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Złodziejstwo
w biały dzień

Teren śmietnika, tuż za blokiem przy ul. Puszkina 1, kłuje
w oczy. Wokół
widać porzucone fotele, kilka butelek, małą szafkę i mnóstwo
ubrań, które
wypadły z przewróconego pojemnika do zbiórki odzieży.
- Ubrania leżą już od czwartku - w błocie i wśród śmieci.
Niech ktoś je
posprząta! - apeluje mieszkaniec ul. Puszkina.
Nie wiadomo, kto zniszczył pojemnik i wyrzucił z niego ubrania.
- Pewnie jakieś ananasy, co nikogo ani niczego nie szanują!
Mało tutaj
takich?! - nie ma wątpliwości pani Katarzyna.
jb

- Dzwonię, bo jestem zbulwersowana bezczelnością i tupetem
złodziei, którzy ograbili naszą
wspólnotę przy ul. Koziełka 43. Z
poprzednich prac przy budynku
zachowaliśmy prawie 100 płytek.
Normalnie, jak to przy domu, nigdy nie wiadomo, kiedy i co się
przyda... Trzymaliśmy je za żywopłotem. I wyobraźcie sobie, że w
środę trzech bezczelnych typków
ukradło nam 50 płytek. Byli przy
tym wybredni, bo wybrali tylko te
nieuszkodzone. Owszem zgłosiliśmy to przestępstwo na Policję, ale
specjalnych widoków na złapanie i
ukaranie złodziei nie ma. To po co
dzwonię? Raz, żeby wyrazić swoje
oburzenie takim bandytyzmem,
dwa, żeby pr zestr zec innych:
nie liczcie na ludzką uczciwość.
Zawsze znajdzie się jakaś gnida,
która gdzieś ma przyzwoitość i
etykę. Chowajcie co się da zanim

Powiat. Obrady rady

Dotacje i Bene Meritus
W czwartek, 30 kwietnia, w sali sesyjnej
starostwa odbędzie się sesja Rady Powiatu
Gliwickiego. Początek o godz. 15
Na początku sesji ślubowanie
złoży Józef Kruczek. To nowy radny,
który wszedł w skład Rady Powiatu
Gliwickiego po rezygnacji złożonej
przez Andrzeja Hosza – zastępcy
wójta Gminy Rudziniec, niemogącego
łączyć tych dwóch funkcji.

Radni w ysłuchają informacji
poświęconej pomocy społecznej, jej
oceny w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej.
W porządku obrad jest siedem
uchwał. Jedna z nich dotyczy przyznania nagrody Bene Meritus, inna

inni, albo nawet ci sami, złodzieje
wam tego nie zabiorą.
Mieszkanka

Akacjowa
w tumanach

- Z powodu remontu ulicy
Koziełka jest teraz objazd przez
naszą Akacjową. I to jest nie do
zniesienia – te tumany kurzu!
Jak jest wiatr, nie można w ogóle
okien otworzyć. Z okazji objazdu
położono tam co prawda jakąś nawierzchnię, ale ona nie ma kleistości, to się w ogóle kupy nie trzyma.
Auta jeżdżą i jeżdżą, a kurz jest
okropny, wściec się można. Na
dodatek Akacjowa, na ostatnim
odcinku, ciągle jest podziurawiona. Co prawda te największe

dziury zostały zasypane, ale jest
mnóstwo małych dziur. Czemu nikt
ich nie zlikwidował?
Franciszek

Sposób na tłok?

- Na osiedlu Wojska Polskiego
II brakuje miejsc parkingowych.
Dawniej też był tłok, ale teraz jest
strasznie! Przyjeżdża rodzinka
i jeździ po całym osiedlu w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania. Zastanawiam się, co się
stało z pomysłem, aby wybudować garaże piętrowe. Podobno
miały takie powstać przy ul. 26
Stycznia. Może to rozwiązałoby
problem?
Knurowianka
Not. bw, MiNa, jb

Knurów. Komunikacyjna majówka

Uwaga, zmiany!

W czasie „długiego weekendu”, od 1 do 3 maja, zmienią się rozkłady jazdy
komunikacji autobusowej należącej do KZK GOP. 1 maja (piątek) i 3 maja
(niedziela) obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta. Wyjątkiem są linie 194 i 710, które pojadą według specjalnych rozkładów jazdy
ważnych w dni wolne w centrach handlowych. 2 maja (sobota) autobusy będą
kursować według rozkładów ważnych w soboty. Szczegóły na stronie www.
kzkgop.com.pl lub informacjach wywieszonych na przystankach.
jb

– udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach. Część pozostałych wprowadzać będzie zmiany
w tegorocznej uchwale budżetowej
i wieloletniej prognozie finansowej
powiatu na lata 2015-2018.
/sisp, bw/

Konkurs

Fotografią o Powiecie
Robisz zdjęcia? Jeśli tak, możesz wziąć udział
w II konkursie fotograficznym „Fotografią
o Powiecie”. Masz czas do 8 czerwca
Do udziału zaprasza Stowarzyszenie Ludzie Miasta z Pyskowic.
W konkursie może wziąć udział
każdy, kto fotografuje. Przewidziano
dwie kategorie tematyczne: pierwsza
obejmuje miejsce charakterystyczne
dla powiatu gliwickiego, druga wydarzenie charakterystyczne dla
powiatu gliwickiego.
Warunkiem udziału jest zrobienie i dostarczenie maksymalnie
czterech zdjęć. Można to uczynić
elektronicznie (e-mail: fotografiaopowiecie@gmail.com) lub przekazując pły tę CD z nagranymi
zdjęciami (pocztą bądź osobiście)

do siedziby organizatora (ul. Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice).
Nie później jednak niż do 8 czerwca.
Koniecznie trzeba też wypełnić i
przekazać organizatorom formularz
zgłoszeniowy (do pobrania na stronie www.ludziemiastapce.hpu.pl).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 czerwca podczas wernisażu
wystawy w Pyskowicach. Projekt
jest współfinansowany ze środków
Powiatu Gliwickiego. Regulamin
konkursu jest dostępny na stronie Stowarzyszenia Ludzie Miasta
(www.ludziemiastapce.hpu.pl).
/sisp, bw/

reklama

Stanica

Sceny z życia małżeńskiego

P

o długiej i wyczerpującej podróży, 10 kwietnia, do Stanicy
przyleciały bociany.
- W sobotę i niedzielę był w gnieździe tylko jeden. Od poniedziałku
drugi bywał, ale nie mógł się zdecydować - opowiada Andrzej Knapik,
który przez trzy godziny obserwował

parę. - Może miał lepsze propozycje?
Od 16 kwietnia bociany tworzą
zgodne małżeństwo.
- Przypuszczam, że miały „trudną” zimę, są bardzo płochliwe i nieufne. W ubiegłym roku pozwalały do
siebie podejść na łąkach bardzo blisko,
teraz unikają ludzi i uciekają przy

najmniejszej próbie zbliżenia - dodaje
pan Andrzej.
Fotograf przez kilka godzin podglądał bocianie zaloty. Cierpliwość
się opłaciła. Panu Andrzejowi udało
się uchwycić na zdjęciach sceny z życia małżeńskiego. Dosyć, jak widać,
burzliwego...

jb, foto: Andrzej T. Knapik
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Knurów

W sobotę 60-letnia rowerzystka
została potrącona przez kierującą
volkswagenem 30-latkę

D

o potrącenia doszło w sobotę,
25 kwietnia, po godz. 16, na
przejściu dla pieszych przy ul. Szpitalnej. Jak podaje policja, ze wstępnych
ustaleń wynika, że kierująca volkswagenem potrąciła rowerzystkę, która
wjechała na przejście dla pieszych. Na
razie zdarzenie jest zakwalifikowane
jako kolizja – obrażenia ciała, jakich
doznała rowerzystka, prawdopodobnie

nie okażą się dostatecznie poważne,
aby uznać rzecz za wypadek.
Wersje zdarzenia przedstawiane
przez obie uczestniczki różnią się od
siebie.
- Będziemy przesłuchiwać policjantów, którzy byli na miejscu zdarzenia,
a także dwóch świadków – informuje
podinsp. Maciej Kawa, komendant
Komisariatu Policji w Knurowie. –

Knurów

Stanica

Bójka

25 kwietnia o godz. 4 dzielnicowi
z Komisariatu Policji z Knurowa zatrzymali na ul. Dworcowej krewkiego
knurowianina. 45-latek zaatakował
31-letniego mężczyznę. Na ofiarę, także
mieszkańca Knurowa, posypał się grad
ciosów. Przede wszystkim ucierpiała
głowa i prawa ręka 31-latka. Napastnikiem zajęli się funkcjonariusze policji.
jb

Foto: arch Policji

Rowerzystka
potrącona
na pasach

Oprócz tego przesłuchamy też samych
uczestników, uwzględniając przy tym
szczególnie sam przebieg zdarzenia. Ich
zeznania zweryfikujemy na podstawie
zabezpieczonych śladów.
Ostateczna wersja zdarzenia nie
została na razie ustalona. Niezależnie
od tego przypominamy przepisy: rowerzysta chcący przekroczyć przejście
dla pieszych, musi zejść z roweru. Jeżeli
tego nie zrobi, grozi mu 100 zł mandatu. A za przejażdżkę przez pasy powodującą kolizję jest dodatkowa kara
200 zł – za spowodowanie zagrożenia
w ruchu drogowym.
MiNa

włamał się do budynku gospodarczego
przy ul. 1 Maja w Stanicy. Wszedł
przez okno, które zabezpieczały dwie
płyty pilśniowe. Policja otrzymała
zgłoszenie 22 kwietnia o północy.
Trwa poszukiwanie złodzieja. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie.
jb

Mateusz Papkala
odnaleziony
P
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jest poszukiwany listem gończym
wydanym przez Sąd Rejonowym w
Gliwicach - informuje Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Postępowanie prowadzi Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach.
jb

Knurów

Wspomnień czas

Stowarzyszenie Byłych Pracowników PRUK
„Koksorem” zaprasza swoich byłych kolegów
i koleżanki na spotkanie pełne wspomnień
i dobrej zabawy
o godz. 16 w „Kredensie”, dawny „Kosmos”, przy ul. Kapelanów Wojskowych
2 - informują organizatorzy. - Na
pewno będziemy się dobrze bawić.
Serdecznie zapraszamy!
/-/

Powiat

Plaga pijanych
kierowców

25

Policjanci z Zabrza zakończyli prowadzone
od października poszukiwania Mateusza Papkali.
Znany działacz samorządowy i społeczny żyje,
jest cały i zdrów… w Ameryce Południowej
mację tę przekazaliśmy jego rodzinie.
Policjanci z zespołu ds. poszukiwań
i identyfikacji osób zabrzańskiej komendy zlokalizowali miejsce pobytu zaginionego – i na tym ich rola się kończy.
Wiadomo, że Papkala jest cały i zdrów,
natomiast kwestia motywów jego tajemniczego wyjazdu pozostaje nieokreślona.
Być może rąbka tajemnicy uchyli
postępowanie prowadzone przez policyjny wydział ds. walki z przestępczością gospodarczą.
- Są to jednak postępowania prowadzone w sprawie, a nie przeciwko
temu mężczyźnie – zastrzega asp. szt.
Marek Wypych.
Znajoma Papkali, Aneta Nowak,
prezes knurowskiego Stowarzyszenia
Cztery Pory Roku, która pomagała w
poszukiwaniach, nie kryje zaskoczenia
rezultatem poszukiwań.
– Gdyby się okazało, że jest w
USA, można by to jakoś tłumaczyć

25 kwietnia o godz. 18.50 kierowca opla astry najechał na ogrodzenie posesji przy ul. Podzamcze
1 w Knurowie. Wezwani na miejsce
funkcjonariusze policji zbadali stan
trzeźwości chudowianina. 36-latek
wydmuchał 2,5 promila.
- Ponadto w trakcie kontroli
okazało się, że mieszkaniec Chudowa

Policja w ramach akcji „Trzeźwość”
zatrzymała kilku nietrzeźwych kierowców.
- Rekordzistą był mieszkaniec Chudowa
- informuje Marek Słomski, rzecznik
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
- Miał we krwi 2,5 promila alkoholu

