnić. Policjanci zastali tylko jego nietrzeźwego pasażera.
- W takich sytuacjach trzeba
reagować - ekspedientka nie ma
wątpliwości. - Wyjechałby na ulicę
i kogoś zabił, miałabym wtedy człowieka na sumieniu.
Trzy dni wcześniej dzięki oby-

watelskiej czujności udało się zatrzymać innego pijanego kierowcę.
W niedzielę około godz. 3 w nocy
na gliwickim komisariacie zadzwonił telefon. Anonim poinformował
dyżurnego, że na jedną ze stacji
benzynowych przy ul. Pszczyńskiej
przyjechał mężczyzna, który najprawdopodobniej jest nietrzeźwy.
- Patrole natychmiast rozpoczęły
poszukiwania wskazanego volkswagena passata. Po kilku minutach
zatrzymano go – jechał przez Bojków
w stronę Knurowa. Kontrola stanu
trzeźwości wykazała u 28-letniego
kierowcy, mieszkańca Knurowa, 1,5
promila alkoholu we krwi – opisuje
Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Wyprawa po zakupy skończyła
się dla knurowianina utratą prawa
jazdy. Grożą mu również 2 lata więzienia i wysoka grzywna.
Policja nie jest w stanie być wszędzie. To obywatele powinni chronić
się nawzajem i reagować na przykłady łamania prawa.
- Niedzielne i środowe zdarzenia
są kolejnym przykładem na to, że
czujność obywateli ma kolosalne
znaczenie w dbaniu o nasze wspólne
bezpieczeństwo. Pamiętajmy: nie
reagujesz - akceptujesz – mówią policjanci. - Dziękujemy świadkom za
wzorową postawę.
/g/, jb

podziękowanie

Wszystkim,
którzy wsparli mnie słowami otuchy
i serdeczną myślą,
uczestniczyli we mszy świętej,
uroczystości pogrzebowej
i pożegnali mojego

KOCHANEGO TATĘ
pragnę serdecznie podziękować.
Anna LEWANDOWSKA
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Najemcy zrobili
demolkę
Knurów

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Czas na wiosenne
porządki

- Wiem, że „w marcu jak w garncu”, ale to już naprawdę czas na
wiosenne porządki. Myślę o drogach i chodnikach. Na pierwszych
pełno ziemi i piasku, na drugich nie
brak „pamiątek” po pieskach. A na
poboczach, tu i ówdzie, walają się
śmieci. Jechałem dzisiaj za ciężarówką. Wzniecała tumany kurzu.
Gdybym był motocyklistą, brałbym zakręty z duszą na ramieniu.
Piasek może być gorszy niż lód.
Panowie drogowcy, odpalać myjki
i do roboty!
E.

- To mieszkanie było zawsze bardzo schludne,
zadbane. Teraz wyglądało jak melina. Wszystko
zdemolowane, pralka i lodówka do wyrzucenia,
powyrywali nawet klamki w oknach, krany
i gniazdka – mówi z żalem pani Beata, chcąc
przestrzec innych wynajmujących lokale
wyłącznie na śmietnik. To bolesny
widok, tym bardziej, że wcześniej
było tu zawsze bardzo schludnie.
Ciocia była pielęgniarką, wujek lekarzem, dbali o mieszkanie. A teraz
wyglądało jak melina...
Wynajmowanie mieszkania w
tym wypadku nie miało przynosić
zysku, ale jego właścicielka nie
przypuszczała, że może to pociągnąć
za sobą takie straty. Same zaległości
z rachunków za czynsz i media to
ponad 2 tys. zł. Remont mieszkania,
przeprowadzony własnoręcznie,
jak najniższym kosztem, pochłonie
przynajmniej 4-5 tys. zł. Dodatkową
uciążliwością jest konieczność przyjazdów do Knurowa.
Pani Beata jest w kontakcie z
prawnikiem i zastanawia się nad
złożeniem zawiadomienia do prokuratury, jednak w tej chwili nie
jest jeszcze pewna, czy warto. Bo
to oznacza kolejne koszty, a czy
przyniesie jakiś skutek?
- Chciałabym przestrzec innych,
by byli ostrożni przy wynajmowaniu
mieszkań – apeluje pani Beata. –
Chciałbym też podziękować osobom, które nam pomogły w całej
tej sytuacji. Tym bardziej, że choć
przez wiele lat znały moją ciocię i
wujka, to przecież ja byłam dla nich
obcą osobą.

Foto: arch. prywatne

to jesienią. Odwiedzając wtedy
mieszkanie, zauważyłam tam nieporządek, ale w końcu przy małych
dzieciach jest różnie.
Jednak styczniowa opłata już
nie dotarła do właścicielki lokalu.
Podobnie jak lutowa. Tymczasem
knurowscy sąsiedzi dali znać, że
chyba z mieszkaniem stało się coś
niepokojącego, bo wydobywa się
stamtąd nieprzyjemny zapach. Po
takich sygnałach pani Beata wraz z
mężem zdecydowała, że pojadą do
Knurowa. Nie udało im się skontaktować z lokatorką – do dziś nie
wiedzą, gdzie jej szukać.
Jak okazało się na miejscu,
rodzina wyprowadziła się parę dni
wcześniej. Stan, w jakim pozostawili mieszkanie, sprawił, że trudno
było powstrzymać łzy.
- To przerażające. Już przy
wejściu było widać, że wyrwali próg
– relacjonuje pani Beata. – Okna nie
mają klamek. Pozrywane karnisze,
gniazdka, brak włączników światła,
kable bez izolacji – można się porazić prądem. Widocznie nie ogrzewali
mieszkania, bo w kuchni i w małym
pokoju jest grzyb. Wyrwali nawet
krany w łazience i kuchni. Pieluchy
wgniecione w podłogę, wszędzie
kupy i siuśki – cała wykładzina do
wyrzucenia. Pralka, lodówka, cały
sprzęt – zdemolowany, nadaje się

MiNa
Foto: arch. prywatne

K

nurowskie mieszkanie to
spadek po rodzinie. Pani
Beata, mieszkająca poza
Śląskiem, zamierza je w przyszłości
sprzedać, a tymczasem postanowiła
je wynajmować.
- Nie robię tego w celach komercyjnych – mówi. – Nie zależy mi na
zysku, lecz na tym, by mieszkanie
było ogrzewane, wietrzone, by nie
stało puste, toteż proponowany
przeze mnie czynsz był chyba najniższy w Knurowie.
Pierwsze doświadczenie z wynajmem było pozytywne – pani z
dzieckiem, której pani Beata przez
pół roku użyczała mieszkania,
bardzo o nie dbała. Jak wspomina
właścicielka, było tam wtedy czysto
niczym w muzeum, a na odchodnym kobieta z własnej inicjatywy
i na swój koszt pomalowała ściany.
Po tak sympatycznym epizodzie
człowiek raczej nie spodziewa się
przykrości.
W marcu ubiegłego roku pani
Beata zawarła roczną umowę z najemcą – kobietą z kilkorgiem dzieci.
I przez całe miesiące nic nie budziło
jej niepokoju.
- Do grudnia opłaty napływały
regularnie, w jednym miesiącu był
problem, ale zostałam o nim poinformowana – relacjonuje. – Raz
przyjechałam do Knurowa, było

Zagajnik
pełen śmieci

- Polecam wypad na koniec
ul. Rakoniewskiego, w pobliże
cmentarza. Tamtejszy zagajnik
zamienia się w śmietnisko. Nie
wiem, komu się chce przywozić
tu odpady, ale widać się chce,
skoro z dnia na dzień (a może noc
w noc) ich przybywa. Trudno złapać na gorącym uczynku? A może
wykorzystać jakąś foto-pułapkę.
Jestem przekonany, że przyniosłoby to skutek. A potem mandat
i może sprawca oduczyłby się
śmiecenia.
T.

Znaki się zatarły

- Przyszło mi wczoraj jechać
ul. Szpitalną w stronę Niepodległości. Na skrzyżowaniu ustawi ł e m s i ę na p a s i e d o jazdy
w lewo. Czekałem na zapalenie
się czer wonego światła pr zed
przejściem dla pieszych. Zapaliło
się. To wtedy jest sposobność
włączenia się w ul. Niepodległości. Niestety, nie dane mi to
było. Dlaczego? Otóż od strony
ronda jechał tir. Nie zatrzymał
się przed skrzyżowaniem, tylko
podjechał pod sam sygnalizator
i zatarasował cały wyjazd z ul.
Szpitalnej. Wykonałem manewr
dopiero gdy odjechał. Najpierw
w duchu skląłem kierowcę tira,
a l e z a r az g o r ozg r ze s z ył e m.
Okazało się, że praktycznie nie
widać na asfalcie linii wyznaczającej granicę do zatrzymania się
przed skrzyżowaniem przez auta
jadące od ronda. Farba się starła.
O ile knurowianie raczej pamiętają o tym, o tyle przyjezdni nie
widząc linii, zatrzymują się dopiero przed sygnalizatorem. Jak
potem zauważyłem, nie jest to
jedyne miejsce, gdzie jest pilna
potrzeba odświeżenia poziomego
oznakowania. Niemal co druga
„zebra” wyblakła. Czas wypuścić
jakąś ekipę z wiaderkiem białej
farby, żeby chociaż te najważniejsze miejsca doprowadzić do
porządku.
Mirek

Nie drzeć kotów
o koty!

