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Knurów. W piątek Święto Niepodległości

Zaproszenie

Złóżmy hołd bohaterom

1 września 2006 roku Technikum nr 1 w Zespole
Szkół im. I. J. Paderewskiego rozpoczęło
działalność. Dziś zaprasza na uroczyste obchody
jubileuszu

W piątek, 11 listopada, świętować będziemy
98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Święto Niepodległości to okazja do zamanifestowania
patriotycznych uczuć; zdjęcie z ubiegłego roku
Wilcza: godnie i uroczyście

Mieszkańcy Gminy Pilchowice będą obchodzić
Święto Niepodległości w Wilczy. Najpierw w
piątkowe przedpołudnie (o godz. 9.45) na
cmentarzu zostaną złożone kwiaty przed pomnikiem poległych i zaginionych mieszkańców
Wilczy w latach 1939-1945. Następnie, o godz.
10, w pobliskim kościele św. Mikołaja zostanie
odprawiona msza święta. Po nabożeństwie w
nieodległym Domu Kultury przewidziano występy artystyczne nawiązujące do patriotycznego
święta.

Zgodnie z uświęconą od lat tradycją,
w Knurowie uroczystości rozpoczną się
nabożeństwem w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i
Metodego (początek o godz. 11). W czasie
mszy wystąpi chór Slavica Musa. Asysty
udzielą poczty sztandarowe okolicznych
organizacji i stowarzyszeń.
Po nabożeństwie, około godz. 11.50,
przed świątynią zostanie sformowana kolumna. Jej uczestnicy przemaszerują – pod
przewodnictwem orkiestry KWK Knurów
- przed Pomnik Powstańców Śląskich przy
ul. Dworcowej.
Przy pomniku zostaną złożone wieńce i
kwiaty. Odbędzie się też ślubowanie I klasy
mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie. Przed pomnikiem stanie
uroczysta warta.

Dekadę temu...

10 lat temu szkolny dzwonek
przywitał pierwszą klasę liczącą 28
informatyków oraz jej wychowawcę Agatę Włodykę. Od tego czasu
Technikum odnotowało znaczące
sukcesy: trzykrotnie znalazło się w
Ogólnopolskim Rankingu Techników, dwie uczennice zostały finalistkami stopnia centralnego olimpiad
zawodowych, corocznie najzdolniejsi
uczniowie otrzymują stypendium
Prezesa Rady Ministrów. Ponadto
szkoła może pochwalić się świetnymi wynikami matur i egzaminów
zawodowych.
- 80 uczniów odbędzie zagraniczny straż zawodowy w ramach pro-

gramu Erasmus+ - dodaje dyrektor
ZSIJP Dorota Gumienny.
10 listopada (czwartek) o godz.
16.00 w sali gimnastycznej Technikum przy ul. Szpitalnej 25 będzie
okazja powspominać początki szkoły, spotkać nauczycieli i kolegów
ze szkolnej ławki. Z wielu atrakcji
zaplanowanych z okazji jubileuszu
na uwagę zasługuje koncert przygotowany przez uczniów.
- Wszystkich sympatyków szkoły
serdecznie zapraszamy - zachęca
do udziału w spotkaniu dyrektor
Gumienny.
oprac. /g/

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Przyszowice: koncert pieśni patriotycznej

Przyszowicki chór Słowik i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zapraszają na Koncert Pieśni Patriotycznej. W niedzielę
(13 listopada) w miejscowym kościele pod wezwaniem św. Jana
Nepomucena wystąpią chórzyści Słowika i muzycy Orkiestry
Dętej Makoszowy. Koncert rozpocznie się o godz. 15.

Gierałtowice, Knurów

Tysiące złotych
dla oszustów
P

olicja załamuje ręce. Mimo szeroko zakrojonej kampanii społecznej w telewizji,
radiu, gazetach, placówkach bankowych oraz
internecie, wciąż dochodzi do kolejnych kradzieży na tzw. wnuczka. Tym razem zmodyfikowaną metodę zastosowano w Knurowie
i Gierałtowicach
Wtorek, godz. 13.00. 76-latka z ul. Koziełka wpuściła do domu dwóch mężczyzn,
podających się za pracowników wodociągów.
Tłumaczyli jej, że wystąpiła awaria, dlatego
muszą skontrolować instalację. Wykorzystując nieuwagę starszej pani, oszuści ukradli
1600 zł, po czym oddalili się w nieznanym
kierunku.
Trzy godziny później ktoś podający się za
policjanta wyłudził od mieszkanki Gierałtowic sporą gotówkę (w złotówkach i euro).
Poszkodowana twierdzi, że wydała oszustowi 55 tys. zł, bo... chciała pomóc organom
ścigania w schwytaniu „wnuczka”. Wypłaciła
pieniądze, starannie je spakowała i, postępując zgodnie z instrukcjami „policjanta”,
zostawiła je w pobliżu kosza na śmieci.
Sprawą już zajął się Wydział do Zwalczania Przestępczości Przeciwko Mieniu
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Ci prawdziwi stróże prawa powtarzają, że
policja nigdy nie prosi obywateli o angażowanie ich prywatnych pieniędzy w działania
operacyjne.
- Prędzej czy później zatrzymamy oszustów - zapewnia oficer prasowy KMP Gliwice, nadkom. Marek Słomski. - Niestety,
odzyskanie skradzionych pieniędzy jest mało
prawdopodobne – w większości przypadków
przestępcy nie posiadają majątku, a łatwo
zdobytą gotówkę wydają na bieżące potrzeby
oraz rozrywki.

Pozdrowienia z winobrania
Pieśni bardów w Sztukaterii

Utwory Jacka Kaczmarskiego, Agnieszki Osieckiej i Jana Pietrzaka
złożą się na repertuar koncertu z okazji Święta Niepodległości w
Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”. Impreza odbędzie się w
niedzielę, 13 listopada. Początek o godz. 17.
Pieśni bardów epoki PRL zaprezentują Agnieszka Bielanik-Witomska
(wokal) i Damian Stroka (gitara).
Zaprasza Centrum Kultury. Wstęp wolny.

Piękną pocztówkę z miłymi pozdrowieniami z winobrania w
niemieckim miasteczku Piesport przesłał do redakcji Damian Stanik.
Dzielimy się z przyjemnością z wszystkim Czytelnikami Przeglądu
Lokalnego. Za pamięć dziękujemy.

reklama

informacja własna

oprac. /g/

2

Przegląd Lokalny Nr 45 (1234) 10 listopada 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Podejrzane
propozycje?
Szczygłowice. Rodzice niepokoją się o dzieci...

Strażacy
pomogli
Knurów

W

sobotni poranek Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o
mężczyźnie w opuszczonym budynku przy ul. Wolności. Faktycznie, przybyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili tę informację.
Znajdujący się na I piętrze domu
bezdomny starszy pan miał problemy z poruszaniem się. Konieczna okazała się asysta strażaków

„Uwaga, po Szczygłowicach jeździ samochód, który
oferuje dzieciom, że je podwiezie do domu” – taka
wiadomość krąży ostatnio wśród mieszkańców
Knurowa

Z

aniepokojeni są nią zwłaszcza
rodzice uczniów tutejszej
podstawówki, tym bardziej,
że do jednego ze zdarzeń miało
dojść właśnie w pobliżu szkoły, naprzeciw głównego wejścia.
- W ubiegły czwartek pewien
mężczyzna jadący czerwonym samochodem zatrąbił na dziewczynkę
– detektyw Aneta Nowak dzieli się
swoimi ustaleniami, poczynionymi
na podstawie rozmowy z rodzicami
uczennicy. – Ta spojrzała w jego stronę, ale nie zareagowała tak, jak by sobie tego życzył. Następnie nieznajomy
zaczął do niej machać. Dziewczynka
uciekła w kierunku szkoły. On jeszcze
przez chwilę za nią jechał, po czym
zatrzymał się na pobliskim parkingu.
Jak informuje dyrekcja szkoły, gdy uczennica opowiedziała o
zdarzeniu, natychmiast otrzymała
wsparcie pani pedagog. Wychowawcy w poszczególnych klasach
przeprowadzili z dziećmi rozmowy
o tym, jak zachować ostrożność w
takich sytuacjach. Wezwano też rodzica dziewczynki. Placówka zawiadomiła policję, która pojawiła się na
miejscu, porozmawiała z dzieckiem,
sprawdziła okolicę.

Tymczasem już kilka dni później, w poniedziałek, rozeszły się
pogłoski o rzekomym podobnym
przypadku. Tym razem kierowca
miał być starszy, mógł mieć około
50 lat, jeździć białą lub srebrną
skodą sedanem.
- Rozmawiałam ze świadkiem,
gimnazjalistką, która w drodze do
szkoły widziała, jak dziewczynka
odbiegała od samochodu w kierunku szkoły – mówi Aneta Nowak.
– Według informacji od innych,
podobno zagadywał, że może ją
podwieźć do domu.
Po incydencie na szkołę wylała
się fala krytyki. W internetowych
wpisach zaniepokojonych rodziców pojawiły się głosy, że szkoła
bagatelizuje problem i obawy, że
placówka będzie chciała „wyciszyć” problem.
- Nigdy nie lekceważymy niepokojów rodziców – zapewnia Jadwiga
Salwa, dyrektor Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4 w Knurowie. – Zareagowaliśmy od razu z całą stanowczością. Nawet kuratorium zostało o
wszystkim poinformowane. Zapewniamy, że dzieci są bezpieczne. Mamy
monitoring, mamy też pełną kontrolę

nad tym, kto wchodzi do budynku.
O rzekomym poniedziałkowym
incydencie szkoła nie otrzymała
sygnału ani od żadnego z rodziców,
ani ze strony dzieci. - O pogłosce
dowiedzieliśmy się, gdy straż miejska
zadzwoniła do nas z pytaniem, czy
ktoś nas o tym informował - mówi
wicedyrektor szkoły, Joanna Kapuśniak. - Wiemy tylko o jednym,
czwartkowym wydarzeniu i tylko o
tym informowaliśmy policję.
Działania policji w tej sprawie
mają na razie charakter prewencyjny, bo choć do niczego ostatecznie
nie doszło i nie ma jasnych przesłanek, że stać się mogło, lepiej dmuchać na zimne.
- Obecnie nie ma wskazań, że coś
niepokojącego się tu dzieje – mówi mł.
insp. Janusz Słowiński, komendant
Komisariatu Policji w Knurowie. –
Prowadzimy działania operacyjne.
Nasi funkcjonariusze operacyjni będą
obserwować ten teren.
Straż Miejska po zdarzeniach
przejrzała monitoring, jednak nie
znaleziono materiałów związanych
ze sprawą.

i zniszczyli

Podczas weekendu policja miała ręce
pełne pracy. W sumie funkcjonariusze
zatrzymali 18 sprawców przestępstw
- w tym dwóch mieszkańców Knurowa

5

trzymali knurowianina i przewieźli go do miejskiej komendy.
Czeka na karę.
Kilka godzin wcześniej, w Żernicy, wpadł kolejny knurowianin.
Zatrzymany na ul. Powstańców
Śląskich 61-latek, kierujący oplem
astrą, wydmuchał 2,5 promila.
Rekordzista stracił prawo jazdy. O
jego dalszym losie zadecyduje sąd.
jb

Knurów

Kradzież w łaźni

6

listopada o godz. 5.40 knurowska
policja otrzymała zawiadomienie
o kradzieży. 34-letni mieszkaniec
Imielina zgłosił, że ukradziono mu
plecak wart 30 zł wraz z zawartością.
Pal licho plecak, skoro w środku był
telefon komórkowy za 400 zł, dowód

Nareszcie
w domu

Knurów. 24 rodziny wprowadzą się do nowych mieszkań

W czwartek, 10 listopada,
zostaną przekazane lokatorom
kolejne mieszkania, które zostały
wybudowane przy ul. Batorego
przez Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Przemysłowego
Sp. z o.o.

MiNa

Gazem w taksówkarza Pobili
nocy z piątku na sobotę
18-letni knurowianin wezwał taksówkę. Chciał się dostać
do Gliwic. Po przejeździe na
miejsce zamiast opłaty za przejazd zaoferował taksówkarzowi
...gaz.
- Nastolatek psiknął gazem w
oczy taksówkarza i zbiegł - opisuje
policja.
Funkcjonariusze szybko za-

/bw/

Knurów

Knurów, Żernica

W

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
którzy zwieźli mężczyznę na parter.
Strażnicy wezwali też pogotowie
ratunkowe. Po przebadaniu okazało się, że jego stan jest na tyle
dobry, że nie zachodzi potrzeba
interwencji szpitalnej. Mężczyzna
został przewieziony do noclegowni
w Bojkowie.

jb

Knurów

Kosztowna
nieuwaga

jb

P

ierwszy budynek mieszkalny
MTBS przy ul. Batorego w
Knurowie został oddany do użytku w grudniu 2014 roku. Drugi,
bliźniaczy, mieści 24 mieszkania
dwu- i trzypokojowe o metrażach
od 52 do 65 m 2 . Jego głównym
wykonawcą była Firma Budowlana
F-BUD T. Fibic, S. Fibic.
Obydwa budynki zostały zaprojektowane w technologii tradycyjnej. Składają się z czterech
kondygnacji nadziemnych. Cha-

rakteryzuje je prosta i funkcjonalna
architektura.
Atutem jest lokalizacja osiedla.
W centrum miasta (z wszystkimi
tego zaletami), a zarazem blisko
autostrad A1 i A4.
W czwartek odbędzie się krótka uroczystość, podczas której
nowi lokatorzy w symboliczny sposób „przejmą” swoje mieszkania.
Początek o godz. 13.
/sg, bw/

nekrolog

Koleżance

30

osobisty, dowód rejestracyjny i sweter za 80 zł.
Do kradzieży miało dojść na
terenie łaźni zakładowej KWK Knurów. Trwa poszukiwanie złodzieja.
Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.
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listopada około godz. 22 na ul. 1
Maja trzej nieznani sprawcy pobili 37-letniego mieszkańca Knurowa.
Knurowianin doznał obrażeń głowy.
W starciu ucierpiał również samochód marki Hyundai Getz należący
do poszkodowanego - agresorzy
urwali lusterka i wgnietli karoserię
auta. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.

października złodziej, wykorzystując nieuwagę gości jednego
z knurowskich lokali gastronomicznych, okradł mieszkańca CzerwionkiLeszczyn. Poszkodowany zauważył
brak telefonu komórkowego marki
Sony Xperia Z3 Compakt o godz. 3 w
nocy. Zeznał, że telefon był w kurtce
zawieszonej na krześle. Rabuś jest
poszukiwany przez knurowską policję.

