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Knurów. Edukacja

Lista przedszkolaków gotowa
Rodzice sześciolatków mieli dylematy, pozostali
sporo niepewności – zakończył się nabór
do miejskich przedszkoli

W

tym roku nie było łatwo –
zmiana ustawy o systemie
oświaty, zatwierdzona 29
grudnia 2015 r. spowodowała duże
zamieszanie w przedszkolach w całym
kraju. Podniesienie wieku pierwszoklasistów oznaczało, że wychowanie
przedszkolne obejmie od września nie
trzy, ale cztery roczniki. Dla knurowskich przedszkoli to o około 400 dzieci
więcej niż zakładano.
Gmina nie miała dość czasu na
to, by przygotować w przedszkolach
nowe, nadprogramowe miejsca – bo
przecież nabór rozpoczynał się już
w marcu. Wszystko, co można było
zrobić, aby w placówkach znalazły się
miejsca dla trzylatków, to przekierowanie sześciolatków do oddziałów
przedszkolnych działających przy
szkołach. I udało się – wszystkie
sześciolatki z miejskich przedszkoli
znalazły się w podstawówkach. 91 z
nich będzie od września w I klasach,
zaś pozostałe – w „zerówkach”. Co

ważne, takie rozwiązanie pozwoliło
też uniknąć zwolnień nauczycieli.
Gmina ma obowiązek zapewnienia opieki przedszkolnej wszystkim
4- i 5-latkom, których rodzice wyrażą
taką chęć, toteż wszystkie one znalazły
miejsca w przedszkolach (jeden oddział 5-latków, kontynuujących naukę
przedszkolną, działa w MSP-7). Co
więcej – w oddziałach przedszkolnych
działających przy szkołach (MSP-4,
MSP-6, MSP-7, MSP-9) są jeszcze wolne miejsca dla 5-latków. Jeśli są rodzice, którzy nie zdążyli zapisać dziecka,
a mają taką potrzebę – mogą to zrobić.
- W sumie gmina dysponowała
1235 miejscami w miejskich przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych, z czego
639 zajęli kontynuujący – informuje
Anna Misiura, dyrektor Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatowych w
Knurowie. – Na nowy rok szkolny
przyjęto 568 dzieci, z czego 208 to dzieci
3-letnie.

Nie ma już tyle sił...
W tym roku przy przedszkolnych naborach najwięcej obaw miały rodziny trzylatków. Miasto, z dnia na dzień postawione przez państwo
w bardzo kłopotliwej sytuacji, robi co może, ale nie dla wszystkich
znalazło się miejsce. O tym, że co nagle to po diable świadczy głos
babci jednej z wnuczek, która nie została przyjęta do przedszkola
- Cały czas w Polsce mówi się, że dzieci są potrzebne – mówi Urszula Kozub. – A kiedy już są, to państwo nie pomoże. Boli mnie, że dwoje rodziców
pracuje, a dla 3-latka nie ma przedszkola. Kiedy córka po urlopie macierzyńskim wracała do pracy, pomyślałam – pomogę, zostanę z wnuczką te
dwadzieścia miesięcy, do trzech lat. Potem pójdzie do przedszkola i jakoś
to będzie. A tu się okazuje, że dalej trzeba pomagać, bo w przedszkolu nie
ma dla niej miejsca. To jest trudne, zwłaszcza zimą. Mieszkam na Starym
Knurowie, a córka na osiedlu. Muszę wyjechać rowerem o wpół do piątej
rano. A człowiek nie ma już tych sił tyle, co kiedyś. Jestem knurowianką
od urodzenia, wychowałam troje dzieci. Cały czas z mężem pracowaliśmy i
nigdy nie było problemu – zawsze był dostęp do przedszkola.
Niektórzy radzą – dać więcej i zapisać dziecko do niepublicznego. Ale to jest
młode małżeństwo, co z tego, że oboje pracują, skoro zarobki są nieduże,
a mają kredyt na mieszkanie. Jak by ich było na to stać, nie byłoby tych
problemów. Pomagamy, ale uważam, jak tych dwoje pracuje, powinni mieć
zagwarantowane miejsce dla dziecka.
Not. MiNa

37 chętnych trzylatków (to te z najniższą liczbą punktów) nie dostało się
do miejskich przedszkoli. Co z nimi?
- Zostało jeszcze 7 wolnych miejsc
w MP-3 w Szczygłowicach – informuje
Anna Misiura. – Poza tym są jeszcze
miejsca w niektórych przedszkolach
niepublicznych, które gmina współfinansuje.
O te ostatnie rodzice powinni
dowiadywać się indywidualnie. Koszt
niepublicznego przedszkola jest wyższy – nie ma 5 bezpłatnych godzin jak
w przedszkolach miejskich, a zamiast
tego jest comiesięczna opłata podstawowa.

A jak w I klasach?

na (w ubiegłym roku było 23) – informuje dyrektor MZJOś. – Łącznie do
klas I zostało przyjętych 141 dzieci, z
czego 91 to 6-latki (20 procent całego
rocznika).
- Tak istotna zmiana w systemie
edukacji wprowadzona w trakcie roku
szkolnego była nie lada wyzwaniem
dla samorządu, który z jednej strony
ma obowiązki względem rodziców i
ich pociech w zakresie edukacji przedszkolnej a z drugiej strony chciałby zapewnić pracę wszystkim nauczycielom.
W gminie Knurów po raz kolejny obyło
się bez zwolnień nauczycieli, co jest
niewątpliwym sukcesem i wyrazem
długofalowej i przemyślanej polityki
kadrowej w oświacie – podkreśla
Anna Misiura.

Wielu rodziców sześciolatków
miało w tym roku problem z podjęciem decyzji. Czy wysłać dziecko
do klasy I, wiedząc, że przy prawie
pustym roczniku jego szanse na dobrą
edukację są większe? Czy może iść z
duchem czasu zostawiając je na drugi
rok w „zerówce”? Ale czy wtedy nie
będzie się nudzić przerabiając po raz
drugi podobne treści? Z drugiej strony
– skoro koledzy zostają w „zerówce”, to
może niech i moje dziecko zostanie?
Zamieszanie i szum medialny nie ułatwiały rodzicom zadania. Ostatecznie
w Knurowie tylko co piąty rodzic
sześciolatka zdecydował się posłać
dziecko I do klasy.
- W naszym mieście powstanie w
sumie 7 klas I, w tym jedna integracyj-

MiNa

Knurów

Pili, klęli, płacili...
W czwartkowe popołudnie Straż Miejska
interweniowała przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Powód dało kilka osób pijących alkohol tam,
gdzie tego czynić nie wolno i łamiących
w ten sposób prawo. Sprawcy zostali ukarani
mandatami
Dzień wcześniej podobna przykrość spotkała pewnego pana, który
najpierw się „zaprawił” alkoholem, a
potem – będąc pod jego wpływem –
„rzucał mięsem”.
We wczesny, niedzielny poranek
funkcjonariusz Straży Miejskiej
obsługujący kamery monitoringu
zauważył dwóch mężczyzn pijących
alkohol na przystanku Foch przy ul.
Szpitalnej. Mało tego, jeden z panów,
zapewne rozochocony promilami, w
obecności innych osób obnażył intymne części ciała. Ta chwila sławy
będzie miała swoją cenę. Sprawcy

Knurów

Kundelek
szuka domu

wykroczeń zostali zatrzymani przez
Policję, która prowadzi postępowanie w ich sprawie.
Karny dublet zaliczył pan, który w niedzielną noc wykrzykiwał
niecenzuralne słowa przemierzając al. Lipową. Zatrzymany przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej
odmówił podania danych adresowych. Został doprowadzony na
Komisariat Policji. Przekleństwa i
niepotrzebny upór przełożyły się
na kosztowną pamiątkę w postaci
dwóch mandatów.

W środę, 15 czerwca,
do Technikum nr 1
w Knurowie przy ul.
Szpitalnej 25 przybłąkał
się piesek
Niewielki, zadbany kundelek
miał na sobie dwie obroże (szarą i
zieloną w białe wzory).
- Piesek najprawdopodobniej
się komuś zgubił - mówią znalazcy
kundelka.
Jeśli ktoś z Państwa, wie czyj to
piesek, prosimy o kontakt. Kundelek
został zabrany do Schroniska Dla
Zwierząt w Rybniku (ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik-Wielopole,
telefon: 32 42 46 299). Informacje
można również uzyskać, dzwoniąc
pod numer 986 - Straż Miejska w
Knurowie.

/bw/
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Foto: Piotr Skorupa
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To nie był
bekon...

...tylko gekon. W poniedziałkowe
przedpołudnie wygrzewającą się w
słońcu jaszczurkę na jednej z posesji
przy ul. Dworcowej dostrzegł mieszkaniec. Poinformował Straż Miejską.
Zapadła decyzja o odłowieniu gada.
Nazajutrz jaszczurka została złapana.

/bw/
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Opel przejeżdżający ul. Szpitalną nagle wjechał
w słup ulicznej latarni. Prawdopodobnie
przyczyną było zasłabnięcie kierowcy.
Mężczyzna nie miał zapiętych pasów

Okoliczności zdarzenia bada Wydział
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.

MiNa

Uderzenie głową w szybę
pozostawiło trwały ślad

Foto: Archiwum JRG Knurów

D

o wypadku doszło 16 czerwca
około godz. 10. Jak podała
knurowska JRG PSP, kierowca z lekkimi obrażeniami ciała został
przewieziony karetką do szpitala na
obserwację. W tym czasie strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie zabezpieczali miejsce
wypadku, neutralizując płyny eksploatacyjne, oraz uprzątnęli jezdnię.
Kierowca podczas zdarzenia nie
miał zapiętych pasów. Jak widać na
zdjęciu, uderzenie głową w przednią
szybę musiało być mocne – pozostała
po nim wyraźna wypukłość. Z kolei
kierownica została zniekształcona
przez uderzenie klatki piersiowej. Sam
kierowca mimo wszystko był przytomny – po zdarzeniu twierdził, że powodem wypadku było jego zasłabnięcie.

Foto: Archiwum JRG Knurów

Bez pasów w latarnię
Czerwionka-Leszczyny. Krewki sprawca wypadku na A1

Wjechał
z impetem,
a później pobił

W sobotę, przed godziną 6.00
na autostradzie A1 w Czerwionce
-Leszczynach kierujący oplem zafirą
z niewyjaśnionych przyczyn uderzył
w opla calibrę, który wcześniej uległ
awarii i był w trakcie ładowania na lawetę

BMW w ogniu
Knurów

Foto: Archiwum JRG Knurów

Nie wiadomo,
z jakich powodów
19 czerwca nad ranem
ktoś podpalił stojący
na prywatnej posesji
przy ul. Wolności
samochód BMW 320

O

koło 4 na miejsce przyjechała
Straż Pożarna, a także policja.
Straty zniszczenia poniesione przez
właściciela pojazdu, knurowianina,
są spore – szacuje się je na 40 tys. zł.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
knurowski Komisariat Policji.
MiNa

Wiało, mocno wiało... W piątek
gwałtownie zmieniające się
ciśnienie powietrza przełożyło
się na wichury. Objęły połowę
kraju. Z tragicznym skutkiem
– zginęły cztery osoby, ponad
20 zostało rannych. W Knurowie i okolicy nie było tak źle,
ale strażacy i drogowcy mieli
co robić. Między innymi przy
ul. Starowiejskiej. – Dorodne
drzewo, wyrwane z korzeniami, oparło się o pobliski budynek – poinformował Przegląd
Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie. - Niebezpiecznie
było też przez chwilę przy ul.
Szkolnej w Krywałdzie – tutaj
zagrożenie stanowiła brzoza.
W obydwu przypadkach sytuację opanowali strażacy JRG
i OSP Knurów.
/bw/

annych zostało dwóch mężczyzn:
kierowca calibry wskutek uderzenia przez samochód z impetem wylądował za barierami energochłonnymi.
Z poważnymi obrażeniami ciała został
zabrany do szpitala. Drugi poszkodowany to kierowca lawety. Pobił go

sprawca wypadku, łamiąc mu nos.
Czynności dochodzeniowe prowadziła
Policja. Na krótko autostrada została
zablokowana do czasu udrożnieni
drogi. W akcji brali udział strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie oraz JRG Rybnik.
/g/, foto: JRG Knurów

Knurów

Parkował
w upojeniu

Kompletnie pijany kierowca próbował
zaparkować pomiędzy dwoma autami.
Nie wyszło - uszkodził je. Dzięki reakcji
świadka zdarzenia został zatrzymany

B

ył 20 czerwca, wczesne popołudnie, kiedy pewien knurowianin
zauważył dziwną scenę rozgrywającą się na jednym z przyblokowych
parkingów w Szczygłowicach. Otóż
kierowca opla astry czynił próby parkowania, usiłując wjechać między dwa
stojące tam samochody – forda focusa
i seata cordobę. Wgniatał przy tym
karoserie obu aut, nie ustając w wysiłku. Świadek zdarzenia nie pozostał
bierny – podejrzewając, że kierowca
jest pijany, zadzwonił na policję. Około
godz. 13.00 funkcjonariusze z gliwickiej drogówki zatrzymali kierowcę

opla. Przypuszczenia świadka się potwierdziły. Jak się okazało, zatrzymany
60-latek, gliwiczanin, był kompletnie
pijany – miał w organizmie aż 2,7
promila alkoholu. – Mężczyzna stracił
już uprawnienia do kierowania, czeka
go proces karny, wyrok, wysokie grzywny oraz konieczność pokrycia strat,
jakie wyrządził – informuje nakom.
Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Postępowanie w tej sprawie prowadzą
kryminalni z gliwickiej KMP.
MiNa

reklama

Foto: Archiwum JRG Knurów
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Wystawiał kabiny
i klientów

- Do tej pory Knurów kojarzył mi się głównie
z Jerzym Dudkiem - pisze do nas Piotr Krasuski
z Warszawy. - Ostatnio ja i inni poszkodowani przez
firmę D. reagujemy na to miasto wściekłością

W

ubiegłym tygodniu gliwicka Komenda Miejska
Pol icji poi n for mowa ła
Przegląd o dozorze policyjnym, zastosowanym przez Prokuraturę Rejonową
Gliwice-Zachód wobec 41-letniego
knurowianina [„Wystawiał i nie dostarczał” – PL nr 24/2016 – dop. red.].
Dzisiaj ciąg dalszy tej sprawy.
Firma D. działa w jednym z prywatnych mieszkań od 2015 roku, oferując w internecie kabiny prysznicowe
w atrakcyjnych cenach.