Sprzęt AGD nadaje się tylko na śmietnik

4

Najemcy pozostawili
hodowlanego szczura

- Prawie że pokłóciliśmy się
w s ą s i e dzk i m g r o n i e . P o s z ł o
o wolnożyjące kot y. Jedni by
je zagłaskali, drudzy najchętniej całkiem się pozbyli. Trudno
wszystkim się dogadać. A moim
skromnym zdaniem wystarczy
trochę dobrej woli przyprawionej
zdrowym rozsądkiem. Niechaj
sobie te kotki żyją, korzystając
z ich kociej wolności. Nie robić im
krzywdy, ale też nie przesadzać

32 332 63 77
z opiekuńczością. Dokarmiać,
ale wtedy, gdy to potrzeba, a nie
codziennie, bo stępią naturalny
instynkt łowcy. Skoro zwalczają
myszy i szczury, to niech to robią. Natura ma swoje prawa, nie
mieszajmy się w nie…
K.S.

Z lotu ptaka

- W dyskusji o wycince drzew
wszyscy mają rację: właściciele
prywatnych posesji i ekolodzy.
Niestety, nie dość że w Knurowie
mamy mało drzew, to jeszcze
przycina się je do kikutów lub wycina w ogóle.
Narzekamy na złe powietrze.
Ja też narzekam, bo mieszkam
w sąsiedztwie osiedla fińskich
domków. W czasie smogu drapało
mnie gardło, dlatego założyłem
maskę górniczą i w niej spałem.
Rano była czarna! Jeśli w domu
powietrze jest tak brudne, to co
dopiero na zewnątrz!
Gdyby tak spojrzeć z góry na
Knurów, to zobaczymy bloki, auta
na parkingach i trawniki obsrane
przez psy. W takich warunkach
będziemy żyć!
Ostatnio pod topór poszło kilka
drzew przy ul. Chrobrego. Wiecie
dlaczego? Bo ptaszki srały na stojące pod drzewami samochody.
Jarosław

Więcej psich koszy!

- Przeczytałam w „Przeglądzie Lokalnym” tekst pt. „Psi
o b o wi ąze k ”. S a m a m a m p s a
i jestem całym sercem za tym,
by wymagać od właścicieli czworonogów sprzątania po swoich
zwier zętach. Dener wują mnie
te „stokrotki”, jakich jest pełno,
zwłaszcza wiosną. Jednak w pewnych rejonach miasta brakuje
koszy na psie odchody. Spacerując po osiedlu Uchwały, ulicą
Wilsona, Szpitalną czy Puszkina
zauważam zaledwie dwa takie
kosze. A przecież chcąc wyrobić
w ludziac h naw yk spr ząt ania
po pupilach, trzeba im to ułatwiać, przypominać. Może jak
się napatrzą na kosze, w końcu
zaczną z nich korzystać. Trudno
wymagać od ludzi, by spacerowali z odchodami w woreczku
i nieśli je do domu. Niby można
wyrzucać je do zwykłych koszy
na śmieci. Ale nie jestem do tego
przekonana i wcale się nie zdziwię, jeśli komuś się to nie spodoba. Na spółdzielczych osiedlach
„psich” koszy jest dużo, tymczasem od Kazimierza Wielkiego
w stronę urzędu miasta jest pod
tym względem jakby inny świat.
Pr zydałby się też w Knurowie
wybieg dla psów – nic wielkiego,
ogrodzony kawałek trawy, gdzie
zwierzęta mogłyby się wyszaleć.
Katarzyna

Czas posprzątać
ścieżki rowerowe

- Dużo jeżdżę rowerem i cała
moja rodzina też. Bajzel, jaki
panuje po zimie na ścieżkach rowerowych, jest nie do zniesienia.
Przy wiadukcie na Wilsona, blisko
szkoły, jakieś porozbijane butelki,
przy następnym moście na Wilsona powypadkowe szkło, dróżka
wzdłuż nasypu koło Wilsona kompletnie zapuszczona, nikt tam nic
nie robi. Poza tym w Knurowie
przydałoby się więcej ścieżek dla
rowerów.
Józef
Not. bw, g, MiNa
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Knurów. Naprawa sieci wodociągowej, czyli...

Z kranu płynął żur
- Z kranu leci brudna, mętna woda - skarżył się
w czwartkowy ranek pan Jarosław z ul. Kazimierza
Wielkiego. - Na dodatek jest tak tłusta, że nie trzeba
kremować rąk. Podobny problem mieli inni mieszkańcy
osiedli 1000-lecia i Wojska Polskiego I

N

a s z Cz y tel n i k z astanawiał się, jak to
możliwe, że przy nowoczesnych technologiach
filtrowania wody z kranu
może płynąć taki żur. To
pytanie zadaliśmy prezesowi
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie, Bogusławowi Tyszkowskiemu.
W odpowiedzi czytamy,
że chwilowe zakłócenia ja-

kości dostarczanej wody spowodowane były koniecznością
niezwłocznej naprawy sieci
wodociągowej w rejonie ul.
Szarych Szeregów.
- Sposób prowadzenia prac
wymagał wstrzymania dostaw wody na kilka godzin
dla mieszkańców kilku ulic
osiedli 1000-lecia i Wojska
Polskiego I - wyjaśnia dalej
prezes Tyszkowski. - W związku z powyższym w celu zmi-

nimalizowania uciążliwości
związanych z brakiem wody,
prace zaplanowano na godziny nocne oraz uruchomiono
zasilanie rezerwowe.
Mieszkańcy nie powinni
być zaskoczeni jakością wody,
bo komunikat o planowanych
pracach i zakłóceniach w dostawach wody został zamieszczony na stronie internetowej PWiK. Ponadto spółka
powiadomiła Urząd Miasta,

Lokatorsko-Własnościową
Spółdzielnię Mieszkaniową,
Miejski Zespół Gospodarki
Lokalowej i Administracji
oraz... mieszkańców (osobnymi ogłoszeniami, rozwieszonymi na budynkach, dla których przewidziano przerwę w
dostawie wody).
- Służby techniczne PWiK
niezwłocznie po zakończeniu prac (od godziny 2.00 w
nocy) przystąpiły do płukania
sieci wodociągowej poprzez
hydranty i odwodnienia, usuwając osady tlenków żelaza
- czytamy dalej. - Działania
te prowadzono do uzyskania
właściwych parametrów jakości wody.
Prezes Tyszkowski zwraca
ponadto uwagę, że specyfika
medium, jakim jest woda,
oraz skomplikowany i rozbu-

dowany układ sieci nie pozwalają w takich przypadkach
na natychmiastowe i pełne
jej oczyszczenie (z wtórnego
zanieczyszczenie), co skutkuje chwilową zmianą jej

barwy i mętności, widoczną
w wewnętrznych instalacjach
wodociągowych budynków.
W czwartek po południu
woda miała białą barwę.
/pg/

Foto: Mirella Napolska

reklama

Knurów

Będzie pralnia,
będzie praca

Budynek, w którym przed laty mieściła się przyszpitalna
pralnia, ma nowego właściciela. Spółka Pamag z Gliwic chce
urządzić w nim... pralnię i zatrudnić około 50 osób

C

ztery lata minęły, zanim Pow iat Gliw ick i
zbył 21-arową działkę przy
ul. Ogana z budynkiem o
p ow ier z c h n i u ż y t kowej
1764,62 m².
- Braliśmy pod uwagę
wyburzenie pralni, niemniej
rozbiórka betonowo-żelbetowej konstrukcji okazała się
zbyt kosztowna - przyznaje
rzecznik Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Romana
Gozdek.
W międzyczasie przyszpi-

talną pralnią zainteresowali
się złomiarze i wandale, zaś
cena wywoławcza nieruchomości (1,3 mln zł) topniała
z każdym kolejnym przetargiem.
12 sierpnia 2016 roku
pralnię kupiła spółka Pamag
z Gliwic, oferując za nią w
siódmym przetargu prawie
368 tys. zł.
Z a pi s y m i e j s c owe go
planu zagospodarowania
przestrzennego mówią, że
nieruchomość przeznaczona
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jest na prowadzenie działalności w zakresie usług
zdrowia i opieki społecznej,
usług nieuciążliw ych lub
publicznych.
Z nieoficjalnych źródeł
wiemy, że w budynku ma
pow st ać pr a l n ia . Obecnie Pamag jest na etapie
u zgod nień projek t u budowlanego.
Docelowo w pralni znajdzie zatrudnienie 50 osób.
/pg/
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Mawia się, że „własność jest święta”,
ale dla właścicieli ul. Szkolnej raczej
bywa przekleństwem

Knurów, Gierałtowice. Bezpłatna mammografia

Prześwietl piersi,
zyskaj spokój
Panie, które w 2017 roku kończą
50 lat, wchodzą do Programu
Profilaktyki Raka Piersi. Dzięki temu
mają możliwość wykonania badań
mammograficznych za darmo

Foto: Mirella Napolska

W

Krywałd

Grząsko na Szkolnej

n ajbl i ż s z yc h d n i a c h w
Knurowie i Gierałtowicach
zatrzymają się mammobusy. To
specjalistyczne pojazdy, swoiste
„laboratoria na kółkach”. Dają
sposobność do szybkiego i łatwego przebadania piersi bez potrzeby jeżdżenia do „stacjonarnych”
przychodni.
W K nu row ie m a m mobusy Grupy Lu x-Med zaparkują

przed Galerią Stara Cegielnia.
Bezpłatne badania prowadzone
będą w piątek i poniedziałek (17
i 20 marca). W Gierałtowicach
z d a r mowego prz eśw iet len ia
piersi skorzystać będzie można
w poniedziałek – mammobus
zatrzyma się obok Restauracji
Szmaragdowa..
/bw/

