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Knurów

sygnały czytelników

Stalker wpadł przy skoku

Efekt jak się patrzy

- Muszę przyznać, że Knurów w
świątecznym wydaniu prezentuje
się nader efektownie. A te śnieżynki wyświetlane na urzędzie to
strzał w dziesiątkę! Ludzie robią
sobie spacery po zmroku, by zobaczyć piękną iluminację. Podoba
mi się. Pochwalam.
Anna

Od kilku miesięcy uporczywie nękał kobietę, która
go odrzuciła. Trafił do aresztu, przyłapany przez
knurowskich policjantów na gorącym uczynku...

N

ieodwzajemnione uczucie
zawsze boli. Dla niektórych
to cios, który popycha ich
do nieracjonalnych, czasem obsesyjnych zachowań. Taki jest przypadek
pewnego 40-latka, który – nie mogąc
się pogodzić z odrzuceniem – nękał
swoją wybrankę sms-ami, rozmowami telefonicznymi, a nawet wizytami. Sprawa ciągnęła się od czerwca i
była dla knurowianki coraz bardziej
uciążliwa. Kobieta obawiając się o
swoje życie, zgłosiła sprawę policji.
Dręczyciel nie miał stałego adresu, co teoretycznie mogło utrudniać
jego namierzenie. Jednak sam wyszedł naprzeciw policji... włamując
się do mieszkania swojej ofiary.
Uczynił to w ubiegły piątek (9 grudnia).
– Dostawszy się do środka przez
drzwi balkonowe, skradł pieniądze i
klucze do mieszkania – informuje mł.
insp. Janusz Słowiński, komendant
Komisariatu Policji w Knurowie.
Kobieta, wróciwszy do domu,
od razu zauważyła ślady pobytu

Światła, a może
rondo?

intruza. Gdy wybiegła na zewnątrz,
spotkała go w pobliżu. Wezwała
policję, która po krótkim pościgu
dopadła włamywacza.
W miniony poniedziałek Sąd
Rejonowy w Gliwicach przychylił
się do wniosku policji i prokuratury
i aresztował tymczasowo 40-latka.
Przypomnijmy, że kradzież z wła-

maniem podlega karze od 1 roku
do 10 lat pozbawienia wolności (art.
279 par.1 kk). Z kolei stalking, czyli
uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary, to przestępstwo, za
które grozi kara do 3 lat, a niekiedy
nawet do 10 lat więzienia.

- Na skrzyżowaniu w Wilczy
pojawiła się sygnalizacja świetlna. Nareszcie. A kiedy ktoś coś
zrobi z krzyżówką drogi Gliwice
– Rybnik i Knurów – Pilchowice
w Kuźni Nieborowskiej? Tam to
jest dopiero niebezpiecznie! Sami
pisaliście o wypadkach, także
śmiertelnych, kilkanaście razy...
Owszem, po latach zmieniono
układ skr z yżowania, pojawi ła
się wysepka, która miała ułatwić
ruch. Ale jak dla mnie, to połowiczna robota. Wiem, bo codziennie dwa razy tędy jeżdżę. Trzeba
było od razu zamontować światła
albo zbudować rondo. Miejsca
jest dość. Drogo? A życie ludzkie

nic nie kosztuje? Ofiary śmiertelne, ranni, straty materialne,
odszkodowania, koszty leczenia
– jakby to wszystko zebrać do
kupy, to i na trzy ronda by się
zebrało...
A. z Pilchowic

Pieszy w strefie
ma pierwszeństwo

- Kilka razy zostałam pogoniona przez pędzące auta po ulicach
Kazimierza Wielkiego i Batorego.
Nie mam 18 lat, a cztery razy
więcej, więc nie jestem w stanie
zerwać się do biegu. A kierowcy
chyba tego oczekiwali, trąbiąc na
mnie i prawie rozjeżdżając. Nie
mam prawa jazdy, ale wiem, że
ten teren na osiedlu to strefa zamieszkania, gdzie pierwszeństwo
mają piesi. Panowie w autach też
to wiedzieć powinni, więc dlaczego
tak się zachowali? Ja się im nie
zrewanżuję, ale Policja lub Straż
Miejska mogą przywołać ich do
porządku. Patrole, może kamery,
parę mandatów i niektórym odechce się kozaczyć.
Irena
Not. bw

foto-migawka

MiNa

Knurów. Złodziej złapany na gorącym uczynku

Zbierał drobne od pacjentów

Nie wyglądał na pacjenta, ani nawet na odwiedzającego chorych.
Mężczyzna przypominający technicznego krążył po szpitalnych salach
i opróżniał z bilonu skrzynki telewizyjne
Śląskich, a swoją kartoteką kryminalną mógłby obdzielić co najmniej
kilku opryszków.
Dopasowanym kluczem otwierał
i opróżniał wrzutomaty z bilonu.
Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.