Tygodnie w miesiące

Piotr Krasuski z Warszawy jest
jednym z poszkodowanych przez wirtualny sklep z Knurowa. Pod koniec
ubiegłego roku zamówił kabinę prysznicową. Zależało mu, by dostarczono
ją do końca lutego. Sklep wyznaczył
sobie czas na dostawę towaru od 2 do 5
tygodni. Kiedy klient próbował go doprecyzować, usłyszał, że o wszystkim
zostanie powiadomiony. Nie został,
dlatego po 2 tygodniach zadzwonił do
Knurowa.
- Powiedzieć, że osoba, z którą
rozmawiałem, była niemiła, to nic nie
powiedzieć - opowiada. - Poczułem się
winny, że śmiem się tym interesować i
przeszkadzam im w pracy.
Kolejna próba kontaktu z firmą
miała podobny przebieg. Ponieważ
zbliżał się termin oddania mieszkania
po remoncie i wszystko, poza kabiną,
było w nim gotowe, Krasuski zamówił
wyposażenie łazienki gdzie indziej,
zaś do Knurowa wysłał odstąpienie
od umowy.
Po kilku dniach dowiedział się, że
najpierw musi poczekać na kabinę, dopiero wtedy może przekazać kurierowi
stosowne pismo.
- Pomyślałem sobie: trudno, 2
tygodnie wytrzymam, zwłaszcza że w
e-mailu napisano, że dostawa będzie w
okolicach 28 lutego - wspomina klient.
Minął luty, minął marzec, 19
kwietnia (niespełna 4 miesiące od daty
zamówienia) kurier w końcu dostarczył kabinę. To nic, że była inna od tej
zamówionej. Kurier zabrał ją z powrotem wraz z odstąpieniem od umowy.
Pan Piotr znów musiał uzbroić
się w cierpliwość, by odzyskać swoje
700 zł.
Codzienne telefony kończyły się
zapewnieniami, że „sprawa jest w
księgowości” lub „płatność nastąpi w
tym tygodniu”.
10 czerwca (prawie pół roku od
złożenia zamówienia) na konto poszkodowanego wpłynęło 600 zamiast
700 zł.
- Nie wiem, czy to błąd, czy z
premedytacją przelali o 100 zł mniej.
Cieszę się, że większą część odzyskałem,
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a może 100 zł też się uda? - zastanawia
się Krasuski.

Stare badziewie

W międzyczasie skontaktowali
się z nim inni poszkodowani przez
firmę D.
Zanim pani Natalia (nazwisko do
wiadomości redakcji) z Białegostoku
przelała 1339 zł na konto internetowego sklepu z Knurowa, przejrzała kilka
innych ofert. Zależało jej na czasie, a
wielu dostawców miało bardzo odległe terminy dostawy. Tak natrafiła na
firmę D.
- Właściciel zaproponował mi w
rozmowie telefonicznej, żebym nie
kupowała przez allegro, tylko przez
jego stronę, ponieważ tam będzie trochę
taniej. I tak dałam się nabrać. Zamówiłam i zapłaciłam za kabinę.
Przyznaje, że zdziwiły ją dwie
opcje przesyłki. Przy płatności gotówką koszt dostawy wynosił 90 zł,
natomiast przy opcji „za pobraniem”
aż 400 zł.
- Pomyślałam, że sprzedawca chce
się w ten sposób zabezpieczyć - dodaje.
Pieniądze trafiły na konto sklepu 4
grudnia 2015 roku. Po wielokrotnych
monitach kurier dostarczył kabinę
dopiero w połowie marca.
- Okazało się, że to jakieś stare „badziewie” - opisuje pani Natalia. - Panel
był w kolorze żółtym, brodzik zniszczony. Zamawiałam stronę prawą, a
przyszła lewa. Kurier zabrał kabinę z
powrotem.
Rozgoryczona klientka twierdzi,
że wiele razy informowała właściciela
firmy D., że oczekuje zwrotu pieniędzy. Oficjalne pisma, a nawet zgłoszenie sprawy na policję, niewiele dały.
Już zaczęła godzić się z myślą, że nie
odzyska niespełna 1400 zł. W połowie

informacja własna wydawcy

maja zaczęła szukać w internecie poszkodowanych przez firmę D. Opisała
swoje złe doświadczenia na forach, a
linki podesłała właścicielowi sklepu.
- Zadzwonił do mnie po 20 minutach. Pieniądze dostałam pół godziny
po tym, jak obiecałam, że usunę wątki.
Dodatkowo obiecał, że dopłaci mi 50
zł za ich usunięcie. Oczywiście tego nie
zrobił. Dodam jeszcze, że na koniec
był bardzo miły. Ja byłam szczęśliwa,
że odzyskałam pieniądze. Niestety,
oszukanych osób jest sporo - dodaje
pani Natalia.

Sprawa rozwojowa

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom.
Marek Słomski precyzuje, że na tę
chwilę przedsiębiorcy postawiono
ponad 50 zarzutów.
Piotr Krasuski dowiedział się od
kuriera, że niektórzy poszkodowani,
aby nie mieć już do czynienia z knurowską firmą, przyjmują towar inny
niż zamawiali. Jeszcze inni zwracają
towar i czekają w nieskończoność na
kolejną dostawę.
- Rekordziście cztery razy przysyłano kabinę - za każdym razem nie tę,
którą zamawiał - opowiada.
Właściciel firmy D. musi trzy razy
w tygodniu stawiać się w Komisariacie
Policji, dostał też zakaz prowadzenia
dalszej działalności. Grozi mu do 8 lat
więzienia.
Nadkom. Słomski dodaje, że sprawa firmy D. jest rozwojowa.
Strona sklepu nadal działa. Wciąż
można na niej znaleźć oferty z kabinami w atrakcyjnych cenach bez opcji
odbioru osobistego. Sprzedaż została
jednak zawieszona.
Paweł Gradek

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.06.2016r. o godz. 1500
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
10.02.2016 r., 20.04.2016 r. oraz 25.05.2016 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Knurów za 2015 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania ﬁnansowego Gminy Knurów za 2015 r. oraz w
sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za rok
2015:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Knurów za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego
oraz sprawozdania ﬁnansowego za 2015 rok,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
4) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2015 rok,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za
2015 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
ﬁnansowego Gminy Knurów za 2015 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Knurów za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego
Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej
i zachodniej granicy miasta,
2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
położony w rejonie ulicy Przemysłowej,
3) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śląskiego,
4) w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości
powietrza,
5) w sprawie zmiany w uchwale nr XLVIII/705/14 Rady Miasta
Knurów z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zasad najmu
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów,
6) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
7) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
8) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
9) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
12) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
13) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
14) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
15) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
16) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
17) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
18) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/221/15 Rady Miasta
Knurów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy
Knurów na 2016 rok z późn. zm.,
19) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów,
20) w sprawie nadania nazwy Cztery Pory Roku skrzyżowaniu
typu rondo w Knurowie
21) w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic
26 Stycznia i Szpitalnej na terenie miasta Knurów Rondo
imieniem Rotmistrza Witolda Pileckiego,
22) w sprawie powołania w skład Komisji Rewizyjnej radnego
Rady Miasta Knurów,
23) w sprawie powołania w skład Komisji Rewizyjnej radnego
Rady Miasta Knurów.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
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Gruszki
wielkiej
wagi
Knurów. Konsument kontra sklep

J

eden z naszych Czytelników skontaktował się z nami, aby opowiedzieć o drobnych zakupach, które
dostarczyły mu niespodziewanych
wrażeń. 8 czerwca po południu pan
Stanisław (nazwisko do wiadomości
redakcji) wybrał się do knurowskiego
Intermarché. Jak relacjonuje, na stoisku owocowo-warzywnym wybrał i
zważył cztery gruszki. Jednak wynik
tej operacji mocno go zaskoczył – z
wydrukowanej etykiety wynikało, że
owoce ważą 1,852 kg (miałyby kosztować 11,09 zł).
- Gdybym wziął dwa kilo gruszek,
a pokazałoby dwa i pół, pewnie nie
zwróciłbym na to uwagi – przyznaje
knurowianin. – Ale że miałem cztery
owoce – to mnie zastanowiło: jedna
niewielka w końcu gruszka miałaby
ważyć pół kilo? Waga ta wzbudziła
moje wątpliwości, poprosiłem więc
będącą w pobliżu osobę z obsługi sklepu
o ich wyjaśnienie. W odpowiedzi usłyszałem, żeby nie ważyć na tej wadze,
bo ona oszukuje. Następnie osoba z
personelu podeszła do wagi, coś tam z
nią zrobiła, po czym oświadczyła, że
teraz już jest w porządku.
I rzeczywiście – jak mówi Czytelnik, gdy po tej ręcznej regulacji
ponownie zważył gruszki, waga pokazała zdecydowanie mniej – 1,034
kg. Cena: 6,19 zł, czyli o prawie pięć
złotych taniej. Dla niektórych 4,90 zł
to znaczna kwota; dla innych – grosze.
Akurat pan Stanisław zalicza się do
tych drugich, jednak, jak podkreśla,
nie o pieniądze mu chodziło. Zastanawia się, czy ktoś przed nim korzystał z
tej wagi i zapłacił za sprawunki więcej
niż należało?

Pan Stanisław podkreśla, że z
racji zawodowych ma do czynienia z
wagami, stąd nie mógł na to, ot tak,
machnąć ręką.
- Poprosiłem o kontakt z kierownikiem – relacjonuje knurowianin. – Po
pewnym czasie przyszła bardzo zdenerwowana pani, która nie chciała się
przedstawić. Oświadczyła, że tak już
jest z tą wagą, po czym ponownie zważyła gruszki. Próbowała też zniszczyć
poprzedni wydruk z zawyżoną wagą.
Przy pogłębiających się wątpliwościach
poprosiłem o przedstawienie mi do wglądu dokumentu legalizacji wagi. Nowe
wagi mają naklejone oznaczenia legalizacyjne, które są ważne przez 4 lata. Ale
potem trzeba je ponownie legalizować.
Zakłopotana pani odparła, że takie dokumenty może mieć kierownik, a nie ona.
Dla pana Stanisława to nie był
koniec niemiłych doświadczeń konsumenckich tego dnia. Ciąg dalszy
nastąpił przy stoisku z wędlinami,
kładzionymi – jak twierdzi - bezpośrednio na wagę, bez żadnej podkładki
(papierowej czy foliowej).
– Chciałbym mieć higienicznie,
więc nieraz proszę, by mi pod wędliny
podłożono jakiś papier – tłumaczy
pan Stanisław. – W odpowiedzi słyszę,
że inni sobie tego nie życzą, bo papier
waży. Ale to nie jest wytłumaczenie,
bo wagę można odpowiednio przygotować. Robię zakupy w różnych marketach i wszędzie pod wędlinę coś się
podkłada, tylko tu jest inaczej. Proszę
sobie wyobrazić, że w którejś wędlinie
będą niebezpieczne bakterie – wtedy
zakażenie rozniesie się błyskawicznie.
Powołując się na społeczną –
nomen omen – wagę problemu nasz

Foto: Mirella Napolska

- Przy pierwszym podejściu
cztery owoce miały ważyć 1,852 kg,
przy drugim 1,034 kg – mówi klient
supermarketu zarzucając
mu wadliwość działania wagi.
– Twierdzenie klienta nie znajduje
żadnego potwierdzenia w tym,
co o całej sytuacji mówią
pracownicy – odpowiada
właścicielka sklepu

Zdaniem klienta waga podawała
błędny odczyt, kierownictwo sklepu
zdecydowanie temu zaprzecza

rozmówca poprosił o zajęcie się i
wyjaśnienie sprawy. Nie sposób tego
uczynić bez dania szansy wypowiedzenia się drugiej stronie. Starając się
dochować dziennikarskiej rzetelności
poinformowaliśmy telefonicznie właścicielkę sklepu o skardze Czytelnika.
Wkrótce potem otrzymaliśmy odpowiedź. Właścicielka po rozmowach
z pracownikami zdecydowanie zaprzeczyła zarzutom pana Stanisława,
odnoszącym się do działania wagi.
- Wagi na dziale warzywa-owoce
działają prawidłowo, ich legalizacja
jest terminowa i prowadzona przez
zewnętrzną firmę. Termin ostatniej
legalizacji kończy się we wrześniu tego
roku. Dowodem legalizacji jest nalepka naklejana przez firmę dokonującą
legalizacji, która znajduje się na wadze
– zapewniła nas pisemnie rozmówczyni. - Zgłoszona przez klienta wersja nie
znajduje poparcia w tym, co mówią o
zdarzeniu pracownicy. Nieprawdą jest,
że urządzenie pokazało nieprawdziwą
wagę towaru. Do tej pory, od 14 lat nie
mieliśmy żadnej reklamacji w tej sprawie. Poproszona o interwencję pracownica działu zważyła towar i waga była
prawidłowa. Twierdzenie klienta nie
znajduje żadnego potwierdzenia w tym,
co o całej sytuacji mówią pracownicy.
Odnosząc się do drugiej kwestii
przekazała: - Sytuacja ważenia wędlin bez papieru mogła mieć miejsce,
w ostatnim czasie zatrudnione zostały
na ten dział 3 nowe pracownice. Starszy stażem personel twierdzi, że często
dzieje się tak na życzenie klienta. Personel został pouczony o bezwzględnej
konieczności ważenia wędlin i serów
na podkładce z papieru lub folii.