N

a pierwszy rzut oka ulica
Szkolna to wymarzone miejsce do życia – zieleń, cisza,
widok na las. Jednak nie ma róży
bez kolców; w tym wypadku sprawą
do bólu utrudniającą mieszkańcom
codzienne funkcjonowanie jest fatalny stan drogi przy posesjach. Pół
biedy, kiedy jest sucho, ale w czasie
ulew nawierzchnia zamienia się w
grzęzawisko. W porze wiosennych
roztopów problem się nasila – zarówno piesi, jak i samochody toną
w błocie. Problem z dotarciem do
posesji mogą mieć kurierzy czy, co
gorsza, karetki pogotowia (taka dramatyczna sytuacja już się zdarzyła).
Szkolna ma wielu właścicieli.
Jej część, ciągnąca się prostopadle
od ulicy Michalskiego, jest drogą
gminną, utwardzoną, przyzwoicie
utrzymaną. W pewnym momencie
Szkolna skręca w lewo – i właśnie
za tym zakrętem rozpoczyna się ta
grząska część ulicy, która nie jest
już własnością gminy. A czyją?
Granicę własności wyznacza oś
jezdni – połowa drogi, ta od strony
lasu, jest w dyspozycji Lasów Państwowych. Poszczególne odcinki
drugiej połowy należą do właścicieli posesji przy niej leżących. Ci
są zgodni nie od dziś – chcieliby,
aby gmina przejęła od nich drogę
i zajęła się jak należy całą ulicą
Szkolną. Już w 2011 roku złożyli
w tej sprawie pismo do miejskiego rad nego. Teraz, po sześciu
latach, wszyscy podpisali się pod
kolejnym pismem, skierowanym
do prezydenta Knurowa. Zostało
ono załączone do interpelacji, jaką
złożył w tej sprawie miejski radny
z Krywałdu, Jan Furgoł.
- Mieszkańcy mówią: płacimy
6

podatki jak każdy obywatel i nie
jesteśmy winni, że własność tej drogi
jest skomplikowana – relacjonuje
Jan Furgoł. – Chcieliby swobodnie
wyjeżdżać ze swoich posesji, tymczasem nie zawsze to jest możliwe.
Po niedawnych roztopach byliśmy
na Szkolnej z urzędnikami z wydziału
GKRiOŚ. Droga była w fatalnym
stanie.
Jednak dopóki gmina nie jest
właścicielem tego odcinka Szkolnej,
nie tylko nie musi, ale wręcz nie
może zajmować się jej utrzymaniem.
- Obecny stan prawny mocno
ogranicza możliwość ingerencji w
stan nawierzchni na tym odcinku
ulicy Szkolnej – mówi Ewa Dobrzyńska, zastępca naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Knurów.
Nadzieja w tym, że gmina przejmie drogę.
- Jesteśmy w trakcie rozpatrywania interpelacji w tej sprawie
– informuje naczelnik Wydziału
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Mariusz Aleksiej. – W pierwszym rzędzie musimy

sprawdzić, czy stan prawny działek
jest uregulowany – czy osoby, które
złożyły wniosek, są ujawnione w
księdze wieczystej.
Niezbędne będą też rozmowy
gminy z przedstawicielami Lasów
Państwowych.
- Owszem, zdarzają się przypadki, że pozbywamy się drogi
na rzecz gminy – mówi zastępca
nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik, Jerzy Hajduk, który na razie
nie otrzymał sygnałów o sprawie
ulicy Szkolnej. – Jest to możliwe, z
tym, że w każdym przypadku przed
podjęciem decyzji trzeba sprawę
przeanalizować. Zawsze się zastanawiamy, czemu to służy i czy
dana droga nie jest nam potrzebna
do prowadzenia gospodarki leśnej.
Niekiedy bywa też, że my chcemy, by
gmina przejęła drogę, zaś gmina nie
jest zainteresowana.
Czy problem mieszkańców ul.
Szkolnej rozwiąże się po ich myśli?
Na odpowiedź trzeba poczekać.
Konieczny jest czas na dopełnienie
formalnych procedur i dobre chęci
wszystkich zainteresowanych.

informacja

Ta ulica ma wielu właścicieli. Tutejsi mieszkańcy
chcą, by całość należała do gminy. Może wtedy można
byłoby wyjechać z posesji bez obaw, że auto utknie
w błocie?

informacja własna

MiNa

reklama
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Prezbiterium zachwyca pięknem
ołtarza i polichromii

Widok na nawę

Z kart historii Żernicy

Tędy Sobieski husarię
prowadził…

Kościół św. Michała Archanioła z 1661
roku (niekiedy podawana jest data
1648), jego wieża ma jeszcze
starszą historię,
sięgającą 1518 roku

Wedle popularnych przekazów przez Żernicę
przemierzyła husaria, którą król Jan III Sobieski
prowadził pod Wiedeń, gdzie 12 września 1683 roku
doszło do słynnej bitwy, zwanej dzisiaj Wiktorią
lub Odsieczą Wiedeńską…

N

ie ma wątpliwości, że okolice
dzisiejszych Gliwic zamieszkałe były już w epoce kamiennej. Świadczą o tym archeologiczne znaleziska, m.in. narzędzia
i krzemienne sprzęty. W kolejnych
stuleciach tereny te trafiały pod
zmienne władanie. Pod koniec X
wieku znalazły się pod wpływem
Piastów, na przełomie tysiącleci
podlegały władcom Czech, a w połowie XI wieku ponownie zostały
przyłączone do Polski. W połowie
XII wieku w okolicy pojawili się koloniści z Niemiec. To za ich sprawą
Żernica została lokowana.
W tamtych czasach przybyli
na wyznaczone miejsce osadnicy
budowali często tzw. gródki stożkowe, czyli drewniane lub kamienne
wieże mieszkalno-obronne otoczone rowami. U podnóża gródków
powstawały osady wiejskie. Nie inaczej było i w Żernicy – archeolodzy
potwierdzili istnienie tutaj tego typu
obiektów.
W pierwszej połowie XIV wieku osada podzielona była na dwie
części: Żernicę ziemiańską (Syrdnicza Senciani) i Żernicę zakonną
(Syrdnicza monarchorum de Ruda).
Ziemiańska była własnością pierwszego osadnika – ziemianina, natomiast zakonna znajdowała się pod
kuratelą zakonu cystersów z Rud
Raciborskich (cystersi przybyli do
Rud z Jędrzejowa).
Wzmianki z lat 1376 i 1447 wskazują, że miejscowość posiadała
świątynię (niektórzy z badaczy są
zdania, że już pod koniec XII wieku

ją miała). Kościół podległy był opactwu cystersów, natomiast kościelne
opłaty trafiały do biskupstwa wrocławskiego.
Świątynia sprzed 700-800 lat nie
przetrwała, natomiast oczy mieszkańców i turystów cieszy piękny,
drewniany kościół pod wezwaniem
św. Michała Archanioła z 1661 roku.
Warto nadmienić, że sporo starsza, o prawie półtora wieku, jest kościelna wieża - datowana na rok 1518.
Jej fundatorem był opat cystersów
– Andreas Emanuel Pospel.
Jednonawowa świątynia posiada
zrębową konstrukcję. Wieża zwieńczona jest ośmiobocznym hełmem w
kształcie ostrosłupa z krzyżem lotaryńskim. Jej ściany charakteryzują
się lekką pochyłością. Budowla ma
dachy dwuspadowe i wielospadowe
(prezbiterium). Wnętrze świątyni –
w części nawy i prezbiterium - zdobią polichromie ukazujące siedem
sakramentów oraz Chrystusa na
krzyżu w otoczeniu adorowanych
przedstawicieli stanów duchownych
i świeckich. Za ołtarzem namalowana została scena Grzechu Pierworodnego.
Nawę zdobią malowidła – przedstawione są: adoracja Matki Bożej,
postać św. Grzegorza Wielkiego,
św. Jan Nepomucen, św. Benedykt,
ukrzyżowanie Jezusa, Trójca Święta,
św. Izydor Oracz (patron rolników).
W barokowym ołtarzu głównym
(z 1648 roku) zwracają uwagę obrazy
św. Michała Archanioła i Dzieciątka
Jezus oraz rzeźby świętych Piotra,
Pawła i Andrzeja.
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W lew y m ołtarzu boczny m
znajduje się obraz Matki Bożej z
Dzieciątkiem oraz płaskorzeźba św.
Wawrzyńca, z prawej strony umieszczone zostały późniejsze obrazy
świętych Józefa i Barbary.
Barokowa ambona pochodzi z
1671 roku, natomiast chór muzyczny
jest o pięć lat starszy.
Ciekawym zabytkiem jest znajdujący się w zakrystii kredens. Mebel
jest datowany na 1691 rok.
U szczytu prezbiterium znajduje
się, wykonana z blachy, postać św.
Michała Archanioła walczącego ze
smokiem. Uzupełnieniem kompozycji są motywy roślinne.
Patron świątyni przedstawiany
jest najczęściej w zbroi z mieczem
albo włócznią. Zazwyczaj stoi nad
pokonanym smokiem – szatanem.
Święty Michał Archanioł jest patronem żołnierzy, policjantów, służby
celnej, a także… małych dzieci.
Wspomnienie liturgiczne św.
Michała Archanioła przypada 29
września.
Żernica i jej drewniany kościółek
warte są uwagi turystów i pielgrzymów. Jeśli ktoś ma nieco czasu, z
czystym sumieniem polecamy mu
to piękne miejsce…
Maria Grzelewska

Foto: www.scdk.pl

Nazwa Żernicy

Imię Michał
pochodzi od hebrajskiego wyrażenia „mikha’el”, co znaczy „podobny do Boga”.
W Polsce imię to nadawane jest od średniowiecza.

