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Bezpieczeństwo. RSO działa...

Knurów. W rocznicę powstania warszawskiego...

Źródło: mac.gov.pl

Regionalny System Ostrzegania
(RSO) powiadomi Cię o zagrożeniach,
jakie są w pobliżu, poradzi także, jak się
zachować w niebezpiecznych sytuacjach
i gdzie szukać ratunku

D

zięk i RSO każdy, kto ma
dostęp do internetu, telewizji
publicznej lub zainstaluje bezpłatną aplikację na telefon komórkowy
(smartfon), może być powiadamiany
o potencjalnych zagrożeniach lub
klęskach żywiołowych.
Komunikaty RSO można zobaczyć
w programach Telewizji Polskiej: w
naziemnym multipleksie cyfrowym
MUX-3 w programach regionalnych.
Najistotniejsze z nich pojawiają się na
specjalnym pasku na ekranie telewizora. Wszystkie komunikaty dostępne
są także na stronach telegazety w programach TVP1, TVP2, TVP Kultura,
TVP Historia i TVP Polonia od str.
190, natomiast w TVP Regionalnej od
str. 430. Ostrzeżenia dostępne są też

na stronach internetowych urzędów
wojewódzkich.
Użytkownicy smartfonów mogą
korzystać z bezpłatnej aplikacji w
telefonach komórkowych. Jest ona dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (odpowiednio:
Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można
w yszukać w sklepach po słowach
kluczowych „RSO” oraz „Regionalny
System Ostrzegania”. Istnieje także
opcja informowania o regionalnych
zagrożeniach przez SMS.
Zarówno w aplikacji telefonicznej,
jak i telegazecie TVP umieszczane są
ostrzeżenia meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe oraz inne – istotne
z punktu widzenia bezpieczeństwa

każdego z nas.
RSO zawiera również kilkanaście
poradników postępowania w takich sytuacjach kryzysowych jak m.in.: burze
i nawałnice, wichury, powódź, upały,
zagrożenia terrorystyczne czy pożar.
Można znaleźć wskazówki dotyczące
udzielania pierwszej pomocy, zachowania w przypadku ogłoszenia alarmu, a
także wiele innych ważnych informacji
dotyczących bezpieczeństwa.
System opracowany został przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Więcej informacji na stronie www.
powiat.gliwicki.pl w zakładce „Regionalny System Ostrzegania”.
/sisp, bw/

Nie zapomnij

Gmina Pilchowice

Zrób foto, napisz wiersz

31 VII - Dzień Skar bowości
1 VIII - Narodow y Dzień
Pamięci Powstania Warszawskiego
(Dzień Pamięci War szaw y)
ią,
2 VIII - Dzień Karmienia Piers
Światowy Dzień Pamięci
o Zagładzie Romów i Sinti
ń
5 VIII - Międzynarodowy Dzie
Piwa i Piwowara

Interesujesz się fotografią albo piszesz wiersze?
Weź udział w konkursach organizowanych
w gminie Pilchowice

Knurów

ściśle określono temat prac, który
brzmi: aktywne formy spędzania
wolnego czasu. Słowa-klucze to: ludzie, aktywność, rekreacja i zdrowie.
Organizatorzy proszą, aby zdjęcia
składać w Domu Kultury w Wilczy
do 31 sierpnia.
- Czekamy na cykl zdjęć (minimum 5, maksimum 10 sztuk) - zaznaczają organizatorzy.
Na konkursowych zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody.
Szczegóły na www.gok.pilchowice.pl

Nowy proboszcz
w Częstochowskiej

jb

Od połowy lipca nowym proboszczem w parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest ks. Krzysztof
Tabath. Ksiądz Tabath urodził się 20 kwietnia 1963
roku w Paniówkach. Święcenia kapłańskie przyjął
13 maja 1989 roku w Katowicach. Przez wiele
lat nowy proboszcz był związany z duszpasterstwem chorych. Przed przyjazdem do Knurowa
posługiwał w Centrum Leczenia Chorób Serca w
Katowicach-Ochojcu.
jb

/bw/

Rekreacja. Cykliści na start!

Dokręć na śluzę, zobacz dzwony
65 km przejażdżki po ciekawych zakątkach powiatu
proponuje miłośnikom rowerowej rekreacji
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy
w Gliwicach. Rajd w niedzielę
- Zbiórka uczestników na gliwickim rynku o 8.45, a wyjazd o 9 – informują organizatorzy.
Cykliści poznają ciekawe zabytki
i osobliwości Ziemi Gliwickiej, m.in.
Ludwisarnię Felczyńskich w Taciszowie i śluzę Rudziniec na Kanale Gliwickim. W planie zwiedzanie gminy
Rudziniec.

foto-migawka

Na wieżę

– mówi major Jarosław Wiewiura,
kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów.
Test służy sprawdzeniu stanu
technicznego systemu i nie jest ogłoszeniem żadnego zagrożenia.

Rajd odbędzie się bez względu na
pogodę. Udział jest bezpłatny.
- Na zakończenie niespodzianka
dla wszystkich uczestników – zachęcają organizatorzy.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej klubu
- www.klubhuzy.g-ce.pl

/sisp, bw/

Foto: Monika Wilk

Z kościoła pw. Wszystkich Świętych rozciąga się piękny widok na
Gliwice i okoliczne miejscowości. Do
30 września w każdą niedzielę od
godz. 16 do 17 można zwiedzać wieżę
widokową świątyni. Wymagane wcześniejsze zgłoszenie w Biurze Oddziału
PTTK (Gliwice, Rynek 1, tel. 32 231 05
76). Wejście tylko z przewodnikiem.
Wstęp - 5 zł.

Kongres Świadków Jehowy

Skarby mądrości

„Naśladujmy Jezusa” to hasło
przyświecające tegorocznemu Kongresowi Świadków Jehowy. Organizatorzy spodziewają około pół
tysiąca knurowian
Trzydniowy kongres rozpocznie
się 31 lipca o godz. 9.20. Miejsce - hala
Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. - Kongres ma charakter otwarty i wszyscy
będą mile widziani - mówi Marek
Gartner - rzecznik prasowy kongresu.
Wstęp na kongres jest wolny. Więcej
informacji na stronie www.jw.org.

Na siłowni pod chmurką zast aliśm y pani ą
Kr yst ynę. – Bard zo
lubi ę akty wnie spędzać czas – pow iedziała nam knurowianka. Ćwic zenia na
powietrzu świetnie się
sprawdzają. – To nie
t ylko fajn e zaję cie,
ale przede wszystkim
dobr y spos ób dbania
o zdrowie. Zgadzamy
się w stu procentach...

oprac. jb

reklama

podziękowanie

Gliwice

Przez trzy minuty emitowany
będzie dźwięk ciągły, oznaczający
odwołanie alarmów: powietrznego i o
skażeniach.
- Będzie to zarazem sposób upamiętnienia obchodów 71. rocznicy
wybuchu powstania warszawskiego

jb

źródło: internet

„Poeci są wśród nas”- przekonują
organizatorzy wakacyjnego konkursu dla młodych wierszokletów.
Aby wziąć udział w zmaganiach na
słowa i rymy, należy przynieść swoje
utwory do 28 sierpnia 2015 roku do
wybranej fili GBP.
- Rozstrzygnięcie konkursu oraz
wręczenie nagród nastąpi 11 września
o godz. 15 w filii w Nieborowicach informują organizatorzy. - Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do
udziału!
Wakacyjny konkurs fotograficzny „Zoom na Gminę Pilchowice”
nie ma ograniczeń wiekowych, choć

1 sierpnia (sobota)
o godz. 17 zostanie
przeprowadzony
wojewódzki trening
sprawności syren
alarmowych,
wykorzystywanych
w systemie ostrzegania
i alarmowania ludności

Foto: morgueﬁle.com/kconnors

Zabrzmią syreny

Daj się ostrzec
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Ważne. Policja prosi o pomoc

Ktokolwiek widział...

Pozostawiając skuter,
warto go zabezpieczyć
przed kradzieżą

foto: morgueﬁle.com/V Santos

Policja poszukuje trzech mężczyzn: *********, Mariusza
Dziarskiego i Jana Żentarskiego. Panowie do tej pory
skutecznie ukrywali się przed sprawiedliwością. Dzięki pomocy
naszych czytelników może w końcu zapłacą za swoje czyny

Informacja
usunięta
w związku
z zakończeniem
poszukiwania
przez organy ścigania

Informacja
usunięta
w związku
z zakończeniem
poszukiwania
przez organy ścigania

Knurów

W poprzednim numerze PL
pisaliśmy o kradzieżach skuterów,
do jakich doszło ostatnio na
terenie Knurowa. Jak się okazało
– wszystkich dokonał ten
sam sprawca, który już został
zatrzymany

S

eria k nurowsk ich k radzieży
rozpoczęła się 13 lipca – wtedy
przepadł skuter z ulicy Marynarzy. Niedługo potem, 17 lipca około 5
rano złodziej zwinął kolejny jednoślad,
zaparkowany przed blokiem na Kazimierza Wielkiego, a następnego dnia
skradł skuter z ulicy Krasickiego.
„Miłośnikiem” skuterów okazał
się 23-letni gliwiczanin, bez stałego
miejsca zameldowania. 21 lipca został
ujęty przez gliwicką Straż Miejską, gdy
bez kasku jechał skuterem przez miasto. Czuć było od niego woń alkoholu.
Strażnicy przewieźli delikwenta na I
Komisariat Policji w Gliwicach. Tam
potwierdzono, że mężczyzna jest pod
wpływem alkoholu, w dodatku okazało
się, że skuter, którym jechał, figuruje w
ewidencji jako skradziony w Knurowie.
Sprawę przekazano knurowskim policjantom. Ci szybko ustalili, że dwudziestotrzylatek jest sprawcą nie jednej, ale
kilku niedawnych kradzieży skuterów.
– Mężczyzna przyznał się do kradzieży pięciu jednośladów – informuje
nadkom. Marek Budzik, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Knurowie. – Jedna z nich została dokonana
w Czerwionce-Leszczynach, pozostałe

w Knurowie. Dwa ze skradzionych
skuterów zostały porzucone w lesie.
Skąd to „zamiłowanie” do skuterów?
Złodziej tłumaczył to dość nietypowo
– otóż ma w Rybniku znajomych, których często odwiedza. Po imprezach
jakoś musiał dotrzeć do Gliwic, a
jest to zbyt długa droga, aby pokonać
ją pieszo. Aby przyspieszyć swoje
powroty do domu, kradł po drodze
skutery i nimi jechał do Gliwic.
„Pomysłowy” sposób na transport
ostatecznie może okazać się kosztowny.
Gliwiczanin odpowie przed sądem z
art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego. Grozi
mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Po
zatrzymaniu i rozliczeniu został zwolniony z aresztu – na sądową rozprawę
będzie czekał na wolności.
Mężczyzna jest znany knurowskiej policji. Był już wcześniej notowa ny ja ko sprawca k rad zież y,
kradzieży z włamaniem, a także za
rozbój i pobicie.
- Co prawda tę sprawę mamy rozwiązaną, jednak bardzo bym prosił, aby
mieszkańcy byli czujni i prawidłowo
zabezpieczali swoje jednoślady przed kradzieżą – apeluje nadkom. Marek Budzik.

reklama
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Pierwszy z poszukiwanych,
**********, był ostatnio widziany w
miejscu zamieszkania - **********.
24 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy wydał za knurowianinem
list gończy (sygnatura akt IX K
3018/10). ****** jest ścigany z art.
286 §1 kk: „Kto, w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, doprowadza
inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.”
Z pr awem z ad a r ł t a k ż e
Mariusz Dziarski. Mężczyzna
mieszkał przy ul. Władysława Jagiełły 5a/9. Knurowianin wszedł
na drogę przestępczą w 2010

roku. 17 listopada 2010 roku Sąd
Rejonowy w Gliwicach rozesłał za
Dziarskim list gończy (sygnatura
akt III K 666/07). Knurowianin
odpowie za kradzież z art.278
§1 kk: „Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
***** ******** ma na sumieniu
przestęstwo z z art. 286 §1 kk:
„Kto, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, doprowadza inną
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej
w błąd albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
Ostatnie znane policji miejsce
zamieszkania knurowianina to

lokal przy ul. ***** ******* . ******
****** * jest ścigany na podstawie
listu gończego o sygnaturze akt
IX K 665/06 sporządzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien
zawiadomić najbliższą jednostkę
policji. Za ich ukrywanie lub też
pomoc w ucieczce grozi kara
pozbawienia wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszystkie
informacje, które mogą pomóc w
zatrzymaniu poszukiwanych należy kierować pod numery telefonów: 32 3372538, 32 3372537 lub
32 3372500, a także pod 997 lub
112. Informacje można również
wysłać drogą mailową (knurow@
gliwice.ka.policja.gov.pl).
jb, foto: materiały Policji

Knurów

Kratka jak należy

Kierowcy samochodów nawet nie zauważą istnienia
kratki ściekowej na ulicy Dworcowej. Ale dla
rowerzystów stanowiła ona problem i niepotrzebne
narażenie na niebezpieczeństwo. Ale to się zmieni

