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Knurów

Knurów

Windą (prawie)
do nieba

Wyższe kary
na „kopertach”

Foto: Justyna Bajko

Od 11 kwietnia za niektóre wykroczenia, w tym
- za nieuprawnione parkowanie na kopertach
- będą wyższe kary

W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 powstanie
winda. Powód? - Wśród naszych uczniów są
także dzieci niepełnosprawne, poruszające się na
wózkach. Chcemy, aby były bardziej mobilne
- mówi Teresa Bochenek, dyrektor MSP-2

W

planach jest wybudowanie windy zewnętrznej z
osobną klatką schodową.
Winda będzie zloka lizowana od
strony dziedzińca, tuż za toaletami.
Dźwig, przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych, pomieści
8 osób.
- Winda powinna posiadać kabinę przelotową oraz pięć przystanków, w tym jedno dojście z poziomu
gruntu oraz cztery z poszczególnych

kondygnacji budynku - czytamy w
specyfikacji.
MSP-2 to placówka z oddziałami
integracyjnymi. „Dwójka” od kilku
lat stara się, aby uczniom niepełnosprawnym było w szkole wygodnie.
Winda jest kolejnym etapem dostosowywania budynku do potrzeb dzieci
z klas integracyjnych.
- Chcemy usunąć bariery architektoniczne. Dzieci niepełnosprawne
mają prawo dostępu do wszystkich

sygnały czytelników
32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Czyściej na wiosnę

- Nasza mała ojczyzna na wiosnę została wysprzątana, ale są
jeszcze zakątki, gdzie ludzka ręka
nie zajrzała. Proponuję wyremontowanie ławeczki przy wieżowcu,

gdzie znajduje się Przychodnia
Rejonowa nr 3. Koleżanka pokazała mi parking przy garmażerce
„Kredens”. Może znajdzie się ktoś,
kto ten uroczy zakątek uczyni czystym na miarę XXI wieku.
Kowolka

Potrąciła rowerzystkę

Knurów

Mama na gazie
W zeszły czwartek knurowscy
policjanci zostali poinformowani,
że w mieszkaniu przy ul. Niepodległości słychać płacz dzieci. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze
zastali pijaną kobietę (2,05 promila)
z czwórką jej własnych dzieci (w
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ywa, że kierowcy używają karty parkingowej dla niepełnosprawnych wystawionej na osobę
nieżyjącą lub po prostu taką, która
nie podróżuje danym pojazdem.
Nowe rozporządzenie, które weszło
w życie 11 kwietnia br., powinno ich
zniechęcić do takich praktyk - odtąd
za posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla
niepełnosprawnych grozi mandat
w wysokości 300 zł. - W przypadku
zbiegu wykroczeń, tzn. przy równoczesnym parkowaniu na miejscu
dla niepełnosprawnych taka osoba
zostanie ukarana mandatem o łącznej wysokości 800 zł - mówi Andrzej
Daroń, komendant Straży Miejskiej
w Knurowie.
Co pewien czas od naszych
czytelników napływają sygnały o
zajmowaniu tzw. „kopert” przez
osoby, które bynajmniej nie wyglądają na niesprawne. Problem nie

jest nagminny, niemniej istnieje.
Od początku roku knurowska Straż
Miejska zanotowała 7 takich wykroczeń, z tego 3 przypadki zostały
zgłoszone przez mieszkańców, zaś 4
zauważone przez patrol SM.
Pewną bolączką niepełnosprawnych knurowian był też brak pionowych oznaczeń miejsc parkingowych dla nich przeznaczonych. Jest
to kłopot zwłaszcza zimą, kiedy spod
śniegu nie zawsze da się zauważyć
„kopertę”. Co prawda, w myśl przepisów znak poziomy ma wystarczającą moc, jednak przy knurowskich
„kopertach” sukcesywnie pojawiają
się dodatkowo oznaczenia pionowe.
W tym roku stanęły już na parkingach w Szczygłowicach (w dwóch
miejscach przy ul. Kołłataja), przy
ul. Kosmonautów oraz przy ul. Piłsudczyków.
MiNa

śladem naszych publikacji

Paniówki

21 kwietnia około godz. 7 na
skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Swobody w Paniówkach, 36-latka kierująca renault megane uderzyła w
rowerzystkę.
- Kobieta podczas wykonywania
manewru skrętu w lewo nie ustąpiła
pierwszeństwa 75-latce jadącej na rowerze z przeciwległego kierunku jazdy
- tłumaczą policjanci.
Rowerzystka, mieszkanka Panió-

pomieszczeń w szkole, nie tylko tych
znajdujących się na parterze - podkreśla Teresa Bochenek.
Dzięki windzie uczniowie niepełnosprawni bez trudu dostaną się
np. do sekretariatu, który znajduje na
pierwszym piętrze, oraz będą mogły
skorzystać z pracowni przedmiotowych na piętrach wyższych. To tej pory
lekcje klas integracyjnych odbywały
się tylko na parterze.
Obecnie trwa procedura przetargowa. Czas na składanie ofert mija 22
kwietnia. Kiedy ruszą prace? Dyrektor
Bochenek, nauczona doświadczeniem
z innymi przetargami, wolałaby nie
podawać konkretnych terminów.
- Jeśli wszystko pójdzie dobrze,
mamy nadzieję, że prace budowlane
obejmą okres wakacji, tak aby w nowym roku szkolnym dzieci już mogły
korzystać z windy - informuje.

wek, mocno ucierpiała.
- Ciężko ranną kobietę przetransportowano helikopterem Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego do Szpitala
Specjalistycznego w Sosnowcu - informują funkcjonariusze.
Sprawczyni w ypadku zabrano
prawo jazdy. Postępowanie prowadzi
Wydział Komunikacyjny Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
jb

wieku 4, 5, 7 i 12 lat). 35-latka została
zatrzymana w komisariacie, dzieci
zaś trafiły pod tymczasowy dozór
członków rodziny. Sprawa trafiła do
sądu, który rozstrzygnie, czy kobieta
naraziła dzieci na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty zdrowia
i życia. Poinformowano też sąd rodzinny, który rozważy ewentualne
ustanowienie nad rodziną opieki
kuratora.
MiNa

Knurów

Posprzątane - i co dalej?
Śmieci z Sienkiewicza zostały uprzątnięte. Jak
długo taki stan się utrzyma - czas pokaże

T

ydzień temu pisaliśmy po raz kolejny o dzikim śmietniku na pry-

watnej posesji przy ul. Sienkiewicza,
na który od lat uskarżają się miesz-

Oby taka sytuacja się nie powtórzyła

kańcy sąsiednich domów [Śmietnik
za oknami, nr 15/2015 s.4]. Ktoś
podrzucał tu plastikowe worki ze
śmieciami, a także odpady większego
gabarytu (okna, części telewizorów).
Do tego nieogrodzona, porośnięta
haszczami działka od lat przyciągała
amatorów balowania pod gołym niebem, którzy zorganizowali tu sobie
przytulną bazę.
Po interwencji pani Marii, mieszkanki ul. Sienkiewicza, Straż Miejska zobowiązała właściciela rzeczonej posesji do uprzątnięcia terenu.
Według informacji funkcjonariuszy,
mężczyzna wywiązał się z zobowiązania w wyznaczonym czasie. Odpady zostały spakowane do worków i
przygotowane do wywiezienia przez
Komart. Strażnicy zasugerowali też
właścicielowi posesji, aby oznakował
teren jako prywatny. Czy mężczyzna
skorzysta z rady - zależy wyłącznie
od niego.
MiNa
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Knurów. Interwencje Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Wystarczyła
konewka

Informacja o płonącym dachu
domu przy ul. Koziełka postawiła
na nogi niemal wszystkie służby.
Na szczęście okazało się, że żywioł
dało się opanować... konewką

Knurów. Makabryczne znalezisko na terenie kopalni

Zwłoki w osadniku
Nieszczęśliwy wypadek, samobójstwo czy zabójstwo
- prokuratura nadal szuka odpowiedzi na pytanie o
przyczynę śmierci 81-letniej kobiety, której zwłoki
wyciągnięto z osadnika nr 9

Na miejscu przez kilka godzin
pracowali strażacy i technicy
kryminalistyki

W czasie oględzin jeden z
przechodniów rzucił w kierunku
funkcjonariuszy, że rano żadnych
zwłok w zbiorniku jeszcze nie
było.
W Prokuraturze Rejonowej
Gliwice-Zachód dowiedzieliśmy
się, że postępowanie jest na zbyt
wczesnym etapie, by przesądzać o
przyczynie śmierci knurowianki.

- Zleciliśmy sekcję zwłok, która da nam konkretną odpowiedź informuje Paweł Sikora, zastępca
prokuratora rejonowego.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wstępnie
wykluczono udział osób trzecich
w śmierci 81-latki. Potwierdził to
brak śladów na jej ciele.
/pg/

Przyszowice

O włos od śmierci

- Po co ich tu tylu
przyjechało? - głowił się
mężczyzna na rowerze,
obserwujący pracę dwóch
strażaków. - Nie mogli
najpierw kogoś na zwiady
przysłać? Daleko nie mają.
- Ale to naprawdę niewesoło wyglądało - odpowiedział mu inny z gapiów. - Paliła się deska przy
kominie.
- Takie deski to już
przeżytek - ocenił ktoś inny. - Wszystko
powinno być okratowane.
Mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, wyjaśnił nam, że za
działaniami strażaków przemawiają
lata doświadczeń. Każde zgłoszenie
traktowane jest poważnie, a jak wiadomo, w akcjach gaśniczych każda
minuta jest cenna.
- Gdybyśmy do tlącego się dachu
w Stanicy wysłali najpierw zwiad,
gwarantuję, że nie mielibyśmy już
czego gasić. To prawda, że do ul. Koziełka nie mamy daleko, ale zakorkowane rondo w godzinach szczytu
nie ułatwia nam pracy. Przyjęliśmy
zgłoszenie i profesjonalnie do niego
podeszliśmy - dodał.
Przyczyną pożaru drewnianej
ławy kominiarskiej na budynku była

Foto: Paweł Gradek

Sporo dymu i smrodu,
na szczęście nikomu
nic się nie stało

Foto: Paweł Gradek

W

piątek, około god z .
10.30 zrobiło się tłoczno przy niew iel k im
zbiorniku, gdzie jeden ze spacerowiczów odkrył ludzkie zwłoki.
Na miejsce przybyli strażacy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
(2 zastępy), technik kryminalistyki i prokurator. Niedługo
później policyjny radiowóz przywiózł osobę z rodziny zmarłej,
mającą zidentyfikować zwłoki.
To pomogło ustalić, że ciało
należy do 81-letniej mieszkanki
pobliskiego osiedla.
Okolice osadnika nr 9 są często odwiedzane przez spacerowiczów. Nieoficjalnie mówi się,
że także schorowana staruszka
wybrała się tam na przechadzkę.
Z pewnością musiała widzieć
tablice zakazujące wstępu na
brzeg osadnika i prowizoryczne
ogrodzenie broniące dostępu
do stromej konstrukcji betonowej. Zastanawia więc, dlaczego
właśnie tam znaleziono zwłoki
81-latki.

Foto: Paweł Gradek

Ława kominiarska
zajęła się od iskry
z komina

iskra z komina. Do jego ugaszenia
strażakom wystarczyła konewka z
wodą.
Akcja przy ul. Koziełka trwała 42
minuty.
W sobotę o godz. 9.20 mieszkańców bloku przy ul. Mieszka I zaniepokoiły kłęby dymu na klatce schodowej. Smród spalenizny dochodził z
mieszkania na III piętrze. Na miejscu
błyskawicznie zjawiły się 2 zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i wóz
z wysięgnikiem.
Przyczyna pożaru była prozaiczna
- potrawa pozostawiona na włączonej
kuchence elektrycznej. Przebywającym w mieszkaniu mężczyzną, poruszającym się na wózku inwalidzkim,
zajęło się pogotowie ratunkowe.
Po 31 minutach akcję zakończono.
/pg/

reklama

Torowisko kolejowe w Przyszowicach miało być dobrym
miejscem na śmierć. To najprawdopodobniej tam 23-latek
chciał popełnić samobójstwo. W ostatniej chwili powstrzymali
go policjanci

D

esperat o zamiarze popełnienia
samobójstwa zawiadomił byłą
dziewczynę. We wtorek około godz.
14 wysłał do niej sms, że chce się
powiesić. Dziewczyna kilka godzin
później powiadomiła zabrzańską
policję. Mundurowi niezwłocznie

rozpoczęli poszukiwania desperata.
- Działania dyżurnego oraz policjantów wydziału kryminalnego zabrzańskiej komendy doprowadziły do
ustalenia, że poszukiwany znajduje się
w Przyszowicach - informuje Komenda
Miejskiej Policji w Zabrzu.
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Niedoszłego samobójcę udało
się odnaleźć dzięki sporządzonemu
rysopisowi. 23-latka przewieziono do
punktu medycznego. Tam zajęli się
nim ratownicy.
jb
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Knurów. Obradowała Rada Miasta

Jawne szkody, tajny laur

Autostrada
rozjechała złoże

Choć kopalnia ma zasobne złoża, budowa autostrady A1 mocno odbiła się
na ich eksploatacji. Zdaniem dyrekcji zakładu droga „uwięziła”
pokaźne zasoby i skraca żywotność
kopalni o ponad 10 lat.