Pilchowice

Kim jest właściciel
tajemniczego opla?
Dzielnicowy zajmujący się rejonem Pilchowic
otrzymał zgłoszenie od mieszkańców, którzy
twierdzili, że od dwóch miesięcy, niemalże
każdego dnia, przed ich posesjami parkuje ten
sam nieznany samochód. Przyjeżdża około
godziny 9.00 oraz 14.00, a gdy ktoś z miejscowych
podchodzi do niego, natychmiast odjeżdża

P

olicjant podejrzewał, że to mogą
być potencjalni włamywacze,
obserwujący domy. Nie wykluczał
też, że ktoś zabiera po drodze współpracownika do pracy. Po rozmowach
z czujnymi mieszkańcami funkcjonariusz ustalił numer rejestracyjny
pojazdu oraz jego właściciela. Mężczyzna w średnim wieku przyznał
się do częstego parkowania w Pilchowicach, wytłumaczył też, dlaczego
to robi. Otóż... gra na smartfonie w
popularną grę: łapie Pokemony, któ2

rych, jak wyjaśnił dzielnicowemu,
ponoć jest w tym miejscu bardzo
dużo.
Ł owc a bajkow ych st worów
otrzymał pouczenie, bowiem zatrzymując się na drodze publicznej,
nadal pozostaje uczestnikiem ruchu
i „bawiąc” się w świecie wirtualnym,
może spowodować całkiem realne
zagrożenie. Kierowca obiecał, że nie
będzie już grał w tym miejscu.
/g/, kmp gliwice

Stróże prawa przypominają, że
pokonywanie zabezpieczeń za pomocą dopasowanego klucza traktowane jest jak włamanie. Za kradzież
z włamaniem kodeks karny przewiduje od roku do 8 lat więzienia.
/g/
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Knurów

Szlachetne paczki trafiły do adresatów
Paczki dla 25 rodzin o łącznej wartości 80 000 zł – to efekt
tegorocznej edycji akcji Szlachetna Paczka w rejonie

S

zlachetna Paczka już od 16 lat
regularnie traf ia z pomocą
tam, gdzie jej naprawdę potrzeba.
Wolontariusze akcji sami szukają
rodzin, którym przyda się wsparcie. Sami zgłaszają się też ci, którzy
chcą pomóc. Radość jest obopólna
– bo i otrzymywanie jest miłe, i
dawanie przynosi wiele satysfakcji.
W tym roku w rejonie knurowskim w akcji brało udział 16
wolontariuszy oraz 1 wolontariusz wspomagający i jeden lider.
Paczkowa ekipa odwiedziła 53
rodziny, z czego 25 rodzin zostało
włączonych do Szlachetnej Paczki.
Każda z nich znalazła darczyńców.
Wartość paczek wyniosła w sumie
80 000 zł (podobnie jak w ubiegłym
roku).
- To wielka radość, iż są ludzie
o wielkim sercu – mówi Marta Ła-

bądź, wolontariuszka. – Mnie oraz
wolontariuszowi wspomagającemu
trafiła się rodzina, którą wspierało
również Miejskie Przedszkole nr 7 w
Knurowie. Zebrano dla niej w sumie
aż 80 paczek! To była rekordowa
zbiórka w knurowskim magazynie
przy ul. Niepodległości. W rozwożeniu paczek pomogła Straż Miejska
w Knurowie. Jesteśmy im bardzo
wdzięczni, podobnie jak proboszczowi parafii świętych Cyryla i Metodego
za udostępnienie salki.
Jeśli ktoś chciałby włączyć się do
Szlachetnej Paczki, a nie zdążył do
przedświątecznego finału, nich się
nie martwi – nie jest za późno, bo
Paczka to nie tylko przedświąteczna pomoc. Można wesprzeć akcję,
licytując dzieła sztuki wystawione
na Paczkowe aukcje, wpłacając dowolną sumę na konto czy wysyłając

Foto: Arch. szlachetnej paczki

P

odejrzanym typem zainteresował się szpitalny personel. I
słusznie. Przy zatrzymanym 30-latku policja znalazła pokaźny mieszek
z zawartością 527 zł.
Śledczy ustalili, że złodziej przyjechał do Knurowa aż z Siemianowic

sms. Więcej szczegółów na temat
pomocy na www.szlachetnapaczka.pl .

MiNa
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Knurów

Nie pal śmieci!

informacja własna

- Jak polisz śmieci, som sie trujesz i możesz fest
wkurzyć somsiada. Myśl, człowieku! - przestrzega
i apeluje w najnowszym spocie aktor Franciszek
Pieczka. Takich trucicieli (świadomych lub nie)
nie brakuje też w Knurowie

P

Ważne jest nie tylko czym palimy,
a i jak to robimy - technika palenia
„od góry” jest zdecydowanie lepsza
od tradycyjnej, „od dołu”...
ogłoszenie

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.12.2016 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.

Foto: Paweł Gradek

rzed niespełna dwoma miesiącami publikowaliśmy głos
Czytelnika, wkurzonego stanem powietrza w mieście: - Czy
naprawdę nie ma mocnych na niektórych właścicieli domków fińskich
i domów przy ul. 1 Maja? Wieczorem nie da się tamtędy przejść - dosłownie wszystko spowija dławiący
i chemiczny dym...
Odosobniony głos? Bynajmniej.
Niestety, zazwyczaj na wkurzeniu
się kończy, bo - jak przyznaje komendant Straży Miejskiej, Andrzej
Daroń - mieszkańcy rzadko reagują.
Od początku sezonu grzewczego
dyżurny odebrał zaledwie kilka anonimowych zgłoszeń. Wyniki kontroli
paleniska i przeglądu komina w siedzibie przedsiębiorstwa w centrum
Knurowa nie wzbudziły zastrzeżeń
Straży Miejskiej. Tam, podobnie jak
w drugim przypadku z ul. Koziełka,
przyczyną kopcenia była zła technika
palenia w piecu. Przedsiębiorca nie
wziął sobie jednak uwag mundurowych do serca i nadal kopci, zatruwając życie sąsiadom.
Zamiast odetchnąć z ulgą, lepiej wstrzymać oddech, bo w najnowszym rank ingu najbardziej
zanieczyszczonych miast w Unii
Europejskiej Knurów plasuje się
na 17. miejscu, wyprzedzając m.in.
Zabrze, Katowice czy Zakopane.
Wdychamy rakotwórczy benzo(a)
piren, narażając się na choroby płuc,
udar mózgu czy nawet zawał serca.
Jakieś pomysły, by temu zapobiec?
Teresa Golba, kierownik referatu ochrony środowiska w Wydziale
Gospodarki Komunalnej, Restruk-