O

kratce zamykającej studzienkę ściekową na Dworcowej,
w pobliżu budynku dyrekcji
kopalni, poinformował nas rowerzysta z Knurowa – zapewne nie jedyny,
któremu ona przeszkadza.
- Dużo jeżdżę rowerem po mieście
i bardzo mnie ta kratka denerwuje–
skarżył się nasz Czytelnik. – Jest założona na opak, jej otwory są ustawione
wzdłuż jezdni, zamiast w poprzek. Jak
ktoś najedzie rowerem na ten otwór,
może się to źle skończyć. Zgłaszałem ten
problem Straży Miejskiej. Usłyszałem,
że straż nie może tego poprawić. Musi
się tym zająć zarządca drogi.
Jak się dowiedzieliśmy, Straż Miejska dwukrotnie zgłaszała problem
Zarządowi Dróg Powiatowych w Gliwicach – 29 czerwca i 22 lipca. Okazało
się, że sprawa nie jest taka prosta i wymaga nieco czasu, jednak prace ruszyły
i wkrótce wszystko będzie jak należy.
– To było bez wątpienia utrudnienie dla ruchu – przyznaje Andrzej

Jak się okazało, problemu
z kratką nie da się rozwiązać
w kwadrans; jej przebudowa
potrwa kilka dni

Foto: Monika Wilk

Złodziej skuterów
zatrzymany

Mariusz Dziarski

Daroń, komendant Straży Miejskiej w
Knurowie. – Trochę to wszystko trwa,
jednak nie możemy zarzucić Zarządowi Dróg Powiatowych bierności.
Studzienka z nieszczęsną kratką
to jeszcze poniemiecka robota, więc
przy okazji poprawy kratki ekipa ZDP
odnawia całą jej konstrukcję. Zrobiono

na razie betonową wylewkę. Trzeba
dać jej trochę czasu, aby zastygła, a
następnie – w środę lub czwartek w
przyszłym tygodniu, zostanie wykonana asfaltowa wylewka. Kratka studzienki ma zostać zamontowana jak
należy – poprzek pasa drogi.
MiNa
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W szkolnej „Dwójce” rozpoczęła się budowa klatki
schodowej wraz z windą dla niepełnosprawnych uczniów

ogłoszenie

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW Z DNIA 21 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t. j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 318) oraz Uchwały Nr XXVII/408/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Knurów na stałe obwody głosowania z późn. zm., Uchwały Nr X/135/15 Rady Miasta Knurów z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum, podaję do wiadomości
osób uprawnionych do udziału w referendum
INFORMACJĘ
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum,
w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
ze wskazaniem obwodowych komisji do spraw referendum wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Nr obwodu
głosowania

Knurów. Trwają szkolne remonty

W czasie wakacji
robotnicy się nie nudzą
Trwają prace remontowe w knurowskich placówkach
oświatowych. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad
milion złotych. W planach jest m.in budowa windy
dla osób niepełnosprawnych i remont kuchni

S

zkoły opustoszały. Korytarze ucichły. I tylko
pozornie nic się nie dzieje.
Dyrektorzy wykorzystują czas
wakacji, aby przeprowadzić
mniejsze lub większe remonty.
- Wszystko po to, żeby zapewnić dzieciom rozpoczęcie
roku szkolnego w jeszcze lepszych warunkach - mówi Grzegorz Niewidok, koordynator
Pionu Techniczno-Informatycznego Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych.
W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 trwa usuwanie
awarii instalacji cieplnej. W
„Dwójce” dyrekcja planuje budowę klatki schodowej wraz z
windą dla niepełnosprawnych.
- Wśród naszych uczniów są
także dzieci niepełnosprawne,

poruszające się na wózkach.
Chcemy, aby były bardziej mobilne - tłumaczy Teresa Bochenek, dyrektor MSP-2. - Dzieci
niepełnosprawne mają prawo
dostępu do wszystkich pomieszczeń w szkole, nie tylko na
parterze.
Winda będzie zlokalizowano od strony dziedzińca, tuż za
toaletami.
W czasie wolny m małą
estetyczną rewolucję przejdzie
korytarz i sala gimnastyczna
w MSP-7. W planach jest m.in.
remont parkietu. W Zespole
Szkół nr 1 robotnicy wymienią rury ciepłej i zimnej wody
wraz z cyrkulacją, natomiast w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym zostanie wyremontowana
elewacja.

Modernizację przejdą także
przedszkola. Miejskie Przedszkole nr 3 zyska nowe ogrodzenie i chodnik przed placówką.
W „Dwunastce” trwa II etap
remontu kuchni oraz wymiana
podłóg w dwóch salach, z których korzystają dzieci.
W gimnazjach - skromniej.
Tylko w Miejskim Gimnazjum
nr 4 kończy się unowocześnianie kanalizacji deszczowej.
- Poza wymienionymi powyżej remontami, korzystając z
przerwy wakacyjnej, dyrektorzy
knurowskich szkół i przedszkoli,
prowadzą również mniejsze
remonty - dodaje Grzegorz
Niewidok.
Remonty będą kosztować
miasto ponad 1,3 mln zł.
jb

Rolnictwo. Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Tysiące dla rolników
Nawet 900 tys. zł będą mogli otrzymać rolnicy decydujący się
na modernizację swoich gospodarstw. Pomocą o staraniach się
służy Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Pyskowicach

S

pieszyć się powinni ci,
którzy planują zalesienie gruntów rolnych (o
pow. od 10 arów po 20 ha).
Mogą aplikować o pomoc w
ramach działania „Inwestycje
w rozwój obszarów leśnych i
poprawę żywotności lasów”.
Trzeba się jednak spieszyć –
ARiMR czeka na wnioski do
17 sierpnia.
Wkrótce pojawią się kolejne udogodnienia dla rolników.
- W ARiMR trwają przygotowania do ogłoszenia naborów
wniosków w ramach „Premii
dla młodych rolników” oraz
„Modernizacji gospodarstw
rolnych” – informuje kierownik
Biura Powiatowego Andrzej
Frejno. - Młodzi rolnicy będą
mogli ubiegać się o 100 tys. zł
w ramach bezzwrotnej premii,
którą otrzymają w dwóch ratach
(80 proc. i 20 proc.).

4

O premie ubiegać się będą
mogły osoby, które nie ukończyły 40 roku życia, posiadają
odpowiednie kwalifikacje oraz
po raz pierwszy rozpoczną
prowadzenie gospodarstwa
rolnego.
Jeszcze większe możliwości
daje program „Modernizacji
gospodarstw rolnych”. Tutaj
wysokość pomocy zależeć będzie od zaplanowanych przez
rolników inwestycji.
Maksymalną kwotę pomocy - 900 tys. zł - będą mogli otrzymać rolnicy, którzy
zdecydują się na realizację
przedsięwzięć budowlanych
prowadzących do rozwoju hodowli prosiąt. Rolnicy, którzy
zdecydują się zainwestować w
produkcję mleka krowiego lub
bydła mięsnego, polegającą
na budowie lub modernizacji
budynków inwentarskich czy

magazynów paszowych, będą
mogli otrzymać 500 tys. zł.
Na pozostałe inwestycje, np.
w maszyny rolnicze, rolnicy
będą mogli otrzymać wsparcie w maksymalnej wysokości 200 tys. zł.
ARiMR może zrefinansować 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy
inwestycja będzie realizowana
przez młodego rolnika lub
będzie przedsięwzięciem zbiorowym. W pozostałych przypadkach wysokość refundacji
wyniesie 50 proc.
/sisp, bw/

Szczegółowe informacje

uzyskasz z siedzibie ARiMR
w Pyskowicach – ul. Kopernika 2. Kontakt telefoniczny:
32 302 20 31.
Warto zajrzeć też na stronę inter netową agenc ji:
www.arimr.gov.pl.

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

26 Stycznia, Marynarzy, Piłsudczyków, Wincentego Witosa

Miejskie Przedszkole Nr 13,
ul. Piłsudczyków 4

2

Lotników

Miejskie Przedszkole Nr 2,
ul. Lotników 3

3

Aleja Lipowa, Deszczowa, Dywizji Kościuszkowskiej,
Generała Jerzego Ziętka, Jesienna, Legionów, Letnia,
Przedwiośnia, Saperów, Wiosenna, Zimowa

4

Generała Władysława Sikorskiego, Ułanów

5

Szarych Szeregów, Szpitalna od nr 23 do końca

6

Armii Krajowej, Jedności Narodowej

7

Kapelanów Wojskowych

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5
(lokal Nr 2)

8

Kosmonautów, Władysława Jagiełły

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5
(lokal Nr 2)

9

Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego, Władysława Łokietka

10

Kazimierza Wielkiego

11

Mieszka I

12

Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego,
Ignacego Krasickiego, Józefa Lompy, Ignacego Paderewskiego,
Aleksandra Puszkina, Władysława Stanisława Reymonta, Juliusza
Słowackiego, Pawła Stalmacha, Wita Stwosza, Szpitalna od nr 1 do 22,
Karola Szymanowskiego, Targowa, Henryka Wieniawskiego

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Wilsona 22
(Lokal Nr 1)

13

Cicha, Floriana, Grunwaldzka, Jana Kochanowskiego, Jana Matejki,
Niepodległości, dr. Floriana Ogana, Polna, Walentego Rakoniewskiego,
Sokoła, Ustronie Leśne, Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 19 do końca,
Wzgórze

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Wilsona 22
(Lokal Nr 2)

14

1 Maja, Władysława Broniewskiego, Chabrowa, Jana Dymka,
Jęczmienna, Kardynała Augusta Hlonda, Kopalniana, Ks. Józefa Jagły,
Kwiatowa, Plac Powstańców Śląskich, Plebiscytowa, Różana, Stokrotki,
Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 1 do 18, Wolności

Zespół Szkół im. I.J.
Paderewskiego
L.O. ul. 1 Maja 21, (lokal Nr 2)

15

Akacjowa, Aleja Spacerowa, Jana Brzechwy, Chmielna, Dworcowa
od nr 1 do 21, Jaśminowa, Mieczysława Karłowicza, Klasztorna, Zofii
Kossak-Szczuckiej, Ks. Alojzego Koziełka, Jana Kwitka, Łubinowa,
Stanisława Moniuszki, Wrzosowa

16

Józefa Janty, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Pocztowa, Henryka
Sienkiewicza, Antoniego Słoniny, Spółdzielcza

17

Astrów, Beksza, Konstantego Damrota, Dębowa, Dworcowa od nr 22
do końca, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krucza, Karola
Miarki, Emilii Plater, Stanisława Poniatowskiego, Poprzeczna, Bolesława
Prusa, Przemysłowa, Rybna, Wagowa, Stanisława Wyspiańskiego,
Żwirki i Wigury

Fundacja Rozwoju Lokalnego
ul. Dworcowa 38 a

18

Bojowa, Graniczna, Jagielnia, dr Henryka Jordana, Wojciecha
Korfantego, Krótka, Leśna, Juliusza Ligonia, Feliksa Michalskiego,
Nowy Dwór, Powstańców, Rybnicka, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska,
Stawowa, Szkolna, Szybowa, Piotra Ściegiennego, Zielona, Zwycięstwa,
Kościelna

Zespół Szkolno - Przedszkolny
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Michalskiego 27

19

Aleja Piastów

20

Górnicza, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Lignozy,
Stanisława Staszica, Sztygarska, Józefa Wieczorka

21

Jana Kilińskiego, Książenicka, Parkowa, Stefana Żeromskiego

22

Szpital

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9,
Aleja Lipowa 12
Miejskie Gimnazjum Nr 3,
Aleja Lipowa 12
Miejskie Przedszkole Nr 12,
ul. Armii Krajowej 5
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5
(lokal Nr 1)

Miejskie Gimnazjum Nr 2,
ul. Stefana Batorego 7
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5
(lokal Nr 1)
Zespół Szkół
im. I.J. Paderewskiego
L.O. ul. 1 Maja 21 (lokal Nr 1)

Miejskie Gimnazjum Nr 1
ul. Ks. Alojzego Koziełka 7
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Słoniny 1

Miejskie Gimnazjum Nr 4,
ul. Kilińskiego 6
Dom Kultury, ul. Górnicza 1
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Kilińskiego 6
Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
w budynku głównym Szpitala w
Knurowie przy ul. Niepodległości 8

- symbol oznaczający obwody, w których lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
- symbol oznaczający obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.
Osoba uprawniona do udziału w referendum może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia
24 sierpnia 2015 r.* w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5.
Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie
do dnia 28 sierpnia 2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5
złożyć wniosek o głosowaniu za pośrednictwem pełnomocnika.
Uwaga:
Informacje w sprawie rejestru wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie
Miasta Knurów, przy ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. Nr 112, nr telefonu (32) 339-22-81, pok. Nr 111, nr telefonu (32)
339-22-57 lub w formie elektronicznej, adres e-mail um@knurow.pl
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum
będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.
Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum
będzie obowiązana okazać obwodowej komisji do spraw referendum dowód osobisty
lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
PREZYDENT MIASTA
ADAM RAMS
* termin wydłużony zgodnie z art. 9§ 2 Kodeksu wyborczego
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Krywałd. Utrudnienia na ul. Zwycięstwa

Przejazd w remoncie
Do czwartku
włącznie potrwa
remont przejazdu
kolejowego na
ul. Zwycięstwa

kierunku Szczygłowic trasy powyższych
linii prowadzone będą analogicznie –
informuje KZK GOP. - Wyłączone z
obsługi linii zostaną przystanki: „Krywałd Zwycięstwa”, „Krywałd Bojowa

nż.”, „Krywałd Przejazd Kolejowy” oraz
„Krywałd Rybnicka”, w zamian do obsługi linii zostanie włączony przystanek
„Knurów Michalskiego”.
/bw/