Obrady zdominowała długa i emocjonalna dyskusja o eksploatacji
górniczej na terenie Knurowa. Na zakończenie sesji, w tajnym
głosowaniu Rada Miasta zdecydowała, że to Józef Kapłanek,
prezes Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, zostanie
uhonorowany tegorocznym Laurem Knurowa.

4

i zamierza to czynić także pod terena- dacji zakładów górniczych, na który co
mi zabudowanymi.
miesiąc cała branża wpłaca ogromne,
- Ale przede wszystkim wydobycie wielomilionowe kwoty – tłumaczyli.
koncentruje się pod obszarami leśnymi
Nie zabrakło głosów radnych.
i o małej intensywności zabudowy
Marian Gruszka, przewodniczący
– podkreślali.
Komisji Gospodarki, Ochrony ŚrodoZdaniem dyrektora Wardasa zło- wiska i Finansów, podkreślał znaczeża pozwolą na 50-60 lat eksploatacji. nie kopalni dla lokalnego rynku pracy
Wydobycie roczne kopalni sięga 4 mln i finansów miasta, wyrażając zarazem
ton. Atutem jest asortyment węgla zrozumienie dla obaw mieszkańców
(koksujący).
zaniepokojonych o los swojego mie- Schodzi na pniu – nie krył satys- nia. Dopytywał o perspektywy dla
fakcji dyrektor.
knurowskiej kopalni i fundusze na
Potwierdził, że zakład przeznacza usuwanie szkód.
spore kwoty w związku ze szkodami
Piotr Barchański poprosił o ingórniczymi.
formacje dotyczące przewidywanego
- W ubiegłym roku wydatkowali- zakresu szkód w najbliższych latach.
śmy około 26 mln zł
Dociekał jakie są
na inwestycje w tym
prawne gwarancje
względzie. Na indla mieszkańców.
dywidualne szkody
Joachim Machulik
zabezpieczamy 3-4
chciał usłyszeć, czy
mln zł – dodał.
na przestrzeni lat
O b e c nyc h n a
wybrany został węsesji mieszkańców
giel pod terenami
zapewnienia, że kodzisiejszych osiedli.
palnia rekompenTomasz Mazur dosuje szkody nie do
pytywał o stan rekońca przekonały.
witalizacji w rejonie
Pow tór z y l i s wo Szczygłowic.
je obiekcje co do
Jan Furgoł
Dyrektor OK Banku
skutków wydobycia Spółdzielczego
w y t k ną ł kopa l ni
węgla w pokładach Józef Kapłanek
niesłowność co do
504, 507 i 510 pod (zdjęcie z uroczystości
udrożnienia rowów
obszarem przezeń 110-lecia banku)
w Krywałdzie: - Od
zamieszkiwanym,
7 lat na to czekamy
zwłaszcza rejonu ulic Rakoniewskiego, i doczekać się nie możemy.
Wilsona, Wzgórze, Niepodległości,
- Na przełomie kwietnia i maja
Rybnickiej i Michalskiego. Wyrazili na pewno to zrobimy – usłyszał w
obawy, że eksploatacja doprowadzi do odpowiedzi.
znacznej degradacji domów i obiektów
Marek Sanecznik wyraził wątpliznajdujących się w strefie osiadania wość, czy faktycznie wystarczy pienięterenu. Ich zdaniem wstrząsy gó- dzy dla wszystkich, gdyby zamykano
rotworu są znacznie mocniejsze niż się więcej kopalń.
przypuszcza, a szkody będą większe od
- Jeśli my zgadzamy się na eksploprognozowanych.
atację pod naszymi domami, to musi- Tak naprawdę nie wiemy, co bę- my mieć gwarancję, ze te domy będą
dzie za 5 lat, a co dopiero mówić o 30 chronione przez środki zabezpieczone
czy 40 latach. Kto nam zagwarantuje na jakimś funduszu – argumentował
finansowanie usuwania szkód? – do- sens utworzenia osobnego funduszu
ciekali.
wyłącznie dla mieszkańców Knurowa.
Niektórzy krytycznie wypowia- – Co Knurów będzie miał z tego, oprócz
dali się o przebiegu usuwania szkód.
miejsc pracy dla części mieszkańców, że
- To nieprawda, że kopalnia reaguje będzie eksploatowany węgiel, który jest
na każde wezwanie – przekonywał pod naszymi domami?
mieszkaniec Szczygłowic. Odwoływał
W odpowiedzi dyrektor Wardas
się do własnych doświadczeń i sytu- przypomniał o zatrudnieniu.
acji, gdy zakład uznał jego roszczenie
- Kopalnia na bieżąco płaci podatdopiero po sądowym wyroku. – Ile ja ki, opłatę eksploatacyjną. To 12-13 mln
upokorzeń zaznałem... Zarzucano mi, zł rocznie – przywołał bezpośrednie
że chcę się wzbogacić na kopalni.
wpływy do budżetu. – A to nie wszyst- Budynki są spłacane, ale działki ko. Niestety, nie mam wyliczeń, ile
już nie, a przecież tracą na wartości pośrednio, na przykład przez podatek
– argumentował inny z mieszkańców. dochodowy, Knurów zyskuje.
– Poza tym kto oceni jakość naprawy
Na obiekcje kierowane w stronę
szkód górniczych?
górnictwa bardzo ostro zareagowali
Przedstawiciele górnictwa uspo- związkowcy.
kajali, że nawet upadek kopalń nie
- Gros ludzi, którzy to pospolite
będzie przeszkodą dla realizacji rosz- ruszenie wszczęli, pracowali na koczeń poszkodowanych. Gwarantem palni – wytknął Stanisław Korczyc z
tego jest państwo, jako właściciel (bądź „Kadry” KWK „Knurów”. – Większość
większościowy udziałowiec, jak w z was sprawowała wysokie funkcje na
przypadku JSW SA) zakładów.
kopalni, a teraz chcecie [zamykać dro- Jest też specjalny fundusz likwi- gę] młodym ludziom, którzy chcą praFoto: Sabina Zarzycka

Z

godnie z zapowiedzią głównym tematem sesji stała się
eksploatacja górnicza w latach 2015-2017. W imieniu JSW SA
na obrady przybyli dyrektor KWK
„Knurów-Szczygłowice” Aleksander Wardas oraz główny inżynier
m ier n icz o -ge olog icz ny Da r iu sz
Ignacy wraz z zastępcą Januszem
Kubiną. Miejsca dla publiczności
zajęło kilkunastu zainteresowanych
mieszkańców i szefowie kilku kopalnianych organizacji związkowych.
- Kopalnia ma dla miasta szczególnie ważne znaczenie – podkreślił
prezydent Adam Rams. – Jednocześnie
prowadzona przez nią eksploatacja
staje się źródłem obaw i niepokojów
wielu mieszkańców.
- W tym kontekście podjęcie tej
problematyki na forum publicznym
jest z pewnością uzasadnione i potrzebne – dodał, zachęcając do dyskusji w celu rozwiania wszelkich
wątpliwości.
- Górnictwo nie jest wszystkim,
ale wszystko bez górnictwa jest niczym – od takiej myśli zaczął swoje w ystąpienie dy rektor Wardas.
Rozwinął ją przypominając, jakie
dobrodziejstwa (zasoby) czerpiemy
– jako cy wilizacja – z pracy górników. Przenosząc to na lokalne
podwórko wskazał na korzyści wynikające z funkcjonowania kopalń
na terenie Knurowa i okolicy.
- Przeszło 100 lat temu zaczęła
fedrować kopalnia Knurów, pół wieku
temu kopalnia Szczygłowice. Zostały
zbudowane na szczerym polu, dopiero potem powstała reszta – domy i
osiedla – zauważył. Dał do zrozumienia, że bez obydwu kopalń Knurów
nie rozwinąłby się od niewielkiej
wioski do kilkudziesięciotysięcznego
miasta.
Co dzisiaj miasto ma z kopalni?
Przede wszystkim wpływy z podatków. To również największy pracodawca w okolicy. KWK „Knurów-Szczygłowice” zatrudnia bezpośrednio 5400 osób, korzystając też z pracy
1500 osób z firm świadczących usługi
na jej rzecz.
- Prawie 40 proc. z nich to mieszkańcy Knurowa – zaznaczył dyrektor
Wardas.
Ubocznym skutkiem eksploatacji
górniczej są szkody.
- Nie da się ich uniknąć, ale robimy
wszystko, by minimalizować ich skutki
– zapewnił.
Jego słowa rozwinęli inżynierowie
Ignacy i Kubina. Przedstawili działania - inwestycje i odszkodowania
– służące temu celowi, m.in. budowę
zbiornika retencyjnego w Gierałtowicach, mostu na potoku Wilcza i przepustu nad Bierawką, zrekultywowanie
doliny potoku Wilczańskiego oraz
podwyższenie wałów Bierawki.
Omawiając plany eksploatacyjne,
reprezentanci KWK „Knurów-Szczygłowice” przyznali, że kopalnia fedruje

cować. Pozwólcie tej kopalni fedrować
przez 30 lat, bo daje gminie gwarancję
wszystkich odszkodowań i roszczeń,
które złożycie.
- Ja mieszkam w rejonie, o którym
mówimy. I też się martwię, że tym
domem będzie mi narywało w prawo i
w lewo. Trudno. Kopalnia daje gwarancje, że szkody będą rekompensowane
– włączył się Krzysztof Leśniowski,
przewodniczący NSSZ Solidarność
KWK „Knurów”. Nie omieszkał też
zwrócić się bezpośrednio do radnego
Sanecznika: - To pod moim domem
fedrują, pod pana domem nie fedrują.
- Przepracowałem na kopalni 25
lat. Nie słyszałem, żeby komuś odmówiono wypłaty szkód górniczych – dodał Mariusz Pawluk, przewodniczący
WZZ Sierpień 80 KWK „Knurów”.
- Trzeba fedrować wszędzie, choć
zgodnie z prawem i rozsądnie – podkreślał Sławomir Ulatowski, przewodniczący NSZZ Solidarność 80 w Ruchu
Szczygłowice. – Proszę mieszkańców o
logiczne do tego podejście.
Nad chwilami gorącą i emocjonalną dyskusją panował przewodniczący
Tomasz Rzepa tonując, gdy należało,
nerwowość oponentów.
- To było potrzebne spotkanie
– uznał podsumow ując dysputę.
– Wszystko co dzisiaj zostało powiedziane, będzie spisane w protokole, zawsze będzie można się na to powołać...

W ubiegłym roku rozpoczęta została modernizacja kąpieliska Zacisze
Leśne. Zaczęła się od prac związanych
z nieckami basenowymi i technologią
wody. W latach 2015-2016 przewidziano rozpoczęcie prac związanych z
budową budynku zaplecza socjalnego,
boisk plażowych, zagospodarowania
terenu oraz – nieplanowaną wcześniej
- dostawą wyposażenia kąpieliska. Na
dodatkowy etap modernizacji Rada
Miasta zgodziła się zabezpieczyć w
budżecie milion złotych.
20 tys. zł – taką kwotą miasto dofinansuje zakup pojazdu służbowego dla
Policji. Samochód będzie wykorzystywany na terenie Knurowa.
25 tys. zł – zarezerwowano na „wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu”
(progi zwalniające, o których zabudowę wnioskują mieszkańcy i radni).
Rada zgodziła się na zawarcie
porozumienia z Gminą Gierałtowice,
dotyczącego prowadzenia w 2015 r.
Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców gminy
Gierałtowice.
Zatwierdzono „Gminny program
profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii na rok 2015”. Przyjęto
„Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Knurów”.
Mocą uchwały przyjęte zostały
kryteria, brane pod uwagę podczas
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Knurowie na
zajęcia rozwijające zainteresowania i
uzdolnienia.

Stadion
do odnowy

Drogowe
problemy

Nie zmieniają się stawki opłat y za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Do przegłosowanej
przez radnych uchwały wprowadzono nową pozycję – 18,20 zł/rok od
nieruchomości z domkami rekreacy jnymi lub w ykorzysty wanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustalono terminy uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do: 5 kwietnia (za
styczeń – marzec), 5 lipca (za kwiecień – czerwiec), 5 października (za
lipiec – wrzesień) i 27 grudnia (za
październik – grudzień).
Kilka uchwał odnosiło się do zmian
w tegorocznym budżecie miasta.
Na uwagę zasługuje zwłaszcza
decyzja o przeznaczeniu 1,5 mln zł
na modernizację stadionu miejskiego.
Pieniądze pozwolą na realizację robót
budowlanych w ramach I etapu inwestycji. W kosztorysach inwestorskich
koszt całości zadania szacowany jest
na 10 mln zł. Istnieje jednak spore
prawdopodobieństwo, że kwota rzeczywista – po przetargach - będzie
niższa. Samorząd przewiduje, że na
wykonanie kolejnych etapów modernizacji potrzebnych będzie od 4 do 6
lat. W każdym następnym roku na
roboty przeznaczać będzie 1-1,5 mln
zł, w zależności od stopnia zaawansowania prac i możliwości podziału
robót na etapy zamknięte. (więcej o
inwestycji na str. 13).