turyzacji i Ochrony Środowiska
przekonuje, że jak dotąd urząd i
spółdzielnie zrobiły wiele, by ograniczyć tzw. niską emisję (ocieplanie
budynków, dotacje na w ymianę
pieców czy zakup i montaż pomp
ciepła i kolektorów słonecznych).
Wychod z ąc napr z ec iw wspólnotom mieszk a niow y m, urz ąd
udziela dotacji na podłączenie
budynków do sieci cieplnej.
Komendant Andrzej Daroń dodaje, że Straż Miejska przymierza
się do zakupu drona. Choć urządzenie ma przede wszystkim wyeliminować powstawanie dzikich
wysypisk, niewykluczone, że posłuży też kontrolowaniu powietrza.
Oprócz tego strażnicy będą, jak
dotychczas, reagować na każde,

także anonimowe zgłoszenie dotyczące trucicieli (tel. 32 330 15 59).
/pg/

Pamiętajmy!

Smog zabija co roku 45 tys.
Polaków.
W Polsce obowiązuje ustawowy
zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu.
Palenie śmieci w domu jest
niebezpieczne i grozi grzywną do
5 tysięcy złotych.
Prawo zabrania spalania w
piecach domowych i kotłowniach
m.in.: plastikowych pojemników
i butelek po napojach, zużytych
opon, przedmiotów z tworzyw
sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, plastikowych toreb,
pozostałości farb i lakierów.

Knurów

Zapomniał o dziecku

Prawdopodobnie roztargnienie było przyczyną
pozostawienia niemowlęcia bez opieki. Dziecko
zauważył przechodzień, który zadzwonił
na komisariat

W

niedzielę, 11 grudnia, knurowska policja interweniowała
na ul. Kazimierza Wielkiego w dość
nietypowej sprawie. Otóż obok auta
zaparkowanego w pobliżu jednego z
bloków ktoś pozostawił... niemowlę.
Dziecko było umieszczone w foteliku
samochodowym – wyglądało na to,
że po wyjęciu go z pojazdu ktoś po
prostu o nim zapomniał. Wezwany
przez przechodnia patrol policji po
chwili dotarł na miejsce. Wówczas
pojawił się tu także ojciec dziecka.
Jak podaje policja, knurowianin
tłumaczył, że w zamieszaniu i roztargnieniu na moment zapomniał o
niemowlęciu. Mężczyzna przyjechał
do rodziców z zamiarem pomocy

przy pracach remontowych. Miał
pod opieką trójkę dzieci – oprócz
2,5-miesięcznego również pięcio- i
ośmioletnie. Wnosząc potrzebne
do remontu elektronarzędzia, zapomniał, że należałoby też wnieść
nosidełko z najmłodszą pociechą.
Możliwe, że to widok policji przed
blokiem uświadomił mu, co mogło
być powodem interwencji.
Na miejscu oprócz funkcjonariuszy pojawiło się pogotowie ratunkowe. Jak wynikało z jego oględzin,
dziecku nic się nie stało. Knurowska
policja wykonuje czynności sprawdzające, analizuje przebieg zdarzenia.
Skończyło się szczęśliwie, choć
łatwo sobie wyobrazić, jakie niebez-
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pieczeństwa czyhają na niemowlę
pozostawione w foteliku bez opieki
(choćby spotkanie z psem). Jednak to
zdarzenie powinno uczulić wszystkich rodziców i opiekunów, by mimo
codziennego zabiegania byli czujni
i nie pozostawiali najmłodszych
bez opieki. Pośpiech i roztargnienie
mogą doprowadzić do nieszczęścia.
Ekstremalnym przykładem jest
historia z Rybnika, którą w czerwcu
2014 roku żył cały kraj. Przypomnijmy: mężczyzna zapomniał zawieźć
córkę do przedszkola i poszedł do
pracy nie zauważywszy, że zostawia
dziecko w aucie. Trzylatka, po kilku
godzinach spędzonych w samochodzie w upale, zmarła.
MiNa

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 protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16.11.2016 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)

w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy Rady
oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady Miasta
Knurów na 2017 rok,
w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski,
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miasta Knurów,
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu proﬁlaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii na rok 2017”,
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Oﬁar Przemocy w Rodzinie
w latach 2016-2020,
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia minimalnych
stawek czynszu i zasad najmu pomieszczeń i urządzeń
w budynkach szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
i ogniska pracy pozaszkolnej oraz garaży murowanych
i przenośnych, stanowiących własność gminy Knurów,
a pozostających w trwałym zarządzie ww. jednostek organizacyjnych Gminy Knurów,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na ﬁnansowanie
Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2017
przez Powiat Gliwicki,
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego oraz zasad kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta
Knurów z dnia 19.10.2006r. dotyczącej zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Knurów,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków ﬁnansowych z budżetu Gminy Knurów wynikających z rozliczenia
podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu
budżetowego,
w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie
Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji
każdego wydatku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów,
w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok.