Remontu przejazdu od dawna
dopraszali się kierowcy,
skarżący się na jego fatalny
stan techniczny

Leboszowice

Jedna
nawierzchnia
zamiast trzech

Foto: Bogusław Wilk

G

dy zamyka liśmy to w ydanie
PL, robotnicy uwijali się jak w
ukropie.
- Chcemy zdążyć na czas – usłyszeliśmy.
Konieczne było zamknięcie remontowa nego f rag mentu d rog i.
Wprowadzono objazdy. Odczuwają
je pasażerowie komunikacji miejskiej
linii 236 i 710.
- Po obsłudze przystanku „Krywałd
Stadion”, autobusy w kierunku centrum Knurowa kierowane będą ulicami
Zwycięstwa i Michalskiego, a następnie
włączą się na rozkładowe trasy. W

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
remont drogi ruszy za miesiąc

sygnały czytelników

Gmina Pilchowice planuje
przebudowę ulicy Gajowej
w Leboszowicach. Poprawi
się także stan poboczy,
które zostaną utwardzone
kruszywem kamiennym

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

U

Dworek
w chaszczach

- Miałam gości spoza Knurowa z
małymi dziećmi. Aż się prosiło zabrać je do parku NOT. Dzieciaki, by
wyszalały się na placu zabaw, a dorosłych na siłownię pod chmurką. I
było naprawdę fajnie. Poza jednym

wyjątkiem: jako szczygłowiczanka
najadłam się wstydu przechodząc
obok budynku Dworka. Budynek
zapuszczony, a teren przed nim
jeszcze bardziej. Zarośnięt y i
zaśmiecony, a w „bramie” (bo jej
dawno nie ma) olbrzymia kałuża.
Obok połamane konary. Wiem, że
to prywatna posiadłość, ale chyba

są jakieś sposoby wpłynięcia na
właściciela, by choć trochę zadbał
o swój teren. Jego wygląd rzutuje
na opinię o Szczygłowicach...
Anna

lica Gajowa w Leboszowicach
przejdzie gruntowną metamorfozę. Obecnie zadziwia różnorodnością: zaczyna się asfaltem, następnie
przechodzi w kruszywo, a kończy
się piaskiem. Przebudowa ma przede
wszystkim ujednolicić nawierzchnię
drogi oraz poprawić bezpieczeństwo
i komfort jazdy.
Wzdłuż drogi stoją domy jednorodzinne oraz rozciągają się pola
uprawne. Mieszkańcy narzekali, że,
zwłaszcza po deszczu, przejazd jest
znacznie utrudniony.
Zmiany obejmą zarówno nawierzchnię ulicy, jak i pobocza. Gmina planuje wykonanie nawierzchni z
nakładki bitumicznej (na początku
drogi) i kruszywa (na końcu). Ulicę

robotnicy wykończą krawężnikiem
betonowym.
Przeobrażeniu ulegną także pobocza, które zostaną utwardzone
kamiennym kruszywem. W planach
jest również odtworzenie rowu odparowującego, umocnienie skarp płytami ażurowymi oraz przebudowa
zjazdów do posesji.
Obecnie tr wa postępowanie
przetargowe. Oferenci mają czas na
składanie ofert do 5 sierpnia. Kiedy
rozpoczną się prace?
- Najprawdopodobniej na przełomie sierpnia i września - informuje
Joanna Kuczyńska, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych z Urzędu Gminy Pilchowice.
jb, foto: google maps

reklama

Not. bw
Foto: Bogusław Wilk

Zawalidroga
usunięta
Właściciel zmarł, citroen pozostał.
Przez trzy lata okoliczni mieszkańcy
próbowali pozbyć się niszczejącego auta,
zajmującego miejsce postojowe przy
bloku. Trzy lata starań i... nic. Problem
opisaliśmy na początku lipca [„Święta
własność prywatna” – PL nr 26].
- Od publikacji minęło kilka dni i
auto znikło – zadzwonił z wieścią pan
Marek. – Nie muszę mówić, że wiele
osób odetchnęło z ulgą.
W ich imieniu dziękujemy.

Foto: Justyna Bajko

śladem naszych publikacji

/bw/
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Wilcza, Nieborowice. Odcinkowy pomiar prędkości

Noga z gazu!

Foto: Mirella Napolska

Oby dzięki temu było mniej wypadków – rusza montaż
urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Jeden
z wyznaczonych odcinków to fragment DK78 między
Wilczą a Nieborowicami

Na kontrolowanym odcinku znajdzie się niebezpieczne
skrzyżowanie w Kuźni Nieborowskiej - czy kierowcy zwolnią
i będzie tu mniej wypadków?...

du na daną trasę oraz jej opuszczenia.
Na podstawie czasu przejazdu, przy
znanej długości odcinka, wyliczana
będzie średnia prędkość pojazdu.
Jeśli średnia prędkość mieści się
limicie obowiązującym na kontrolowanej drodze, zdjęcia pojazdów
w ykonane przez kamer y zostaną
wykasowane. Jeżeli zaś jest wyższa od
dozwolonej – fotografie są automatycznie wysyłane do CANARD. Tam,
na podstawie numeru rejestracyjnego
operator ustali, kto jest właścicielem
auta i poinformuje go o tym, że zarejestrowano wykroczenie. Posiadacz
pojazdu będzie mógł wziąć mandat
na siebie lub też wskazać, kto w chwili
wykroczenia kierował autem. Będzie
mógł też odmówić wskazania kierowcy i przyjąć karę bez punktów karnych,
ale wówczas sprawa będzie musiała
trafić do sądu – i to on ją rozstrzygnie.
Podstawowe kryteria, jakimi kierowano się w typowaniu odcinków
objętych odcinkowym pomiarem, to
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
warunki techniczne dla zamontowania
koniecznych urządzeń i ich umieszczania

podpatrzone

N

a DK78 w Nieborowicach
w y jąt kowo często dochodzi do kolizji i wypadków.
Bywa, że śmiertelnych. Wystarczy
wspomnieć nocne zdarzenie z końca
czerwca, w którym brały udział trzy
pojazdy, a kierowca tira zginął na
miejscu. Nic dziwnego, że odcinek
między Wilczą a Nieborowicami
zosta ł w y znaczony ja ko jeden z
czterech na Śląsku, gdzie będzie
prowad z ony odci n kow y pom ia r
prędkości. Pozostałe wytypowano w

Tarnowskich Górach i – dwa, również na DK78 – w Gorzycach.
To nowy system, który ma się
przyczynić do tego, aby na drogach
było bezpieczniej. W całym kraju
wybrano w sumie 29 odcinków. Ten w
gminie Pilchowice obejmie 2,2 km. W
czerwcu Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozpoczął montaż
urządzeń pomiarowych (pierwsze
instalowano w woj. opolsk im), a
wszystkie mają zostać zainstalowane do końca bieżącego roku. Kiedy

dokładnie system ruszy na DK78, na
razie nie wiadomo.
Jak działa ten system?
– Jego funkcjonowanie polegać
będzie na pomiarze średniej prędkości
pojazdu na danym odcinku drogi –
tłumaczy Łukasz Majchrzak z Centrum Automatycznego Nadzoru nad
Ruchem Drogowym. – Podstawowym
elementem systemu będą kamery zamontowane na początku oraz na końcu
odcinka objętego kontrolą, rejestrujące
precyzyjnie moment wjechania pojaz-

na drogach publicznych, a także możliwość wyznaczenia jednolitych limitów
prędkości na całej długości konkretnego
odcinka. W typowaniu lokalizacji pomogło też opracowanie przygotowane
na zlecenie GITD przez specjalistów z
Politechniki Gdańskiej i Politechniki
Krakowskiej – praca analityczna prowadząca do wytypowania listy miejsc
szczególnie niebezpiecznych. Ta baza
metodologiczna pomogła w ostatecznej
decyzji, na których odcinkach dróg zostaną zainstalowane urządzenia rejestrujące.
– Były brane pod uwagę również
m. in. kwestie infrastrukturalne czy też
planowane remonty dróg – dopowiada
Łukasz Majchrzak. – Dodatkowo, z
uwagi na wymagania wynikające z
projektu, jednym z kryteriów było zlokalizowanie miejsc objętych nadzorem
wyłącznie na drogach krajowych.
Łączny koszt zakupu oraz instalacji wszystkich 29 zestawów urządzeń w
całym kraju to ok. 9 mln zł. Jeśli dzięki
temu uniknie się choć jednego wypadku – można powiedzieć, że inwestycja
się opłaci.
MiNa

Foto: Monika Wilk

Pasażer na gapę? Kto wie... Taki widoczek zastaliśmy na jednej
z knurowskich ulic.
informacja

Przegląd kadr. Zmiany w Policji

Nowy komendant w Gliwicach

Komenda Miejska Policji w Gliwicach ma nowego zwierzchnika. Został nim
insp. Dariusz Augustyniak

ow y komendant zastąpił na
tym stanowisku insp. Krzysztofa Sowulę, który przeszedł w stan
spoczynku.
Insp. Dariusz Augustyniak jest
absolwentem Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Służy w Policji od 1991
roku. Bezpośrednio przed objęciem
kierownictwa w Gliwicach, od stycznia 2013 roku, był komendantem w
Piekarach Śląskich. Wcześniej przez
dwa i pół roku dowodził Komendą
Miejską Policji w Katowicach.
W poniedziałek, 20 lipca, w siedzibie gliwickiej komendy odbyło
się uroczyste wprowadzenie nowego
komendanta. Wzięli w nim udział
komendanci komisariatów (także
knurowskiego), naczelnicy wydziałów
i kierownicy komórek organizacyjnych
gliwickiej KMP. Wśród gości byli
przedstawiciele miast i gmin powiatu,
kierownictwo prokuratur rejonowych,
aresztu śledczego, jednostek wojskowych, straży miejskich i tych podmiotów, które na co dzień współpracują
z gliwicką policją. Decyzję o przekazaniu komendy wręczył jej nowemu

6

Insp.
Augustyniak
(z lewej) przyjął
nominację z rąk
komendanta
wojewódzkiego
nadins.
Jarosława
Szymczyka

szefowi śląski komendant wojewódzki
policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.
To nie koniec zmian w kierowniczej kadrze gliwickiej policji. Podinsp.
Marek Nowakowski, który od 2007
roku był tam pierwszym zastępcą komendanta, odszedł do Piekar Śląskich,
gdzie przejął schedę po powołanym do
Gliwic insp. Augustyniaku. Obowiązki pierwszego zastępcy komendanta

Foto: KMP Gliwice

N

KMP w Gliwicach przejął dotychczasowy drugi zastępca, mł. insp. Mariusz
Luszawski. Choć nie ogłoszono jeszcze
oficjalnej decyzji, zapewne obejmie on
także stanowisko pierwszego zastępcy.
W przyszłym tygodniu powinno być
znane także nazwisko przyszłego drugiego zastępcy, który zastąpiłby mł.
insp. Luszawskiego.
MiNa
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Knurów, Warszawa. 60 lat po V Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów

Wolność w rytmie młodych

Tysiące ludzi w barwnym korowodzie maszeruje przez podnoszącą się z powojennej
pożogi Warszawę. Niezwykły to kontrast: rozweselona młodzież tańcząca na
gruzach stolicy. Jest rok 1955. Trwa V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów.
Wśród uczestników - knurowianie
Lipiec 1955 rok. Mijają dwa lata
od śmierci Stalina. W Polsce rządzi
Bolesław Bierut. Nad stolicą wznosi
się dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego - Pałac Kultury i Nauki, robotnicy nerwowo dokańczają
Stadion Dziesięciolecia. Za chwilę
rozpocznie się festiwal - karnawał
radości i wolności. Na dwa tygodnie
uniesie się żelazna kurtyna, wpuszczając trochę świata.
V Światowy Festiwal Młodzieży
i Studentów miał być przede wszystkich akcją propagandową, pokazem
socjalizmu z ludzką twarzą oraz jego
społecznej i kulturalnej wyższości
nad kapitalizmem. Do Warszawy
przybyła młodzież ze wszystkich zakątków globu - ponad 30 tysięcy obcokrajowców ze 114 krajów. Podobno
przyleciał także młody Jaser Arafat.
Stolica przystroiła się w kolory.
Szarość (po) stalinowskich czasów
przełamały barwne dekoracje. Na
zrujnowanych kamienicach powstawały obrazy, budynki ozdabiano
gołąbkami pokoju, rozwieszano
transparenty.
Festiwal rozpoczął się 31 lipca od
wielkiej parady na Stadionie Dziesięciolecie.
- Festiwal Młodzieży Świata Trwa.
Festiwal Młodzieży trwać będzie w
naszych sercach zawsze! Niech żyje
przyjaźń młodzieży polskiej z miłującą
pokój młodzieżą wszystkich krajów!
- przemawiały na stadionie władze
Związku Młodzieży Polskiej, czyli
formalnego organizatora festiwalu.
Plan imprezy był napięty: trwały
koncerty, zawody sportowe, występy
cyrkowe, rejsy po Wiśle oraz, cieszące się sporą popularnością, pokazy
zachodnich filmów. Wraz z nadej-