Policja zakończyła poszukiwania

rzypomnijmy: według relacji
podanej policji przez rodzinę
zaginionego, Mateusz Papkala
wyszedł z domu w Zabrzu pomiędzy
16 a 17 października 2014 roku i od
tamtej pory nikomu nie udało się z nim
skontaktować. 28 października siostra
zaginionego zawiadomiła policję.
Funkcjonariusze z Zabrza dość
szybko ustalili, że Papkala prawdopodobnie opuścił Polskę. Prowadząc
dalsze poszukiwania, w marcu br.
policjanci wpadli na trop, który pozwalał przypuszczać, że zaginiony
najprawdopodobniej przebywa w
jednym z krajów Ameryki Łacińskiej.
Te wstępne ustalenia wkrótce się
potwierdziły.
– Miejsce pobytu Mateusza Papkali potwierdziła tamtejsza ambasada RP – mówi asp. szt. Marek
Wypych, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Zabrzu. – Infor-

Zatrzymanie
z niespodzianką

Spotkania z okazji Dnia Hutnika
są tradycją, którą koksoremowcy kultywują od lat. Ich przyjaźń przetrwała
pomimo zamknięcia zakładu.
- Tym razem spotkamy się 8 maja

Skradł narzędzia
Złodzieje, zanim zaatakują, długo
obserwują dom ofiary. Policja apeluje,
aby zwracać uwagę na obce osoby podejrzanie kręcące się wokół domów.
W środę doszło do kolejnej kradzieży. Nieznany sprawca skusił się na
elektronarzędzia o wartości 600 zł, należące do mieszkańca Zabrza. Złodziej

Knurów

jego współpracą z Akademią Rozwoju
Filantropii, natomiast zupełnie nie
wiem, co Mateusz Papkala miałby
służbowo do zrobienia w Ameryce
Łacińskiej – mówi.
Mateusz Papkala w przeszłości pracował w Urzędzie Gminy
Gierałtowice jako kierownik referatu organizacyjnego, kadr i spraw
obywatelskich. Był też sekretarzem
w Urzędzie Gminy w Toszku. Jest
również prezesem zarządu Forum
Młodzieży Samorządowej. W 2007
roku był współzałożycielem Stowarz yszenia Centrum Ochrony
Zabytków Gminy Gierałtowice z
siedzibą w Chudowie. W ostatnich
wyborach samorządowych kandydował do Rady Powiatu Gliwickiego
– był numerem 2 na liście KWW
Zgoda i Przyszłość w Gierałtowicach
i Pilchowicach (okręg nr 3).

kwietnia o godz. 15.41 na ul.
Wiśniowej w Żernicy w ręce
drogówki wpadł 24-latek z Knurowa.
Miał 2,1 promila alkoholu. Dzień
później, także w Żernicy, funkcjonariusze z KMP Gliwice zatrzymali
50-letniego mężczyznę. Kierujący
oplem astrą nie dość, że był nietrzeźwy (wydmuchał 2 promile), to jeszcze
miał zakaz prowadzenia pojazdów.
50-latek czeka na rozprawę sądową.
Do sądu trafiła także sprawa 41-letniego knurowianina, który został
zatrzy many na u l. Kozielsk iej w
Gliwicach z wynikiem 1,4 promila.
Policja apeluje o rozsądek. Wsia-

danie za kierownicę pod wpływem
zw yczajnie się nie opłaca. Już za
niecały promil można stracić prawo
jazdy nawet na 10 lat.
Co jeszcze grozi pijanym kierowcom?
- Rozprawa sądowa na wniosek
prokuratora i ograniczenie wolności lub
jej pozbawienie do lat 2 - mówi Marek
Słomski. - Warto dodać, że jeśli utraciliśmy prawo jazdy za pod wpływem
alkoholu, to w przypadku zawodowych
kierowców pojawia się problem na linii
pracownik – pracodawca. Najczęściej
kończy się to utratą pracy.
jb

reklama

MiNa
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Wilcza, Chudów

Z chodnikami bezpieczniej
Jeszcze w tym roku Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
planuje budowę chodników w Wilczy przy ul. Karola Miarki
i Chudowie na skrzyżowaniu ulic Zabrskiej i Topolowej

P

olicyjne statystyki porażają - w Polsce, porównaniu z
innym krajami europejskimi,
jest najwięcej wypadków z udziałem
pieszych. Rocznie na naszych drogach
ginie średnio 1800 osób. Najczęściej
do wypadków dochodzi na terenie
zabudowanym.
Więcej chodników to więcej bezpieczeństwa na naszych drogach.
Osoba poruszająca się poboczem
często jest niewidoczna dla kierowcy. Wystarczy nadmierna prędkość,
chwila nieuwagi i o wypadek nietrudno.
Już niedługo nowe chodniki powstaną w Wilczy i Chudowie.
W Wilczy chodnik jest budowany
etapami od 2009 roku.
- Prace zaczęli kilkanaście lat
temu od strony Pilchowic - tłumaczy
Jan Gamoń, sołtys Wilczy. - Teraz
przygotowują się do etapu V, podobno będzie jeszcze etap VI , który ostatecznie połączy chodnik w Wilczy z
tym w Szczygłowicach.
Jak wyjaśnia Aleksandra Wielgosz, zastępca dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Gliwicach, sposób realizaji inwestycji, czyli podział
na etapy, określiły warunki finansowe.

- Środki przeznaczone na to
zadanie w danych latach pozwalały
na wykonanie takich a nie innych
fragmentów. Oprócz odcinka, który
planujemy wybudować w tym roku,
do wybudowania pozostanie odcinek
chodnika o długości ponad 330 m.
Istnieje realna szansa, że zadania
uda się zakończyć w przyszłym roku
- mówi Aleksandra Wielgosz.

Za kilka tygodni ruszy budowa
chodnika o długości ponad 300
metrów. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia.
- Wilcza jest podzielona. Jest chodnik i nagle nie ma chodnika - mówi
pani Maria z Wilczy. - Wreszcie coś z
tym zrobią, bo strach chodzić poboczem.
ZDP przeznaczy na inwestycję
około 200 tys. złotych. Połowę tej
kwoty (100 tys. złotych) dołoży Gmina Pilchowice. Gminni urzędnicy już

Póki co mieszkańcy Wilczy muszą poruszać się poboczem

INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów informuje, że w dniach od 20 do 26 maja 2015 roku odbędzie się wywóz
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz odpadów
niebezpiecznych z terenu zabudowy wielorodzinnej.

Batalia o przywrócenie deputatu
należnego górniczym emerytom
za 2015 rok przeniosła się do
sal sądowych. Zapadły pierwsze
wyroki
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ogłoszenie

Deputat
w sądzie
16

- Obecnie podpisaliśmy umowę
z g miną na ws pół f inan sowanie
zadania i przygotowujemy się do
procedury przetargowej - tłumaczy

Rocznie na naszych
drogach ginie średnio
1800 pieszych

Górnictwo

kwietnia Sąd Rejonowy
w Gliwicach rozstrzygał
w spraw ie powództ wa
o usta lenie istnienia prawa do
deputatu węglowego w 2015 roku,
założonej przez dwóch knurowian.
- Sąd oddalił powództwo, bowiem nie znalazł interesu prawnego do wydania wyroku w tej
sprawie – mówi Michał Zapart z
reprezentującej powodów Kancelarii Radców Prawnych Urban i
Zapart. I wyjaśnia: – Sąd uznał, że
powodowie mają dalej idące roszczenie o zapłatę i z takim właśnie
powództwem powinni wystąpić.
Powodowie nie czują się zawiedzeni.
- Liczyliśmy się z taką ewentualnością – przekonują. – Bardziej

przyjęli stosowną uchwałę.
Podobnie jak istniejący, nowy
chodnik będzie miał nawierzchnię
z kostki betonowej.

Aleksandra Wielgosz.
W Chudowie nowa inwestycja
powstanie w obrębie skrzyżowania
ulic Zabrskiej i Topolowej.
- Planowany chodnik będzie miała
około 30 metrów - informuje Aleksandra Wielgosz.
Radni gminy Gierałtowice podjęli decyzję o współfinansowaniu
inwest ycji. Przeznacz yli na ten
cel 40 tys. złotych. W sumie koszt
budowy powinien zamknąć się w
80 tys. złotych. Kiedy ruszą prace?
W tym roku. Najpierw jednak ZDP
musi ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej
i wykonawcę robót.

istotne jest dla nas to, co usłyszeliśmy
na sali sądowej, bo daje nadzieję na
korzystny finał całej sprawy.
O co chodzi?
- W toku postępowania dowodowego sąd stwierdził, że po stronie Kompanii Węglowej wystąpiły
uchybienia w wypowiedzeniu górniczym emerytom deputatu za 2015
rok – wyjaśnia mecenas Zapart.
– Tym samym należy stwierdzić,
że prawo do tego deputatu nie wygasło. O to jednak będziemy musieli
zawalczyć na sali sądowej.
Mając to na uwadze, złożono
kolejne pozwy. Trafiły do ośmiu
okolicznych sądów rejonowych.
Pierwszych wyroków można się spodziewać na przełomie maja i czerwca.
/bw/

Odbiór zostanie przeprowadzony w kolejności określonej w przedstawionym poniżej harmonogramie.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców zabudowy wielorodzinnej wymienionej w harmonogramie,
o wystawienie w godzinach wieczornych dnia poprzedzającego wywóz lub w dniu wywozu do godziny 6.30
rano wymienionych odpadów w obrębie placyków gospodarczych oraz przed posesję w przypadku kamienic.
Dla osób, które spóźnią się z wystawieniem odpadów nie przewidujemy dodatkowych terminów w ramach
prowadzonej akcji.
Wystawione rzeczy nie mogą tarasować dróg, przejść dla pieszych lub utrudniać normalnego funkcjonowania ciągów komunikacyjnych jak też zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub ich mienia.
Nie będą odbierane odpady pochodzące z remontów i rozbiórek, gruz budowlany, styropian, papa, odpady
komunalne niesegregowane i odpady podlegające segregacji.
Wszystkie odpady zostaną zebrane przez PPHU Komart Sp. z o.o. a następnie poddane odzyskowi
lub unieszkodliwieniu.
HARMONOGRAM
ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, WIELKICH GABARYTÓW
ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Rejon
ZSEiE

RODZAJ ODPADU
GABARYTY

NIEBEZPIECZNE

Rejon pomiędzy ul. Kosmonautów
do ul. 26 Stycznia w tym:
Ułanów, Sikorskiego, Ziętka, Szpitalna
Os. Wojska Polskiego I
Os. Wojska Polskiego II
TBS
Rejon III i IV kolonia + zabudowa wielorodzinna ul. Koziełka, Sienkiewicza,
Wolności, Dworcowa, Pocztowa, Spółdzielcza

20 maj

25 maj

20 maj

Rejon pomiędzy ul. Kosmonautów
do ul. Niepodległości w tym:
ul. 1 Maja 2,6 i TBS 1 Maja,
ul. Szpitalna 20, 22,
ul. Wilsona 22, 45, 96
ul. Niepodległości 10, 26

20 maj

25 maj

Zabudowa wielorodzinna ul.:
Michalskiego, Powstańców Śl., Zwycięstwa
Os. Szczygłowice

20 maj

20 maj

26 maj

20 maj

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ WW. ODPADY ZOSTANĄ ODEBRANE ZGODNIE
Z DOSTARCZONYMI HARMONOGRAMAMI ODBIORU ODPADÓW DLA POSZCZEGÓLNCH REJONÓW.
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Jak uzdrowić te przychodnie?
Nowe lokum dla przychodni ZOZ i dodatkowy lekarz
w przychodni Unii Brackiej – jeśli te plany wejdą
w życie, pacjenci ze Szczygłowic powinni mieć
zdrowsze nerwy

M

ie s z k a ńc y S z c z y g łow ic
od kilku lat skarżą się na
niedogodności związane z
funkcjonowaniem tutejszych przychodni. Podobno aby dostać się
do lekarza pierwszego kontaktu w
przychodni „Unii Brackiej”, trzeba
czasem czekać dwa lub trzy dni, a
w pojedynczych przypadkach nawet
dłużej. Z kolei Przychodnia Rejonowa nr 3 ZOZ mieści się w ciasnej
przestrzeni blokowego mieszkania,
wtórnie przystosowanego do działalności medycznej. Często pacjenci, nie
mieszcząc się w poczekalni, muszą
czekać na zewnątrz. Nie każdy z nich
ma do tego zdrowie. Niektórzy mieszkańcy Szczygłowic przepisali się do
innych przychodni w Knurowie, ale
nie wszyscy są na tyle mobilni, aby
sobie na to pozwolić. Niektórzy są po
prostu skazani na korzystanie z miejscowych placówek służby zdrowia.
Z wagi problemu zdaje sobie sprawę kierownictwo knurowskiej służby
zdrowia. Szczególnie mocno w poprawę sytuacji na lepsze zaangażowali
się Tomasz Pitsch – dyrektor ZOZ-u i
Henryk Hibszer – zastępca dyrektora
ds. administracyjno-technicznych w
ZOZ. Sprawa z Przychodnią Rejonową nr 3 jest o tyle skomplikowana, że
lokal, w którym się ona mieści, nie
spełnia obecnie norm narzuconych
przez ministerialne rozporządzenie.