Mirelli NAPOLSKIEJ

w trudnych chwilach po stracie

BABCI
szczere wyrazy współczucia
składają
Koleżanki i Koledzy
z Przeglądu Lokalnego

jb
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Górnictwo. Deputat węglowy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

Skarga na dyskryminację
Knurowianin Henryk Hankus złożył skargę
do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zarzuca państwu nierówne traktowanie górniczych
emerytów i bezpodstawne pozbawienie nabytego
prawa do deputatu węglowego
– Nie zrezygnujemy z dochodzenia naszych praw z pomocą wszelkich
dopuszczalnych środków prawnych,
zarówno w kraju jak i na szczeblu
europejskim – zapowiadali na wiosnę emeryci górniczy z Knurowa i
okolic, upominając się o odebrany
im deputat węglowy. Nie rzucali
słów na wiatr.

Czyny za słowami

Przypomnijmy. Deputat za 2014
rok emeryci wywalczyli sobie w
sądach. Batalia o węgiel za 2015 rok
nadal trwa. Na razie wyroki nie są
po myśli byłych górników. Górnicze spółki zapowiedziały, że w
przyszłości w ogóle zrezygnują z tego
rodzaju powinności na rzecz swoich
dawnych pracowników.
Emeryci poważnie potraktowali takie zagrożenie. Postanowili
rozwiązać problem systemowo.
Wspierani przez Związek Zawodowy
Górników w Polsce podjęli próbę
zmiany prawa tak, by w imieniu
kopalń wypłatą deputatu wszystkim emerytom górniczym zajęło się
państwo.
Pod koniec marca w Sejmie RP
został złożony obywatelski projekt
„ustaw y węglowej” wraz ze 126
tysiącami podpisami poparcia. 9
czerwca odbyło się jego pierwsze
czytanie. Potem został skierowany
do komisji ds. energii i skarbu państwa. Równolegle w Ministerstwie
Energii powstał rządowy projekt
ustaw y. Poddano go międzyresortowym uzgodnieniom. Przed
miesiącem rozeszła się pogłoska,
ż e moż liwe jest ta k ie sca lenie
dwóch konkurujących ze sobą wizji
rozwiązania drażliwej sprawy, że
wyłoni się trzecia, kompromisowa.
- Chcemy te dwa projekty „zestrzelić” razem, żeby wypracować
jedno stanowisko – zapowiadał w
Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, powołując się na
akceptację strony społecznej na tego
typu działanie.

Zrzec się za 9 tysięcy?

Trwają konsultacje w parlamencie, dyskusje odbywają się też
w innych branżowych gremiach.
We wtorek w Katowicach odbywało się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu do spraw Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników. To organ,
powołany w 1992 roku, w którym
uczestniczą strony rządowa, związkowa i pracodawców. Podcz as
obrad ze strony rządowej padła
propozycja, by emeryci otrzymali
do końca roku 8-9 tysięcy złotych
w zamian za zrzeczenie się praw do
deputatu węglowego.
Bez specjalnego entuzjazmu
do takiego pomysłu podchodzi
Wacław Czerkawsk i, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego
4

Górników w Polsce, reprezentujący Henryk Hankus. – Ta sprawa bezKomitet Inicjatywy Obywatelskiej, względnie powinna być rozwiązana.
stojący za projektem społecznym Szybko i uczciwie.
„ustawy węglowej”.
- Czy tych jednorazowo wypła- Skarga do Strasburga
conych 9 tys. zł nie będzie próbą
Rozczarowany dotychczasowykupienia sobie spokoju – zasta- wymi wyrokami sądowymi i trwanawia się. – Ale to już moja osobista jącą już prawie trzy lata batalią o
refleksja.
deputat węglowy Hankus zdecyJego zdaniem propozycja zosta- dował się szukać sprawiedliwości
ła złożona, więc
w Eu ropejsk i m
mimo wszyst ko Deputatu mniej i mniej Trybunale Praw
należy ją rozwa- Ko m p a nia Wę gl owa p oz b awi ł a C z ł o w i e k a w
deput atu emer y tów, r encistów
żyć.
Strasburgu. Knu(i inne osoby uprawnione) w lutym
- B ę d z i e m y 2014 roku. W listopadzie 2014 rowianina reprewsłuchiwać się w roku zawieszono wypłatę deputatu z ent uje M icha ł
opinie górników, w Katowickim Holdingu Węglowym Z a p a r t z k nu (na lata 2015-2017). W Jastrzębto ich osąd bę- skiej Spó łce Węglowej deputat r o w s k i e j K a n dzie decydujący – w y p o w i e d z i a n o. W L u b e l s k i m cela r i i R adców
mówi przewodni- Węglu Bogdanka emeryci i renciści Prawnych Urban
deputat.
czący Czerkawski. otrzymują
i Zapart.
Emeryci i renciści z kopalń zlikwiSuchej nitki na dowanych mają wypłacany deputat
W skardze
pomyśle nie zosta- z budżetu państwa.
w y tknięto dwie
wia Henryk Hankwestie. Pierwsza
kus, były wieloletni przewodniczący ma charakter proceduralny, podZZG w Polsce w KWK Szczygłowice: kreślający wadliwy prawnie sposób
- Moim zdaniem to próba rozbicia wypowiedzenia świadczenia. Drugi
jedności górniczych emerytów. Dla argument to nierówne traktowanie
kogoś naprawdę wiekowego może i emerytów górniczych. Zdaniem
kusząca, ale dla 60-latków z pewno- Henryka Hankusa ma to fundamenścią niekorzystna.
talne znaczenie.
- Emeryci z kopalń, które zoEmeryckie
stały niegdyś zlikwidowane, mają
deputat w pełnym zakresie, gdyż
zniecierpliwienie
Przedłużające się procedowa- państwo przejęło jego wypłatę w
nie nad projektami ustawy gór- imieniu zamkniętych zakładów –
niczej niepokoją związkowców i tłumaczy knurowianin. – Tymczabudzą zniecierpliwienie emerytów. sem nasza kopalnia działa, a my
Maleją szanse, by kompromisowy zostaniemy pozbawieni deputatu.
projekt (o ile powstanie) wszedł w Czym się różnimy od tamtych kolegów? Tak samo pracowaliśmy...
życie z początkiem 2017 roku.
- Jesteśmy wręcz bombardowani Dlaczego państwo – poprzez decyzje
pytaniami, a nawet pretensjami spółki, której jest właścicielem – na
– mówi knurowianin Franciszek to pozwala?
Knurowianin liczy, że Temida,
Szafarz, inicjator sądowej walki
emerytów z dawną Kompanią Wę- choć nierychliwa, to sprawiedliwa.
- Wierzę w pozytywne rozstrzyglową, również górniczy emeryt,
poszkodowany decyzją spółki. – Lu- gnięcie – mówi. – Jeśliby jednak takie
dzie słusznie wytykają przeciąganie nie było, to będę spać ze świadomością,
się procedur. Czas leci, a efektów nie że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy,
że już naprawdę nic więcej się nie dało...
widać. Tak nie powinno być.
Bogusław Wilk
- To niedopuszczalne! – uważa

ogłoszenie

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.11.2016 r. o godz. 15.00
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
21.09.2016 r. oraz 25.10.2016 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie
ul. Przemysłowej,
2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Alei Lipowej,
3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami:
1 Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – Etap I,
4) w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2016-2020,
5) w sprawie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia
w utrzymanie wyspy centralnej ronda imienia Rotmistrza
Witolda Pileckiego w mieście Knurów,
6) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
7) w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów,
8) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie
Miasta Knurów,
9) w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
na terenie Miasta Knurów,
10) w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/325/16 Rady Miasta
Knurów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu
Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie,
11) w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych w Knurowie,
12) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta
Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej
obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym
do sektora ﬁnansów publicznych,
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 budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
19) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów,
20) w sprawie zmiany treści statutu samorządowej instytucji kultury
pod nazwą „Centrum Kultury” w Knurowie,
21) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Knurowie,
22) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Knurów
kontroli w zakresie legalności sprawowania mandatu przez
radnego Rady Miasta Knurów,
23) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana
Marka Sanecznika.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa

śladem naszych publikacji

Zdziczały do reszty?

- Tradycyjnym Hubertusem rozpoczęliśmy w czwartek
sezon łowiecki - informuje Franciszek Bargiel, prezes Koła
Łowieckiego „Cyranka”, dając do zrozumienia, że w najbliższym
czasie liczba dzików w Krywałdzie powinna się zmniejszyć

T

ydzień temu mieszkaniec domu
przy ul. Rybnickiej, Piotr Szczepanek, załamywał ręce nad stanem
łąki zrytej przez dziki.
- Kupiłem antydzik, ale to wcale
nie pomaga - żalił się, uznając rekultywowanie łąki na własną rękę

za bezcelowe.
Prezes „Cyranki”, Franciszek
Bargiel przyznaje, że w tym roku
dzików jest znacznie więcej, ale
myśliwi mają na nie kilka sposobów.
- Zwierzyna szuka pod trawą
pożywienia, czyli larw i robaków. W

terenie zabudowanym możemy ją co
najwyżej odstraszyć, wykładając na
łąki i pola specjalne środki - tłumaczy prezes. - Oprócz tego wykładamy
w lasach mnóstwo karmy, by zwabić
do nich dziki i móc na nie zapolować.
Oficjalnie sezon łowiecki roz-

począ ł się w czwar tek tradycyjnym Hubertusem. Odtąd co
niedzielę i w niektóre soboty odbywać się będzie odstrzał dzików.
Myśliwi wcale nie wzbraniają
się przed pomocą poszkodowanym
rolnikom w rekultywowaniu zrytych łąk i pól.
- Kiedy trzeba, zakasujemy
rękawy, chwytamy za grabie i inne
narzędzia, i naprawiamy szkody dodaje prezes „Cyranki”, radząc
poszkodowanym, by zgłaszali
się do Koła lub łowczego Rafała
Drozda.
/pg/
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Knurów. Wykonawca zaskoczył inwestora

Budowlańcy porzucili żłobek
Co czwartek przedstawiciele inwestora i wykonawcy omawiali przebieg budowy żłobka.
Podobnie miało być przed tygodniem. Nie było. Przybyli na spotkanie inspektorzy miejscy
nie zostali wpuszczeni na teren obiektu. Wykonawca przysłał mejla z oświadczeniem
o rezygnacji z umowy...

D

W tej chwili na budowie żłobka pusto,
robotników nie widać...

Foto: Bogusław Wilk

la Małgorzaty Dorabiały,
dyrektor Żłobka Publicznego w K nurow ie, było
to niczym uderzenie obuchem w
głowę.
- Całkowite zaskoczenie – mówi.
– Kompletnie nic nie wskazywało
na taką decyzję wykonawcy, spółki
Rembud z Rybnika.
Jeszcze tydzień wcześniej inspektorzy nadzoru ze strony inwestora, żłobka i Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych oraz reprezentanci wykonawcy omawiali
realizację inwestycji.
- Spotkania odbywały się cyklicznie, co czwartek – mówi dyrektor Dorabiała. – Dzięki temu
trzymaliśmy „rękę na pulsie” budowy. Ostatnia taka narada odbyła
się 27 października. Wówczas nikt
nawet nie zająknął się o jakimkolwiek zamiarze zaprzestania
budowy. Nic nie wskazywało na
taką decyzję.
W porannym mejlu z oświadczeniem o rezygnacji z umow y
Rembud tłumaczył decyzję rażącym brakiem współdziałania
ze strony zarządzającego, czyli
inwestora.
- To już w ogóle szokująca
w ymówka! – nie k r y je emocji
dyrektor żłobka. – Zawsze reagowaliśmy na bieżącą sytuację. Ani
nie zalegaliśmy z zapłatą, ani nie
czekaliśmy w tym względzie na
ostatnią chwilę. Przeciwnie, staraliśmy się jak najlepiej współpracować z wykonawcą.
Jeszcze w czwartek Rembud

przysłał drugiego mejla. Tym razem
z informacją, że z funkcji zrezygnował kierownik budowy. Dziennik
budow y został przysłany listem
poleconym.
Zgodnie z umową budowa żłobka miała się zakończyć do 28 października.
- Już wcześniej było widać, że wykonawca nie wywiąże się z zadania
w tym terminie. Poprosił wówczas
o prolongatę terminu do 15 grudnia
2016 roku, zapewniając, że zdąży
– tłumaczy Małgorzata Dorabiała.
– Oczekiwania te zostały uwzględnione i sformalizowane aneksem do
umowy.
Wszystko wskazuje na to, że
Rembud nie zamierza dotrzymać
zobowiązania.