ściem nocy zabawa przenosiła się do
prywatnych domów. Atmosfera festiwalu sprzyjała zawieraniu bliższych
znajomości. Szczytem marzeń była
randka z obcokrajowcem.
Goście przywieźli w walizkach
powiew innego świata. Młodzież tańczyła w parkach, na skwerach i placach,
a przede wszystkim - dyskutowała.
Słowo w Polsce bywa niebezpieczne.
Za słowo trafiało się do więzienia. W
czasie festiwalu Służba Bezpieczeństwa
straciła kontrolę nad tłumem: przez
tych parę dni można było mówić co się
chciało i jak się chciało.
Warszawiacy ze zdziwieniem
przyglądali się dziwnym strojom
egzotycznych gości - zwiewnym
sukienkom, kolorowym koszulom.
Jakże to było inne od tego, co nosili
mieszkańcy stolicy. Goście wyróżniali
się nie tylko wyglądem, ale i swobodnym sposobem bycia - pod kolumną
Zygmunta Wazy czarnoskórzy panowie łamaną polszczyzną śpiewali:
„Góralu, czy ci nie żal”, a na Placu
Defilad wirowano przy dźwiękach
bębnów i bawiono się w „Chusteczkę”.
Najlepsi na Śląsku
Knurowianie wyraźnie zaznaczyli swoją obecność na festiwalu.
Zespół Pieśni i Tańca Związku Zawodowego Górników przy kopalni
K nurów dumnie reprezentowa ł
Śląsk. Grupa trafiła do Warszawy
dzięki zwycięstwu na Wojewódzkim
Festiwalu Zespołów Amatorskich,
który rok wcześniej odbył się w Stalinogrodzie (jak wówczas nazywały
się Katowice). Knurowianie rywalizowali z 17 zespołami pieśni i tańca.
Grupa powstała zaraz po wojnie
- 10 lat wcześniej niż Zespół Pieśni i

Tańca „Śląsk”. Knurowianie nie mieli
sobie równych wśród ówczesnych
zespołów folklorystycznych. Zespół
pieśni i tańca tworzyli pracownicy
kopalni Knurów - w sumie prawie 170
osób. Twórcą muzycznych aranżacji
był pan Jasica, natomiast choreografią zajmował się pan Jęczmyk.
- Ludzie wtedy bardzo chcieli tańczyć, śpiewać, grać, słowem:
rozwijać swoją kulturę - tłumaczy
Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji. - Zespół związku zawodowego
bardzo szybko się rozwijał. Zdobywał
nagrody w całym województwie.
Knurowianinie byli najlepsi, dlatego
wyjechali na festiwal.
W czasie kiedy knurowski zespół
tańczył na płycie Stadionu Dziesięciolecia, zespół „Śląsk” nie miał
jeszcze repertuaru...
Koleje ufundowały wszystkim
członkom darmowe przejazdy z Knurowa do Warszawy i z powrotem. Na
zachowanych zdjęciach z festiwalu
widać uśmiechniętych członków
grupy w pięknych ludowych strojach
śpiewających zapewne śląskie melodie. Szkoda, że zespołu już nie ma.
Poza kontrolą
Trwający na warszawskich ulicach karnawał stworzył niezwyczajną
przestrzeń, uwolnioną od panującej
socjalistycznej prawdy. Śmiech wyzwalał od topornej codzienności i
przynosił nadzieję na zmiany. Polska
młodzież na własne oczy zobaczyła
strasznych imperialistów pijących
zakazaną coca-colę i słuchającej niemoralnej muzyki. I co? I zamarzyła
o wolności...

Zespół kopalni Knurów zdobywał najwyższe laury
na wojewódzkich festiwalach

Justyna Bajko, foto: arch. Izby
Tradycji

Członkini chóru Marta Kolar z koleżanką
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Knurów. Patrol WOPR i Straży Miejskiej

Tym razem pływaków nie było
Łamanie zakazu kąpieli w knurowskich akwenach
to rzadkość, ale ryzykanci się zdarzają

Tym razem patrol nie
natknął się na kapiących

Zatopy są malownicze, ale do wody
wchodzić nie wolno

W

ejście do wody w niedozwolonym miejscu jest
ryzykowne co najmniej z
dwóch powodów – pierwszy to widmo 250-złotowego mandatu. Drugi,
znacznie ważniejszy – niebezpieczeństwo utonięcia. Wstępne policyjne
dane mówią, że w Polsce tego roku
tylko w lipcu woda pochłonęła, 121
śmiertelnych ofiar (stan na 28.07).
W przemysłowych zbiornikach,
powstałych w związku z działalnością
kopalń, dno jest nieprzewidywalne. Zakaz kąpieli obowiązujący w
knurowskich akwenach z reguły jest
respektowany. Zawsze jednak mogą
się znaleźć wyjątki. Toteż latem tradycyjnie miejskie służby WOPR wraz ze
Strażą Miejską wybierają się na patrol
tutejszych akwenów. A „Przegląd…”
im towarzyszy.
W środę, kiedy objeżdżamy akweny, upał jest niesamowity, tym większy,
że wyruszamy w samo południe.
Na pierwszy ogień idą Moczury.
– Dawniej, jakieś dwadzieścia lat
temu, zdarzali się tu amatorzy kąpieli
– wspomina Paweł Bobak, sekretarz
knurowskiego oddziału Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. – W ostatnich latach, na szczęście,
nikogo tu nie zauważyliśmy.
Więc jednak świadomość zagrożeń jest coraz powszechniejsza. Poza
tym Moczury to teren wędkarzy –
gdyby pojawił się tam jakiś pływak,
ci zapewne przemówiliby mu do
rozsądku. Autostradowa estakada
też zrobiła w tej sprawie swoje, bo to
i dojście utrudnione, i hałas. Wieść
gminna niesie, że gdy przy jej budowie obniżono nieco poziom wody,
od k r y to prz y ok a zji tajem n icz e
odpływy, którymi coś wpływało do
zbiornika od strony Farskich Pól.
Wyjaśniło się, czemu woda w Moczurach jest tak ciepła. To też mogło
8

zniechęcić amatorów kąpieli na dziko. Tak czy owak w ostatnich latach
na Moczurach jest spokój. Tego dnia
też nie widzimy nikogo, kto miałby
zamiar zażyć tu kąpieli.

Tylko łabędzie i… śmieci

Warto dbać o to, by od małego
kształtować świadomość o tym, jak
zachowywać się w wodzie i czego nad
wodą nie robić.
– Na zawodach młodszych ratowników widuję nawet 12-letnie dzieci
– mówi Paweł Bobak. – Ten manekin
jest czasem większy od nich, ale widać
w nich imponującą determinację i
wielkie chęci. Dobrze by było, aby we
wszystkich szkołach podstawowych
prowadzono obowiązkowe zajęcia na
basenie.
Ciągle jest sporo do zrobienia w
kwestii udzielania pierwszej pomocy.
Wiele osób nie wie, jak to robić, a

nawet jeśli mają o tym jakieś pojęcie,
czasem boją się nawet zadzwonić na
pogotowie, a co dopiero samemu ruszyć na ratunek.
Czas na Zatopy. Zbiornik w pobliżu kąpieliska Zacisze, otoczony
drzewami, to malowniczy widok.
Ale woda w nim jest ciemna i mętna,
strach pomyśleć, co się tam kryje.
Może i miło by było posiedzieć na
brzegu, ale do kąpieli to nie zachęca. A
jednak to właśnie Zatopy przyciągały
dawniej najwięcej pływackich desperatów. I teraz, jeśli zdarzą się amatorzy
ryzykownych kąpieli, to właśnie tutaj.
Ledwie cztery dni wcześniej policyjny
patrol nakrył tu trójkę dzieciaków
pływających samopas. Podczas naszej
wizyty jest tu bezludnie, jedyny ruch
wprowadza para rowerzystów jadąca
ścieżką wzdłuż brzegu.
Zbiornik w Szczygłowicach dawniej tętnił życiem. Co prawda nigdy nie

wolno się było tam kąpać, ale ogromny
basen tuż obok (100 x 50) przyciągał
tłumy. I ta podwodna kawiarnia…
Fedrowanie zrobiło swoje, dziś ostał
się tu tylko urokliwy zbiornik. Kiedy
tu przyjeżdżamy, jest spokojnie. Nad
wodą siedzą tylko łabędzie.
Ostatni patrolowany akwen to ten
za ulicą Leśną. Niewielki, położony
w lesie. Oprócz nas nie ma w pobliżu
żywej duszy. A jednak w tę dzicz ktoś
zagląda, choć nie w celu kąpieli – pod
jednym z drzew stoją worki ze śmieciami.

Policja przyłapała dzieci

Tym razem podczas miejskiego
patrolu nikt się nie kąpał. Ale knurowscy policjanci, którzy w ramach
akcji „Bezpieczne wakacje” również
patrolują akweny, w sobotę, 18 lipca,
przyłapali na Zatopach pływaków,
na dodatek małoletnich. Dwójka
15-latków i jedno 12-letnie dziecko z
ulic Jagiełły, Sobieskiego i Kazimierza Wielkiego, wybrali się samotnie
na Zatopy. Dzielnicowi przekazali
dzieci pod opiekę rodzicom, którzy,
jak twierdzą, nic nie wiedzieli o niebezpiecznej wyprawie. Tym razem
skończyło się na pouczeniu, choć
sprawę można by skierować do sądu
rodzinnego.
- Przestrzegamy wszystkich, aby
wykazali rozsądek i nie wchodzili do

wody w niedozwolonych miejscach, a
tam, gdzie można się kąpać, zachowali
ostrożność – apeluje nadkom. Marek
Budzik, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Knurowie.
Dyrekcja MOSiR-u ubolewa, że
w tym sezonie nie działa kąpielisko
Zacisze. Jednak zapewnia, że warto
poczekać – gdy w przyszłym roku
obiekt zostanie oddany do użytku,
mieszkańcy docenią uroki nowego
Zacisza.
– Jako ratownik WOPR zachęc am d o k o r zys t ani a z ob i e k tó w
strzeżonych – mówi Krzysztof Stolarek, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, członek zarządu
zarów no miejsk iego, ja k i wojewódzkiego WOPR. – Przestrzegam
przed korzystaniem z akwenów, które nigdy nie były przystosowane do
kąpieli, a czystość wody pozostawia
tam wiele do życzenia. Taka kąpiel
może się skończyć nieszczęściem.
Jest wiele osób niepełnosprawnych,
które skoczyły kiedyś do wody, a dziś
ostrzegają nas przed nierozsądnym
zachowaniem.
Gdy upał daje się we znaki, wiadomo – przyjemnie się schłodzić. Warto
jednak zachować przy tym zdrowy
rozsądek i nie dołączać do „śmiałków”
ryzykujących życiem.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Apel!

Made in Knurów
Poszukujemy przedmiotów związanych
z miejscowością lub wyprodukowanych
w Knurowie. Śladów po dawnych
i obecnych zakładach, rozlewniach,
restauracjach... Przedmioty stworzą
wystawę „Made in Knurów”

P

ierwsze eksponaty już są. Bogusław Szyguła, kustosz Izby
Tradycji, z dumą prezentuje odnalezioną filiżankę z restauracji
Starościk, dzia łającej w ok resie
m ię d z y wojen ny m, cz y srebr ną
łyżeczkę z Hotelu Lorenca-Orłowskiego.

- Kiedyś była taka moda, że każda
restauracja miała swoją zastawę - tłumaczy Szyguła.
W swoich zasobach kustosz ma
także torebkę po kawie z Knurowa,
etykiety z rozlewni piwa, potwierdzenie z cegielni dostarczenia cegły
na budowę kościoła w Gierałtowicach

czy przedmioty wyprodukowane w
ERG-u w Krywałdzie.
Jeśli ktoś ma w domu podobne
pamiątki, prosimy o kontakt w redakcją lub Izbą Tradycji. Eksponaty
powrócą do właścicieli po zakończeniu wystawy.
jb

Przegląd Lokalny Nr 30 (1168) 30 lipca 2015 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Żar leje się z nieba... Co robić?

Byle do zimy!

Zimno – źle, upał – też niedobrze. Ale 3537 stopni w cieniu to już gruba przesada.
Nie trzeba być Eskimosem, by kląć jak
szewc. Jak się ratować?

Jak radzimy sobie
z upałami

Foto: Justyna Bajko

Pani Czesława, pracująca w centrum handlowym Planeta: - Ja akurat
jestem w lepszej sytuacji, bo mam
klimatyzację. Chodzący na zewnątrz
muszą sobie jakoś radzić. Na pewno
trzeba szukać cienia...

Sporą frajdę sprawili młodszym
knurowianom strażacy stawiając przy
Oczku Wodnym kurtynę... też wodną

Z

imą, otuleni kocem, z gorącą
herbatą w dłoniach, marzymy o
ciepłych, wakacyjnych dniach.
- Byle do wiosny – pocieszamy się.
Potem przychodzi lato.
- Byle nie lało – zaklinamy pogodę.
No i (prawie) nie leje. Chyba, że
żar z nieba. Od kilku tygodni aura

rozpieszcza urlopowiczów i katuje
pozostałych zjadaczy chleba.
Gdy temperatura zbliża się do 40,
większość z nas marzy o odrobinie
chłodu. Czasem to wręcz konieczność.
W upalne dni narażamy się na odwodnienie i przegrzanie organizmu.
Udar słoneczny to też nie mrzonki.