- Jeżeli, jak stwierdziła Pani w
rozmowie telefonicznej, była Pani u
nas i widziała fakt ważenia wędlin bez
podkładki to śmiem twierdzić, że również sprawdziła Pani nasze wagi i nie
znalazła potwierdzenia na interwencję
klienta. Możliwe, że przez nieuwagę
sam nacisnął dodatkowo blat wagi lub
coś o nią oparł. Pani stwierdzenie, że
„jest to człowiek majętny i znany biznesmen” [użyłam takiego sformułowania
negując podejrzenie, że za sprawą stoi
były pracownik firmy – dop. red.] nie
jest świadectwem jego nieomylności –
czytamy w dalszej części odpowiedzi.
Niewykluczone, że konsumencki
zatarg na linii klient – sklep nabierze
sądowego wymiaru, gdyż – jak zapowiada właścicielka marketu: - Wydrukowanie artykułu opisującego tę
sytuację nawet z naszym komentarzem,
potraktujemy jako pomówienie i naruszenie dobrego imienia naszej firmy.
Póki co, sprawa toczy się gdzie
indziej.

Skarga dotycząca sytuacji z wagą
wpłynęła do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w
Katowicach.
- Jest rozpatrywana - poinformowała Przegląd Katarzyna Kielar,
rzecznik Inspektoratu.
Knurowianin zgłosił też sprawę
na policję. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
zostało przez nią przyjęte 15 czerwca. Chodzi o art.286 par.1 Kodeksu
Karnego, który mówi: Kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym
lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat
8. Wartość mienia nie jest istotna dla
zaistnienia przestępstwa.
Mirella Napolska

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 4/GD/16 lokalu użytkowego - garażu położonego
w Knurowie przy ul. Witosa przeznaczonego do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
reklama

Dużo i dobrze...

Na marginesie sprawy właścicielka sklepu, Izabela Peszel, zwróciła nam uwagę, że jest parę innych powodów, aby
napisać coś o knurowskim Intermarché.
– Od 14 lat jesteśmy w Knurowie i od początku angażujemy się w akcje na rzecz lokalnej społeczności – zaznacza. – Od
początku przekazujemy czeki w związku z akcją Konwój Muszkieterów na rzecz placówek w Knurowie. Pomagamy przy
dorocznym Festynie organizowanym prze Parafię Matki Bożej Częstochowskiej. Teraz zaangażowani jesteśmy w zbiórkę
wody dla Pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży.
Uważni Czytelnicy wiedzą jednak, że rozmaite akcje, w których knurowski Intermarché uczestniczył lub współorganizował, były wielokrotnie opisywane na naszych łamach. Odnotowujemy je sumiennie – choćby z kronikarskiego obowiązku.
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Anna Jendryczko to Zosia Samosia: kosi,
sadzi, obcina. Efekt zachwyca miejscowych i
przyjezdnych

Knurów. W ogrodzie Anny Jendryczko

Moja radość, mój świat

- Cebulowe, czyli tulipany i hiacynty, były wiosną, teraz przekwitną
róże i już w kolejce czekają hortensje i
lilie - objaśnia nam zasady natury. - I
tak to idzie.
Pani Anna to Zosia Samosia: sama
kosi, sadzi i obcina, sama za swoje
kupuje rośliny do ogrodu. Ostatnio z
konieczności, gdy musiała fantazyjnie
przyciąć wysokie iglaki, poprosiła
koleżankę o przytrzymanie drabiny.
- Jestem samoukiem. Gdzieś coś
podpatrzę i za chwilę mam to u siebie mówi 72-latka.
Tak było na przykład z oryginalnymi donicami na kwiaty, wykonanymi
z ręczników oblanych cementem. W
ogrodzie u pani Anny nic się nie marnuje. Wiklinowe słoneczko, które ktoś
wyrzucił, wystarczyło pomalować żółtą
farbą i zawiesić. Dziura w drzewie?
Trochę ziemi i już rosną w niej kwiaty.
- To jest moja radość, mój świat
- knurowianka kreśli dłonią jego granice. - Do córki jak jadę, to nie bawię u
niej długo, bo myślę o moim ogrodzie.
Gotuję obiad, to patrzę przez okno i

układam plan w głowie, co będę robić
na podwórku.
Pani Jendryczko nie robi tego
wszystkiego dla pochwał i nagród,
choć przyznaje, że raz otrzymała za
upiększanie miasta obrazek od prezydenta Knurowa. Jeśli ktoś nie docenia
jej pracy, niech przynajmniej nie przeszkadza. Niestety, od czasu do czasu, w
zielonym zakątku pojawiają się intruzi.
Wtedy pani Annie zdarza się usłyszeć:
to nie twoje, tylko państwowe, albo na
przykład stracić donicę z kwiatami.
Więcej życzliwości okazują przyjezdni. Przystają samochodami, podziwiają, chwalą.
- Powiem wam jeszcze, że jak córka
przyjeżdża do mnie na urodziny czy
Dzień Matki, to pyta: czego jeszcze
nie masz? Dzięki niej mam już chyba
wszystko: maszyny i kosiarki. Teraz
dostaję kwiaty, ale nie do domu, tylko
do ogrodu. O, ostatnio takie drzewko
mi sprawiła - knurowianka pokazuje
z dumą w głąb ogródka.
/pg/
Foto: Paweł Gradek

serdeczności

Mąż Anny Jendryczko zmarł 22 lata temu, córka mieszka
w Poznaniu, syn w Niemczech. Nadmiar wolnego czasu
trzeba było więc jakoś spożytkować. - Nie będę latać
po Knurowie - śmieje się 72-latka i z dumą prezentuje
przyblokowy ogród. - Wszystko sama robię: koszę, sadzę,
obcinam

Stare ręczniki, trochę cementu i oryginalne donice
na kwiaty gotowe

54

lata temu, w cieniu fedrującej kopalni, wyrosło
Osiedle Pocztowa. Kilkupiętrowe bloki wkomponowały się w
robotniczą zabudowę, tworząc kameralną przestrzeń.
Od 27 lat w bloku przy ul. Spółdzielczej mieszka Anna Jendryczko.
Zapewnia jednak, że jej staż na tym
osiedlu jest znacznie dłuższy.
- Tu nie było nic - wskazuje na
podwórko. - Dopiero jak się wprowadziłam, co roku coś przybywało.
W ten sposób powstał zielony zakątek - raj dla ptaków i pszczół, a dla
mieszkańców miejsce wytchnienia od
miejskiego zgiełku. Pani Anna rządzi
nim niepodzielnie od wielu lat. Z dumą
prezentuje okazałe róże. Nie martwi jej
ich krótki żywot, zwłaszcza że w przyblokowym ogrodzie jest jak w sklepowej
witrynie - co chwilę zmiana dekoracji.

informacja własna wydawcy

sygnały czytelników
32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Bez karty ani rusz?

- Mam 76 lat. Rzadko jeżdżę
autobusami, a jak już jeżdżę, to
okazuję dowód lub legitymację
emeryta. Nie potrzebuję żadnego
biletu. Tyle się teraz mówi i pisze
o tej karcie ŚKUP, aż poszedłem
do kiosku przy Kosmonautów zapytać, czy ja też muszę ją mieć.
Usłyszałem od pracowniczki, że jej
szefowa powiedziała, że wszyscy
muszą ją wyrobić. Trudno, ustawiłem się w kolejce, odczekałem
swoje i złożyłem wniosek. Kilka
dni później przy odbiorze chciałem się upewnić. Usłyszałem to
samo. Dopiero panie siedzące na
ławce, którym tę kartę pokazałem,
powiedziały mi, że to bzdura. Po
co ta pani z kiosku wprowadza
ludzi w błąd? Kto jak kto, ale ona
powinna wiedzieć, jakie teraz są
zasady. Całe szczęście, że nic nie
musiałem za to płacić. Proszę,
uświadomcie emerytów po 70.,
jaka jest prawda.
Henryk
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Od redakcji: Od Anny Koteras,
rzeczniczki prasowej KZK GOP,
dowiedzieliśmy się, że podróżni,
którzy dotychczas korzystali z
bezpłatnej komunikacji (ukończyli 70 lat), nie muszą wyrabiać
karty ŚKUP, aczkolwiek mogą. Po
co? Usłyszeliśmy, że tyczy się to
głównie tych osób, które w obawie
przed utratą w podróży dowodu
osobistego, wolą zostawić go w
domu. Wtedy w autobusie posługują się kartką z zakodowaną
ulgą. Co ważne, nie trzeba później
co miesiąc odwiedzać punktu obsługi klienta w celu jej aktualizacji. W przypadku innych seniorów
to raczej zbędna fatyga.

Gdzie ta toaleta?

- Żalą mi się zwłaszcza starsi
klienci Galerii Stara Cegielnia, że
nie ma tam toalety. Sporo osób
tam kupuje, ale jak chcą iść za potrzebą, nie mają gdzie. Może ktoś

powinien o tym pomyśleć?
Członek Rady Osiedla
1000-lecia
Od redakcji: Galeria Stara
Cegielnia galer ią jest t ylko z
nazwy. W rzeczywistości to park
handlowy, który od galerii różni
się brakiem części wspólnych, w
których można by stworzyć m.in.
toaletę.
Przedstawiciele DL Invest Group tłumaczą, że prawo budowlane
nie nakłada na nich obowiązku
budowy toalety. Niemniej najemcy - jak choćby sklep z odzieżą
używaną - organizują toi-toi’e we
własnym zakresie. Oprócz tego
spółka zapewnia, że ustawiła na
tyłach galerii przenośne toalety.
Gdyby jednak dostęp do nich
był utrudniony, radzą kontakt z
konserwatorem obiektu. W razie
problemów pomocą w jego namierzeniu służy personel Delikatesów.
not. /g/
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Z kart historii. Ks. dr Stefan Siwek – duszpasterz pedagog i naukowiec

W Knurowie na wieki...
Po siedmiu latach dyrektorowania
gimnazjum w Rybniku, decyzją wojewody śląskiego z 22 maja 1929 roku,
został przeniesiony w stan spoczynku.
Przeniósł się wówczas do skromnego
pokoju w budynku szpitala „Juliusza”
w Rybniku, gdzie mieszkał do 1941
roku.
W 1936 roku świętował 50-lecie
pracy kapłańskiej. Dziękował mu m.in.
jeden z byłych uczniów – ks. dr Bolesław Kominek, późniejszy arcybiskup

Jest z czego wybierać

Zajęcia sportowe i plenerowe, wycieczki, warsztaty tematyczne, seanse
w kinie – to tylko część wakacyjnych atrakcji, proponowanych przez Dział
Społeczno-Kulturalny Lokatorsko-Właśnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie

Zajęcia sportowe i plenerowe (nieodpłatne):

29.06 - konkursy sprawnościowe i zabawy (przy klubie Gama);
1.07 - wycieczka plenerowa (Zacisze i okolice Krywałdu);
12.07 - turniej tenisa stołowego i gry i zabawy (Lokatorek);
14.07 - konkursy sprawnościowe, gry i zabawy (przy klubie Gama);
19.07 - turnieje w piłkarzyki i tenisa stołowego (Maluch);
22.07 - wycieczka plenerowa (Stary Knurów);
2.08 - konkursy zręcznościowe (Lokatorek);
5.08 - wycieczka plenerowa (ogródki działkowe);
12.08 - konkursy, gry i zabawy (Maluch);
19.08 - spotkanie z książką (Gama);
26.08 - wycieczka plenerowa (Szyb Bojków).
Warsztaty tematyczne (nieodpłatne):
28.06 - warsztaty kulinarne (klub Lokatorek);
30.06 - warsztaty plastyczne (klub Maluch);
7.07 - spotkanie z książką (klub Gama);
19.07 - warsztaty kulinarne (Lokatorek);
25.07 - warsztaty plastyczne (klub Gama);
9.08 - warsztaty kulinarne (klub Lokatorek);
18.08 - warsztaty manualne (klub Maluch).