Szybka reakcja

W tej nieoczekiwanej sytuacji
urzędnicy nie czekali z założonymi
rękoma. Niemal natychmiast dyrekcja żłobka wydała komunikat informujący mieszkańców o zaistniałej
sytuacji. W trybie pilnym odbyły
się narady w gronie inspektorów i
przedstawicieli władz miasta. Przeanalizowano różne scenariusze,
starając się przygotować na każdą
możliwą ewentualność.
Jedna opcja wiąże się z Rembudem.
- Natychmiast wezwaliśmy wykonawcę do zaprzestania naruszania
kontraktu i wznowienie robót do 7
listopada pod rygorem rozwiązania
umowy – mówi dyrektor Dorabiała.
Ponieważ firma nie zareagowała w

Knurów. Przebudowa ul. Wolności

Koniec w listopadzie?
U

Prace przy ul. Wolności, jednej z najstarszych
i najładniejszych ulic w Knurowie toczą się od
kilku miesięcy. Wykonawca obiecuje, że wyrobi
się do końca listopada

Foto: Justyna Bajko

Pierwszy odcinek drogi
niemal gotowy
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licę Wolności przebudowuje,
wybrana w przetargu, firma
Strabag Infrastruktura Południe
z Wrocławia. Inwestor, czyli knurowski Urząd Miasta, przeznaczył
na remont 1,3 mln zł.
Według planu wykonawca powinien zakończyć prace 25 października, jednak wystarczy na
chwilę zajrzeć na ul. Wolności, aby
naocznie stwierdzić, że remont
wciąż trwa. W związku w niepokojącą sytuacją, interweniował
magistrat.
- Kilkukrotnie spotkaliśmy się
w tej sprawie z wykonawcą. Firma
zadeklarowała, że skończy remont
do końca listopada - informuje
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich knurowskiego
Urzędu Miasta.
Wykonawca za opóźnienie poniesie karę finansową.
jb

oczekiwany sposób, samorząd może
odstąpić od umowy z dniem 18 listopada. Jeśli budowlańcy nie wrócą na
plac budowy miasto będzie starać się
wyegzekwować kary umowne i skorzystać z ubezpieczenia gwarancyjnego nienależytego wykonania umowy.
Urzędnicy są też gotowi na wdrożenie planu awaryjnego, który pozwoli skutecznie sfinalizować budowę zaawansowaną na około 80 proc.
Inwestycja zostanie zinwentaryzowana. To „oczyści przedpole” do
ogłoszenia przetargu i wyłonienia
nowego wykonawcy. Niezależnie od
tego budynek będzie odpowiednio
zabezpieczony – są podpisane umowy z dostawcami prądu i gazu.
Budowa żłobka to inwestycja
priorytetowa, samorząd jest zdeterminowany, by wykonać ją jak
najszybciej.
- Nie wyobrażamy sobie innej sytuacji niż udane zakończenie całego
przedsięwzięcia – mówi dyrektor
Dorabiała.

Rozczarowanie

Przypomnijmy, że w przetargu
rozpisanym przez miasto wzięło
udział aż 25 firm. Rozrzut cenowy
był spory – od 5,5 mln zł po 8,5 mln
(biorąc pod uwagę oferentów niewykluczonych). Najkorzystniejszą
ofertę (dokładnie 5519483,67 zł)

zaoferowała spółka Rembud.
- Wszystkie oferty zostały starannie przeanalizowane przez komisję
przetargową pod kątem ich zgodności
z wymogami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia jak również
ustawy Prawo zamówień publicznych – zapewnia Tomasz Lewicki,
zastępca dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w
Knurowie.
Zgodnie z prawem zamówień
publicznych to z Rembudem została podpisana umowa. Patrząc z
perspektywy czasu, wykonawca nie
staje na wysokości zadania, rozczarowując inwestora.
Ale nie tylko jego. Najbardziej
rozczarowani i poszkodowani są
rodzice dzieci, które miały „uczęszczać” do żłobka już w styczniu.
- Jest mi ogromnie przykro. Tym
bardziej, że doskonale wiem, jak bardzo rodzice czekają na otwarcie tej
placówki – mówi Małgorzata Dorabiała. – To dla mnie osobisty dramat,
bo czuję się emocjonalnie związana z
tym przedsięwzięciem. Cieszyłam się
widząc, że budowa idzie do przodu.
Teraz jestem nie tylko rozczarowana,
czuję się przez wykonawcę oszukana...
Pytania które skierowaliśmy do
Rembudu, do zamknięcia wydania
pozostały bez odpowiedzi.
/bw/

Dotacja nie przepada
Przymierzając się do budowy żłobka, samorząd skutecznie „zawalczył” o
dotację w ramach programu „Maluch”. Pozyskał kwotę niemałą, bo przekraczającą 1,7 mln zł. Warunkiem jej utrzymania jest m.in. zakończenie
budowy żłobka do końca 2016 roku.
Czy zamieszanie z wykonawcą i – bardzo możliwe – niewyrobienie się z
budową do 31 grudnia będzie skutkować koniecznością zwrotu dotacji?
- Nie, nie jest tak źle – uspokaja Tomasz Lewicki, zastępca dyrektora
Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie. – W przepisach
przewidziano bowiem tego typu sytuację, jak ta, która teraz nas dotyka. Jest możliwość prolongaty terminu zakończenia inwestycji do końca
sierpnia 2017 roku.
Decyzja należy do wojewody.
Może wyrazić zgodę, jeśli uzna zasadność argumentów, że powodem
opóźnienia są przyczyny niezależne od inwestora.

foto-migawka

Foto: Bogusław Wilk

Domki, która dojna droga na osiedlu Fińskie
Ulica Paderewskiego to kole
h za sprawą gminy
latac
tnich
osta
W
wy.
budo
czekała się gruntownej prze
i Chopina.
iawskiego, Szymanowskiego
wypiękniały m.in. ulice Wien
o i okolicy zostały
kieg
rews
Pade
ców
zkań
i mies
Kilkumiesięczne niedogodnośc
na estetyce i bezała
zysk
a
Drog
.
ulicą
ienioną
wynagrodzone diametralnie odm
erzchnię, chodnawi
nową
nała
wyko
ex z Rybnika
pieczeństwie. Firma Multidom
d 700 tys. zł.
pona
to
mias
ła
towa
Inwestycja kosz
/bw/
niki i zjazdy oraz odwodnienie.

5

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Świnoujście, Knurów

Nie pójdę z dzieckiem na ulicę
Foto: Polsat „Interwencja”

– Gdzie tu jest sprawiedliwość? Dawniej wystarczyło
słowo. A dziś – umowa przedwstępna się nie liczy?
– pyta z goryczą pan Stefan, emerytowany górnik,
nad którym wisi groźba eksmisji na bruk

Stefan Pachulczak dla syna
przeniósł się nad morze. Teraz
walczy o sprawiedliwość dla
siebie i Mariusza

B

yły knurowianin przeprowadził się nad morze ze względu
na chorobę syna. Zapłacił
deweloperowi 98 procent wartości
mieszkania - prawie 200 tys. zł. Teraz
jemu i jego choremu synowi grozi
eksmisja.
W październiku historia pana
Stefana stała się głośna za sprawą
ogólnopolskich mediów. W listopadzie temat przycichł. Sam pan
Stefan też na chwilę może odetchnąć
– 1 listopada rozpoczął się okres
ochronny dla lokatorów. Aż do
wiosny (do końca marca) nie można
przeprowadzać eksmisji na bruk. Ale
co będzie dalej?
Myśl o tym, żeby opuścić Knurów
i przenieść się nad morze, podpowiedziały względy zdrowotne. Stefan
Pachulczak, emerytowany górnik z
Knurowa, samotnie wychowuje syna
z zespołem Downa. Mariusz choruje
na niedoczynność tarczycy.
- Syn ma 24 lata a waży 40 kilo,
tak go ta choroba zżera – mówi pan
Stefan. – Lekarze na Śląsku powie-

dzieli, że on tam nie może mieszkać,
to mu nie służy. Mariuszek musi
mieć więcej jodu. Moje płuca po
tylu latach pracy pod ziemią też nie
wyglądają ciekawie. Pomyślałem, że
skoro nam służy nadmorski klimat,
to może tam zamieszkamy. Knurowskie mieszkanie musiałem sprzedać.
Lokal w Świnoujściu to jedyny dach
nad głową, jaki mamy.
Pan Stefan zapłacił deweloperowi 198 tys., czyli 98 procent wartości kupowanego lokalu. Jak mówi,
wszystkie transze płacił w terminie.
W obecności notariusza zawarł z
deweloperem umowę przedwstępną; umowa ostateczna miała być
spisana do 60 dni później. Jednak
nigdy do tego nie doszło – deweloper
zwlekał, a w międzyczasie ogłosił
upadłość. Budynek został przejęty
przez syndyka. Mieszkanie, w którym mieszka pan Stefan z synem,
ma zostać sprzedane. Pani syndyk
nakazała mieszkańcom budynku
opuszczenie lokali. Pan Stefan nie
zgodził się na to, więc syndyk zwró-

ciła się do sądu w powództwem o
eksmisję, którą sąd orzekł. Eksmisja
miała nastąpić w październiku. Nie
doszło do niej – na szczęście dla obu
lokatorów. Jednak o jej wstrzymaniu
zadecydowały wyłącznie względy
formalne – syn pana Stefana nie
został o niej powiadomiony, a – jak
się okazuje – powinien, bo nie jest
ubezwłasnowolniony.

Syndyk sprzedaje i dzieli

Jak to możliwe, że osoba, która
kupiła mieszkanie i opłaca wszystkie rachunki, ma być wyrzucona na
bruk? Otóż, według prawa, ponieważ
nie podpisano umowy końcowej, a
jedynie umowę przedwstępną, właścicielem lokalu nie jest pan Stefan,
lecz firma, a w razie jej upadłości
– syndyk.
- Podpisania [umowy końcowej]
odmawiał deweloper, a po ogłoszeniu
jego upadłości podpisania jej nie mógł
dokonać syndyk masy upadłości, który
obecnie zarządza spółką – informował rzecznik Sądu Okręgowego w

- Lekarz powiedział, że zdążyliśmy w ostatniej chwili. Gdyby nie
natychmiastowa pomoc, Nodiemu
zostałoby kilka godzin życia - mówi
knurowianka.
Piesek pani Beaty zetknął się z
trucizną podczas spaceru.
- Spacerujemy pewnie po tych
samych trawnikach co pani Edyta,
więc trucizna musiała być właśnie
tam - uważa właścicielka Nodiego.
Maltańczyk powoli dochodzi
do siebie. Czy wróci do pełnego
zdrowia? Czas pokaże.

Knurów. Psychopata truje psy

Truciciel znowu
zaatakował!

- W nocy Nodi zaczął wymiotować. Nad ranem
wymiotował już krwią. Weterynarz powiedział,
że zdążyliśmy w ostatniej chwili - opowiada pani
Beata, właścicielka maltańczyka. Na ul. Kapelanów
Wojskowych truciciel znowu zaatakował...

P

rzypomnijmy: w zeszłym tygodniu zgłosiła się do nas pani
Edyta z ul. Kapelanów Wojskowych.
Zdenerwowana opowiedziała o
tym, co przydarzyło się jej pieskowi.
Amon ledwo przeżył po kontakcie
z silną trucizną. Knurowianka nie
miała wątpliwości, że maltańczyka
ktoś otruł? Kto?

6

Po publikacji artykułu o Amonie skontaktowała się z nami pani
Beata także z ul. Kapelanów Wojskowych. Przeżycia jej pieska Nodiego to wręcz powtórzona historia
Amona. Nodi również jest młodym
maltańczykiem. Kilka godzin po
spacerze wystąpiły u niego niepokojące objawy.

Szczecinie SSO Michał Tomala, którego stanowisko przedstawił portal
iswinoujscie.pl . – Stało się tak dlatego,
że obowiązujące przepisy na to nie
pozwalają. Zobowiązania niepieniężne (taką jest umowa przedwstępna)
z chwilą ogłoszenia upadłości spółki
przekształcają się w zobowiązania
pieniężne. Zadaniem syndyka jest bowiem sprzedaż całego majątku spółki
i równomiernego podzielenia uzyskanych pieniędzy pomiędzy wszystkich
wierzycieli (Pan Pachulczak nie jest
jedynym wierzycielem upadłej spółki).
[...] Jeszcze jedna kwestia. Komornik
pouczył w dniu 23 września 2016 r.
Pana Pachulczaka o możliwości wytoczenia powództwa o ustalenie prawa
do lokalu socjalnego, ale on z tego na
razie nie skorzystał.
Z kolei w wypowiedzi dla stacji
TVN rzecznik Michał Tomala zwracał uwagę, że pechem i nieszczęściem pana Stefana Pachulczaka jest
to, że podpisał umowę w 2011 roku.
Od maja 2012 roku obowiązuje ustawa deweloperska.
Według niej, w razie upadku dewelopera, całe pieniądze wpłacane
przez daną osobę wracają do niej
bez żadnego podziału na innych
wierzycieli. Ponieważ pan Stefan
podpisał umowę przed wejściem w
życie ustawy, jest traktowany „po
staremu” – jako jeden z wierzycieli.
Wszystko dzieje się zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Emerytowany górnik czuje się podwójnie
pokrzywdzony – przez dewelopera
i przez prawo. Bo przecież sam
wywiązywał się ze wszystkich zobowiązań i nie miał wpływu na to, że
deweloper wywinął się od podpisania umowy końcowej.
– Jak miałbym kogoś przymusić?
– pyta. – Miałem wziąć osiłków i
bejsbol, żeby podpisał tę umowę? Poszedłem do sądu, jak każdy uczciwy
człowiek. Jeszcze przed upadłością
wystąpiłem o przymuszenie dewelopera do podpisania umowy końcowej.
Ta sprawa jeszcze się nie odbyła,
została zawieszona na czas postępowania upadłościowego.