Zdrzemnij się
Jeśli możesz, nie wychodź na zewnątrz pomiędzy
godzinami 11 a 15. To właśnie wtedy żar leje się z
nieba, a promieniowanie UV szkodzi najbardziej.
Byłoby idealnie, gdybyś mógł zrobić sobie drzemkę, albo chociaż zaszyć się w klimatyzowanym
pokoju z ciekawą książką.
Hajda do cienia!
Musisz wyjść, trudno. Wtedy staraj się chodzić
tam, gdzie jest najwięcej cienia. Zbyt długie wystawianie się na działanie promieni słonecznych
może spowodować podrażnienia lub poparzenia
skóry. Przeproś się więc z kremem z filtrem. Używaj go nie tylko, gdy idziesz na plażę. Nakrycie
głowy też będzie dobrym pomysłem.
Pij dużo
W ukropie pocisz się na potęgę. Organizm traci
wodę i sporo związków mineralnych, koniecznych
do prawidłowego funkcjonowania. Pij wodę mi-

foto-migawka

Jeśli czujemy się osłabieni, mamy bóle
lub zawroty głowy, dreszcze, nudności,
a nasza skóra jest sucha i zaczerwieniona, możemy podejrzewać, że mamy do
czynienia właśnie z udarem. W takim
wypadku należy pić dużo płynów oraz
robić zimne okłady, by zmniejszyć
temperaturę ciała. Jeśli zignoruje się

neralną oraz sok ze świeżych owoców i warzyw.
W ten sposób nawodnisz ciało i dostarczysz odpowiednią ilość substancji mineralnych. Kawa?
Niekoniecznie. Alkohol? Tym bardziej. To napoje
moczopędne, które przyśpieszają utratę wody
z organizmu. Poza tym alkohol obniża ciśnienie
krwi, co może przyczynić się do omdlenia. Kawa
natomiast wypłukuje magnez, którego niedobór
powoduje skurcze mięśni.
Schładzaj się wodą
Kąp się ile możesz! Nie ma nic bardziej orzeźwiającego niż pluskanie się w basenie. Jeśli jednak
nie bardzo możesz wskoczyć do basenu, to chociaż rób sobie okłady, np. z mokrych ręczników.
Zmień dietę
Ciężkostrawne posiłki... zjadają sporo energii.
Organizm zużywa ją, by spalić jedzenie. Gdy ciało
skupia się na ochładzaniu, zmniejsza się aktywność trawienna. Po obfitym obiedzie będzie ci

Foto: Monika Wilk

Pani Ilona: - Na pewno trzeba pić
dużo wody, to konieczność. Oczywiście przebywać w cieniu, o ile się da.
Podczas pracy na straganie obserwuję, że w upalne dni spada sprzedaż
owoców. To właśnie żar lejący się z
nieba zniechęca ludzi do przyjścia na
zakupy – jedni wolą gdzieś wyjechać
i przetrwać upał, inni nawet nie próbują wychodzić.

te objawy, może dojść do utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach
nawet do śmierci.
Co zatem robić, by nie przegrzać
organizmu? Oto kilka rad. Korzystajmy z nich. A poza tym: byle do zimy!
Monika Wilk

ciężko na żołądku. Więc nie objadaj się, lecz smakuj to co lekkostrawne. Dogadzaj sobie owocami i
warzywami. Nie unikaj zup, zwłaszcza chłodników.

Pani Zofia, mieszkająca przy ul.
Wilsona: - Cień, cień, cień... Przede
wszystkim. Dobrze też otworzyć
okna. A przede wszystkim pić dużo
wo dy i je ść lek k ie pr zekąsk i z
owoców.

Nie przemęczaj się
Nadmierny wysiłek fizyczny latem może być niebezpieczny. Łatwo się przegrzać. Jeśli bez biegania lub przejażdżek nie wyobrażasz sobie życia,
wybierz się na nie raczej wczesnym rankiem lub
wieczorem, aniżeli w środku dnia.
Ochłodź mieszkanie
Zamykanie i zasłanianie okien podczas dnia,
to jedyne rozwiązanie by zachować chłód w
mieszkaniu. Na noc najlepiej jest przewietrzyć
pomieszczenie, by wpadło trochę świeżego powietrza. Jeśli nie masz klimatyzacji, ratuj się
wentylatorem. Można też skorzystać ze starych,
całkiem dobrych, pomysłów. Np. rozstaw miski z
zimną wodą. Ciecz będzie parować, a tym samym
schładzać i nawilżać powietrze.

Pani Gertruda, sąsiadka Pani Zofii: - Niestety, nie mamy ogródków
działkowych, więc musimy sobie
jakoś inaczej radzić. Chodzimy na
spacery do parku, przysiadamy na
ławce, szukamy zacienionych miejsc.
Każdy próbuje po swojemu poradzić
sobie z gorącem...
Not. Natalia Moczoł i Monika Wilk

Co się wydaje

Pielgrzymem jestem

Próbą filozoficzno-psychologicznego rozliczenia
z przeszłością określa Bronisław Wiechuła
z Przyszowic swoje dzieło pt. „Pielgrzymem
jestem”. Książka niedawno ujrzała światło dzienne

-S

Pani Mariola pracuje w piekarni. – Z utęsknieniem czekam
na urlop – przyznaje. Gdy się doczeka, planuje wyjazd za granicę. – Gdzie?
– dopytujemy.
– A, to jeszcze tajemnica... – śmieje się.

Not. NM, MW
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woje życie prywatne poświęcałem rodzinie, i okazjonalnie
brałem udział w pielgrzymkach – tłumaczy autor. - Po każdej pielgrzymce, jeszcze wyciszony, zapisywałem
zaobserwowane wydarzenia i refleksje. Jako zapalony fotograf amator,
starałem się utrwalać, najpierw na
błonie fotograficznej, a współcześnie
aparatem cyfrowym, między innymi
migawki z pielgrzymek.
- Łącząc zanotowane uwagi ze
zdjęciami dołożyłem wielu starań, by

opracować i wydać w postaci książkowej tę swoistą monografię - dodaje.
Publikacja niedawno wyszła z
drukarni.
- To prywatna autobiografia –
wyjaśnia Wiechuła. – Próba filozoficzno-psychologicznego rozliczenia z
przeszłością.
Książka liczy 325 stron. Została
wydana w dwóch formatach: A4 (w
twardej kolorowej oprawie, treść
czarno-biała) i A5 (okładka miękka
kolorowa, treść w kolorze).

Zainteresowani mogą złożyć
zamówienie drogą elektroniczną
(wiebro@poczta.onet.pl). Wydanie
A4 kosztuje 50 zł, A5 – 55 zł.
/bw/
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rozrywka nr 30

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Michalina Masiarek z Knurowa

Szymon Struś z Knurowa

ur. 21.07.2015 r., 2530 g, 50 cm

ur. 21.07.2015 r., 3260 g, 51 cm

Olga Krut z Gliwic

Wojciech Rogoń z Pilchowic

ur. 22.07.2015 r., 3100 g, 52 cm

ur. 22.07.2015 r., 3050 g, 51 cm

Nikola Bauer z Knurowa

Alex Drużyński z Knurowa

ur. 24.07.2015 r., 2770 g, 50 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).

ur. 24.07.2015 r., 3870 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 27/2015 brzmiało: „ZĘBATKA”, a z
nr. 28/2015 „HANDLARKA”. Podwójne
bilety do kina otrzymują Lucyna Brozig
i Kamila Świder. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Milena Sanocka z Zabrza

Wojciech Kusy z Knurowa

ur. 25.07.2015 r., 3440 g, 57 cm

ur. 26.07.2015 r., 3390 g, 55 cm

31.07- 5.08.2015 r.
PIĄTEK- ŚRODA
Koko smoko
- godz. 16.00
30.07.2015 r.
CZWARTEK

Ant-Man 2D dubbing
- godz. 17.45

30

ur. 27.07.2015 r., 3050 g, 51 cm

Chorzów

Tanie wtorki

Koko smoko
- godz. 10.00, 16.45
W głowie się nie mieści 2D dubbing
- godz. 15.00
Klucz do wieczności
- godz. 18.15, 20.15

Ant-Man 2D napisy
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Antoni Mzyk z Pisarzowic

Tomasz Mandok z Przyszowic

ur. 26.07.2015 r., 3870 g, 56 cm

Śląskie Wesołe Miasteczko w Chorzowie przygotowało dla knurowian nie
lada niespodziankę. W każdy wtorek na
mieszkańców powiatu gliwickiego i Gliwic
czekają bilety w promocyjnej cenie 35 zł.
Aby otrzymać zniżkowy bilet, wystarczy
potwierdzić miejsce zamieszkania. Promocja trwa do 20 września.
jb
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Gliwice

Gigantyczne bańki
oszałamiały dzieci barwami
i giętkością; każde chciało
dotknąć i zatrzymać na
dłużej...

Palmiarnia ponownie otwarta
Obiekt czynny jest od wtorku do
piątku w godz. 9-18, a w weekendy w
godz. 10-18. Bilety w cenie 7 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy).
Natalia Moczoł

Foto: Bogusław Wilk

Po trzech tygodniach przerwy gliwicka palmiarnia ponownie otwarta.
Jeśli masz czas i chęć, zajrzyj. Czeka
Cię krótka, ale ciekawa i egzotyczna,
wycieczka.

Palmiarnia kusi wieloma atrakcjami jedną z nich jest pawilon akwarystyki

Foto: Monika Wilk

foto-migawka

Knurów. Wakacje na półmetku

Nudno? Nie tutaj

Foto: Monika Wilk

Panią Katarzynę zastaliśmy
w prac y na straganie przy
ul. Pusz kina. – Sezo n na
owo ce w pe łni, więc od
rana mam ręce pełne roboty – przy znała się nam. Po
trudach prac y warto byłoby
dobr ze odpocząć. Tym bardziej, że lato trwa. – Bardzo
chcę odetchnąć, ale, póki
co, jeszcze nie mam sprecyzo wanych wak acyj nych
planów – powiedziała pani
Katarzyna.

Not. Natalia Moczoł,
Monika Wilk

W wakacje dzieci bawią się na całego. Dorośli robią,
co mogą, by dzieciom lato upłynęło jak najradośniej

Z

ajrzeliśmy do klubów LWSM. Było rojno i gwarno. Od
razu widać, że dzieciaki się nie nudzą.
Codziennie w godz. 10-17 odbywają się ciekawe zajęcia.
Gdy w poniedziałek odwiedziliśmy Lokatorka, dzieci w
najlepsze oddawały się zabawie z... mydlanymi bańkami.
Potem doszły konkursy, oczywiście z nagrodami.
Bardzo dumna ze swojej wygranej była m.in. Paulina, która najszybciej uporała się ze zwijaniem bibuły
na czas.

- Bardzo mi się tu podoba. Cieszę się, że wygrałam. To
moja pierwsza nagroda w życiu – pochwaliła się dziewczynka, zajadając trofeum – batonik.
Osiedlowe kluby otwarte są dla dzieci w każdym wieku,
dlatego w spotkaniach biorą udział kilkuletnie maluchy i
uczniowie szkół podstawowych. Pomimo kapryśnej pogody
wszyscy uczestnicy świetnie się bawili.
Natalia Moczoł, Monika Wilk

informacja własna wydawcy

BEZPŁATNE ZAJĘCIA
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

Pilchowice

Stare dzieje pod chmurką
P

W sobotni wieczór Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom zaproponowało „Spacer śladami
historii Pilchowic”. Motywem przewodnim był pałac
hrabiów Wengerskich

Foto: Andrzej Knapik

Spacerowicze wiele się
nie zmęczyli, za to sporo
dowiedzieli...

Przegląd Lokalny Nr 30 (1168) 30 lipca 2015 roku

ałac powstał około
1780 r. Był rodową siedzibą Wengerskich. Gdy
wpadli w finansowe tarapaty, sprzedali go. W
połowie XIX w. zamieszkiwali go... więźniowie
(w obiekcie był Królewski
Zakład Karny). W latach
1867-1921 stał się siedzibą
Katolickiego Seminarium
Nauczycielskiego. Potem
Domem Sierot. W 1945 r.
budynek spaliły wojska
sowieckie.
O ciekawych dziejach
pałacu opowiedziała spacerowiczom Agnieszka
Robok. Była okazja zobaczyć ślady jego historii. Zachowane zdjęcia
dawały wyobrażenie, jak
wyglądał. Świadkami historii stały się też parkowe
drzewa – liczą 250 lat.
Natalia Moczoł,
Monika Wilk
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USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986
1/14-odw.

Docieplenia budynków, wykonanie i mycie
elewacji, klinkier. Tel. 665 639 146
24-34/15

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

1-30/15

INFORMACJA
FINANSE
Atrakcyjna pożyczka minimum formalności.
Tel. 667 999 413

Do sprzedaży kilka działek budowlano-inwestycyjnych położ. w Knurowie przy
ul. Rybnej, Astrów, Dworcowej i Dębowej.
Możliwa sprzedaż w różnej konfiguracji.
Pow. 750 m 2, 1500 m 2, 2500 m 2. Kontakt
tel. 692 201 354

29-31/15

30-31/15

ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO
25 TYS. Tel. 667 999 413

Knurów – sprzedam dom 1-2 rodzinny,
działka 6a, garaż wolnostojący, możliwość
adaptacji na różne cele. Bardzo dobra lokalizacja. Tel. 608 427 995

29-31/15

24-30/15

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
13-30/15

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

13-30/15

Kupię prywatnie samochód osobowy krajowy, 4-drzwiowy, poj. 1,4 – 2l w cenie 3 – 4
tys. Tel. 531 965 459
30-31/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
13-34/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
13-34/15

Rejon

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727
18/15-odw.