Zajęcia sportowe i plenerowe (odpłatne):

Warsztaty tematyczne (odpłatne: dzieci członków spółdzielni - 5zł, dla pozostałych – 10 zł):
15.07 - recykling artystyczny (Maluch);
3.08 - pogoda i inne zjawiska (Lokatorek).
Wyjazd do kina (odpłatne: dzieci członków spółdzielni – 10 zł, dorośli członkowie spółdzielni – 20 zł, pozostali – 30 zł): 29.06, 20.07 i 24.08.
Wycieczki:
6.07 - Ustroń - park ruchomych dinozaurów (odpłatność: dzieci członków
spółdzielni – 25 zł, dorośli członkowie spółdzielni - 40 zł, pozostali – 50 zł);
13.07 - Inwałd - warownia i park miniatur (odpłatność: dzieci członków
spółdzielni – 35 zł, dorośli członkowie Spółdzielni – 45 zł, pozostali - 60 zł);
28.07 - Rudy Raciborskie - zaczarowana chata i muzeum (odpłatność:
dzieci członków spółdzielni – 25 zł, dorośli członkowie spółdzielni – 40 zł,
pozostali – 50 zł);
10.08.2016 – Żarki - stary młyn, manufaktura słodyczy (odpłatność: dzieci
członków spółdzielni – 35 zł, dorośli członkowie spółdzielni – 45 zł, pozostali – 60 zł);
17.08.2016 – Ogrodzieniec - rodzinny park rozrywki (odpłatność: dzieci
członków spółdzielni – 35 zł, dorośli członkowie spółdzielni – 45 zł, pozostali – 60 zł).
Zapisy i informacje w Klubach: Gama – tel. 32 235 10 15, Lokatorek – tel.
32 235 19 08, Maluch – tel. 32 235 17 65.
Oprac. b

reklama

Foto: Bogusław Wilk

Stefan Siwiec (Schiwietz) urodził
się 23 sierpnia 1863 roku w Miasteczku
Śląskim, w ówczesnym powiecie tarnogórskim. Za sprawą ks. T. Christofa
wstąpił do gimnazjum w Bytomiu. Egzamin dojrzałości zdał w 1881 roku.W
latach 1881-1885 studiował we Wrocławiu i Innsbrucku filozofię i teologię
oraz języki wschodnie.
W latach 1885-1886 przebywał w
Seminarium Duchownym w Freising
w Bawarii. Tam też 26 czerwca 1886
roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Następnie, do 1889 roku, był wikariuszem w Toszku. W tym samym
roku został mianowany profesorem
gimnazjum w Raciborzu. Uczył tam
do 1922 roku.
W 1896 roku obronił pracę doktorską: „De S. Theodoro Studita, reformatore monachorum basilianorum”. Studiował języki koptyjski, staroperski i
aramejski. Był cenionym naukowcem.
W 1912 roku wydana została trzytomowa edycja „Das Morgenländische
Mőnchtum”, fundamentalna praca na
temat dziejów monastycyzmu, zaś w
kolejnych latach szereg innych opracowań (m.in. „O pierwocinach życia
zakonnego na Wschodzie”).
Ciągle poszukujący informacji ks.
dr Siwiec wiele podróżował. Zwiedził
Francję, Włochy, Azję Mniejszą, Palestynę, Rumunię, Wielką Brytanię,
Hiszpanię. Z zamiłowaniem oddawał
się studiom orientalistycznym.
Trzykrotnie proponowano mu
katedrę uniwersytecką. Trzykrotnie
odmówił, tłumacząc, że „nie chciał
opuszczać młodzieży gimnazjalnej”.
Po I wojnie światowej i trzech powstaniach śląskich Ziemia Rybnicka
została włączona do odrodzonej po
latach zaborów Polski. Ks. Siwiec,
gorliwy duszpasterz i ceniony przez raciborskich uczniów pedagog, zdecydował się na przenosiny. 30 czerwca 1922
roku objął stanowisko pierwszego polskiego dyrektora (a czwartego w historii placówki, wcześniej dyrektorowali:
dr Wahner, dr Münzer i prof. Segers) w
organizowanym od podstaw polskim
gimnazjum w Rybniku. Dodajmy, że
obecnie to I Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich, najstarsza
(początki w 1910 roku) szkoła średnia
na ziemi rybnickiej.
16 czerwca 1926 roku otrzymał
tytuł kanonika honorowego Kapituły
Katedralnej w Katowicach. Jak czytamy w Dekrecie nominacyjnym biskupa
śląskiego ks. dra Augusta Hlonda:
„w uznaniu zasług położonych dla
kościelnego życia na terenie diecezji
śląskiej”.

Foto: www.turybnik.pl

Na cmentarzu parafialnym przy ul. 1 Maja pochowany
został ks. dr Stefan Siwiec. Postać zasłużona dla
regionu – pierwszy polski dyrektor gimnazjum
państwowego w Rybniku. Jak to się stało, że spoczął
na wieki w Knurowie?...

Wakacje 2016. LWSM poleca wycieczki i ciekawe zajęcia

metropolita wrocławski (1972-1974)
i kardynał (1973-1974). Co ciekawe,
Kominek był jednym z dwóch abiturientów (drugim był Emil Otawa z
Pszowa), którzy przystąpili do matury
w 1923 roku – pierwszej polskiej matury w rybnickim gimnazjum.
W 1940 roku mocno podupadł na
zdrowiu. Zmarł w rybnickim szpitalu 26 kwietnia 1941 roku, mając 78
lat. Pochowany został, przy udziale
skromnej gromadki swoich wychowanków, w Knurowie na cmentarzu
przy obecnej ul. 1 Maja.
Jeszcze w latach 80. ubiegłego
wieku pewien knurowianin, absolwent
rybnickiego gimnazjum, wspominał,

że ks. Siwiec był „wielkim erudytą,
cenionym przez swoich uczniów dyrektorem”.
Jak to się stało, że Stefan Siwiec
spoczął na knurowskiej nekropolii?
Kluczem do wyjaśnienia może być jego
przyjaźń z ks. Alojzym Koziełkiem,
ówczesnym proboszczem parafii św.
Wawrzyńca, budowniczym kościoła
noszącego dzisiaj imiona świętych
Cyryla i Metodego.
Ziemska przyjaźń ma swój symboliczny ciąg dalszy - mogiła ks.
Siwca sąsiaduje z nagrobkiem ks.
Koziełka...
Maria Grzelewska

reklama

informacja własna
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Przyjaźń jak tokajskie wino

Zanim Plac 700-lecia zapełnił się żądnymi wrażeń mieszkańcami
i zatętnił dobrą muzyką, w Domu Kultury w Szczygłowicach wręczono
zasłużonym „Laury Knurowa”, a laureatom wojewódzkich konkursów
przedmiotowych stypendia prezydenta miasta

P

rzygrywką do Dni Knurowa
była uroczysta gala z udziałem
parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli firm, instytucji, szkół oraz miast partnerskich i
zaprzyjaźnionych. Prowadzący uroczystość, Tomasz Paweł Sadownik,
przypomniał zebranym, że minęło
65 lat odkąd Knurów otrzymał prawa miejskie.
Dec y z ją R ady M ia st a „ L au r
Knurowa” w kategorii indywidualnej otrzymała w tym roku Krystyna

Dziedzic, zaś w zbiorowej węgierskie
miasto partnerskie Kazincbarcika.
Rajcowie docenili zaangażowanie
pani Krystyny w krzewienie idei
cz er wonok rz ysk iej, d zia ła l noś ć
społeczną oraz sukcesy, jakie Miejskie Gimnazjum nr 3 odnosiło za
jej dyrektorowania. Laur dla Kazincbarcika to podziękowanie za 20 lat
współpracy na niwie kulturalnej,
oświatowej i sportowej.
Zastępca burmistrza István Klimon przyrównał kontakty z Knuro-

Laury Knurowa przyjęli Krystyna Dziedzic i wiceburmistrz
Kazincbarcika István Klimon, wręczyli – prezydent Knurowa
Adam Rams i przewodniczący RM Tomasz Rzepa

wem do wyśmienitego 20-letniego
tokaja. Jak wiadomo, wino im jest
starsze, tym lepsze...
Podczas gali wspomniano i wyróżniono długoletnią współpracę
ze słowack i m Sv item. Ma ło k to
wiedział, że partnerstwo zaczęło się
od prywatnych relacji miejscowych
komendantów Henr yka Mikosza
oraz Jozefa Dluhý. Z gratulacjami
pośpieszyli im prezydent Rams i
primator Svitu Miroslav Škvarek.
Krótko po tym do prezydenta

dołączył wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek, by wręczyć stypendia
laureatom wojewódzkich konkursów
przedmiotowych: Patrycji Ziarnik,
Przemysławowi Pikoszowi, Jakubowi Mierzwie i Dominice Żmudzie.
Grat u lacje odebra l i też rod zice
uczniów i nauczyciele - współautorzy naukowych sukcesów: Mirella
Stolarczyk (MG-3), Barbara Markowska (MG-3) i Iwona Szczygieł
(ZS im. I. J. Paderewskiego).
Po of icja lnej części prz yszła

pora na prezentację multimedialną
nowo otwartego kąpieliska „Leśne
Zacisze” oraz w ystęp Agnieszki
Bielanik-Witomskiej w repertua rze Ka liny Jędr usi k . Ar t ystce
akompaniował Big Band złożony
z muzyków Orkiestry Dętej KWK
„Knurów” oraz gitarzysta Damian
Stroka.
Bielani k-Witomska idea lnie
oddała klimat piosenek z Kabaretu
Starszych Panów, ale nie tylko. Rozmarzonym głosem śpiewała tekst
Agnieszki Osieckiej o „walczykach
leciutkich jak świerszcze”, by za
chwilę stać się wampem epatującym seksem albo ofiarą wymyślnych tortur w „Tangu kat”.
/g/, Foto: Paweł Gradek

Liczącą już ćwierć wieku współpracę Knurowa i Svitu
zapoczątkowali Jozef Dluhý i Henryk Mikosz, docenili
to primator Miroslav Škvarek i prezydent Adam Rams

Miasto doceniło laureatów wojewódzkich konkursów
przedmiotowych, powody do satysfakcji mieli też
nauczyciele i rodzice nastolatków

Gratulacje składa wojewoda Jarosław Wieczorek
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Agnieszka
Bielanik-Witomska

Na widowni zasiedli m.in. goście z Kazincbarcika (Węgry),
Svitu (Słowacja) i Czeskiej Trzebowej (Czechy)
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Tyle uśmiechu w całym mieście
Z inicjatywy Mai Podgórskiej i Pawła Pindura, przy wsparciu Centrum
Kultury i sponsorów, ulicą Niepodległości przeszedł barwny korowód
mieszkańców

W

niedzielne południe
w parku przy ul.
Kopalnianej zaroiło
się od mieszkańców w pomysłowych przebraniach. Wróżki,
kowboje, biedronki, piłkarze
Concordii Knurów - kreatywność uczestników I Parady
Uśmiechu nie miała granic.
Do zabawy włączył się dyrygent Mariusz Kowalczyk,
który specjalnie na tę okazję
poprowadził Orkiestrę Dętą

KWK „Knurów” w stroju Minionka. Przebrana za hipiskę
wicedyrektor Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2, Danuta
Trela, zachęcała do wsparcia Stowarzyszenia Opieki na
Rzecz Kotów Wolnożyjących Opiekotek. Wielu skorzystało z
tej szansy, dzięki czemu zebrano 384 zł na akcje sterylizacji i
zakup karmy.
Kiedy w parku występowały cheerleaderki z Miejskiego

Przegląd Lokalny Nr 25 (1214) 23 czerwca 2016 roku

Gimnazjum nr 1 i majoretki, jurorzy oceniali kostiumy,
Młodzieżowa Rada Miasta
rozdawała balony, a para aniołów wykonywała karkołomne
ewolucje na szczudłach. Młodzież z gimnazjalnej „Jedynki”,
ku uciesze starszych mieszkańców, zatańczyła krakowiaka i
trojaka.
Następnie barwny pochód
ruszył w asyście policji ulicą
Niepodległości, wzbudzając

ciekawość u przechodniów
i kierowców. Jego ciekawym
urozmaiceniem byli uczniowie
klasy mundurowej z Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2.
Na mecie, przy ratuszu,
uczestnicy pozowali do pamiątkowego zdjęcia. Był też
czas na słodki poczęstunek.
Wieczorem, podczas koncertów na placu 700-lecia jurorzy ogłosili werdykt, wskazując
najlepsze przebrania i naj-

piękniejsze uśmiechy. Żaden z
uczestników barwnego korowodu nie wrócił do domu bez
nagrody, co było zasługą wielu
sponsorów.
Parada okazała się świetnym pomysłem na integrację
mieszkańców. Wiele wskazuje
na to, że pomysł uda się powtórzyć z jeszcze większym
sukcesem za rok.
/g/, foto: Paweł Gradek

informacja własna wydawcy

Nagrody
w Paradzie
Uśmiechu
ufundowali:

Zdrowe Bistro, Solida,
Stanisław Kramar, Martyna Siwiec, Bud-Expert,
Salon fryzjerski „Sońka”, Centrum techniczne
- Grzegorz Ziółkowski,
Roland Bobek, PHU Kask,
Sygnet - Arkadiusz Cyprys, Neopunkt - Adam
Wilk, Salon Kosmetyczny
Aleksandry Lewandowskiej, Księgarnia Merkury, Salon Urody Abacosun Gliwice, Salon Psiej
Urody „Saba”, Tęczowa
Robótka, Zakład Krawiecki „Renoma”, Sklep
Ogrodniczy państ wa
C iup i ń s k i c h, S p ar t an
i Urząd Miasta Knurów.
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Fani Dżemu nie zawiedli
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„Mój przyjacielu...”: duet Brzozowski-Sobierajski

Dżem

Kolorowi i szczęśliwi

Sylwia Przybysz długo
pozowała do zdjęć

Stanisław Karpiel-Bułecka

Joanna Kusy
ze swoim
„Marzeniem”

Emocje na karuzeli

Tańczy A Kuku!
Publiczność świetnie znała piosenki śpiewane na scenie

Mjusiq
- Jest super! - mówiła publiczność

Mała mistrzyni baniek

10
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W

sobotę na placu 700-lecia zaparkowały piękne, zabytkowe
samochody. II Klasyczne Dni Knurowa zorganizowało Knurowskie
Stowarzyszenie Klasyków, Centrum
Kultury i Urząd Miasta. W sentymentalną wycieczkę w przeszłość
wybrały się tłumy knurowian.
- Pamiętam, jak w takim maluchu całą rodziną jechaliśmy nad
morze. Dwa razy złapaliśmy gumę,
a raz to nawet silnik nam się zapalił!

