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Knurów

Zaproszenie

Warto mieć nadzieję

Na ludowo Rozstrzygnięcie

7-letnia Agatka dostała rower
na Wielkanoc. Nie
zdążyła się nim
nacieszyć. Przez
nieuwagę zostawiła go na placu
zabaw.
- Teraz bardzo pilnuje Petunii śmieje się pani Sylwia. - Jutro idziemy
do Straży Miejskiej oznakować wszystkie rowery.
- Warto takie rzeczy nagłaśniać,
warto mieć nadzieję, bo, jak widać, są
jeszcze uczciwi ludzie na tym świecie dodaje knurowianka.
jb

W poniedziałek, 8 czerwca, Maszkiety zapraszają na „Folk z naszych
serc” - koncert najpiękniejszych piosenek ludowych. Wystąpi Anna Tchórzewska - aktorka scen muzycznych,
absolwentka Akademii Muzycznej w
Katowicach na wydziale wokalnym.
Knurowianka jest artystką Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, przez kilka
lat była związana z Państwow ym
Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca
Mazowsze.
Knurowianka ma bogaty repertuar wykonawczy, od klasycznych
arii po piosenki ludowe. W koncercie
towarzyszyć jej będą Grzegorz Wojtasik - skrzypce i Robert Szewczuk
- fortepian.
Początek koncertu o godz. 18.00.
Wstęp - 10 zł w przedsprzedaży, 15 zł
w dniu koncertu.

coraz bliżej

Ostatnie posiedzenie sądu nie rozstrzygnęło sprawy odebrania górniczym emerytom deputatu węglowego za 2015 rok.
- Wyrok ma zapaść 30 czerwca - informuje Franciszek Szafarz z grupy
inicjatywnej. - Liczymy, że będzie po naszej myśli.
Rozprawa odbędzie się 30 czerwca o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w
Gliwicach (sala 28). O rozstrzygnięciu poinformujemy na naszych łamach.
/g/

Foto: Arch. MOPP

Petunia się znalazła! - Aż się popłakałam ze
szczęścia - mówi pani Sylwia, mama 7-letniej
Agatki, która w poniedziałek zgubiła rower
W ubiegłym numerze zamieściliśmy ogłoszenie o poszukiwaniu roweru. Nasi czytelnicy nie zawiedli. Agata
odzyskała zgubę.
Bicykl trafił na Stary Knurów.
- Zadzwoniła do nas pani z pytaniem, czy to my szukamy roweru, bo
chłopak jej córki znalazł jakiś niedaleko
warsztatu na Koloniji - opowiada pani
Sylwia. - Agatka aż podskoczyła z radości, kiedy dowiedziała się, że Petunia,
bo tak nazwała swój rower, się znalazła.
Tak bardzo chciała go odzyskać, że jako
znaleźne zaproponowała wszystkie
swoje lalki.
Znalazczyni lalek nie chciała - wystarczyły podziękowania.

Ważne

/b/

foto-migawka
Przyszowice

Festyn
Lato, lato, lato czeka...
na jubileusz
Klubowic ze z HDK im. dra F.
Ogana nie zwalniają tempa.
Pod koniec maja uczestn iczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorow ych Dawców Krwi na Jasną Górę i w
zawoda ch wędkars kich na
stawach Pacławskich. O miano najlepszej rywalizowało
10 drużyn m.in. z Tychów,
Mysłowic, Czerwio nki-Leszczyn i Bełku. Knurow ianie
zajęli V miejsce, a Stanisław
Bogumił wywalcz ył indywidualnie VIII lokatę.

Kędzierzyn Koźle

Pomoc dla Ukrainy

Zespół Taneczny „Perła” działa przy
polskiej szkole parafialnej w Dolinie
(niewielka miejscowość na Ukrainie).
Zespół wystąpi wraz z grupą „Kamraty
ze Ślonskiej Chaty” 7 czerwca w Parku
Pojednania w Kędzierzynie Koźlu.
Kamraty chcą wesprzeć Perłę. Sami
nie dadzą rady, dlatego proszą
o pomoc knurowian

/g/

- książek, zabawek, ubrań, zeszytów, przyborów do pisania itp.
Dary można przekazać w czasie koncertu lub, jeśli ktoś nie może pojawić w
Kędzierzynie, wysłać na adres pocztowy,
który można otrzymać pod nr. tel. 32 235
35 53.

Do rozpoczęcia wakacji jeszcze trochę czasu.
Mimo to już dziś warto zapoznać się z ofertą
wycieczkową Miejskiego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Knurowie, by zaplanować
pociechom letni wypoczynek. Nie warto z tym
zwlekać, zapisy lada dzień się rozpoczną
14 lipca odbędzie się wycieczka
do Bielska-Białej (22 zł). W programie zwiedzanie Domu Przyrodnika i
Studia Filmów Rysunkowych. 16 lipca
MOPP zaprasza do Brennej - Chaty
Grabowej (20 zł), gdzie dzieci odwiedzą ogród bajek i otrzymają słodki
poczęstunek. 21 lipca wyjazd do Rud
Raciborskich (22 zł). W planie wizyta
w parku linowym dla dzieci i przejazd
kolejką. 23 lipca dzieci pojadą do
Katowic i Zawiercia (23 zł), by zobaczyć fabrykę cukierków i hutę szkła.
28 lipca zaplanowano wycieczkę do
Międzybrodzia i na Górę Żar (20 zł).
Wśród atrakcji m.in. przejazd kolejką
i tor saneczkowy. 30 lipca - Ogrodzieniec (18 zł), czyli park miniatur, park

doświadczeń i park rozrywki.
4 sierpnia Kraków (10 zł). W planie
zwiedzanie rynku, parku doświadczeń i Muzeum Inżynierii Miejskiej.
6 sierpnia wycieczka do opolskiego
zoo (10 zł).
Zbiórki na parkingu kościoła pw.
MB Częstochowskiej o godz. 9.00.
Powroty zaplanowano na godz. 16.00.
Wyjątek stanowi wycieczka do Krakowa (powrót o godz. 17.00).
Płatności w dniu wyjazdu na daną
wycieczkę.
Informacje i zapisy od 8 czerwca
przyjmuje sekretariat MOPP przy al.
Lipowej 12, tel. 32 235 27 13.
/g/
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Dzieci z Ukrainy czekają na pomoc

reklama

- Ślonzoki! Dejmy tym dzieckom odrobina radości, to je
nasza nacyjo, nasza wielko rodzina - apelują Kamraty.- My
bydymy we Kędzierzynie dlo nich śpiywać, grać, prawić i berać
ło Ślonsku, domy łod siebie to co mogymy, niywiela tego ale je
to szczero łod serca darowizna dano.
- Sytuacja dzieci i ich rodzin jest bardzo trudna - dodaje
Tadeusz Puchałka. - Apelujemy o pomoc i składanie darów

Przedszkole w Przyszowicach
świętuje 70-lecie istnienia. Z tej
okazji 13 czerwca o godz. 15.00 przy
pałacu w Przyszowicach odbędzie
się festyn rodzinny. Wystąpią grupy
przedszkolne, zagra orkiestra OSP
Przyszowice, odbędą się konkursy z
nagrodami, pokazy ratownictwa medycznego i sztuczek cyrkowych. Poza
tym nie zabraknie stoisk z rękodziełem, zjeżdżalni, trampolin i dobrze
zaopatrzonego bufetu. O oprawę
muzyczną zadba Dj Dragon.
Uzbierane w czasie festynu fundusze zostaną przeznaczone na zakup
pianina do placówki.
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Knurów, Wielkopolska. „Pożyczył” w sumie kilkadziesiąt tysięcy

Brał pożyczki, podając cudze
dane. Po pół roku od zgłoszenia
knurowskiej policji przypadku
oszustwa, przestępca usłyszał
40 zarzutów z art.46 kk

S

ześć miesięcy temu do Komisariatu Policji w Knurowie zgłosił się
pewien knurowianin. Mężczyzna
otrzymał właśnie pismo z jednego z
parabanków, informujące go o konieczności spłaty zaciągniętego zadłużenia
na kwotę około 800 zł. Problem w tym,
że on sam nie brał pożyczki w tym parabanku. Ktoś wszedł w posiadanie jego
danych i fałszywie się nimi posłużył.
Jak się okazało, oszustwo na szkodę
mieszkańca Knurowa było jednym z
całej serii takich przestępstw dokonanych przez tę samą osobę. Po pół roku
od tamtego pierwszego zgłoszenia
ustalono, że oszustem jest mężczyzna
z Wielkopolski. Przestępca, posługując
się różnymi danymi, założył w sumie
około 70 kont bankowych. Zaciągał na
nie pożyczki z różnych parabanków
na łączną kwotę około 50-60 tys. zł.
Zdemaskowany oszust dobrowolnie
poddał się karze. Oprócz kary więzienia
w zawieszeniu został na niego nałożony
obowiązek naprawienia wyrządzonych
szkód (z art.46 kk). Swoje „pożyczki”, w
zamierzeniu bezzwrotne, będzie musiał
jednak spłacić.

Policja apeluje, aby nie szafować
własnymi danymi osobowymi. Założenie konta bankowego on-line
jest dziś stosunkowo łatwe. Tymczasem żaden bank nie będzie się
zastanawiał, czy kredyt zaciągnięty

Knurów

Knurów

na nazwisko Kowalskiego wziął rzeczywiście sam Kowalski, czy też nie.
Coraz częściej, przy rozmaitych
okazjach, jesteśmy proszeni o udostępnianie personaliów. Często też
spełniamy te prośby bez zastanowienia, pochopnie zgadzając się na
przetwarzanie naszych danych, a
nawet bez świadomości – nie czytamy uważnie podpisywanych umów.
Zakładając konta na portalach społecznościowych też warto się zastanowić, jakich informacji o sobie nie
chcielibyśmy udostępniać.
MiNa

50

W

Wiele osób
przechowuje
rowery w piwnicach
– i złodzieje dobrze
o tym wiedzą

28

maja nieznany sprawca włamał
się do jednej z piwnic w budynku
przy ul. Władysława Jagiełły. Zerwał
pałąk z kłódką zabezpieczającą drzwi,
po czym skradł stamtąd rower. Właścicielka jednośladu poniosła szkodę
oszacowaną na 1500 zł. Podobny przypadek miała miejsce następnego dnia,
tym razem przy ul. Szpitalnej. Złodziej
zerwał kłódkę, wszedł do piwnicy i
ukradł rower marki Unibike wart 800
zł. Postępowania w obu sprawach prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
MiNa

Knurów

e wtorek, 26 maja w szatni
KWK Szczygłowice nieznany
sprawca ukradł portfel. Mieszkaniec
Zabrza, który padł ofiarą złodzieja,
starcił w ten sposób dowód osobisty
i kartę bankomatową.
W zeszły czwartek na miejskim
targowisku (ul. Targowa) nieznany

Knurów

Złe chęci
Złodziejom też nie
zawsze się udaje

W ponied zia ł kow y w ieczór,
25 maja, ktoś usiłował ukraść samochód marki Volkswagen Golf
zaparkowany przy ulicy Kołłątaja.
Próby spełzły na niczym, jednak

MiNa

sprawca o zwinnych rękach sięgnął do
torebki pewnej kobiety i skradł stamtąd
portfel. Nie obłowił się – w pularesie
były „jedynie” dokumenty – ale poszkodowana miała przez to duży kłopot.
Postępowania prowadzi knurowski Komisariat Policji.
MiNa

spowodowały zniszczenia – właścicielka auta poniosła straty szacowane na 1000 zł.
W środę, 27 maja, również wieczorem, nieznanemu sprawcy wpadł
w oko s a mochód ma rk i BM W.
Usiłował włamać się do samochodu
rozwiercając zamek w drzwiach.
Bezskutecznie. Z samochodu – własności mieszkanki Niemiec – nic
nie zginęło.