- W niedzielę w nocy Nodi zaczął
wymiotować, nad ranem pojawiła
się krew - opowiada pani Beata. Zabrałam go do kliniki, do Gliwic.
Próba wątrobowa wyniosła 1105. U
zdrowego psa waha się od 60 do 70...
Weterynarz stwierdził silne
zatrucie. Piesek od razu został podłączony do kroplówki.

Kto truje psy?

Pani Edyta pierwsza nagłośniła
bulwersującą sprawę trucia psów.
Próbując ratować zwierzęta, ostrzegła innych właścicieli psów i kotów,
zawiadomiła policję, administrację,
gliwickie Towarzystwo Opieki na
Zwierzętami, zastanawia się także
nad zgłoszeniem do prokuratury.
Historia trutych piesków po-

Co będzie na wiosnę?

Inni lokatorzy budynku dobrowolnie oddali klucze syndykowi. Pan
Stefan jako jedyny postanowił walczyć
do końca. Nie ma przecież dokąd wrócić. Miałby iść z dzieckiem na ulicę?
A co z meblami? Przecież wszystko
ma tu nowe, nie wiózł starych gratów
z Knurowa, bo nie wiadomo, czy
wytrzymałyby podróż, czy by pasowały, nie mówiąc o tym, że transport
jest drogi. Zainwestował też sporo w
wykończenie mieszkania – nie chodzi
tu tylko o materiał, ale o czas i pracę.
- Pisałem do sądu: niech mi
syndyk zwróci te pieniądze i da trzy
miesiące, to ja sobie kupię mieszkanie
w bloku, już nie w nowym budownictwie, i się przeprowadzę. Ale to tak
nie działa. Najpierw eksmisja, potem
sprzedaż, a na koniec syndyk rozdysponuje pieniądze między wierzycieli.
Ale czy z tych pieniędzy on sam
dostałby choć złotówkę? Przecież
ta firma ma do spłacenia ogromny
dług! A nawet jeśli sprawa, jaką złożył w sądzie, zostanie odwieszona,
to co mu to da, jak nie będzie miał
mieszkania? Oprawi sobie wyrok w
ramki i będzie nosił w kieszeni?
– Gdzie tu jest sprawiedliwość?
– pyta retorycznie pan Stefan. –
Kiedyś się kupowało kartkę papieru,
spisało się umowę cywilną, wystarczyło dwóch świadków i sąd to
musiał uwzględnić. Jeszcze dawniej
wystarczyło słowo. A dziś – umowa
przedwstępna się nie liczy! Byłem
akurat na Śląsku, tam żartowali,
że będzie strajk ostrzegawczy na
kopalni Knurów w obronie emeryta.
Żarty żartami, ale to by wcale nie
było głupie, gdyby górnicy ujęli się za
skrzywdzonym emerytem. Byłoby to
bardzo pomocne, bo górnicy to siła. A
co będzie po zimie? Pozostaje czekać
na weryfikację tej sprawy przez ministerstwo sprawiedliwości. Z mediów
wiem, że minister Patryk Jaki się wypowiadał, że zbada sprawę dogłębnie.
Może do wiosny coś się wyjaśni. Może
po nowym roku zmienią się przepisy?
Mirella Napolska

ruszyła k nurowian. Na forach
internetowych i portalach społecznościowyc zawrzało.
- Jak można być takim zwyrodnialcem? - pytają internauci.
Poza głosami oburzenia płyną
również głosy wsparcia dla chorych
maltańczyków.
- Da radę, młody jest! Jeszcze niejedną sukę pozna! - pisze pan Rafał.
Jednak najważniejsze z pytań,
czyli komu zależy na śmierci zwierząt, nadal pozostaje bez odpowiedzi. Choć mieszkańcy Kapelanów
Wojskowych mają pewne podejrzenia, bez jednoznacznych dowodów
niewiele mogą zrobić.
- Jeśli ktoś coś wie lub widział,
proszony jest o jak najszybsze poinformowanie policji, administracji lub Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami - apelują właściciel
psów. - Pomóżcie złapać nam tego
zwyrodnialca!
Jb, foto: arch. prywatne
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Krywałd. Hubertus 2016

„Cyranka” na łowach

Mszą świętą w intencji myśliwych, ich rodzin oraz
kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów,
rozpoczął się Hubertus Koła Łowieckiego „Cyranka”
w Knurowie

W

Uczestnicy zgodnie uznali polowanie za udane

Pilchowice. Złote gody

Małżonkowie na medal
Złote pary

nabożeństwie uczestniczyli myśliwi w galowych
mundurach, ich żony oraz
zaproszeni goście. Uroczyste fanfary
grał pięcioosobowy zespół sygnalistów myśliwskich.
Następnie odbyła się uroczysta
odprawa, podczas której zarząd „Cyranki” nadał członkostwo honorowe
najstarszemu stażem myśliwemu, a
także zgodnie z ceremoniałem prezes odebrał ślubowanie od dwóch
wychowanków Koła.
Zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem polowanie hubertusowskie
odbyło się w kompleksie leśnym
Szczygłowice-Krywałd. Uczestnicy
zgodnie uznali je za bardzo udane.

Znak do rozpoczęcia biesiady
dał dźwięk myśliwskiego rogu, będącego nieodłącznym elementem
myśliwskiej tradycji, starannie kultywowanej i pielęgnowanej przez Koło
„Cyranka”. Zresztą zespół sygnalistów myśliwskich uświetnił całą uroczystość tegorocznych Hubertowin.
- Tak więc rozpoczął się sezon
polowań zbiorowych leśnych, w
którym będziemy dalej prowadzić
gospodarkę łowiecką na polach i w
lasach naszego obwodu łowieckiego
w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny dla dobra przyrody
i wszystkich ludzi - dodał prezes „Cyranki” Franciszek Bargiel.
oprac. /g/
Foto: arch. KŁ „Cyranka”

Na ślubnym kobiercu stawali przed półwieczem,
a niektórzy nawet 65 lat temu, więc o małżeństwie
wiedzą zapewne wszystko. Jak przeżywać piękne,
a przetrwać trudne chwile dzielili się podczas
uroczystości zorganizowanej przez samorząd Gminy
Pilchowice

N

a odświętne spotkanie zaproszono 41 par „złotych” (50 lat w
małżeństwie), „szmaragdowych”
(55 lat), „diamentowych” (60 lat) i „żelaznych” (65 lat). Honory gospodarzy
czynili wójt Maciej Gogulla i przewodnicząca Rady Gminy Pilchowice Agata
Mosiądz-Kramorz.
Wójt Gogulla podkreślił znaczenie
rodziny jako fundamentu społeczeństwa.
Gratulując pięknych rocznic podziękował za poświęcenie i trud, jakie jubilaci
włożyli w budowanie i cementowanie
swoich związków, przekładające się na
trwałość małżeństwa i rodziny. Do licznych gratulacji ze strony samorządowców

Szmaragdowe pary

Diamentowi jubilaci, wraz z nimi
wójt Gogulla i przewodnicząca
Mosiądz-Kramorz
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Tadeusz Musioł (drugi z lewej) został
honorowym członkiem „Cyranki”

i najbliższych dołączył się ks. proboszcz
Marek Winiarski.
Złote gody nie uszły też uwadze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
który przyznał jubilatom świętującym
50. rocznicę ślubu medale za długoletnie
pożycie małżeńskie. W imieniu prezydenta przywilej wręczenia medali stał się
udziałem wójta Gogulli i przewodniczącej
Mosiądz-Kramorz.
Pięknym słowom towarzyszyła specjalna wiązanka życzeń, wyrażona artystycznie przez dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy.
/bw/

Foto: Archiwum UG Pilchowice

Złoci jubilaci:
Aniela i Michał Kaleta, Elfryda i Ludwik Bismor Otylia i Walter Wiktor, Krystyna i Józef
Ziemian, Urszula i Konrad Kalnik, Jadwiga i
Eryk Miera, Aniela i Józef Bajcer, Leokadia i
Ernest Góreccy, Michalina i Krystian Gawlińscy, Barbara i Rainera Wojtenek, Elfryda i
Franciszek Hanowscy, Helga i Józef Przybyła,
Krystyna i Wilhelm Wladarz, Małgorzata i
Paweł Foit, Brygida i Helmut Boehm, Irena i
Rudolf Matysik.
Szmaragdowe gody: Monika i Gotfryd Kiszka. Helena i Henryk Mrasek, Maria i Wilhelm
Beker, Gizela i Willibald Morgalla, Renata i
Jerzy Kaleta, Małgorzata i Henryk Konopka,
Barbara i Ludwik Garcorz, Eleonora i Eryk
Białas, Teresa i Dominik Błanik, Teresa
i Erwin Rduch, Sylwia i Reinhold Rogon,
Gertruda i Wilhelm Barteczko, Maria i Józef
Kożusznik, Maria i Paweł Wilczek, Emilia i Ernest Krafczyk, Ingeborga i Wilhelm Chwolka.
Diamentowe gody: Maria i Franciszek
Michalscy, Regina i Stanisław Bartosinscy,
Helena i Brunon Kernbach, Hildegarda i Gerard Osmańczyk .
Żelazne gody: Brunhilda i Karol Kowol,
Aleksandra i Tadeusz Pacia, Lia i Oskar Winkler, Gertruda i Sylwester Duda, Matylda i
Wiktor Piontek.
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Paniówki. Przedszkole zbiera laury

Muzycy nie żałowali strun głosowych,
a słuchacze dłoni, nagradzając artystów
brawami

Dobrze zaprojektowana
współczesność

Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego
w kategorii obiekt użyteczności publicznej
i Grand Prix w konkursie Architektura Roku
za projekt przedszkola w Paniówkach otrzymała
firma Jojko+Nawrocki Architekci
Na dachu przedszkola urządzono taras
z pięknym widokiem na okolicę

Knurów. Zaduszki rockowe

Muzyka nie umiera

Ascetyczne i surowe wnętrza mają być
tłem dla kolorowego wyposażenia

Artyści umierają, lecz ich dzieła są wieczne – dowodzili
muzycy, którzy wystąpili podczas Zaduszek Rockowych
w knurowskim klubie Sztukateria
M&M

Bez Biletu

J

imi Hendri x, Prince,
Agnieszka Osiecka, Cesaria „Bosonoga diva” Evora,
Gary Moore, Janis Joplin, James Brown – to tylko niektórzy
bohaterowie koncertu poświęconego z ma rł y m a r t y stom.
Jak co roku, w kameralnych
wnętrzach Sztukaterii w zaduszkowy wieczór zabrzmiały
dzieła nieśmiertelne. Zagrali
je i wyśpiewali twórcy w Knurowie znani i lubiani.
Na scenie zaprezentowali
się: M&M, Po Godzinach, Bez
Biletu, Mjusiq, The Last Room.
Nie zabrak ło, bo nie mogło,
K r z y s z t of a S k ow r o ń s k i e go
- pomysłodawcy i inicjatora
Zaduszek Rockowych, a także
twórcy Hard Rocka, ściągającego niczym magnes młodych
u t a l e nt ow a nyc h mu z y k ów.
Koncert prowadził Jacek Waszak.
W ciąg u trzech godzin
przez Sztukaterię przewinęło
się sporo osób. W różnym wieku – od nastolatków po fanów,
którzy „naście” lat mieli w czasach, gdy na scenie królowali
m.in. Janis Joplin i Jimi Hendrix. Dysproporcji nikt nie odczuwał. A jeśli już, to wyłącznie
pozytywne muzyczne wibracje.
„Wiadomość” od nieobecnych,
którzy jednak z nami są...
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

C

zasy, gdy budynki użyteczności
publicznej tchnęły nudą, minęły bezpowrotnie. Przynajmniej
w Gminie Gierałtowice. Ostatnio
zauważył to marszałek województwa śląskiego, dostrzegli też jurorzy
konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego, nagradzając
projekt rozbudowy przedszkola w
Paniówkach.
Z uzasadnień obu werdyktów
dowiadujemy się, że przedszkole
wyróżniają interesujące, adekwatne
dla miejsca, nowoczesne rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne
oraz ujmująca prostota architektury,
w elegancki sposób kreująca przestrzeń przebywania dzieci i kształtująca ich poczucie estetyki.
Ponadto obiekt jest przykładem
możliwości wielkich zmian przy
skromnych możliwościach finansowych.
Placówka w nowym kształcie
otworzyła swe podwoje w ubie-

reklama

/pg/
Foto: Jojko+Nawrocki Architekci

Knurów

Piątkowicze w Siódemkach
Byli pracownicy Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 5 organizują wspólne spotkanie

Z
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głym roku, wzbudzając zachwyt
nie tylko u dzieci. Oto bowiem
powsta ł pa r terow y budy nek z
dachem zaadaptowanym na taras
z trybuną i ławkami, skąd rozciąga się piękny widok na Paniówki
i Chudów. Ascetyczne i surowe
wnętrza, doświetlone przez wielkie okna, w zamyśle projektantów
mają być tłem dla kolorow ych
z abawek . C o i n nego ła zien k i
i kor y tarze, które zaska kują i
kontrastują z resztą pomieszczeń
nasyconymi barwami.
Dodajmy, że to nie pierwsza
inwestycja w gminie Gierałtowice,
zyskująca rozgłos i uznanie branży.
W 2010 roku, podczas III Międzynarodowego Biennale Architektury
Leonardo w Mińsku, wyróżniono
projekt Ośrodka Zdrowia autorstwa Barbary i Oskara Grąbczewskich.

aplanowano je na piątek, 25
listopada, w restauracji „777”
przy ul. 1 Maja 25. Wieczór, w
którym z pewnością nie zabraknie wspomnień, rozpocznie się o
godz. 17.
Chętni do udziału proszeni

są o zgłaszanie się w sekretariacie
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w
Knurowie osobiście lub telefonicznie (32 235-27-58) w godz. 8-15 do
18 listopada.
/bw/
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Knurów

Foto: Arch. Ministerstwa Śledzia i Wódki

Zróbmy sobie las
Tworzą prywatne ekosystemy: lasy mieszczące się
w dłoniach oraz kwiatowe, niepowtarzalne
kompozycje. Mówią o sobie: naturalnie niebanalne...
artystycznie nakręcone... barwne i zaskakujące...
Anna Łazarczyk i Zuzanna Krzych zabierają w podróż
na planetę, gdzie rządzi natura. Zapraszają na Naboo!