Przeprowadzka
na Staszica?
Termin na przystosowanie placówki do tych norm ubiega z końcem
2016 roku. Z całą pewnością nie ma
szans na przebudowę – a tym bardziej
rozbudowę – obecnych pomieszczeń
mieszczących się na parterze wieżowca. Wyklucza to konstrukcja budynku.
Zatem skoro przychodnia ma przetrwać, trzeba znaleźć jej nowy lokal.
- Mamy bardzo stabilną, wręcz
komfortową sytuację jeżeli chodzi o personel, natomiast lokalowo sytuacja jest
bardzo zła – przyznaje dyrektor ZOZ
Tomasz Pitsch. – Zdarzało się, że z tego
powodu pacjenci od nas odchodzili, bo
nie wierzyli, że ta przychodnia przetrwa.
Z przychodnią „Unii Brackiej” mamy
mniej więcej po tyle samo pacjentów i
mam nadzieję, że dzięki pomocy miasta
tę równowagę uda się utrzymać.
ZOZ od pewnego czasu zajmował
się poszukiwaniem w Szczygłowicach
pomieszczeń, do których przychodnia
mogłaby się przeprowadzić.
- Szukaliśmy najpierw w zasobach
Kompanii Węglowej. – mówi Henryk
Hibszer, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych w ZOZ. –
Jednak ich przystosowanie wymagałoby
bardzo dużych nakładów finansowych,
znajdowały się też w miejscach, które nie
były najlepsze, jeśli chodzi o dostępność.

I tak znaleźliśmy lokal przy ul. Staszica 1.
ZOZ zlecił opracowanie wstępnej
koncepcji przychodni. Jak relacjonuje
dyrektor Hibszer, okazało się, że to
najlepsze ze wszystkich dotychczas
rozważanych rozwiązań, z dobrym
dostępem dla pacjentów. Budynek
przy Staszica jest po termomodernizacji, zaś dostosowanie lokalu do wymogów przychodni nie wymagałoby tak
wielkich nakładów finansowych, jak
poprzednio rozważane miejsca. Tuż
obok jest apteka, co też stanowiłoby
dodatkowe ułatwienie dla pacjentów.
Dodatkową korzyścią będzie zwolnienie dwóch mieszkań i udostępnienie
ich mieszkańcom.
- Czynimy starania, aby ten lokal
wydzierżawić – informuje dyrektor
Hibszer. – Według naszej oceny są na
to duże szanse. Gdy będziemy mieć
umowę, zlecimy wykonanie projektu,
następnie ogłosimy przetarg. Wiosną
przyszłego roku rozpocząłby się remont. W mojej ocenie po 5-6 miesiącach przychodnia mogłaby przyjmować
pacjentów.
Czy Staszica 1 stanie się wkrótce
nowym adresem Przychodni Rejonowej nr 3 ZOZ?
- Owszem, ta sprawa jest rozważana – potwierdza Mieczysław Kobylec,
dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji,
zarządcy budynku. – Trwają obecnie

Foto: Justyna Bajko

Szczygłowice

Obecna siedziba przychodni nie spełnia
ani oczekiwań lekarzy, ani pacjentów

rozmowy z obecnymi najemcami tych
lokali. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku.

O jeden lekarz więcej

Szanse na pozytywne rozwiązanie
spraw obu przychodni zwiększa zainteresowanie samorządowców.
Adam Ostalecki, radny powiatowy,
wysłuchał wielu skarg pacjentów, zna
też problem osobiście, bo sam przez
pewien czas korzystał z usług jednej z
problematycznych przychodni.
– Pacjenci powinni być obsługiwani w sposób godny, a z sygnałów od
mieszkańców wynika, że nie zawsze tak
jest – mówi radny Ostalecki. – Sytuacja
opieki medycznej w Szczygłowicach nie
jest w najlepszym stanie.
Argumenty te wyłuszczył w interpelacji do Zarządu Powiatu Gliwickiego, zakończonej prośbą o podjęcie
działań na rzecz poprawy sytuacji
pacjentów.
Gruszek w popiele nie zasypiają
radni miejscy. Reprezentujący Szczygłowice Leszek Rejkowicz, Paweł

Szkatuła i Tomasz Mazur zainicjowali
akcję zbierania podpisów pod petycją
w sprawie dostępności lekarza. Dokument złożyli w knurowskim magistracie. Temat też pojawił się na forum
Rady Miasta.
Kwestia obu przychodni była
omawiana na posiedzeniu Zarządu
Powiatu 14 kwietnia. Wzięli w nim
udział prezes Fundacji „Unia Bracka”
Przemysław Zawadzki i dyrektor ZOZ
w Knurowie Tomasz Pitsch. Jak się
okazuje, aby usprawnić funkcjonowanie przychodni „Unii Brackiej” w
szczygłowickim „okrąglaku”, Fundacja planuje przesunięcie do placówki
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ma nadzieję, że umożliwi to
pacjentom większy dostęp do opieki i
da możliwość wyboru lekarza. Prezes
Fundacji poinformował też, że przypadki kilkudniowego oczekiwania
pacjentów na wizytę u lekarzy miały
charakter przejściowy, związany ze
wzmożoną ilością infekcji bakteryjno-wirusowych na początku tego roku.
Mirella Napolska

Gdzie na majówkę

1 maja

K N U R Ó W. P O W S TA N I A W
GRZEJNIKU. O godz. 18 w Grzejniku przy ul. Szpitalnej 8 wystąpi
zespół GAN. Punk-rockowy koncert
upamiętni powstania śląskie. Początek o godz. 18. Bilety – 20 zł.
GLIWICE. URODZINOWA MARINA. Portowa przystań świętuje 3
urodziny. O godz. 16 wystąpi zespół
Elvis, o godz. 17 – tort i toast. Muzyczna zabawa do rana.

2 maja

LEMON W SZCZYGŁOWICACH.
Koncert odbędzie się w Domu Kultury. Start o godz. 19. Bilety – 55/50 zł.
ŻORY. ŁOWCY B. Kabaret wystąpi o godz. 19 w miejscowym domu
kultury. Wcześniej (w godz. 16-19)
na dziedzińcu placówki odbędzie się
Dzień Muzyki. Wypełnią go muzyczne koncerty i występy chórów.
RYBNIK-CHWAŁOWICE. WIELKA MAJÓWKA. Zabawa przy Domu
Kultury rozpocznie się o godz. 15.
W programie przeboje lat 80. i 90.,
występy orkiestr dętych i zabawa
taneczna.
C Z E RW IO NK A- L E S ZC Z Y N Y.
KONCERT MAJOWY. O godz. 18.15
w CKE odbędzie się koncert Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” i solistów.
Wstęp wolny.
GLIWICE. KONST Y TUC JA 3
MAJA. Uroczystości rozpocznie nabożeństwo w kościele katedralnym
(godz. 12.30). Ciąg dalszy od godz.
14 na Placu Krakowskim. Główna
atrakcja: koncert orkiestr dętych.
GLIWICE. PROJEKT GRECHUTA.
Scena Bajka – Kino Amok będzie
miejscem występu Martyny Jakubowicz i Krzysztofa Kijańskiego z formacją Plateau. Przedstawią „Projekt
Grechuta Akustycznie” - program
nawiązujący do twórczości Marka
Grechuty. Początek o godz. 18.

reklama

3 maja
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Knurów. Straż Miejska wznawia coroczną akcję

- Czy w tym roku Straż Miejska
będzie znakować rowery
– dopytują zainteresowani
knurowianie. – Oczywiście,
zamierzamy kontynuować akcję
– zapowiada komendant
Andrzej Daroń

Na pohybel złodziejom
oznacz rower swój
W ubiegłym roku knurowscy strażnicy
zabezpieczyli ponad setkę rowerów

W

2014 roku strażnicy oznakowali 101 rowerów. Liczą,
że w nowym, czwartym z
kolei, sezonie nie zabraknie chętnych
do takiego zabezpieczenia swoich
jednośladów.
- Akcja bezpłatnego znakowania
rowerów rozpocznie się 13 maja i
potrwa do 30 września – mówi komendant Daroń. – Pojazdy będzie
można znakować w każdą środę, w
godzinach 14.00-17.00 w siedzibie
Straży Miejskiej.
Co trzeba zrobić, żeby oznakować rower? Wystarczy wybrać się do
siedziby SM (ul. Niepodległości 5) z
rowerem, mieć dokument tożsamości
ze zdjęciem oraz paragon lub fakturę
potwierdzającą zakup pojazdu. Brak
takiego paragonu nie jest problemem
nie do przeskoczenia. W takiej sytuacji właściciel pojazdu proszony jest
o złożenie oświadczenia, w którym
krótko podaje okoliczności nabycia
jednośladu.
Znakowanie odbywa się w obec-

Rolnictwo

ARiMR
przedłużona termin
Do 15 czerwca Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła termin
przyjmowania wniosków o przyznanie
dopłat bezpośrednich za 2015 rok

P

ierwotnie termin upływał 15
maja. Powodem jego wydłużenia terminu są m.in. nowe zasady
w zakresie dopłat bezpośrednich,
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz płatności ekologicznej, które części wnioskodawców
stwarzają trudności.
Aby ułatwić składanie wniosków, Biuro Powiatowe ARiMR w
Pyskowicach udostępniło jedno z
pomieszczeń pracownikom Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, którzy będą
pomagać rolnikom w wypełnianiu
wniosków.

ności i za zgodą osoby dorosłej – nie
można więc wysłać dziecka, rodzic
lub opiekun musi mu towarzyszyć.
Strażnicy miejscy grawerują numer na ramie roweru. Specjalnym
pisakiem oznaczają go – znak będzie
widoczny w promieniach ultrafioletowych. Pojazd otrzymuje też naklejkę
informującą, że został oznakowany.
To dla potencjalnego złodzieja znak,
że nie warto kusić się na ten łup,
gdyż znajduje się w policyjnej bazie
danych.
Cała procedura trwa kilkanaście
minut. I jak praktyka pokazuje, nie
jest to stracony kwadrans. W wielu
przypadkach pozwala właścicielowi
roweru cieszyć z uroków jazdy na
dwóch kółkach znacznie dłużej niż
posiadacze pojazdów nieoznakowanych...
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące znakowania, odpowiedź uzyskasz dzwoniąc do Straży Miejskiej
– tel. 32 339 22 37 lub 32 330 15 59.
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Marsz Żywych 2015

Przywracają pamięć

W milczeniu przeszli drogę śmierci. Drogę naznaczoną bólem
i łzami tysięcy ludzi. Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 oddali hołd ofiarom Holokaustu

Wnioski o przyznanie płatności
obszarow ych można sk ładać za
pośrednictwem internetu (na stronie internetowej www.arimr.gov.
pl została zamieszczona aplikacja
e-wniosek), poczty, a także osobiście
w biurze powiatowym ARiMR w
Pyskowicach przy ul. Kopernika 2.
Do złożenia wniosku przez internet potrzebne są login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego
Agencji. O ich uzyskanie trzeba się
starać wnioskując do kierownika
biura powiatowego.

/sisp, bw/

Spóźnialscy dostaną mniej

Kto się spóźni i nie zdąży złożyć wniosku do 15 czerwca, będzie
mógł to jeszcze zrobić do 10 lipca. Niestety, wówczas należne
dopłaty będą obniżane o 1 proc. za każdy roboczy dzień zwłoki.

reklama
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M

arsz Ży w ych jest w y razem
pamięci o traumat ycznych
czasach wojny i zagłady. Od 1988 roku
młodzież żydowska i polska wspólnie wędruje po śladach ofiar - ludzi,
którym naziści odmówili prawa do
istnienia. Marsz tradycyjnie wyrusza
w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady.
W tym roku uroczystość przypadła
na 16 kwietnia.
Trzykilometrowa trasa biegła
od bramy ze złowieszczym napisem
„Arbait macht frei” w byłym obozie

Auschwitz I aż do obozu Auschwitz
II -Birkenau. Marsz rozpoczął dźwięk
szofaru, czyli baraniego rogu, przejmująco rozdzierając ciszę. Młodzież
szła wzdłuż kolczastego muru, niosąc
f lagi swoich państw. Zmierzała w
stronę budynków dawnych krematoriów, gdzie obecnie jest pomnik ofiar
Holocaustu.
Uczniowie klasy mundurowej II
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 od paru
lat biorą udział w marszu i składają

kwiaty pod Ścianą Śmierci.
- Marsz Żywych to nie tylko wspólne wspominanie przeszłości, ale także
okazja do spotkania z młodymi ludźmi
z całego świata oraz świetna lekcja tolerancji - podkreśla młodzież z ZSZ 2.
Uczniowie klasy mundurowej,
swoją postawą i zaangażowaniem,
przywracają pamięć o czasach, o
których zapomnieć nie można. Bo
ci, którzy nie pamiętają przeszłości,
skazani są na jej powtarzanie.

jb, foto: arch. ZSZ 2
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Na „chłopski rozum” wystarczyłoby ponowne wytyczenie pasów - przemalowując
je raz, dwa - i problem zostałby rozwiązany; drogowcy przekonują jednak,
że tak się nie da, że to bardziej skomplikowana materia...