-letnia pielęgniarka od
kilkunastu lat pracowała
w zawodzie. Nigdy nie
była karana. Trzy lata temu doznała
kontuzji, przeszła operację. Później
już tylko walczyła z bólem - wyniszczającym i niepotrzebnym. Szukała
ulgi. Lekarz przepisał jej silne środki,
które łagodziły ból i pozwalały normalnie funkcjonować. Uzależnienie
przyszło z czasem. Ból minął, pojawił
się inny - głód lekomana.
Pielęgniarki mają ułatwiony dostęp do pustych recept - wystarczy
zajrzeć do teczek pacjentów. Knurowianka kradła druki należące do
różnych chorych i sama je wypełniała - na wszystkich wpisy wała
nazwę tego samego silnego leku
przeciwbólowego. W ciągu trzech lat
sfałszowała 84 recepty. Musiała być
ostrożna. Personel w przychodni nie
podejrzewał doświadczonej pielę-

gniarki o oszustwa.
Wpadła przez przypadek.
- Farmaceuta zauważył, że dobrze
mu znany pacjent otrzymał receptę na
lek, na który jest uczulony - tłumaczy
Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.
- Jego spożycie mogłoby go po prostu zabić. Farmaceuta niezwłocznie
powiadomił policję o podejrzeniach
podrobienia recepty. Funkcjonariusze
zajęli się tą sprawą. Udało nam się
ustalić, że za fałszerstwo odpowiada
pielęgniarka.
Knurowianka przyznała się do
winy i dobrowolnie poddała się karze.
Wyrok - rok i 3 miesiące w zawieszeniu na 2 lata.
- Oznacza to, że jeżeli w ciągu 2
lat znowu sfałszuje receptę, trafi do
więzienia - dodaje rzecznik Agnieszka Żyłka.
jb
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Knurów

Chciał się wyspać…

Na budowie W
W
zeszły piątek dwójka nieznanych
sprawców postanowiła włamać
się do nieukończonego jeszcze domu
przy ul. Szpitalnej. Tak też zrobili –
odgięli deskę zabezpieczającą wejście
do garażu i w ten sposób dostali się do
środka. Ukradli stamtąd elektronarzędzia warte łącznie 1500 zł. Skradzione
mienie już zostało odzyskane, a sprawców namierza knurowska policja.

Recepty
na wynos

Zabrze. Wyrok w zawieszeniu dla lekomanki z Knurowa

Pielęgniarka z Knurowa, pracująca w jednej
z zabrzańskich przychodni, sfałszowała
84 recepty. Była uzależniona od środków
przeciwbólowych. Wpadła dzięki czujności
farmaceuty

Po kieszeniach

Kradną
rowery

Foto: Justyna Bajko

Na fikcyjne konta

e wtorkowy poranek, 26 maja,
knurowianka z ul. Łokietka zauważyła, że na klatce schodowej bloku,
w którym mieszka, śpi jakiś mężczyzna.
Kobieta zawiadomiła o tym straż miejską. Nieznajomy, obudzony przez przybyłych strażników, tłumaczył, że chciał
sobie odpocząć, bo jest zmęczony. Nie
chciał się przedstawić, nie mógł też
odnaleźć swoich dokumentów. Strażnikom nie pozostało nic innego, jak odwieźć mężczyznę na komisariat policji,
aby tam ustalić jego dane. Ulokowany
w tymczasowym pomieszczeniu dla
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zatrzymanych mężczyzna kopniakiem
uszkodził siatkę zabezpieczającą okno.
Po tym w yczynie zatrzymany
trzydziestolatek (jak się okazało –
bez stałego zameldowania) został
przewieziony do pomieszczenia dla
zatrzymanych w gliwickiej Komendzie
Miejskiej Policji. Straty spowodowane
w knurowskim komisariacie są w
trakcie ustalania. Z kolei straż miejska
wystosuje wniosek o ukaranie mężczyzny za odmowę podania danych
personalnych.
MiNa
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Knurów. Skąd się bierze opłata za śmieci

Cena z przetargu, nie z kapelusza

Spore poruszenie i emocje wywołała informacja
o nowych, wyższych opłatach za odbiór odpadów
komunalnych. Mnożą się spiskowe pogłoski.
Skąd naprawdę wzięła się cena za śmieci?

D

ecyzja zapadła 20 maja na
sesji Rady Miasta. Podjęto
wówczas uchwałę, ustalając
nowe opłaty za odbiór śmieci. Będą
obowiązywać od 1 lipca 2015 r. do 30
czerwca 2019 r.
Podstawowe stawki są dwie: niższa, gdy odpady zbierane są selektywnie, i wyższa, jeśli segregacja nie jest
prowadzona. Pierwsza wyniesie 12,80
zł, druga – 20 zł (od osoby za miesiąc).
Skąd się wzięły akurat takie kwoty?
- Przede wszystkim znacznie
zwiększył się zakres usług świadczonych przez firmę wywozową – tłumaczy Anna Lewandowska, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,

Ile zapłacą inni?

Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. – Dlaczego? Ponieważ tego domagali się mieszkańcy, a także zarządcy
nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielcy.
W nowym zakresie usług wydłużono okres odbioru odpadów zielonych o
dwa miesiące oraz zwiększono częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych (w zabudowie wielorodzinnej
z raz na rok do raz na miesiąc, natomiast w zabudowie jednorodzinnej z
raz na rok do 2 razy w roku).
- To bardzo znaczące zwiększenie
zakresu powinności – tłumaczą urzędnicy. – Przy prawie 37-tysięcznym
mieście to spore obciążenie logistyczne.

Zazwyczaj więcej niż płacili. Rozrzut stawek jest spory. W niektórych gminach
opłaty są niższe niż w Knurowie, w innych wyższe. Wiele zależy od kryteriów,
które przyjęto w poszczególnych miastach i gminach. Nie wszędzie też przetargi zostały rozstrzygnięte.
W Sośnicowicach stawki wyniosą 12 zł (segregacja) i 18 zł (brak segregacji). Podstawowa opłata wzrośnie z 9 zł, druga pozostaje bez zmian. W
porównaniu z Knurowem największą różnicę widać w częstotliwości odbioru
odpadów wielkogabarytowych - w Sośnicowicach 2 razy w roku, natomiast
w Knurowie 12 razy w roku w przypadku zabudowy wielorodzinnej i 2 razy w
roku - w zabudowie jednorodzinnej. W przypadku śmieci zmieszanych - 1 raz
na miesiąc (zabudowa jednorodzinna) i 1 raz w tygodniu (wielorodzinna), a w
Knurowie: 2 razy w miesiącu (jednorodzinna zabudowa) i 2 razy w tygodniu
(wielorodzinna). Odpady segregowane w Knurowie odbierane są dwukrotnie
częściej w zabudowie wielorodzinnej.
W Pyskowicach wzrost o 2 zł – na 11 zł i 16 zł. W Świętochłowicach 10 i 18
zł. Mieszkańcy Łazisk zapłacą 12 zł i 16 zł.
W Mikołowie przed przetargiem było 12 zł i 16 zł. Po przetargu – 14,50 zł (ale
za piątą i kolejną osobę – 1 zł) i 29 zł. Kwoty wyższe przy mniej korzystnych
kryteriach niż w Knurowie.
W Porębie skok jest jeszcze bardziej drastyczny. Z 9 zł i 16 zł na 14,92 zł i 29 zł.
W Nędzy opłata jest skokowa – wyniesie 16 zł, gdy w nieruchomości zamieszkują 1-2 osoby, 15,50 zł – przy 3 osobach, 13,50 – przy 4 osobach, 11,50
– przy 5-6 osobach i 9,50 – przy 7 i więcej osobach. Przy braku segregacji
stawka jest stała dla wszystkich – 30 zł/osobę.
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Trzeba mieć tego świadomość, że to
generuje dodatkowe koszty.
Podkreślają, że pod względem zakresu usług Knurów wypada lepiej, a
nieraz i znacznie lepiej, niż inne gminy.
- Podczas rodzinnego spotkania w
Czerwionce-Leszczynach nasłuchałem
się żali, że tam znacznie rzadziej odbierane są wielkie gabaryty - usłyszeliśmy od jednego z samorządowców.
- O tym, że w Knurowie mieszkańcy
dostali pojemniki gratis, to nawet nie
wspominam, bo tego wiele miejscowości
knurowianom zazdrościło...

Za co płacimy?

Naczelnik Lewandowska: - Na
koszty funkcjonowania systemu składają się: koszt odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki i
worki na odpady, koszt zagospodarowania odpadów w sposób zapewniający
osiągnięcie wymaganych poziomów
odzysku i recyklingu poszczególnych
frakcji odpadów, koszt utworzenia i
funkcjonowania 2 punktów selektywnego zbierania odpadów (tzw. PSZOK-ów) i koszt zarządzania systemem.
Urzędnicy przypominają, że Knurów jest jednym z nielicznych miejscowości, gdzie mieszkańcy zostali
wyposażeni w pojemniki na odpady
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Przepisy nakładają obowiązek
wyboru firmy odbierającej odpady w

przetargu. Miasto go ogłosiło. Rozstrzygnięcie nastąpiło w kwietniu.
Wpłynęły dwie oferty. Złożyły je firmy
Komart z Knurowa i Naprzód z Rydułtów. Korzystniejszą ofertę przedłożył
Komart – na kwotę 22 858 640,64 zł.
Naprzód liczył na 27 664 830,72 zł.
- W wyniku analizy stwierdzono, iż
w celu zapewnienia wystarczających do
samofinansowania się systemu środków
finansowych w roku 2015 i latach następnych, konieczna jest zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami z 9,70 zł na 12,80 zł od osoby
w przypadku, gdy odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektywny, oraz z 14 zł na 20 zł od osoby w
przypadku, gdy odpady komunalne nie
są zbierane i odbierane w sposób selektywny – tłumaczą urzędnicy.
Nieoficjalnie samorządy – generalnie, bo to nie jest odosobniona
opinia – uważają „ustawę śmieciową”
za swoiste kukułcze jajo podrzucone
przez państwo.
- Specjalnych wielkich korzyści
gminy z niej nie mają, za to są narażone

na pretensje i krytykę mieszkańców
– mówią. – System, jaki narzuciło
państwo, ma mankamenty, za które
obrywają lokalne władze.
- Co istotne, cały system musi
się sam finansować – zastrzegają
urzędnicy z knurowskiego magistratu, powołując się na zapisy w
ustawie. – To ma ogromny wpływ
na ostateczną cenę. Naprawdę nie
bierze się ona z kapelusza, lecz
wynika z nałożonych na samorząd
przepisów...
/b/

20? Nie

- Czy to prawda, że podwyżka
śmiec i segregowanyc h z 9,70
skoczy do 20 zł? – dociekają Czytelnicy, zaniepokojeni pogłoskami,
które roznoszą się po mieście.
To nie jest prawda.
- W żadnym wypadku, to jakiś
wymysł! – oponują urzędnicy z
knurowskiego magistratu. – W
przypadku odpadów segregowanych opłata wyniesie 12,80 zł od
osoby na miesiąc. To jest prawdziwa kwota.

Stare pojemniki są sukcesywnie wymieniane na nowe
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Walające się przy śmietnikach odpady wielkogabarytowe nie
są najlepszą wizytówką miasta; powszechnie domagano się ich
częstszego odbioru – po uwzględnieniu tego postulatu odbiór tego
typu odpadów wzrośnie na osiedlach aż 12-krotnie...

Kilka pytań...

Jak było wcześniej
Kilka lat temu gospodarowanie
odpadami stanowiło w Polsce
swoistą „wolną amer ykankę”.
Teoretycznie, wedle przepisów,
należało mieć umowę z firmą
odbierającą odpady. Praktyka
często odbiegała od teorii.
Mieszkańcy płacili za ilość śmieci.
Im więcej ich zdawali, tym więcej
płacili. Zdecydowana większość
tak czyniła, ale też nie brakowało
osób, które - by mieć dokument
na wypadek ewentualnej kontroli – wystawiały raz na jakiś
czas kubeł z odpadami. Resztę
„zagospodarowywano” własnym
sumptem. Co się dało spalić,
szło do pieca, a reszta trafiała
na dzikie wysypiska. Stąd m.in.
zaśmiecone, lasy, pola i łąki...
Nie od dziś wiadomo, że odpady to
nie całkiem bezużyteczne „śmieci”. Znaczna część z nich może
być wykorzystana ponownie. Odzyskane szkło, metal i papier – to
wie każdy – mogą dać znaczne
oszczędności. Tworzywa sztuczne
też nie są już spisywane na straty, gdyż znajdują – po obróbce

mechanicznej lub chemicznej
– ponownie szerokie zastosowanie.
W krajach unijnych recykling
stanowi ważną metodę ochrony
środowiska. Istnieją limity, dość
surowe, określające poziom recyklingu, który należy osiągnąć.
Polska, wstępując do UE, zobowiązała się do stosowania unijnego prawa. Nieprzestrzeganie
go – także w zakresie gospodarki
odpadami – wiąże się z ryzykiem
płacenia bardzo wysokich kar.
Kilka lat temu uznano, że ówczesny system nie daje gwarancji
poradzenia sobie z odpadami.
Państwo zdecydowało, że przerzuci ten obowiązek na barki
gmin. 1 lipca 2013 roku zaczęły
obowiązywać nowe przepisy tzw.
ustawy śmieciowej. Wedle niej to
samorządy gminne stają się właścicielami odpadów komunalnych
i muszą organizować ich odbiór
„od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy”. Polskie prawo nałożyło na
gminy obowiązek selektywnego
zbierania wielu rodzajów odpa-

dów (przedsiębiorcy wprowadzający towary na rynek też są do
tego zobligowani, ale to osobny
temat). Wymóg jest realizowany
w formie procentu (np. w przypadku opakowań, bioodpadów
czy baterii) lub masy (np. zużyty
sprzęt elektroniczny), który ma
zostać wykonany w danym roku.
Niespełnienie tego obowiązku
grozi wysokimi karami.
Zgodnie z ustawą władze miasta
są zobowiązane do zorganizowania przetargu na odbieranie
odpadów komunalnyc h. Jego
celem jest wyłonienie firmy, która będzie to czynić na zlecenie
miasta. W specyfikacji istotnych
warunków zamówienia określane
są wymogi, np. częstotliwość
odbioru odpadów, ich rodzaj,
standardy sanitarne, obowiązki
prowadzenia dokumentacji.
Z kolei właściciele nieruchomości
są zobowiązani ponosić opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak płacą nie firmie
(tak było wcześniej, przed 1 lipca
2013 r.), lecz gminie.