Knurów. Czarne chmury zbierają się nad lokalem gastronomicznym
Zuzanna Krzych i Anna
Łazarczyk tworzą niezwykły
świat Naboo

Foto: Justyna Bajko

C

złowiek potrzebuje piękna
i zachwytu nad przyrodą.
Dlatego od wieków otacza
się roślinami, wsłuchuje w język
drzew, szuka kontaktu z naturą.
Ania i Zuzia próbują kawałek natury
przenieść do miejskich przestrzeni.
Stworzyły niezwykły świat Naboo
pachnący lasem i kwiatami.
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- Do 15 listopada mamy opuścić lokal - Aleksandra
Ożóg, współwłaścicielka Ministerstwa Śledzia
i Wódki nie kryje rozczarowania decyzją
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej. - A to dlatego, że okolicznym
mieszkańcom przeszkadzają rozmowy naszych
klientów...

K

Na początku była
kwiaciarnia

Spotkały się przypadkiem. To
był jeden z tych ciemnych deszczowych dni. Zuzia wracała do domu,
gdy zobaczyła przypiętą na drzwiach
budynku kartkę z ręcznie napisaną
informacją: „… poszukuję wrażliwej, uzdolnionej manualnie osoby
z dużą wyobraźnią…”. Ogłoszenie
napisała Ania - florystka i właścicielka kwiaciarni.
- Szukałam pracy, więc wzięłam
CV i przyszłam na rozmowę z Anią
- opowiada Zuzia. - Pamiętam też
swój pierwszy bukiet. Robiłam go
chyba ze trzy godziny. Zastanawiałam się nad każdym detalem,
składałam i rozbierałam na części, cej paprotce. W takim otoczeniu
chciałam, żeby był idealny... Do dziś łatwiej wyłączyć świat wokół siebie,
się z tego śmiejemy.
zatrzymać się na chwilę i wyciszyć.
Dziewczyny szybko odnalazły Doświadczeniem i wiedzą dziewwspólny artystyczny język,
chciały pójść o krok dalej.
Gdy zakończyły przygodę
z kwiaciarnią, narodził się
nowy pomysł. I tak powstało
Naboo. Skąd nazwa? Podsunęła ją córka Ani – Jagoda,
7-latka zakochana w cyklu
filmów „Gwiezdne wojny”.
Po stworzeniu pierwszego
słoja powiedziała, że jest w
nim magicznie jak na Naboo.
- Tak, Naboo to przepiękna zielona planeta, a
do tego zamieszkana przez
artystów-rzemieślników, czyli
stworzenia trochę podobne do
nas - śmieje się Zuzia.
Florystki działają na śląskim rynku już od dłuższego
czasu - tworzą ślubne kompozycje, niebanalne bukiety,
jednak szerzej zaistniały
dzięki lasom, które zamykają
w słoikach.
- Las zawsze nas zachwy- Las zamknięty w słoju
cał - mówią. - Każdy ma
inną duszę, inną energię.
Nie wszyscy mają prawdziwy las na czyny z Naboo dzielą się podczas
wyciągnięcie ręki, więc tworzymy w warsztatów. Zuzia Krzych i Ania
słojach jego namiastkę.
Łazarczyk tłumaczą, jak przygotoLasy w słojach fascynują. Sta- wać podłoże, jakie rośliny wybrać i
rannie wybierane i układane rośliny jak zasadzić je w słoju. W tej sztuce
wytwarzają własny ekosystem. Przez nic dwa razy się nie zdarza, nie ma
lata można obserwować, jak rodzi dwóch tych samych lasów. Są lasy
się i rozwija leśne życie, wdychać dzikie i romantyczne, są też i barzapach mchu, przyglądać się rosną- dziej regularne, spokojne.

Ministerstwo do dymisji?

Florystki próbują przemycać las
również do weselnych kompozycji.
Z pasją opowiadają o swoich realizacjach, np. weselu, którego motywem
przewodnim była... wysokogórska wspinaczka.
- Państwa młodych połączyła pasja wspinaczkowa. Oboje są też weganami
którzy szanują i kochają
przyrodę - mówią dziewcz y ny. - Bukiet ś lubny
uzupełniłyśmy o górskie
sukulenty i wrzosy, salę
ozdobiłyśmy pieńkami i
kompozycjami z mnóstwem
leśnych roślin, zaś za parą
młodą stworzyłyśmy ściankę wspinaczkową.
Dziewczyny podkreślają, że zależy im, aby każda
para młoda czuła się wyjątkowo, aby miała poczucie,
że wystrój jest tylko dla niej,
a wybrane kwiaty i stworzone aranżacje opowiadają
historię ich miłości.
Naboo zrodziło się z miłości do natury. Ania i Zuzia
wciąż się rozwijają. Szukają
nowych, nieoczywistych
rozwiązań i zarażają innych
pasją tworzenia. Grono wielbicieli
lasów w słoiku stale rośnie. Bo któż
nie chciałby mieć na półce własnej
leśnej krainy?

ilka miesięcy trwała adaptacja
lokalu po sklepie spożywczym
przy ul. Kapelanów Wojskowych,
zanim wprowadziło się do niego
Ministerstwo Śledzia i Wódki.
Remont sfinansowali właściciele
pubu, a w umowie najmu z Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią
Mieszkaniową zrzekli się zwrotu
poniesionych kosztów, licząc, że
dochody z działalności zrekompensują im niemałe wydatki.
- Nie spodziewaliśmy się, że po
kilku miesiącach spółdzielnia wypowie nam umowę najmu w trybie natychmiastowym - mówi współwłaścicielka Ministerstwa Aleksandra
Ożóg. - Kiedy zapytałam prezesa,
co z pieniędzmi zainwestowanymi
w lokal, odpowiedział: ryzyk-fizyk...
Ministerstwo błyskawicznie
zaskarbiło sobie sympatię klientów,
którzy tłumnie je odwiedzają, przeważnie w weekendy. Prawdziwe
rekordy lokal bił jednak w wakacje,
w czasie Euro 2016.
Wtedy też pojawiły się pierwsze zastrzeżenia do działalności
knajpy. Najpierw na forum Wirtualnego Knurowa, później w
telefonicznych zgłoszeniach do
Policji i Straży Miejskiej. Żaden z
tych sygnałów nie znalazł jednak
potwierdzenia na miejscu.
Jakie było więc zaskoczenie
właścicieli Ministerstwa, gdy otrzymali pismo ze spółdzielni wzywające ich do zamknięcia ogródka
piwnego do końca września. Do
tego czasu mieli też ograniczyć jego
funkcjonowanie do godz. 22.00.
- Dostosowaliśmy się, ale to
nie zadowoliło ani mieszkańców,
ani rady osiedlowej. Pojawiły się
kolejne, absurdalne moim zdaniem,
skargi o zakłócaniu ciszy przez
klientów wychodzących przed lokal
na papierosa - dodaje współwłaścicielka. - Co ciekawe, kiedy zapytałam prezesa, czy w takim razie
nikomu nie przeszkadzają klienci

pozostałych dwóch knajp, odpowiedział mi, że oni nie przeszkadzają, a
Kredens istnieje od wielu lat...
Szefostwo Ministerstwa nie
kryje żalu do spółdzielni i rady
osiedla, że zamiast wybrać drogę mediacji, postanowiły doprowadzić do zamk nięcia lokalu.
Dowodem ma być pismo z 24
października informujące o wypowiedzeniu umow y najmu w
trybie natychmiastowym. Jednym
słowem: Ministerstwo powinno
zniknąć z gastronomicznej mapy
Knurowa do 15 listopada.
- Nie spakowaliśmy się jeszcze,
bo nie możemy pogodzić się ze sposobem, w jaki zostaliśmy potraktowani - przyznaje Aleksandra Ożóg.
Zastępca prezesa LWSM Wojciech Kołodziej dostrzega i docenia
starania właścicieli o zmniejszenie
uciążliwości lokalu dla okolicznych
mieszkańców. Skoro, jak sam przyznaje, dotychczasowe interwencje
służb porządkowych w Ministerstwie nie wykazały niczego niepokojącego, dlaczego spółdzielnia
zdecydowała się na tak zasadnicze
kroki?
- Spółdzielnia w pierwszej kolejności reprezentuje interesy mieszkańców - słyszymy. - Chcę jednak
zaznaczyć, że sprawa zamknięcia
Ministerstwa nie jest jeszcze przesądzona. Szukamy kompromisowego
rozwiązania.
Być może spółdzielnię przekona akcja poparcia dla Ministerstwa.
Pod petycją w lokalu i jej internetową wersją podpisało się już w sumie
400 osób.
- Brak u nas w mieście takich
miejsc, więc apelujemy: nie zamykajcie! - nawołuje Martyna.
W sukurs Ministerstwu idzie
też Grzegorz: - To chyba żart! W
końcu zrobili fajne miejsce dla
młodych, a teraz chcą je zamknąć?
Dlaczego?
Paweł Gradek

informacja własna

Jb

Więcej infomacji o Naboo oraz kontakt na stronie www.facebook.com/
naboo.projektznatury.
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rozrywka nr 45

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Patrycja Kleczka z Gierałtowic

Tymoteusz Jagiełło z Knurowa

Aleksandra Pakuła z Czerwionki

Karol Lewandowski z Knurowa

Arkadiusz Manista z Knurowa

Franciszek Porzeziński ze Stanowic

ur. 2.11.2016 r., 3340 g, 53 cm

ur. 3.11.2016 r., 3050 g, 50 cm

ur. 4.11.2016 r., 3690 g, 51 cm

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

45

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości10.11.2016
5, 44-190 Knurów
– wraz
r
CZWARTEK
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

ur. 4.11.2016 r., 3160 g, 52 cm

ur. 7.11.2016 r., 3360 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
43/2016 brzmiało: „BOKSER”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Jan Kluczny. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny
bilet
11-16.11.2016
r.
do kina otrzymuje
AARZ.
Gratulujemy! Po
PIĄTEKŚRODA
odbiór zapraszamy do redakcji.
Trolle - 3D
- godz. 15.00
Trolle - 2D
- godz. 16.30

Anastazja Jesiotr z Gliwic

ur. 8.11.2016 r., 2525 g, 50 cm

foto-migawka

Inga Wiercińska z Knurowa

ur. 8.11.2016 r., 3180 g, 50 cm

Foto: Archiwum Fundacji
„Pomaganie Łączy Ludzi”

Trolle -3D
- godz. 15.00
Trolle -2D
- godz. 16.30

Doktor Strange - 2D dubbing
- godz. 18.15
Doktor Strange - 2D napisy
- godz. 20.15

Jestem mordercą
- godz. 18.15, 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 3.11.2016 r., 3040 g, 49 cm
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Pilchowice, Knurów

Z rewizytą z Ukrainy
Poznawali szkolne realia i lokalną historię, zachwycili
się śląską gwarą, odwiedzili Jasną Górę – uczniowie
z Mościsk na Ukrainie niemal przez tydzień gościli
w Pilchowicach, zaglądając też do Knurowa

C

Podczas zajęć ruchowych
w Technikum nr 1

ałkiem niedawno, w październiku, 28 uczniów z Zespołu Szkół w Pilchowicach i
8 uczennic z knurowskiego Zespołu
Szkół im. I.J. Paderewskiego, spędziło
tydzień na Ukrainie. W ubiegłą środę
partnerzy zza wschodniej granicy
przyjechali z rewizytą do Pilchowic.
Ta współpraca jest częścią projektu „Małe społeczności - wielkie
narody”. Realizuje go Fundacja
„Pomaganie łączy ludzi” z Knurowa, we współpracy z ukraińskim
partnerem – Towarzystwem Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w
Mościskach. Projekt ma pomóc we
wzajemnym poznaniu lokalnych
historii, kultury i dzisiejszej codzienności obu małych społeczności. Jego
koordynatorem ze strony Zespołu
Szkół w Pilchowicach jest Adam
Ziaja, nauczyciel geografii i turystyki, który – wraz z Bożeną Magierą
(uczącą historii) – opiekował się gośćmi podczas ich pobytu na Śląsku.