W interpelacjach radni zgłosili
k i l k a na ście spraw i problemów.
Mowa była m.i n. o: * pot rz ebie
szybkiej naprawy nawierzchni dróg,
połatania pozimowych dziur i wyrw
w jezdniach, * konieczności usprawnienia odbioru odpadów (zwłaszcza
wielkogabarytowych) z osiedlowych
śmietników, * kłopotach kierowców
na skrzyżowaniu przy Galerii Stara
Cegielnia (skręcający z ul. 1 Maja w
al. Lipową blokują przejazd jadącym
w stronę Gliwic), * potrzebie nowych
miejsc parkingowych w sąsiedztwie
biurowca przy ul. Szpitalnej 8, *
planach związanych z otwarciem
prz ychod ni w budy n ku prz y u l.
Staszica 1, * zaśmieconych lasach,
* dewastowa ny m prz ez wa nda l i
korcie tenisowym w parku NOT w
Szczygłowicach, * niefrasobliwych
kierowcach parkujących w sposób
utrudniający ruch innym użytkownikom ruchu drogowego.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.
knurow.bip.info.pl).
/b/

O planach kopalni i obawach mieszkańców obszernie pisaliśmy w nr. 12
(„Szkody budzą lęk”)
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- Nie było w niej cienia skargi – tak mówią
o niej sąsiedzi. 58-letnia kobieta, obłożnie
chora i skrajnie zaniedbana, trafiła
do szpitala, gdzie wkrótce zmarła.
Sprawę bada prokuratura

Dramat
za drzwiami
Knurów

O

tragicznym finale historii
pew nego k nu rowsk iego
małżeństwa pisaliśmy już
k i l k a t ygod n i temu . 19 ma rc a
58-letnia kobieta w stanie skrajnego wyczerpania i zaniedbania
trafiła do szpitala. Pogotowie przybyło na wezwanie syna oraz mieszkającej kilka przecznic dalej siostry
chorej. Kobieta leżała w fatalnych
warunkach, wśród fetoru, brudu,
robactwa i bałaganu, z odleżynami
i ranami na ciele. W szpitalu nie
udało jej się uratować – zmarła
w trakcie badań. Jej 57-letni mąż
został zatrzymany przez policję z
podejrzeniem, że nie sprawował
nad nią należytej opieki. Sprawą
zajęła się prokuratura, która, nie
znajdując na t y m etapie prac y
podstaw do aresztowania, zwolniła
mężczyznę do domu.

Nigdy się
nie skarżyła

Małżeństwo od przeszło dekady mieszkało w jednym z tzw.
„familoków” w starym Knurowie.
Jak ustaliliśmy, kobieta pracowała
w kiosku, a jej mąż zbierał złom.
To ona utrzymywała dom, co nie
było łatwe, zwłaszcza że chorowała.
Problemy ze zdrowiem sprawiły,
że miała kłopot z chodzeniem. Do
pracy czy do lekarza z konieczności
jeździła taksówką. Według słów jednego z sąsiadów, planowała operację
na serce. Bała się jej, miała przeczucie, że już nie wróci do domu.
Nikt nie zaglądał do mieszkania małżeństwa. Zresztą nawet
sy n, rozmawiał z rodzicami na
podwórku. Kobieta była dla innych
niedostępna ja k to mieszkanie.
Unikała mówienia o sobie.

– Czasem z tą panią rozmawiałam
– wspomina kobieta mieszkająca w
pobliżu. – Pomagałam niekiedy torby
zanieść na półpiętro. Nigdy od niej nie
usłyszałam, żeby się na coś żaliła. Tylko
ja wiecznie jej powtarzałam: kobieto, ja
bym z takim chłopem nie wytrzymała,
żeby on po śmietnikach tylko jeździł,
a ty żebyś go utrzymywała. A ona
wiecznie te oczy miała takie wielkie, a
jak coś zaczynałam mówić – buzia na
kłódkę i nic! Ja po prostu podziwiałam
tę kobietę.
Inni sąsiedzi też podkreślają, że w
kobiecie nie było nigdy cienia skargi
na cokolwiek. Wszystko przyjmowała
z pokorą.
Podobno mężczyzna nadużywa
alkoholu, ale próżno go szukać w
pobliskich barach – nikt tam o nim
nie słyszał. Także sąsiedzi mówią,
że nie widywali go pijanego, choć
spotykany w supermarkecie miał
w koszyku tylko alkohol. Był mało
kontaktowy. Nie było też głośnych
awantur. Owszem, wszędzie ludzie
się czasem kłócą, ale nie było tam
żadnych burd, żeby ktoś się bił, przewracał – nic z tych rzeczy. A przecież
gdyby kobieta wzy wa ła pomocy,
byłoby słychać, zwłaszcza że szyba
w oknie była wybita, ale nic, żadnych
niepokojących dźwięków. W oknie to
tylko koty siedziały.

przez kobietę: dwa psy i pięć-siedem
kotów, trzymanych w czterech ścianach. Podobno nie były wypuszczane
za zewnątrz.
Sąsiedzi parokrotnie interweniowali u administratora budynku. Jedni
wspominają, że przy komórce, w której mężczyzna trzymał część swoich
znalezisk, pojawiły się szczury. Z kolei
robactwo z mieszkania małżeństwa
kilkakrotnie przedostawało się do
sąsiedniego lokalu.
Pierwsze zgłoszenie Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji otrzymał w 2010 r. Kilkakrotne
próby kontaktu z małżeństwem i wizyty w mieszkaniu spełzły na niczym.

Karteczki pozostawione w drzwiach
przez kobietę informowały o wizycie
u lekarza i złym stanie zdrowia. Tuż
przed jedną z umówionych wizyt
urzędnika schodki prowadzące do
mieszkania zostały pomalowane farbą
olejną. Wizja lokalowa zaplanowana
w 2011 roku była kilkakrotnie odkładana na wniosek męża 58-latki. Gdy
wreszcie do niej doszło, za zgodą obojga małżonków uprzątnięto mieszkanie. Administrator proponował
im meble, jednak nie chcieli niczego
przyjąć. Kobieta, bardzo przywiązana
do zwierząt, wyprosiła, aby nie zabierano ich do schroniska. Zobowiązała
się, że sama znajdzie im dobre miejsce.
I rzeczywiście – podczas kolejnej
wizyty pracowników lokalówki w
mieszkaniu były tylko dwa koty. Pracownicy MZGLiA dwukrotnie udało
się namówić kobietę do gruntownego
posprzątania lokalu.
Jednak problem nieporządku
powracał. Warunki, w jakich leżała
chora kobieta w ostatnich dniach, były
porażające.
Jak informuje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, małżeństwo
nie korzystało z jego świadczeń. Zapewne by mu przysługiwały, jednak
prawdopodobnie nigdy się o żadną
pomoc nie ubiegało. Po wizji lokalnej
przeprowadzonej w kwietniu br., już
po śmierci kobiety, MZGLiA wystosował do MOPS
prośbę o działania
w k ierunku objęcia wdowca opieką.
Jednak w związku z
chroniczną nieobecnością mężczyzny w
domu, sprawa została odłożona ad acta.

biegłych pod kątem ewentualnego
niedopełnienia obowiązków. Prokuratura zleciła już badania histopatologiczne, prawdopodobnie
będzie też konieczne zasięgnięcie
opinii medycznej. Nie można zatem
wykluczyć, że zarzuty w tej sprawie
zostaną jednak postawione.
Co sprawiło, że kobieta godziła
się na taki los? Czemu nie szukała pomocy? Jaki udział w tym wszystkim
miał jej mąż? Czy lokalna społeczność lub instytucje mogły zrobić coś
jeszcze, aby finał tej historii był inny?
Śmierć kobiety zaskoczyła sąsiadów. – Ja z nią chyba z dwa tygodnie wcześniej rozmawiałam – mówi
jedna z kobiet. – To był szok. Zresztą
niedawno umarła też sąsiadka z naprzeciwka, ponoć była w takim stanie, że jak przyjechało pogotowie, to
w maskach wchodzili. I nawet wtedy
nie wiedziałam, że był pogrzeb, nic.
– R zeczywiście przestała się
pojawiać jakieś dwa tygodnie wcześniej, ale nie podejrzewałam, że to
coś aż tak złego – wspomina inna.
– Nawet klepsydry nie widziałam,
więc nie byłam na pogrzebie. Ani
nie wiem, na którym cmentarzu
leży. Na 1 Maja? To będę musiała
odszukać jej grób i zapalić znicz.
Mirella Napolska
Foto: Archiwum

Nie ma
przesłanek

Ty m c z a s e m
trwa postępowanie
prokuratur y, jednak sprawa nie jest
oczywista. Jak dowiedzieliśmy się w
Prokuraturze Rejonowej Gliwice-Zachód, do tej por y
nikomu nie postaw i on o z a r z ut ów,
bo nie ma do tego
prz esła nek . B ęd ą
kon ieczne opi n ie

Bałagan
jak bumerang

Czemu nawet syn nie wchodził
do mieszkania rodziców, do końca
nie wiadomo. Zapewne ma to jednak
związek z tym, że lokal od pewnego
czasu był w fatalnym stanie higienicznym. Przyczyniło się do tego
śmietnikowe zbieractwo męża, ale i
duża ilość zwierząt przygarnianych
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Knurów. Edukacja

Rekrutacja przedszkolaków
14 kwietnia zostały ogłoszone listy dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do knurowskich przedszkoli. Jednak na tym etapie
„niezakwalifikowany” nie oznacza „nieprzyjęty”

D

o naszej redakcji napływają
sygnały od poirytowanych rodziców dzieci potencjalnych
przedszkolaków. - Składaliśmy podania do trzech przedszkoli. Dlaczego
nasz czterolatek nie zakwalifikował się
do żadnego? - pyta jedna z mam.
Co prawda listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
już zostały ogłoszone, jednak , jak dowiedzieliśmy się w Miejskim Zespole
Jednostek Oświatowych, jest jeszcze za
wcześnie na to, by podawać konkretne
dane liczbowe na temat przyjętych i nieprzyjętych przedszkolaków. - Rodzice
dzieci zakwalifikowanych w co najmniej
dwóch przedszkolach (maksymalnie w
trzech), byli zobowiązani do 17 kwietnia wskazać jedno z nich - informuje
Barbara Telinga z MZJOś. - Po tej weryfikacji komisje rekrutacyjne ustalają
ostateczne liczby dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Wyniki zostaną ogłoszone 5
maja o godzinie 14.
Miejskie przedszkola dysponują
860 miejscami, z czego 551 jest już
zajętych przez dzieci, które będą kontynuować edukację. Pula miejsc, na
które trwa nabór, to 309. Zapewne nie
dla wszystkich chętnych tych miejsc
wystarczy, ale na razie nie sposób
podać ich liczbę. Dlaczego? Ponieważ

B

rodzice mieli prawo składać wnioski
nawet do trzech przedszkoli, nazwiska
na listach dzieci nieprzyjętych będą się
powtarzać.
Pięciolatki są objęte obowiązkiem
szkolnym, więc dla nich na pewno
musi się znaleźć miejsce. Czterolatki
z kolei mają ustawowe prawo do wychowania przedszkolnego - jeżeli rodzice chcą, powinni mieć możliwość

skorzystania z tego prawa. Dlatego
MZJOś planuje ogłoszenie otwartego
konkursu ofert dla organów prowadzących przedszkola niepubliczne.
Konkurs zostanie jednak ogłoszony
po 5 maja, kiedy będzie już wiadomo, jaka grupa dzieci z rocznika
2011 nie dostała się do publicznych
przedszkoli.
MiNa

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.
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
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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Chcę żyć a nie być