Nowe przepisy miały wyeliminować dzikie
wysypiska z polskiego krajobrazu – niestety,
nie wszyscy biorą sobie do serca zachowania
piękna natury...

Wstępując do UE Polska zobowiązała
się do osiągnięcia dość wyśrubowanych
poziomów recyklingu; niespełnienie
zobowiązań wiąże się z ryzykiem
bardzo wysokich kar

Przegląd Lokalny Nr 22 (1160) 3 czerwca 2015 roku

Poprosiliśmy o krótką rozmowę Annę Lewandowską,
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
Przegląd Lokalny: - Cena za usługę z najkorzystniejszej oferty w kwietniowym przetargu przekłada się
na podwyżkę opłat. Czy można go unieważnić?
I co dalej?
Naczelnik Anna Lewandowska: - Można było go
unieważnić i rozpisać nowy przetarg. Jednak takie
działanie nie gwarantuje sukcesu. Co byłoby, gdyby
zamiast 12,80 zł „wyszła” cena np. 16,60 zł?
- Czy możliwe było rozstrzygnięcie z uwzględnieniem negocjacji cen?
- Bez względu na to, jaki tryb wyboru wykonawcy zostanie zastosowany,
Gmina nie ma możliwości negocjacji cen. Takie działania są niedopuszczalne przy wyborze wykonawcy w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- Dlaczego przetarg nie został rozpisany znacznie wcześniej?
- W lutym wchodziły w życie nowe przepisy, mające wpływ na specyfikację
przetargową. Staraliśmy się, by była jak najbardziej aktualna.
- Może sensowne byłoby rozważenie podziału miasta na sektory
i wybór firmy odbierającej odpady dla każdego z osobna?
- Można mnożyć rozwiązania, co nie oznacza, że przyniosłyby pożądany
efekt, tzn. niższe ceny dla wszystkich mieszkańców.
- Czy można objąć stawkami preferencyjnymi np. rodziny wielodzietne lub inną grupę mieszkańców?
– Ulgi w systemie gospodarowania odpadami są możliwe, jednak wówczas
ich koszt musiałby być zrekompensowany wpływami od pozostałych mieszkańców. Czy byłoby na to przyzwolenie społeczne? Sprawa pod ewentualną
dyskusję...

DLA PRZEGLĄDU
Prezydent Knurowa Adam Rams:
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów należy do
obowiązków każdej gminy. Zadanie to uregulowane
jest przepisami prawa, ale i normalnym funkcjonowaniem miasta. W Knurowie po dwóch latach od
tzw. rewolucji śmieciowej musieliśmy przygotować
i ogłosić przetarg na kolejne lata. Ze złożonych ofert
wybrana została najkorzystniejsza – firmy Komart
i obowiązywać będzie przez najbliższe cztery lata.
Wzrost opłaty śmieciowej z 9,70 zł do 12,80 zł od
osoby za odpady segregowane spowodowany jest
głównie większą częstotliwością odbioru odpadów, zwłaszcza wielkogabarytowych z 1 raz w roku do 12 razy w roku dla zabudowy wielorodzinnej, a także większą częstotliwością i ilością odbioru odpadów
zielonych. Zmiana zakresu usług wynikła z wniosków zgłaszanych przez
mieszkańców, Spółdzielnię i Wspólnoty, przez ostatnie dwa lata funkcjonowania nowego systemu.
Należy podkreślić, że są gminy i miasta gdzie wyposażenie śmietników
w kubły na odpady zmieszane, a także pojemniki do segregacji zakupić
musieli mieszkańcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. My postanowiliśmy inaczej. To firma, która wygra przetarg zobowiązana jest wyposażyć
nas w kubły i pojemniki służące do segregacji odpadów.
Not. bw
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Jak się mają biblioteki?

„Kto czyta książki,…

…żyje podwójnie” – uważa Umberto Eco. W dodatku czytanie nic nie
kosztuje – bezpłatne biblioteki czekają na kolejnych czytelników i zmieniają się dla nich, aby sprostać nowym czasom

P

odczas służbowego pobytu w
USA Lidia Pietrowska, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gierałtowicach, była zafascynowana
tym, jak powszechne jest tam czytanie.
Książki są wszędzie, biblioteki pełne
ludzi, gdzie nie spojrzeć, tam ktoś coś
czyta – na skwerkach, w kawiarniach,
w autobusach. Może to stąd się bierze
otwartość Amerykanów? Może czytanie mogłoby stać się drogą do tego, że
i my, w Polsce, staniemy się dla siebie
bardziej bliscy. Pani dyrektor mówi z
uśmiechem, że wie – to zupełna utopia,
ale czasem marzenia się spełniają.
Według danych Biblioteki Narodowej w zeszłym roku 41 proc. Polaków
nie przeczytało ani jednej książki.
Czytelnicy bibliotek to dziś elita, która
zdecydowanie zawyża średnią statystyczną. Do knurowskiej biblioteki
(z filiami włącznie) jest zapisanych
około 6 tys. czytelników (na około 39
tys. mieszkańców). W Gierałtowicach
do biblioteki jest zapisanych 18 proc.
mieszkańców. W obu gminach w ostatnich latach dało się zauważyć delikatną
tendencję wzrostową.
- Czytam od szkoły podstawowej – knurowianka Urszula Ringel
przyjeżdża do Gierałtowic ze stosem
przeczytanych lektur, aby wymienić
je na nowe. Lubi mocne historie pisane
przez życie, ale i romanse, dla relaksu.
– Kiedyś w szkołach prowadziło się

dzienniczki lektur. Zawsze dostawałam
za to jakieś nagrody. Do dziś je mam.
Moi rodzice też bardzo lubili czytać.
Teraz moja wnuczka, ta co jest na studiach, dużo czyta, a tej młodszej jakoś
nie ciągnie.
Rodzinna tradycja czytania przekazywana z pokolenia na pokolenie
jest nie do przecenienia. – Bardzo ważne jest kształtowanie nawyku – przyznaje dyrektor Pietrowska. – Nauczyciele i rodzice powinni się zastanowić,
co zrobić, by młodzież czytała.
Wedle statystyk najgorzej z czytaniem jest wśród gimnazjalistów. – Ale
są i tacy, którzy dużo czytają – zaznacza Lidia Pietrowska. – Przychodzą
namiętnie do biblioteki. Klasyka jest
nielubiana przez dzieci, więc szukamy
mód czytelniczych. W tej chwili jest
moda na anioły.
Zauważalną tendencją jest wzrost
liczby najmłodszych klientów bibliotek. – To bardzo pozytywne, bo małe
dzieci „rodzą” dorosłych czytelników
– podkreśla Brygida Dreślińska. Knurowska biblioteka jest w remoncie, ale
werbowanie najmłodszych trwa – w
Miejskim Przedszkolu nr 2 działa z
powodzeniem nieoficjalny punkt
biblioteczny, z którego korzysta 90
procent dzieci. Rodzicom się podoba,
że w wiecznym zagonieniu nie muszą
biec do biblioteki, bo ona sama do nich
przyszła.

Wśród dorosłych w Knurowie
prym wiodą czytelnicy w wieku 40+,
są emeryci, renciści, ale też sporo osób
czynnych zawodowo, które jednak
znajdują czas na książki. – Mamy
stałą czytelniczkę, która skończyła 86
lat – mówi Danuta Orłowska, knurowska bibliotekarka. – Sama już nie
przychodzi, bo podupadła na zdrowiu,
ale wysyła córkę, która wypożycza jej
książki. Śledzi też nowości.
Co czytają dorośli? W Knurowie
niezmiennie często wypożyczane są
romanse, a także kryminały, sensacja, thrillery medyczne, podróżnicze. Hitem jest erotyczne „Pięćdziesiąt twarzy Greya” i podobne
pozycje. W Gierałtowicach seria o
Greyu również ma powodzenie (jest
także w formie elektronicznej). Bardzo
modna jest literatura szwedzka. Na powrót chętnie są czytani polscy autorzy:
Gutowska, Adamczyk, Miłoszewski,
Twardoch. Ten ostatni szczególnie, bo
przecież stąd pochodzi. I niezależnie
od wieku – „Morfinę” przeczytał z
satysfakcją nawet 80-letni czytelnik.
Moje rozmówczynie są zgodne:
obojętnie, co się czyta – niech się czyta.
Najważniejsze, by bakcyl czytania się
rozprzestrzeniał. Przyjemnie jest patrzeć, jak do biblioteki przychodzą całe
rodziny. Albo czytelnicy, którzy mając
po 80, 90 lat przychodzą, czytają i dzielą się wrażeniami z lektury. – Jestem im

wszystkim wdzięczna. My sami się od
nich uczymy – mówi Lidia Pietrowska.
Bibliotekarz z reguły zna gust stałych czytelników i dobrze wie, komu
jaka lektura sprawi satysfakcję.
– Ten zawód ma zdecydowanie więcej blasków niż cieni – przyznaje Krystyna Szpak, bibliotekarka z Knurowa.
– To przyjemna praca, wśród książek,
no i mamy kontakt z czytelnikami.
- Cieniem jest to, że jak wysyłamy
upomnienia, ludzie potrafią czasem
nieładnie się zachowywać i zajść nam
za skórę – dodaje koleżanka po fachu,
Danuta Orłowska.
W knurowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej trwa generalny remont.
Planowane na wrzesień ponowne
otwarcie przyciągnie zapewne nie
tylko dotychczasowych bywalców, ale
i nowych czytelników. Ma być kolorowo i przejrzyście. Na chętnych będzie
czekał osobny kącik prasowy, sala
multimedialna i duża ilość komputerów. Pojawi się też kącik zabawowy dla
dzieci – dzięki temu młodzi rodzice
będą mogli spokojnie pobuszować w
lekturach.
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza
świat się zmienił, więc wizerunek
biblioteki też musiał ulec zmianie.
– Nie wystarcza już zwykłe „wypożyczę-oddam” – przyznaje Brygida
Dreslińska. – W świecie, w którym jest
tyle biegania, zamieszania, braku czasu

i wieczny pośpiech, bibliotekarz musi
być kreatywny. Trzeba szukać małych
smaczków, które przyciągną ludzi. Na
przykład kącik prasy i do tego kawa
czy herbata. Bo nie wszystko musi być
w biegu. Od pracowników dużo zależy
i od czytelników również, ważna jest ta
symbioza.
Innymi sposobami na przyciągnięcie czytelników są spotkania autorskie,
a dla najmłodszych lekcje biblioteczne,
głośne czytanie w szkołach i przedszkolach.
W małych ośrodkach, jak Gierałtowice, biblioteka jest miejscem
spot k a ń i d zia ła ń nie t yl ko ściśle związanych z czy telnictwem.
W z e s z ł y m rok u g ie r a ł tow ic k a
w y p o ż yc z a l n i a b r a ł a u d z i a ł w
prog r a m ie „C y f rowe kor z en ie”,
którego uczestnicy tworzyli drzewa
genea logiczne. Progra m „Jestem
lata rni k iem” z lekcja mi obsł ug i
komputera przyciągnął 360 osób.
Były spotkania z gośćmi z Włoch,
Belgii, Niemiec (do tej pory trwają
t a mte znajomoś ci), fe st y ny, był
anglista, który uczył języka i klub
dyskusyjny nie tylko dla młodych.
Z niego narodził się klub poetów,
którego efektem jest w ydany niedawno tomik „Dar słowa”.
– Jesteśmy promotorami nie tylko
książek, ale też samej gminy i regionu.
– mówi Lidia Pietrowska. – Kilka lat
temu w konkursie Ośrodka Karta zajęliśmy I miejsce za film o historii lokalnej – o wojennych Przyszowicach.
To ogromna satysfakcja, że taka mała
biblioteka jak nasza potrafi zaistnieć
gdzieś szerzej. Nasze akcje sprawiają,
że ludzie czują się z tą biblioteką bardziej związani.
Są związani – i czytają. I oby czytali jak najdłużej i jak najwięcej, harlequiny albo Freuda, na papierze, na
czytnikach albo uszami – audiobooki.
Wtedy biblioteki będą tętnić życiem.
Mirella Napolska