Zlot
ryczących
rumaków

- wspominał pan Piotr. - Oj, różne
rzeczy robiło się w tym maluchu...
W czasie zlotu przyznano nagrody, m.in. za najładniejszy zespół, zaś
tę drużynę, która przyjechała ostatnia na metę nagrodzono pluszową
świnią... Niespodziankę przygotował
dla uczestników zlotu Erwin Sapik.
Pan Erwin na moście w Wilczy
urządził punkt kontrolny i przybijał
pieczątki zmotoryzowanym.
/jb/

Tradycyjnie – bo już po raz
piąty – Dni Knurowa były
także czasem miłośników
szybkiej i głośnej jazdy na
jednośladach

N

Foto: Justyna Bajko

iedzielny Zlot Motocykli rozpoczął się
o 15.00 festynem zorganizowanym w
Szczygłowicach, na tyłach Domu Kultury.
Wśród atrakcji były konkursy z nagrodami,
występy zespołu MjusiQ i solistów ze Studia
Piosenki i Musicalu, frog jumping i – rzecz
jasna – przejażdżki motocyklowe. Kulminacją imprezy była parada motocykli ulicami
Knurowa – aż do placu 700-lecia. Tam również można było podziwiać i doświadczyć
jazdy na ryczących rumakach.
MiNa

Foto: Justyna Bajko

Foto: Mirella Napolska

P

ierwszy dzień Dni Knurowa rozpoczął się od mocnego uderzenia. Na estradzie plenerowej przy ul. 1 Maja wystąpiła orkiestra dęta z Litwy - Brass Band Sklepucini, dyrygowana przez Vilmantasa Vapsva. Muzykom towarzyszyły mażoretki Silagalys. Orkiestra dała bardzo energetyczny i optymistyczny koncert. Zabrzmiały popularne,
znane raczej z list przebojów niż z poważanych koncertowych sal, piosenki.
- Pięknie grają - potwierdziła pani Helena, która zajrzała do parku skuszona dobrą muzyką.

/jb/
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23.06.2016 r.
CZWARTEK
Gdzie jest Dory? -2D
- godz. 16.00
Gdzie jest Dory? -3D
- godz. 18.00
Kochaj
- godz. 20.00

27.06.2016 r.
PONIEDZIAŁEK
Gdzie jest Dory? -3D
- godz. 16.00
Gdzie jest Dory? -2D
- godz. 18.00
Kapitan Ameryka. Wojna bohaterów -2D napisy
- godz. 20.00

24.06.2016 r.
PIĄTEK
Gdzie jest Dory? -3D
- godz. 16.00
Gdzie jest Dory? -2D
- godz. 18.00
Kapitan Ameryka. Wojna bohaterów -2D napisy
- godz. 20.00

28.06.2016 r.
WTOREK
Gdzie jest Dory? -2D
- godz. 10.00, 18.00
Gdzie jest Dory? -3D
- godz. 16.00
Kapitan Ameryka. Wojna bohaterów -2D napisy
- godz. 20.00

25-26.06.2016 r.
SOBOTA -NIEDZIELA
Gdzie jest Dory? -3D
- godz. 14.30
Gdzie jest Dory? -2D
- godz. 16.30, 18.30
Kapitan Ameryka. Wojna bohaterów -2D napisy
- godz. 20.15

29.06.2016 r.
ŚRODA
Gdzie jest Dory? -3D
- godz. 16.00
Gdzie jest Dory? -2D
- godz. 18.00
Kapitan Ameryka. Wojna bohaterów -2D napisy
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Młodzi chcą ratować
Knurów

Uroczyste otwarcie Kąpieliska Leśne Zacisze stało się okazją do publicznego ślubowania przez
„świeżo upieczonych” młodszych ratowników. Młodzi woprowcy zebrali zasłużone gratulacje i brawa

Ślubowanie złożyli „świeżo upieczeni” młodsi ratownicy WOPR – gratulacje za ukończenie kursu przyjmowali:
Mateusz Dembia, Marcin Gaik, Natalia Jakubowska, Filip Kciuk, Aleksandra Kostrzak, Emilia Krupicz, Patryk
Kwietniewski, Filip Lewicki, Łukasz Machulik, Dominik Malczyk, Agata Marek, Alicja Matuszek, Izabela Mierzwa,
Jakub Nocoń, Artur Nowak, Magdalena Ociepa, Szymon Ociepa, Michalina Pałac, Przemysław Pikosz, Dominik
Romanów, Szymon Romanów, Aleksandra Siwiecka, Tomasz Sosna, Natalia Spyra, Aleksandra Suchanek,
Mikołaj Szakoła, Dawid Szolc, Justyna Szulim, Karolina Szulim i Marta Szydłowska

W

szeregach Oddziału Miejskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie
roi się od nastolatków, którzy chcą podnosić
swoje umiejętności i kwalifikacje ratownicze.
- Stawiamy na dziewczęta i chłopców
ambitnych, którzy nie szczędzą sił, by stawać
się ratownikami doskonale wyszkolonymi,
potrafiącymi odnaleźć się i zachować w każdej sytuacji nad wodą – mówi Jerzy Pach,
prezes honorowy OM WOPR w Knurowie,
a zarazem członek zarządu wojewódzkiego
WOPR w Katowicach. – Życie pokazuje, że
to właściwa droga...
Podobnego zdania jest Adam Kubica,

prezes knurowskiego OM WOPR, kierownik kursu przygotowującego nastolatków
do stopnia młodszego ratownika. Pod
okiem instruktora Jarosława Kurpanika
oraz asystentów – Aleksandry Podsiadło
i Dawida Stolarka – trzydziestka młodych
knurowian zdobyła odpowiednią wiedzę
i umiejętności, pozwalające im uzyskać
upragniony cert y f ikat potwierdzający
kwalifikacje.
Ślubowanie odbyło się w czwartek.
Świadkami byli uczestnicy uroczystości ponownego otwarcia kąpieliska Leśne Zacisze.
Wśród nich najbliżsi młodych ratowników,
ich przyjaciele i znajomi. Z gratulacjami

pospieszyli też prezydent Knurowa Adam
Rams, prezes zarządu wojewódzkiego WOPR
Wiktor Zajączkowski, prezesi Pach i Kubica,
a także samorządowcy – przewodniczący
Rady Miasta Tomasz Rzepa z wiceprezydentem Piotrem Surówką.
- Gratulując umiejętności mimo wszystko
życzę, by los oszczędził wam konieczności ich
stosowania – zaznaczał prezydent Rams.
Knurowscy ratownicy dbają o bezpieczeństwo wypoczywających nie tylko na
miejskich obiektach (kąpielisku i basenach),
ale też nad jeziorami i Bałtykiem.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Symboliczny akt ratowniczego mianowania stał
się udziałem prezydenta Adama Ramsa

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Stasiu Mozielowski z Knurowa

ur. 14.06.2016 r., 4180 g, 54 cm

Kacper Zając z Knurowa

ur. 16.06.2016 r., 4140 g, 57 cm

Robert Gołyś z Knurowa

ur. 15.06.2016 r., 2830 g, 51 cm

Lena Cieślik z Knurowa

ur. 19.06.2016 r., 3600 g, 54 cm
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Natalia Ksoll z Gliwic

ur. 15.06.2016 r., 3010 g, 54 cm

Jaśmina Dębosz z Leszczyn

ur. 19.06.2016 r., 3260 g, 53 cm

Amelia Danch-Burda z Rybnika
ur. 16.06.2016 r., 3420 g, 54 cm

Justin Jędrzejewski z Czerwionki
ur. 19.06.2016 r., 4230 g, 56 cm

Patryk Wawrzykowski
z Czerwionki-Leszczyn

ur. 16.06.2016 r., 3660 g, 57 cm

Aleksander Paś z Gliwic

ur. 19.06.2016 r., 3250 g, 50 cm
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Tuż przed oficjalnym otwarciem (od lewej): prezydent
Adam Rams, prezes Władysław Sobiech, prezes Wiktor
Zajączkowski i przewodniczący RM Tomasz Rzepa

Knurów. Kąpielisko znowu działa

Wśród uczestników uroczystości byli samorządowcy,
społecznicy, urzędnicy...

Leśne Zacisze kusi
basenami i atrakcjami
Po dwuletniej gruntownej przebudowie kąpielisko
Leśne Zacisze ponownie otwarło podwoje.
Uroczystość odbyła się w czwartkowy wieczór.
Weekend obiekt tętnił życiem

Prysznic inny niż wszystkie przyciąga
uwagę...

K

osztem ponad 10 mln zł obiekt
przeszedł gruntowną modernizację. Musiał, gdyż przez
prawie półwiecze funkcjonowania (został otwarty 22 lipca 1966 roku) czas i
szkody górnicze mocno nadwyrężyły
budynki i niecki basenowe. Miasto
podjęło się wyzwania. Wyłożyło pieniądze własne i „zdobyczne” unijne.
Zarządzający kompleksem Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji skutecznie
i udanie przeprowadził całą inwestycję. Wykonawstwem zajęła się firma
Transcom z Katowic.
- Efekt dorósł do naszych oczekiwań – nie miał wątpliwości prezydent Knurowa Adam Rams podczas
czwartkowej uroczystości wznawiającej działalność Leśnego Zacisza.
– Powstał obiekt piękny, funkcjonalny
i bezpieczny.
Podobnego zdania byli pozostali
uczestnicy ceremonii. Wśród nich

posłowie Krystyna Szumilas i Piotr
Pyzik, starosta gliwicki Waldemar
Dombek, dyrektor generalny Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach Adam
Ostalecki. Także czyniący zbiorowo
honory gospodarzy samorządowcy
– wraz z prezydentem Ramsem –
przewodniczący Rady Miasta Tomasz
Rzepa z radnymi, wiceprezydenci
Piotr Surówka i Barbara Zwierzyńska,
sekretarz miasta Piotr Dudło, dyrektor
MOSiR-u Krzysztof Stolarek. Szczerego podziwu nie kryli pracownicy
ośrodka, ratownicy WOPR, licznie
przybyli społecznicy z miejscowych
organizacji i stowarzyszeń, urzędnicy,
pedagodzy, oczywiście mieszkańcy.
Zasłużone gratulacje zbierał szef Transcomu, prezes Władysław Sobiech.
Szczególną frajdę mają dzieci.
- Wszystko mi się podoba, nie wiem
od czego zacząć – szczerze przyznała
12-letnia knurowianka.

- Zjeżdżalnie, przede wszystkim
zjeżdżalnie – zdecydowanie rzucił jej
kolega.
Zanim pierwsi amatorzy wodnych
przyjemności wskoczyli do basenów,
odbyła się krótka ceremonia. Bez
zadęcia i sztywnej sztampy, za to ze
śpiewem młodych artystów zespołu
Bez Nazwy ze Studia Piosenki i Musicalu, działającego przy Centrum
Kultury. Wystąpiły i gromkie brawa
zebrały: Sonia Biedrowska, Katarzyna
Dachton, Wiktoria Jaros, Wiktoria
Jarząb, Anna Kruk i Aleksandra Szewczyk. Obiekt poświęcił ks. dziekan
Grzegorz Kusze ze szczygłowickiej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata. Końcowe
odliczanie do pierwszej kąpieli stało
się udziałem Wiktorii Pawlik, jednej z
najmłodszych uczestniczek uroczystości. Chwilę później otwarcie nie uszło
na sucho wiceprezydentowi Surówce,

Wiele miłych słów o kąpielisku knurowianie usłyszeli od gości z Czech,
Słowacji i Węgier, którzy odwiedzili obiekt w sobotnie przedpołudnie

Baseny są nowoczesne, atrakcyjne
i bezpieczne – o to ostanie dbają też
knurowscy ratownicy WOPR
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Brodzik: raj dla maluchów i ...rodziców

Na gorące, letnie dni idealnym rozwiązaniem
będzie relaks w Leśnym Zaciszu

Rekreacyjny basen
daje dzieciom wiele
radości

wiceprzewodniczącemu RM Jerzemu
Pachowi i dyrektorowi Stolarkowi,
którzy inauguracyjny zjazd ślizgawką
zakończyli kąpielą w basenie...
Impreza stała się okazją do publicznego ślubowania najmłodszych
adeptów ratownictwa – młodszymi
r atow n i k a m i z ost a ło pr aw ie 30
nastolatków. Świadkami tej miłej i
ważnej dla woprowców chwili byli
m.in. Wiktor Zajączkowski – prezes

WOPR Województwa Śląskiego, Jerzy Pach – prezes honorowy Oddziału
Miejskiego WOPR w Knurowie (a
zarazem członek zarządu wojewódzkiego WOPR), Adam Kubica – prezes
knurowskiego OM WOPR i Konrad
Sobieraj – niezwykle zasłużony dla
ratownictwa wodnego woprowiecsenior.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk, Piotr Skorupa

Coś dla aktywnych: boisko
do siatkówki plażowej

Kąpielisko Leśne
Zacisze

posiada m.in. tr z y baseny,
place zabaw (w tym wodny), dwa
boiska do piłki plażowej, szatnie,
sanitariaty, parking dla samochodów i rowerów.
Lubiący kąpiele mają do dyspozycji:
brodzik dla małych dzieci: głębokość 0,1-0,6 m, powierzchnia
lustra wody 470 m2, 15-metrowa
zjeżdżalnia rynnowa oraz atrakcyjne zabawki stałe i tryskające wodą;
basen rekreacyjny: głębokość
1,1 m, powierzchnia lustra wody
300 m2, zjeżdżalnia rynnowa - 67
m, 13-metrowa zjeżdżalnia 4-osobowa, grota sztucznej fali, dysze
masujące oraz część przeznaczona
do nauki pływania;
basen sportowy: głębokość 1,25
m, powierzchnia lustra wody 310
m2, trzy tory pływackie, łóżka masujące dla 6 osób, dysze masujące.
Jest możliwość wypożyczenia leżaków. Obiekt jest dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

To musiało się tak skończyć: tuż po gongu otwierającym
obiekt w wodzie znaleźli się m.in. wiceprezydent Piotr
Surówka, dyrektor Krzysztof Stolarek i wiceprzewodniczący
RM Jerzy Pach

Inauguracyjną uroczystość okrasiły artystyczne
występy zespołu Bez Nazwy

Selfie ze zjeżdżalni?
A dlaczego nie...
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Gładzie, malowanie. Tel. 511 910 298

24-26/16

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943
24-51/52/16

www.przegladlokalny.eu

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

14-39/16

rozrywka nr 25
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399
1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/16-odw.