W zeszłą środę w klubie „Gama” knurowski
UTW zorganizował spotkanie z urokliwą poezją
Emilii Kamińskiej, ludowej pisarki ubiegłego
wieku, piszącej po polsku i śląsku

ogłoszenie

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

Knurów. Kultura

yła skromna, pracowita. Inspirację czerpała z codziennej
prozy życia. Jej poezja wydobywała z
codzienności ukryte piękno, metafizykę, uniwersalną mądrość. Uniwersytet Trzeciego Wieku, organizując
poetyckie spotkanie z twórczością
Emilii Michalskiej, odkrył przed
słuchaczami prawdziwą perełkę.
Ludowa poetka i prozatorka urodziła się w 1906 roku w Pruchnej koło
Cieszyna i z tą wioską związała swoje
życie. Ukończyła jedynie 3 klasy
szkoły powszechnej, jednak życiowej
mądrości, widocznej w jej wierszach,
mógłby pozazdrościć niejeden magister. Jej debiut literacki miał miejsce
w czasopiśmie „Rola” w 1930 roku.
Wydała kilka tomików wierszy, bajki,
ballady, pastorałki, gawędy i utwory
sceniczne. Pisała przede wszystkim
gwarą. Spisywała też pieśni ludowe,
porzekadła. Była ludowym człowiekiem renesansu - zajmowała się też
koronkarstwem, rzeźbą w glinie,
ludowymi wycinankami, malowała
akwarele, obrazy olejne, na szkle. W
1975 roku za całokształt działalności otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarła w 1997 roku. Szkoła pod-

stawowa w jej ukochanej Pruchnej
nosi jej imię. Na umieszczonej tam
tablicy pamiątkowej widnieje cytat z
jednego z wierszy Emilii Michalskiej:
„Chcę żyć a nie być”.
Jak to się stało, że twórczość
podcieszyńskiej poetki zawitała
w Knurowie? - Wnuk poetki, Józef
Szuścik, mieszka w Knurowie - zdradza genezę spotkania Maria Szreter,
członkini grupy teatralno-kabaretowej UTWuś stojącej za przedsięwzięciem. - To jego sąsiadka, Kornelia
Matysik związana z UTW przyniosła
nam tę postać. Urzekła nas prostota
jej poezji, powalająca swoim pięknem,
poruszająca do żywego. Był to dla nas
skok na głęboką wodę - pierwsze takie
spotkanie poetyckie. Do tej pory organizowałyśmy jasełka, wieczór śląski.
Ale Emilia nam pomogła - uśmiecha
się Maria Szreter.
Na spotkaniu byli potomkowie poetki - wnuk, Józef, wraz z
żoną, prawnuczka i seniorka rodu,
Salomea. Z widocznym wzruszeniem słuchali wierszy bliskiej osoby,
brzmiących równie ciepło jak przed
laty - i równie aktualnych.
MiNa

Szczygłowice. III konferencja z okazji Światowego Dnia
Wiedzy o Autyzmie

Razem możemy więcej
Ponad 130 osób wzięło udział w konferencji
„Razem dla autyzmu” zorganizowanej przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz
Miejskie Przedszkole nr 13 z Oddziałami
Integracyjnymi

W

ciąż niewiele wiemy o autyzmie, a wiedza to jedyna
skuteczna broń przeciwko chorobie.
W konferencji wzięli udział rodzice
dzieci dotkniętych autyzmem oraz
nauczyciele przedszkoli i szkół. W
roli prelegentów wystąpili znawcy
tematu, zarówno od strony teoretycznej - pedagodzy, psycholodzy i
terapeuci, jak i praktycznej - rodzice.
- Podczas konferencji poruszono
między innymi zagadnienia zaburzeń integracji sensorycznej, sytuacji
społecznej oraz zawodowej dorosłej
osoby z autyzmem, a także edukacji
dzieci z autyzmem na poszczególnych
stopniach edukacji – informuje
Jolanta Olejnik, dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
- Ważnym elementem konferencji były wystąpienia rodziców,
którzy mówili o terapeutycznej drodze ich dzieci z autyzmem. Historie
nieustannej walki o zdrowie dziecka
dodają otuchy i wsparcia innym

rodzinom, a także pokazują, że jak
najwcześniej podjęta praca terapeutyczna ma sens i poprawia funkcjonowanie osoby z autyzmem - dodaje
Aldona Rychlewska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 13.
Każda z edycji „Razem dla autyzmu” cieszy się sporą popularnością.
W sali Domu Kultury w Szczygłowicach próżno było szukać wolnych
miejsc. To pokazuje, jak wiele osób
jest zainteresowanych tematem
autyzmu.
- Podczas konferencji była także
możliwość zakupu książek wydawnictw edukacyjnych oraz pomocy
edukacyjnych do pracy z dziećmi oraz
uzyskania informacji o placówkach i
stowarzyszeniach pomagających dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom
- mówią panie Magdalena Kazimierska i Marta Lewandowska, koordynujące organizację konferencji.
oprac. jb,
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Wróciły do domu
Gierałtowice

Losy obrazów autorstwa Ludwika Konarzewskiego splotły się z losami
Gierałtowic. W ich burzliwej historii odbiły się dramatyczne dzieje
ks. Władysława Roboty, budowniczego kościoła pw. Matki Bożej
Szkaplerznej. Po latach obrazy z pierwotnego wystroju świątyni
wracają na swoje miejsce

Fragment obrazu „Kazanie św. Jacka”.
Z lewej strony widoczny ks. Władysław
Robota siedzący pod drzewem

Foto: Justyna Bajko

U

rszula Kaczmarczyk, znawczyni gierałtowickiej historii,
pamięta jeszcze ten zachwyt, z
jakim, siedząc na maminych kolanach,
przyglądała się kościelnym obrazom.
- To było coś pięknego. Obrazy
przyciągały wzrok i działały na naszą,
dziecięcą, wyobraźnię – wspomina gierałtowiczanka. - Kościół Matki Boskiej
Szkaplerznej była perełką architektury
sakralnej na Górnym Śląsku.
Świątynię, zbudowaną na planie
krzyża, poświęcono w 1934 roku.
Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi
i determinacji księdza Władysława
Roboty kościół powstał w ciągu dwóch
lat. Ówczesny proboszcz powierzył
wystrój świątyni zaprzyjaźnionemu
artyście, bardzo znanemu i cenionemu
na świecie, Ludwikowi Konarzewskiemu z Istebnej.
- Wnętrze świątyni było pięknie zapisaną księgą historii Kościoła, Polski i
Śląska – podkreśla pani Kaczmarczyk.
– Zgodnie z zamysłem księdza probosz-

cza dobór świętych miał podkreślać
historyczne i wielowiekowe związki
Górnego Śląska z Polską. W centralnej
części prezbiterium znalazł się więc bł.
Czesław, a po bokach bł. Bronisława i
św. Jacek – patroni Śląska pochodzący
z rodu Odrowążów.
Na bocznych ścianach świątyni
artysta umieścił dwa monumentalne
obrazy. Po prawej – św. Jacek głoszący
Słowo Boże, po lewej – bł. Czesław
broniący Wrocław przed atakiem
Tatarów. Wśród słuchaczy kazania
św. Jacka wzrok przykuwa zadumana
postać siedząca pod rozłożystym dębem. To ksiądz Władysława Robota
upamiętniony przez artystę. Na drugim zaś planie, tuż za gierałtowickim
proboszczem, Ludwik Konarzewski
namalował siebie.
- W czasie II wojny światowej
Niemcy bestialsko zamordowali księdza Robotę i nakazali zamalować
wizerunek proboszcza. Było to działanie nasycone nienawiścią – wspomina

Urszula Kaczmarczyk. - Twarz odmalowano po wojnie.
Kościół zdobiło kilka obrazów
Ludwika Konarzewskiego. Na tzw.
polskim ołtarzu, tuż pod polskim
orłem unoszącym figurę Matki Bożej
Królowej Polski, zawieszono obraz
św. Stanisława Kostki przyjmującego
Komunię od Anioła. Centralną część
lewego ołtarza zdobił wizerunek św.
Józefa z Dzieciątkiem, a nad wejściem
do zakrystii umieszczono obraz św.
Anny z małą Marią.
Obrazy zostały zdjęte podczas
remontu kościoła. Nigdy jednak nie
opuściły Gierałtowic. Przez wiele lat
były zabezpieczone i schowane na strychu budynku gospodarczego.

Powrót

Mieszkańcy nie zapomnieli o
obrazach Konarzewskiego. Dzięki
byłemu proboszczowi Marianowi
Kasperczykowi do świątyni wróciły
obrazy ze św. Jackiem i bł. Czesławem.
Kilka miesięcy temu, obecny ksiądz
proboszcz Marek Sówka, podjął decyzję o renowacji kolejnych obrazów z
pierwotnego wystroju.
- Uratujmy te dzieła dla nas i dla
naszych pokoleń – apelował.
Odnową obrazów zajął się Jan Gałuszko, główny konserwator Muzeum
Zamkowego w Pszczynie. Po latach
spędzonych poza świątynią, dzieła
Konarzewskiego wróciły tam, gdzie
ich miejsce – do kościoła Matki Boskiej
Szkaplerznej w Gierałtowicach.
- Jesteśmy bardzo szczęśliwi – uśmiecha się Urszula Kaczmarczyk.
Justyna Bajko

Foto: Archiwum

Obraz Świętego Józefa z Dzieciątkiem
zawieszono po lewej stronie ołtarza

Foto: Justyna Bajko

Pracownia pod gołym niebem. Na zdjęciu rzeźby
bł. Bronisławy, bł. Czesława, św. Jacka i Matki Boskiej
z Dzieciątkiem. W tle, w czarnym ubraniu, Ludwik Konarzewski

Knurów. Maszkiety uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Szkolenie ze smakiem

Katarzyna Janowska postanowiła przypomnieć, że „Maszkiety”
to nie tylko kawiarnia, ale też spółdzielnia socjalna. Zaprosiła
do współpracy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych. Co z tego wyszło?
Bynajmniej nie zakalec

P

raca w kuchni wymaga dużego
doświadczenia. Mile widziane są
dokładność i cierpliwość. Niepełnosprawni uczestnicy WTZ posiedli już
dwie ostatnie umiejętności, zaś po
doświadczenie udali się do kawiarni
„Maszkiety”. Dzięki zaproszeniu od
Katarzyny Janowskiej mogli wykazać
się w pieczeniu przysmaków. Kiedy
panie dzielnie wałkowały ciasto, pa-

nowie precyzyjnie wykrawali pierniki.
Po skończonej pracy wszyscy zabrali
się do mycia naczyń.
- To bardzo pojętni uczniowie
- Katarzyna Janowska chwali uczestników Warsztatów Smaku. - Liczę, że
dzięki naszej współpracy niektórzy z
nich odbędą staże i praktyki w naszej
kawiarni.
Pomysł spodobał się kierowniko-
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wi WTZ, Krzysztofowi Gołuchowi.
Upatruje w nim szansę na zaktywizowanie niepełnosprawnych na
rynku pracy.
- W kuchni trzeba się uwijać, nie
tracąc przy tym koncentracji. Myślę, że
dla naszych podopiecznych będzie to
dobra szkoła. Chcemy, by przychodzili
tu częściej i oswajali się z pracą w warunkach bojowych.

Terapeut k i uczestniczące w
Warsztatach Smaku nie kryły podziwu dla adeptów rzemiosła cukierniczego, którzy nie zaliczyli

żadnej skuchy. Wypieki wszystkim
smakowały.
/pg/, foto: Krzysztof Gołuch
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Klasyka, alternatywa
i disco-polo

foto-migawka
Foto: Paweł Gradek

Dni Knurowa 2015

W myśl zasady „dla każdego coś miłego” Centrum
Kultury zaprosiło do udziału w Dniach Knurowa m.in.
klasyków rocka, utytułowany zespół polskiej sceny
alternatywnej i gwiazdy disco-polo

P

lac 700-lecia zatętni muzyką 20
i 21 czerwca. Wzorem ubiegłych
lat Centrum Kultury postawiło
na muzyczną różnorodność, by zaspokoić najwybredniejsze gusta.
- Rok temu zagrał u nas Ray Wilson
z Genesis. Koncert został bardzo dobrze
przyjęty, dlatego w tym roku poszliśmy
za ciosem i zaprosiliśmy Electric Light
Orkiestra - mówi dyrektor CK, Jerzy
Kosowski.
- Myślę, że gdyby The Beatles byli
jeszcze razem, graliby właśnie taką muzykę - tak John Lennon podsumował
twórczość ELO.
Czasy świetności brytyjskiej grupy przypadły na lata 70. i 80. Któż
nie zna hitów: „Rock `n’ Roll is king”,
„Don’t bring me down” czy „Evil
woma n”? Koncer t megag w ia z dy
ma być ukłonem w stronę starszego
pokolenia, ale i młodym powinno
się podobać. Zwłaszcza że ELO jest
ponadczasowa. Łączy pop i rock z
muzyką klasyczną, nie wzbrania się
też przed wpływami disco. Każdy
jej występ aranżowany jest z wielką
pompą i przepychem.
Przed ELO wystąpi Lao Che - kwiat
polskiej sceny alternatywnej. Zespół
ma na swoim koncie sześć albumów
(w tym jeden koncertowy), kilkaset zagranych koncertów w kraju i zagranicą
oraz wiele prestiżowych nagród.
Lao Che w ykracza poza ramy

W sobotę
zagra Electric
Orkiestra...