VII Knurowskie Dni Integracji

Foto: Mirella Napolska

Razem o świecie
niepełnosprawnych

Knurów

Tegoroczne Knurowskie Dni Integracji, czyli
święto osób niepełnosprawnych, ich opiekunów
i nauczycieli, potrwają od 13 do 17 maja.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji
m.in. wystawę fotograficzną, spotkania z
teatrem i piosenką oraz zawody sportowe.
Świętowanie zakończy VII Integracyjny Festyn
Rodzinny. Bądźmy wtedy razem!

Dla Przeglądu

Niełatwa krzyżówka
Wraz z nową galerią handlową przybyło
skrzyżowanie ze światłami. Jednak nowa organizacja
ruchu nie wszystkim się podoba

P

owstanie Ga lerii Stara Cegielnia wiązało się ze zmianą
organizacji ruchu w okolicy
nowego obiektu – na skrzyżowaniu z
ul. 1 Maja zamontowano sygnalizację
świetlną. Potencjalni klienci nadjeżdżający od strony ronda Jana Pawła II
mają wydzielony osobny pas do skrętu
w prawo. Klienci centrum handlowego
nie mają powodów do niezadowolenia.
Jednak trafiają do nas głosy kierowców, którzy mijając Starą Cegielnię
po prawej, jadą dalej prosto. Jaki jest
powód niezadowolenia? Otóż na tym
skrzyżowaniu prawy pas jest przeznaczony dla skręcających w prawo, (do
galerii) zaś lewy – dla jadących prosto
i skręcających w lewo, w Aleję Lipową.
Ci, którzy zamierzają skręcić w lewo,
przepuszczają jadących z przeciwka. A
ci jadący prosto, mimo że mają zielone,
zablokowani muszą czekać, aż skręca-

jący w Lipową wykonają swój manewr.
I gdy już mają ruszyć, okazuje się, ze
nic z tego, bo… znowu jest czerwone.
Da capo al fine.
Sprawa krzyżówki przy Starej
Cegielni była już poruszana podczas
sesji Rady Miasta. Na pierwszy rzut
oka wydaje się, że rozwiązanie problemu nie będzie trudne – wystarczy
zmodyfikować sygnalizację świetlną.
i przemalować znaki poziome. Prawy
pas służyłby skręcającym w prawo i jadącym prosto, a na lewym pozostałby
lewoskręt. O możliwość wprowadzenia zmian zapytaliśmy w gliwickim
ZDP, zarządcy drogi.
- Dotąd nie mieliśmy sygnałów w
tej sprawie – mówi Jan Osman, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Gliwicach. – Poza tym na razie jeszcze
nie przekazano nam w zarząd tego
skrzyżowania. Cóż, zawsze istnieje

możliwość wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu, natomiast nie są
to zmiany do zastosowania z dnia na
dzień, nie da się tego przeprowadzić
jednym prostym ruchem.
Można się domyślać, że organizacja ruchu przy galerii handlowej
została przez kogoś przemyślana i
opracowana, a sygnalizacja nie jest
sztywnie odliczana sekundnikiem,
lecz jest oparta o pomiary ruchu.
Jednak nikt nie jest doskonały – ani
ludzie, ani komputery. Za to jedno
jest pewne – aby kwestia zmian na
skrzyżowaniu stała się czymś więcej
niż hipotezą, głosy niezadowolonych powinny przybrać urzędową
formę pisemnych wniosków k ierowanych do rozpatrzenia przez
gliwicki ZDP.
MiNa

Bezpłatna terapia dla dzieci z MPD

Miesiąc chodu w Fizjoficie
W bojkowskim Centrum Fizjoterapii „Fizjofit” osoby z mózgowym
porażeniem dziecięcym mogą skorzystać z terapii z użyciem
nowoczesnej ortezy

W

szystko dzięk i projektowi
badawczemu, który „Fizjofit”
realizuje wraz w Wydziałem Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji
w Bielsku-Białej, Politechniką Śląską
i gliwicką firmą Technomex. Projekt
dotyczy tego, jak nowoczesne środki
techniczne wpływają na rehabilitację
dzieci z MPD. Pacjenci, którzy się
do niego zgłoszą, są poddawani miesięcznej terapii chodu z użyciem nowoczesnej, aktywnej ortezy o nazwie
„Egzoszkielet Ekso GT”. Pacjenci
dwukrotnie zostaną zbadani pod
kątem chodu – na początku terapii i
na jej końcu. Wyniki tych badań będą
podstawą do opracowania programu
dalszej rehabilitacji chodu dziecka.
Ta intensywna terapia (codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel), to
dla pacjentów z MPD dobra okazja

do rozwoju umiejętności chodzenia.
Okazja tym większa, że terapia,
która standardowo kosztowałaby
niemałą sumę, w ramach projektu
jest bezpłatna.
Projekt rozpoczął się 7 kwietnia,
ale są jeszcze wolne miejsca. Co należy zrobić, aby wziąć w nim udział?
- Przede wszystkim należy zadzwonić i umówić się na wstępną
wizytę kwalifikacyjną, aby wykluczyć
przeciwwskazania – mówi Monika
Granieczny z Centrum Fizjoterapii
„Fizjofit”. – Program mówi o dzieciach, ale wbrew pozorom nie ma tu
ograniczeń wiekowych. Osoba z MPD,
która ma 42 lata, to w tym kontekście
też dziecko.
Jest jednak kilka warunków,
które muszą być spełnione, aby
wstępnie brać pod uwagę możliwość
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korzystania z ortez. Po pierwsze –
pacjent musi mieć co najmniej 148
cm wzrostu. Musi też umieć przejść
choćby kilka metrów, samodzielnie lub z asekuracją. Ważna jest
również możliwość współpracy z
rehabilitantem (chodzi o rozumienie
i spełnianie poleceń). Dodatkowym
warunkiem jest brak przeciwskazań
do przeprowadzenia treningu chodu
ze strony narządu ruchu lub innych
narządów.
Wszyscy chętni do zgłoszenia
dziecka na terapię w ramach projektu, mogą kontaktować się z Centrum
Fizjoterapii „FIZJOFIT” (Gliwice –
Bojków, ul. Szparagowa 19, tel. 32 234
07 25). Tam otrzymają bardziej
szczegółowe informacje i będą mogli
umówić się na wstępną wizytę.
MiNa

T

omasz Rzepa - pomysłodawca,
inicjator i współorganizator : - W
tym roku kolejny raz klucze do miasta zostaną przekazane uczestnikom
Knurowskich Dni Integracji „Bądźmy
razem”. To już siódma edycja tego
wyjątkowego wydarzenia. Oficjalny
start - 13 maja.
Uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy na środowe popołudnie. W
czwartek, zaplanowano dwa spotkania z gośćmi KDI, czyli Piotrem
Pogonem i Łukaszem Żelechowskim,
skierowane głównie do młodzieży. Ta
forma kontaktu ze znanymi osobami
ze świata niepełnosprawnych sprawdza się fantastyczne! Równocześnie
w Domu Kultury w Szczygłowicach
odbędzie I Integracyjny Festiwal
Artystyczny mieszkańców DPS-ów
oraz knurowskiej młodzieży. Festiwal
zainauguruje karaoke. Natomiast
w godzinach popołudniowych kompleks boisk sportowych „Orlik” będzie gościł uczestników miniturnieju
piłkarskiego „Bądźmy Razem” .
W piątkowy poranek w Kinie
Scenie Kulturze rozpoczną się kolejne
Integracyjne Spotkania Teatralne. Ta
ciekawa impreza na stałe i dobrze
wpisała się w program KDI. Z kolei w
hali MOSiR-u koncentrować się będą
zmagania w ramach Integracyjnego
Dnia Sportu. Szczególnej uwadze
polecam pokazowy mecz rugby na
wózkach oraz pokaz aktywnej rehabilitacji.
Na piątkowy wieczór (godz .
18.00) zapraszamy do Klubu Kultur y Lokalnej „Sztukateria” na
wystawę fotograficzną Mateusza
Przybyły pt. „Niezni szcz alni?”.
Zdjęcia ukazują w nietypowy sposób
zawodników katowickiej drużyny
rugby na wózkach.
Fotografie artysta opatrzył komentarzami, jak do tego doszło,
że bohaterowie zdjęć stali się niepełnosprawni. Mateusz Przybyła
przygotował także opisy uczuć towarzyszących osobom pełnosprawnym
w postrzeganiu niepełnosprawności.
Celem wystawy jest pokazanie
osobom pełnosprawnym, że niepełnosprawność to bardzo często przypadek, który zdarzyć się może każde-

mu z nas.
Wystawa
ma z jednej strony
ostrzegać
i przypominać o rozwadze
na co dzień, z drugiej zaś uwrażliwić osoby pełnosprawne na postrzeganie osób z niepełnosprawnością jako równorzędnych
obywateli.
Na sobotę zaplanowaliśmy „Bieg
przewodnika – bieg na orientację dla
niewidomych” – rozpoczęcie w parku
„przy fontannie” o godz. 10.00.
Po południu kompleks handlowy
„Merkury” będzie miejscem Integracyjnego Festynu Rodzinnego.
Wystąpią młodzi artyści ze stowarzyszeń, szkół i organizacji skupiających
osoby niepełnosprawne oraz zespoły
działające przy Centrum Kultury w
Knurowie. Na zakończenie - koncert
Orkiestry KWK Knurów wspierany
młodymi, utalentowanymi solistami.
Finał VII Knurowskich Dni Integracji będzie mieć wymiar duchowy.
W niedzielę w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
zostanie odprawiona msza św. dziękczynna w intencji uczestników i
organizatorów.
Warto podkreślić, że VII KDI
„Bądźmy Razem” to wspólne przedsięwzięcie knurowskich organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi: Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Caritas, MG-2, MSP-2,
MP nr 13 – wszystkie placówki z
oddziałami integracyjnymi – a także
Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu
Szkół Zawodowych, stowarzyszenia
TRION, Słoneczko i DPS „Zameczek”
z Kuźni Nieborowskiej. Trudne do
przecenienia w przygotowaniu tego
święta integracji jest WIELKA pomoc
miasta - widoczna w poprzednich
latach i w tym także przychylność i
wsparcie prezydenta Adama Ramsa,
honorowego patrona imprezy, oraz
podległych mu jednostek - szczególnie
Centrum Kultury i MOSiR-u oraz
MOPS-u. Słowa wdzięczności należą
się też osobom wspierającym i patronom medialnym.
Patrząc na poprzednie lata, jestem przekonany, że VII Knurowskie
Dni Integracji dobrze przysłużą się
budowie więzi między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi. Spotkania
te służą przede wszystkim temu, żeby
znikały bariery zarówno te architektoniczne, jak i te między nami. W
imieniu organizatorów i sympatyków
serdecznie zapraszam do przyłączenia
się do wspólnej zabawy.
not. jb
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Knurów

Starzy-nowi goście ze Svitu
Część z nich była tu po raz pierwszy, a wkrótce
przyjadą ponownie, aby świętować Dni Knurowa.
Od środy do piątku w Knurowie gościła delegacja
partnerskiego miasta – słowackiego Svitu

Foto: Mirella Napolska

W Urzędzie Miasta znalazł się czas na rozmowę
z prezydentem Adamem Ramsem i sekretarzem Piotrem
Dudło. Drugi od lewej burmistrz Svitu Miroslav Škvarek