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

1-26/16

EDUKACJA
Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17
23-28/16

NIERUCHOMOŚCI

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084
16-43/16

DAM PRACĘ
Kierowcę kat. E + C. Tel. 602 159 203

24-26/16

Pracownik fizyczny – palety. Tel. 602 159 203

24-26/16

Przyjmę pracownika na docieplanie, remonty.
Tel. 602 407 190
25/16

Zatrudnię kuchar za, kelnerkę i pomoc
kuchenną. Tel. 694 569 222
23-26/16

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA DO OBSŁUGI
KLIENTA NA STACJI PALIW W ŻERNICY.
KONTAKT: stacja@metallco.pl

24-25/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZ Ą o pow. około
80 m2. KNURÓW, ul. KS. KOZIEŁKA 12,
PARTER, PARKING. 1200 zł (do negocjacji – zależne od wkładu finansowego
w remont). Tel. 696 444 726
17-29/16Y

Do wynajęcia ładnie urządzona kawalerka
w Knurowie. Tel. 793 003 767

24-25/16

KNURÓW MERKURY lokal po pizzerii wynajmę. Tel. 509 441 515
25-26/16

Mieszkanie do wynajęcia pow. 100 m 2 ,
w y s o k i s t a n d a r d, u l. N i e p o d l e g ł o ś c i.
Tel. 510 238 269

24-26/16

Spr zedam dzia ł kę budow laną 12, 5 a,
Krywałd. Tel. 507 925 080

24-28/16

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

Sprzedam działkę rekreacyjną w Knurowie
pr zy ul. Dworcowej. Tel. 508 219 938,
512 183 138

numeru (decyduje data stempla pocztowego).
Prawidłowe rozwiązanie rozry wki
z nr. 23/2016 brzmia ło: „GOŚCINA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Józef
Gugała. Prawidłowe rozwiązanie z nr 22

to „RÓŻANECZNIK” (przepraszamy za
ubiegłotygodniową pomyłkę). Podwójny
bilet do kina otrzymuje Wojciech Podraza. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.

25

24-26/16

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, I piętro,
balkon, os. WP II. Tel. 504 347 512
24-25/16

Wynajmę mieszkanie M-3 na ul. Jedności
Narodowej. Tel. 502 513 301

24-25/16

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625

OGŁOSZENIE

17-26/16

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

Urząd Miasta Knurów

1-26/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

17-26/16

Złomowanie samochodów. Tel. 791 544 346
21-30/16

ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich. Warunki które muszą spełniać
kandydaci do zatrudnienia oraz informacja o terminie i wymaganych
dokumentach znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Knurów:
www.knurow.bip.info.pl

SZUKAM PRACY
M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

INFORMACJA

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEPROWADZONEGO DNIA 15.06.2016 R.
W SIEDZIBIE MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE

1/16-odw.

13-39/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz pospr zątam.
Tel. 501 385 66

Lp.

Oznaczenie
lokalu

1.

Batorego 4
(pow. 67,25 m2)

Liczba
Liczba
Wysokość wywoławcza
złożonych odrzuconych
stawki czynszu za najem
ofert
ofert
lub dzierżawę 1 m2 powierzchni

Najwyższa
osiągnięta
stawka

1. W przypadku działalności
usługowej- 3,49 zł,
2. w przypadku działalności
handlowej detalicznej - 8,84 zł.

9,00 zł/1 m2

13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/16-odw.
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Osoba wyłoniona
jako najemca
FHU SOLARNIA
Dawid Władyka
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Foto: Piotr Skorupa

Uczestnicy finałowej rozgrywki Grand Prix Knurowa w pływaniu

akończyły się zmagania
w pływackiej Grand Prix
Knurowa. Impreza z kilkuletnią tradycją wciąż wywołuje
emocje wśród zawodników,
jak i ich najbliższych, którzy
za każdym razem niemal w
komplecie wypełniają widownię pływalni krytej MOSiR w
Szczygłowicach.
Jako ciekawostkę dodajmy,

że do czołowych zawodniczek
należała Otylia. Co prawda
nie Jędrzejczak, a Dzwonek,
która startowała w najmłodszej
kategorii i marzy zapewne o
sukcesach, jakie odnosiła jej
imienniczka.
Końc ow a k l a s y f i k a c ja
Grand Prix Knurowa:
- dziewczęta - 8 lat i młodsze - 25 m stylem dowolnym - 1.

Alicja Masoń, 2. Julia Paciukanis, 3. Wiktoria Pawlik, 4.
Dominika Rozumek, 5. Anna
Kempa, 6. Otylia Dzwonek, - 25
metrów stylem grzbietowym
- 1. Alicja Masoń, 2. Wiktoria
Pawlik, 3. Julia Paciukanis, 4.
Dominika Rozumek, 5. Anna
Kempa, - 9 lat - 1. Julia Powiecka, 2. Zuzanna Szolc, 3. Julianna Wieczorek, 4. Karolina

Uczestnicy gimnazjalnej spartakiady
lekkoatletycznej

Gimnazjaliści
i królowa sportu
Knurowie, a konkretnie
na obiektach Miejskiego
Gimnazjum nr 2 i Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 6 odbyła się spartakiada lekkoatletyczna adresowana do uczniów
szkół gimnazjalnych. Z okazji
do startu i sprawdzenia swych
umiejętności w konkurencjach
królowej sportu skorzystali
reprezentanci Miejskiego Gimnazjum nr 1 i 2 z Knurowa oraz
ich rówieśnicy z Gierałtowic.
W programie zawodów
znalazło się sześć konkurencji:
- 100 m - dziewczęta - 1.
Angelika Kostka, 2. Karolina Kaletka, 3. Sonia Stolpe,
- chłopcy - 1. Marcin Zaboroś,
2. Patryk Podgórski, 3. Mateusz
Konieczny,
- 1000 m chłopców - 1.

Kamil Danowski, 2. Dominik
Moździerz, 3. Dawid Nowok,
- 600 m - dziewczęta - 1.
Wiktoria Bała, 2. Oliwia Gmyrek, 3. Monika Szolc,
- skok w dal - dziewczęta
- 1. Martyna Neumann, 2. Annika Geitz, 3. Wiktoria Furtak,
- chłopcy - 1. Dawid Kentnowski, 2. Daniel Antonowicz, 3.
Damian Misiak,
- pchnięcie kulą - dziewczęta - 1. Nikola Tomczyk, 2.
Natalia Tkocz, 3. Weronika
Biskup, - chłopcy - 1. Bartosz
Świderski, 2. Michał Matysik,
3. Dawid Graczyński,
- sztafeta mieszana 4x200
m - 1. MG-2 Knurów, 2. Gimnazjum Gierałtowice, 3. MG-1
Knurów.
Stroną organizacyjną zajęło
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się Miejskie Gimnazjum nr 2
w Knurowie wraz z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Knurowie, a w roli koordy-

Jedną z konkurencji
było pchnięcie kulą

PiSk

Skat sportowy

natorów zawodów wystąpili
nauczyciele MG-2: Sylwia Surówka i Dawid Dybcio.

PiSk
Foto: MOSiR

W

Krystek, 5. Zuzanna Marszałek, 6. Agata Matuszek, - 10 lat
- 1. Karolina Niewiadomska, 2.
Patrycja Nahibowicz, 3. Zofia
Sontag, 4. Wiktoria Kochowska, 5. Alicja Skowrońska, 6.
Zuzanna Surdel, - 11 lat - 1. Kalina Kaleta, 2. Justyna Pietrykowska, 3. Alicja Powiecka, 4.
Aleksandra Czerkies, 5. Emilia
Szynkowska, 6. Julia Sokół, - 12
Foto: MOSiR

Z

Skowroński, 5. Szymon Osada,
6. Amadeusz Szynkowski, - 9
lat - 1. Adam Sgolik, 2. Błażej
Bondza, 3. Wiktor Ciupke, 4.
Oscar Głowacki, - 10 lat - 1.
Michał Sobieraj, 2. Przemysław Midura, 3. Szymon Pawlicki, 11 lat - 1. Dawid Pawlik,
2. Krzysztof Marek, - 12 lat - 1.
Jakub Lewicki, 2. Szymon Dudziński, 3. Miłosz Marszałek,
4. Tomasz Adamus, - 13 lat - 1.
Marcin Gaik.

Foto: Piotr Skorupa

Otylia też startowała

lat - 1. Weronika Morciszek, 13 lat - 1. Magdalena Ociepa,
2. Alicja Matuszek,
- chłopcy - 8 lat i młodsi 25 metrów stylem dowolnym
- 1. Michał Stolarski, 2. Maks
Mozgawa, 3. Adam Krauze,
4. Dawid Bismor, 5. Mateusz Kędzierski, 6. Amadeusz
Szynkowski, - 25 metrów stylem grzbietowym - 1. Michał
Stolarski, 2. Maks Mozgawa,
3. Dawid Bismor, 4. Dawid

Dariusz Skowron
już na podium
Po ubiegłotygodniowych
rozdaniach mamy jedną zmianę na pod iu m. Na t rzecie
miejsce awansował zwycięzca
ostatniej rozgrywki - Dariusz

Skowron, natomiast poza „pudło” został zepchnięty pierwszy
lider tej edycji rozgrywek Wojciech Napierała.

WYNIKI
Z 14 CZERWCA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Dariusz Skowron
2. Leonard Spyra
3. Stefan Wroblowski
4. Jan Chwolka
5. Jerzy Makselon
6. Adam Dudziński
7. Zenon Niemiec
8. Michał Foit
9. Jerzy Pluta

- 2.168
- 2.075
- 2.041
- 2.032
- 1.934
- 1.911
- 1.890
- 1.889
- 1.806

PiSk

1. Zbigniew Ciszewski - 28.464
2. Michał Foit
- 26.835
3. Dariusz Skowron - 26.580
4. Wojciech Napierała - 25.912
5. Jerzy Makselon
- 25.018
6. Edward Nowak
- 24.908
7. Piotr Palica
- 24.779
8. Stefan Wroblowski - 24.670
9. Tadeusz Kamczyk - 24.553
10. Bernard Wróbel - 24.450
Kolejny turniej odbędzie się 28 czerwca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Takie zdjęcia będzie można zrobić
w Knurowie dopiero w sierpniu,
bo wcześniejsze mecze sparingowe
Concordia rozegra na wyjeździe

Ma w sobie to coś

Nie jesteśmy już gorsi od
rybniczan, czy gliwiczan. Co
tam Ruda, czy Leśny. My – knurowianie - mamy teraz Leśne
Zacisze.
Mateu sz Borek komentując jeden z meczów francuskiego Euro o niektórych
zawodnikach powiedział, że
męczą się, jak stoją. Ja tak
mam, jak leżę, a to oznacza,
że nie jestem zwolennikiem
tak zwanego plażingu, leżingu,
czy innego smażingu. Mimo to
muszę przyznać, że to cacko,
które powstało przy ulicy Niepodległości zrobiło na mnie

Trzy
tygodnie
przerwy

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

czym knurowianie rozegrają
siedem sparingów. 13 lipca z
Gwarkiem Tarnowskie Góry,
16 lipca ze Śląskiem Świętochłowice, 20 lipca z LKS-em
Bełk, 23 lipca z Gwark iem
Ornontowice, 30 lipca z Polonią Łaziska Górne, 3 sierpnia
z Przyszłością Ciochowice i 6
sierpnia z Unią Racibórz.
K a ż d y z t yc h me c z ów
Concordia zagra na w yjeździe, by piłkarze mogli oswoić

T

omasz Młynek ze względu na kontuzję wróci do
treningów dopiero za kilka
miesięcy, jednak od kilku dni
może się cieszyć nowym etapem życia prywatnego. Kapitan

Concordii w minioną sobotę
związał się sakramentalnym
„tak” ze swą wybranką Małgorzatą. Młodej parze życzymy
wszystkiego najlepszego!
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