Knurów. Ruszają castingi do First Blood Festival

Scena czeka
na artystów

Śpiewasz lub grasz i marzysz o występie
na profesjonalnej scenie przed wielką
publicznością? Przyjdź na jeden z dwóch
castingów poprzedzających First Blood Festival

... i Lao Che

Niedziela należeć będzie do grup disco-polo.
Wystąpi m.in. duet B-QLL
reklama

- Pierwszy raz udało mi się coś wygrać - Jolanta Leśnik,
zwyciężc zyni
wielkanocnej krzyżówki, nie kryła radości z głównej wygrane
j. Odbierając
zestaw sprzętu AGD, przyznała, że chociaż regularnie
rozwiązuje nasze
krzyżówki, to nigdy nie miała czasu, by dostarcz yć kupon
do redakcji.
Ostatnio zrobiła to przy okazji, przynosząc nam plastikow
e nakrętki dla
Laury Zawady.

O

tym, że Knurów artystami stoi,
wiadomo nie od dziś. Izabela
Mierzwa i Tomasz Lewusz z Technikum nr 1 z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego postanowili dać szansę
tym, którzy nie mieli jeszcze okazji
się pokazać lub brak im motywacji.
- Poprzez nasze działania chcemy ich do tego zachęcić i im to
ułatwić - tłumaczą organizatorzy
First Blood Festival, czyli imprezy
promującej młode talenty.
Finał, który zaplanowano na 6
czerwca w Domu Kultury w Szczy-

głowicach, poprzedzą dwa castingi
(25 kwietnia i 9 maja). Oba odbędą
się w sali Technikum nr 1.
- Udział w festiwalu jest całkowicie darmowy i każdy może
spróbować, bez względu na to, do
jakiej szkoły chodzi - zachęcają organizatorzy. - Nie jest także wymagany
patronat nauczyciela ze szkoły.
Przedsięwzięcie jest częścią
młodzieżowego projektu Korba i
przyświeca mu motto „Młodzi dla
młodych”.
/g/

poszczególnych stylów. Łączy rock,
elektronikę, funk i hip-hop. Ostatnia
płyta „Dzieciom” zachwyca swoją
śpiewnością, melody jnością oraz
tekstami.
Z pewnością wielu pamięta ubiegłoroczny występ grupy Hi-Fi. Enfant terrible polskiej sceny porwało
do tańca mało wymagającą muzyką.
Ży w iołowa rea kcja publiczności
była d la orga nizatorów nie lada
zaskoczeniem, dlatego w tym roku
postawili na muzykę disco-polo. Na
scenie zaprezentują się grupy: Focus,
B-QLL i Mig.
- Mamy obecnie renesans disco-polo - twierdzi dyrektor Centrum
Kultury. - Myślę, że spory w tym udział
filmu z Tomaszem Kotem, który cieszył
się w naszym kinie dobrą frekwencją.
Ofertę Dni Knurowa uzupełnią
koncerty grup z Hard Rock’a oraz
występy formacji tanecznych i zespołów działających pod egidą Centrum
Kultury.
Na placu 700-lecia nie zabraknie
tradycyjnego zlotu motocykli. Nowością będzie pokaz samochodów
zabytkowych.
Więcej szczegółów imprezy podamy niebawem.
/pg/
Foto: materiały prasowe
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Foto: Paweł Gradek

Voytek Urban z kumplami

The Last Room z Adą Lepiorz

Knurów. Hard Rock na żywo

Było super! Były ciary!
Frekwencja na niedzielnym koncercie spod
znaku Hard Rock mile zaskoczyła Krzysztofa
Skowrońskiego, który uwierzył, że są jeszcze
w Knurowie fani mocniejszego grania

A

mbicją organizatorów niedzielnego spotkania jest przywrócenie w Knurowie tradycji
kameralnych koncertów na żywo,
zwłaszcza że pod skrzydłami Hard
Rock’a gra wiele ciekawych zespołów.
Niektóre dopiero oswajają się ze sceną,
inne są już utytułowane i sięgają po
laury na ogólnopolskich festiwalach.
Paradoksalnie sukces poza granicami
Knurowa nie gwarantuje pełnych sal,

o czym przekonaliśmy się miesiąc
temu, podczas pierwszego koncertu z
cyklu „Hard Rock na żywo” w Sztukaterii. Praca u podstaw, jaką wykonuje
Krzysztof Skowroński, w końcu zaczęła przynosić pierwsze efekty, a niedzielny koncert The Last Room i The
Cumpels bez wątpienia można uznać
za sukces. Nie tylko frekwencyjny, ale
i artystyczny.
- Swoją obecnością udowadniacie,

że warto organizować takie koncerty,
że kultura to nie tylko kabarety - mówił do zebranych Krzysztof Skowroński.
Na pierwszy ogień poszedł zespół
The Last Room - najmłodsze dziecko
Hard Rock ’a. Ze sceny popłynęły
rockowe klasyki takich gigantów, jak
AC/DC czy Guns’n’Roses. Wokalistka
Ada Lepiorz ujęła publiczność młodzieńczą energią, a Dawid Łączyński,

Filip Dyl, Grzegorz Czapek i Maciej
Langosz zachwycili żywiołową grą.
Kilkudziesięciominutowy występ nie
mógł obyć się bez bisu.
- Było super, były ciary. Cieszę się,
że młodzież ma takie hobby - to tylko
jedna z wielu pochlebnych opinii
opublikowanych na profilu zespołu.
The Cumpels przygotowali na
wieczór niespodziankę: dw uczęściowy koncert. Na otwarcie zagrali
akustycznie, by pod koniec zaprezentować pełne spektrum możliwości
podpiętych pod prąd instrumentów.
Charyzmatyczny wokalista Voytek Urban jest mistrzem budowania
nastroju. Doskonale odnajduje się w
klimatycznych balladach (Tadeusz
Nalepa, Chris Izaak), jak też w dynamicznych, rockowych numerach

Gierałtowice. XXIII Koncert im. ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

W hołdzie „Perle Kapłaństwa”
Święty Augustyn żartobliwie apelował: „Ludzie nauczcie się śpiewać i tańczyć, bo
Aniołowie w Niebie nie będą wiedzieli, co z wami zrobić”. W niedzielne popołudnie
w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach miłość do Boga i muzyki
wyśpiewali uczestnicy XXIII Koncertu im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

Ś

piew jest językiem uniwersalnym. Przekracza narodowe i
ludzkie granice, wymaga nie tyle
rozumienia, co czucia. W czasach,
kiedy nie wszyscy chrześcijanie potrafili samodzielnie zgłębiać Biblię,
muzyka sakralna przybliżała tajemnice wiary, pomagała je pojąć i przyswoić. Bo każda pieśń jest zarazem
modlitwą i ozdobą. Ksiądz Grzegorz
Gerwazy Gorczycki, najwybitniejszy
polski kompozytor XVIII wieku,
był nazywany polskim Haendlem i
„Perłą Kapłaństwa”. Pod utworami
podpisy wał się trzema pionowo
zapisanymi literami G. Wawelski
kapelmistrz komponował melodie
do Bożych słów, łącząc piękno z
sakralnością. Urodzony niedaleko
Bytomia, ksiądz Gorczycki, wyrastał ponad swoją epokę, tworząc
mistrzowsko skonstruowane kompozycyjne perełki, które to tej pory
zachwycają melomanów.

„Skowronek” wykonał m.in. pieśń „Syn Marnotrawny”

- Spośród wielu dzieł księdza Gorczyckiego na uwagę zasługuje utwór
„Omni die Mariae” – pieśń, którą
szczególną sympatią darzą chórzyści
gierałtowickiego chóru „Skowronek”
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– mówi Tadeusz Puchałka, społecznik
i chórzysta „Skowronka”.
Dzieła wielk iego barokowego
kompozytora są znane nielicznym.
O spuściźnie księdza przypomina

organizowany od 23 lat koncert w
Gierałtowicach.
W niedzielne popołudnie w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej
wystąpiły cztery chóry z gminy Gie-

(Jimi Hendrix). Kroku na scenie dotrzymali mu koledzy z zespołu. Adam
Szaruga, Jan Wilczek i Krzysztof
Skowroński to wirtuozi gitar. Miłym
dla ucha uzupełnieniem składu były
klawisze (Waldemar Czaja). Wielkie
brawa należą się również perkusiście
Krzysztofowi Gabrysiowi.
- Koncert był przecudowny, wychodziłam uduchowiona, już dawno
nie byłam w takim stanie, a zdarzyło
się to dzięki Muzykom - taki wpis
pojawił się w internecie po koncercie
The Cumpels.
Następny koncert z cyklu „Hard
Rock na żywo” już za miesiąc, 23
maja. Wtedy sceną zawładnie Le
Fleur.
/pg/

rałtowice: „Cecylia” z Paniówek
i „Skowronek” z Gierałtowic pod
batutą Beaty Stawowy, „Bel Canto”
z Chudowa z dyrygentką Beatą Jałowiecką-Cempurą oraz „Słowik”
z Przyszowic pod batutą Henryka
Mandrysza. Zespoły, zapowiadane
przez prowadzącą koncert Gabrielę
Więcko, zaprezentowały zróżnicowany repertuar. Muzycy sięgnęli po
skarby muzyki sakralnej. Zabrzmiały
utwory mistrzów: Bacha, Haendla czy
Cherubiniego.
- Na zakończenie połączone chóry pod batutą Beaty Stawowy wspólnie wykonały pieśń „To ty nasz Panie”
– opowiada Tadeusz Puchałka. – A
obecny na koncercie ksiądz Marek
Sówka, proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej, udzielił zebranym
błogosławieństwa.
Kościół po brzegi w y pełnili
goście z odległych zakątków gminy
i powiatu. Występom przysłuchiwali się tak że Joachim Bargiel,
wójt gminy Gierałtowice oraz Piotr
Rychlewski, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.
Poruszona publiczność długo oklaskiwała chórzystów.
Koncert przywrócił postać barokowego kompozytora szerszej
publiczności. Dzięki temu pamięć o
jego twórczości zapewne nie zginie.
jb, TP, foto: arch.
Tadeusza Puchałki
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rozrywka nr 16
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Adam losuje miejsce, jeszcze się uśmiecha...

Knurów

Gotowi na myślenie

42 trzecioklasistów z Miejskiego Gimnazjum
nr 1 w Knurowie przystąpiło do egzaminu
gimnazjalnego. Maraton egzaminacyjny rozpoczął
się we wtorek punktualnie o godz. 9. - Życzę wam
powodzenia i trzymam kciuki! - mówiła do uczniów
Barbara Hankus, dyrektor MG-1
Testy potrwają trzy dni. Na pierwszy ogień część humanistyczna, w
środę - sprawdzian z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, w czwartek
- języki obce.
- Jest mały stresik, ale będzie dobrze. Musi być! - mówili na chwilę
przed rozpoczęciem egzaminu Fabian
i Adam.
Adam miał pecha. Wylosował
pierwszą ławkę, tuż przed samą komisją.
- Masakra! - śmiał się. - Oczywiście nie miałem zamiaru ściągać, ale

gdybym chciał, to teraz nie miałbym
jak!
Dyrektor Hankus jest spokojna o
wyniki egzaminów. Uczniowie pod
kierunkiem nauczycieli uczciwie
przepracowali te trzy lata. Wiedzą, jak
wygląda procedura egzaminacyjna i
znają kształt arkuszy testowych.
- Jedyne co może ich zaskoczyć to
pytania - śmieje się dyrektor Hankus.
Wynik i egzaminów poznamy
w połowie czerwca.
Tekst i foto: Justyna Bajko

informacja własna

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).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 14/2015 brzmiało: „MĄDRALA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Zbigniew Pyryt. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

25-29.04.2015 r.
SOBOTA- ŚRODA
Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów
2D
- godz.16.00
23.04.2015 r.
CZWARTEK
Ze wszystkich sił
- godz. 18.00

Kopciuszek
- godz. 17.30

16

Szybcy i wściekli 7
- godz. 20.00

Seria Niezgodna. Zbuntowana
- godz. 19.30

W tym tygodniu mamy promocję kina familijnego!
Zapraszamy wszystkich i małych i dużych na ﬁlm
„Asterixa i Obeliks” oraz „Kopciuszek” – bilety w cenie 10 zł!
www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Helena Pluta z Knurowa

ur. 8.04.2015 r., 3600 g, 54 cm

Maksymilian Ptak z Przegędzy
ur. 9.04.2015 r., 3210 g, 52 cm

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

Krzysztof Sobczak z Zabrza

ur. 9.04.2015 r., 4040 g, 56 cm

Hanna Sorys z Knurowa

ur. 11.04.2015 r., 2920 g, 52 cm

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Maria i Hanna Gromala z Knurowa

2330 g, 48 cm,

Tymon Szołtysek z Rudna

ur. 11.04.2015 r., 3620 g, 56 cm

ur. 9.04.2015 r.,

2730 g, 49 cm

Antoni Warzecha z Bełku

ur. 11.04.2015 r., 3720 g, 54 cm

Zaproszenie

Malarstwo
i poezja

Galeria Pod Aniołem Sybilli Golec (ul. Niepodległości 65) zaprasza
w sobotę na wyjątkowy wieczór malarstwa naiwnego i poezji. Wezmą w
nim udział śląscy artyści: Stanisław
Łakomy - w ybitny portrecista i
pejzażysta oraz Ryszard Til - pisarz,
poeta, malarz i publicysta.
Spotkanie rozpocznie się o godz.
18.00.
Polecamy.
/g/