Pamiętajmy o przyłączach

PWiK sp. z o.o. w Knurowie w bieżącym roku sfinalizuje budowę
i przebudowę kolektorów kanalizacyjnych w ramach ogromnego projektu porządkowania gospodarki ściekowej Gminy Knurów. Realizacja
tego projektu dobiegnie więc końca.

tekst sponsorowany

J
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ednakże spełnienie idei „Czystego środowiska i zdrowia
mieszkańców Knurowa” będzie
możliwe dopiero wówczas, gdy
właściciele nieruchomości, które
do tej pory nie zostały przyłączone do nowo wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej, wybudują
własne przyłącza kanalizacyjne,
poprzez które będą mogły być
odprowadzane ścieki bytowe z ich
nieruchomości.
To zadanie jest praw ny m
obowiązkiem nałożonym przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na
wszystkich właścicieli nieruchomości, wynikającym z zapisów
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Jego niewykonanie może spowodować
nałożenie na właściciela kary
grzywny.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat
PWiK cyklicznie informowało na
łamach Przeglądu Lokalnego oraz
w pismach indywidualnie wysyłanych
do właścicieli nieruchomości, o przekazywaniu do eksploatacji nowo wybudowanych przewodów kanalizacji
sanitarnej w poszczególnych rejonach
i ulicach miasta.
Większość mieszkańców Knurowa, których nieruchomości zlokalizowane były w tych miejscach i które
do tej pory nie zostały przyłączone do
sieci kanalizacji sanitarnej, wystąpiło
do PWiK z wnioskiem o określenie
i wydanie warunków przyłączenia i po
uzyskaniu tych warunków zrealizowało budowę przyłącza kanalizacyjnego.
PWiK zwraca się z apelem do
wszystkich pozostałych właścicieli
nieruchomości o niezwłoczne rozpoczęcie procesu budowy przyłącza ka-

nalizacyjnego i złożenie w Przedsiębiorstwie w pierwszej kolejności ww.
wniosku o określenie i wydanie warunków przyłączenia (wzór wniosku
jest dostępny na stronie internetowej
Przedsiębiorstwa: www.pwik.knurow.com.pl lub w biurze podawczym
Przedsiębiorstwa przy ul. Szpitalnej
11 w Knurowie).
Jednocześnie informujemy, że
istnieje możliwość uzyskania pomocy
finansowej na budowę własnego przy-

łącza kanalizacyjnego. Władze miasta
określiły zasady przyznawania dotacji
celowych ze środków budżetu Gminy
Knurów na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jednym z zadań, na które może zostać przyznana
dotacja, jest budowa przyłączy do sieci
kanalizacji sanitarnej.
W przypadku konieczności zasięgnięcia dodatkowych informacji bądź
uzyskania odpowiedzi na szczegółowe

pytania można skontaktować się
ze służbami Przedsiębiorstwa
pod nr telefonu 33 00 172, bądź
bezpośrednio w siedzibie PWiK
przy ul. Szpitalnej 11 w Knurowie,
pokój nr 7.
Do końca 2015 r. pozostało już
bardzo niewiele czasu! Przedsiębiorstwo apeluje o wykorzystanie
sprzyjającej aury wiosenno – letniej i zrealizowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego do swojej
nieruchomości w tym okresie.
W ramce obok przedstawiony
został pełny alfabetyczny wykaz
ulic Knurowa, w których wybudowane zostały i oddane do eksploatacji kolektory kanalizacyjne.

Pełny alfabetyczny wykaz ulic Knurowa, w których wybudowane zostały
i oddane do eksploatacji kolektory kanalizacyjne:

1 Maja, Akacjowa, Aleja Spacerowa, Brzechwy, Chmielna, Chrobrego, Chopina, Cicha, Damrota,
Dąbrowskiego, Dworcowa (do ronda przy wjeździe na autostradę A1), Dymka, Grunwaldzka, Hlonda, Jagły,
Janty, Jaśminowa, Jęczmienna, Karłowicza, Klasztorna, Kochanowskiego, Kopernika, Kossak-Szczuckiej,
Kościuszki, Koziełka, Kwitka, Łubinowa, Matejki, Miarki, Mickiewicza, Moniuszki, Niepodległości,
Ogrodowa, Paderewskiego, Pocztowa, Polna, Poniatowskiego, Prusa, Rakoniewskiego, Sienkiewicza,
Słoniny, Słowackiego, Spółdzielcza, Stalmacha, Stwosza, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Wilsona,
Wolności, Wrzosowa, Wzgórze oraz ul. Żwirki i Wigury.
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Knurów. Utalentowany piłkarz walczy o powrót do zdrowia i na boisko

informacja własna wydawcy

Potrzebny doping
i finansowe wsparcie
14-letni Dawid Kołodziej z Knurowa to dobrze
zapowiadający się piłkarz. Od prawie roku rozgrywa
najtrudniejszy w życiu mecz, w którym
za przeciwnika ma nowotwór złośliwy

C

horoba zaatakowała kość lewego uda i odebrała nastolatkowi
możliwość gry w piłkę nożną.
Na szczęście nie zgasły w nim hart
ducha i wola walki. Dawid ani myśli
poddać się nowotworowi. Wierzy, podobnie jak jego rodzice, że jeszcze stanie na boisku i strzeli niejednego gola.
Pierwsze piłkarskie kroki knurowianin stawiał w Akademii Piłki
Nożnej. Grał w niej przez kilka lat,
zdobywając wiele razy tytuł najlepszego zawodnika turniejów. Wraz z
drużyną rocznika 2000 wywalczył
awans do Śląskiej Ligi Trampkarzy.
- Jego bramki można było podziwiać z zapartym tchem - wspominają
trenerzy z APN.
Radość z gry w Piaście Gliwice nie
trwała długo. Choroba zmusiła Dawida do odwieszenia butów na kołek.
- Rozpoczęliśmy leczenie w klinice
onkologii w Katowicach, gdzie syn

Foto: Archiwum Rodziny Kołodziejów

Dawid wierzy, że jeszcze stanie na boisku i strzeli niejednego gola

przeszedł 6 cykli chemioterapii - mówi
Zbigniew Kołodziej.
W Instytucie Matki i Dziecka w
Warszawie na nastoletniego piłkarza
czekały kolejne 3 cykle chemii i operacja. W połowie stycznia lekarze wycięli
mu guza i część kości udowej, którą
zastąpili endoprotezą. Odtąd codzienność chłopca to walka o odzyskanie
dawnej sprawności i powrót do zdrowia. Służą temu rehabilitacja i dalsze
cykle chemioterapii pooperacyjnej.
Ojciec Dawida przyznaje, że przy
chorobie nowotworowej ciężko przewidzieć, ile potrwa leczenie. A los
wcale nie jest łaskawy. Kilka miesięcy
temu konieczna była kolejna operacja,
polegająca na wycięciu zmian na płucach. Knurowianin powoli dochodzi
do siebie.
- Podjęliśmy decyzję, że dalsze leczenie i rehabilitację Dawid przejdzie
w Instytucie Matki i Dziecka w War-

szawie - informuje ojciec.
To, niestety, wiąże się niemałymi
kosztami, które zaczynają przewyższać możliwości finansowe rodziny
Kołodziejów. Dlatego pan Zbigniew
apeluje o pomoc.
Wpłaty można kierować na konto
Fundacji Spełnionych Marzeń: ING
Bank Śląski o/Warszawa, nr konta:
29 1050 1025 1000 0022 7611 6304. W
tytule wpłaty należy wpisać „Dawid
Kołodziej”.
Szczęściem Dawida jest to, że ma
wokół siebie wielu życzliwych ludzi,
którzy nie przestali go dopingować.
Podjęli się zorganizowania dla niego
koncertu charytatywnego z udziałem
Michała Gasza i Adama Sobierajskiego. Wydarzenie zaplanowano na
14 czerwca (niedziela), godz. 18.00
w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

/pg/

Zaproszenie na koncert

Nadciąga First Blood Festival

W sobotę wielki finał – młodzi zdolni zagrają na scenie Domu Kultury.
Będzie ciekawie i różnorodnie – od hip-hopu po muzykę klasyczną

J

uż w tę sobotę, 6 czerwca odbędzie
się koncert First Blood Festival.
Na cenie Domu Kultury w Szczygłowicach wystąpią: Chudy x HBR,
Kacper Pinocy, Aleksandra Kutypa,
Stanley Christoph Widomski, The
Last Room, Andżelika Urbanik,
Karolina Kempa, Oliwia Duraj. Or-

ganizatorzy zapraszają wszystkich,
którzy chcą posłuchać dobrej muzyki
i porozmawiać z artystami. Początek
koncertu o godz. 16. Wstęp jest wolny.
Warto przyjść!
First Blood Festival to przedsięwzięcie młodych, pełnych energii
knurowian – Izabeli Mierzwy i To-
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masza Lewusza. Jest jednym z trzech
tegorocznych projektów realizowanych przez uczniów Technikum nr 1
w knurowskim „Paderku” w ramach
„Korby” – projektu dla zakręconych
ludzi ze szkół średnich, którzy chcą
zmienić swoje otoczenie.

MiNa

Knurów

Biegnie siłą woli

Każdy bieg to walka z samym sobą,
z nadciągającym bólem i zniechęceniem.
Ryszard Tyczyński na co dzień pracuje
w knurowskiej Straży Miejskiej. Kiedy nie
służy, ściąga mundur, zakłada dres i biega
coraz dalej i dalej...

R

yszard Tyczyński przygodę z
bieganiem zaczął kilka lat temu,
w zawodach startuje od dwóch.
Przynajmniej raz w miesiącu próbuje swoich sił w biegach ulicznych i
maratonach - biegł m.in. w Cracovia
Maraton, ścigał się w Wiosennym
Biegu Przełajowym Służb Mundurowych. Poprzeczkę stawia sobie coraz
wyżej. I każdego dnia jest lepszy niż
wczoraj.
Dlaczego strażnik miejski wybrał bieganie?
- Powiem szczerze. To jedyna
dyscyplina, w której nie muszę wygrać, a i tak dostanę medal - śmieje
się Tyczyński.
Bieganie uczy pokory. Kiedy
brakuje sił w mięśniach, biegnie
się siłą woli.
- Z awsz e je st taki moment ,
niezależnie na jakim dystansie,
kiedy pytam siebie: „Po co ja się tak
męczę? Zamiast siedzieć w domu
to się wydurniam... Przecież nic
z tego nie mam - tylko pęcherze
- opowiada. - Pomaga mi świadomość celu, myśl, że meta już blisko.
Mimo że nie zawsze jest łatwo,
Tyczyński nie zamierza przestać.
- Bieganie wciąga . Ledwie
przekroczę linię mety, a już myślę
o kolejnych startach - mówi.
Nie zależy mu na spektaku-

Na mecie Cracovia Maraton

larnych wynikach. Biega, bo lubi.
W weekend Tyczyński rusza
w Bieszczady. Weźmie udział w
mordercz y m Bieg u R zeźni ka z
Koma ńczy do Ustrzyk : zawodnicy muszą pokonać 78 km w 16
godzin.
- Mam nadzieję, że to przeżyję
- śmieje się strażnik.
jb, foto: arch. prywatne

7

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu
Marcin Wyrostek w otoczeniu piękniejszej części
Orkiestry Dętej KWK „Knurów”

Future Folk, czyli Staszek Karpiel-Bułecka
i Szymon Chyc-Magdzin

Szczygłowice. Koncert charytatywny dla Hani Palusińskiej

Od Gumisiów do Bacha

Kolejny raz sprawdza się powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół
poznaje się w biedzie. Na wezwanie chwili skrzyknęła się spora grupa
osób, chcących pomóc chorej na autyzm Hani. Efektem tych starań był
wyjątkowy koncert

O

rkiestra Dęta KWK „Knurów” przewrotnie powitała
widownię motywem z filmu
„Mission Impossible”, jednak z każdą
minutą koncertu rosło przekonanie, że
cel jest blisko.
Bohaterka wydarzenia, Hania,
choruje na autyzm. Wymaga stałej
opieki lekarskiej i systematycznej
rehabilitacji. To, niestety, kosztuje.

Aby nieco odciążyć domowy budżet,
z pomocą ruszyli jej przy jaciele.
Tenor Adam Sobierajski zna ojca
Hani jeszcze z czasów licealnych.
Wespół z Centrum Kultury, przy
sporym udziale sponsorów, podjął
się zorganizowania koncertu charytatywnego. Zaprosił do niego znakomitych artystów, prezentujących
różne gatunki.