10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa

informacja własna
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Chrońcie się nawzajem

- Złodzieje wykorzystują waszą dobroć, nie naiwność, ale dobroć właśnie,
dlatego musicie być bardzo ostrożni - apelowali dzielnicowi z rejonu Starego
Knurowa i Centrum na środowym spotkaniu z seniorami

T

o seniorzy najczęściej padają ofiarami
oszustów i złodziei. „ Na wnuczka”,
„na policjanta”, „na pracowników wodociągów” - scenariusze kradzieży się
zmieniają, ale efekt jest podobny: utrata
oszczędności.
We wtorek 77-latka z Knurowa straciła 23 tysiące złotych. Pieniądze wyrzuciła przez okno, bo tak kazał jej zrobić
fałszywy pracownik Centralnego Biura
Śledczego. Tydzień wcześniej inna knurowska seniorka wpuściła do mieszkania
złodzieja, podającego się za hydraulika.
Straty - 2000 zł.
- W Knurowie średnio raz w miesiącu
zdarzają się podobne zdarzenia - ostrzegają dzielnicowi. - Dlatego tak ważne
jest, aby seniorzy mieli świadomość, jak

się przed takimi przestępstwami uchronić.
Na spotkaniu w salkach parafii świętych Cyryla i Metodego seniorzy usłyszeli
kilka praktycznych porad oraz historii „z
życia wziętych”.
- Złodziej wie, gdzie szukać waszych
pieniędzy. Wie, bo zazwyczaj seniorzy
chowają pieniądze w szafie pod ubraniami
lub ręcznikami. Rabusiowi wystarczy więc
chwila, aby niepostrzeżenie okraść mieszkanie - mówili dzielnicowi.
Policjanci ostrzegali również knurowian przed kieszonkowcami - przedświąteczny tłok w sklepach to doskonała
okazja dla amatorów cudzej własności.
- Tylko 10 sekund zajmuje złodziejowi
wyciągnięcie portfela z torebki - alarmowali dzielnicowi.

Funkcjonariusze zwrócili także uwagę na obojętność ludzi.
- Ostatnio jeden z mieszkańców domu
opieki wyszedł z budynku i w piżamie
spacerował po Knurowie. Był mróz, a na
ulicy pełno ludzi. Zgadnijcie Państwo, ile
osób zadzwoniło do nas, aby powiadomić,
że starszy człowiek w piżamie marznie na
mrozie? Nikt... - opowiadali dzielnicowi.
- Choć bardzo się staramy, nie możemy
być zawsze i wszędzie. Dlatego chrońcie
się nawzajem. Obserwujcie to, co dzieje
się wokół i reagujcie, dzwoniąc na policję.
Seniorzy z uwagą wysłuchali ostrzeżeń.
- Tyle się teraz dzieje, tyle się słyszy, że
lepiej wiedzieć, co robić, jak się zachować
- podkreślali starsi mieszkańcy Knurowa.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko
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Knurowscy policjanci
liczą, że knurowianie
wezmą sobie ich rady
do serca

Knurów

Seniorzy,
pilnujcie się!

Skutki tego, co 21 października wydarzyło się
przy ul. Batorego, pani Teresa z Gierałtowic
odczuwa do dziś. - Dokucza mi ból barku, boję
się gdziekolwiek chodzić sama, na dodatek
jeszcze nie mam nowego dowodu osobistego...

B

ył piątek, kilka minut po
godz. 13.00, kiedy pani Teresa
zmierzała ulicą Batorego w
stronę apteki przy Fochu. 10 metrów
od wejścia do budynku poczuła
szarpnięcie.
- Młody, wysoki i szczupły mężczyzna w kapturze chwycił za moją
torebkę i próbował mi ją wyrwać. Siłę
miałam i trzymałam ją mocno, mimo
że z tego wszystkiego upadłam na
ziemię - opowiada gierałtowiczanka.
Niestety, napastnik osiągnął cel, a
w dłoni poszkodowanej zostały tylko
urwane od torebki uszy. Momentu
kradzieży, ani wizerunku złodzieja
nie zarejestrowała znajdująca się w
pobliżu kamera Straży Miejskiej, a i
poszkodowana też nie dojrzała twarzy zakapturzonego mężczyzny.
- Podniosłam się, spojrzałam na
blok z nadzieją, że ktoś zareaguje.
Ludzie, owszem, stali w oknach,
ale kiedy im machałam, zaciągali
zasłony - pani Teresa nie kryje żalu.
Straciła torebkę z dokumentami
i telefonem. Pieniądze, na szczęście,
miała w drugiej torbie. Co prawda
w protokole sporządzonym przez
policję oszacowano szkody na 50