T

Przygotowania do nowych
rozgrywek Concordia rozpocznie 11 lipca. W jakim składzie
osobowym?
- Żaden z zawodników nie
poinformował nas oficjalnie,
że zamierza odejść - to jeszcze
raz Wojciech Górka. - Wypożyczenie z Górnika Zabrze
skończyło się Karolowi Pstusiowi, którym w dalszym ciągu
jesteśmy zainteresowani. Na
razie nie wiemy, jakie plany
ma Michał Szczurek, jednak
mam nadzieję, że w ciąg u
kilku najbliższych dni uda
nam się skontaktować z jego
menedżerem.
Wiadomo, że na kilka najbliższych miesięcy z gry wykluczony jest kontuzjowany
Tomasz Młynek. Nie wiadomo
też, jakie decyzje podejmie Solomon Mawo, który wyjechał
z najbliższymi do Kamerunu.
Wiemy z kolei, że inny
czwartoligowiec jest wstępnie
zainteresowany pozyskaniem
bramkarza Mirosława Kuczery.
- Czynimy starania , by
pozyskać bramkarza, lewego
obrońcę, środkowego pomocnika, skrzydłowego i dwóch
napastników - mówi trener
Michał Budny.
W okresie przygotowaw-

Piotr Skorupa

Kapitan
powiedział „tak”

W miniony piątek piłkarze Concordii spotkali się po raz
ostatni przed wakacyjną przerwą. Teraz jest czas nie tylko
na odpoczynek, ale i znalezienie odpowiedzi na pytanie, co dalej?

eoretycznie zespół seniorów powinien niebawem zostać przeniesiony do spółki z ograniczoną
odpow iedzia lnością, która
podobno powstała kilka tygodni temu. Piszemy podobno, bowiem na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
w zakładce Krajowy Rejestr
Sądowy, owej spółki nie ma.
- Wszystkie dokumenty zostaną złożone w tym tygodniu
i jest szansa, że w ciągu kolejnego tygodnia, spółka pojawi
się w KRS-ie - informuje nas
Wojciech Górka, który jest
prezesem zarówno spółki, jak i
stowarzyszenia.
Zapytaliśmy go, czy rzeczy w iście zespół seniorów
zostanie wyłączony ze stowarzyszenia?
- Do nowych rozgrywek
se niorów pr zystąpimy be z
zmian, czyli jako stowarzyszenie. Spółka w tym czasie będzie
nor malnie f unkcjonować i
prowadzić działalność komercyjną, wspierając jednocześnie
zespół seniorów. Używając
skrótu myślowego można powiedzieć, że spółka będzie
sponsorem drużyny seniorów
funkcjonującej w stowarzyszeniu - słyszymy w odpowiedzi.

piorunujące wrażenie. I nie
dziwię się, że wykonawca w
czasie uroczystego otwarcia
kąpieliska stwierdził, iż to
najpiękniejsze „dziecko” jego
firmy.
Obiekt ma w sobie to coś.
Niby kameralny, jednak niezwykle funkcjonalny. No i ma
swój klimat, a spadające z
drzew szyszki sprawiają, że
można na moment zapomnieć
o pracy, o obowiązkach i innych
sprawach, które zostawiliśmy
na moment przed wejściem na
Leśne Zacisze.

się z naturalną trawą, wszak
na Stadionie Miejskim w Knurowie jest to niemożliwe ze
względu na trwający remont
obiektu.
Dodajmy jeszcze, że w Katowicach uzyskaliśmy informację, że ostateczne decyzje
związane z wydaniem licencji
na grę w IV lidze oraz kształtu
tej klasy rozgrywkowej zapadną 6 lipca.
Piotr Skorupa

Liga ruszy
13 sierpnia

W

ydział Gier Śląskiego
Związku Piłki Nożnej
poinformował, że nowy sezon
na szczeblu 4 ligi i Klasy okręgowej rozpocznie się 13 sierpnia.
W tym samym dniu - według informacji Wydziału Gier
i Ewidencji Śląskiego Związku
Piłki Nożnej Podokręg Zabrze

- sezon 2016/2017 zainaugurują zespoły występujące w
Klasie A.
Tydzień wcześniej - na 6 i
7 sierpnia - zaplanowano mecze Pucharu Polski, natomiast
pierwsze terminy nowego sezonu na niższych szczeblach
przedstawiają się następująco:

Klasa B - 20-21.08.2016 r.
Klasa C - 27-28.08.2016 r.
Juniorzy A1 i B1 - 27-28.08.2016 r.
Trampkarze - 30.08.2016 r.

Młodziki - 29.08.2016 r.
Orliki - 2.09.2016 r.
Żaki - 10.09.2016 r.
PiSk

Tomasz Młynek w wyniku
odniesionej kontuzji w meczu
ligowym z Przyszłością
Ciochowice prawdopodobnie
będzie musiał się poddać
zabiegowi artroskopii stawu
kolanowego
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Szczęśliwa trzynastka

6 złotych, 4 srebrne i 3 brązowe medale - razem 13 krążków
Mistrzostw Polski wywalczyli reprezentanci knurowskiego
Eugena w czasie czempionatu, jaki odbył się w Chorzowie

T

o były już 25. mistrzos t w a r o z e g r a ne we
wszystkich kategoriach
wiekowych, od juniorek i juniorów po weteranów. Do Chorzowa wyjechała 18-osobowa
reprezentacja UKS Eugen. Podopieczni Eugeniusza Mehlicha
tradycyjnie już byli uważani za
faworytów w wielu kategoriach i
można rzec, że nie zawiedli, wyciskając łącznie ciężar 1310 kg.
- Drużynę do boju o najwyższe cele poprowadziły waleczne siostry Sylwia i Paulina
Mularczyk oraz rodzeństwo
Dorota i Tomasz Tomaszewscy, wspierane przez trenerów
Macieja Jaśkiewicza i Roberta Czechmanna - relacjonuje
Eugeniusz Mehlich, który nie
ukrywa olbrzymiej satysfakcji po występie knurowskiej
ekipy. - Czołowe zawodniczki
i zawodnicy potwierdzili swą
klasę, a debiutanci okazali się

rewelacyjni, sięgając po swoje
pierwsze medale w tak prestiżowej imprezie.
Skoro mowa o debiutantach to trzeba uwypuklić ich
w ystęp, bo to przecież oni
wywalczyli aż pięć krążków.
Ten najcenniejszy zdobyła
Martyna Jaśkiewicz (kat. 57
kg, juniorka do lat 18) wygrywając rywalizację z wynikiem
42,5 kg, co jest jej rekordem
życiowym. Po srebro sięgnęli:
Maria Kasprzyk (kat. 52 kg,
juniorka do lat 18, wynik 40
kg - rż) i Konrad Piecha (kat.
83 kg, junior do lat 20, wynik
145 kg - najsilniejszy zawodnik
knurowskiej ekipy). I wreszcie
na najniższym stopniu podium
wśród naszych debiutantów
stanęli: Grzegorz Cieślak (kat.
66 kg, junior do lat 18, wynik
85 kg - rż), i Daniel Machulik
(kat. 83 kg, junior do lat 18,
wynik 90 kg - rż).

- Cieszę się, że w tej grupie są najmłodsi uczestnicy
mistrzostw Polski, zaledwie
15-latkowie: Martyna Jaśkiewicz, Daniel Machulik i Jakub
Ostrowski - akcentuje Eugeniusz Mehlich.
Debiuty można uznać za
udane, podobnie, jak start pozostałej części knurowskiej ekipy. Wśród tej piękniejszej części
Sylwia Mularczyk (waga 47 kg)
wyjechała z Chorzowa ze złotym medalem w juniorkach do
lat 18 i srebrnym w seniorkach.
Jej wynik to 52,5 kg. Siostra Sylwii - Paulina Mularczyk (kat. 43
kg) zdobyła złoto w juniorkach
do lat 23 i brąz w seniorkach z
wynikiem 47,5 kg.
Ponadto złoto w juniorkach
do lat 23 stało się własnością
Doroty Tomaszewskiej (kat.
63 kg, wynik - 47,5 kg), z kolei
srebrny medal w juniorkach do
lat 20 i brąz w open juniorek

zdobyła Martyna Ratka (kat.
52 kg, wynik - 40 kg).
Poza podium uplasowały
się: Jadwiga Gieniusz (4 miejsce
w kategorii 72 kg w juniorkach
do lat 18 z wynikiem 62,5 kg)
oraz Katarzyna Dzieżok (4
miejsce w seniorkach z wynikiem 65 kg - rż).
W klasyfikacji drużynowej
UKS Eugen sięgnął po złote
medale w juniorkach do lat 18 i
juniorkach do lat 23, dokładając
jeszcze brąz w juniorkach do lat
20 i piąte miejsce w seniorkach.
Panowie drużynowo zostali sklasyfikowani na czwartym
miejscu w kategorii do lat 18,
natomiast indywidualnie błysnął Artur Rużycki zdobywając
złoto w juniorach do lat 18, wyciskając 72,5 kg w kategorii 120
kg. Na najwyższym stopniu
podium wśród seniorów stanął
Tomasz Tomaszewski (kat. 93
kg, wynik 130 kg).

Poza podium uplasowali
się: Szymon Kędzierski (debiut, kat. 59 kg, 4 miejsce w
juniorach do lat 18, wynik
50 k g), Kacper Roma nów
(kat. 66 kg, 4 miejsce w juniorach do lat 18, wynik 80
kg), Dawid Ożga (kat. 74 kg,
4 miejsce w juniorach do lat
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Złote rodzeństwo
Dorota i Tomasz
Tomaszewscy

Daniel Machulik ma za sobą debiut na brąz

Panowie z Eugena byli krok od drużynowego medalu

Knurowska drużyna pań wygrała dwie kategorie
wiekowe, a w trzeciej zdobyła brąz

18, wynik 100 kg), Radosław
Włoczka (debiut, kat. 74 kg,
5 miejsce w juniorach do lat
18, wynik 92,5 kg) i Jakub
Ostrowski (debiut, kat. 74 kg,
7 miejsce w juniorach do lat
18, wynik 65 kg).

Grzegorz Cieślak w swym
debiucie był trzeci, a jego
klubowy kolega - Kacper
Romanów zajął miejsce
czwarte
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Oświata. Gala „Sowy 2016”

Najlepsi z najlepszych
- Jesteśmy dumni z naszej młodzieży i naszych dzieci.
To ich sukcesy są najpiękniejszą promocją naszego
miasta – mówił na gali „Sowy 2016” prezydent
Adam Rams. We wtorek w trakcie uroczystości
w Domu Kultury w Szczygłowicach nagrodzono
najwybitniejszych uczniów i ich Mistrzów – nauczycieli

N

a co d z ień ich n ie
widać – siedzą pochyleni nad książkami,
wylewają siódme poty na sali
gimnastycznej, wciąż na nowo
próbują zagrać i zaśpiewać
bez fałszu. Droga do sukcesu
nigdy nie jest łatwa – zawsze
prowadzi pod górę. Na szczyt
docierają najw y trwalsi. Ci,

k tór y m w ysta rcz yło si ł y i
pasji. Gala „Sowy” to święto
z w ycięzców – zdoby wców
naukowych nagród, utytułowanych sportowców i utalentowanych muzyków oraz tych,
którzy wspierali ich w tej walce – nauczycieli i rodziców.
Uroczystość, która podsumowuje całoroczny wysiłek

uczniów i nauczycieli, zorganizowało Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej. Galę poprowadzili Paulina Żyrkowska
i Dawid Puchalski. Gości śpiewająco przywitał zespół wokalny, działający przy MOPP.
Po muzycznej niespodziance
nagrody, statuetki i medale
odebrali najlepsi z najlepszych,

czyli zdobywcy nagród w konkursach przedmiotowych, na
festiwalach muzycznych i turniejach sportowych. Nagrodzonych oklaskiwali samorządowcy z gminy i powiatu z prezydentem Adamem Ramsem,
zastępcą prezydenta Piotrem
Surówką, przewodniczącym
Rady Miasta Tomaszem Rzepą

i wicestarostą Ewą Jurczygą
oraz przedstawiciele kuratorium, miejskich instytucji i
placówek oświatowych.
- Jesteśmy dumni z waszych
sukcesów – mówił do nagrodzonych prezydent Rams.
Prezydent Knurowa podziękował także nauczycielom
i rodzicom, podkreślając, że

są współautorami sukcesów
swoich uczniów i dzieci.
Oprócz statuetek i dyplomów, dla uczestników gali
przygotowano również muzyczne upominki – wystąpili:
grupa z Zespołu Szkół Specjalnych, Julia Żabicka oraz
podopieczni MOPP.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Wyróżniający się uczniowie zebrali zasłużone gratulacje i brawa od władz miasta, pedagogów, rodziców i przyjaciół

NAGRODZENI UCZNIOWIE
Najwyższe sukcesy uczniów szkół miejskich w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych

Szkoły podstawowe. Wiktor Polok (MSP-1) - grawerowany dyplom laureata w Ogólnopolskim Konkursie
Galileo 2016 (opiekunka: Katarzyna Machnik); Filip
Kleibert (MSP-1) - I miejsce w XII Regionalnym Konkursie Języka Angielskiego o tytuł Mistrza Poziomu
Podstawowego (opiekunka: Katarzyna Machnik); Julia
Kołodziejak (MSP-1) - tytuł laureata w XIX Międzynarodowym Konkursie Ekumenicznym „Jonasz” (opiekunka:
Iwona Błaszczyk); Jakub Malcherek (MSP-1) - tytuł
laureata w XIX Międzynarodowym Konkursie Ekumenicznym „Jonasz” (opiekunka: Iwona Błaszczyk); Weronika Kurpias, Vanessa Kaczmarczyk, Julia Jagieniak,
Martyna Wrębiak, Wiktoria Przywara, Wiktoria Górniak,
Julia Szymańska, Weronika Morciszek (MSP-1) - II miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Ręcznej „Szczypiorniak na Orlikach” (opiekunka:
Małgorzata Skrzypek); Małgorzata Ornowska (MSP-2)
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego (opiekunka: Katarzyna Pałka); Szymon Rafałowski (MSP-2) - I miejsce w województwie w
Międzynarodowym Konkursie Programistycznym Baltie
2016 (opiekunka: Małgorzata Sznapka) i bardzo dobry
wynik w Międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny (opiekunka: Wioletta Paczuła); Weronika Popowska (MSP-2) - laureatka V miejsca w konkursie języka
angielskiego „Edith” (opiekunka: Joanna Kucyniak);
Patryk Kwaśniok (MSP-2) - I miejsce w Rejonowym
Konkursie Mały Ratownik (opiekunka: Gabriela Bieniek); Dorota Gramala (MSP-2) - tytuł laureata w XIX
Międzynarodowym Konkursie Ekumenicznym „Jonasz”
(opiekunka: Teresa Olma); Mateusz Żmuda (MSP-2)
- tytuł laureata w XIX Międzynarodowym Konkursie
Ekumenicznym „Jonasz” (opiekunka: Teresa Olma);
Amelia Stańczyk (MSP-4) - II miejsce w VIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Wielowsi
(opiekunka: Beata Mazurek); Justyna Szulim (MSP-4)
- nagroda II stopnia na Wojewódzkim Młodzieżowym
Festiwalu Muzycznym (opiekunka: Beata Mazurek);
Martyna Tomecka (MSP-6) - finalistka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekunka: Elżbieta Rams); Natalia Smoszewska (MSP-6)
- I miejsce w Rejonowym Konkursie Mały Ratownik
(opiekunka: Justyna Kwaśniok); Natalia Smoszewska
i Natalia Grondalska (MSP-6) - II miejsce na III Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Frankofońskiej (opiekunka:
Justyna Żyła); Zespół wokalny w składzie: Alicja Bicz,
Julia Gębka, Emilia Kroczyk, Natalia Grondalska, Karolina Pasternok, Aleksandra Sek, Natalia Smoszewska,
Maria Panfiluk, Karolina Szatkowska, Julia Bielawska,
Aleksandra Gancarz (MSP-6) - II miejsce w VIII Regionalnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewać
każdy może” (opiekunka: Justyna Żyła); Chór szkolny
(MSP-6) - II miejsce w VIII Regionalnym Konkursie
Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może” (opiekunka:
Elżbieta Płonka); Natalia Stawinoga (MSP-7) - finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka
Polskiego (opiekunka: Marzena Urbaniak) i III miejsce
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w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego„The
Globe” (opiekunka: Jadwiga Cuber); Jan Mierzwa (MSP7) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki, bardzo dobry wynik w Międzynarodowym
Konkursie Kangur Matematyczny (opiekunka: Jolanta
Rużeńska), laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Klasówka powstańcza” (opiekunka: Stefania Stefaniak); Justyna Zięba (MSP-7) - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu
„Klasówka powstańcza” (opiekunka: Stefania Stefaniak); Kacper Pinocy (MSP-7) - IX miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przyrodniczej Olimpus (opiekunka:
Barbara Lisowska); Bartosz Czech (MSP-7) - IX miejsce
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przyrodniczej Olimpus
(opiekunka: Barbara Lisowska); Zespół Wokalny 7
(MSP-7) - I miejsce w w VIII Regionalnym Konkursie
Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może” (opiekunka:
Stefania Stefaniak); Szymon Soberka, Tymon Fijołek,
Oliwier Famuła, Maciej Olesiński, Bartosz Surówka, Jakub Szczepanik, Sebastian Szewczyk, Patryk Lehmann
(MSP-7) - I miejsce w rejonie, IV miejsce w półfinale
w Wojewódzkim Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce
Nożnej Chłopców (opiekun: Janusz Klof); Igor Szkodny,
Sebastian Szewczyk, Jakub Szczepanik, Bartosz Kata,
Szymon Maśliński, Maciej Odrobina, Szymon Soberka,
Maciej Olesiński (MSP-7) - I miejsce w rejonie w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Czwórboju
Lekkoatletycznym Chłopców (opiekun: Janusz Klof);
Julia Powiecka (MSP-9) - tytuł laureata, II miejsce w
konkursie języka angielskiego „Olimpusek” (opiekunka:
Olga Powiecka); Alicja Powiecka (MSP-9) - tytuł laureata, III miejsce w konkursie języka angielskiego „Olimpus” i II miejsce w konkursie języka angielskiego „The
Bat Kid”(opiekunka: Olga Powiecka); Łukasz Ganczarek
(MSP-9) - III miejsce w konkursie języka angielskiego
„The Bat Kid” (opiekunka: Olga Powiecka); Bartłomiej
Dudek (MSP-9) - III miejsce w konkursie języka angielskiego „The Bat Kid” (opiekunka: Olga Powiecka); Igor
Wickowski (MSP-9) - III miejsce w konkursie języka
angielskiego „Olimpusek” (opiekunka Sabina Janik-Lewandowska); Anna Szolc (MSP-9) - wyróżnienie w XII
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim (opiekunka:
Iwona Maślanka); Klasa IV a (MSP-9) - I miejsce w
Polsce w konkursie „Tauronek” (opiekunka Małgorzata
Gil); Maciej Gawliński (MSP-9) - II miejsce na XIII
Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce
(opiekunka: Alina Długosz); Karolina Zawadzka (MSP9) - II miejsce na XIII Wojewódzkim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Dąbrówce (opiekunka: Alina Długosz).
Gimnazja. Anika Geitz (MG-1) - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego (opiekunka: Anna Bujara); Krystian Bismor
(MG-1) - laureat konkursu międzypowiatowego „Od
Newtona do Einsteina” (opiekunka: Eleonora Stępień);
Tomasz Matuszek (MG-1) - I miejsce w województwie
w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o czasach i osobie
Karola Wojtyły – „Papież Słowianin“ (opiekun: Grażyna Czernik); Mateusz Malcherek (MG-1) - I miejsce w

etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego
(opiekun: Grażyna Czernik); Karolina Musiolik (MG-2)
- III miejsce w Międzynarodowej Konferencji Biomedtech Silesia 2016 (opiekun: Marek Wydra) i I miejsce
w rejonie w XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia (opiekun: Aleksandra
Witek); Dominika Żmuda (MG-3) - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
(opiekunka: Mirella Stolarczyk); Przemysław Pikosz
(MG-3) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekunka: Mirella Stolarczyk);
Jakub Mier zwa (MG-3) - laureat Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekunka:
Barbara Markowska); Julia Krząkała (MG-3) - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z
Języka Angielskiego i I miejsce w XIII Rejonowym
Międzygimnazjalnym Konkursie Języka Angielskiego
(opiekunka: Monika Wojtkiewicz); Julia Hemmerling
(MG-3) - I miejsce w VIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni
i Piosenki Patriotycznej, I miejsce w XXI Wojewódzkim
Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej i I miejsce
w XIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Gimnazjalnej
„Droga do gwiazd przez gimnazjum” (opiekun: Jacek
Żyła); Zespół wokalno-instrumentalnny w składzie:
Julia Hemmerling, Marek Stasiak, Aleksandra Staliś,
Michał Musiał, Maksymilian Haponik, Kamil Kowalczyk,
Błażej Bęben (MG-3) - I miejsce w XIII Wojewódzkim
Festiwalu Piosenki Gimnazjalnej „Droga do gwiazd
przez gimnazjum” i I miejsce w XIII Wojewódzkiu Festiwalu Kolęd i Pastorałek (opiekun: Jacek Żyła); Alicja
Kwaśniok (MG-3) - I miejsce w Wojewódzkim Turnieju
pt. „Jestem przyjacielem zwierząt - znam je, szanuję i
chronię“ (opiekunka: Barbara Bismor); Dominika Szewc
(MG-3) - I miejsce w Wojewódzkim Turnieju pt. „Jestem
przyjacielem zwierząt - znam je, szanuję i chronię“
(opiekunka: Barbara Bismor); Tomasz Makowski (MG3) - IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Ekologicznej (opiekunka: Barbara Bismor); Błażej Bęben
(MG-3) - I miejsce w Międzynarodowej Konferencji
Biomedtech Silesia 2016 (opiekunowie: Barbara Bismor
i Dorota Stanek); Kamil Kowalczyk (MG-3) - I miejsce
w Międzynarodowej Konferencji Biomedtech Silesia
2016 (opiekunowie: Barbara Bismor i Dorota Stanek);
Kamil Antoniewicz (MG-3) - I miejsce na Rejonowych
Zawodach Lekkoatlet ycznych (opiekun: Kr zyszto
Snitko); Radosław Rzepka, Damian Godula, Tomasz
Gontarewicz, Szymon Tobiasz, Grzegorz Nowak, Jacek
Nowak, Bartosz Majewski, Dawid Kocięba, Szymon
Wąsik, Jakub Soloch, Filip Bulanda, Daniel Kacprzak
(MG-3) - III miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Piłce
Koszykowej Chłopców w Wojewódzkiej Gimnazjadzie
Młodzieży Szkolnej (opiekun: Przemysław Kopiecki);
Adam Burliga, Michał Jasiński, Dominik Szwagrzyk,
Tomasz Orman, Michał Kozłowski, Marcel Dąbrowski,
Jakub Gurak, Jakub Strzałka, Konrad Pchełka, Remigiusz Bujok (MG-3) - IV miejsce w Finale Wojewódzkiego Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP w Piłce Nożnej

(opiekun: Przemysław Kopiecki); Patrycja Hruzik,
Kamila Starzyńska, Rozalia Olejniczak, Nadia Częścik,
Marta Winnicka, Natalia Blacha, Wiktoria Badura, Paulina Biskup, Aleksandra Potaczek, Natalia Leśniewicz,
Justyna Fil, Małgorzata Kowaliszyn (MG-3) - I miejsce
w Drużynowych Zawodach Rejonowych w lekkoatletyce (opiekunka: Aleksandra Podsiadło); Nicola Grosek,
Monika Szolc, Angelika Kostka, Oliwia Gmyrek, Wiktoria
Bała, Wiktoria Furtak (MG-3) - I miejsce w rejonie i X
miejsce w województwie w Wojewódzkim finale biegów
przełajowych dziewcząt (opiekun: Sylwia Surówka);
Julia Żabicka (MG-4) - I miejsce w XIII Wojewódzkim
Koncercie Laureatów Kolęd i Pastorałek, I miejsce na
XX Wojewódzkim Festiwalu Pieśni „Bóg się rodzi” w
Żorach i II miejsce na VIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej (opiekun: Beata Mazurek);
Michalina Pałac (MG-4) - II miejsce na XI Regionalnym
Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Niech płynie
w niebo dumny śpiew” (opiekunka: Beata Mazurek).
Szkoły ponadgimnazjalne. Patrycja Ziarnik (ZS im.
I.J. Paderewskiego) - finalistka I Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Handlowo-Menedżerskich (opiekunka:
Iwona Szczygieł); Wojciech Bernacki (Zespół Szkół
Specjalnych) - I miejsce w Regionalnym Konkursie
Recytatorskim „Zobacz jaki jestem zdolny” (opiekun:
Anna Bismor); Dominik Romanów (ZS im. I.J. Paderewskiego) - laureat XXII Ogólnopolskiego Konkursu
na Pracę Badawczą „Fizyka a Ekologia” i laureat III
miejsca – reprezentant Polski na ICYS w Rumunii
na Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców
(opiekun: Grzegorz Cuber); Emilia Szuma (ZS im. I.J.
Paderewskiego) - laureatka XIX Międzynarodowego
Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” (opiekun: ks. Michał Kosek); Mateusz Kubiak (ZSZ nr 2) - wyróżnienie
Ministra Obrony Narodowej w Ogólnopolskim Konkursie
„ZOOM na proobronność” (opiekun: Sławomir Tokarz);
Kamil Budziński (ZSZ nr 2) - wyróżnienie Ministra
Obrony Narodowej w Ogólnopolskim Konkursie „ZOOM
na proobronność” (opiekun: Sławomir Tokarz); Kamil
Hamerla, Szymon Koza i Michał Kluczniok (ZSZ nr
2) - II miejsce w II Wojewódzkim Turnieju Wiedzy i
Sprawności Obronnej (opiekun: Sławomir Tokarz);
Drużyna ZSZ nr 2 - II miejsce w klasyfikacji generalnej,
I miejsce w kategorii Musztra Paradna i II miejsce w
kategorii najlepszy dowódca (Krzysztof Gołecki) w V
Wojewódzkim Turnieju Musztry dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi (opiekun: Sławomir
Tokarz); Mateusz Hajbura (ZSZ nr 2) - II miejsce w V
Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym:
bieg rzeźnika (opiekun: Katarzyna Szwarczyńska);
Łukasz Gemza -(ZSZ nr 2) - II miejsce w V Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym: bieg
rzeźnika (opiekun: Katarzyna Szwarczyńska); Patryk
Plaskaty, Szymon Wosnitzka, Bartłomiej Dola (ZSZ nr
2) - I miejsce w rejonie i X w województwie w Turnieju
Tenisa Stołowego szkół ponadgimnazjalnych (opiekunka: Dominika Kozubek).
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