Niespodzianką wieczoru był występ zwycięzcy II edycji programu
„Mam talent”, Marcina Wyrostka.
Czarodziej akordeonu uwiódł publiczność m.in. ognistym tangiem Astora
Piazzolli i „Zimą” Antonio Vivladiego.
Sobierajski zdradził, że artysta ponownie zawita do Knurowa we wrześniu.
Mariusz Kowalczyk, dyrygent
Orkiestry Dętej KWK „Knurów”,

słynie z dobrej ręki w dobieraniu
współpracowników. Ze śpiewającej
młodzieży wyławia największe talenty, które później występują u boku
profesjonalnych muzyków.
Paulina Kaleta i Aleksandra Śmieja są tego najlepszym przykładem.
Pier wsza zachw yciła char yzmą i
obyciem scenicznym, druga silnym
głosem i ekspresją wykonania. Ozdobą

tej części koncertu był występ Emilii
Tomaszewskiej. Dziewczynka zaśpiewała piosenkę z bajki „Gumisie”.
Burza braw rozległa się, gdy na scenę wszedł Michał Gasz. Wzruszony zaśpiewał przebój Zbigniewa Wodeckiego
„Zacznij od Bacha”. Z roli konferansjera
wyszedł na chwilę Adam Sobierajski, by
śpiewająco obwieścić wszystkim „What
a wonderful world”. Po nim sceną zawładnęli Calvi Cantores.
Przyjaźń zadzierzgnięta w programie „Superstarcie” pozwoliła
tenorowi zaprosić do udziału w koncercie Staszka Karpiela-Bułeckę z
projektem „Future Folk”. Panowie
poprowadzili też kilka licytacji fantów, z których dochód przekazano na
rehabilitację Hani. Publiczność i tym
razem nie zawiodła, nie szczędząc
grosza na ten cel.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Knurów. Premiera teatru „Bąbel”

Gdzie jesteś, księżniczko?
Amatorski Teatr „Bąbel” z Miejskiego Przedszkola nr 3 wraca na
scenę z nowym przedstawieniem. „Księżniczka na ziarnku grochu”
potwierdza świetną formą aktorów. Amatorzy grają jak zawodowcy!

D

awno, dawno temu przy MP-3
powstał teatr dla dzieci.
- Teatr od 21 lat tworzą rodzice pr z ed szkol aków, nauczyc iele
i absolwenci prz ed szkol a - t ł umaczy Irena Stańczyk, dy rektor
MP-3. - Wszyscy bardzo się angażują. Rodzice już na początku roku

dopytują, kiedy ruszają próby.
Aktorzy od kilku miesięcy przygotowywali nowy spektakl pod okiem
reżyserki Krystyny Grzesik. Próby
trwały nieraz po kilka godzin. Efekt
był baśniowy!
„Księżniczka na ziarnku grochu”
w interpretacji „Bąbla” to opowieść o

dorastaniu i poszukiwaniu prawdy.
Książę (Karol Dąbrowski), rozpieszczany przez nadopiekuńczą mamę
(w tej roli żywiołowa Małgorzata
Bielicka), zamiast żony szuka guzików
do kolekcji. W końcu jednak ulega
namowom rodziców i wyrusza na poszukiwanie prawdziwej księżniczki.

Przy poszukiwaniach prawdziwej księżniczki pomagali księciu rodzice

8

Nieco złośliwy błazen rozśmieszał dzieci

Czy mu się udało? O tym, wiedzą tylko ci, którzy w czwartek przyszli na
premierę przedstawienia do Domu
Kultury w Szczygłowicach. Spektakl
cieszył się taką popularnością, że
„Bąbel” wystawił „Księżniczkę...” aż
cztery razy. Na widowni - dzieci z
całego powiatu.
- Przecudownie reagowały. Widać, że były zachwycone - mówi
Iwona Stańczyk.
Wśród postaci wyróżniała się
postać błazna, w którego wcielił
się Tomasz Mazur. Z wrodzoną
lekkością rzucał dowcipami, nieraz odrobinę złośliwymi... Mocno
świeciła także gwiazda Karola Dąbrowskiego. Knurowianin coraz
pewniej czuje się na scenie. Zachwycała scenografia i stroje - bajecznie
kolorowe!
Tekst i foto: Justyna Bajko

Obsada „Księżniczki na ziarnku grochu”: Narrator - Andrzej Jankowski;
Król - Paweł Ratuszniak; Królowa Małgorzata Bielicka; Książę - Karol
Dąbrowski; Księżniczka Pirlipatka Sylwia Papina; Księżniczka Srebrna
Chmurka - Zuzanna Kowal; Księżniczka Wędrowniczka - Wioletta
Sieniek; Księżniczka Pięciu Sosen,
Felicja - Anna Dyrbuś; Księżniczka
Zwinnonóżka, Straganiarka - Bożena Ratuszniak; Księżniczka Marcepanu, Anastazja - Ewa Dąbrowska;
Ochmistrzyni, Żaba - Katarzyna
Czapla; Herold, Paź - Sebastian
Bielicki; Błazen, Lodziarz - Tomasz
Mazur. Scenariusz i reżyseria, opracowanie muzyczne - Krystyna Grzesik; choreografia taneczna - Małgorzata Bielicka; efekty dźwiękowe
- Paweł Ratuszniak; nagłośnienie
- Daniel Ślósarczyk; dekoracje nauczycielki z MP-3. Podziękowania
za prace i zaangażowanie przy realizacji przedstawienia: Krzysztof
Frączek, Ludmiła Jankowska, Halina
Papina. Podziękowania dla firmy
Microbud za przewóz dekoracji. Kamery - Marcin Sieniek, Daniel Sorys.
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Knurów, Pilchowice

Ale się działo!
P

ierwszy sygnał do zabawy dało
Miejskie Gimnazjum nr 1 i
działający tam Klub Wolontariatu, który zrzesza już 30 osób, czyli
1/4 wszystkich uczniów „Jedynki”.
- Młodzież ma potrzebę pomagania - nie ma wątpliwości Agnieszka
Piotrowska, nauczycielka w MG-1 i
opiekunka klubu.
Ostatnim przedsięwzięciem klubu
był festyn dla dzieci, zorganizowany
przy współpracy całej szkoły i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Cały
dochód z zabawy młodzież przeznaczyła na SOS Wioski Dziecięce.
Zaczęło się ogniście! Strażacy z
knurowskiego OSP „uratowali” ucznia
z płonącej szkoły. Scena była na tyle
sugestywna, że mieszkańcy ulicy Koziełka wybiegli z domów, przekonani,
że gimnazjum naprawdę płonie. W
festyn zaangażowali się wszyscy: ojcowie oferowali grillowane przysmaki,

mamy częstowały uśmiechem i wypiekami, młodzież zadbała o rozrywkę.
Na boisku dzieci pod opieką panów z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii przyglądały się
Wenus i plamom na Słońcu, pod okiem
aktora z Teatru Figur z Krakowa chodziły na szczudłach, poznawały tajniki
pierwszej pomocy oraz przechodziły
metamorfozy.
Na koniec festynu - wybuch talentów, czyli występy przedszkolaków ze
„Słoneczka” oraz zespołów „Tęcza” i
„Dynamit”.
W niedzielę – atrakcji ciąg dalszy.
Tym razem festyn w parku przy ul. 1
Maja przygotowało Centrum Kultury.
I mali, i duzi mogli bawić się świetnie.
To już druga niedziela z rzędu, kiedy
niedawno w yremontowana scena
zwana kręgiem tanecznym pełniła rolę
centrum zabawy. Tym razem stała się
areną dla dzieci i młodzieży z zespo-

łów działających przy CK, a quizy pomiędzy występami wabiły na estradę
najmłodszych amatorów zgadywanek.
Z kolei energetyczna, pory wająca
zumba zachęciła do ruchu wielu, bez
względu na wiek. Liczne atrakcje –
kule wodne, eurobungee, dmuchańce,
tor samochodzików i wszystko, co na
festynach być powinno – przyciągnęły
tłumy. Dobrej zabawie sprzyjała też
słoneczna pogoda.
Również w niedzielę gminę Pilchowice odwiedzili kuglarze i postacie
rodem z baśniowych krain. Dzieci ze
zdziwieniem oglądały, jak kolorowe
baloniki przemieniają się w cudaczne
zwierzęta, a w niebo wędrują wielkie
bańki mydlane. Najmłodsi przynosili
na festyn także dawno zapomniane
zabawki, które wymieniali na inne.
Festyn zakończył koncert „Witajcie w
naszej bajce”.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, gość MG-1,
odkrywało przed dziećmi tajemnice nieba

Foto: Justyna Bajko

Każdy nosi w sobie trochę dziecka: odrobinę naiwności, idealizmu i radości bez powodu. Dzień Dziecka w
Knurowie świętowali więc wszyscy - te małe i te trochę większe dzieci

Foto: Mirella Napolska

Na festynie CK chętnych do odpowiedzi w konkursach
było całe mnóstwo

Smaczny Dzień Dziecka w MG-1

jb, MiNa

Foto: Justyna Bajko

Estrada przy ul. 1 Maja – atrakcje przy pięknej pogodzie
gwarantowały udaną rekreację

Foto: Mirella Napolska

Kwiat ze wstążki? Takie cuda tylko
w Pilchowicach

Aktor z Teatru Figur z Krakowa uczył
dzieci prostych sztuczek
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Foto: Andrzej Knapik

Foto: Justyna Bajko

Dzieci z Pilchowic
zachwycały wielkie
bańki mydlane
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rozrywka nr 22
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Casper Grützmacher z Knurowa
ur. 23.05.2015 r., 2780 g, 50 cm

Miłosz Szymański z Knurowa

ur. 23.05.2015 r., 3700 g, 53 cm

Wojciech Telenga z Knurowa

ur. 24.05.2015r., 3220 g, 51 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).

Rozumiemy się bez słów
- godz. 18.00
Mad Max. Na drodze gniewu
2D napisy
- godz. 20.00

Zoﬁa Wieczorek z Knurowa

ur. 24.05.2015 r., 2750 g, 49 cm

ur. 25.05.2015 r., 3370 g, 52 cm

Lena Gawińska z Czerwionki

ur. 25.05.2015 r., 3340 g, 51 cm

8-10.06.2015 r.
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

4.06.2015 r.
CZWARTEK
Rechotek 2D
- godz. 16.00
Avengers. Czas Ultrona 2D dubbing
- godz. 17.30
Dziennik panny służącej
- godz. 20.15

22

Emilia Niećko z Czerwionki

ur. 24.05.2015 r., 3640 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 20/2015 brzmiało: „POŚWIATA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria
Dusza. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Lena Balicka z Leszczyn

Rechotek 2D
- godz. 16.30

Dawid Jankowski z Zabrza

5.06.2015 r.
PIĄTEK

Zoﬁa Holeczki z Rybnika

ur. 26.05.2015 r., 3110 g,49 cm

ur. 29.05.2015 r., 2930 g, 49 cm

Natalia Serwin z Rachowic

Jessica Kuczera z Czerwionki-Leszczyn

Rechotek 2D
- godz. 16.30
Rozumiemy się bez słów
- godz. 18.15
Mad Max. Na drodze gniewu 3D
napisy
- godz. 20.00
6-7.06.2015 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Rechotek 2D
- godz. 16.00

Rozumiemy się bez słów
- godz. 18.15
Mad Max. Na drodze gniewu
2D napisy
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Karol Kozak z Gliwic

ur. 23.05.2015 r., 3300 g, 51 cm

ur. 30.05.2015 r., 3480 g, 56 cm

ur. 31.05.2015 r., 2260 g, 46 cm
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Knurów, Szczygłowice. Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

Koło Wędkarskie
przy KWK „Szczygłowice”

Połów z nagrodami

dziękuje fundatorowi głównej nagrody, radnemu i prezesowi Koła Leszkowi Rejkowiczowi
oraz pozostał ym sponsorom: Komar towi,
MOSiR Knurów, dyrekcji KWK „Knurów-Szczygłowice”, EL-TECH Zbigniewa Ogórka, Zakładowi Wodno-Kanalizacyjnemu Wiktora Wiśniewskiego, firmie Mikrobud Stefana Barona,
Zakładowi Usługowo-Handlowemu T. Rudzki
- J. Wymysło, Dariuszowi Sobocie, Zakładowi
Kamieniarskiemu Imperial Adama Kancelisty,
Kołu Wędkarskiemu przy KWK „Szczygłowice”,
Dawidowi Rejkowiczowi, Eko-Ogrodowi Jana
Twardocha, sklepowi wędkarskiemu Krzysztofa
Glani, Związkom Zawodowym KWK „Knurów-Szczygłowice” - Ruch Szczygłowice: ZZ „Solidarność 80”, NSZZ „Solidarność”: ZZ Górników
w Polsce, ZZ „Sierpień 80”, ZZ Pracowników
Dołowych, ZZ Ratowników, ZZ Przeróbka,
ZZ Maszynistów Wyciągowych, Sebastianowi
Szewczykowi, Jerzemu Kiełbowi, Zakładowi
Zegarmistrzowskiemu „Merkury” Dariusza
Bednarczyka, Marii Dudzie, sklepowi budowlanemu Agnieszki Pogody, Tomaszowi Drobikowi.