Knurów

Wojciech Werner z Gliwic

ur. 11.04.2015 r., 3445 g, 56 cm

Kinga Blic z Wieszowy

ur. 12.04.2015 r., 4100 g, 57 cm

Michał Chłap z Gliwic

ur. 12.04.2015 r., 3760 g, 54 cm

Fabian Garbacz z Czerwionki-Leszczyn
ur. 12.04.2015 r., 3610 g, 54 cm

Ruszyły
zapisy
na
kolonie

M
Oskar Paszek z Chudowa

ur. 12.04.2015 r., 3460 g, 54 cm

Kacper Loch z Knurowa

ur. 14.04.2015 r., 3660 g, 55 cm

Adam Wręczycki z Książenic

ur. 16.04.2015 r., 3730 g, 52 cm

Borys Łupiński z Knurowa

ur. 13.04.2015 r., 3580 g, 57 cm

Aleksander Świderski z Rud

Jakub Błaś z Knurowa

ur. 14.04.2015 r., 3330 g, 52 cm

Lena Jedynak z Gliwic

ur. 14.04.2015 r., 3250 g, 50 cm

ur. 14.04.2015 r., 2850 g, 51 cm

ur. 15.04.2015 r., 3680 g, 56 cm

Agata Kozakiewicz z Leszczyn

Antonina Karbowiak z Knurowa

Szymon Konkol z Ornontowic

Milena Kurpanik z Czerwionki-Leszczyn

Emilia Marzec z Czerwionki-Leszczyn

ur. 17.04.2015 r., 2920 g, 51 cm
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ur. 17.04.2015 r., 3000 g, 52 cm

ur. 16.04.2015 r., 2500 g, 50 cm

iejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej organizuje od
27 cz er wca do 10 l ipca wak ac y jny w y pocz y nek w Rowach. Oferta skierowana jest
do uczniów knurowskich szkół
w wieku od 9 do 16 lat i zawiera:
transport autokarem, zakwaterowanie w ośrodku „Słowińska Perła” (50 m od morza), 3
posiłki i podwieczorek, pokoje
z łazienką. Wśród zaplanowanych atrakcji są m.in. wycieczki
do Ustki, rejs statkiem, wizyta
w Dolinie Charlotty, kąpiele w
parku wodnym i zwiedzanie
Słowińskiego Parku Narodowego.
Wolny czas koloniści będą
mogli spędzić na grze w bilard,
ping-pong, piłkę nożną, siatkówkę lub koszykówkę. Ponadto
organizatorzy gwarantują liczne
zajęcia plastyczne, dyskoteki,
karaoke, konkursy i ogniska.
MOPP ubezpiecza dzieci.
Koszt kolonii to 1300 zł. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie MOPP lub telefonicznie (32
235 27 13).
Harmonogram jednodniowych wycieczek przedstawimy na
przełomie maja i czerwca.
/g/

ur. 17.04.2015 r., 2320 g, 48 cm
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ZDROWIE I URODA

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

Zatrudnimy osobę do prac fizycznych na
terenie zakładu usługowego (sprzątanie,
kotłownia, ogród, portiernia). Praca zmianowa. Wymagane prawo jazdy. Kontakt
509 399 003
16/15

1/14-odw.

D o c i e p lani e b u dy nków, e l ewac j e.
Tel. 665 639 146
13-21/15

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

2-25/15

Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie,
panele. Tel. 501 815 416
15-19/15

EDUKACJA
Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

10-17/15

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

SZUKAM PRACY
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.

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

DAM PRACĘ
Kobietę do punktu sprzedaży w Knurowie
zatrudnię. Tel. 531 965 459
15-16/15

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

14-17/15

NIERUCHOMOŚCI

PFI Sp. z o.o. zatrudni do pracy biurowej.
Wymagany bardzo dobr y j. niemiecki.
Tel. 509 214 646

16-17/15

PFI S p. z o.o. z at r u d n i p r ac ow n i ków
do obszywania kierownic samochodowych.
Tel. 509 214 646
16-17/15

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

Przyjmę kierowcę kat. C+E. Tel. 722 046 222

15-16/15

Przyjmę pracownika z umiejętnością gipsowania, malowania. Tel. 32 235 01 81,
515 234 488
15-17/15

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 600 942 056

14-17/15

Knurów. Sprzedam nowe, bezczynszowe
3 pokoje, 76 m2. Tel. 602 638 719
16-18/15

Spr zedam duż y dom, ul. Wolności.
Tel. 601 462 766

13-16/15

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2,
WP II. Tel. 32 235 22 52

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin wywieszenia
wykazu od 16.04.2015 r. do 7.05.2015 r.

12-15/15

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

13-17/15

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 nowy dom, tanio. Tel. 508 192 750

KOMUNIKAT !!!

13-17/15

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

13-21/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
13-17/15

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

Skup samochodów. Tel. 791 544 346
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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

6-25/15
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Modernizacja tuż, tuż

S

ezon 2015/2016 piłkarze
Concordii prawdopodobnie rozpoczną w nowej
scenerii. Już bez nieczynnego
od lat zegara, bez starego zadaszenia widowni i bez zdewastowanych toalet. Wymienione
elementy stadionu znikną w
czasie pierwszego etapu modernizacji obiektu przy ulicy
Dworcowej, który ma rozpocząć się tuż po zakończeniu
bieżących rozgrywek.
Temat związany z remontem Stadionu Miejskiego pojawił się w czasie ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta, podczas której zdecydowano, że na
ten cel zostaną zabezpieczone
środki finansowe w wysokości
1,5 miliona złotych.
Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa: - Udoskonalanie bazy sportowej tr wa w
naszym mieście
od kilku kadencji, bo zdajemy sobie sprawę, jak
ważne jest stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków
do prowadzenia aktywnego, a
zarazem zdrowego trybu życia. Stadion Miejski czeka na
modernizację już kilka lat, co
nie znaczy, że o tym obiekcie
zapomnieliśmy. Priorytetem
było wybudowanie całorocznego ośrodka przeznaczonego w
głównej mierze na piłkarskie
szkolenie dzieci i młodzieży. Piłka nożna to wciąż bardzo popularna dyscyplina wśród naszych
najmłodszych mieszkańców,
dlatego postanowiliśmy rozbudować popularnego „Orlika” i w
jego sąsiedztwie powstały dwa
pełnowymiarowe boiska.
Obecnie korzystają z nich
nie tylko najmłodsi, ale i seniorzy, natomiast fakt, iż jedno z nich je st w y posażone
w nawierzchnię posiadającą
certyfikat FIFA, do Knurowa

przyjeżdżają nie tylko drużyny
występujące w regionalnych
rozgrywkach, ale również zespoły ek strakla sy, a nawet
reprezentacje.
Wraz z powstaniem ośrodka treningowego na osiedlu
Wojska Polskiego II, w sposób naturalny szkolenie dzieci i młodzieży prowadzi tam
Akademia Piłki Nożnej, jak
i Concordia, która zamieniła
wymagający remontu obiekt
przy Dworcowej na nowoczesną bazę przy ulicy Ułanów i
Alei Lipowej.
Wróćmy jednak na Stadion
Miejski. Nie od dziś wiadomo,
że jednym z największych problemów, z którym należy się
uporać w pierwszej kolejności
jest tam system odwodnienia
terenu.
- Problemy z prawidłowym
odwodnieniem obiektu rozpoczęły się w momencie budowy
autostrady A1, natomiast to co
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obecnie obserwujemy na Stadionie Miejskim jest efektem wybudowania w sąsiedztwie innych
obiektów, które są położone wyżej od płyty boiska - informuje
Krzysztof Stolarek, dyrektor

- Musieliśmy zmodernizować sektor dla kibiców gości
i wykonać do niego dojście.
Zamontowaliśmy też nowe siedziska na centralnym sektorze
zadaszonej widowni. Pracami

Realizując wszechstronny plan
poprawy i rozbudowy sportowej
infrastruktury, od 2006 roku
przeznaczyliśmy na ten cel ponad
30 milionów złotych - przypomina
Piotr Surówka, zastępca prezydenta
Knurowa.
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, który dodaje, iż na
bieżąco stadion dostosowywany jest do wymogów licencyjnych związanych z występami
Concordii na szczeblu IV ligi.

modernizacyjnymi były objęte
szatnie dla drużyn oraz sędziów,
a także ławki dla zawodników
rezerwowych. Ponadto ekipy remontowe pracowały na
dachu budynku, wymieniały

okna, piony sanitarne, instalację elektryczną i hydranty. Z
kolei tuż przed rundą wiosenną
renowacją została objęta płyta
boiska. Wykonano tak zwane
kołkowanie murawy, napowietrzanie i piaskowanie. Podobny
zabieg będzie wykonany jesienią
- wylicza Krzysztof Stolarek.
Zapowiadana modernizacja
Stadionu Miejskiego prowadzona będzie w taki sposób, by
nie kolidowała z możliwością
rozgrywania meczów. A jeśli
nawet wydarzą się trudne do
przewidzenia zdarzenia, piłkarze nie pozostaną bezdomni,
wszak Concordia zgłosiła do
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
obiekt rezerwowy w postaci boiska przy Alei Lipowej. Klubowi
nie grozi zatem konieczność
wynajmowania sportowej areny
poza Knurowem. A z takimi
problemami borykali się, czy też
borykają, kluby z wyższych lig
i niejednokrotnie z większych

Foto: Piotr Skorupa
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miast. Można tu przytoczyć
m.in. grę Piasta Gliwice w Wodzisławiu, czy występy GKS-u
Tychy w Jaworznie lub Małejpanwi Ozimek w Krasiejowie.
Początkowa faza modernizacji obiektu przy Dworcowej
obejmuje nie tylko wspomniane
na wstępie prace wyburzeniowe zegara, toalet i zadaszenia
widowni. - Chcemy ten stadion
nieco odsłonić i w tym celu zlikwidowany zostanie wał ziemi
od strony Lidla - informuje Piotr
Surówka, zastępca prezydenta
Knurowa. - W pierwszym etapie
prac znikną stare kasy, a obiekt
zyska nowe ogrodzenie. W kolejnych etapach przyjdzie czas na
termomodernizację i inne ważne
prace w budynku, poprawę płyty
boiska i budowę nowej widowni.
Szacujemy, że wartość kompleksowej modernizacji stadionu
oscylować będzie w granicach 10
milionów złotych.
Piotr Skorupa
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Klasa A

IV liga

Jak remisują to tylko
z tym rywalem

P

o dwóch tegorocznych
meczach wyjazdowych,
w których Concordia
s t r z e l i ł a 9 br a me k , mo ż na było m ieć nad zieję, ż e
w pier wszym meczu przed
własną publicznością, knurowianie kontynuować będą
ofensy wną i skuteczną grę.
Stało się inaczej i w spotkaniu z broniący m się przed
spadkiem Górnikiem Piaski,
kibice bramek nie zobaczyli.
W ten sposób Concordia do-

21. KOLEJKA:

piero po raz drugi w tym sezonie osiągnęła remis. I po raz
drugi bezbramkow y w ynik
padł właśnie w konfrontacji z
Górnikiem Piaski.
Zawiedzeni byli też obserwatorzy meczu Jedności 32
Przyszowice z niżej notowaną
Unią Turza Śląska. W tym spotkaniu bramek nie brakowało,
jednak na cztery trafienia gości
zespół z Przyszowic odpowiedział tylko jednym.
PiSk

20. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Górnik Piaski 0:0
Concordia: Krzywicki, Zabawczuk, Cieślik, Mikulski, Śliwa,
Jaroszewski, Maciejewski 76 min Kharchenko, Żyrkowski 67
min Rozumek, Szewczyk,
1. Ruch
39
Młynek, Modrzyński 46 min
2. Zieloni
33
Gajewski.
3. Gwarek T.G.
32
Sarmacja Będzin - Fortuna
4. Przyszłość
32
Gliwice 6:0, Polonia Poraj
5. Sarmacja
30
- Ruch Radzionków 0:3, Zie6. Concordia
29
7. Raków II
26
loni Żarki - pauza, Przyszłość
8. Woźniki
25
Ciochowice - Unia Ząbkowi9. Polonia
24
ce 1:0, Slavia Ruda Śląska
10. Unia
24
- Raków II Częstochowa
11. Górnik
22
2:0, RKS Grodziec - Gwarek
12. Slavia
18
Tarnowskie Góry 2:4, MLKS
13. Pilica
17
Woźniki - Pilica Koniecpol 4:0.
14. Grodziec
17

20. KOLEJKA, GRUPA II:
Gwarek Ornontowice - Krupiński
Suszec 2:2, Górnik Pszów - Iskra
Pszczyna 1:5, Drzewiarz Jasienica - Czarni-Góral Żywiec 3:1,
Unia Racibórz - GKS II Katowice
2:1, Szczakowianka Jaworzno
- Podlesianka Katowice 1:0, Forteca Świerklany - GTS Bojszowy
1:0, Jedność Przyszowice - Unia
Turza Śląska 1:4, LKS Bełk - Radziechowy Wieprz 3:2.