zł, niemniej pani Teresa straciła coś
jeszcze - poczucie bezpieczeństwa.
- Od tego czasu boję się sama
gdziekolwiek chodzić - dodaje ze
smutkiem.
Wiara w to, że złodzieja w końcu
dosięgnie sprawiedliwość, odżyła
po lekturze dwóch artykułów w
naszej gazecie. Pisaliśmy w nich o
zatrzymaniu 19-latka z Knurowa,
który w podobny sposób atakował
starsze panie w Czerwionce-Leszczynach. Pani Teresa zaczęła się
wtedy zastanawiać, czy to nie ten
sam mężczyzna.
Komendant Komisariatu Policji w Knurowie, mł. insp. Janusz
Słowiński przyznaje, że tego typu
kradzieży było w ostatnim czasie
kilka. Panią Teresę prosi o kontakt
w celu wspólnego przeanalizowania
zebranych materiałów.
Gier a ł tow icz a n k a pr a g n ie
ostrzec innych, skoro - jak sądzi nie zrobiła tego dotąd policja, aby
mieli oczy dookoła głowy.
- Pilnujcie się, bo na moim przykładzie widać, że nawet w środku
dnia, w centrum miasta, człowiek
nie jest bezpieczny.
Paweł Gradek

Knurów

Finał już w niedzielę!

D

rodzy uczestnicy świątecznych
konkursów, finał zmagań wraz
z rozdaniem nagród odbędzie się 18
grudnia (niedziela) o godz. 17 na estra-
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dzie plenerowej w parku przy ul. Ogana podczas I Knurowskiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego. Zapraszamy!

/-/

APEL DO SENIORÓW
ORAZ ICH BLISKICH I OPIEKUNÓW
W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, policjanci garnizonu
śląskiego apelują! Przeczytajcie poniższe rady lub powiedzcie o nich
Waszym bliskim, którzy często pozostając sami w domu są narażeni
na działanie oszustów i domokrążców.

JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED OSZUSTEM?
będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer
i zapytaj;
jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, np.; Policji, banku, administracji,
elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy był
on do Twojego domu kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł
z sąsiadem mieszkającym obok;
jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu;
najlepiej, żeby obecny był wtedy sąsiad lub ktoś z rodziny;
nie przekazuj żadnych pieniędzy funkcjonariuszom Policji, CBA, CBŚP czy też
akwizytorom i inkasentom, nie podpisuj z nimi żadnych umów; każda szanująca
się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;
nie przekazuj także żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się
za członków Twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby
pośredniczące;
mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu znanym tylko Tobie, niestandardowym (szafy z pościelą są zazwyczaj penetrowane przez przestępców
w pierwszej kolejności);
nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych
personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich
planach życiowych czy członkach rodziny;
jeśli masz wątpliwości co do autentyczności telefonującego członka rodziny,
funkcjonariusza czy urzędnika natychmiast powiadom o tym Policję, dzwoniąc
pod numer telefonu 997.
Przegląd Lokalny Nr 50 (1239) 15 grudnia 2016 roku

Foto: Dawid Ciepliński

Do takiego
stanu rodzina
P. doprowadziła
lokal socjalny przy
ul. Mickiewicza

- Widok był
przykry - tak
pracownica
administracji
oceniła efekty
starań obu pań

Foto: Paweł Gradek

O świeżo
odnowione
mieszkanie
przy ul.
Koziełka
matka
z córką
obiecały
już dbać

Foto: Genowefa Kwiatkowska
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Knurów. Kolejna zmarnowana szansa, czyli...

To nie brak zaradności, a lenistwo
- Będziemy o nie dbać - zapewniały matka z córką,
wprowadzając się z zawilgoconego i zapchlonego
lokalu do odnowionego mieszkania przy ul. Koziełka.
To było 3 lata temu. Ostatnio inspektorzy MZGLiA
sprawdzili, czy panie dotrzymały słowa

D

otąd każda taka próba kończyła się fiaskiem: najemczynie albo nie otwierały
drzwi, albo ich nie było. Nie reagowały też na pisemne wezwania
Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji.
Zanim wprowadziły się do domu
przy ul. Koziełka, trzyosobowa rodzina zajmowała lokal socjalny o
najniższym standardzie przy ul. Mickiewicza. Pan Piotr (głowa rodziny)
przestał płacić czynsz w 1999 roku.
W ciągu 10 lat zaległości urosły do
30 tys. zł. Sąd wydał wyrok o eksmisji
rodziny, wstrzymując jednocześnie
nakaz opuszczenia mieszkania do
czasu, aż gmina wskaże kolejny lokal
socjalny. Jednym z pomysłów na
wyprowadzenie państwa P. na prostą
była propozycja najmu dotychczaso-

wego lokum jako lokalu socjalnego.
To się jednak nie sprawdziło, bo w
niedługim czasie najemcy zrobili z
mieszkania brudną, zawilgoconą i
zapchloną norę. Wtedy też pan Piotr
trafił do hospicjum po przebyciu
kilku poważnych operacji.
MZGLiA postanowił dać rodzinie jeszcze jedną szansę, wręczając
klucze do odremontowanego mieszkania przy ul. Koziełka.
- Bardzo nam się podoba - matka
z córką nie kryły wtedy zachwytu i
zapewniały: - Będziemy o nie dbać.
Efektów tych starań pan Piotr
nie doczekał, zmarł w hospicjum.
- Zrobiliśmy wszystko, a nawet
więcej, by ułatwić paniom życie w
nowym miejscu - uważa pracownica administracji Genowefa Kwiatkowska. - Dostały od nas m.in.