Przeszło 160 młodych wędkarzy rywalizowało w zawodach nad
stawami Jaskinia i Moczury. Szkoda, że ryby brały ze zmiennym
szczęściem
W tych zawodach nie było
przegranych. Upominki otrzymał każdy uczestnik zawodów.
Atmosfera rodzinnego pikniku panowała też przy stawie
Moczury, gdzie o nagrody rywalizowało 153 zawodników w
4 kategoriach.
Wśród dziewcząt w wieku 5-9 lat zw yciężyła Maja
Kuczewska, II miejsce zdobyła
Oliwia Kruk, a III - Tania Staniczek. W kategorii dziewcząt
w wieku 10-14 lat najlepszym
wynikiem mogła poszczycić się
Klaudia Zając. Wcale nie gorsze
okazały się Magda Poloczek (II
miejsce) i Wanessa Urbańska
(III miejsce).
W kategorii młodszych
chłopców zwyciężył Wojciech
Walczyk, II był Michał Wi-

dera, a III Nataniel Urbański.
Szczęście dopisało Piotrowi
Jędrzejczakowi - zdobywcy I
miejsca w kategorii 10-14 lat.
Tuż za nim na podium stanęli:
Kamil Błaszczyk i Aleksander
Rusin.
Zwycięzcom i uczestnikom
zawodów gratulowali: prezydent Knurowa Adam Rams,
przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Rzepa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy
Pach, przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia Rady
M ia sta Joach i m Machu l i k
oraz prezesi kół wędkarskich
- Leszek Rejkowicz i Damian
Chlubek.

Zdobywczyni I miejsca, Julia
Szewczyk z prezydentem
Adamem Ramsem

Koło Wędkarskie nr 28

podziękowania

O

r g a n i z ator z y D n i a
Dziecka przy stawie
Jaskinia stwierdzili,
że takiej ilości samochodów
na parkingu nie widzieli nawet
przy okazji zawodów dla dorosłych. Frekwencja dopisała. Pogoda też, choć według znawców
sobotnia nawałnica przełożyła
się na jakość połowów.
53 dzieci rywalizowało w
dwóch kategoriach wiekowych.
Wśród młodszych bezkonkurencyjne okazały się dziewczęta: I miejsce zdobyła Julia
Szewczyk, II Zuzanna Puk,
a III Julia Drost. Adrianna
Wesołowska nie miała sobie
równych w kategorii starszaków. Dalsze miejsca na podium
zajęli: Daniel Pawlik i Karolina
Wojcieszak.

/pg/

Najlepsi w dwóch kategoriach wiekowych otrzymali atrakcyjne nagrody

Knurów

Tylko najodważniejsi potrafią stanąć na
scenie w blasku świateł i zaśpiewać piosenkę
czy powiedzieć wiersz - w piątek, na
deskach Kina Sceny Kultury, zaprezentowali
się uczestnicy konkursu „Podziękujmy
poetom”

Wszystko jest poezją
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Foto: Justyna Bajko

T

Wszystkie dzieci wygrały z tremą, więc wszystkie otrzymały nagrody a nauczycielki dyplomy

Wyrazy wdzięczności otrzymują sponsorzy:
Urząd Miasta Knurów, pełnomocnik d/s promocji zdrowia, MOSiR Knurów, NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów”, ZZ „Kontra” KWK
„Knurów-Szczygłowice”, ZZ „Kadra” KWK
„Knurów”, ZZG w Polsce KWK „Knurów”, KWK
„Knurów-Szczygłowice” - JSW S.A., iKnurów A. Łyko, „Imperial” - A. Kancelista, Rawimex
- Knurów, ZPB Szwan&Golec, LWSM Knurów,
Komart, Dominium - M. Żulewski, Abramis
- Łomianki, Wiesław Purzycki, radny Marek
Sanecznik, Mistral - Z. Kaletka, P. Nowicki, G.
Kaletka, „Parka” - P. K. Maćkiewicz, Joanna
Malewska, Bogdan Kossowski - v-ce prezes
d/s sportu w Z. O., „Moderator” - I. Suchanek,
„Mix Electronics” - Knurów, członkowie Koła nr
28, S. Żurek, „Letnia” M. Hołuj, sklep wędkarski K. Glania, sklep „Karaś” - St. Mańkowski,
P.H.U. Savex - A. Szewczyk, sklep „U Bodzia”,
„Wobler” M. Pasternak, WZZ „Sierpień 80”
KWK „Knurów”, „AutoManiek” T. Mańkowski,
ZZ „Przeróbka” KWK „Knurów”, Gmina Gierałtowice, Pro-Skraw G. Bill, Proinntech - M.
Czarnecki, M. Kulik - Żernica, sklep „Kolonia”
D. Radojewska, Kuźnia-Mocy.pl, sklep „Cezar”
- W. Meps, „PIK” - Gierałtowice.

o czwarta edycja konkursu
rec y tatorsko-muzycznego
organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie.
Wystąpiły dzieci z knurowskich
przedszkoli. Jury w składzie: Justyna
Kosik, kierownik Kina Scena Kultury, Grażyna Misztalewska, dyrektor
MP-7, Elżbieta Rams, nauczycielka
języka polskiego i Piotr Surówka, wiceprezydent Knurowa, miało twardy
orzech do zgryzienia. Poziom był
wyrównany. Przedszkolaki śpiewały
piosenki o miłości do mamy i recytowały wiersze polskich poetów.
- Edward Stachura powiedział,
że „wszystko jest poezją - każdy jest
poetą” i wy drogie dzieci jesteście

wyjątkowymi poetami - mówił y
prowadzące konkurs. - Pięknie się
zaprezentowałyście.
Uczestników oklaskiwali rówieśnicy i... Myszka Miki, która specjalnie na ten dzień porzuciła bajkową
krainę. W przerwie konkursu Miki
i Minnie porwali dzieci do boogie
woogie. Radośnie było na scenie i
pod nią.
Zwyciężczyni konkursu Hanna
Sendlewska z oddziału przedszkolnego przy MSP-6 zachwyciła jurorów
dobrą dykcją oraz świadomością
sceny. Nagrody - dyplomy i słodkości
- wręczył przedszkolakom Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury.
jb
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USŁUGI

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

NIERUCHOMOŚCI

18/15-odw.

AZBEST – dofinansowanie do demontażu
i utylizacji. Tel. 792 013 569, 509 055 051

K nur ów S p r ze dam n owe, mi e s zkani e
3 pokoje 76 m2. Tel. 602 638 719

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

Mieszkanie do wynajęcia 101 m po generalnym remoncie, wysoki standard, na
ul. Niepodległości. Tel. 510 238 269

DACHY - Wykonujemy dachy dla domów
i konstrukcje drewniane. WIĘŹBA DACHOWA
w atrakcyjnej cenie. Tel. 666 852 100

Sprzedam lokal handlowy wolnostojący,
murowany, na działce 100 m2. Szczygłowice,
Al. Piastów. Tel. 502 126 294, 502 122 875

22-25/15

1/14-odw.

19-25/15

22-24/15

2

22-23/15

22/15

Sprzedam mieszkanie 63 m , 4 pokoje.
Tel. 510 567 231
2

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

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
3/15-odw.

21-25/15

DEKARSTWO 10 lat gwarancji, rymy, kominy.
Tel. 792 013 569, 509 055 051.

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

DAM PRACĘ

20-22/15

22-24/15

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

Przychodnia SANVITA zatrudni pielęgniarkę-pensja od 2000 netto oraz rejestratorkę
ze stopniem niepełnosprawności. Tel. 32 336
26 14 sanvitaknurow@wp.pl

ZDROWIE I URODA

2-25/15

20-25/15

Przyjmę pracownika z umiejętnością gipsowania, malowania itp. Tel. 515 234 488
21-23/15

Zatrudnię kucharza z doświadczeniem oraz
pomoc kuchenną. Informacja pod tel. 506
146 216; mail: pw_istal@wp.pl
21-22/15

Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie,
panele. Tel. 501 815 416

MOTORYZACJA

21-25/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100

19-25/15

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
13-25/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
13-25/15

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727

18/15-odw.

OCIEPNIA, remont budynków, okna, drzwi.
Tel. 792 013 569, 509 055 051

DYŻURY RADNYCH

22-24/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201
19-25/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-25/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
J ęc zmienna 4, w w w.pb - group.c om.pl,
Tel. 882 066 201
19-25/15

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 9.06.2015 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Wilsona
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

I N F O R M A C J A
W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

Zapraszamy do:

O terminie otwarcia Biblioteki w nowych,
wyremontowanych pomieszczeniach
poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu

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

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.
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Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
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Damian Durkach i jego trener Ireneusz Przywara
muszą jeszcze poczekać na spełnienie swych
kolejnych sportowych marzeń

Nie udało się

N

ie udało się Damianowi Durkaczowi spełnić
swojego marzenia i wrócić
do Knurowa z medalem bokserskich Mistrzostw Europy
kadetów. Zawodnik Spartana
Knurów wystąpił we Lwowie w
kategorii 52 kg i przegrał swój
pojedynek z Niemcem Kevinem
Kischenko. Sędziowie punkto-

wali jednogłośne zwycięstwo
Niemca, a przedstawiciele Polskiego Związku Bokserskiego
komentując w ystęp młodego knurowianina stwierdzili,
że o porażce zadecydowało
ostrzeżenie, jakim Damian
został ukarany przez sędziego
ringowego.
PiSk

Szczelna garda pięściarzy Gardy

P

o dopie c z n i Ad a m a
Spiechy z gierałtowickiej Gardy wystąpili w
turnieju „Promocja Dąbrowskiego Boksu” w Dąbrowie
Górniczej.
- Zgłosiłem siedmiu zawodników, ale ostatecznie
w ringu zaprezentowało się
pięciu, bo pozostali nie mieli
przeciwników - relacjonuje
szkoleniowiec. - Odnieśliśmy
cztery zwycięstwa, a jedna
walka zakończyła się porażką.
Obok zwycięstw cieszy
mnie nagroda dla najlepszego zawodnika w kategorii wiekowej kadet, która
została przyznana naszemu
Tomkowi Otworowskiemu.
Ponadto w klasyfikacji drużynowej Garda zajęła drugie
miejsce, ustępując jedynie
gospodarzom - Fight Boxing
Dąbrowa Górnicza.

Najcenniejsze siatkarskie trofeum
przyjedzie do Knurowa
O
d 16 do 18 czerwca w
hali MOSiR w Knurowie-Szczygłowicach nastąpi
ekspozycja Pucharu Świata
zdobytego w ubiegłym roku
przez męską reprezentację
Polski w czasie mistrzostw

świata, których finał odbył się
w katowickim „Spodku”.
Ekspozycja najcenniejszego
siatkarskiego trofeum połączona zostanie z kilkoma turniejami, adresowanymi zarówno do
najmłodszych, jak i dorosłych.

informacja

Pat ronat nad siat k a rskim wydarzeniem roku w
Knurowie objął prezydent
Adam Rams, a o szczegółach
3-dniowej imprezy informować będziemy w kolejnych
wydaniach „PL”.
PiSk

W walkach z udziałem zawodników Gardy Gierałtowice
padły następujące rozstrzygnięcia:
- waga 46 kg - Krzyszt of Ż e no p o k on a ł j e d no głośnie Tomasza Wiegosza
(G U K S C a r b o G l i w i c e) ,
- waga 57 kg - Dawid Nowok
wypunktował 3:0 Sebastiana
Pękalę (MOSiR Mysłowice),
- waga 63 k g - Rem ig iusz
Sko c z y ń s k i u le g ł s to s u nk iem g ło s ów 1: 2 Ad a mo w i O pr yc h a łow i (D r a gon
B e sk id Biel sko -Bia ła),
- w a g a 6 6 k g - To m a s z
Ot worowsk i pokona ł w
I I r u nd z ie T KO Da m ia na
Rojka (KS Rojek K ra ków),
- waga 75 kg - Marcin Trybalski jednogłośnie w ygrał
z K a m i le m Z a k r z e w s k i m
(Tiger Tarnów).
PiSk

Foto: Garda

Foto: prywatne

www.przegladlokalny.eu

Kadra Gardy na turniej w Dąbrowie Górniczej.
Stoją od lewej: Adam Spiecha (trener), Tomasz
Otworowski, Marcin Trybalski, Mateusz Kossowski,
Bartłomiej Ratalewski, Adam Firlit (prezes).
W dolnym rzędzie: Remigiusz Skoczyński,
Krzysztof Żeno i Dawid Nowok