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

Sprzedam 2 pokoje Knurów. Tel. 535 056 535

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

27-30/15

23-34/15

Sprzedam mieszkanie 2 oddzielne pokoje,
duża kuchnia, 46 m2, niski blok, ul. Sobieskiego. Tel. 602 676 259 BN Czerkawski
wyłączność
29-30/15

Sprzedam mieszkanie do remontu, 47 m2,
ul. Spółdzielcza. Tel. 004915781547726
23-30/15

Sprzedam tanio zakończony nowy dom.
Tel. 508 192 750
27-30/15

Wynajmę garaż. Knurów, ul. Targowa.
Tel. 517 273 001
Zamienię mieszkanie komunalne
2 pokojowe, 41 m 2 z c.o., ciepłą wodą,
II p. w Knurowie na kawalerkę na parterze.
Tel. 512 291 037
30-31/15

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ ODBIORU ODPADÓW:
WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO ORAZ NIEBEZPIECZNYCH

29-30/15

Lokal wolnostojący 25 m2 na osiedlu WP I
na dzia ł alno ś ć gospodarc z ą w ynajm ę
lub sprzedam. Tel. 725 221 779

30/15

ZDROWIE I URODA

Zatr udnimy do obszy wania kierownic.
PFI Sp. z o.o. Knurów, ul. Szpitalna 8.
Tel. 509 214 646, 32 236 60 77

18/15-odw.

2/15-odw.

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084
20-43/15

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
27/15-odw.

Szukam pracy – pomoc do ogrodu.
Tel. 793 953 727

29/15-odw.

Szukam pracy w charakter ze 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

25/15-odw.

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

3/15-odw.

EDUKACJA
MATEMATYKA. Korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

RODZAJ ODPADU
WIELKOGABARYTY

ZSEiE

NIEBEZPIECZNE

Rejon pomiędzy ulicami:
Kosmonautów i 26 Stycznia
w tym ulice: Ułanów,
Sikorskiego, Ziętka,
Szpitalna od Ziętka
do Kosmonautów
Osiedle Wojska Polskiego I,
Osiedle Wojska Polskiego II

OD LIPCA
DO GRUDNIA
W PIERWSZY
PONIEDZIAŁEK
KAŻDEGO
MIESIĄCA

5
PAŹDZIERNIKA

5
PAŹDZIERNIKA

Rejon pomiędzy ulicami:
Kosmonautów i
Niepodległości w tym ulice:
Sokoła, Ogana, Floriana,
Wilsona od 1 Maja
do wiaduktu kolejowego
oraz ul. 1 Maja 2, 6 i TBS,
ul. Szpitalna 20, 22,
Osiedle 1000-lecia,
Redyna,

OD LIPCA
DO GRUDNIA
W DRUGI
PONIEDZIAŁEK
KAŻDEGO
MIESIĄCA

12
PAŹDZIERNIKA

12
PAŹDZIERNIKA

Rejon III i IV Kolonii ,
zabudowa wielorodzinna
przy ulicach: Koziełka,
Sienkiewicza, Wolności,
Dworcowa,

OD LIPCA
DO GRUDNIA
W TRZECI
PONIEDZIAŁEK
KAŻDEGO
MIESIĄCA

19
PAŹDZIERNIKA

19
PAŹDZIERNIKA

Zabudowa
wielorodzinna przy ulicach:
Niepodległości, Wilsona
45 i 96, Michalskiego 33,
68, Powstańców Śl. 35,
Zwycięstwa 18, 32,
34, 37, 54, 81
Osiedle Szczygłowice

OD LIPCA DO
GRUDNIA
W CZWARTY
PONIEDZIAŁEK
KAŻDEGO
MIESIĄCA

26
PAŹDZIERNIKA

26
PAŹDZIERNIKA

UWAGA:
ww. odpady należy w dniu odbioru (do godz 6.30) złożyć w obrębie placyka
gospodarczego,
w przypadku nagromadzenia dużej ilości odpadów, ich odbiór może nastąpić
dnia następnego,
informacje dotyczące odbioru ww. odpadów można uzyskać w PPHU „KOMART”
sp. z o.o. pod tel. 32 235 11 83

27–31/15

INFORMACJA

RÓŻNE

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

Wynajmę tablicę reklamową o wym. 4 x 2,5 m
(dwustronną) w Knurowie na ul. Dworcowej.
Kontakt tel. 692 201 354
30-31/15

NIERUCHOMOŚCI
DAM PRACĘ
Restauracja Mała Toscania zatrudni barmankę. Tel. 531 450 009

29-30/15

Zatrudnię do palenia w piecu c.o. Tel. 32 235
22 52

24-30/15

Zatrudnię fryzjerkę lub wynajmę zakład
fryzjerski na ul. Witosa 33. Tel. 609 606 641

23-32/15

Z at r udni ę pr ac ow nika na do c i eplani e
i remonty. Tel. 602 407 190

INFORMACJA

30/15

I N F O R M A C J A

W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.
O terminie otwarcia Biblioteki w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu

Zapraszamy do:

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl podano do publicznej wiadomości wykaz
nr 2/G/15 nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy
ul. Parkowej, przeznaczonych do najmu bądź dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na okres do 3 lat.

INFORMACJA
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji podaje
do wiadomości wykaz nr 3/2015 lokali użytkowych przeznaczonych
do wynajmu lub dzierżawy z dnia 27.07.2015 r.
Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA
przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczony na stronie internetowej BIP
Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój
nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18
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Mistrzowie olimpijscy
- to brzmi dumnie

O

Mistrz Krzysztof,
mistrz Damian

Jak jest zrozumienie na linii trener - zawodnik, to łatwiej o sukcesy.
Potwierdzają to przedstawiciele Gardy Gierałtowice (zdjęcie z lewej
strony - Krzysztof Żeno i Adam Spiecha) oraz Spartana Knurów
(z prawej - Damian Durkacz z Ireneuszem Przywarą)

ników gierałtowickiej Gardy: w
wadze koguciej - 54 kg - Dawid
Nowok, w lekkiej - 60 kg - Remigiusz Skoczyński, w półśredniej - 66 kg - Tomasz Otworowski, w średniej - 75 kg - Marcin
Trybalski i w półciężkiej - 80
kg - Aron Nocoń.

Wyboista droga
do strefy medalowej

Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży zgromadziła najlepszych zawodników z poszczególnych województw, a więc o
awans do strefy medalowej nie było
łatwo, bo każdy rywal prezentował
wysokie umiejętności. O tym,
jak wyboista droga wiedzie do
upragnionego medalu przekonało
się wielu pięściarzy. W grupie tej
znaleźli się m.in. reprezentanci
Gardy Gierałtowice. Pierwsze walki wygrali: Seweryn Skoczyński
Foto: Garda

Mimo, że wakacje mamy w
pełni, nie wszyscy sportowcy
mogą sobie pozwolić na wypoczynek. Tak było m.in. w przypadku uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w boksie, która 19 lipca zakończyła się w Grudziądzu. I od
razu trzeba dodać, że zakończyła się sukcesem młodych
pięściarzy z naszego regionu,
bowiem tytuły mistrzowskie
wywalczyli: Damian Durkacz
ze Spartana Knurów i Krzysztof Żeno z Gardy Gierałtowice. Ów duet triumfował w
kategorii wiekowej kadet, a
dla Damiana Durkacza sukces
w Grudziądzu nie oznaczał
pocz ąt k u wa k acji, bow iem
obecnie zawodnik Spartana
bierze udział w zgrupowaniu
reprezentacji Polski, przygotowując się do ewentualnego
startu w mistrzostwach świata.
W Grudziądzu obok wymienionych już mistrzów wystąpiło jeszcze pięciu zawod-

Foto: Garda / Spartan

olimpijskim medalu
marzy każdy sportowiec, bo nie dość, że
daje wiele satysfakcji to na dodatek zapewnia tak zwaną olimpijską emeryturę. Takie są efekty
medalu wywalczonego w czasie
dorosłych Igrzysk Olimpijskich.
O satysfakcji, i to olbrzymiej,
można też mówić w przypadku
medalu wywalczonego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Emerytury on co prawda
nie gwarantuje, ale jest swego
rodzaju przepustką ułatwiającą
wejście do sportu w wydaniu
seniorskim.

pokonał 2:1 Kamila Myszkę z KS
Beniaminek Starogard Gdański,
Tomasz Otworowski zwyciężył
w I rundzie przez TKO Jakuba
Panasiuka z KS Wiktoria Sianów,
Marcin Trybalski wygrał 2:1 z Mateuszem Przybyłą z MLKS Sparta
Złotów, natomiast Aron Nocoń
wypunktował Sebastiana Grubeckiego z Pomorzanina Toruń.
Na eliminacjach udział w
turnieju zakończył Dawid Nowok ulegając jednogłośnie Przemysławowi Dworzańsk iemu
z Kaczor Team Wałbrzych.
Krok przed awansem do strefy medalowej odpadli: Remigiusz
Skoczyński uległ 1:2 Patrykowi
Wysockiemu z Boxing Team
Wałcz, Tomasz Otworowski przegrał 1:2 z Mariuszem Piekarskim
ze Startu Włocławek, Marcin
Trybalski jednogłośnie przegrał z
Damianem Rybarczykiem z BKS
Skorpion Szczecin, z kolei Aron
Nocoń w II rundzie musiał uznać
wyższość Patryka Wardyna z KS
Boxing Team Chojnice.

Droga do złota

Do niedawna taki obrazek trudno było sobie
wyobrazić - drużynowym wicemistrzem Polski
kadetów została Garda Gierałtowice, a puchar
w imieniu swoich podopiecznych odebrał trener
Adam Spiecha
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Krzysztof Żeno (waga papierowa - 48 kg) rozpoczął rywalizację od fazy ćwierćfinałowej i
awans do strefy medalowej uzyskał po pokonaniu w I rundzie
TKO Adriana Bakalarza z BKS
Olimp Szczecin. - Po tej walce
Krzysztof miał zapewniony brązowy medal, jednak w półfinale mój
podopieczny ponownie nie zawiódł
i w II rundzie zastopował swego rywala Piotra Bekacza z Energetyka
Lubin - relacjonuje trener Gardy,
Adam Spiecha. - W finale rywalem był Daniel Piotrowski z KSW
Start Włocławek, a Krzysiu przystąpił do tego pojedynku mocno
zmotywowany i skoncentrowany.
Dało się to zauważyć w pierwszych
dwóch rundach, które toczone były
pod jego dyktando. W trzecim
starciu walka nieco się wyrównała,
lecz Krzysztof lepiej zniósł kondycyjnie trudy tygodniowej batalii o
tytuł mistrza Polski, był szybszy
i dokładniejszy od rywala, co nie
umknęło uwadze sędziów punktujących ten pojedynek 2:1 dla
pięściarza z Gierałtowic.

Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży jest też nazywana
Mistrzostwami Polski, stąd takie nazewnictwo użyte przez
trenera Gardy.
Krzysztof Żeno triumfował w
wadze 48 kg, natomiast w kategorii 54 kg nie miał sobie równych
faworyt z Knurowa - Damian
Durkacz. Pięściarz Spartana zdołał udźwignąć miano faworyta i
po złoto sięgnął drugi raz z rzędu.
W kategorii zawodnika Spartana
wystąpiło 13 pięściarzy.
- Nasz fighter stoczył bardzo
dobre walki, które stały na wysokim poziomie sportowym. Damian
to inteligentny zawodnik, prezentujący nie tylko ładny dla oka
styl walki, ale przede wszystkim
wysoką kulturę i wszechstronne
wyszkolenie techniczne - komentuje trener Ireneusz Przywara.
Potwierdzeniem słów szkoleniowca była postawa jego podopiecznego między linami ringu.
Pierwszy krok do prestiżowego
zwycięstwa w całym turnieju Damian Durkacz uczynił poprzez
pokonanie w II rundzie TKO
Daniela Śliwy (KS Wisła Tczew).
Kolejna walka knurowianina miała miejsce w ćwierćfinale.
Rywalem był Mateusz Rudnicki
(RKB Wisłok Rzeszów), a sędziowie wypunktowali jednogłośne zwycięstwo Damiana.
Podopieczny Ireneusza Przywary nie miał też problemów
w półfinale, bowiem jego rywal
Kacper Niewiadomski (KS Raszyn) został odesłany do narożnika w II rundzie, gdy sędzia
ogłosił zwycięstwo przez TKO.
Każda walka, nawet ta zakończona przed upływem regulaminowego czasu, wywołuje u
zawodnika stres i zmęczenie. U
Damiana Durkacza dochodził
jeszcze ból.
- Dwa dni przed wyjazdem do
Grudziądza doznałem kontuzji
pleców. Przeszkadzało mi to nie
tylko fizycznie, ale i psychicznie,
bo zamiast skupiać się na walkach,
w głowie gromadziły się myśli, jak
będę boksował z tą kontuzją - opowiada młody mistrz pięści.
Jak się później okazało, Da-

mian Durkacz pokonał nie tylko
ból, ale i wszystkich ry wali,
którzy stanęli mu na drodze do
upragnionego złota. W pojedynku finałowym był to Szymon Łukaszewski (KKS 1925 Włókniarz
Kalisz). Walka była godna finału, sędziowie wypunktowali jednogłośne zwycięstwo zawodnika
Spartana, który po tym triumfie
na jednym z portali społecznościowych napisał (pisownia
oryginalna): - Po czterech zwycięskich walkach, moją finałową
walkę uznali Najładniejszą walką finałową Mistrzostw Polski!
Chciałbym bardzo PODZIĘKOWAĆ trenerowi Ireneusz Przywara za wspaniałe przygotowanie mnie do Mistrzostw, bo bez
tych przygotowań, dużo bym nie
zdziałał!!