Gwara jest piękna

W 36-osobowej grupie młodzieży, która przyjechała do Pilchowic, znaleźli się przede wszystkim
uczniowie polskiej szkoły w Mościskach. Sześciodniowy pobyt był
bardzo intensywny.
W Pilchowicach goście spędzili
sporo czasu w szkole, przedszkolu,
zwiedzili szpital i tutejszy kościół parafialny. Rozegrali grę terenową – także
dzięki niej mogli zapoznać się z miejscową historią i zabytkami. Zwiedzili
również okolice. Na trasie ich wycieczek znalazły się Rudy Raciborskie,
Gliwice (ze starówką i radiostacją), a
także Jasna Góra. W Radiu Katowice
spotkali się z Danutą Skalską, prowadzącą audycję Lwowska Fala. Sama
pani Danuta pochodzi ze Lwowa, zaś
jej mąż – właśnie z Mościsk. Dźwiękowy ślad tej wizyty zostanie wyemi-

Tydzień na Śląsku to dla młodzieży
z Mościsk kolejne doświadczenie

towany w audycji (prawdopodobnie
w najbliższą niedzielę po godz. 9.00).
- Na Jasnej Górze braliśmy udział
we mszy pokutnej, byliśmy zachwyceni – opowiada Justyna, uczennica
mościckiej szkoły. – W Gliwicach
poznaliśmy historię początków II
wojny światowej. Piękna jest śląska
gwara. Wydała nam się bliska, bo w
Mościskach też mówi się gwarą.
- Ujęła nas uprzejmość ludzi,
wszyscy tu są bardzo gościnni – mówi
Ewelina, tegoroczna maturzystka z
Mościsk.
W poniedziałek goście z Ukrainy
spędzili sporo czasu w Knurowie.
W Technikum nr 1 brali udział w
lekcjach i w przygotowanych dla nich

Knurów, Gliwice

zajęciach ruchowych. – Bardzo nam
się podoba w tej szkole – zapewnia
Justyna. – Uczniowie są w naszym
wieku, więc możemy sobie porównać
jak jest tutaj, a jak u nas.

Ciekawi Polski

- Nasza młodzież jest otwarta,
przyjemna i bardzo lubi wyjazdy
integracyjne, spotkania z młodzieżą z Polski – mówi Halina Ziober,
pedagog szkolny Szkoły Średniej
nr 3 w Mościskach i opiekun grupy
(wraz z Włodzimierzem Baranem,
nauczycielem przedmiotów ścisłych
w mościskiej szkole). – Są ciekawi
Polski, prawie wszyscy nasi uczniowie wybierają się tu na studia. Więk-

Pompowali dla weteranów

Foto: Youtube.com

- Mamy właściwie dwie ojczyzny,
znamy dwa języki – tłumaczy Ewelina. – U nas w każdej wiosce jest i
kościół, i cerkiew. Jesteśmy rozdarci
między dwoma krajami, oba są nam
bliskie. Historia? W kościołach nadal
modlimy się za ofiary wydarzeń na
Wołyniu. Ale już wybaczyliśmy, nie
ma w nas nienawiści.
Działa tu polska szkoła, instytucje kultury. Mieszana społeczność w
naturalny sposób szanuje wzajemnie
swoje tradycje. A że Boże Narodzenie wypada w różnym czasie u
Polaków i Ukraińców? To właściwie
sama przyjemność – po prostu świętuje się podwójnie...
Tekst i foto: Mirella Napolska

258 uczniów z klas mundurowych z Knurowa, Pyskowic
i Gliwic robiło po 22 pompki, by zwrócić uwagę na
problem żołnierzy z zespołem stresu pourazowego.
Za namową kolegi akcję przeprowadził knurowianin
Sławomir Tokarz

P
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szość z nich ma w Polsce rodziny,
rodzice wielu z nich tu pracują. Do
maturalnych klas często przychodzi
młodzież z innych szkół. Chcą się
nauczyć języka, aby w ten sposób
przygotować się do studiów w Polsce.
Mościska leżą tuż przy granicy
z Polską. W dziewięciotysięcznym
mieście około 35 procent mieszkańców to Polacy. Tak jest od wieków.
I – jak zapewniają nasi rozmówcy
– nie ma tam dziś antagonizmów na
tle narodowościowym.
– Nie ma u nas podziałów – mówi
Justyna. – Ukraińcy starają się rozmawiać w języku polskim, My – po
ukraińsku. Dogadujemy się z Ukraińcami – to nie problem.

omysł przywędrował zza Oceanu jako
odpowiedź na porażające statystyki,
mówiące, że co godzinę żołnierz po służbie w Iraku lub Afganistanie popełnia
samobójstwo z powodu zespołu stresu
pourazowego.
Tzw. PTSD pojawia się u żołnierzy po
powrocie z misji. Rozłąka z rodziną i przeżycia wojenne powodują, że weteranom
ciężko odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Często szukają ukojenia w alkoholu.
Szacuje się, że w armii amerykańskiej z
zespołem stresu pourazowego boryka się
aż 30 proc. żołnierzy.
29 października klasy mundurowe z

Knurowa, Pyskowic i Gliwic pod przewodnictwem Sławomira Tokarza wzięły
udział w akcji „22 pompki dla 22 weteranów”. Finał odbył się w Gliwicach na
Placu Krakowskim.
- Chciałbym podziękować koledze,
który mnie do tej akcji namówił, z którym
służyłem w Grupie Szybkiego Reagowania
- Sławomir Tokarz nie krył wdzięczności
sierż. szt. Jarosławowi Kandorze.
Na pochwałę zasługuje też postawa
pompujących uczniów, jednoczących się
wokół szczytnej idei.
/g/
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Knurów. WOPR zaprasza na ratownicze kursy

ogłoszenia

USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK . Tel. 32 236 57 0 6 Knurów,
793 181 986.

37-49/16

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane.
Remonty poddaszy. Kafelkowanie, panele,
wyburzenia, remonty. Tel. 602 407 190,
785 948 716
45-47/16

Do w ynajęcia lokal przy głównej ulicy.
Tel. 792 001 764

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

Wynajmę mieszkanie 36 m 2 w centrum
Knurowa. Tel. 515 181 584

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214

45-46/16

43-46/16

Zamienię mieszkanie 4-pokojowe, spółdzielcze, niewłasnościowe o pow. 70 m2, I piętro,
Szczygłowice – wieżowiec na mniejsze 2 lub
3-pokojowe w Knurowie. Tel. 721 292 217

45/16

30-51/52/16

41-odw.

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

1/16-odw.

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

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943

DAM PRACĘ

24-51/52/16

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

Zarząd Oddziału Miejskiego
WOPR w Knurowie ogłasza
nabór na kursy przygotowujące
do egzaminów na stopnie
Młodszego Ratownika WOPR
i Ratownika WOPR

U

44-47/16

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625
40/16-1/17

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

31-47/16

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

40/16-1/17

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

FINANSE

Kto chce zostać
ratownikiem?

41-45/16

ZDROWIE I URODA

P O Ż YC Z K I K RÓT KOT E R M I N O W E .
Tel. 32 348 61 68, 504 819 404. Pośrednik
CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

Firma produkcyjna zatr udni emer y tów
górniczych. Kontakt telefoniczny: 32 335 51 01
44-45/16

Producent stolarki alu MBB w Pilchowicach
zatrudni magazyniera lub magazynierkę w wieku
do 45 lat. Dok: CV, kopie świadectw pracy.
Tel. 32 235 69 28, metall-bau.bujok@wp.pl
45/16

Pr z y jm ę do pracy doradc ów f inanso wych z terenu Knurowa, Gliwic i okolic.
Tel. 533 209 094

45-48/16

czestnikiem kursu przygotowującego do egzaminu
na stopień „Młodszego Ratownika WOPR” może być osoba,
która ukończyła 12 rok życia. To nie
wszystko. Uczestnik musi być członkiem WOPR. Powinien też złożyć: *
pisemną zgodę na udział w kursie
(w przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę wyraża jej opiekun
prawny) oraz zaświadczenie
lekarskie lub oświadczenie
o braku przeciwwskazań
do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa
jej opiekun prawny). Ostatni warunek to posiadanie
karty pływackiej.
Chętni do uzyskania stopnia
„Ratownika WOPR” muszą mieć
ukończonych 16 lat. A ponadto
posiadać: * stopień młodszego ratownika WOPR, * ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na
dany rok kalendarzowy, * specjalną
kartę pły wacką oraz patent lub
uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.
W przypadku patentów, mogą
to być: motorowodne, żeglarskie,
nu rkowa n ia swobod nego ( bez

płet wonu rk a m łod zież owego),
trenera lub instruktora pływania,
lekarza medycyny, pielęgniarki,
ratownika medycznego po minimu m 2-let nim stud iu m medycznym, przewodnika turystyki
kaja kowej, instr u ktora innych
dyscyplin wodnych. W przypadku
uprawnień brane są pod uwagę:
ratownictwo powodziowe z użyciem jednostek pł y wających, ratownictwo na wodach górskich i szybko
płynących (wietrznice),
ratownictwo lodowe, ratow nict wo skuterowe,
audytorów kąpielisk, ratownictwo na spływach kajakowych, zabezpieczenie imprez
żeglarskich, ratownictwo przy wypadkach nurkowych, z zakresu RKO
i pierwszej pomocy, ratownictwo
na kąpieliskach morskich lub inne
organizowane przez ZG WOPR.
Konieczna jest też pisemna zgoda na udział w kursie (w przypadku
osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
Zapisy przyjmowane będą u dyżurujących ratowników na basenie
krytym MOSiR w Szczygłowicach (tel.
332 63 64) i na basenie krytym AquaRelax w Knurowie (tel. 338 19 24).

Urodziny w kinie

45-48/16 bold

T
SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy - sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727
44-odw.

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

woja pociecha ma od 5 do 10 lat?
Jeśli tak, Kino Scena Kultura daje
ci świetną okazję do zorganizowania
niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.

W programie zwiedzanie kina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia,
gry i zabawy z animatorem, pre-

/bw/

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

1/16-odw.

NIERUCHOMOŚCI

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666
13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/16-odw.

Do w ynajęcia kawalerka po remoncie.
Tel. 792 001 764

45-46/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. około
80 m 2. Knurów, ul. Koziełka 12. Tel. 696
444 726
39-50/16Y
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Nie aerobik,
a aerokickboxing

Spartan Team

Foto: Fight Club

k nu r ow s k i m F i g ht
Clubie utworzono sekcję aerokickboxingu. - Super
dziewczyny, charyzmatyczny
trener i hardcorowe zajęcia w
rytmie muzyki to mieszanka

wybuchowa, która przekłada się na szybki rozwój nowej sekcji. Zajęcia prowadzi
trener Tomasz Popczyński,
który pracuje nad kondycją,
spalaniem i techniką uczest-

niczek przy użyciu autorskiego programu treningowego
- informuje Grzegorz Sobierajski z FC Knurów.
PiSk

Zmarł Jan Smieszek

5 listopada br. zmarł wieloletni działacz piłkarski Podokręgu Zabrze, Dziekan
Wiadomości Sportowych i
nasz były współpracownik Jan Smieszek.

Uroczystości pogrzebowe
odbyły się 9 listopada br. w
Parafii św. Jana Nepomucena
w Przyszowicach.
PiSk

ZINA Klasa okręgowa
13. KOLEJKA - GRUPA I:
Grunwald Halemba - Urania
Ruda Śląska 0:3, LKS Goczałkowice Zdrój - Tempo
Paniówki 3:1, Piast Bieruń
Nowy - Sparta Katowice 2:0,
Wawel Wirek - JUW-e Jaroszowice 4:1, Podlesianka
Katowice - AKS Mikołów 0:1,
Unia Kosztowy - ZET Tychy
3:0, LKS Łąka - Pogoń Nowy
Bytom 2:1, Pogoń Imielin GTS Bojszowy 3:0.

13. KOLEJKA - GRUPA II:
ROW 1964 II Rybnik - Rymer
Rybnik 3:0, ŁTS Łabędy - KS
9 4 Rac howic e 2:0, Cz arni Pyskowice - Przyszłość
Cioc howic e 1:2, Jedno ś ć
32 Przyszowice - Zameczek
Czernica 0:0, Młodość Rudno - Sokół Łany Wielkie 2:4,
Drama Zbrosławice - Dąb
Gaszowice 2:2, Naprzód Rydułtowy - Buk Rudy Wielkie
1:0, Unia Książenice - LKS
1908 Nędza 3:2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Goczałkowice
Sparta
Grunwald
Kosztowy
Urania
Imielin
Łąka
Wawel
Nowy Bytom
Mikołów
Podlesianka
ZET
Bieruń Nowy
Paniówki
Bojszowy
Jaroszowice

31
27
26
25
25
21
20
19
19
17
17
16
15
12
8
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gaszowice
Czernica
Rydułtowy
Przyszowice
Książenice
Łabędy
ROW II
Rachowice
Zbrosławice
Łany Wielkie
Nędza
Buk
Rymer
Ciochowice
Pyskowice
Rudno

37
25
25
25
21
21
20
20
19
18
14
14
13
12
5
4

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

Udane „plony”
na gliwickim ringu

W

Gliwicach odbyły się
Mistrzostwa Polski
WFMC (k ickbox ing low
k ick). Wśród 72 zawodniczek i zawodników nie
zabrakło reprezentantów
knurowskich klubów, którzy zebrali w ringu udane
„plony”.
Me d a le i t y t u ł y d l a
k nu rowsk iego Spa r t a na
wywalczyli: Nikola Grosek
(mistrzyni i wicemistrzyni
Polsk i), Ad ria n Romasz
(mistrz Polski), Mateusz
K ręplewsk i (mistrz Polski), Dominik Strycharski
(mistrz Polski), Rafał Ko-

Szczęśliwy
Szczęsny

Z

awodnik knurowskiego
Fight Clubu – Ja kub
Szczęsny (junior, waga 63,5
kg) zosta ł dw u k rot ny m
mistrzem świata w kickboxingu w formułach light
contact i K1. Ponadto został
wicemistrzem świata w light
contact tatami i brązowym
medalistą w drużynie.