T
Gości ze Svitu oprowadzali po Knurowie zastępcy
prezydenta - Barbara Zwierzyńska i Piotr Surówka.
W ratuszu powitał ich przewodniczący Rady Miasta - Tomasz Rzepa

a robocza wizyta miała w dużej
mierze charakter zapoznawczy
– po listopadowych lokalnych
wyborach we władzach Svitu zaszły
znaczne zmiany. Większość gości była
więc w Knurowie po raz pierwszy.
W delegacji z zaprzyjaźnionego
miasta znalazł się, rzecz jasna, burmistrz Svitu – Miroslav Škvarek, jego
zastępca, Ivan Zima, ale i poprzedni
burmistrz, świetnie znający Knurów
i jego włodarzy, Rudolf Abrahám.
W środę, po przyjeździe, Słowac y zdą ż yli zobaczyć spor towe
obiek t y K nurowa. Cz wa r tek był

bardzo intensywnym dniem. Sympatyczni goście ze Svitu, w towarzystwie gospodarzy, przyjrzeli się
funkcjonowaniu wysypiska śmieci,
oczyszczalni ścieków, zapoznawali
się z topografią miasta, inwestycjami – zarówno trwającymi, jak i tymi
planowanymi. Odwiedzili ratusz,
urząd miasta, a także, zupełnie spontanicznie, różne miejsca nieujęte w
planach wycieczki, w tym naszą redakcję. Wkrótce Słowacy ponownie
odwiedzą Knurów – już się szykują
na Dni Knurowa.
MiNa

Krwiodawcy na Tamie
„Deutsch-Wagen-Tour” w Knurowie

Jasne, że klar

Foto: Archiwum klubu

Knurów, Czerwionka-Leszczyny

Nauka przez zabawę może sprawić, że dzieci
polubią naukę języka obcego. Przekonuje do
tego projekt warszawskiego Goethe-Institut,
w którym wzięli udział gimnazjaliści
z knurowskiego MG-3
Animacje z chustą, zabawy oparte o refleks, a wszystko – po niemiecku.
50 gimnazjalistów wzięło udział w niekonwencjonalnych lekcjach przygotowanych przez Goethe-Institut. W piątek przed Miejskim Gimnazjum nr 3
zaparkował kolorowy samochód projektu „Deutsch-Wagen-Tour”.
– Nie lubię niemieckiego, ale coś takiego mi się naprawdę podobało – mówiła tuż po zajęciach jedna z uczennic.
- W ten sposób wszystko łatwiej wchodzi do głowy – dodała druga. – Na
lekcji też nie jest nudno, też się bawimy, ale nie aż tak.
Od 2009 roku ekipy projektu odwiedzają szkoły i przedszkola w całej
Polsce, promując niemiecki język i kulturę.
- Przekonujemy dzieci, aby zaczęły się uczyć języków obcych – mówi
Beata Hadasz, lektor języka niemieckiego z „Deutsch-Wagen-Tour”, która
prowadziła zajęcia z knurowskimi gimnazjalistami. – Aby uwierzyły, że
są w stanie się ich nauczyć. O ile angielski jest międzynarodowym językiem
komunikacji, o tyle na rynku pracy jego znajomość już nie wystarcza, warto
znać też drugi język obcy.
- Staramy się, aby dzieci poznawały języki obce od innej strony – mówi Ewa
Życzyńska, germanistka i romanistka, która wraz z Magdaleną Sarną, również uczącą niemieckiego w MG-3, zaprosiły DWT do Knurowa. – Piątkowe
zajęcia były inspirujące także dla nas, nauczycieli. Zresztą pewne elementy
animacji praktykujemy na naszych lekcjach.
Udział w DWT to nie tylko same piątkowe zajęcia. W międzyczasie
uczniowie zapoznawali się bliżej z kulturową i kulinarną stroną Niemiec,
przygotowywali projekty plastyczne. Efekt tych przygotowań był widoczny
tego dnia w kąciku niemieckim, zorganizowanym na szkolnym korytarzu.
MiNa

8

Rywalizacja rywalizacją, ale krwiodawcy jeszcze bardziej cenią sobie towarzyski
charakter imprezy – okazję do relaksu i miłego spędzenia wolnego czasu

Słoneczny sobotni dzień członkowie knurowskiego Klubu
Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana spędzili
wędkując na zbiorniku Tama w Czerwionce-Leszczynach

S

tefan Wolny, Krzysztof Socik,
Adam Pobłocki i Jan Korcz wzięli
udział w IX Zawodach w Wędkowaniu Spławikowym, zorganizowanych
przez Klub Fenix z Bełku.
- Stawką był Puchar Dyrektora
Regionalnego Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
– mówi prezes klubu Adam Pobłocki.
Jak się okazało, knurowianie
bardzo miłosiernie potraktowali rybie okazy skrywające się w głębinach
akwenu. Zajęli piąte miejsce na sześć
uczestniczących w zawodach. Trium-

fowali gospodarze.
Okazja do rewanżu nadarzy się w
sobotę, 23 maja. Tego dnia knurowscy krwiodawcy będą gospodarzami
III Zawodów w Wędkowaniu Spławikowym. Zaplanowano je na stawie
Moczury.
/bw/
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Występ Michała Bajora łączy
niepowtarzalne dźwięki i poetyckie
teksty

Szczygłowice

Mapa drogowa pana Bajora
Michał Bajor zabrał słuchaczy na muzyczną wędrówkę po
rozpalonym od tańca Buenos Aires, zanurzonym w mgle
Londynie i tonącym w światłach Manhattanie. Artysta
na scenie Domu Kultury w Szczygłowicach promował swoją
najnowszą płytę „Moje podróże”

Publiczność kilka lat czekała na powrót
artysty do Knurowa

M

ichał Bajor stworzył osobny
muzyczny świat: przestrzeń
niepowtarzalnych dźwięków, poetyckich tekstów i głosu z
charakterystycznym wibrato.
Koncert „Moje podróże” powstał
w fascynacji światem i jego bogactwem.
- Zwiedzanie to moja pasja - przyznał artysta.
Mapa drogowa Michała Bajora
wiodła przez dalekie kraje, beztroską
krainę dzieciństwa i młodzieńczy
czas marzeń o wielkiej scenie. Było
lirycznie i ... tanecznie. Artysta tańczył
flamenco, aby po chwili zanurzyć się
w gęstej od smutku atmosferze fado.
opolanin, w przerwie między utworami, opowiadał anegdoty z podróży.
- W czasie wyprawy do Londynu
złapałem bakcyla zakupów. Zdarzyło
się, że będąc na Florydzie, kupiłem

w jednym z tamtejszych sklepów, 50
grzebieni i 50 lusterek dla zaprzyjaźnionych pań w Polsce. Już po odejściu
od kasy, kasjerka spojrzała na mnie i z
uśmiechem spytała: „Kochany, a teraz

powiedz mi, kiedy i gdzie otwierasz ten
salon fryzjerski” - wspominał muzyk.
W Knurowie artysta gościł trzy
razy. Pierwsza wizyta - 18 lat temu
w Domu Kultury przy ul. 1 Maja ze

spektaklem „Bajor w Buffo”.
- Pamiętam ten koncert bardzo
dokładnie. Był piękny, letni dzień opowiada Marek Krysiuk, miłośnik
muzyki Michała Bajora. - Zachwyciły

nas i artysta, i dekoracja, złożona
z mnóstwa żaróweczek. Obrotowa
scena miała lustra - artysta pojawiał
się i znikał. Bajorowi towarzyszyła
czarnoskóra wokalistka w przepięknej czerwonej sukni z cekinami.
Byliśmy bardzo rozentuzjazmowani,
że Broadway i amerykańska muzyka
zawitała do Knurowa.
Przygoda z „Buffo” nie trwała
długo. Dzisiaj Michał Bajor już nie
potrzebuje rozdmuchanej dekoracji,
tysiąca świateł i cekinów. Na niedzielnym koncercie towarzyszył mu
jedynie czarny fortepian, oświetlony
punktowym światłem.
Michał Bajor ma swoją wierną
publiczność: zasłuchaną w jego muzykę, rozumiejącą wrażliwość i styl
wykonania. Gdy wybrzmiały akordy
ostatniej piosenki, oklaski w Domu
Kultury w Szczygłowicach długo nie
milkły. Artysta bisował trzy razy, a po
zakończeniu koncertu cierpliwie rozdawał autografy i podpisywał płyty.
- Koncert był fantastyczny - mówił Marek Krysiuk. - Świetny wokal
i gra aktorska. Bezcenne przeżycia!
Tekst i foto: Justyna Bajko

Knurów. Koncert z przesłaniem

Poniósł się śpiew, wybrzmiały strofy. Po Godzinach...
Wiersze czyta
autor - Mirosław
Kirszensztejn

Przejmujące strofy, rap z przesłaniem, uczucia wyśpiewane
sopranem, gitarowe brzmienia, a na koniec solidna dawka
dobrego rocka złożyły się na „Muzyczny Wieczór” w Kinie Scenie
Kulturze
Zespół Po Godzinach

I

nspiracją były... wiersze. Niepoślednie, przenikliwe, a nieraz i
rozdzierające duszę strofy. Wzięte
z życia. Niełatwego, znaczonego

poczuciem braterskiej straty i ojcowskim bólem nad chorobą syna.
Ich autorem jest Mirosław Kirszensztejn. Knurowianin, nauczyciel,

Widzowie nie szczędzili braw artystom
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rodzic. Zadebiutował 20 lat temu.
Wiersze były sposobem na poradzenie
sobie ze śmiercią brata. Na powstanie
najnowszego tomiku – „I nic tu do
zwiastowania” – wpływ miały narodziny syna i wiadomość o jego chorobie, autyzmie.
Nowy tomik ujrzał światło dzienne przed rokiem. Stało się to w czasie
wieczorku poetycko-muzycznego w
klubie Gama. Muzycznie poetę wsparł
wówczas zespół Po Godzinach.
Rok minął, jednak prawda i emocje zawarte w strofach czasowi się nie
poddały.
- Pomyśleliśmy, że warto przywołać je ponownie, ale w sposób, który
jeszcze pełniej podkreśli siłę tych uczuć
– powiedział Przeglądowi Eugeniusz
Jurczyga, lider zespołu Po Godzinach,
a zarazem prezes Towarzystwa Miło-

śników Knurowa, współorganizatora
– wraz z Centrum Kultury – „Muzycznego Wieczoru”. – Pojawił się pomysł
koncertu z poezją.
Wyszło znakomicie. Nie żałował,
kto był. A był, był... Widownia zapełniła się do ostatniego miejsca.
Zaczęło się romant ycznie. W
nastrój, z wiodącą miłosną nutą,
wprowadziły słuchaczy Magdalena
Okońska i Marta Pagacz – duet, który
na co dzień można podziwiać w Operze Śląskiej w Bytomiu.
Zdecydowanie odmienny od operowego styl to żywioł Rafała „Błaszczu” Błachowskiego z Bytomia. Ten ceniony raper jeden ze swoich utworów
oparł na słowach wiersza Mirosława
Kirszensztejna. „Zombi” – bo taki ma
tytuł – to wyraz wyczulenia twórcy
muzycznego na życiową sytuację po-

Tomik pt.

„I nic tu do
zwiastowania...”

można zakupić (cena: 15 zł) w
klubach spółdzielczych, sekretariacie Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie oraz księgarni w centrum
handlowym Merkury.
Publikacja została wydana dzięki
wsparciu Towarzystwa Miłośników
Knurowa, OK Banku Spółdzielczego, Centrum Kultury i Tomasza
Michalskiego.

ety. Utwór znaleźć można na kanale
youtube (wpisując „Błaszczu-Zombi”). Autor wyjaśnia jego genezę i
zachęca do pomocy pięcioletniemu
Bartkowi. Publiczność brawami
nagrodziła tyleż altruizm rapera, co
oryginalność i jakość jego utworu.
Cisza, a potem ok laski. Tak
zebrani reagowali na wiersze, które
ze sceny najpierw wyczytał autor, a
później Agata Ogonowska.
- Czuję tremę i wzruszenie, nie
wiem co bardziej – przyznał pan
Mirosław. – To bardzo trudne wyrażać publicznie coś tak osobistego. I
niezwykłe, że to wyznanie nie trafia
w pustkę, lecz jest serdecznie przyjmowane.
Kolejne brzmienia, tym razem
gitarowe, stały się zasługą Jacka
Sokołowskiego z zespołu Akustyczne Historie z Czechowic-Dziedzic.
Finał koncertu należał do grupy Po
Godzinach.
Tekst i Foto: Bogusław Wilk
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rozrywka nr 17
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Zuzanna Jaworska z Czerwionki-Leszczyn
ur. 19.04.2015 r., 4170 g, 58 cm

Julia Lisińska z Knurowa

ur. 21.04.2015 r., 2500 g, 50 cm

Anastazja Kotula z Czerwionki-Leszczyn
ur. 22.04.2015 r., 2360 g, 47 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).