Nie tylko
indywidualnie,
ale i zespołowo

Boks to przede wszystkim
dyscyplina indywidualna, ale w
ramach takich imprez, jak Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
prowadzona jest też klasyfikacja
klubowa. I tu możemy odnotować kolejny niebagatelny sukces
Gardy Gierałtowice.
Podopieczni Adama Spiechy
zgromadzili w tej klasyfikacji 27
punktów i zostali sklasyfikowani na II miejscu.
- Za sprawą Krzysztofa Żeno
spełniły się nasze marzenie o
indywidualnym tytule mistrza
Polski, a ponadto zostaliśmy drużynowymi wicemistrzami Polski,
co daje nam wiele satysfakcji, bo
w turnieju brało udział 86 klubów - podkreśla Adam Spiecha.
Dodajmy, że najlepsza drużyna OOM - UKS Boxing Team
Chojnice również zdobyła 27
punktów, jednak do finałów
wprowadziła trzech zawodników i dlatego Gardzie przypadł
tytuł drużynowego wicemistrza
Polski (III miejsce zajął BKS
Skorpion Szczecin - 24 pkt).
- Dzięki ciężkiej pracy, samodyscyplinie, utrzymywaniu limitów wagowych i zwycięstwom w
Mistrzostwach Śląska, które
były eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, moi
podopieczni mieli okazję przeżyć
swoją przygodę życia. Zostawili
w Grudziądzu wiele zdrowia,
za co serdecznie im dziękuję, bo
po raz kolejny udowodniliśmy,
że Garda Gierałtowice nie jest
klubem anonimowym, a co za
tym idzie, jej zawodnicy są rozpoznawalni w całym kraju - kontynuuje dumny Adam Spiecha.

Przypomina
Józefa Gilewskiego

Krzysztof Żeno i Damian
Durkacz spełnili w Grudziądzu
swoje marzenia dotyczące startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, teraz ich plany
sięgają znacznie dalej i wyżej.
Gdzieś tam po drodze są zapewne Igrzyska Olimpijskie...
- Damian przypomina mi
Józefa Gilewskiego - przyznaje
trener Ireneusz Przywara. A
skoro mowa o Józefie Gilewskim
to warto przypomnieć, że ten
wychowanek Concordii wystąpił na olimpiadzie w Atlancie.
Na razie Damianowi Durkaczowi bliżej jest do wyjazdu
na mistrzostwa świata. - Na

świętowanie po wygranej w
olimpiad zie młod zie ży nie
było cz a su , bo Damian od
razu pojechał do Zakopanego,
by przygotować się do ewentualnego startu w Rosji, bo
tam we wrześniu odbędą się
mistrzostwa świata - zauważa
szkoleniowiec.
Da m ia na Du rk acz a do
uprawiania sportów walki namówił brat Dawid. Po tych
namowach Damian trafił na
salę treningową i rozpoczął
przygodę z kickboxingiem.
- Miałem wtedy chyba 9 lat,
później zafascynowała mnie deskorolka i rolki, ale po namowach
wróciłem i zdecydowałem się na
treningi Muay Thai, natomiast
jak w Spartanie pojawił się trener
Ireneusz Przywara to namówił
mnie na boks - opowiada złoty
medalista z Grudziądza, który
zdaje sobie sprawę, że mimo
dotychczasow ych sukcesów
musi dążyć do poprawy każdego
elementu walki.
Zawodnik Spartana był już
dwukrotnie na Mistrzostwach
Europy. - Za pierwszym razem
jedną walkę wygrałem i później
w ćwierćfinale przegrałem. W
tej drugiej walce chyba za bardzo
chciałem pokazać, że należy mi
się miejsce w strefie medalowej,
no i nie udało się - wspomina. - Ten medal był naprawdę
na wyciągnięcie ręki. W tym
roku niby byłem już bardziej
doświadczony, ale mimo, że
przeciwnik był w moim zasięgu,
„przespałem” pierwszą rundę i
walka nie potoczyła się po mojej
myśli. Można powiedzieć, że tym
razem przegrałem na własne
życzenie, chociaż plany miałem
zupełnie inne.
Damian - którego kibicem
numer 1 jest ojciec - przyznaje,
że pojedynki z zagranicznymi
rywalami pozwalają mu poznać
inne style walki i tym samym
zdobywać cenne międzynarodowe doświadczenie.
- Wiele godzin poświęcamy
na eliminowanie niektórych
nawyków i poprawianie innych
elementów walki. Damian jest
sumiennym zawodnikiem, słucha wskazówek, pracuje i wyciąga wnioski zarówno z walk
przegranych, jak i ze zwycięstw
- charakteryzuje swego podopiecznego Ireneusz Przywara.
- Na pewno nie mogę mu zarzucić braku wszechstronności,
dynamiki, takiej ringowej bojowości i umiejętności szybkiego
przejścia do półdystansu.
Trener Ireneusz Przywara
podkreśla, że podwójny udział
w Mistrzostwach Europy kadetów to coś, czego w knurowskim sporcie jeszcze nie było.
Dlatego w imieniu swoim, jak i
zawodnika dziękuje wszystkim
tym, którzy przyczynili się do
tego sukcesu. Podkreśla też
pomoc ze strony klubu, sponsorów oraz grona pedagogicznego
z Miejskiego Gimnazjum nr
2, do którego uczęszcza jego
podopieczny.
- Cieszę się, ze wszystko jakoś
się układa. I dziękuję swojej wychowawczyni w szkole, czyli Sylwii Surówce, dziękuję trenerowi
Ireneuszowi Przywarze, a także
klubowi Spartan, sponsorom i
Kuźni Mocy oraz całej rodzinie
za wsparcie - kończy Damian
Durkacz.
Piotr Skorupa
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Na razie nieoficjalne

Czy Tomasz Dura okaże
się najpoważniejszym
wzmocnieniem Concordii?

Patrząc z zewnątrz, treningi piłkarzy Concordii nie wydają się
monotonne, bowiem cechuje ich różnoraki zakres ćwiczeń

W minioną sobotę zespół
Concordii odniósł pierwsze
zwycięstwo od momentu, gdy
pieczę nad knurowskim teamem objął trener Michał Budny. Na razie jest to wygrana nieoficjalna, bowiem odniesiona
w meczu sparingowym z Odrą
Miasteczko Śląskie.
Zwycięstwo 2:0 na pewno
cieszy, tym bardziej, że wcześn iejsz e mecz e kont rol ne
kończyły się porażkami 1:3 z
Gwarkiem Tarnowskie Góry
i 0:4 z Unią Racibórz.
W potyczce z Odrą zagrało kilku nowych kandydatów
na piłkarzy Concordii. W
bra mce zaprezentowa ł się

młodzieżowiec z Piasta Gliwice, któr y w poprzednim
sezonie był wypożyczony do
Jedności Przyszowice – Denis
Chojnacki.
Po kilku latach przerwy
w knurowskim zespole w ystąpił wychowanek Concordii – Grzegorz Górka, który
ostatnie sezony spędził w Piaście Gliwice. Nastolatek już w
pierwszym swym występie w
zespole seniorów wpisał się na
listę strzelców, na której znalazło się miejsce również dla
Tomasza Młynka.
Z każdym dniem maleją
szanse na pozostanie w Concordii Dawida Gajewskiego.

Najlepszy strzelec knurowskiej
drużyny przygotowuje się do
sezonu wraz z Wilkami Wilcza,
podobnie jak Łukasz Żyrkowski i Piotr Karwowski.
W najbli ż sz ych d niach
powinno się wyjaśnić, na których zawodników będzie mógł
liczyć w nowych rozgrywkach
Michał Budny. Niewykluczone, że wartościowym wzmocnieniem będzie Tomasz Dura,
który w minionym tygodniu
trenowa ł przy Dworcowej.
Dura jest doskonale znany
kibicom Concordii, bowiem
przed kilkoma sezonami regularnie grał i strzelał bramki
dla knurowian. Później – jako
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za wędki złapali wędkarze w
wieku 7-15 lat. I warto zaznaczyć, że nie byli to tylko chłopcy, co znakomicie ilustruje
klasyfikacja końcowa, w której zwyciężyła Julia Szewczyk
przed Natalią Seroczyńską. Na
trzecim miejscu zawody ukończył Piotr Kołczyk, a na kolejnych pozycjach sklasyfikowano

PiSk

Paweł Jaroszewski staje
przed szansą pokazania
się w II-ligowych
rozgrywkach

Foto: MOSiR

Uczestnicy wędkarskich
zawodów na stawie „Jaskinia”
w Szczygłowicach

Koło Wędkarskie przy kopalni „Knurów-Szczygłowice”
zorganizowało spławikowe
zawody wędkarskie dla dzieci.
Patronat nad rywalizacją, która
odbyła się na stawie „Jaskinia”
objął Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, włączając ją do akcji
„Lato z MOSiR”.
Przy okazji tych zawodów,

Polonią Poraj.
Wcześniej, bo już w najbli ż sz ą sobotę Concord ię
czeka ostatni sparing z KS 94
Rachowice (klasa okręgowa).
Miejsce tego sparingu oraz
godzina pozostają do ustalenia między zainteresowanymi klubami.

Foto: Piotr Skorupa

Wakacyjne łowy
w „Jaskini”

reprezentant Polski w futsalu postanowił kontynuować swą
sportową przygodę w halowej
odmianie piłki nożnej. Czy teraz wróci na zieloną murawę,
okaże się niebawem.

Wracając do kadrowych
st rat C oncord i i to na le ż y
wspomnieć o Pawle Jaroszewskim, który przeniósł się do
ROW-u 1964 Rybnik.
No i przypomnijmy jeszcze, że ligowa inauguracja
sezonu została wyznaczona na
8 sierpnia. W tym dniu knurowianie zagrają na wyjeździe z

Sabinę Cudok, Karolinę Wojcieszak i Filipa Lewickiego.
Organizatorzy i uczestnicy
podkreślają, że w czasie i po zawodach panowała miła, wręcz
rodzinna atmosfera, a dzieci
miały powody do zadowolenia,
gdyż organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody.
PiSk

Rozsądne
Okno
Wystawowe
ROW 1964 Rybnik pozyskał obrońcę Concordii Pawła
Jaroszewskiego. – Podpisuję
dwuletni kontrakt – potwierdził
nam wychowanek knurowskiego klubu, którego spotkaliśmy
na jednym z ubiegłotygodniowych treningów swych byłych
już kolegów z zespołu.
A nga ż w Ry bn i k u d l a
21-letniego defensora to olbrzy-

mia okazja na to, by piłkarska
przygoda tego utalentowanego
zawodnika nabrała rumieńców.
ROW może się okazać dla Pawła Jaroszewskiego Rozsądnym
Oknem Wystawowym, bo jeżeli otrzyma szansę pokazania
się w rozgrywkach II ligi, to
niewykluczone, że szybko trafi
do notesów trenerów, skautów
i menedżerów pracujących dla

wyżej notowanych klubów.
Teoretycznie, transfer zawodnika Concordii powinien
być dla knurowskiego klubu
f i na nsow y m z a st rz yk iem.
Czy takim będzie, nie udało
nam się dowiedzieć, chociaż
nieoficjalnie mówi się, że w
zamian za Pawła Jaroszewsk iego na Dworcową t ra f i
jeden bądź dwóch młodzieżowców z Rybnika.
Tymczasem 21-latek z Knurowa ma już za sobą oficjalny
debiut w rybnickiej drużynie.
Nastąpił on w minioną sobotę, w meczu I rundy Pucharu
Polski. Powitanie z rybnicką
publicznością nie należało do
udanych, bowiem ROW przegrał z Dolcanem Ząbki 0:4.
Paweł Jaroszewski pojawił się
na placu gry w 79 minucie przy
stanie 0:3, zastępując Pawła
Mandrysza.
PiSk

Przegląd Lokalny Nr 30 (1168) 30 lipca 2015 roku

SPORT

www.przegladlokalny.eu

„Wiśnia” montuje
team na awans

W

i l k i Wi lcza mają
przed nowym sezonem jasno wyznaczony cel. Celem jest walka o
awans do IV ligi. I trudno się
temu dziwić, skoro minione
rozgrywki podopieczni Jacka
Wiśniewskiego skończyli na
drugim miejscu, ustępując
Energetykowi ROW Rybnik
tylko trzema punktami.
Jako, że Jacek Wiśniewski to
niezwykle barwna postać, jego
team nie może być taki sobie.
Szkoleniowiec, który przed laty
zdobył sobie sympatię kibiców
niezwykłą walecznością na boisku, buduje swoją drużynę m.in.
na ogranych zawodnikach i
ambitnych młodych „wilczkach”.
Ci pierwsi to przede wszystkim
Piotr Gierczak, który może pochwalić się 225 występami w
ekstraklasie, ozdobionymi 43
golami. Partnerami byłego po-

mocnika m.in. Górnika Zabrze
mogą zostać czołowi zawodnicy
Concordii: Dawid Gajewski i
Łukasz Żyrkowski.
Now y sezon będzie d la
Wilków pewnego rodzaju niewiadomą, bowiem przyjdzie
im się mierzyć z kilkoma anonimowymi na dzisiaj rywalami. Wszystko to po tym, jak
dokonano nowego podziału
drużyn rywalizujących w czterech grupach klasy okręgowej.
W ubiegł y m sezonie ek ipa
z Wilczy grała w grupie II,
teraz będzie w ystępować w
grupie III.
Nowe rozgrywki Wilki rozpoczną w drugi weekend sierpnia od wyjazdowej potyczki z
Zameczkiem Czernica, z kolei
przed własnymi kibicami wystąpią w II kolejce, podejmując
Silesię Lubomia.
PiSk