Powiedzenia
* Gdy noc jasna na Michała (29 września), to nastąpi zima trwała…
* Jeśli bociany na Mikołaja zostały, to nie będzie mrozów przez grudzień cały.

Barokowe malowidła pokrywają ponad
500 m2 kościelnych ścian i stropu

Polichromia w Żernicy
Pod takim tytułem ciekawe opracowanie Ireny Kontny zamieszcza Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (www.scdk.pl, zakładka „sztuka”).
informacja własna

pochodzi od prasłowiańskiego słowa
oznaczającego „ziarno”. Na przestrzeni dziejów w użyciu było kilka
nazw, m.in. Żernica występowała
jako „Sirdnicha” (z łaciny), „Sirdniz”,
„Sirdnicza”, „Ziernik” czy „Schirdnicza” i „Ziernica”.
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Gierałtowice

Odkrywcy
przybywajcie

Seniorzy z Krywałdu zapewniają, że potrafią
łapać „chwile tak ulotne, jak motyle”…

Pracownia Doświadczeń Naukowych przy
GOK Gierałtowice wznowiła działalność

Foto: archiwum Tadeusza Wolfa

- Zajęcia edukacyjne skierowane
są do ciekawych świata odkrywców
– informuje GOK. – Tematem naj-

Knurów

Panie na
pierwszym planie

bliższego spotkania będą mieszaniny.
Zajęcia odbędą się 27 marca. Zapisy pod nr. tel. 32 30 11 511.
/bw/

Gierałtowice

Zaproszenie
na kiermasz

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza
na Kiermasz Wielkanocny,
podczas którego będzie można
nabyć świąteczne produkty i ozdoby

N

a stoiskach znajdą się m.in.
stroiki, palmy, kroszonki,
obrusy i serwetki.
Kiermasz odbędzie się w niedzielę, 9 kwietnia, w salkach parafialnych w Paniówkach (ul. Zwycięstwa 3) w godzinach 8-16.30.

Oprócz gości mile widziani są
też twórcy.
- Do udziału zapraszamy wystawców, którzy tworzą rękodzieło
– zachęcają organizatorzy. - Zgłoszenia przyjmujemy do 29 marca
pod nr. tel. 32 30 11 511.
/bw/

Święto Kobiet okazało się dla seniorów doskonałym
pretekstem do wspólnych seniorskich spotkań.
Niekoniecznie wyłącznie w damskim gronie…

K

nurowscy emeryci nie zasypiają gruszek w popiele. Wykorzystują każdą sposobność
do ciekawego spędzania czasu, zacieśniania przyjacielskich kontaktów i
więzi. Święto Kobiet należy do tych
okazji, których seniorzy nie marnują
na bezczynność.
Zrzeszeni w krywałdzkim Kole
nr 2 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów spotkali się w
domu przyjęć Dominium. W sumie
42 osoby.

– Panowie pospieszyli do pań z
gratulacjami i życzeniami. Gromko
odśpiewaliśmy „100 lat!” – relacjonuje prezes Koła Tadeusz Wolf. –Było
bardzo miło, w prawdziwie rodzinnej
atmosferze czas mijał niepostrzeżenie.
Nie inaczej było w Kole nr 4
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 60 seniorów
świętowało w restauracji „Protos”.
- Wspaniale, że nasi panowie
podtrzymują tę piękną tradycję -

mówi z uśmiechem Krystyna Nowakowska, członkini koła. – To był
wyjątkowy dzień, który dodatkowo
umiliły róże i upominki wręczone
nam przez panów.
Dzień Kobiet przypomina „płci
brzydszej”, że bez kobiet świat byłby
bardzo nudny, a co niektórzy twierdzą, że nawet niemożliwy.
- Doceniajmy więc nasze panie
każdego dnia, a nie tylko od święta!
– apelują seniorzy.

informacja własna wydawcy

bw, jb

Panowie z Koła nr 4 doceniali swoje panie, obdarowując je
kwiatami. Panie odwdzięczyły się uśmiechem
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Knurów. Nakrętkomania trwa…

Plastik na… zdrowie

Foto: arch. prywatne

www.przegladlokalny.eu

Dla Laury aż 70 osób zamieniło
kilometry na złotówki

Czytelnicy Przeglądu są nieocenieni. Niemal każdego
dnia przybywa nakrętek, które przekazują z wiarą,
że pomogą młodej knurowiance, Laurze Zawadzie, na
długiej i niełatwej drodze ku zdrowiu
Kubuś ma tylko 4 latka,
a już wie, że warto
pomagać

J

edenastolatka urodziła się z
mózgowym porażeniem dziecięcym, małogłowiem, astmą
oskrzelową, epilepsją i obustronnym
niedosłuchem. Nadzieją dla Laury
jest leczenie komórkami macierzystymi. Koszt zabiegów - 60 tys.
złotych, znacznie przekracza możliwości finansowe rodziców. Ostatnio
w ramach akcji „Zamieniamy kilometry na złotówki”, organizowanej
przez fundację „Biegamy z sercem”,
dla Laury pobiegło prawie 70 osób.
Przebiegli wspólnie 740 kilometrów.
Dzięki wysiłkowi biegaczy na konto
dziewczynki trafiło ponad 1000 zł.
Ci, którzy są jeszcze za mali, aby
przemierzać kilometry, pomagają
Laurze, zbierając nakrętki.
Ośmioletniej Olivii Suchanek w
wyprawie do redakcji towarzyszyła
mama Justyna i malutka, zaledwie
dwumiesięczna, Natalka.

Foto: Justyna Bajko

Foto: Bogusław Wilk

- Zbieraliśmy,
zbieraliśmy, aż
uzbieraliśmy – mówi
8-latka, Olivia; na
zdjęciu z mamą
Justyną

ogłoszenie

- Przyniosłyśmy nakrętki – już w
drzwiach wyjaśniła Olivia. – Chcemy, by pomogły Laurze.
Pomogą. Okaza ł y pa kunek,
zebra ny przez trzeciok lasist kę
(IIIb) ze szkolnej „Jedynki”, dołączył do sporego zbioru plastiku,
sprezentowanego przez Czytelników. Kilka dni później, z workiem
pełnym nakrętek, zajrzał do redakcji 4,5-letni Kubuś Samociuk
z mamą Izą.
- Wszyscy zbieramy – śmieje się
pani Iza. – Kubuś dopinguje całą
rodzinę i dba, aby każda nakrętka
trafiała do worka dla Laury, a nie
do kosza.
Wsparcie knurowian jest dla rodziny Zawadów bardzo ważne.
- Dziękujemy Wam, że jesteście z
nami! – mówią rodzice Laury.
jb, bw

informacja własna wydawcy

GDY PO LEKCJACH EKSPERYMENTUJESZ,
SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W MIG ZBUDUJESZ!
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie rozpoczęło
realizację projektu pn. Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania
11.1. Ograniczenie Przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4.
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Knurów, w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu
oraz poprawa efektywności kształcenia u minimum 300 uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie
przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od
1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Na potrzeby projektu w trzech miejskich gimnazjach
powstaną Centra Nauczania Eksperymentalnego, które zostaną wyposażone w specjalistyczny
sprzęt do prowadzenia zajęć z chemii, fizyki, geografii, biologii i matematyki.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 469 574,00 PLN

Beneficjent:
Gmina Knurów

Realizator:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
informacja własna

Biuro projektu: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, tel. (32) 235 27 04,
e-mail: mig@knurow.edu.pl, www.mig.knurow.edu.pl
Projekt pn. Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz! jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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rozrywka nr 11

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Hanna Masoń z Knurowa

ur. 6.03.2017 r., 3140 g, 53 cm

Wojciech Maciak 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 16.03.2017
ciągu 10 dni odr.ukazania się
numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
CZWARTEK

Wiktoria Ogar z Knurowa

ur. 7.03.2017 r., 4080 g, 55 cm

ur. 7.03.2017 r., 3710 g, 56 cm

Franciszek Szydło z Czerwionki-Leszczyn

Sylwester Zemella z Knurowa

ur. 7.03.2017 r., 3370 g, 54 cm

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

Patryk Góral z Knurowa

ur. 7.03.2017 r., 3310 g, 54 cm

ur. 7.03.2017 r., 2720 g, 48 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
09/2017 brzmiało: „KOLEBKA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Czesław Kuźma.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

18-19.03.2017 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Prawidłowe
rozwiązanie rozrywki z nr.
Ozzy
38/2016 brzmiało:
„GKA”.
Podwójny bilet
- godz.
16.00

Nadia Czaja z Paniówek

Grzegorz Porębski z Knurowa

ur. 8.03.2017 r., 3890 g, 55 cm

ur. 9.03.2017 r., 3430 g, 54 cm

Igor Sowa z Knurowa

Wojciech Kozłowski z Knurowa

do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

Był sobie pies
- godz. 16.00

11

Maria Skłodowska-Curie
- godz. 18.00
Kong. Wyspa Czaszki
- godz. 20.00

Pokot
- godz. 18.00
Porady na zdrady
- godz. 20.15

20-21.03.2017 r.
PONIEDZIAŁEK - WTOREK
Ozzy
- godz. 16.15
Maria Skłodowska-Curie
- godz. 18.00
Kong. Wyspa Czaszki
- godz. 20.00