Piąta edycja
Biegu Damrota
13 czerwca odbędzie się
V Bieg Uliczny im. ks. Konst a ntego Da m rot a . St a r t i
meta zostaną zlokalizowane
na stadionie pił karsk im w
Pilchowicach. Pierwszy bieg
roz poczn ie się o god zi n ie
9.00, a rywalizacja odbywać
się będzie w następujących
kategoriach wiekowych: do 16
lat, 16-19 lat, 20-29 lat, 30-39
lat, 40-49 lat, 50-59 lat, powyżej 60 lat.
Zgłoszenia chętnych do

Biegi
Zawodnicy Klubu Biegacza
Endurance Solidarni Knurów
wzięli udział w 3. Pikniku Sportowym „Biegamy z sercem”.
Impreza odbyła się w Centrum
Handlowym Europa Centralna
w Gliwicach.
W biegu na 10 km Dariusz
Kołodziejczyk zajął 8 miejsce
zarówno w kategorii open, jak
i w swojej kategorii wiekowej
z czasem 38 minut i 19 sekund
(rekord życiowy). Z kolei Czesław Kostrzak w open był 105, a
w swojej kategorii wiekowej - 20
(czas: 46.26).
PiSk

Szachy

wzięcia udziału w biegu - do
5 czerwca - przyjmowane są
drogą internetową: timekeeper.
pl/zawody (w razie wolnych
miejsc zapisy będą przyjmowane również w dniu zawodów od
godziny 9.00).
PiSk

Kolejny turniej Grand Prix
Knurowa w szachach odbędzie
się 11 czerwca (czwartek) o
godzinie 17.00 w klubie LWSM
„Lokatorek”.
Przypomnijmy, że po siedmiu
turniejach liderem jest Kazimierz
Tchórzewski (Ruda Śląska) - 4591
pkt, a najlepszy z knurowian Ryszard Nowak plasuje się na 6
miejscu (3152 pkt).
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 26 MAJA:
1. Czesław Antończyk
2. Piotr Pakura
3. Bogumił Wolny
4. Jerzy Niewiadomski
5. Emil Kasperek
6. Wojciech Napierała
7. Jerzy Makselon
8. Edward Nowak
9. Henryk Brola
10. Alfred Wagner

- 2.086 pkt
- 2.010 pkt
- 1.943 pkt
- 1.939 pkt
- 1.922 pkt
- 1.881 pkt
- 1.849 pkt
- 1.817 pkt
- 1.779 pkt
- 1.771 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Edward Nowak
- 26.806 pkt
2. Jerzy Makselon
- 26.164 pkt
3. Janusz Myszka
- 25.664 pkt
4. Jacek Zacher
- 25.442 pkt
5. Joachim Makselon
- 25.352 pkt
6. Czesław Antończyk
- 25.196 pkt
7. Michał Foit
- 24.896 pkt
8. Konrad Sobieraj
- 24.840 pkt
9. Piotr Palica
- 24.320 pkt
10. Bernard Musiolik
- 24.216 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 9 czerwca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Trener klasy II

S

ławomir Tokarz uzyskał
dyplom trenera klasy II w
specjalności boks.

- Celem kursu było zapoznanie się z najnowszymi osiąg nięc iami nauki o
sporcie, teorii sportu, teorii
treningu oraz praktycznymi
doświadczeniami trenów klasy mistrzowskiej - relacjonuje
szkoleniowiec Spartana Knu-
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rów. - Ponadto poszerzaliśmy
wiedzę na temat interpretacji
wyników badań diagnostycznych sportowców, planowania
obciążeń treningowych, żywienia sportowców oraz zapobiegania niedozwolonemu dopingowi
w sporcie. Braliśmy też udział
w praktycznych warsztatach z
zakresu psychologii sportu, kierowania rozwojem umiejętności

i kompetencji zawodnika.
Nabyta wiedza z pewnością
przyczyni się do jeszcze lepszego
przygotowania zawodników
do startów na najwyższym
poziomie.
Przypomnijmy, że Sławomir Tokarz jest byłym pięściarzem Concordii Knurów.
PiSk

13

SPORT

www.przegladlokalny.eu

Klasa okręgowa

IV liga

Trzy to za mało

PiSk

Trener Michał Budny
wciąż czeka na pierwsze
zwycięstwo swych
podopiecznych

27. KOLEJKA, GRUPA I:
Slavia Ruda Śląska - Concordia Knurów 5:1
1:0 Lach 37 min, 2:0 Wujec 66 min, 3:0 Zalewski 76 min, 3:1
Maciejewski 85 min, 4:1 Zalewski +90 min, 5:1 Strzała +90 min
Concordia: Krzywicki 10 min Widera, Zabawczuk 86 min Gałach, Cieślik, Jaroszewski, Karwowski, Maciejewski, Szewczyk, Kcharchenko
57 min Mawo, Gajewski, Lipka
1. Ruch
54
70 min Gładkowski, Młynek.
2. Zieloni
43
MLKS Woźniki - Polonia Poraj
3. Sarmacja
42
0:1, RKS Grodziec - Przy4. Przyszłość
42
szłość Ciochowice 4:2, Fortu5. Gwarek T.G.
40
na Gliwice - Ruch Radzionków
6. Raków II
38
(przerwany w 68 minucie przy
7. Polonia
38
wyniku 1:8 - zdekompletowana
8. Grodziec
37
drużyna gospodarzy), Raków
9. Unia
34
10. Concordia
34
II Częstochowa - Unia Ząbko11. Górnik
34
wice 0:2, Gwarek Tarnowskie
12. Slavia
32
Góry - Zieloni Żarki 2:2, Pilica
13. Pilica
28
Koniecpol - Górnik Piaski 0:1,
14. Woźniki
27
Sarmacja Będzin - pauza.
15. Fortuna
4

27. KOLEJKA, GRUPA II:
Krupiński Suszec - Radziechowy Wieprz 0:0, GTS Bojszowy
- Czarni-Góral Żywiec 2:1, Iskra
Pszczyna - Unia Turza Śląska
1:0, Gwarek Ornontowice - Drzewiarz Jasienica 1:0, Szczakowianka Jaworzno - Jedność
Przyszowice 2:0, Podlesianka
Katowice - GKS II Katowice
1:2, Górnik Pszów - LKS Bełk
(przerwany w 13 minucie przy
wyniku 0:2 - zdekompletowanie
drużyny gospodarzy), Forteca
Świerklany - Unia Racibórz 0:1.

1. Bełk
2. Forteca
3. Drzewiarz
4. Jedność
5. Gwarek O.
6. Racibórz
7. Szczakowianka
8. Krupiński
9. Bojszowy
10. Iskra
11. Turza Śląska
12. GKS II
13. Radziechowy
14. Góral
15. Podlesianka
16. Pszów

67
55
48
42
40
40
40
38
38
37
37
34
29
26
19
11

Prowadzili 2:0...
Niecodzienny zwrot akcji w meczu z Gimnazjum
z Ożarowic zdecydował, że
gimnazjaliści z knurowskiej
„Dwójki“ zamiast cieszyć się
z trzeciego miejsca w półfinale rozgrywek na szczeblu
wojewódzkim, musieli pogodzić się z drugą z rzędu porażką i miejscem czwartym.
W pierwszym spotkaniu
podopieczni Dawida Dybcio i
Wojciecha Kempy ulegli sportowemu gimnazjum z Zabrza,
natomiast we wspomnianym
14

już meczu z reprezentantami
Ożarowic nasz zespół mimo
prowadzenia 2:0, uległ 2:5
i za kończył rozgr y wk i na
czwartej pozycji.
MG-2 w Knurowie wystąpiło w składzie: Krzysztof
Bochniak, Krzysztof Wesoły,
Adam Zawadzki, Sebastian
Pawlik, Grzegorz Mierzwa,
Rafał Bogusz, Daniel Antonowicz, Damian Misiak,
Daniel Nykiel.
PiSk

27. KOLEJKA:

Coraz mniej
piłki w piłce
„Poszukiwany, poszukiwana”. To w tej komedii rodzimej produkcji poruszany
jest wątek zawartości cukru w
cukrze. Obserwując to, co w
ostatnich tygodniach dzieje się
na stadionach czwartej ligi,
odnoszę wrażenie, że radykalnie zmniejsza się zawartość
piłki w piłce.
W klubach i na stadionach
panoszy się nowe zjawisko.
Nie mające nic wspólnego ze
sportową rywalizacją. Niemal w każdej kolejce, jeden
lub więcej meczów kończy się
nie po regulaminowych 90
minutach, a na przykład w
minucie 68, 13, a nawet w 10.
Powód? Jedna z drużyn zostaje
zdekompletowana i sędzia
musi przedwcześnie zakończyć mecz. Czy aby na pewno
mecz? Bardziej chyba parodię
widowiska piłkarskiego.
W nowym procederze specjalizują się ostatnio zespoły
G ór nik a Psz ów i For tuny
Gliwice. „Górnicy” w dwóch
minionych kolejkach przebywali na boisku łącznie - uwaga
- 23 minuty. Zespół z Pszowa
w ciągu 10 minut spotkania z
Drzewiarzem Jasienica stracił
cztery bramki i zdolność do
kontynuowania gr y. Kilka
dni później ci sami piłkarze
zostali zdekompletowani w
13 minucie przy stanie 2:0 dla
LKS-u Bełk. To ewenement
nie tylko w skali kraju, ale i
Europy, a może i świata.
Smutne jest to, że zwyczaje
panujące w Pszowie zaczęli
naśladować w Fortunie Gliwi-

ce i w miniony weekend mecz
tej drużyny zakończono w 68
minucie przy wyniku 8:1 dla
Ruchu Radzionków.
Do zakończenia sezonu
na piątym szczeblu rozgrywkowym pozostały trzy kolejki.
Niby niewiele, ale niewykluczone, że kluby zafundują nam
jeszcze nie tylko typowo piłkarskie emocje.
Zastanawiam się, jaki klub
może w ciągu tych trzech tygodni pójść śladem Górnika
Pszów i Fortuny Gliwice? I
zasadne wydaje się pytanie, czy
będzie to Concordia?
Bo nie mam wątpliwości, że dla Concordii nastał
najtrudniejszy okres w jej
najnowszej historii. Klub ma
długi wobec piłkarzy, którzy
zwrócili się już do kancelarii
prawnej z prośbą o pomoc w
odzyskaniu gwarantowanych
kontraktami wynagrodzeń.
Nieuregulowane są również
należności wobec Śląskiego
Związku Piłki Nożnej. Od niedawna zespół ma nowego trenera. W klubie nastąpiła też
rewolucja kadrowa, a wróble
przy Dworcowej ćwierkają, że
nie wszyscy chcą współpracować z obecnymi działaczami
i trenerem. Na domiar złego,
klub ma problemy z otrzymaniem licencji na nowy sezon.
Do jakiego finału doprowadzi ta sytuacja?
Odpowiedź poznamy być
może już w sobotę, a może 13
czerwca, gdy odbędzie się ostatni akord sezonu 2014/2015.

Wyzwolenie Chorzów - Wawel
Wirek 2:2, MKS Zabrze-Kończyce - Orzeł Mokre 1:2, ŁTS
Łabędy - Zuch Orzepowice
5:2, Tempo Paniówki - Sokół
Orzesze 3:5, Wilki Wilcza Buk Rudy Wielkie 5:1, Urania
Ruda Śląska - KS 94 Rachowice 2:3, Zamkowiec Toszek
- Energetyk ROW II Rybnik
2:4, LKS 1908 Nędza - Czarni
Pyskowice 3:1.

1. Energetyk II
2. Wilki
3. Nędza
4. Wyzwolenie
5. Mokre
6. Urania
7. Wawel
8. Rachowice
9. Tempo
10. Łabędy
11. Zuch
12. Buk
13. Czarni
14. Kończyce
15. Zamkowiec
16. Orzesze

67
58
55
48
46
40
40
40
36
35
33
28
28
25
17
14

1. Gwarek
2. Zryw
3. Zaborze
4. Sokół
5. Młodość
6. Stal
7. Gwiazda
8. Jedność II
9. Naprzód
10. Carbo
11. Kozłów
12. Walka
13. Orły
14. Społem
15. Drama
16. Tęcza

61
53
49
46
46
41
41
36
36
35
35
34
30
25
20
7

Klasa A
27. KOLEJKA:
Orły Bojszów - Gwarek Zabrze 1:1, Salveo Drama Kamieniec - Stal Zabrze 0:5,
Carbo Gliwice - Ruch Kozłów
2:1, Społem Zabrze - Gwiazda Chudów 1:5, Naprzód Żernica - Sokół Łany Wielkie 1:4,
Walka Zabrze - MKS Zaborze
Zabrze 3:3, Jedność 32 II
Przyszowice - Zryw Radonia
3:7, Młodość Rudno - Tęcza
Wielowieś 7:3.