używane, solidne łóżko.
3 lata - jak się okazuje - to za
mało, by matka z córką zdążyły je
złożyć.
Pan Mariusz, sąsiad obu pań,
wspomina, że ciężko było je przekonać choćby do sprzątania klatki.
- Nie dbały o porządek, nie dbały
też o siebie - opowiada. - Mimo że
nie wszczynały awantur, były uciążliwe. Ten smród, który wydobywał
się z mieszkania, był dla nas nie do
zniesienia. Raz wezwałem policję,
bo drzwi były uchylone na oścież.
Śmierdziało, że szło się porzygać.
Myślę: może się powiesiły albo ktoś je
powiesił. Nic z tych rzeczy: one doprowadziły mieszkanie do takiego stanu.
Matka z córką ponoć nie wylewały za kołnierz, stroniły za to od towarzystwa. Z czasem codziennością

w domu przy ul. Koziełka stały się
wizyty windykatorów, a skrzynka
puchła od korespondencji i wezwań
z parabanków.
Kiedy przed tygodniem matka
zmarła w szpitalu, a córka zostawiła na
kilka dni w zamkniętym mieszkaniu
4 koty, sąsiedzi wezwali Straż Miejską.
- Komisyjnie weszliśmy do mieszkania - mówi Genowefa Kwiatkowska. - Widok był przykry. Moim
zdaniem to nie jest niezaradność
życiowa, tylko lenistwo.
Podobnego zda nia jest pa n
Mariusz: - Każdy jest kowalem
własnego losu.

Koty trafiły do rybnickiego
schroniska, a mieszkanie zostało
zaplombowane. Czeka je dezynfekcja i remont. Córka państwa P. już
do niego nie wróci. W poniedziałek pojawiła się w MZGLiA zdziwiona, że ktoś pod jej nieobecność
wymienił zamki.
- Nadal ma prawo ubiegać się o
lokal socjalny - dodaje Ewa Piskorz,
zastępca dyrektora MZGLiA. Procedura oczekiwania na przydział jest jednak bardzo długa.
Paweł Gradek
Imiona niektórych bohaterów zostały zmienione

reklama

Górnictwo

Renegocjacja
znaczy upadłość

- Jakiekolwiek zmiany w porozumieniu ze stroną
społeczną z września 2015 roku są bardzo
niebezpieczne dla firmy - zarząd Jastrzębskiej
Spółki Węglowej odpowiada na żądania
związków zawodowych

R

eprez ent at y w ne Orga n izacje Związkowe, które we
wrześniu 2015 roku zawarły
porozumienie z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zwróciły
się z wnioskiem o renegocjowanie
zawartego porozumienia zawieszającego na trzy lata w y płatę
m.in. czternastej pensji, deputatu
węglowego oraz zmiany zasad naliczania nagrody Barbórkowej w
tym okresie.
Władze spółki uważają, że renegocjacja porozumienia niesie za
sobą niebezpieczeństwo zerwania
umowy przez banki (obligatariuszy)
i konieczność natychmiastowej

spłaty zadłużenia. To prosta droga
do upadłości i utraty ponad 21 tys.
miejsc pracy w JSW i kolejnych tysięcy w firmach współpracujących.
- Znamy oczekiwania załogi,
zwłaszcza po tym, kiedy pracownicy
otrzymali dużo niższą nagrodę Barbórkową niż w latach poprzednich.
Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu
te zmiany się nie podobają, ale cel
jest jeden – chcemy ratować tę firmę,
miejsca pracy. W tym momencie nie
możemy sobie pozwolić na wywracanie porozumienia, które chroni nas
przed upadłością – mówi prezes JSW,
Tomasz Gawlik. - Dzisiaj wiele organizacji nieuczestniczących w procesie
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wyprowadzania spółki z zapaści
finansowej protestuje i neguje działania podjęte przez, naszym zdaniem,
odpowiedzialne związki zawodowe.
Pojawiają się głosy nawołujące do
protestów i ignorowania organizacji,
które poważnie włączyły się w proces
naprawy naszej spółki. Doceniamy te
związki zawodowe, które rozumieją
sytuację i chcą naprawdę bronić załogi i miejsc pracy.
Zarząd spółki przypomina, że
dzięki porozumieniu ze stroną społeczną, udało się zaoszczędzić na
kosztach pracy prawie 2 miliardy
złotych.

informacja własna

oprac. /g/
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Abonament RTV. Ministerstwo potwierdza wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich...

Listonosz nie sprawdzi,
czy masz sprzęt RTV

Od kilku lat politycy nie
potrafią się zdecydować,
czy zrezygnować
z abonamentu RTV,
czy postawić na jego
rygorystyczną ściągalność...