17.03.2017 r.
PIĄTEK
Ozzy
- godz. 16.15
Maria Skłodowska-Curie
- godz. 18.00
Kong. Wyspa Czaszki
- godz. 20.00

22.03.2017 r.
ŚRODA
Panie Dulskie - Kino Seniora
- godz. 15.00
Maria Skłodowska-Curie
- godz. 18.00
Kong. Wyspa Czaszki
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

ur. 9.03.2017 r., 3960 g, 57 cm

Lena Leśniak z Gliwic

ur. 10.03.2017 r., 2530 g, 49 cm

ur. 10.03.2017 r., 4850 g, 59 cm

Marcin Popławski z Przyszowic

ur. 10.03.2017 r., 2830 g, 49 cm,

Przegląd Lokalny Nr 11 (1251) 16 marca 2017 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu
Wykład poświęcony niskiej emisji wygłosił naczelnik Mariusz Dyka

Knurów

Starania o lepszy oddech
Uniwersytet Trzeciego Wieku walczy ze smogiem.
Używa przy tym broni typowej dla uczelni – wiedzy

M

arcowy wykład zorganizowany przez k nurowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku był poświęcony, nomen
omen, palącemu problemowi niskiej emisji i temu, jakie niesie ona
zagrożenia dla naszego najbliższego
otoczenia.
Wykład wygłosił Mariusz Dyka,
naczelnik Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki knurowskiego
Urzędu Miasta z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska – naczelnik
Anna Lewandowska i kierownik
Referatu Ochrony Środowiska Teresa Golba. Dzięki temu słuchacze
UTW mieli okazję do zapoznania

foto-migawka

się możliwością dofinansowań, jakie
gmina oferuje tym, którzy planują
inwestycję sprzyjającą poprawie
jakości powietrza.
W nowej uchwale Rady Miasta
Knurów, przyjętej w połowie lutego,
wysokość dotacji została znacznie
podniesiona – od tej pory można
liczyć nawet na 6 000 zł wsparcia.

MiNa

foto-migawka

Foto: archiwum MP-2

Gośćmi dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 były panie Maria
Wolnik-Cwynar i Magdalena Owczarek z ornontowickiego zespołu
Marzanki. - Przybyły, by w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
przybliżać przedszkolakom śląską „godkę” – mówi Gabriela Bukowska z
MP-2. Dopełnieniem lektury były piosenki oraz możliwość podziwiania
tradycyjnych śląskich strojów. - Fest nos to raduje, że my mógły bajtlóm
poczytać – podsumowały miłe spotkanie obydwie panie.
Oprac. b

Chudów

Zrób sobie kroszonkę

Joanna Urbanek z Gierałtowic, wielokrotna laureatka
konkursów zdobniczych, poprowadzi warsztaty
wykonywania śląskich kroszonek

Warsztaty organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. Najbliższa edycja w środę, 22 marca, w świetlicy GOK w Chudowie (ul. Szkolna
72). Początek o godz. 17. Koszt 10 zł (dorośli) i 5 zł (dzieci i młodzież). Zapisy
pod nr telefonu 32 301 15 11.
/bw/

informacja

Foto: Mirella Napolska

Foto: archiwum Miejskiego Przedszkola nr 12

inte„Dwunastki”. Stąd m.in. zajęcia i zabawy, konkursy i gry
Światow y Dzień Kota nie umknął uwadze przedszkolnej
jednak uwrażliwienie dzieci na
było
działań
naszych
celem
Głównym
kotem.
z
raktywne oraz spotkanie – a jakże…
atorka akcji Agnieszka Korgól. Dyrektor MP-12 Ilona Wierzpotrzebę niesienia pomocy zwierzętom – tłumacz y koordyn
owały w placówce zbiórkę żywności dla kotów. - Dzięki
zorganiz
bowska-Pluta wraz z wicedyrektor Elżbietą Tubacką
17 kg karmy suchej oraz 28 kg karmy mokrej – wylicza
aż
zebrać
dużemu zaangażowaniu rodziców i dzieci udało nam się
e.
nad Zwierzętami na rzecz Kotów Wolno żyjących w Knurowi
pani Agnieszka. – Przekazaliśmy ją Stowarzyszeniu Opieki
wychowanki przedszkola Wiktorii Kwiatkowskiej w lokalnym
pracy
dla
miejsce
III
było
akcji
udanej
niem
zwieńcze
Miłym
konkursie plastycznym pt. „Koty”.
Oprac. B

reklama

informacja własna
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OGŁOSZENIA
MOTORYZACJA

Opiekun do zwierząt/wyprowadzanie psów
nieagresywnych. Tel. 604 482 453

2/17-odw.

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

7-26/17

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

1-13/17

1/17-odw.

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/16-41/17

Docieplanie i malowanie elewacji, gładzie,
sufity powieszane, malowanie, kafelkowanie,
remonty. Tel. 602 407 190

10-13/17

Docieplenia budynków, malowanie domów,
remonty elewacji. Tel. 607 969 200

5-26/17

Docieplenia budynków, remonty mieszkań.
Tel. 665 639 146

2-13/17

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz pospr zątam.
Tel. 501 385 666

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
1-15/17

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

1/17-odw.

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

1/17-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214

foto-migawka
Foto: archiwum Mirosławy Sander

USŁUGI

www.przegladlokalny.eu

1/17-odw.

ZDROWIE I URODA

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane.
Adaptacja poddaszy. Kafelkowanie, wyburzanie ścianki, remonty. Tel. 785 948 716

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a d z i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399

1/17-odw.

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

10-13/17

Kuchnie - nieodpłatny pomiar, projekt, atrakcyjne ceny, szybkie terminy. Tel. 784 449 717

1/17-odw.

11-13/17

Łazienki - projekt, remont, materiały, transport. Tel. 882 066 201

DAM PRACĘ

11-13/17

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarzy, murarzy, stolarzy i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. kontaktowy
696 413 216 lub 660 795 216.

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

1-13/17 Y

Usługi remontowe, pomiar, wycena, projekt
3D gratis. Tel. 510 027 011

Uzdolnieni muzycznie młodzi mieszkańcy
gminy Gierałtowice gościli w Budapeszcie. Podopieczni Prywatnego
Studium Muzyc znego Gama dali przed
węgierską public znością koncert z okazj
i Dnia Kobiet. - Zaprezentowaliśmy
klasyc zny reper tuar. Wystą pili: Marta
Goldman, Ewelina Kulińska, Monika
Matera, Alicja Jarek, Miłosz Wojtowicz
i Łukasz Wójcik – relacjonuje Miros ława Sander, prezes współ organizującego
występ stowarzyszenia. Public zność
doceniła talent i umiejętności artystów,
nagradzając ich gromkimi brawami.
– Szczególnie duże wrażenie zrobiła techn
ika naszych uczniów – dodaje prezes
Sander. Niedawny wyjazd nie był pierw
szą wizyt ą muzyków u naszych bratanków. Żywio łowa reakc ja i owacja słucha
czy podpowiadają, że nie ostatnia…

/bw/

11-15/17

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 32 238 21 93

11-13/17

SZUKAM PRACY

Szukam kucharkę
Tel. 792 216 951

na

9-15/17

komunię.
11/17

Emerytka szuka pracy – sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

3-26/17

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/17-odw.

9 marca niezw ykle ciekaw y gość odwie
dził licealistów z Zespo łu Szkół im.
I. J. Paderewskiego. Dr Tomasz Rożek,
znany dziennikarz naukowy, opowiedział
młodzieży o trudnej drodze do sukcesu.
Uczniowie zasypali gościa mnóstwem
pytań, na które obszernie odpowiadał.
Młodych interesował o m.in. jak gierał
towiczanin trafił do telewizji i jak radzi
sobie z krytyką.
Wizyt a dr. Tomasza Rożka to pierwsza
odsłona „Spotkań sukcesu”. Idea cyklu
jest prosta: na zaproszenie szkolnego
samorządu szkołę odwiedzają osoby,
które osiągnęły sukces. Pomysłodawcą
spotkań jest Michał Mazur, przewodnicząc y samorządu szkolnego.

NIERUCHOMOŚCI

Tekst i Foto: Szymon Kędzierski

Do wynajęcia nowe mieszkanie ul. Floriana,
okolica Urzędu, wysoki parter, 2 pokoje,
częściowo umeblowane. Tel. 605 100 882,
601 763 688
11-12/17

Lokal do wynajęcia. Knurów, ul. Witosa 23,
74 m2, piętro, media, parking, 4 km od autostrady A4 i A1. Tel. 505 701 587, 32 236 03 34

11-12/17

Lokal handlowy do wynajęcia. Centrum
osiedla Knurów Łokietka. Tel. 515 344 855

10-13/17

Spr zedam działkę budowlaną 1250 m 2
Krywałd. Tel. 507 925 080

11-15/17

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1200 m2
w Knurowie ul. Chabrowa. Tel. 693 689 208

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych o pow.
16,63 m2, 18,40 m2 przy ul. Szpitalnej 8 o pow. 131,40 m2, 26,00 m2
przy ul. Batorego 4.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta. (www.knurow.bip.info.pl)
Informacji można zasięgnąć w Dziale Administracji MZGLiA (pok.
nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18.