15. Fortuna

3

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

48
40
39
33
31
28
27
27
25
24
23
23
19
16
12
11

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
- 2.306 pkt
- 2.237 pkt
- 1.960 pkt
- 1.897 pkt
- 1.851 pkt
- 1.784 pkt
- 1.775 pkt
- 1.746 pkt
- 1.684 pkt
- 1.684 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Edward Nowak
- 18.488 pkt
2. Janusz Myszka
- 18.397 pkt
3. Michał Foit
- 18.349 pkt
4. Joachim Makselon
- 18.266 pkt
5. Bernard Musiolik
- 17.844 pkt
6. Konrad Sobieraj
- 17.690 pkt
7. Piotr Palica
- 17.664 pkt
8. Leonard Spyra
- 17.534 pkt
9. Jacek Zacher
- 17.358 pkt
10. Dariusz Skowron
- 17.294 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

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

47
41
39
35
34
32
31
29
28
28
27
26
25
19
18
6

Klasa B
18. KOLEJKA:
Concordia II Knurów - Olimpia Pławniowice 4:0
Bramki: Kozdroń 2, Malinowski, Przesdzing.
Concordia II: Widera, Bylak,
1. Pawłów
Grodoń, Folcik, Kharchenko,
2. Świbie
Krusiński, Karwowski, Kutypa,
3. Concordia II
Malinowski, Kozdroń, Mastyj.
4. Gwarek II
Zagrali również Juzwuk, Walen5. Pławniowice
tynowicz, Przesdzing.
6. Burza
Pogoń Ziemięcice - Piast Pawłów
7. Amator
1:0, KS Bojków - Burza Borowa
8. Ciochowice II
Wieś 1:4, Victoria Pilchowice 9. Quo Vadis
Przyszłość II Ciochowice 2:1,
10. Bujaków
Gwarek II Ornontowice - LKS 45
11. Kleszczów
Bujaków 1:1, Quo Vadis Mako12. Ziemięcice
szowy - Naprzód Świbie 1:1, Start
13. Victoria
Kleszczów - Amator Rudziniec 3:2.
14. Bojków

39
38
35
35
34
27
26
25
24
21
20
15
12
8

Klasa okręgowa
20. KOLEJKA:
Wyzwolenie Chorzów - Tempo Paniówki 0:0, MKS Zabrze-Kończyce - Urania Ruda
Śląska 1:4, LKS 1908 Nędza
- Wilki Wilcza 2:1, ŁTS Łabędy
- Zamkowiec Toszek 2:0, Zuch
Orzepowice - KS 94 Rachowice 0:1, Orzeł Mokre - Wawel
Wirek 4:0, Sokół Orzesze Buk Rudy Wielkie 2:4, Czarni
Pyskowice - Energetyk ROW II
Rybnik 2:3.

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

48
41
36
35
35
30
30
27
27
25
21
21
21
14
14
5

Zza biurka

Miłe uczucie
Kilka dni temu miałem
przyjemność reprezentować
„Przegląd Lokalny” na niecodziennym spotkaniu podsumowującym Plebiscyt „Dziennika
Zachodniego” na najpopularniejszego sportowca i sportową twarz Gliwic oraz powiatu
gliwickiego. Przyjemność była
tym większa, że przypadło mi
w udziale współprowadzenie
tej gali - z Marleną Polok-Kin,
szefową gliwickiego oddziału
„DZ” - a w gronie laureatów
roiło się od działaczy, trenerów i
sportowców związanych z Knurowem i Gminą Gierałtowice.
Gdy kolejni laureaci odbierali gratulacje od Jacka Sroki
- szefa działu sportowego, po
raz kolejny przekonałem się, jak
znaczącą rolę odgrywają nasi
sportowcy na szczeblu powiatu
gliwickiego. Jak ich sukcesy są doceniane, i jak oni sami są szano-

wani w sportowym środowisku.
O kim konkretnie piszę?
Oto pełna lista laureatów z
naszego terenu (w kolejności
alfabetycznej): Marcin Brosz,
Robert Czechmann, Damian
Durkacz , Dawid Gajewski,
Zbigniew Gulajski, Bogdan
Leśniowski (Sportowa Twarz
Powiatu Gliwickiego 2014),
Adrian Materna, Ariel Mnochy
(Najpopularniejszy Sportowiec
Powiatu Gliwickiego 2014),
Sylwia Mularczyk (Sportowy
Talent Roku 2014 w powiecie
gliwickim), Marian Szołtysek i
Dorota Tomaszewska.
To była już piąta edycja
plebiscytu, a śledząc ciężką i
żmudną pracę wykonywaną
przez całe środowisko sportowe, jestem przekonany, że w
kolejnej, lista laureatów będzie
równie okazała.
Piotr Skorupa

Zapisy do Socios
Socios Razem dla Górnika to pierwsze w Polsce piłkarskie
stowarzyszenie, którego celem jest m.in. systematyczne podwyższanie kapitału spółki Górnik Zabrze SSA.
25 kwietnia (sobota) w szczygłowickim pubie Dolce Vita
odbędą się zapisy do stowarzyszenia. Członkiem Socios będzie
można zostać w godzinach 11.00-17.00.
PiSk

Piłkarskie propozycje
25 KWIETNIA, GODZ. 16.00

WYNIKI Z 14 KWIETNIA:
1. Konrad Sobieraj
2. Joachim Makselon
3. Jerzy Hadrawa
4. Eryk Gajda
5. Jerzy Pluta
6. Jacek Zacher
7. Leonard Spyra
8. Dariusz Skowron
9. Stefan Wroblowski
10. Piotr Arent

Walka Zabrze - Salveo Drama
Kamieniec 2:1, Jedność 32 II
Przyszowice - Orły Bojszów 3:0,
Młodość Rudno - Carbo Gliwice
0:1, Społem Zabrze - Ruch Kozłów 1:8, Zryw Radonia - MKS
Zaborze Zabrze 1:1, Naprzód
Żernica - Gwarek Zabrze 0:1,
Sokół Łany Wielkie - Stal Zabrze
1:3, Tęcza Wielowieś - Gwiazda
Chudów 3:2.

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

Klasa „A” Podokręg Zabrze
Gwiazda Chudów - Sokół Łany Wielkie
Stal Zabrze - Naprzód Żernica
Carbo Gliwice - Jedność 32 Przyszowice II
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Naprzód Łubie - Concordia II Knurów

25 KWIETNIA, GODZ. 16.30
4 liga, grupa I
MLKS Woźniki - Concordia Knurów
4 liga, grupa II
Górnik Pszów - Jedność 32 Przyszowice
Klasa okręgowa
Wilki Wilcza - ŁTS Łabędy
Urania Ruda Śląska - Tempo Paniówki

26 KWIETNIA, GODZ. 16.00
3 liga kobiet
Wilki Wilcza - KKS II Zabrze
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Pogoń Ziemięcice - Victoria Pilchowice

28 KWIETNIA, GODZ. 17.30
Klasa okręgowa
MKS Kończyce Zabrze - Wilki Wilcza
Tempo Paniówki - Zamkowiec Toszek
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Podokręgu Zabrze.

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu Skład komputerowy własny.
Druk: Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl,. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
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był kandydatem do medalu,
przystępował do walki jako
zawodnik rozstawiony, ale
niestety niezrozumiałe decyzje sędziego spowodowały, że
bardzo szybko pożegnał się z
mistrzostwami. Na szczęście,
na medal spisał się Mateusz
Podgórczyk. To pięściarz występujący w wadze do 49 kg,
który w ćwierćfinale wygrał w
II rundzie przez TKO z Pawłem Królem z Kontry Elbląg, a
w półfinale przegrał jednogłośnie z Pawłem Łoboziakiem z
Sokoła Piła.
Dodajmy, że Wojciech

Czarkowsk i (kategoria +91 kg)
został zdyskwalifikowany w II
rundzie pojedynku z Karolem K r upiennikiem (Crystal
Białystok).

Mistrzostwo
zobowiązuje
Foto: Waldemar Jachimowski

Wałczu odbyły się
Mistrzostwa Polski
Juniorów w boksie. Uczestniczyło w nich 144
zawodników, w tym dwóch
reprezentantów BKS Concordia Knurów.
- Turniej był mocno obsadzony, a my wracaliśmy z
niego z wielkim niedosytem
- komentuje trener Bogdan
Wyrzychowski. - Jestem bardzo rozczarowany postawą
sędziego, który w fazie eliminacyjnej zdyskwalifikował
naszego zawodnika Wojciecha Czarkowskiego. „Czarek”

Foto: BKS

Brąz i rozczarowanie
W

Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej

PiSk

Concordia ma w swych
szeregach kolejnego
medalistę Mistrzostw
Polski. Mateusz
Podgórczyk w kategorii
junior sięgnął
po brązowy krążek

„Czwórka” zwycięża pod siatką
Foto: MSP-4

Kolejny etap w rozgrywkach
mini siatkówki zakończył się
sukcesem uczennic Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie. Podopieczne Adama Augustowskiego i Adama Konopki
zwycięsko wyszły z Mistrzostw
Rejonowych Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, pokonując 2:1 reprezentację szkoły
podstawowej nr 5 z Gliwic.
Knurowianki do mistrzostwa powiatu dołożyły mistrzostwo rejonu gliwickiego i teraz
czekają na półfinał wojewódzki.
W zespole MSP-4 występują: Katarzyna Kubik (klasa
VIa), Maja Radzikowska (VIa),
Aleksandra Siwiecka (VIb), Nikola Kowalska (VIb), Martyna
Kołodziejczyk (VIb), Dominika Duda (VIb), Nicola Skrzypczak (VIc), Karolina Boczoń
(VIc), Wiktoria Cudok (VIc),
Klaudia Kolankowska (VIc),
Karolina Jankowska (VIc).

Fragment meczu
TKKF Team 98
- Vibovit

PiSk

W

ostatniej kolejce MLPNH
uwaga kibiców skoncentrowana była na walce o trzecie
miejsce na zakończenie rozgrywek. W korespondencyjnym
pojedynku w szranki stanęły zespołu Tritechu i Teamu Stalmet
mające tę samą ilość zdobytych
punktów. Jak się jednak okazało, „Stalowi”, którzy jeszcze
kilka tygodni temu liczyli się w
walce o mistrzostwo, sami pozbawili się wpływu na losy brązowych medali, gdyż z powodu
licznych kontuzji i zawieszeń
za kartki oddali walkowerem
mecz z Olymiakosem posiadając
zaledwie trzech zdolnych do gry
zawodników.
Wobec takiego rozwoju
sytuacji Tritech stanął przed
szansą znalezienia się na podium, a warunkiem tego było
zdobycie choćby punktu w
meczu z mistrzowską drużyną
TS 10ka.pl. Ekipa z Zabrza
choć grała bez nominalnego

bramkarza, a swój tytuł zdobyła już trzy tygodnie temu,
to pokazała, że bycie mistrzem
zobowiązuje i pokonała po
dobrym meczu aspirujących do
trzeciej lokaty rywali. W trudnych momentach mistrzowie
mogli liczyć na swojego strzelca
wyborowego Ariela Mnochego,
który zdobył 4 gole.
Warto dodać, że w poniedziałkowej kolejce doszło do
ważnego w ydarzenia statystycznego. Grający niemal od
początku istnienia ligi Vibovit
rozegrał swój 500. mecz, w
którym pokonał Team 98. Na
dorobek taki 9-krotny mistrz
Knurowa pracował 24 lata.
Ostatnim akordem sezonu
halowego będzie niedzielny
Turniej o Puchar Prezydenta
Miasta Knurowa połączony z
oficjalnym zakończeniem rozgrywek. Początek rywalizacji o
godzinie 10.00
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 26. KOLEJKI Z DNIA 20.04.2015
informacja