Nadia Grzegorzyca z Knurowa

ur. 21.04.2015 r., 3000 g, 50 cm

Oliwier Palenga z Knurowa

ur. 21.04.2015 r., 3470 g, 54 cm

Amelia Kowol ze Stanicy

ur. 22.04.2015 r., 3470 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 15/2015 brzmiało: „PIĘKNOŚĆ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Grazyna Szlaga. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Hanna Michalska z Żor

1-5.05.2015 r.
PIĄTEK-WTOREK

ur. 22.04.2015 r., 3670 g, 55 cm

Mia Piętka z Knurowa

ur. 22.04.2015 r., 2790 g, 48 cm

Nocny pościg
- godz. 17.45
30.04.2015 r.
CZWARTEK
Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów
2D
- godz. 16.00

17

Patryk Gamoń z Knurowa

ur. 23.04.2015 r., 3930 g, 56 cm

Amelia Starek z Knurowa

ur. 23.04.2015 r., 2740 g, 52 cm

System
- godz. 20.00
Kopciuszek
- godz. 17.30

6.05.2015 r.
ŚRODA

Seria Niezgodna. Zbuntowana
- godz. 19.30

System
- godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

Kacper Rygiel z Knurowa

ur. 24.04.2015 r., 3130 g, 51 cm

Róża Białek z Radlina

ur. 25.04.2015 r., 3300 g, 52 cm
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Szczygłowice

Pyza na knurowskich
ścieżkach

Szczygłowice. LemON zagra i zaśpiewa w Domu Kultury

Zostały
ostatnie bilety

W rocznicę 35-lecia śmierci Hanny Januszewskiej, pisarki i tłumaczki, Filia
nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprosiła dzieci do udziału konkursie
plastycznym „Ele-mele dudki”. W roli głównej - bohaterowie książek
zapomnianej autorki
Uczestnicy konkursu
„Ele-mele dudki”
z wychowawcami
i organizatorami

NAGRODZENI

P

yza, bohaterka cyklu książek Hanny
Januszewskiej, wędrowała przez
świat, szukając odpowiedzi na pytania o polską historię, kulturę i tradycje.
Opowieści o Pyzie bawiły kilka pokoleń
dzieci. Dzisiaj już mało kto pamięta o ciekawskiej dziewczynce w pięknej ludowej
spódnicy. Konkurs organizowany przez
Filię nr 3 MBP przypomniał nie tylko o
przygodach Pyzy, ale także przywrócił
dzieciom innych bohaterów książek Hanny Januszewskiej.
Wyobraźnia dzieci nie wie, co to
granice i ograniczenia. W bibliotece aż
zaiskrzyło się od feerii barw i kształtów.
Mali artyści stworzyli m.in. Pyzę na butelce, kaczki ze słomy i papieru, zająca z
waty, Kopciuszka bez bucika, wyklejanego
Flisaka i Przydróżkę.

- Uczestnicy konkursu sami wymyślali tematy swoich dzieł. Najpierw przeczytali wybraną książkę pani Januszewskiej,
potem wybrali postać i stworzyli pracę tłumaczy Anna Czulińska z Filii nr 3 MBP.
Jury oceniało 42 prace w czterech
kategoriach: przestrzenne, wyklejanki,
rysunkowe i tzw. kartonowe.
- Dzieci włożyły dużo wysiłku w swoje
dzieła. Poziom prac był bardzo wysoki,
dlatego trudno było wybrać zwycięzców dodaje Anna Czulińska.
Na uczestników konkursu, oprócz dyplomów, książek i smakołyków, czekała także niespodzianka - seans filmowy „Bajki o
Pyzie zwiedzającej świat”. Nagrody wręczała
Brygida Dreślińska dyrektor MBP

foto-migawki

Tekst i foto: Justyna Bajko

Kate gor ia: w yk lejank i: I
miejsce - Zuzanna Weda
(MP-3), Igor Migdal (MSP-4),
II miejsce - Paulina Niewiadomy (MSP-3), III miejsce - Karolina Tymrakiewicz
(MSP-3).
Prace przestrzenne: I miejsce - Julia Jabłońska (MSP4), Patrycjusz Betler (MSP4), II miejsce - Sonia Pajor (MP-3), Michał Chlond
(Przedszkole „Wesołe Nutki”), III miejsce - Karolina
Cebula (MSP-4), Mateusz
Sadowski (MSP-4).
Prace w kartonach: I miejsce
- Lena Dzierniejko (Przedszkole „Wesołe Nutki”), II
miejsce - Martyna Kosztowny (MSP-3), Oliwia Machulik
(MSP-4), III miejsce - Katarzyna Wajda (MSP-3).
Rysunki: I miejsce - Lena
Pluta (Koło plastyczne DK),
II miejsce - Anna Żemlok
(MSP-3), III miejsce - Kacper
Świerczyński (Koło plastyczne DK)

Foto: Archiwum MP-2

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 uczciły Międzynarodowy
Dzień Ziemi uporządkowaniem terenu wokół placówki
i udziałem w warsztat ach, pod kierunkiem Małgorzaty Golec,
zorganizowanych przez inżynier ów z Gliwickiej Fabryki
Opla i chorzowską firmę Alba. Maluchy poznały zasady
segregowania śmieci i spróbowały samodzielnie wykonać
ciekawe przedmioty z plastikow ych butelek. Współorganizato
rkami ekologic znych zajęć byli: Katarzyna Stankiewicz,
Agata Kaczmar ek i Łukasz Dłubis.

/b/
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To już ostatnia szansa, by posłuchać
nietuzinkowej mieszanki gitarowego rocka,
folkowej nostalgii, jazzowej lekkości,
zespolonych inteligentnym wokalem,
serwowanym przez zespół LemON. Koncert
w sobotę

L

emON tworzy 6 muzyków o odmiennych korzeniach etnicznych
pochodzących z różnych krańców
Polski: z Przemkowa, Legnicy, Świebodzina, Kłobucka, Chełma i Sokołowa Małopolskiego.
Liderem zespołu jest w ychowany w łemkowskiej rodzinie wokalista Igor Herbut. Śpiewał za
młodu nie tylko w zespołach ludow ych, ale tak że jako tenor w
chórach, a ponadto studiował jazz
na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Za charakterystyczne, słowiańskie i
melancholijne brzmienie skrzypiec
odpowiada Andrzej Olejnik, z pochodzenia Ukrainiec, wyrastający
na łemkowskich balladach i bojkowskich kołomyjkach. Wyjątkowe
brzmienie na instrumentach klawiszowych tworzy pianista pochodzący
z Podkarpacia - Piotr Walicki, a za
nieustający, niosący groove odpowiada basista Piotr Kołacz.
W marcu 2014 do składu dołączyli dwaj instrumentaliści: gitarzysta - Piotrek „Rubens” Rubik i per-

kusista Tomasz „Harry” Waldowski.
Piotr wniósł do zespołu wyjątkową
drapieżność i brzmienie gitar, a Tomasz - jazzową lekkość i swobodę.
Koncert rozpocznie się o godz.
19. Bilety w cenie 55 i 50 zł.

/ck, bw/

Knurów. Kabaretowy wieczór w kinie

Nowaki cię rozbawią

„Moda na Nowaki” to najnowszy program trójki
zielonogórskich kabareciarzy. Warto ją poznać
i dobrze się zabawić...

Z

espół tworzą Adrianna Borek – kobieta, potrafiąca wcielić się w każdą
postać, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg – pełni energii, którą zarażają widownię, świetnie sprawdzający się także w roli konferansjerów.
W „Modzie na Nowaki” kabaret przedstawia swoje największe hity i cały
wachlarz absurdalnych i zaskakujących postaci, które są zabawną odpowiedzią na naszą codzienność. A realizowane we współpracy z Krzysztofem
Jaroszyńskim widowisko „Królestwo za uśmiech czyli Szekspir z jajami”
zwraca uwagę nie tylko na aspekt twórczy artystów, ale także na dobre
przygotowanie aktorskie.
Występ w sobotę, 9 maja, w Kinie Scenie Kulturze. Początek o godz.
16.30.
Bilety – 45 zł.
/ck, bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986
1/14-odw.

D o c i e p lani e bu dy nków, e l ewac j e.
Tel. 665 639 146

13-21/15

www.przegladlokalny.eu

Spr zedam działkę rekreacyjną 40 0 m 2
(Ogródki Działkowe Goździk) dzielnica
Krywałd-Jagielnia. Tel. 793 020 824

17-18/15

Sprzedam M-5 na osiedlu WP II, II piętro.
Tylko 180 000. Tel. 607 284 428
17/15

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, II piętro,
65,25 m2, Redyna. Tel. 503 983 277

17/15

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 63 m2.
Tel. 510 567 231

13-17/15

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
gładzie, malowanie, poddasza, sufity podwieszane, kafelkowanie, remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190, 785 948 716

15-17/15

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

S p r z e d a m m i e s z k a n i e d w u p o ko j o w e
w K nurowie, os. Wojska Polskiego II.
Tel. 784 932 912

16-17/15

Sprzedam mieszkanie w Knurowie przy
ul. Lompy, I piętro, pow. 62,06 m2 + piwnica 15 m2, po remoncie. Cena 3000 zł/m2
do negocjacji. Tel. 537 080 501

2-25/15

17-20/15

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

Sprzedam nowy dom, tanio. Tel. 508 192 750

13-17/15

15-19/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

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

11-17/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201
11-17/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-21/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
Jęczmienna 4, www.pb-group.com.pl, Tel.
882 066 201
11-17/15

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
13-21/15

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

DAM PRACĘ
PFI Sp. z o.o. zatrudni do pracy biurowej.
Wymagany bardzo dobr y j. niemiecki.
Tel. 509 214 646
16-17/15

PFI Sp. z o.o. zatrudni pracowników do
obszywania kierownic samochodowych.
Tel. 509 214 646

16-17/15

Urodziny w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zw iedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić
(32 332 63 81) lub napisać (e-mail:
info@kinoscenakultura.pl).

Przychodnia Sanvita zatrudni sprzątaczkę
na 4 godz. dziennie – umowa zlecenie.
Tel. 32 336 26 14
15-17/15

Przyjmę osoby do pracy biurowej. Kancelaria Radców Prawnych. kancelaria@
zapart-urban.pl
17/15

Przyjmę pracownika z umiejętnością gipsowania, malowania. Tel. 32 235 01 81,
515 234 488

15-17/15

Randstad Polska (nr agencji 47) poszukuje
pracowników produkcji (ślusarz, monter) do
Zabrza i Gliwic. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 32 784 78 31 lub 601 701 904
17/15

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 600 942 056

14-17/15

Zatrudnię pomoc do cukierni. Knurów.
Tel. 502 082 442
17-18/15Y

13-21/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
13-21/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
13-17/15

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

ZDROWIE I URODA

KOMUNIKAT !!!
Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2015 r. prowadzony
przez Zakład Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej
S.A. punkt obsługi socjalno-węglowej w Knurowie
przy ul. Dworcowej 1 zostanie przeniesiony do Zabrza,
ul. Lompy 11.
Ponadto informujemy, że w celu umożliwienia wszystkim
uprawnionym osobom odebrania w terminie do 30.06.2015 r.
należnych asygnat węglowych od marca br. udostępniliśmy
emerytom i rencistom z KWK „Knurów-Szczygłowice”
możliwość pobierania należnych asygnat węglowych
również w naszym zamiejscowym punkcie obsługi w Zabrzu
przy ul. Lompy 11, telefon: (32) 717 01 20, (32) 717 01 21.
KW S.A. Zakład Zagospodarowania Mienia
informacja własna

EDUKACJA
Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

10-17/15

SZUKAM PRACY
FINANSE
Atrakcyjna pożyczka do 25 000 zł na dowolny
cel. Tel. 794 383 085

14-17/15

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

2-odw.