Z

daniem wiceministra taka
kontrola jest możliwa tylko
pod warunkiem, że zgodzi
się na to właściciel mieszkania. W
takiej sytuacji - czyli jeśli kontrola
odby wa się za zgodą oby watela
- można wydać decyzję o konieczności zarejestrowania odbiornika i zapłaceniu za jego używanie.
- Jeśli zatem nie wyrazimy zgody
na kontrolę, to ona nie ma podstaw
prawnych - przypomniał Smoliński.

informacja własna

Wiceminister podkreślił przy tym,
że sposób, w jaki Poczta Polska
prowadzi kontrole odbiorników,
ograniczony jest obowiązującym
prawem. A prawo to - nasza Konstytucja - wyraźnie stanowi, że przeszukanie mieszkania, pomieszczenia
lub pojazdu, może nastąpić tylko w sposób określony w ustawie.
Tymczasem o możliwości wchodzenia do mieszkań w celu kontroli
abonamentu nie wspomina ustawa o

opłatach abonamentowych. O tym, że
zadanie kontroli powierzone zostało
Poczcie, stanowi rozporządzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji,
a więc akt niższej rangi niż ustawa.
Do tego - przypomina wiceminister
Smoliński - do sprawdzania, czy
mamy w domu odbiornik RTV w ogóle nie są uprawnieni listonosze, tylko
upoważnieni pracownicy Centrum
Obsługi Finansowej Poczty Polskiej.
Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podkreślił,
że choć pracę Poczty nadzoruje właśnie jego resort, to już ewentualna
zmiana przepisów o abonamencie
tak, by kontrolerom RTV wolno
było wchodzić do domów abonentów, należy do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, bo to on
zajmuje się polityką audiowizualną.
Wysokość opłat abonamentowych
RTV w 2016 r. wynosi: za 1 miesiąc
za radioodbiornik - 7,00 zł i opłata
za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny
- 22,70 zł.
mp/Kurier PAP/bw

Foto: morgueﬁle/thesucces

Szczygłowice. Przychodnia po nowemu w nowym miejscu

Pacjenci przyjdą
w poniedziałek

Przychodnia Rejonowa nr 3 zmienia adres.
Od 19 grudnia (poniedziałek) lekarze zaczną
przyjmować pacjentów w nowych gabinetach
przy ul. Staszica 1

M

ieszkania przy Alei Piastów,
zaadaptowane na potrzeby
przychodni, przestały spełniać
wyśrubowane normy Ministerstwa
Zdrowia. Dzięki przychylności
gminy udało się znaleźć dla placówki nowe miejsce - parter bloku
przy ul. Staszica 1.
Z dostępnych pomieszczeń
wydzielono m.in. gabinety podstawowej opieki zdrowotnej dla
dzieci i dorosłych, pokój diagnostyczno-zabiegowy, rejestrację,
przestronną poczekalnię, toalety
oraz pokój socjalny.
Każde zostało gruntownie wyremontowane i dostosowane do
potrzeb przychodni.

Zastępca dyrektora do spraw
administracyjno-technicznych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Knurowie, Henryk Hibszer, dodaje,
że placówka ma odrębne wejście z
ulicy. Niepełnosprawni pacjenci
mogą skorzystać z podnośnika, aby
bez problemu dostać się do gabinetów na wysokim parterze.
Tyle nowości. Małych i dużych
pacjentów przyjmować będą ci
sami lekarze, ten sam będzie też
średni personel.
Na koniec ważna informacja:
numery telefonów do przychodni
w Szczygłowicach pozostają bez
zmian.
/g/

Knurów. Budujący przykład bezinteresownej pomocy...

Znalazł, oddał i zniknął

- Chcemy przekazać wyrazy wielkiej wdzięczności dla pana, który
w sobotę, 10 grudnia, późnym wieczorem znalazł torebkę żony i oddał
zgubę – mówi mąż pani Jadwigi. – Nie spotkaliśmy go osobiście, nie
znamy nawet jego imienia. Ale jeśli czyta Przegląd, na pewno będzie
wiedział, że te podziękowania są dla niego...

G

dy zgubi nam się portfel lub
torebka, w poszukiwaniach
liczymy z reguły na siebie lub
bliskich. Na uczciwych znalazców
– rzadziej, choć wbrew pozorom
uczciwi, bezinteresowni i pełni
empatii są wśród nas. Dowodzi
tego historia, jaka przydarzyła się w
Knurowie pewnemu małżeństwu.
Minionej soboty pani Jadwiga
i pan Stanisław w ybrali się na
przyjęcie do Smolnicy. Wracali
późnym wieczorem, podwożąc samochodem znajomych knurowian.
Wysadzili pasażerów na osiedlu, w
okolicy przystanku Knurów Wojska Polskiego, po czym ruszyli w
stronę domu. Wtedy pani Jadwiga
zauważyła, że nie ma przy sobie torebki. Przypuszczała, że po prostu
zapomniała wziąć ją z przyjęcia,
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Foto: Romana Gozdek

Niedawno media obiegła wieść, że aby zwiększyć skuteczność
ściągania abonamentu RTV, listonosze będą sprawdzać, czy
mamy w domach sprzęt radiowo-telewizyjny. To jednak
przedwczesne obawy. Przed kilkoma dniami Kazimierz
Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa, potwierdził wątpliwości RPO o braku podstaw
prawnych do kontrolowania naszych mieszkań

Od poniedziałku pacjenci
będą przyjmowani
w lepszych niż do tej pory
warunkach

toteż knurowianie nie dojechawszy
do domu, wrócili do Smolnicy. Tam
czekało ich zaskoczenie – gospodarze z przykrością stwierdzili, że
torebki nie ma.
Cóż było robić? Nie pozostawało nic innego, niż wrócić do domu.
Jakie było zdziwienie obojga, kiedy
po przekroczeniu progu okazało
się, że torebka już na nich czeka.
Jakim cudem tu dotarła? Otóż
najwyraźniej wypadła z samochodu podczas wysiadania znajomych
z osiedla Wojska Polskiego. Mężczyzna, który ją znalazł, to człowiek
nie tylko uczciwy, ale i uczynny.
Szybko zadzwonił z komórki pani
Jadwigi pod stacjonarny numer
opisany jako „dom”. Telefon odebrał syn właścicielki zguby. Po
krótkiej rozmowie mężczyzna w