11-13/17
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Jedni grali, inni kibicowali,
wszyscy pomogli

SPORT

Sportowcy i artyści, ale nie tylko, po raz kolejny
udowodnili, że wystarczy jeden telefon, jeden mail
i jeżeli trzeba pomóc to są do dyspozycji
O lepsze
jutro Grzesia

To były ubiegłoroczne
wakacje. Grzesiu będąc na
przejściu dla pieszych został
potrącony przez samochód.
Zdarzenie, które wiele zmieniło zarówno w życiu chłopca,
jak i najbliższych. Po tym co
wydarzyło się feralnego dnia
nie zmienił się cel – zrobić
wszystko, by mimo poważnych obrażeń, Grzesiu mógł
normalnie funkcjonować. O
jego lepsze jutro postanowili
walczyć najbliżsi, ale również
zupełnie obce osoby. Takie, jak
wielu z tych, którzy niedzielne południe spędzili w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. To tam odbyły się
turniej charytatywny, mecz
gwiazd, a także licytacja pamiątek sportowych.

Gruszka
od Piotra Gruszki

Organizatorzy zgromadzili wiele gadżetów, które
zostały przekazane na licytację. Obok certyfikowanej
piłki z autografami piłkarzy
Barcelony i certyfikowanej
koszulki z autografami zawodni ków Rea lu Madr y t
był gadżet przekazany przez
Piotra Gruszkę – piłka w
kształcie… gruszki.
Pod młotek poszły również koszulki klubów siatkarskich i piłkarskich.
Kibice i reprezentanci
biznesu nie zawiedli. Ogólnie
z licytacji zebrano kilkanaście
tysięcy złotych, a najwyższą
cenę osiągnęły rękawice Jerzego Dudka, za które zapłacono 2000 zł.

Artyści – Sportowcy

Pierwotnie zwycięzcę meczu pokazowego kibice mieli
poznać po dwóch zwycięskich
setach granych do 21 punktów.
Ostatecznie publiczność zobaczyła trzy sety, ale na pytanie,
która drużyna wygrała, nie
sposób odpowiedzieć, bowiem
w czasie meczu dochodziło do
wielu roszad w poszczególnych zespołach. Można zatem
stwierdzić, że wygrali wszyscy,
a przede wszystkim Grzesiu,
dla którego zagrali: Anna Tarnowska, Martyna Wolsztyńska, Rafał Brzozowski, Adam
Sobierajski, Tomasz Michalski,
Jacek Szurgot, Wojciech Wasilewski, Rafał Sobierajski, Jerzy
Dudek, Piotr Gruszka, Kamil
Kosowski, Marcin Brosz, Ireneusz Przywara, Krzysztof Stolarek, Piotr Lebiodzik, Marek

Siwek, Zbigniew Rabczewski,
Łukasz Wolsztyński i Rafał
Wolsztyński.

Przeprosiny
„Wikinga”

W siat karsk im meczu
gwiazd miał zagrać m.in.
Mariusz Wach. Popularny
„Wiking” przygotowuje się
obecnie do swojej kolejnej
walki bokserskiej i ze względu
na niedzielny trening dojechał do Knurowa nieco
spóźniony. Pięściarz wagi
ciężkiej żałował, że nie mógł
zaprezentować swych siatkarskich umiejętności i przeprosił publiczność za spóźnienie.
Grzesiowi przywiózł specjalną koszulkę i życzył szybkiego powrotu do zdrowia.
Piotr Skorupa
Foto: Anna Wojnowska

Adam Sobierajski, inicjator meczu gwiazd Artyści – Sportowcy:
- Cieszę się, że kolejna impreza charytatywna zakończyła się sukcesem. Tradycyjnie już udało się zaprosić do Knurowa wiele
znanych osób ze świata sportu i rozrywki. Ważne jest również to, że w znacznym stopniu została wypełniona widownia hali
w Szczygłowicach, no i sprawa najważniejsza, wszyscy pomogliśmy Grzesiowi.
Bardzo ważną osobą w całym tym przedsięwzięciu był Jacek Szurgot, inicjator turnieju i autor projektu Gram Kibicuję
Pomagam. Szczególne ukłony należą się partnerom i sponsorom, właścicielom firm Komstal, MVK Line, Komart, Domrok
i Serwis System a także wszystkim, którzy brali udział w licytacji. Dzięki nim udało się zebrać kilkanaście tysięcy złotych
na leczenie i rehabilitację Grzesia, co jest absolutnym rekordem biorąc pod uwagę dotychczasowe turnieje.
To jednak nie wszystko, bowiem Jerzy Dudek postanowił przekazać Grzesiowi swoje honorarium za zagranie w jednym
z seriali telewizyjnych.

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

Niemożliwe
nie istnieje
Tytułowe stwierdzenie obiegło w minionym tygodniu wszystkie możliwe media. Nie tylko te sportowe, bo to, co wydarzyło
się przed kilkoma dniami w 1/8 finału Ligi Mistrzów odnotowali
także ci, którzy na co dzień sportem się nie interesują. Nie da się
przejść obojętnie obok awansu Barcelony, która w pierwszym
meczu przegrała na wyjeździe z PSG 0:4. Mało tego, straciła też
gola przed własną publicznością, a mimo to w doliczonym czasie
gry meczu rewanżowego strzeliła bramki numer 5 i 6. Cud? Nie,
bo niemożliwe nie istnieje i jak mawiał przed laty Kazimierz
Górski, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.
Zespół z Camp Nou i jego kibice cieszyli się po ostatnim
gwizdku sędziego niczym po zwycięskim finale, a to dopiero był
awans do ćwierćfinału. Cieszyła się stolica Katalonii, cieszył się
też zadeklarowany sympatyk Messiego i spółki – Adam Sobierajski. Knurowski tenor, tak jak jego ulubiona Barcelona, wyznaje
zasadę, że niemożliwe nie istnieje. I po raz kolejny stanął na
czele zespołu, który podjął się organizacji siatkarskiego turnieju
charytatywnego. Ów turniej ściągnął do Knurowa artystów
i sportowców z pierwszych stron gazet. Jerzy Dudek, Piotr
Gruszka, Kamil Kosowski, Marcin Brosz, Mariusz Wach, Anna
Tarnowska i Rafał Brzozowski są tego najlepszym dowodem.
Przyjechali, zagrali i pomogli. Wspólnie z lokalnymi biznesmenami i mieszkańcami, którzy chętnie otwierali portfele biorąc
udział w licytacjach, z których dochód trafi na potrzeby Grzesia.
Grzesiu pamiętaj, niemożliwe nie istnieje. Powodzenia!
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Inauguracja bez goli
Debiuty

Nie udał się ligowy debiut trenerowi Concordii
- Zbigniewowi Matuszkowi,
wszak knurowianie przegrali w Raciborzu 0:2.
Ligowy debiut zaliczył
również bramkarz Maciej
Stanek pozyskany z Piasta
Gliwice. I jest to jedyny
nowy zawodnik Concordii,
który zasilił kadrę w zimow ym ok ienku transferowym. To z kolei oznacza,
że upadł pomysł ściągnięcia
dwóch Japończyków, którzy
zdążyli zagrać kilka sparingów. – Zgadza się, Japończycy nie zagrają w Concordii, a spowodowane jest to
względami proceduralnymi
– wyjaśnia prezes Wojciech
Górka.
Ci, którzy uważnie analizować będą skład Concordii zauważą jedno nieznane
nazwisko – Czerniak. Już
wyjaśniamy, że jest to doskonale znany w Knurowie
zawodnik, który wrócił do
gry po poważnej kontuzji,

po zmianie stanu cywilnego
i po zmianie nazwiska. Tomasza Czerniaka znaliśmy
do tej pory, jako Tomasza
Młynka.

Odeszli

Znacznie dłuższa lista
obejmuje nazwiska zawodników, którzy byli w kadrze

na rundę jesienną, a obecn ie ju ż ich w C oncord i i
nie ma. Takimi piłkarzami
są: Przesdzing, Pilc, Karwowski (zawiesili treningi),
Stebel (powrót do ROW-u,
ale prawdopodobnie zagra
w G a sz ow ic ach), Cz ajk a
(pow rót do Gór ni k a Z abrze i wypożyczenie do Unii
Turza Śląska), Sikora (powrót do Gaszowice), Kuczera (transfer do Gaszowic),
Szczurek (transfer do Unii
Turza Śląska), Walkowski
(powrót do Piasta Gliwice),
Bartoszewicz (wypożyczenie
do Orła Mokre), Jabłonka
i Mawo (rezygnacja z gry
w rundzie jesiennej).

Bez rezerw

K i l k ad ziesiąt god zin
przed pierwszą tegoroczną kolejką 4 ligi działacze
z Knurowa wycofali z rozgrywek drugi zespół Concordii,
który występował w Sushi
Kushi B Klasie.
- Potw ie rd z am , ż e z e
względu na sprawy organi-

Maciej Stanek
był jedynym
debiutantem
w zespole
Concordii

Foto: Piotr Skorupa

1. Henryk Brola
2. Piotr Luberta
3. Piotr Pakura
4. Emil Kasperek
5. Jan Szczeszak
6. Konrad Sobieraj
7. Jerzy Pluta
8. Bogdan Litwin
9. Jan Pikus
10. Piotr Palica
11. Tadeusz Kamczyk

- 2.288
- 2.240
- 1.981
- 1.943
- 1.939
- 1.929
- 1.847
- 1.843
- 1.815
- 1.776
- 1.770

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Michał Foit
- 9.180
2. Piotr Luberta
- 8.952
3. Wojciech Napierała - 8.915
4. Tadeusz Kamczyk - 8.678
5. Stefan Wroblowski - 8.023
6. Janusz Nowak
- 7.988
7. Zbigniew Ciszewski - 7.901
8. Piotr Palica
- 7.898
9. Piotr Pakura
- 7.825
10. Czesław Antończyk - 7.759
Kolejny turniej odbędzie się 21
marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „ Gama”.