Szymon Mątewski z trenerem
Grzegorzem Sobierajskim

ściółek (wicemistrz Polski).
Gliwickie mistrzostwa
dobrze będzie wspominał
Szymon Mątewski z Fight

Clubu Knurów, który zdobył tytuł mistrza Polski.
PiSk

informacja

Podopieczny Grzegorza Sobierajskiego uczestniczył w zunifikowanych
mistrzostwach świata, jako
reprezentant Polskiej Federacji Kickboxingu. Impreza
odbyła się we włoskiej miejscowości Carrara.
PiSk

Foto: prywatne

W

Foto: Spartan

www.przegladlokalny.eu

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
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Przegląd Lokalny Nr 45 (1234) 10 listopada 2016 roku

13

SPORT

www.przegladlokalny.eu

IV liga

Lewandowski
w cieniu Zielińskiego

Temat na ciekawą
książkę

Po tygodniowej przerwie znowu możemy zakomunikować,
że nasi 4-ligowcy zgarnęli komplet punktów
Foto: Piotr Skorupa

Zgodnym krokiem

Od czterech kolejek piłkarze Concordii Knurów i Wilków Wilcza notują identyczne
rozstrzygnięcia. Jak wygrywają jedni to i drudzy odsyłają rywali z przysłowiowym
kwitkiem, a jak przegrywają
to też w tym samym czasie.
W miniony weekend oba
kluby wróciły na zwycięski
szlak. Concordia przywiozła
trzy punkty po konfrontacji
ze Spójnią Landek, z kolei
Wilki wracały „syte” po pokonaniu Unii Racibórz.

Hat-trick Michała
Zielińskiego

Do grona czołowych postaci w zespole Spójni Landek bezsprzecznie pretenduje
Lewandowski. Nie Robert, a
Karol, który w sobotę z zazdrością mógł przyglądać się
wyczynom Zielińskiego. Nie
Piotra z Napoli i reprezentacji Polski, a Michała - wychowanka Concordii, który
dokonał nie lada wyczynu
strzelając trzy bramki między
52 a 76 minutą meczu.
- Nie pamiętam, kiedy
ostatnio strzeliłem trzy bramki, ale wydaje mi się, że było to
dawno temu, też w Concordii
- powiedział nam Zieliński.

Z „Bońkiem” łatwiej

- W I połowie Spójnia
była częściej przy piłce, a my
skutecznie utrudnialiśmy jej
przeprowadzenie groźnych
akcji - relacjonuje Zieliński.
- Po przerwie wyszliśmy wyżej
na przeciwnika i efektem była
pierwsza bramka. „Boniek”
(Paweł Przesdzing - przyp.
red.) posłał piłkę za plecy
obrońców, ci trochę się zagapili i w sytuacji 1 na 1 strzeliłem pod poprzeczkę i wyszliśmy na prowadzenie. Przy
drugim golu będąc z lewej
strony bramki przełożyłem
piłkę do środka i pokonałem
bramkarza strzałem w długi
róg. Bramka na 3:0 padła
po rzucie karnym podyktowanym za faul na Grześku
(Górce - przyp. red.) i było po
meczu. - relacjonuje „Ziele”.

8 meczów
- 7 bramek

Michał Zieliński, jak na
doświadczonego napastnika
przystało, bryluje na 4-ligowych boiskach. Przypomnijmy, że pierwszy mecz w bar14

Księgarskie półki uginają się
pod ciężarem autobiografii sportowców z pierwszych stron gazet.
Gwiazdy sportu decydują się na
wydanie książek równie często,
jak politycy, aktorzy, czy osoby
znane z tego, że są znane.
Z naszego lokalnego podwórka sportu na taki ruch zdecydował się Jerzy Dudek, ale trudno
się temu dziwić, skoro gość wygrał
Ligę Mistrzów.
Z drugiej strony, wcale nie
trzeba być bezpośrednim odbiorcą hymnu tych elitarnych
rozgrywek, by móc wydać ciekawą lekturę. Weźmy na przykład
takiego Michała Zielińskiego. Jego
sportowy życiorys - mimo, że nie
ma nad łóżkiem półki z cennymi
trofeami - mógłby posłużyć nie
tylko jako temat na książkę.
Dobry scenarzysta wspólnie z reżyserem mogliby nawet nakręcić
film. Nie tylko ukazujący sceny
z murawy, szatni czy autokaru,
który co drugi tydzień przemierza
setki kilometrów tylko po to, by
zawodnik mógł dać 90-minutowy
występ w różnych zakątkach kraju. Między tymi występami, które
doprowadziły Michała Zielińskiego aż do reprezentacji Polski,

zawodnik musiał pokonać kilka
zakrętów. I to nie w roli kierowcy
luksusowej limuzyny.
Spróbuję zaprosić Michała na
dłuższą rozmowę, w której sam
opowie Wam o swojej sportowej
przygodzie. Dzisiaj, przy okazji
trzech goli, jakie strzelił w miniony weekend w ciągu niespełna 25
minut, przypomnę Wam tylko, że
pochodzi z Żernicy, na poważnie
piłkę zaczynał kopać w Knurowie,
ale w pewnym momencie spakował kilka najbardziej potrzebnych
rzeczy i wyjechał do Holandii.
Nie, nie po to, by podpisać lukratywny kontrakt w znanym klubie,
ale po to, by zacząć normalnie
pracować.
Po powrocie na Śląsk wrócił
też na zieloną murawę, a że
nie zapomniał, jak strzela się
gole, zaczął się wspinać na coraz
wyższy szczebel. Była Polonia
Bytom i Korona Kielce, był GKS
Katowice i Górnik Zabrze, była
też Cracovia, i w formie wisienki
na torcie - dwa występy w reprezentacji Polski.
Który z chłopaków nie marzy
o podobnej karierze? I czy to nie
jest temat na ciekawą książkę?
Piotr Skorupa

MAJER A Klasa
Michał Zieliński (w czarnym stroju) rozpoczął strzelanie dla Concordii
w spotkaniu z Lędzinami. Kilka tygodni później dwa razy pokonał bramkarza
Polonii Łaziska Górne, z kolei w meczu ze Spójnią Landek ustrzelił hat-tricka

wach Concordii rozegrał w 8
kolejce bieżącego sezonu. W
miniony weekend odbyła się
15 seria spotkań, a Zieliński
ma już na swym koncie 7 goli.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że bramkarz Mirosław Kuczera po raz trzeci w tym sezonie
zachował czyste konto.

Szybkie prowadzenia
Wilki Wilcza po porażce
z Bełkiem wróciły do zdobywania punktów. O pazerności podopiecznych Jacka
Wiśniewskiego przekonali
się w sobotę zawodnicy Unii
Racibórz. Już po niespełna
dwudziestu minutach gry
Wilki prowadziły 2:0.
- Szybko strzeliliśmy dwie

bramki, ale mecz nie należał
do łatwych. Unia potrafiła
groźnie zaatakować, ale my
też mieliśmy swoje okazje więc
spotkanie mogło się podobać
- mówi nam trener Jacek Wiśniewski.

„Dycha”
Gajewskiego

Kolejne dwie bramki w
tym sezonie strzelił Dawid
Gajewski. Jego dorobek po
15 kolejkach wynosi 10 goli,
a pamiętać należy, że Wilki
strzeliły do tej pory 22 bramki. To najlepiej pokazuje, jak
ważną rolę odgrywa w zespole
ten napastnik.
Na swoje pierwsze trafienie wciąż czeka Bartosz

15. KOLEJKA
Spójnia Landek - Concordia 0:3
0:1 Zieliński (52), 0:2 Zieliński (68), 0:3 Zieliński (76)
Concordia: Kuczera, Walkowski, Szczurek, Bąk, Gajek 79. Idziaszek, Bartoszewicz 18. Stebel, Buchalik 79. Gałach, Przesdzing
66. Karwowski, Górka, Czajka, Zieliński.
Unia Racibórz - Wilki Wilcza 1:3
0:1 Gajewski (12), 0:2 Mnochy (19), 1:2 Plewa (22), 1:3 Gajewski (74)
Wilki: Pietrek, Rajca, Saborowski, Steuer, Tabiś 60. Zalesiński,
Iwan, Żyrkowski, Kopczyński 68. Mąka, Kravtsiv, Mnochy, Gajewski 90. Jóźwik.
Szczakowianka Jaworzno - Granica Ruptawa 2:1, LKS Bełk Beskid Skoczów 4:1, Iskra Pszczyna - MKS Lędziny 1:3, Gwarek
Ornontowice - LKS Czaniec 0:4, Polonia Łaziska Górne - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 2:4, Krupiński Suszec - Drzewiarz Jasienica 2:4, Orzeł Mokre - GKS Radziechowy Wieprz 2:2.

Iwan, ale jak podkreśla Jacek
Wiśniewski, zawodnik ten
rozegrał w Raciborzu dobre
spotkanie.

Łatwi(?) rywale

W kolejnej serii spotkań
nasze zespoły zmierzą się z
teoretycznie łatwiejszymi
r y walami. Concordia podejmie niżej notowaną Iskrę
Pszczyna, natomiast Wilki
u siebie zagrają z ostatnim
w tabeli Krupińskim Suszec.
Będzie to przedostatnia
seria gier. Później już tylko
mecze Concordii z Bełkiem,
Wilków z Ornontowicami
i koniec rundy stanie się
faktem.
Piotr Skorupa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bełk
Radziechowy
Jasienica
Czaniec
Podbeskidzie II
Lędziny
Ornontowice
Łaziska Górne
Skoczów
Racibórz
Wilki
Landek
Szczakowianka
Concordia
Ruptawa
Pszczyna
Mokre
Suszec

33
31
30
29
27
27
23
22
22
21
20
20
19
18
15
9
7
4

14. KOLEJKA:
Naprzód Żernica - Gwiazda
Chudów 2:1, Zabor ze Zabrze - Społem Zabrze 3:1,
Zamkowiec Toszek - Piast
Pawłów 2:2, Tęcza Wielowieś
- Amator Rudziniec 4:0, Ruch
Kozłów - Drama Kamieniec
4:4, Gwarek II Ornontowice Zryw Radonia 4:2, MOSiR Stal
Zabrze - Olimpia Pławniowice
1:1, Carbo Gliwice - Gwarek
Zabrze 3:1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zaborze
Gwarek
Wielowieś
Carbo
Chudów
Radonia
Kozłów
Pawłów
Żernica
Stal
Pławniowice
Rudziniec
Toszek
Ornontowice II
Kamieniec
Społem

33
31
30
29
24
22
20
19
18
16
14
13
13
12
10
8

Sushi Kushi B Klasa
12. KOLEJKA:
Orzeł Stanica - LKS 45 Bujaków 1:2, Naprzód Łubie Sośnica Gliwice 0:5, Ruch II
Kozłów - Burza Borowa Wieś
2:7, Quo Vadis Makoszowy
- Naprzód Świbie 2:2, Start
Sierakowice - Concordia II
Knurów 2:1, Start Kleszczów
- Wilki II Wilcza 7:2, Pogoń
Ziemięcice - Leśnik Łącza 3:1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Burza
Sośnica
Concordia II
Stanica
Kleszczów
Sierakowice
Bujaków
Świbie
Quo Vadis
Łubie
Ziemięcice
Wilki II
Kozłów II
Łącza

30
29
25
24
24
23
22
19
15
12
11
6
4
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bojszów
Walka
Bujaków II
Bycina
Kłodnica
Zaborze II
Chudów II
GSF
Rudno II
Kamieniec II
Bargłówka

25
24
20
16
15
14
13
10
7
7
7

Klasa C
11. KOLEJKA:
GSF Gliwice - Ślązak Bycina
1:1, Walka Zabrze - Zaborze II
Zabrze 4:2, Korona Bargłówka
- pauza, Orły Bojszów - Młodość II Rudno 7:1, LKS 45 II
Bujaków - Drama II Kamieniec
8:2, Kłodnica Gliwice - Gwiazda II Chudów 2:3.
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Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Remis w meczu na szczycie

Foto: SpeedCross

Waldemar Jachimowski

Knurowska drużyna na srebrny medal
w cieszyńskiej godzinówce

SpeedCross
- nowy klub
knurowskich
biegaczy

N

ajpierw był Amatorski
Klub Biegacza, później
na sportowej mapie Knurowa pojawił się Klub Biegacza
Sokół. A teraz...
- SpeedCross Knurów jest
nowym klubem zrzeszającym
amatorów biegania, zwłaszcza terenowego - informuje
Tomasz Mielnicki. - Można
nas znaleźć na Facebooku. Nie
„ciśniemy” na wyniki, przede
wszystkim chcemy zrzeszać

ludzi, którzy dopiero chcą zacząć biegać lub ledwo zaczęli.
Chcemy się dzielić doświadczeniem, organizować wspólne
treningi, by biegając razem
tworzyć fajną grupę nawzajem
motywujących się ludzi.
Reprezentanci nowego
knurowskiego klubu mają
już za sobą pierwsze wspólne starty. Jednym z nich był
udział w X Piekarskim Biegu
im. Jana Pawła II. - Bieg roz-
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Ariel Mnochy (z prawej) zdobywa prowadzenie
dla Vibovitu w meczu z IPA