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

NIERUCHOMOŚCI

46 m2, 2 pokoje z dużą kuchnią, w niskim
bloku, przy pawilonie Merkury – tylko za
135 000 PLN. Tel. 602 676 259
17/15Y

Knurów. Sprzedam nowe, bezczynszowe
3 pokoje, 76 m2. Tel. 602 638 719
16-18/15
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Wodny plac zabaw i łóżka masujące,
czyli „Zacisze” po metamorfozie

Z

każdym tygodniem słupek rtęci w termometrze
osiąga wyższe wartości,
a to oznacza, że niebawem w
wolnych chwilach zaczniemy
się rozglądać za miejscem do
wypoczynku. Jedni spakują
walizki i wyjadą na drugi koniec świata, inni będą się relaksować blisko domu. Z danych
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji wynika, że w ubiegłym roku z Kąpieliska „Leśne
Zacisze” korzystało nawet 800
osób dziennie. Liczba ta pokazuje, jak bardzo w upalne dni
cenimy sobie wypoczynek nad
wodą. W tym roku obiekt przy
ulicy Niepodległości będzie
nieczynny, bowiem od kilku
miesięcy trwają na nim prace
budowlane. Po ich zakończeniu, spragnieni kąpieli wodno-słonecznych, powinni być
zachwyceni tym, co zastaną po

przekroczeniu bram zmodernizowanego kąpieliska.
- Obiekt rzeczywiście w
niczym nie będzie przypominał
tego sprzed przebudowy - przyznaje Piotr Surówka, zastępca
prezydenta Knurowa. - Kąpielisko przechodzi swego rodzaju
metamorfozę i po zakończeniu
inwestycji będzie odpowiadało
najwyższym standardom w
swojej klasie.
Będzie to obiekt przede
wszystkim dla całych rodzin.
W tym celu powstaje tam szereg
atrakcji dla najmłodszych, łącznie z wodnym placem zabaw.
Nie jest tajemnicą, że tego
typu inwestycje kosztują. Po
rozstrzygnięciu ubiegłorocznego przetargu okazało się, że
najatrakcyjniejsza oferta opiewa na 7 milionów 600 tysięcy
złotych. Zakres prac objął m.in.
budowę wodnego placu zabaw

w miejscu dotychczasowego
brodzika, co nie oznacza, że
brodzika na now ym obiekcie nie będzie. Do dyspozycji
najmłodszych będzie przygotowane miejsce o głębokości
od 0 do 60 cm wyposażone w
dodatkowe atrakcje, np. tak
zwane tryskacze wodne.
Nieco starsze dzieci będą
mogły korzystać z basenu o
maksymalnej głębokości 1,2 m,
a ponadto do dyspozycji gości
będzie basen dla dorosłych, trzy
zjeżdżalnie, grota ze sztuczną

falą, a nawet łóżka masujące.
Na z moder n i z owa ny m
obiekcie nie zabraknie „suchego” placu zabaw, boisk do
siatkówki plażowej, leżaków,
przebieralni, natrysków, a także zaplecza gastronomicznego.
Pomyślano również o zmotoryzowanych, dla których buduje
się parking.
W roku 2016 planowana jest
instalacja paneli fotowoltaicznych produkujących energię na
potrzeby kąpieliska. Ta inwestycja ma być realizowana w ramach

Niektóre atrakcje:

masaże wodne w fotelach,
dwie zjeżdżalnie - 65 metrów i około 20 metrów,
krótka zjeżdżalnia w brodziku,
3 tory pływackie
strefa relaks z łózkami do hydromasażu,
plac zabaw z bezpieczną wykładziną i 2-3 cm wody,
interaktywna zabawa dla dzieci.
boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej.

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Województwa
Śląskiego 2014-2020. Szacunkowy koszt to około 1 200 000 zł.
Ponadto przebudowane Kąpielisko „Zacisze Leśne” będzie

wyposażone w kolektory słoneczne oraz dostosowane dla
osób niepełnosprawnych i zostanie oddane do użytku w połowie
czerwca przyszłego roku.
Piotr Skorupa

Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa.
- W ramach rozpoczętej w roku 2014 przebudowy
wykonane zostaną wszystkie prace związane z
nieckami basenowymi oraz technologią wody.
W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie
prac związanych z budową budynku zaplecza
socjalnego, w którym znajdą się m. in. toalety,
pomieszczenia dla ratowników i magazynek. W
planie jest również budowa boisk plażowych,
zagospodarowanie terenu oraz dostawa wyposażenia kąpieliska. W związku z tym, by rozpocząć czynności związane z
ogłoszeniem przetargu na ten kolejny etap modernizacji kąpieliska, konieczne było zabezpieczenie dodatkowych kwot w
miejskim budżecie. Dlatego w czasie kwietniowej sesji Rady
Miasta podjęta została uchwała, na mocy której zabezpieczony
zostanie 1 mln złotych na realizację tych zadań.
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Klasa okręgowa

IV liga

Czas na starcie
niepokonanych

P

o pięciu tegorocznych kolejkach tylko trzy zespoły
wciąż są niepokonane. Dwa z
nich w sobotę zmierzą się ze
sobą na Stadionie Miejskim
w Knurowie, gdzie miejscowa
Concordia podejmować będzie lidera - Ruch Radzionków
(tą trzecią niepokonaną ekipą
jest Gwarek Tarnowskie Góry
prowadzony przez byłego zawodnika knurowskiego klubu
- Jarosława Brysia). Przed nami
emocjonujący weekend, a za
nami m.in. drugi z rzędu mecz
zremisowany przez Concordię,
która we wcześniejszych 16

21. KOLEJKA:

meczach dzieliła się punktami
tylko raz.
Na uwagę zasługuje siódme już w y jazdowe spotkanie Jedności Przyszowice bez
porażki (ostatnia przegrana
miała miejsce 13 września ub.
roku (2:4 z GKS-em Radziechowy-Wieprz). Teraz kibice
Jedności mają nadzieję, że ich
zespół odniesie pierwsze w
tym roku zwycięstwo na własnym obiekcie (po raz ostatni
przyszowiczanie punktowali u
siebie 2 listopada ub. roku - 5:1
z Unią Racibórz).
PiSk

21. KOLEJKA, GRUPA I:
MLKS Woźniki - Concordia Knurów 1:1
1:0 Daczyński 18 min, 1:1 Młynek 21 min
Concordia: Krzywicki, Śliwa, Rozumek, Mikulski, Zabawczuk,
Maciejewski 89 min Gładkowski, Żyrkowski, Szewczyk 63
1. Ruch
42
min Wieliczko, Jaroszewski
2. Zieloni
36
79 min Kharchenko, Młynek,
3. Gwarek T.G.
35
Gajewski.
4. Przyszłość
32
Pilica Koniecpol - Sarmacja
5. Concordia
30
Będzin 2:0, Fortuna Gliwice
6. Sarmacja
30
- RKS Grodziec 1:1, Zielo7. Raków II
29
8. Woźniki
26
ni Żarki - Polonia Poraj 3:1,
9. Polonia
24
Ruch Radzionków - Górnik
10. Unia
24
Piaski 3:0, Unia Ząbkowice
11. Górnik
22
- pauza, Gwarek Tarnowskie
12. Pilica
20
Góry - Slavia Ruda Śląska 3:2,
13. Grodziec
18
Raków II Częstochowa - Przy14. Slavia
18
szłość Ciochowice 2:0.
15. Fortuna
4

21. KOLEJKA, GRUPA II:
Krupiński Suszec - Forteca
Świerklany 0:1, Górnik Pszów
- Jedność Przyszowice 0:3,
Iskra Pszczyna - Gwarek Ornontowice 3:1, GKS II Katowice - Drzewiarz Jasienica 0:0,
Czarni-Góral Żywiec - LKS
Bełk 0:4, Podlesianka Katowice - Unia Racibórz 1:2, GTS
Bojszowy - Szczakowianka
Jaworzno 1:1, Radziechowy
Wieprz - Unia Turza Śląska 2:1.

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

51
42
41
33
31
31
28
27
26
26
25
23
19
19
15
11

foto-migawka

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

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

51
41
39
38
36
33
33
28
27
27
22
21
21
17
14
5

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

48
42
42
36
36
33
32
31
31
29
26
26
25
21
19
7

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

Klasa B
Mecz 18 kolejki pomiędzy Concordią II Knurów i Olimpią Pławniowice został zweryfikowany, jako walkower 0:3 dla Olimpii, bowiem w
knurowskim zespole wystąpił nieuprawniony zawodnik (Kharczenko).

19. KOLEJKA:
Naprzód Świbie - Concordia II Knurów 3:1
Bramka dla pokonanych: Lipka.
Concordia II: Widera, Walentynowicz, Mikulski, Lipka, Szewczak,
Juzwuk, Krusiński, Kutypa,
1. Gwarek II
41
Malinowski, Kozdroń, Pietras.
2. Świbie
41
Zagrali również Bajer i Hałas.
3. Pławniowice
40
Pogoń Ziemięcice - Victo4. Pawłów
39
ria Pilchowice 3:1, Olimpia
5. Concordia II
32
Pławniowice - KS Bojków 7:1,
6. Burza
30
7. Ciochowice II
28
Burza Borowa Wieś - Piast
8. Quo Vadis
27
Pawłów 3:0, Start Kleszczów
9. Amator
26
- Gwarek II Ornontowice 1:2,
10. Bujaków
21
Przyszłość II Ciochowice 11. Kleszczów
20
LKS 45 Bujaków 4:2, Amator
12. Ziemięcice
18
Rudziniec - Quo Vadis Mako13. Victoria
12
szowy 0:3.
14. Bojków
8
informacja

Zza biurka

Jak niewiele trzeba,
by zmarnować sezon
Przed t ygod niem d r ugi zespół Concordii tracił
do lidera cztery punkty i w
związku z tym był zaliczany
do grona drużyn ubiegających się o awans do klasy „A”.
Minęło kilka dni i marzenia o
ewentualnym awansie prysły,
jak bańka mydlana. A wszystko to przez błąd osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie
poszczególnych zawodników
do rozgrywek.
Cofnijmy się jednak do
meczu 18 kolejki w klasie „B”.
Drugi zespół Concordii podejmował Olimpię Pławniowice i odniósł pewne, bo 4:0
zwycięstwo. Minęło kilka dni
i gdy meczowy protokół trafił
przed oblicze Wydziału Gier
Podokręgu Zabrze okazało
się, że w knurowskiej drużynie wystąpił nieuprawniony
zawodnik i mecz zweryfikowano, jako walkower 3:0 dla
Olimpii z Pławniowic (tym
nieuprawnionym zawodnikiem był Kharchenko).
Kilka dni po tej decyzji na
oficjalnej stronie KS Concordia opublikowano oświadczenie zarządu klubu, w którym
czy tamy m.in. (...) Zarząd
Klubu podjął decyzję o upomnieniu osoby odpowiedzialnej
za zgłaszanie zawodników w
systemie Ekstranet PZPN.
Prezes Zarządu Klubu spotkał się ze sztabem szkoleniowym i zawodnikami drużyny
rezerwowej. Prezes Zarządu
przeprosił drużynę za zaistniałą sytuację. Zarząd Klubu
wyraża podziękowanie drużynie za profesjonalne podejście
do sprawy i zapewnia działania
dalszego wspierania drużyny

w walce o awans do A klasy
Podokręgu Zabrze.
Nie wiem, czy to pokłosie
tego zamieszania, ale w kolejnym meczu „rezerwiści”
doznali trzeciej z rzędu porażki i teraz tracą do lidera
już 9 „oczek”. To z kolei może
świadczyć o t ym, że Concordia definitywnie odpadła
z wa l k i o awa ns. Szkoda,
że akurat w takich okolicznościach, bo co innego, jak
przegrywa się na boisku, a co
innego, jak punkty odbierane
są przy zielonym stoliku. I
ja kby na życzenie samych
poszkodowanych.
Pow ie k toś, ż e nie ma
się cz y m prz ejmować , bo
przecież to tylko amatorzy z
B-klasy. Że problem to miała
kilka miesięcy temu Legia
Wa rsz awa, k tóra w wa lce
o Ligę Mistrzów ograła na
boisku Celtic Glasgow, a za
podobny błąd również została ukarana walkowerem.
Niby racja. To tylko amatorzy, ale przy Dworcowej
powinni sobie zadać pytanie,
dlaczego zdarzyło się to właśnie im, w klubie który dwoi
i się troi, wymyślając rzeczy,
które mają pomóc wyjść na
prostą. Takie błędy niweczą
przecież trud szkoleniowców
i zawodników, a patrząc na
klub z szerszej perspektywy,
również działania marketingowe. Nie od dzisiaj przecież
wiadomo, jak wiele trzeba się
napracować, by zrobić krok
do przodu. I jak niewiele trzeba, by po takim „samobóju”
zrobić trzy kroki do tyłu...
Piotr Skorupa

Piłkarskie propozycje
2 MAJA, GODZ. 16.00
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Naprzód Żernica - Gwiazda Chudów
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Victoria Pilchowice - Burza Borowa Wieś

2 MAJA, GODZ. 17.00

Foto: APN

4 liga, grupa I
Concordia Knurów - Ruch Radzionków
4 liga, grupa II
Jedność 32 Przyszowice - GKS Radziechowy Wieprz
Klasa okręgowa
Czarni Pyskowice - Wilki Wilcza
Tempo Paniówki - MKS Kończyce Zabrze

Zarządzający Akademią Piłki Nożnej Marci
na Brosza realizują
nie tylko zadania wynikające z piłkar
skich zajęć dla dzieci i młodzieży. Dowo dem na to jest
kolejn e już szkole nie
z udzielania pierwszej pomocy. Tym razem
wzięli w nim udział
młodzi adepci piłkar skiego abecadła
trenujący w zespo łach
z Paniówek.