14

PiSk

18. KOLEJKA:
Unia Racibórz - Concordia 2:0
1:0 Kocot (44), 2:0 Kocot (80)
Concordia: Stanek, Mateusz
Mikulski, Michał Mikulski 74.
Kominiak, Bąk, Bociek, Knot
60. Gałach, Buchalik, Czerniak, Gajek, Lipka, Zieliński.
LKS Czaniec - Wilki Wilcza 0:0
Wilki: Pietrek, Kruk, Saborowski, Rajca, Zalesiński, Steuer, Żyrkowski, Seweryn 80.
Karcz, Mnochy, Podyma 30.
Bartoszewicz, Gajewski.
LKS Bełk - Granica Ruptawa
3:0, Szczakowianka Jaworzno
- Orzeł Mokre 1:1, Gwarek Ornontowice - Beskid Skoczów
0:1, Iskra Pszczyna - GKS
Radziechowy Wieprz 1:1, Krupiński Suszec - MKS Lędziny
1:0, Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Drzewiarz Jasienica
4:0, Spójnia Landek - Polonia
Łaziska Górne 0:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Skat
sportowy
WYNIKI
Z 7 MARCA:

zacyjno-finansowe zarząd
był zmuszony wycofać drugą
drużynę seniorów – mówi
prezes Wojciech Górka.
P r z y p o m n i j m y, ż e
w rundzie jesiennej Concordia II Knurów zanotowała
8 zwycięstw, 1 remis oraz 4
porażki i do rewanżów miała
przystąpić z 6 miejsca.
Zespół rezerw prowadził
trener Mirosław Dreszer,
który odszedł z klubu wraz
z Markiem Motyką po zakończeniu rundy jesiennej.

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

39
36
36
33
33
31
31
27
25
25
24
23
23
19
16
12
11
7

19 kolejka

27 kolejka

18 marca, godz. 15.30
Concordia – Krupiński Suszec
Wilki – Drzewiarz Jasienia

6 maja, godz. 17.00
Orzeł Mokre – Wilki
7 maja, godz. 17.00
Granica Ruptawa – Concordia

20 kolejka
25 marca, godz. 15.30
Gwarek Ornontowice
– Concordia
26 marca, godz. 15.30
Podbeskidzie II Bielsko-Biała
– Wilki

28 kolejka

21 kolejka

29 kolejka

1 kwietnia, godz. 17.00
Concordia – LKS Czaniec
Beskid Skoczów – Wilki

13 maja, godz. 17.00
Polonia Łaziska Górne
– Concordia
Spójnia Landek – Wilki

22 kolejka

10 maja, godz. 17.30
Concordia – GKS
Radziechowy-Wieprz
Wilki – Szczakowianka
Jaworzno

8 kwietnia, godz. 17.00
Drzewiarz Jasienia
– Concordia
Wilki – MKS Lędziny

30 kolejka

23 kolejka

31 kolejka

15 kwietnia, godz. 13.00
Concordia – Wilki

27 maja, godz. 17.00
Szczakowianka Jaworzno
– Concordia
Decor Bełk – Wilki

24 kolejka
19 kwietnia, godz. 17.30
Beskid Skoczów – Concordia
Wilki – Granica Ruptawa
25 kolejka
22 kwietnia, godz. 17.00
Concordia – MKS Lędziny
GKS Radziechowy-Wieprz
– Wilki
26 kolejka
29 kwietnia, godz. 17.00
Wilki – Polonia Łaziska Górne
30 kwietnia, godz. 16.00
Podbeskidzie II Bielsko-Biała
– Concordia

20 maja, godz. 17.00
Concordia – Orzeł Mokre
Wilki – Iskra Pszczyna

32 kolejka
31 maja, godz. 18.00
Concordia – Spójnia Landek
Wilki – Unia Racibórz
33 kolejka
3 czerwca, godz. 17.00
Iskra Pszczyna – Concordia
Krupiński Suszec – Wilki
34 kolejka
10 czerwca, godz. 17.00
Concordia – Decor Bełk
Wilki – Gwarek Ornontowice

Foto: Piotr Skorupa

W pierwszej tegorocznej serii spotkań
Concordia Knurów musiała uznać
wyższość Unii Racibórz, z kolei Wilki
Wilcza wywiozły punkt z Czańca

Terminarz meczów
z udziałem Concordii Knurów
i Wilków Wilcza

Panie zagrają od 25 marca

K

obieca 3 liga rozgrywki
wznowi w ostatni weekend marca. Podopieczne Dariusza Szkatuły z Concordii
Knurów mają za sobą szereg
gier kontrolnych, w których
najpierw zawodziła skuteczność, jednak w kolejnych

etapach okresu przygotowawczego wiele elementów
gr y zdec ydowa nie u legło
poprawie. Stąd też kilka korzystnych wyników.
Przypomnijmy, że knurowianki rozpoczęły sparingi od trzech porażek: 2:4 z

Górnikiem Bobrowniki, 0:3 z
Polonią Bytom i 0:2 z Jaskółkami Chorzów. Kolejny mecz
– z KKS Zabrze - zakończył
się remisem 3:3, a spotkanie z
Polonią Poraj dało Concordii
pierwsze zwycięstwo 2:1.
PiSk

Terminarz meczów z udziałem Concordii:
10 kolejka

13 kolejka

16 kolejka

25 marca, godz. 15.30
Concordia – UKS Gamów

23 kwietnia, godz. 15.00
Concordia – Wisła Skoczów

11 kolejka

14 kolejka

13 maja, godz. 17.00
Rekord II Bielsko-Biała
– Concordia

1 kwietnia, godz. 13.30
Concordia – AKS Mikołów

29 kwietnia, godz. 17.00
Concordia – Gwarek Ornontowice

12 kolejka
8 kwietnia, godz. 16.00
UKS Gimnazjum Istebna
– Concordia

15 kolejka
6 maja, godz. 15.00
Concordia – Polonia Tychy

17 kolejka
21 maja, godz. 17.00
Concordia – LKS II Goczałkowice Zdrój
18 kolejka
28 maja, godz. 17.00
ROW Rybnik - Concordia

Garda najlepsza
na Śląsku

P

ięściarze Gardy Gierałtowice wygrali punktację drużynową Mistrzostw Śląska w
kategorii kadet, junior i senior,
które odbyły się w Knurowie.
W turnieju wystąpiło 121
zawodników z 24 klubów (31
kadetów, 43 juniorów i 47
seniorów).
Nagrody indywidualne
wywalczyli:

- Wi k tor G órcz ewsk i
(Concordia Knurów) – najlepszy kadet,
- Damian Durkacz (Spartan Knurów) – najlepszy junior,
- Maksymilian Gibadło
(GUKS Carbo Gliwice) – najlepszy senior.
Do tematu w róci my
w kolejnym wydaniu PL.
PiSk
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Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej
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Foto: Waldemar Jachimowski

Na mistrza
poczekamy

Adam Augustowski kilkanaście lat temu
występował na zielonej murawie, a obecnie
przezentuje swoją sylwetkę w czasie zawodów
kulturystycznych

Adam Augustowski:

Fragment meczu Vibovit - IPA Knurów

W

poniedziałek w Miejskiej Lidze Piłki Nożnej
Halowej doszło do meczu
Vibovit – IPA Knurów, który
miał rozstrzygnąć losy 27.
edycji tych rozgrywek. Po
kilku minutach wzajemnego badania sił prowadzenie
uzyskali ci drudzy po golu
Daniela Tałajkowskiego, ale
Vibovit skorzystał z przerwy
technicznej, uporządkował
grę, strzelił dwa gole i zszedł
na przerwę prowadząc 2:1.
Po zmianie stron, nie mająca
nic do stracenia IPA ruszyła
na rywala i po koncertowej
grze Łukasza Spórny wyszła
na prowadzenie 4:2. Mylili
się jednak ci, którzy sądzili,
że gwarantuje to liderowi
wygraną, bo swój kunszt pokazał wtedy Ariel Mnochy.
Najlepszy snajper ligi po indy widualnej akcji strzelił

kontaktowego gola, a potem
podał piłkę Łukaszowi Pilcowi, który tylko przyłożył nogę
i był remis. Nie był to koniec
emocji, bo w przedostatniej
minucie meczu Tomasz Dura
stanął przed szansą zdobycia
5. gola dla lidera, ale jego
strzał z rzutu karnego obronił
Bartłomiej Poręba. Chwilę
później Ariel Mnochy trafił w
słupek bramki IPA, po czym
zabrzmiała końcowa syrena
i zespoły podzieliły punktami. Remis bardziej zadowala
Vibovit, który zostanie mistrzem, jeżeli wygra swoje
dwa ostatnie mecze. Warto
jednak dodać, że nie będzie
to zadanie łatwe, gdyż jego
rywalami będą Tritech i Team
Stalmet, a właśnie „Stalowi”,
są jedyną drużyną w tym
sezonie, która pokonała Vibovit, na dodatek dwukrotnie.
Waldemar Jachimowski