4. KOLEJKA - 31.10.2016
Vibovit – Paderek Team 13:2 (3:1)
P. Mastyj 3, P. Jędrzejczak 3, A. Zabłocki 3, R. Kasiński, P. Przesdzing, K. Kijak, samobójcza – S. Szulc, M. Nowosielski
żółta kartka: P. Jędrzejczak (Vibovit).
TKKF Mistral Intermarché - Bud-Expert Team 9:0 (1:0)
J. Nowak 3, D. Bartoszewicz 2, M. Bogumiło, J. Skowronek, R.
Jachimowski, samobójcza.
IPA Knurów – Team Stalmet 9:5 (2:3)
Ł. Spórna 4, M. Rozumek 2, D. Kozdroń, W. Kempa – M. Stopa,
P. Zagórski, G. Krusiński, B. Flis, D. Flis.

począł się od zapalenia zniczy
przy pomniku Jana Pawła II i
wspólną modlitwą, a następnie rywalizowaliśmy na nieco
ponad 5-kilometrowej trasie,
która przebiegała m.in. przez
kopiec Jana Pawła II - relacjonuje Tomasz Mielnicki, który
w open był 39, a w kategorii
M-20 został sklasyfikowany
na miejscu 7. Jego klubowy
kolega - Mateusz Przybyła
w open zajął 40 miejsce, a w
kategorii M-20 był 8.
Inny zawodnik SpeedCrossu - Krzysztof Skraba
debiutował na trasie półmaratonu, uzyskując czas
1:56:29 (689 miejsce w open
i 255 w M-30).
II Amatorski Rybnicki
Bieg L eśny - Ha l loween
2016 - to kolejna impreza z
udziałem knurowian. Tomasz Mielnicki startował
na dystansie 5 km zajmując
2 miejsce w kategorii open,
Mateusz Przybyła 10-k ilometrową trasę ukończył
na miejscu 9, z kolei Rafał
Knapek po problemach logistycznych zamknął stawkę uczestników.
Pierwszy sukces drużynowy SpeedCross wywalczył
w biegu Cieszyńska Godzinówka. Knurowianie zajęli
drugie miejsce w konkurencji
polegającej na przebiegnięciu
jak największej ilości okrążeń o długości 1225 metrów
w ciągu godziny. Drużynę
SpeedCross tworzyli: Dominika Przybyła, Mateusz
Przybyła, Dawid Bartkowiak,
Tomasz Mielnicki, którzy
zaliczyli kolejno 8, 10, 11 i 11
okrążeń.
PiSk

1. Vibovit
2. IPA Knurów
3. Tritech
4. TKKF Mistral Intermarché
5. Team Stalmet
6. Paderek Team
7. Bud-Expert Team
STRZELCY
Łukasz Spórna
Paweł Mastyj
Michał Szczurek
Jacek Nowak
Adrian Zabłocki
Dawid Wiercioch
Kacper Idziaszek
Tomasz Dura
Jarosław Stępień
Szymon Szulc
Robert Kasiński
Przemysław Jędrzejczak
Mateusz Bogumiło
Krystian Boroń
Mateusz Mularczyk
Damian Długaj
Marcin Rozumek
Maciej Stopa
Łukasz Pilc
Przemysław Zagórski
Damian Kraska

4
5
4
4
4
4
5

10 32-11
10 32-20
6 22-12
6 22-22
6 20-21
4
8-22
1
9-37

3
3
2
2
2
1
0

1
1
0
0
0
1
1

0
1
2
2
2
2
4

IPA Knurów
Vibovit
Tritech
TKKF Mistral Intermarché
Vibovit
Tritech
Tritech
IPA Knurów
IPA Knurów
Paderek Team
Vibovit
Vibovit
TKKF Mistral Intermarché
Bud-Expert Team
Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché
IPA Knurów
Team Stalmet
Vibovit
Team Stalmet
Team Stalmet

10
9
7
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

PROGRAM 6. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 14.11.2016):
Team Stalmet – Bud-Expert Team (19.30), Vibovit – Tritech (20.15),
Paderek team – TKKF Mistral Intermarché (21.00).

W cieniu półmaratonu

M

łode knurowskie Sokoły rywalizowały w
biegach, które zostały zorganizowane przy okazji półmaratonu w Gliwicach. Trenerzy Marek Lewczuk i Artur Bujnowski przygotowali
do tej rywalizacji sześciu
podopiecznych: Wojciech
Nowaliński (rocznik 2011,
debiutował na dystansie 200
metrów), Szymon Michalcik
(rocznik 2007, 6 miejsce na
400 metrów), Rafał Danowski (rocznik 2003, 4 miejsce
na 800 metrów), Marcin
Maciejewski (rocznik 2002,
4 miejsce na 1200 metrów).
W najstarszej grupie
młodzieży Kamil Danowski
cieszył się ze zwycięstwa, a

Kamil Garbacik uplasował
się na drugiej pozycji.
W biegu towarzyszącym
na 10 km Piotr Bieliński zajął

szóste miejsce w open, natomiast Artur Bujnowski został
sklasyfikowany na pozycji 9.
PiSk

Foto: KB Sokół

stron IPA rzuciła wszystkie
siły do ofensywy, ale Vibovit bronił się umiejętnie aż
do 30 minuty, kiedy to nieszczęśliwie wpakował piłkę
do własnej bramki. Gol ten
podziałał na obrońców tytułu niezwykle motywująco,
bo podkręcili oni już i tak
wysokie tempo spotkania i
przypuścili na bramkę Vibovitu prawdziwy szturm.
Dwie minuty później Tomasz Dura zdobył dla IPA
bramkę kontaktową, a na
dwie minuty przed końcem
doprowadził do wyrównania. Nie był to koniec emocji,
bo chwilę później Bartłomiej
Poręba obronił po raz trzeci
r z ut k a r ny w y kony wa ny
przez rywali, a na 7 sekund
przed zakończeniem meczu
Łukasz Spórna trafił w słupek bramki Vibovitu. Ostatecznie giganci knurowskiej
ligi podzieli się punktami, co
pozwoliło Vibovitowi utrzymać prowadzenie w tabeli.

Foto: Waldemar Jachimowski

W

piątej kolejce spotkań Miejsk iej
Ligi Piłki Nożnej
Halowej doszło do meczu na
szczycie pomiędzy aktualnym mistrzem - IPA Knurów,
a 9-krotnym triumfatorem
tych rozgrywek, Vibovitem.
Mecz ten skupił wszystko co
najlepsze w knurowskiej piłce halowej, albowiem wzięło
w nim udzia ł k i l kunastu
graczy mających na swoim
koncie grę na najwyższych
szczeblach ogólnopolskich
rozgrywek futsalu, w tym aż
siedmiu posiadających tytuł
króla strzelców knurowskiej
ligi. To doborowe towarzystwo stworzyło pasjonujące
widowisko trzymające w napięciu do ostatnich sekund.
Pierwsza połowa należała
zdecydowanie do Vibovitu,
który wzmocniony najlepszym snajperem ostatnich
dwóch se z onów A r ielem
M nochy m, w y prowad z a ł
podręcznikowe kontrataki
i wygrał pierwsze 20 minut
w stosunku 3:0. Po zmianie

5. KOLEJKA - 7.11.2016
Team Stalmet – Paderek Team 5:1 (1:1)
M. Mularczyk 2, P. Zagórski 2, samobójcza – S. Szulc.
Tritech - Bud-Expert Team 10:1 (3:0)
K. Idziaszek 5, M. Szczurek 4, D. Wiercioch – K. Boroń.
IPA Knurów – Vibovit 3:3 (0:3)
T. Dura 2, samobójcza – A. Mnochy 2, Ł. Pilc.
żółte kartki: W. Kempa – P. Jędrzejczak, P. Mastyj.

Knurowskie Sokoły tym razem
rywalizowały w Gliwicach

Biegi
Półmaraton Gliwicki

W Półmaratonie Gliwickim uczestniczyli następujący biegacze z naszego terenu:
Marcin Grzegorzyca (Gierałtowice - 15 miejsce w open),
Artur Bujnowski (Endurance
Solidarni - 29), Elżbieta Lewicka (niezrzeszona Knurów
- 63), Łukasz Furmanek (Wilcza - 124), Tomasz Hołyński (Knurów - 142), Bartosz
Małka (Knurów - 174), Piotr
Pogocki (Knurów - 177), Andrzej Malcherczyk (Żernica
- 196), Łukasz Okoń (Gierałtowice - 220), Marcin Wzorek
(Pilchowice - 227), Mateusz
Rempuszewski (Chudów 258), Krzysztof Wiszniowski
(Przyszowice - 344), Dawid

Cieślik (Gierałtowice - 355),
Dariusz Cierpka (Knurów
- 358), Roman Kleczka (Proform Team Przyszowice 418), Marcin Rusin (Żernica
- 433), Roman Mocek (Chudów - 435), Grzegorz Langosz
(Knurów - 449), Wiesław
Maciejewski (AKB Knurów
- 472), Rafał Pośpiech (Knurów - 482), Adam Nieszporek
(Run-3 Leboszowice - 538),
Arkadiusz Imiołek (Biegam
z Ed-Cert Pilchowice - 572),
Grzegorz Majewski (Knurów
- 581), Robert Kowalczyk
(Ista Biegamy Przyszowice
- 595), Adrian Wierzbica
(Knurów - 621), Grzegorz
Kazula (Knurów - 662), Janusz Niedziela (Gierałtowice

- 679), Małgorzata Stochla
(Wilcza - 686), Michał Dusza
(Biegowe niedzielne poranki
- Żernica - 703), Piotr Hahn
(Fabrika Nordika Paniówki
- 754), Marcin Wieczorke
(Przyszowice - 775), Adam
Wilsz (Paniówki - 796), Roksana Borowicz (Night Runners Gliwice - Knurów - 805),
Anna Czerniewicz (Knurów
- 899), Łukasz Napora (Knurów - 917), Ewa Wilsz (Paniówki - 960), Joanna Boryga
(Knurów - 1029), Jarosław
Gra nat (K nurów - 1033),
Adam Marquardt (Knurów
- 1051), Wilhelm Krywalski
(Żernica - 1059).
PiSk
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Knurów. Koncert charytatywny „Śpiewamy dla Laury”

Świat ma sens...
i sens ma życie
To był niezwykły koncert, po brzegi
wypełniony pięknymi dźwiękami
i emocjami trudnymi do opisania.
W niedzielę, w kościele Matki Bożej
Częstochowskiej dla Laury Zawady
zaśpiewały knurowskie gwiazdy

L

aura Zawada urodziła
się z mózgowym porażeniem dziecięcym,
ma łog łow iem, epi lepsją
i obustronnym niedosłuchem. Choć wiele bitew już
wygrała, najważniejsze zwycięstwo, czyli samodzielność,
wciąż przed nią. Szansą dla
Laury jest terapia komórkami
macierzystymi. Rozpocznie
się już za chwilę. Koszty są
ogromne.
Pamiętam moją pierwszą rozmowę z mamą Laur y, O r ion ą . Wz r u s z ona
opowiadała o narodzinach
córki, o codziennej walce
i chwilowych radościach.
Na zakończenie spotkania
zadałam pani Orionie pytanie, czego oprócz zdrowia
chciałaby dla Laury. Odpowiedziała: „Chciałabym,
aby Laura nie była sama,
aby nigdy nie czuła się inna,
gorsza. Chciałabym, aby
trafiała na samych dobrych
ludzi w swoim życiu. Reszta
jest nieważna”. W niedzielę
Laura nie była sama...
W ten deszczowy listopadowy wieczór w kościele

Matki Bożej Częstochowskiej próżno było szukać pustych miejsc. Knurowianie
pokazali, że obchodzi ich los
Laury, że nie potrafią przejść
obojętnie obok jej cierpienia i chcą swoją obecnością
i życzliwym słowem wesprzeć
ją w walce o samodzielność.
Dla dziewczynki zaśpiewały
knurowskie gwiazdy - Marta
Pagacz, Agata Żyła, Bartłomiej Kaszuba, Adam Sobierajski, Michał Gasz i parafialna
schola dziecięca pod dyr. Ma-

rii Januszkiewicz. Artystom
akompaniował zespół Jacki
Band pod dyr. Jacka Żyły oraz
organista Marcin Szumilas.
Koncert poprowadził Adam
Sobierajski.
Artyści stworzyli piękną
atmosferę. Z tonącego w blasku świec ołtarza płynęły pieśni o nadziei i łasce, o miłości
mimo wszystko. W niebo
wędrowały błagania o wyleczenie ran. Michał Gasz,
podchodząc do rodziny Laury, wyśpiewywał, że świat ma

Szczęśliwa Laura z rodzicami - Orioną
i Sebastianem Zawadami

sens i sens ma życie. Na zakończenie wszyscy wspólnie
zaśpiewali „Barkę” i hymn
Światowych Dni Młodzieży
„Błogosławieni Miłosierni”.
- To był piękny i wzruszający koncert - mówili rodzice
dziewczy nk i. - Dziękujemy wszystkim, którzy byli
i wsparli Laurę.

Ludzie zazwyczaj boją się
niepełnosprawności. W świecie, który zewsząd krzyczy,
że tylko, gdy jesteś zdrowy
i młody, będziesz szczęśliwy, trudno o zrozumienie
i akceptację dla tych, którzy niekoniecznie przystają
do tego wzorca. Ci, którzy
koncert zorganizowali, czyli

Jacek Szurgot i Adam Sobierajski, ci, którzy zaśpiewali
i ci, którzy przyszli posłuchać, udowodnili jednak, że
dobre serce znaczy więcej niż
wszystko inne. I nieważne, że
jesteśmy niedoskonali, ważne
- że potrafimy kochać.
Tekst i foto: Justyna Bajko

W trakcie koncertu zbierano
pieniądze na leczenie Laury

Na finał artyści wspólnie zaśpiewali
„Błogosławieni Miłosierni”
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