Klasa B
24. KOLEJKA
KS Bojków - Concordia II Knurów 2:6
Bramki dla zwycięzców: Kozdroń 3, Przesdzing 2, Juzwuk.
Concordia II: Krasoń, Bylak, Folcik, Smętek, Kutypa, Juzwuk,
Krusiński, Przesdzing, Malinowski, Kozdroń, Zakrzewski.
1. Gwarek II
50
W II połowie zagrali również
2. Pławniowice
48
Wiszniowski i Walentynowicz.
3. Świbie
48
Victoria Pilchowice - Star t
4. Pawłów
47
5. Burza
45
Kleszczów 1:1, Piast Pawłów
6. Concordia II
44
- Quo Vadis Makoszowy 1:3,
7. Quo Vadis
36
Przyszłość II Ciochowice 8. Ciochowice II
34
Naprzód Świbie 1:0, LKS 45
9. Amator
32
Bujaków - Amator Rudziniec
10. Kleszczów
27
2:5, Pogoń Ziemięcice - Olim11. Ziemięcice
25
pia Pławniowice 1:1, Gwarek
12. Bujaków
21
II Ornontowice - Burza Boro13. Victoria
19
wa Wieś 0:1.
14. Bojków
8

foto-migawka

Piotr Skorupa

Piłkarskie propozycje
6 CZERWCA, GODZ. 17.00
3 liga kobiet
Wilki Wilcza - Polonia Tychy
4 liga, grupa I
Concordia Knurów - Raków II Częstochowa
4 liga, grupa II
Jedność 32 Przyszowice - Podlesianka Katowice
Klasa okręgowa
Energetyk II ROW Rybnik - Wilki Wilcza
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Ruch Kozłów - Naprzód Żernica
Gwiazda Chudów - Salveo Drama Kamieniec
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Quo Vadis Makoszowy - Victoria Pilchowice
Concordia II Knurów - Piast Pawłów

7 CZERWCA, GODZ. 17.00
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Tęcza Wielowieś - Jedność 32 II Przyszowice

10 CZERWCA, GODZ. 18.00
4 liga, grupa I
Przyszłość Ciochowice - Concordia Knurów
4 liga, grupa II
Unia Racibórz - Jedność 32 Przyszowice
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

Foto: Piotr Skorupa

padło na konfrontację z zagrożoną degradacją Slavią Ruda
Śląska. I zakończyło się porażką
1:5, czerwoną kartką Dawida
Gajewskiego i kontuzją Bartłomieja Krzywickiego.
Po tej kolejnej k lę s c e ,
C oncord i i cora z bl i ż ej do
miejsc, które mogą być zagrożone degradacją...
Foto: Piotr Skorupa

Przed tygodniem zastanawialiśmy się, czy w przypadku
nowego trenera Concordii Michała Budnego sprawdzi się
powiedzenie „do trzech razy
sztuka”. Od kilku dni wiemy, że
nie sprawdziło się i po trzech meczach ów szkoleniowiec wciąż nie
wie, jak „smakuje” zwycięstwo.
To trzecie spotkanie przy-

Zza biurka

Bartłomiej
Krzywicki
marzy o grze
na Wyspach
Brytyjskich,
jednak
ze względu
na kontuzję nie
zobaczymy go
w najbliższym
meczu Concordii
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Komplet medali dla Martyny
stylem klasycznym na dystansie
50 metrów. Srebro zdobyła na
dwa razy dłuższym dystansie,
z kolei trzeci krążek to dzieło
zespołowe, bowiem wywalczone
w rywalizacji sztafet na 4x50 me-

trów stylem zmiennym. Wraz z
Martyną sztafetę tworzyły Weronika Morciszek, Anna Idzikowska i Małgorzata Wasilewska.
W Mistrzostwach Śląska,
które odbyły się w Gliwicach

wystąpiło jeszcze dwóch reprezentantów SP TKKF Szczygłowice: Jakub Lewicki i Szymon
Dudziński, którzy zajęli dalsze
lokaty.
PiSk
Foto: prywatne

Foto: prywatne

Biegali, pchali
i skakali

W

Mistrzyni Śląska - Martyna Surówka wraz
z trenerem Grzegorzem Skopkiem

knurowskim Miejskim
Gimnazjum nr 2 odbyła
się Spartakiada Lekkoatletyczna 2014/2015. Wystąpiły trzy
reprezentacje szkół: MG-1,
MG-3 i gospodarz MG-2, a
rywalizacja odbywała się w
pchnięciu kulą, skoku w dal
oraz w biegach na 100, 800,
1500 metrów oraz w sztafecie.
Klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:
- pchnięcie kulą - dziewczęta - 1. Małgorzata Kowaliszyn
(MG-3) - 10,2 m, 2. Karolina
Florjańska (MG-2) - 9,46 m,
3. Alicja Wronkowska (MG1) - 6,65 m, - chłopcy - 1. Olaf
Sala (MG-3) - 9,73 m, 2. Bartek
Świderski (MG-2) - 9,60 m, 3.
Łukasz Losza (MG-1) - 8,89 m,
- skok w dal - dziewczęta
- 1. Nikola Grosek (MG-2)
- 4,40 m, 2. Paulina Biskup
(MG-3) - 4,40 m, 3. Karolina Fiedeń (MG-3) - 3,92 m,
- chłopcy - 1. Daniel Antonowicz (MG-2) - 5,46 m, 2.
Ada m Waw rz y nek (MG-2)

Knurowska sztafeta (z prawej) zdobyła
brązowy medal Mistrzostw Śląska

Biegi

Starty reprezentantów
Klubu Biegacza Sokół:
Bieliński (IV miejsce na 5 km,
czas: 16.51)
- Strzebiń - bieg św. Urbana
- Kamil Danowski (I miejsce
poza konkurencją na 5 km,
czas: 18.32), Piotr Bieliński (II
miejsce na 10 km, czas: 45.13).
PiSk

Bracia Danowscy (Kamil z lewej, Rafał
z prawej) ze starszym kolegą klubowym
Piotrem Bielińskim

Foto: KB Sokół

Skrzaty
na planszy

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

PiSk

Sobotnio-niedzielny turniej z okazji Dni Knurowa
2015 w szpadzie dziewcząt i
chłopców zgromadził w hali
MOSiR ponad 270 młodych
szermierzy. W poszczególnych
kategoriach zwyciężali: - młodzicy - Weronika Marucha
(SKS Flesz Świdnica) i Dawid
Dębicki (SKS Grass-Hopper
Kalwaria), - dzieci - Alicja

Foto: Piotr Skorupa

- Oleski Bieg Pokoju - Kamil Danowski (I miejsce na 1
km, czas: 2.53), Piotr Bieliński
(IX miejsce na 5 km),
- Łaziskie Liście - Kamil
Danowski (I miejsce na 1500
metrów), Rafał Danowski (V
miejsce na 600 metrów), Piotr

- 5,45 m, 3. Mateusz Wrzosek
(MG-3) - 5,30 m,
- 800 metrów - dziewczęta - 1. Monika Szolc (MG-2)
- 2:55,53, 2. Julia Kuśmierska
(MG-2) - 3:03,00, 3. Oliwia
Chłodnicka (MG-2) - 3:06,74,
- 1500 metrów - chłopcy
- 1. Dominik Moździerz (MG2) - 4:55,52, 2. Jakub Spruch
(MG-3) - 4:59,87, 3. Wojciech
Gradowski (MG-3) - 5:01,58,
- 100 metrów - dziewczęta - 1. Wiktoria Bała (MG-2)
- 13,96, 2. Sandra Adamska
(MG-2) - 14,42, 3. Maja Mąkowska (MG-1) - 15,51, - chłopcy - 1. Sebastian Dmowski
(MG-3) - 11,76, 2. Krzysztof
Wesoły (MG-2) - 12,01, 3. Mateusz Pauliński (MG-3) - 12,03,
- sztafeta mieszana 4x200
metrów - 1. MG-3, 2. MG-2,
3. MG-1.
Dodajmy, że współorganizatorem zawodów był knurowski MOSiR, a gościem specjalnym - Poseł na Sejm RP
- Krystyna Szumilas.

Klasik (RMKS Rybnik) i Stanisław Dziura (PTG Sokół
1893 Mielec), - zuchy - Antonina Halemba (UKS Wołodyjowski Siemianowice Śląskie) i
Szymon Wodniak (KS Szpada
Wrocław), - skrzaty - Oliwia
Janeczek (Muszkieter Gliwice) i Mateusz Lewandowicz
(Muszkieter Gliwice).
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Martyna Surówka z Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice wywalczyła trzy medale
Mistrzostw Śląska 11-latków.
Indywidualnie na najwyższym
stopniu stanęła po zwycięstwie

Foto: Piotr Skorupa
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Mniej znaczy więcej
Knurów. Fotografie Pawła Franika w finale konkursu Leica Oskar Barnack Award

Przypadek, a dokładnie wypadek, sprawił, że Paweł
Franik porzucił wyczynową jazdę na BMX-ie i sięgnął
po aparat. Wtedy odkrył, że fotografia może być
panaceum na jego wrodzoną nieśmiałość. - Gdybym
tylko potrafił o wszystkim opowiedzieć słowami,
nie musiałbym sięgać po aparat - przyznaje autor
projektu fotograficznego „On His Own”
„On His Own” to ukłon w
stronę samotności, jednak nie
tej dojmującej, chronicznej.
Autor koncentruje się na krótkich momentach skupienia,
których każdy potrzebuje w
nieustającej gonitwie. To też
próba zwrócenia uwagi na
zagubienie człowieka w otaczającej go przestrzeni.
Utytułowany knurowski
fotograf, finalista Grand Press
Photo 2015, Krzysztof Gołuch,
nie kryje podziwu dla dokonań Pawła.
- To nie jest zestaw przypadkowych zdjęć. Dostrzegam
tu przemyślaną kompozycję
i dużą świadomość barwy.
Wygaszone kolory podkreślają obecność człowieka w
przestrzeni. Podoba mi się, że
fotografie są ascetyczne i wysublimowane - mówi.
Paweł Franik raz jest myśliwym, wyczekującym na dogod-

16

ny moment, by zwolnić migawkę
aparatu. Innym razem demiurgiem z gotowym przepisem na
zdjęcie. Tak powstała m.in. fotografia hałdy w Knurowie.
- Chodziłem tam od młodych lat. To była moja przestrzeń. Miałem pomysł na
zdjęcie, brakowało tylko osoby
spacerującej wieczorem po hałdach. W takich chwilach zawsze
mogę liczyć na moją dziewczynę, Anię - przyznaje 24-letni
fotograf. - Jest moją wielką
inspiracją, wspiera mnie i na
wielu fotografiach występuje.
Dziękuję jej za wytrwałość.
Gdyby nie ona, oszalałbym.
O swoim cyklu „On His
Own” Paweł mówi, że to próba
ukazania piękna widzianego w
duchu minimalizmu. Pracował
nad nim przez rok.
Odbiór fotografii jest różny.
Jednym podoba się podążanie
w kierunku minimalizmu i

współczesnej plastyki. Drudzy
dopatrują się w zdjęciach 24-latka sporej ingerencji photoshopu.
- Martwi mnie, że niektórzy
tak myślą. Program stosuję wyłącznie do edycji kolorystyki czy
czyszczenia kadru - tłumaczy
i nie ukrywa, że chętnie przeniósłby się do czasów, kiedy
liczyły się umiejętności i talent,
a nie oszustwa wspomagane

przez nowinki techniczne.
Niedawno projekt Pawła
znalazł się w finale konkursu
Leica Oskar Barnack Award.
Prestiż to tym większy, że w
gronie dotychczasowych laureatów są osoby wiele znaczące
w świecie fotografii.
- Sukcesy mobilizują, ale nie
osiadam na laurach - przyznaje.
- Poza tym rodzice wpajali mi,

że pokora jest ważna i warto ją
pielęgnować.
O ile przy „On His Own”
Paweł fotografował ludzi z
dystansu, w najnowszym projekcie będzie musiał przełamać
nieśmiałość i podejść do nich
znacznie bliżej. W tym właśnie
upatruje terapeutyczną rolę
fotografowania.
- Powoli pracuję nad cyklem
o ludziach mieszkających w okolicach elektrowni. Szukam chętnych, którzy pozwolą mi wejść
do swoich domów. Chciałbym
ich tam sfotografować - dodaje.
Paweł studiuje realizację
obrazu filmowego, telewizyj-

nego i fotografię w Wyższej
Szkole Technicznej w Katowicach. Przyszłość wiąże z filmem. Aktualnie pracuje nad
komercyjnymi projektami dla
firm i korporacji. Uczestniczy
też przy tworzeniu filmów
artystycznych.
Fotografowanie traktuje
jak hobby, by nie wkradła się w
nie rutyna. Ceni chwile, kiedy
może wziąć aparat, wyjść na
rower i ruszyć na poszukiwanie
miejsc do kolejnych projektów.
Paweł Gradek
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Więcej zdjęć na stronie:
www.pawelfranikphoto.com
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