19. KOLEJKA Z 13 MARCA 2017:
Team Stalmet – Paderek Team 3:2 (2:1)
M. Mularczyk 2, D. Flis – B. Czopek, J. Bajer
żółta kartka: D. Maciaszczyk (Team Stalmet).
Tritech – Bud-Expert Team 6:2 (3:1)
G. Górka 2, B. Pietras, M. Mikulski, S. Napierała, M. Michniewski
– M. Gmyz, S. Brodziński
żółta kartka: S. Brodziński (Bud-Expert Team).
Vibovit - IPA Knurów 4:4 (2:1)
A. Mnochy 2, Ł. Pilc 2 – Ł. Spórna 2, D. Tałajkowski, T. Dura
żółta kartka: A. Zabłocki (Vibovit).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IPA Knurów
Vibovit
Team Stalmet
Tritech
TKKF Mistral Intermarché
Paderek Team
Bud-Expert Team

17
16
16
16
16
16
17

39
36
33
26
12
10
8

102-54
121-58
69-50
95-56
54-90
39-116
47-103

PUCHAR FAIR PLAY
1. Paderek Team
2. IPA Knurów
3. TKKF Mistral Intermarché
4. Team Stalmet
5. Tritech
6. Bud-Expert Team
7. Vibovit

12
11
10
8
4
3
2

3
3
3
2
0
1
2

2
2
3
6
12
12
13
15
32
39
47
59
61
118

PROGRAM 20. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 20 MARCA):
Team Stalmet – Bud-Expert Team (19.30), Vibovit – Tritech
(20.15), Paderek Team – TKKF Mistral Intermarché (21.00).
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Mój jadłospis jest prosty:
jedz dużo i zdrowo

Ze stolicy Dolnego Śląska napłynęły niedawno ciekawe,
choć zaskakujące dla wielu informacje, bowiem
były piłkarz Concordii Knurów - Adam Augustowski
wystartował w zawodach… kulturystycznych. W debiucie
awansował do II etapu rywalizacji

- Nie da się ukryć, że kojarzę Pana z piłkarskich boisk, a tu taka niespodzianka i
udany start w zawodach kulturystycznych. Do takiego
startu nie da się przygotować
w miesiąc, zatem od kiedy
zajmuje się Pan „rzeźbieniem” swojego ciała?
- Siłownia towarzyszyła
mi od najmłodszych lat. W
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4, gdzie pracuję, była
siłownia i można powiedzieć,
że tam to się zaczęło.
Grając w piłkę nożną też
mieliśmy zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni, ale profesjonalnie, i że się tak wyrażę,
z głową zacząłem trenować
od 2015 roku. Ważyłem wtedy tylko 64 kg i postawiłem
sobie za cel - nabranie masy
mięśniowej. Pracując cały rok
nad swoim ciałem i dobrze się
odżywiając, zbudowałem sylwetkę i waga wzrosła do 75 kg.
- Start we Wrocławiu był
debiutem, czy wcześniej miał
Pan okazję zaprezentować
efekty wykonanej pracy?
- Nigdy nie miałem okazji
zaprezentować siebie i tego jak
wyglądam. Muszę też przyznać, że nigdy nie myślałem,
że będę stał na scenie i prezentował swoją sylwetkę. Mój
obecny trener zauważył mnie
w ubiegłym roku i zaproponował start w Debiutach. Wi-

dział we mnie potencjał więc
zaczęliśmy współpracę. Jak się
okazało, miał wtedy rację.
- Jak Pan traktuje kulturystykę? Hobbystycznie, czy
jednak chce Pan w tej dyscyplinie powalczyć o znaczące
trofea?
- Treningi przekształciły się w moim przypadku w
hobby, czyli coś, co uwielbiam
robić. I do tego dobrze się
odżywiać, prowadzić uporządkowane życie oraz dobrze
wyglądać. Bardzo bym chciał
osiągać najwyższe lokaty na
zawodach. Debiut dał mi możliwość sprawdzenia się na
scenie. Teraz wiem, że chcę
nadal startować i pracować
nad swoim ciałem, dążyć do
perfekcji.
- Gdzie Pan trenuje? Ma
Pan swojego trenera? Jest Pan
zrzeszony w jakimś klubie?
- Ćwiczę w Rybniku, blisko miejsca, gdzie mieszkam.
Mam dwóch trenerów Łukasza
Kuziaka i Hannę Held. Moi
trenerzy mają dużą wiedzę na
temat zdrowego odżywiania i
efektywnego trenowania. Nie
jestem zrzeszony w żadnym
klubie, ale w najbliższym czasie będę. Jest nowy plan, co do
startu w zawodach.
- Kulturystyka to nie tylko praca na siłowni, ale i odpowiednia dieta. Jak wygląda
Pana jadłospis na co dzień?

- Mój jadłospis jest prosty
„jedz dużo i zdrowo”. Codziennie jem kilogram piersi
z kurczaka, pół kilograma
ryżu, a także 10 jaj, warzywa
i owoce. Piję minimum 4 litry
wody dziennie i tak 7 dni w
tygodniu. Śmieję się, że lepiej
mnie ubierać niż żywić.
- Dlaczego zrezygnował Pan z uprawiania piłki
nożnej?
- Każdy młody chłopak
marzy o tym, żeby być światową gwiazdą piłki nożnej. Swój
najlepszy okres miałem za
czasów juniorskich, gdy moim
trenerem był Adam Tąpała.
Grałem u tego trenera regularnie i to było najważniejsze.
Awansowaliśmy do Śląskiej
Ligi Juniorów. Po przejściu
do seniorów już tak nie było.
Trenerzy nie stawiali na mnie,
siedziałem na ławce rezerwowych. Nie było to spełnienie
moich marzeń więc po kilku
sezonach odpuściłem. Miałem
jeszcze krótką przygodę w
Olimpie Szczygłowice i później
piłka poszła na boczny tor.
- Wróćmy do Wrocławia i
kulturystyki. Jak przebiegała rywalizacja w Debiutach?
- Rywalizacja i sam przebieg zawodów oceniam świetnie. To była przygoda mojego
życia. Byłem bardzo spokojny
i opanowany, dałem z siebie
wszystko.

- Jakie ma Pan plany na
najbliższe tygodnie i miesiące?
- Obecne plany na najbliższe tygodnie to start w
Mistrzostwach Polski w kulturystyce i fitness, które odbędą
się w kwietniu. Mój cel to
uplasowanie się w pierwszej
dziesiątce.
- Ma Pan jakieś wzorce,
którym chce dorównać?
- Wzorami są osoby, które w kulturystyce osiągnęły
sukces. Mam teraz na myśli
swoich trenerów. Ich wiedza i
doświadczenie daje mi możliwość rozwoju i powiększenia
wiedzy w tym zakresie.
- Swoją sportową pasję łączy Pan z pracą nauczyciela.
Jak po starcie we Wrocławiu
zareagowali uczniowie oraz
koleżanki i koledzy z pracy?
Wiedzieli wcześniej, że przygotowuje się Pan do udziału
w takich zawodach?
- Nieliczni wiedzieli i
wspierali mnie, choć są też
takie osoby, które mnie demotywowały, ale nie dałem
się złamać i robiłem swoje.
Uczniowie zareagowali bardzo
pozytywnie, gratulowali mi, co
było bardzo miłe. Teraz zadają
pytania, jak mają się odżywiać
żeby tak dobrze wyglądać.
Oczywiście z chęcią odpowiadam na ich pytania.
Rozmawiał Piotr Skorupa
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Monolog
waginy
Knurów. Monodram Anny Maksym w „Sztukaterii”

Nie należy oddzielać umysłu od ciała - to najważniejsze
przesłanie monodramu pt. „Aparat, który dała mi matka”,
w którym mogliśmy podziwiać knurowiankę Annę Maksym

N

ajtrudniej jest występować przed własną
publicznością. Być
może dlatego Anna Maksym
kazała nam czekać na siebie
aż 7 lat. W tym czasie zagrała
wiele ciekawych ról: w sztuce „Biały anioł z czarnymi
skrzydłami” partnerowała
Joannie Szczepkowskiej, a z
Teatrem Nowej Sztuki odwiedziła m.in. Estonię, Białoruś,
Gruzję i Serbię.
To, że wiele lat temu Maksym nie dostała się do wrocławskiej szkoły aktorskiej,

nie podcięło jej skrzydeł.
Wręcz przeciwnie - dodało
wiatru w żagle.
W niedzielny w ieczór
knurowianka i reżyser Dariusz Jezierski zaprosili knurowian do Klubu Kultury
Lokalnej „Sztukateria” na
monodram będący adaptacją
prozy Susanny Kaysen.
Rzecz traktuje o intymnej
dolegliwości, która prowadzi
bohaterkę przez lekarskie gabinety jak przez doświadczalny
poligon. Kolejne terapie kończą
się niepowodzeniem, zaś doj-

mujący ból kładzie się cieniem
na jej relacjach z partnerem.
„Aparat, który dała mi
matka” to opowieść o niezrozumieniu i chorobie. Kiedy
trzeba, bohaterka używa dosadnego języka w opisie stanu
swojej pochwy, łamiąc w ten
sposób tabu narosłe wokół
spraw seksualności. Innym
razem ironicznym podejściem do problemu wzbudza
u widza śmiech.
Już na początku monodramu aktorka zaprosiła na
scenę cztery kobiety, czyniąc z

nich swoje powiernice. Skrócenie dystansu do publiczności pozwoliło zbudować
intymną atmosferę, w której
o wiele łatwiej mówić o trudnych sprawach.
Spektakl przekroczył granicę fikcji, gdy panie z widowni otrzymały do wypełnienia
anonimowe ankiety. Podobnie
jak bohaterka monodramu
musiały się wtedy zmierzyć się
z pytaniami o to, czy kiedykolwiek zostały zgwałcone lub czy
współżyły wbrew własnej woli.
Tekst i foto: Paweł Gradek

informacja własna wydawcy
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