14

3 MAJA, GODZ. 14.00
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Jedność 32 Przyszowice II - Gwarek Zabrze

3 MAJA, GODZ. 16.00
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Concordia II Knurów - Amator Rudziniec
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Podokręgu Zabrze.
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Reprezentacja gimnazjalnej „Trójki”

Szesnastu wywalczyło
czternaście medali

G

imnazjaliści z knurowskiej „Trójki” nie mieli
sobie równych w pływackich zmaganiach o Puchar
Prezydenta Knurowa i w nagrodę
wystąpili w rejonowych eliminacjach do finału wojewódzkiego.
- Do Gliwic pojechało 16
uczniów, a ostatecznie zdobyliśmy aż 14 medali, natomiast
w klasyfikacji drużynowej zajęliśmy drugie miejsce - podsumowuje opiekunka gimnazjalistów Aleksandra Podsiadło.
Wykaz miejsc zajętych przez
uczennice i uczniów MG-3:
- 100 m stylem motylkowym dziewcząt - 2. Paulina

Bieniek, - 100 m stylem motylkowym chłopców - 2. Szymon Pawlik, - 100 m stylem
grzbietowym dziewcząt - 3.
Olga Mrozek, - 100 m stylem
grzbietow ym chłopców - 3.
Dawid Szolc, - 100 m stylem
k lasyczny m dziewcząt - 4.
Paulina Żyrkowska, - 100 m
stylem klasycznym chłopców
- 2. Mateusz Jasto, - 100 m stylem dowolnym dziewcząt - 2.
Joanna Bismor, - 100 m stylem
dowolnym chłopców - 3. Adam
Kocur, - 50 m stylem motylkowym dziewcząt - 2. Emilia
Brachaczek, - 50 m stylem motylkowym chłopców - 2. Woj-

Mistrz prosto
z Ameryki

ciech Gradowski, - 50 m stylem
grzbietowym dziewcząt - 2.
Aleksandra Szyrmel, - 50 m
stylem grzbietowym chłopców
- 3. Adrian Kobusiński, - 50 m
stylem klasycznym dziewcząt
- 3. Marta Sękowska, - 50 m
stylem klasycznym chłopców
- 2. Dominik Romanów, - 50
m stylem dowolnym dziewcząt
- 2. Julia Kempa, - 50 m stylem
dowolnym chłopców - 4. Piotr
Gradowski, - 4x50 m stylem

dowolnym dziewcząt - 2. MG
3 Knurów, - 4x50 m stylem
dowolnym chłopców - 2. MG
3 Knurów, - klasyfikacja drużynowa dziewcząt - 1. Gimnazjum nr 11 Gliwice, 2. MG
3 Knurów, 3. Gimnazjum nr
5 Gliwice, - klasyfikacja drużynowa chłopców - 1. Gimnazjum nr 11 Gliwice, 2. MG 3
Knurów, 3. Gimnazjum nr 14
Gliwice.
PiSk

Biegi
Sokół

- Patera Dziennika Zachodniego w Świętochłowicach - bieg na 1 km - 2. Kamil
Danowski (2.55), bieg na 600
m - 10. Rafał Danowski,
- Bieg Korfantego w Katowicach - bieg na 10 km - 12 w open
(9 w kategorii wiekowej) Piotr Bieliński (34.13), 189. Adrian Mielnicki (43.21), 285. Michał Bziukiewicz (45.41), dalsze lokaty:
Tomasz Mielnicki (54.10) i
Paweł Szkatuła (57.49),
- Cross Rydułtowski bieg na 8 km - 16 w open

Eugeniusz Mehlich został mistrzem
świata w wyciskaniu sztangi! - Jestem
szczęśliwy m.in. dlatego, że pokonałem Japończyka - mówi knurowianin, który ten wspaniały sukces wywalczył w amerykańskim mieście
Aurora w stanie Colorado.
Do tematu wrócimy w jednym
z kolejnych wydań „PL”.

Foto: MG-3

Foto: Anna Wojnowska

TKKF zdobywał
doświadczenie

(3 w kategorii wiekowej) Rafał
Gałuszka, - bieg na 1 km - 2.
Kamil Danowski.

Endurance
Solidarni

się to jednak w końcowym etapie
turnieju, gdzie brak możliwości
zmian zawodników oraz zmęczenie spowodowały, iż gra nie wyglądała jak w początkowym etapie
rozgrywek. Mimo to, zdobyte doświadczenie powinno procentować
w niedalekiej przyszłości - podsumowują przedstawiciele TKKF.
Najlepszym zawodnikiem
t u r n ie ju w y br a no si at k arza MKSR Pyskowice - Mateusza Kowalczuka, natomiast
najlepszym rozgr y wającym
został zawodnik Gimnazjum nr
11 - Mateusz Pazgan.
PiSk

WYNIKI Z 21 KWIETNIA:
1. Jerzy Makselon
2. Kazimierz Fąfara
3. Zdzisław Mral
4. Jan Pikus
5. Dariusz Skowron
6. Janusz Kopeć
7. Bogumił Wolny
8. Stefan Wroblowski
9. Joachim Makselon

PiSk

- 2.358 pkt
- 2.122 pkt
- 2.118 pkt
- 2.099 pkt
- 2.064 pkt
- 1.861 pkt
- 1.852 pkt
- 1.833 pkt
- 1.808 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA

O przebiegu tego ostatniego turnieju poinformujemy za tydzień.
PiSk

„Sokoły” na Biegu Korfantego. Stoją od lewej:
Michał Bziukiewicz, Adrian Mielnicki, Paweł
Szkatuła i Tomasz Mielnicki

Foto: KB Sokół

Dublet „Dziesiątki”

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

iejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie
przy pomocy TKKF Szczygłowice zorganizował wraz ze Starostwem Powiatowym „Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej”.
Najlepsi okazali się reprezentanci MKSR Pyskowice, którzy
w pokonanym polu zostawili
ZSTI, Gimnazjum nr 11, TKKF
I, TKKF II i Gierałtowice.
- Do turnieju przystąpiły dwie
drużyny TKKF Szczygłowice,
dzięki czemu praktycznie wszyscy
zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach w pełnym wymiarze
czasowym. Niekorzystnie odbiło

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Artur Bujnowski wystąpił
w 14. PKO Cracovia Maraton.
Zawodnik knurowskiego klubu
zajął 240 miejsce w kategorii
open (45 w kategorii wiekowej)
z czasem 3.10.50. To now y
rekord życiowy Artura Bujnowskiego.

PiSk

TS 10tka.pl do tytułu mistrza Miejskiej Halowej Ligi
Piłkarskiej dorzuciła kolejne
trofeum w postaci Pucharu
Prezydenta Knurowa.

M

1. Edward Nowak
- 20.292 pkt
2. Joachim Makselon
- 20.074 pkt
3. Michał Foit
- 19.759 pkt
4. Janusz Myszka
- 19.564 pkt
5. Dariusz Skowron
- 19.358 pkt
6. Jerzy Makselon
- 19.295 pkt
7. Piotr Palica
- 18.974 pkt
8. Leonard Spyra
- 18.793 pkt
9. Bernard Musiolik
- 18.592 pkt
10. Kazimierz Fąfara
- 18.257 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 5 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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W niedzielę Słowik wystąpił pod dyrekcją Henryka Mandrysza
i przy akompaniamencie Barbary Jałowieckiej-Cempury

Słowik złożył hołd dyrygentowi
Przyszowice

100 rocznica urodzin i 40-lecie śmierci – te dwie
rocznice łączą się z osobą Wiktora Musioła, jednego
z najbardziej zasłużonych chórzystów przyszowickiego
Słowika. W niedzielę śpiewacy złożyli mu muzyczny
hołd

W

iktor Musioł związał się
ze Słowikiem, mając 17
lat. Służył mu kolejne 43
lata – do śmierci. Śpiewał, angażował
się w aktorską działalność zespołu,
był jego sekretarzem. W latach wojennych uchronił przed zatraceniem
sztandar i kroniki Słowika. Po wojnie prawie 20 lat poświęcił dyrygowaniu chórem.
Do dzisiaj wielu „słowików” pamięta o tej nietuzinkowej postaci. Wy-

razem wdzięczności dla jego dokonań
był niedzielny koncert.
Występ odbył się w Z espole
Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach. Zebrał liczne grono przyszowiczan, także tych, którzy osobiście
znali dyrygenta. Przy kołoczu i kawie
była okazja, by powspominać stare
dzieje, ale przede wszystkim, by posłuchać pięknego śpiewu współczesnego Słowika.
- Nasz chór śpiewa przeszło sto lat.

Nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie
twórcze, a niekiedy i bardzo mozolne,
starania Wiktora Musioła – usłyszeliśmy od jednego z chórzystów.
Szczególnie trudne były lata 50.
Ograniczenie swobody repertuarowej
i wyłączenie kilku chórów z okręgu
przyszowickiego spowodowało osłabienie życia śpiewaczego. Zmniejszyło
się zainteresowanie, odchodzili ofiarni
działacze. W połowie tej dekady Słowikowi groził rozpad. W tych najtrud-

niejszych chwilach desperacja Musioła
sprawiła, że zespół przetrwał, a potem
ponownie ożył.
W niedzielę Słowik śpiewem udanie połączył swoje wczesne lata działalności z twórczością współczesną. Pod
dyrekcją Henryka Mandrysza i przy
akompaniamencie Barbary Jałowieckiej-Cempury wyśpiewał utwory znane
i lubiane, nie stroniąc przy tym od tych
mniej popularnych, lecz cenionych za
oryginalność i ponadczasową wymowę.
Występ nagrodziły brawa. Słów
uznania nie szczędził wójt gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel, podziwu – chórzysta-nestor Aleksander
Wilczek, znany śpiewak operowy,
przed laty tenor Operetki Śląskiej w
Gliwicach, działającej przy Operze
Śląskiej w Bytomiu.
Bogusław Wilk

Dyrygent Honorowy

Wiktor Musioł
(1915-1975) do dzisiaj żyje w pamięci
wielu chórzystów
Słowika. Do chóru wstąpił w 1932
roku. Pełnił różne
funkcje i role. Śpiewał, angażował się
w sztuki teatralne wystawiane przez
zespół, był sekretarzem zarządu.
Wielokrotnie własnoręcznie przepisywał nuty, by chór miał z czego
śpiewać. Jemu Słowik zawdzięcza
uchronienie przed zniszczeniem
kroniki chóru, zbioru nut i sztandaru podc zas II wojny światowej. W latach 1949-1963 i 19711975 był dyrygentem chóru. Pod
jego kierunkiem zespół osiągnął
znaczące sukcesy – należał do czołówki zespołów okręgu. Wielokrotnie
doceniany i odznaczany. W uznaniu
wieloletnich zasług Słowik nadał mu
tytuł Dyrygenta Honorowego.

Knurów

Coś się kończy,
coś się zaczyna

Ostatni wspólny dzień maturzyści
z Zespołu Szkół i. J. I. Paderewskiego
spędzili na koncercie w Domu Kultury
w Szczygłowicach. Towarzyszyli im
muzyczni goście - muzycy i wokaliści
z knurowskich gimnazjów oraz absolwent
„Paderka” Michał Gasz

C

o roku, tuż przed zakończeniem roku szkolnego, uczniowie
„Paderka” organizują koncert charytatywny. To czas wzruszających
pożegnań i wspomnień.
- Żegnamy kolejny rocznik absolwentów - mówił Paweł Zięba,
prowadzący koncert. - Być może są
wśród was osoby o których będziemy
czytać na pierwszych stronach gazet
albo uczestnicy życia naukowego i
kulturalnego. Być może niektórzy z
was powędrują w świat.
Na scenie wystąpili uczniowie
Zespołu Szkół, m.in. Julia Lisoń i
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Aleksandra Śmieja, oraz goście z gimnazjum. Na deser popis wokalnych
możliwości dał Michał Gasz.
Julia Lisoń pytana przez Pawła
Ziębę o najpiękniejsze licealne wspomnienie, przywołała tegoroczną wygraną „Paderka” w konkursie aktorsko-wokalnym „Pojedynek na słowa”.
Czy tegoroczna maturzystka żałuje, że
czas liceum się skończył?
- Takie jest życie. Coś się kończy, ale
też coś nowego się zaczyna - powiedziała odrobinę wzruszona Julia.
jb, foto: Roman Matysik
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