Foto: APN

foto-migawka

Młodzi zawodnicy knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej gościli
na meczu T-Mobile Ekstraklasy wyprowadza
jąc na murawę
piłkar zy Piasta Gliwice i Śląska Wroc ław.
Samo spotkanie
obser wowali już z sektora VIP.
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Nacynianka – UKS Milenium II 5:1 (0:1)
T. Michalski 2, S. Bartyzel, P. Majorczyk, M. Wyrwich – Rafał Brociek
żółta kartka: Robert Wala (UKS Milenium II).
Veritax Gumiland – UKS Milenium I 3:4 (2:1)
J. Nowosielski, Z. Frączek, R. Nowosielski – M. Dendzik 3, M. Gajda
żółte kartki: J. Nowosielski, R. Nowosielski (Veritax Gumiland), D.
Matuszek (UKS Milenium II).
TKKF Team 98 Knurów – Vibovit 5:7 (3:2)
M. Cybulski 2, R. Jachimowski, K. Herych, M. Bociański – R.
Kasiński 4, Ł. Pilc 2, G. Bęben
Olympiakos Gierałtowice – Team Stalmet 5:0 walkower
Team Stalmet nie stawił się do gry
TS 10ka.pl Zabrze – Tritech 5:3 (3:1)
A. Mnochy 4, R. Hajok – M. Szczurek, D. Wiercioch, A. Kręcisz
żółte kartki: A. Mnochy, P. Szołtysek (TS 10ka.pl), K. Idziaszek
– dwie, A. Kręcisz, M. Szczurek (Tritech), czerwona kartka: K.
Idziaszek (Tritech).
IPA Knurów – TKKF Mistral Intermarché 6:10 (4:3)
M. Rozumek 2, G. Klatka 2, W. Rozumek 2 – B. Pietras 4, M.
Boryga 3, K. Smętek 2, A. Niewiedział
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TS 10ka.pl Zabrze
IPA Knurów
Team Stalmet
Tritech
Vibovit
ZZ Kadra
Nacynianka
TKKF Mistral Intermarché
Olympiakos Gierałtowice
UKS Milenium I
Veritax Gumiland
TKKF Team 98 Knurów
UKS Milenium II

24 66 211-57
24 59 164-94
24 51 144-84
24 51 126-83
24 43 141-101
24 43 122-95
24 37 111-111
24 32 131-113
24 30 105-125
24 19 69-123
24 15 74-130
24 12 103-163
24 3 48-268

22
19
17
17
13
14
12
10
10
6
4
4
1

Czołówka klasyfikacji strzelców:
Ariel Mnochy
TS 10ka.pl Zabrze
Andrzej Niewiedział
TKKF Mistral Intermarché
Tomasz Michalski
Nacynianka

0
2
0
0
4
1
1
2
0
1
3
0
0

2
3
7
7
7
9
11
12
14
17
17
20
23
118
42
40
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Tylko dla pań
Gierałtowice. 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach
to organizacja stworzona przez kobiety i dla kobiet.
Mężczyźni na spotkania koła zaglądają rzadko,
od święta. Panie wspólnie działają od 50 lat.
Mówią, że w życiu ważne są obowiązek i pasja,
ale prawdziwym szczęściem jest ukochanie swojej
codzienności

G

ierałtowickie KGW nieprzerwanie trwa od 1965 roku.
- Nigdy nie miałyśmy
żadnych przestojów, od lat prężnie
działamy, bo nasze panie stanowią
prawdziwie zgrany zespół - tłumaczy
Gerda Czapelka, obecna przewodnicząca KGW.
Koło powstało w czasach, kiedy
polit ykę kultura lną ściśle ok reślały partyjne wytyczne. Pierwszą
przewodniczącą koła była Gabriela
Kłobuszewska, to ona przekształciła
Ligę Kobiet w KGW. Nadała mu
kształt, ustaliła regulamin i obszar
działania. Po pani Gabrieli stery
przejęła Lidia Kocjan. Od 2010 roku
kołem „rządzi” Gerda Czapelka.
W ciągu 50 lat panie przeprowadzały się trzy razy. Na początku spotykały się w Klubie Książki i Prasy
„Ruch”, potem w bibliotece, obecnie
mają swoją siedzibę przy ul. Mickiewicza. Niezmienny był zawsze
termin spotkania - poniedziałek,
godz. 16. Dlaczego poniedziałek?
- Bo obiad miały z niedzieli - śmieje się przewodnicząca Czapelka.
W kole obecnie działa 35 pań w
różnym wieku. Między najmłodszą
na najstarszą członkinią jest prawie
40 lat różnicy.

Kosiarka dla gminy

Koło Gospodyń Wiejskich tworzy kulturalne centrum gminy. Panie
m.in. organizują Dzień Seniora,
Dzień Kobiet, w śląskich strojach
promują Gierałtowice i powiat w
Polsce i na świecie, biorą udział w
Śląskich Godach czy święcie plonów.
Gospodynie są znane ze swoich
ku linarnych zdolności. Podbił y
podniebienia jury I i II Stanickiego
Festiwalu Żuru. Mają też inne sukcesy. W latach 80. wygrały wojewódzki
konkurs na najładniejsze ogórki.
Nagrodę - kosiarkę - przekazały
Urzędowi Gminy w Gierałtowicach.
Panie inwestują w siebie. Uczestniczą w szkoleniach, m.in. w artystycznym wyrabianiu świec czy nauce
etykiety przy stole. Nieustannie się

Wspólne pasje łączą pokolenia

rozwijają i szukają nowych pomysłów
na wypełnienie wolnego czasu. Tradycję uważają za żywe źródło inspiracji.
Twórczo interpretują przepisy kulinarne, przypominają o zapomnianych
umiejętnościach, tworzą oprawę do
świątecznych uroczystości. Są strażniczkami pamięci o przeszłości.
- Kiedy ktoś potrzebuje wiadomości
o tym, jak to dawniej było, przychodzi
do nas – mówią.
Dzieła gospodyń idą w świat.
Koronki zmarłej w zeszłym roku
Urszu li Mazurek, można podziwiać w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a kroszonki,
misternie zdobione przez Joannę
Urbania k i Rutę Kassubek, zdoby wały nagrody w konkursach w
Gliwicach i Bytomiu.
Panie z KGW nie buntują się
przeciwko kulturze masowej, nie
walczą z nowoczesnością. Przeciwnie, chętnie z niej korzystają. W
ramach współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym brały udział w
projekcie „Nowoczesne rękodzieło”.
- Uczyłyśmy się nie tylko szycia,
ale także robienia zdjęć swoim pracom
i zamieszczania ich na stronie internetowej - opowiada pani Gerda.
W 2012 roku za swoją działalność na rzecz gminy, panie otrzymały wyróżnienie „Zasłużony dla
Gminy Gierałtowice”.

Gospodynie chwalą się swoimi pracami
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Wybudujmy
basen

Działalność koła zmieniała się wraz
ze strukturą społeczną i polityczną
państwa. Panie już w latach 60. tworzyły prężną i nowoczesną organizację,
śmiało patrzącą w przyszłość. Zawsze
działały wspólnie, nawzajem się motywując. Gospodynie, na przekór opiniom, że świat śląskiej kobiety to dom,
dzieci i kościół, bez kompleksów an-

Praca przy koronie
dożynkowej

ziła koleżanki śmiałym pomysłem:
„Wybudujmy basen!”
- Zaczęłyśmy od niczego - czytamy
w kronice. - Długo załatwiałyśmy formalności, urządziłyśmy także zbiórkę
pieniędzy po domach, organizowałyśmy loterię fantową i zabawę. Wystosowałyśmy pisma do zakładów pracy
z prośbą o przyjście nam z pomocą.
Wiele zakładów w ogóle nie odpowiedziało na ten apel. Z całą gotowością
do udziału w budowie ofiarowało się
Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksochemicznych „Koksorem” i
kopalnia Knurów.
100 pań przez 600 godzin pracowało w czynie społecznym, poświęcając swój czas i pieniądze dla dobra
mieszkańców.
W dniu otwarcia, 1 sierpnia 1971
roku, basen udekorowano f lagami
i transparentami. W uroczystości
uczestniczyli oficjele z gminy i regionu, mieszkańcy i uczniowie szkoły. To
było wielkie święto całej społeczności
o którym rozpisywały się gazety. Gości
przywitała przewodnicząca KGW.
- Życie na wsi nie jest łatwe, praca
rolnika jest ciężka i dlatego dziwić się
nie można, że jest tak duży odpływ
ludzi ze wsi do miasta. My chcemy ułatwić mieszkańcom życie na wsi , chcemy, aby zacierały się różnice między
warunkami życia na wsi i w mieście,
aby młodzi ludzie nie czuli się pokrzywdzeni, żyjąc na wsi, aby nie uciekali do
miasta. Dlatego wybudowaliśmy ten
basen - mówiła pani Kłobuszewska.

dzenie. Panie rzadko nudziły się
także w czasie podróży. Prym w
rozbawianiu koleżanek wiodła m.in.
Irena Bryziak, zwana „słowikiem z
Gierałtowic”. Pani Irena nieraz śpiewała i opowiadała dowcipy. W czasie
wycieczki do Pragi wraz z Anną Pindur nauczyły wycieczkowiczów piosenki: „W cieniu rajskiego drzewa, w
cieniu kwitnących róż, siedziała sobie
Ewa a przy niej anioł stróż”. Refren:
„Całować to nie grzech, sam Pan Bóg
nam to rzekł, po to ci usta dał, żebyś
się całował.”
Utwór był hitem wycieczki, o
czym z entuzjazmem opowiadała
kronikarka koła.

Razem łatwiej

Panie z KGW tworzą małą wspólnotę. W babskich gronie, z dala od
męskich uszu, dyskutują o nowych
projektach, wymieniają się pomysłami, śpiewają piosenki i opowiadają
kawały. Ze zmartwieniami radzą sobie w tradycyjny sposób - rozmawiają.
Jak niegdyś gospodynie spotykały się
przy darciu pierza, tak teraz i one,
lubią poplotkować przy kawie i dobrym ciastku.
- Omawiamy codzienne sprawy
- śmieje się pani Czapelka.
Spotkania to dla wielu pań okazja, aby wyrwać się z domu. Młodsze
mogą odetchnąć od domowych problemów, od męża i dzieci, wymagających opieki. Starsze - łagodzą swoją
samotność. Kronika KGW przypomina m.in. o spotkaniu seniorów w 1975
roku, kiedy to, „co żwawsze staruszki
puściły się w tany przy nuceniu walczyków i polek”.

Złote Gody

Basen wybudowany w czynie społecznym

gażowały się w życie społeczne gminy
i pracowały nad osobistym rozwojem.
Na początku 1970 roku przeszły kurs
wyrabiania maseczek kosmetycznych
i pielęgnacji cery, uczyły się innego
podejścia do gotowania oraz szyły
sobie „zgrabne fartuszki i sukienki”.
Kronikarka KGW opisała zakończenie
kursu cocktaili i deserów, kiedy to
panie urządziły prawdziwą ucztę. Stół
był przybrany liśćmi paproci, na których spoczywały gałązki białego bzu.
Na białych obrusach, na półmiskach
piętrzyły się m.in. śledzie po japońsku,
mus z szynki na podstawie z listków
sałaty. Na deser zaś zaserwowano
biszkopty i cocktail węgierski, czyli
mieszankę białego wina, wody z syfonu
i miodu. W podziękowaniu za kurs
wręczono instruktorce trzy goździki i
pudełko pomadek.
Ciekawie było w lecie 1970 roku.
Przewodnicząca Kobuszewska zara-

Wstęgę przeciął Maksymilian
Miłek, przewodniczący ówczesnej
Powiatowej Rady Narodowej. Po
przecięciu „rzucił wieniec z kwiatów
na wodę basenu”, a chór „Skowronek”
odśpiewał kilka pieśni.
Basenu już nie ma. Przegrał walkę
ze szkodami górniczymi.

W podróży

Panie z KGW zawsze ciągnęło w
świat. Sporo zwiedziły w ciągu tych 50
lat. Zjechały Polskę wzdłuż i wszerz.
Zajrzały także do sąsiadów – Niemców
i Czechosłowaków.
Pod koniec 1975 roku kilka członkiń wzięło udział w wycieczce do NRD.
- Wszystkie uczestniczki były zadowolone z tego wyjazdu, gdyż mogły
sobie kupić jakieś atrakcyjne artykuły
będące przywilejem NRD - czytamy
w kronice.
Atrakcyjne bywało nie tylko zwie-

Koło hucznie świętowało 50-lecie.
- Tworzymy barwną mozaikę
ludzkich doświadczeń i umiejętności.
Jesteśmy spoiną, która integruje społeczność – mówiły o sobie.
Gospody nie ze wzruszeniem
wspominały zmarłe koleżanki, m.in.
Urszulę Mazurek, dla której nie było
rzeczy niemożliwych czy Irenę Nowacką, inicjatorkę zmiany siedziby.
Opowieściom nie było końca.
Gierałtowickie gospodynie podkreślają, że to dzięki współpracy z władzami lokalnymi, kościelnymi, a przede
wszystkim Kołem Rolniczym z Gierałtowic ich działalność jest możliwa.
- Z całego serca dziękujemy tym,
którzy nawet z nieznacznym stopniu
wspierają działania naszego koła
– mówią członkinie KGW. – Każdy
gest sympatii i wsparcia dodaje nam
sił i podsyca wiarę w sens istnienia
organizacji.
KGW jest obecne na wszystkich
ważniejszych wydarzeniach w gminie i
powiecie. Panie nie mają zamiaru rezygnować ze swojej działalności, bo choć
zaangażowanie w koło wymaga wysiłku, nie wyobrażają sobie poniedziałku
bez spotkania i wspólnych klachów.
Justyna Bajko
foto: arch. KGW Gierałtowice
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