Zza biurka
Spełnione „Słoniki”
i marzenia Wilków
Tydzień temu zacząłem od
cytatu. Dzisiaj od „wycieczki”.
Mamy wakacje, więc zabieram Was na moment za
zachodnią granicę. Do Niemiec,
a konkretnie do miejscowości
Sinsheim, gdzie swą siedzibę
ma klub Bundesligi – TSG 1899
Hoffenheim. Jak można przeczytać w Wikipedii, miasto zamieszkuje około 35 tysięcy osób.
Jak na miejscowość, do której od
kilku lat przyjeżdżają piłkarskie
tuzy, jak monachijski Bayern,
Borussia z Dortmundu i szereg
innych, liczba mieszkańców nie
powala na kolana.
O jedenastce z dzielnicy
niemieckiego miasteczka mówi
się – dość pogardliwie – „Wieśniaki”. Nie wiem, czy reprezentantom Hoffenheim to przeszkadza, ale na boisku robią
swoje i zdarza się, że ogrywają
tych większych, bogatszych i
teoretycznie lepszych.
Sinsheim w porównaniu z
Monachium to wioska, która
od czasu do czasu wypiera z

Wiele wskazuje na to, że Łukasz Żyrkowski
(z lewej) i Dawid Gajewski (z prawej)
dołączą do jednego z Wilków, którym
jest już Jakub Steuer (w środku)

Liga Orlika

Srogiej lekcji w orlikowych
rozgrywkach udzieliła ekipa
TS 10ka.pl Zabrze drużynie
TKKF-u Mistral Intermarché.
„Dziesiąt k a” z aapli kowa ła
ry walom 10 goli nie tracąc
żadnego, a mecz wyglądał, jak
pojedynek mistrza z uczniem.
Choć początek spotkania wyglądał dla pokonanych optymistycznie, bo zamknęli oni
lidera na jego połowie i mieli
dwie doskonałe sytuacje, by
objąć prowadzenie, to po stracie dwóch bramek z TKKF-u
całkowicie uszło powietrze.
Kroku liderowi dotrzymują Z Z K ad r a i Tr itech.
Oba te zespoły wygrały swoje
mecze i nadal mają do niego
niewielkie straty punktowe.
Niespodzianką tej kolejki była
wysoka wygrana CC Gliwice
nad Veritaksem Gumiland.
Ekipa z Gliwic zaprezentowała
4 nowych graczy i wydaje się,

Foto: Waldemar Jachimowski

TKKF „zdziesiątkowany”
Fragment
meczu ZZ Kadra
- Concordia 99.
O piłkę walczą
Dariusz Jasiński
i Przemysław
Jędrzejczak

pierwszym stron gazet prawdziwe metropolie. Podobnie, jak na
naszym piłkarskim podwórku
czyni to od niedawna Nieciecza,
w której zamieszkuje raptem –
to nie żart – około 750 osób. W
tej Niecieczy mają swoje „Słoniki”, czyli piłkarzy Termaliki,
którzy debiutują w ekstraklasie.
Pisząc o klubie z Niecieczy,
wyobrażam sobie, jak śladem
„Słoników” podążają Wilki z
Wilczy. Bo skoro 750-osobowa
wieś spod Tarnowa może mieć
drużynę w piłkarskiej ekstraklasie, to dlaczego dwutysięczna
Wilcza nie może mieć zespołu
4-ligowego? Tym bardziej, że
Wilkom stworzono warunki
do tego, by ów awans stał się
faktem. Podobnie, jak w niedalekim Bełku, gdzie nieco ponad
3-tysięczna grupa mieszkańców
może cieszyć się na myśl o meczach o 3-ligowe punkty. I że w
piłkarskiej hierarchii LKS Bełk
pokazał plecy kilku wydawałoby
się lepszym klubom.
Piotr Skorupa

Godziny otwarcia obiektów MOSiR
Knurów w okresie do 31.08.2015 r.
PŁYWALNIA KRYTA i KASA
Knurów-Szczygłowice, ul. Górnicza 2
- do 31 lipca:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-22.00
w soboty i niedziele w godzinach 10.00-20.00
KASA - SIŁOWNIA, SAUNA, SALKA FITNESS,
HALA SPORTOWA
Knurów-Szczygłowice, ul. Górnicza 2
od 1 do 31 sierpnia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00-20.00
w soboty i niedziele - nieczynna.
SIŁOWNIA
czynna od otwarcia KASY do jednej godziny przed
zamknięciem KASY MOSiR Knurów
SAUNA
czynna godzinę po otwarciu KASY do zamknięcia
KASY MOSiR Knurów

że przestanie być dostarczycielem punktów.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 8. KOLEJKI Z DNIA 27.07.2015
Z Kadra – Concordia 99 6:2 (5:2)
P. Jędrzejczak 3, S. Brodziński, P. Boroń, P. Majorczyk – D. Bartoszewicz, D. Jasiński
CC Gliwice – Veritax Gumiland 10:3 (5:0)
M. Świątek 2, M. Małek 2, P. Dudziak, P. Fic, K. Hulak, B. Świątkiewicz, M. Górski, D. Rzążewski – R. Nowosielski 2, K. Stępień
TKKF Mistral Intermarché – TS 10ka.pl Zabrze 0:10 (0:5)
K. Chuptyś 4, R. Szaruga 2, P. Szołtysek 2, R. Wolniewicz,
D. Kutarba
awansem: Tritech – CC Gliwice 5:2 (3:1)
M. Wende 2, B. Lewandowski, D. Wiercioch, R. Jachimowski –
K. Hulak, F. Dudziak

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

1.
TS 10ka.pl Zabrze
7 19 66-12 6
1
2.
ZZ Kadra
7 16 49-35 5
1
3.
Tritech
7 15 37-26 5
0
4.
TKKF Mistral Intermarché
7 12 37-39 4
0
5.
CC Gliwice
8
6 31-57 2
0
6.
Veritax Gumiland
7
6 34-45 2
0
7.
Concordia 99
7
0 24-63 0
0
STRZELCY
Ariel Mnochy
TS 10ka.pl Zabrze
Przemysław Jędrzejczak
ZZ Kadra
Dariusz Flis
TKKF Mistral Intermarché
Jakub Nowosielski
Veritax Gumiland
Kamil Chuptyś
TS 10ka.pl Zabrze
Paweł Mastyj
ZZ Kadra
Robert Nowosielski
Veritax Gumiland

0
1
2
3
6
5
7
31
18
11
9
9
8
8

PROGRAM 9 KOLEJKI (3.08.2015, PONIEDZIAŁEK):
TS 10ka.pl Zabrze – ZZ Kadra (18.00), CC Gliwice – TKKF Mistral
Intermarche (18.50), Concordia 99 – Tritech (19.40).

HALA SPORTOWA
czynna codziennie po wcześniejszej rezerwacji
i wykupieniu biletu w KASIE MOSiR Knurów
UWAGA!
W sierpniu pływalnia kryta
w Knurowie-Szczygłowicach
będzie NIECZYNNA.
PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax” i KASA
Knurów, ul. Szpitalna 23
- do 19 lipca - NIECZYNNA
- od 20 lipca do 31 sierpnia
- czynna od godziny 10.00 do 22.00
KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
Knurów, Aleja Lipowa 12
- czynny codziennie od godziny 6.00 do 22.00
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Piosenka
odejmie
nam lat
Wilcza. 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich

Wójt Pilchowic Maciej Gogulla
podziękował Janinie Wymysło i całemu
KGW za wkład w kulturalny rozwój gminy

Wilczanki

Od 50 lat panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilczy
tworzą niezwykłą społeczność. W chaosie świata
szukają porządku: pielęgnują dawne obyczaje,
zachowują tradycję i uczą, że szczęście i radość nie
mają wieku. W sobotę KGW hucznie świętowało złoty
jubileusz

Z

aczęło się w 1965 roku. Skromnie. Na pierwszym spotkaniu
tworzącego się koła obecnych
było raptem 20 osób. Panie wysłuchały prelekcji o garmażerii i oglądały
przeźrocza z przeglądem ówczesnej
mody. Z czasem liczba członkiń podwoiła się. Obecnie KGW Wilcza liczy
około 50 osób.
Przez lata gospodynie uczestniczył y m.in. w akcji „Szk lanka
mleka dla szkoły”, stworzyły chór
„Harmonia” (potem „Wilczanki),
który zdobywał pierwsze miejsca
na ogólnopolsk ich kon kursach,
zbierały środki na budowę sanatorium dla dzieci rolników w Rabce
i... świetnie się bawiły. W kronikach
zapisała się relacja z pierwszego balu
przebierańców zwanego „Babskim
Combrem”.
- Wszystkie kobiety bardzo starannie
i w wielkiej tajemnicy przygotowywały
się do tej imprezy. To, cośmy zobaczyły
i przeżyły przeszło nasze oczekiwania! czytamy w kronice KGW.
Na balu pojawił się królewski
błazen z małą harmonijką, rybak z
wędką, dziewczynki z tornistrami,
sześciu bardzo eleganckich panów,
„seks-pani” w mini spódniczce z parasolką i Baba Jaga.
- Były nawet dwie postacie z serialu „Detektyw w sutannie”, czyli ksiądz
i zakonnica oraz łyżwiarka figurowa,
która nawet tańczyła na łyżwach wspominała kronikarka.

Zabawa była przednia!

Gospodynie we wspólnym gronie
obchodziły także Dzień Kobiet, udowadniając, że, aby dobrze się bawić,
nie potrzebują mężczyzn. Na spotkaniach koła panie mogły odetchnąć od
codzienności. Na chwilę zapomnieć
o ciężkiej pracy w domu i na polu,
porozmawiać o problemach.
Różnie się plotły losy koła gospodyń, ale jedno pozostało niezmienne.
KGW zawsze było i będzie kulturalnym centrum społeczności, bo chroni
tradycje przed zapomnieniem i przechowuje pamięć o dawnych czasach.
Panie uważnie obser wowa ł y
zmieniający się świat. W podsumowaniu 1999 roku pisały: „Wkraczamy
w milenijny 2000 rok. Wszystko się
zmienia, choć nie od razu na dobre.
Trzeba mieć jednak nadzieję, że to co
lepsze, kiedyś nastąpi. Ważne, abyśmy
jak dotąd trzymały się razem.”
Wilczańskie gospodynie towarzyszą
sobie w chwilach smutnych i radosnych.
Wspólnie świętują urodziny i śluby oraz
odwiedzają się w czasie choroby.
Nie sposób zliczyć wszystkich akcji, w których panie brały udział, zorganizowanych wycieczek i wygranych
konkursów. Przypomnijmy ostatni
znaczący sukces: dania przyrządzane
przez wilczańskie gospodynie podbiły
podniebienia znawców. Potrawami
pań z koła zachwycał się nawet Remigiusz Rączka, znany śląski kucharz,
który zaprosił wilczanki do wspólnego

gotowania w swoim telewizyjnym programie „Rączka gotuje”.

50 lat minęło...

KGW z Wilczy świętowały jubileusz
w wilczańskim Domu Kultury. Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele
św. Mikołaja. Życzenia paniom składali
samorządowcy z województwa, gminy i
powiatu oraz przedstawiciele stowarzyszeń, duchowni i strażacy.
- Nie wyobrażam sobie, aby mogłoby was zabraknąć - mówił do członkiń
Koła Gospodyń Wiejskich Maciej
Gogulla, wójt Pilchowic.
Wójt Gogulla podziękował także
gospodyniom za to, że uczą pokolenie
facebooka, jak rozmawiać i tworzyć
wspólnotę.
Panie kochają śpiewać - występują
na dożynkach i lokalnych imprezach,
zarażając radością i pogodą ducha.
- Piosenka odejmie nam starość śpiewają.
Na zakończenie jubileuszu zespół
„Wilczanki”, wywodzący się z dawnej
„Harmonii”, zaśpiewał kilka utworów.
- Choć głosy już nie te, pamięć nie
ta i nogi bolą, to postaramy się zaśpiewać jak najlepiej, choć to nie będzie
nasza stara „Harmonia”- mówiła ze
sceny Janina Wymysło, od ponad 20 lat
przewodnicząca KGW Wilcza.
Wilczanki zachęcały gości do
wspólnego śpiewania, przekonując,
że „niech nam kto mówi, co chce, w
naszej Wilczy nie jest źle”.

Wspólne śpiewanie

informacja własna wydawcy

Tekst i foto: Justyna Bajko

Goście na uroczystości dopisali
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