średnim wieku przywiózł torebkę
pod wskazany adres, wręczył ją
synowi i pożegnał się, odmawiając
przyjęcia znaleźnego.
- Żonie sumienie nakazuje, by
temu panu podziękować za to, co
zrobił – mówi pan Stanisław. –
Dziękujemy więc za pośrednictwem
Przeglądu. Jeśli przeczyta, na pewno
będzie wiedział, że to o niego chodzi.
Co prawda torebka nie zawierała jakiejś zawrotnej sumy gotówki,
były w niej za to dokumenty i telefon – a wiadomo, jakim zamieszaniem skutkuje ich utrata.
Zresztą taki anonimowy gest
ma podwójne znaczenie – ocala nie
tylko same przedmioty, ale i wiarę
w ludzką uczciwość.
MiNa
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Knurów

Na Parkowej będzie asfalt

- Tyle garaży tam stoi, tyle opłat przez lata człowiek zrobił, a ciągle nie ma porządnej drogi
– skarży się szczygłowiczanka. Remont ul. Parkowej powinien rozpocząć się w przyszłym
roku – uspokaja Urząd Miasta Knurów

-C

zy doczekamy się kiedyś
drogi dojazdowej do garaży przy ul. Parkowej?
– pyta pani Zofia ze Szczygłowic. –
Od czterdziestu lat mamy tam garaż,
regularnie go opłacamy, podobnie
jak wielu innych użytkowników. A
dojazd jest taki, że szkoda gadać. W
autach psują się zawieszenia, a i człowiek może sobie krzywdę zrobić chodząc po tych dziurach, nie mówiąc o
tym, że przy okazji jest cały w błocie.

Stan sporej części nawierzchni
przy Parkowej rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. Asfaltowy
odcinek dość szybko się urywa,
ustępując miejsca betonowym płytom, a po jakichś trzystu metrach
ulica zaczyna przypominać polną
drogę, tyle że szeroką. W porze
deszczowej można ugrzęznąć w
błocie, a w letnie, słoneczne dni
zniknąć w tumanach kurzu.
Gmina nie od dziś przymierza

się do remontu ul. Parkowej. W
ubiegłym roku pisaliśmy o wizji
terenowej z udziałem wiceprezydent Barbary Zwierzyńskiej oraz
radnych – Leszka Rejkowicza i
Tomasza Mazura [Czy asfalt zastąpi
błoto i płyty?, nr 8/2015 PL, s. 5].
Jak się okazuje, od tamtej pory w
sprawie Parkowej poczyniono duże
postępy. Użytkownicy garaży oraz
pobliskich działek mogą odetchnąć
z ulgą – ulica wreszcie zostanie po-

Gmina Pilchowice

Drogowy szczyt remontowy

Trzy ważne drogowe inwestycje zbiegły się w czasie w gminie Pilchowice.
Polepszają komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników

W

krótkim odstępie czasu zakończyła się przebudowa ul.
Trześniówka, II etap modernizacji
ul. Dolna Wieś i modernizacja
skrzyżowania w Wilczy.
- W c iąg u ostatnich dwóch
lat w tym rejonie gminy przeprowadzono inwestycje drogowe na
łączną kwotę ponad 6 milionów
złotych – mówi wójt gminy Pilchowice Maciej Gogulla. Podkreśla,
że zadania zostały zrealizowane
dzięki dobrej współpracy władz:
gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i rządowej. - Podziękowania
n a l e ż ą s i ę ró w ni e ż wsz ys tk im
mieszkańcom, którzy cierpliwie
znieśli utrudnienia związane z
prowadzonymi pracami.
O poprawę bezpieczeństwa na

skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78
(Gliwice – Rybnik) z drogą powiatową mieszkańcy Wilczy zabiegali od
lat. Udało się.
W ramach Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych, realizowanego przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad, przebudowano sygnalizację świetlną,
wybudowano dodatkowe pasy ruchu do skrętu w lewo, nowe zatoki
autobusowe i przejścia dla pieszych
z prawdziwego zdarzenia. Całość
uzupełniło oznakowanie poziome i
pionowe.
Z robotami wykonawca (Strabag
Infrastruktura Południe) uporał
się w trzy miesiące. Inwestycja
kosztowała ponad milion złotych z
budżetu GDDKiA (powiat gliwicki

dołożył 65 tys. zł na przygotowanie
dokumentacji projektowej).
Ulica Dolna Wieś stawała się
lepsza etapami. W 2015 r. rozpoczęto
przebudowę 1 km drogi powiatowej
z Pilchowic do Wilczy. Wzmocniono
konstrukcję drogi, poszerzono ją,
wyremontowano chodniki i wykonano nowe oznakowanie.
W drugim rzucie, w tym roku,
przebudowany został kolejny kilometrowy odcinek drogi powiatowej
nr 2929S w kierunku skrzyżowania
w Wilczy. Droga stała się szersza i
mocniejsza. Utwardzono pobocza,
odtworzono rowy przydrożne i przebudowano chodnik na ponad 800 m.
Całość kosztowała przeszło 4
mln zł, z czego prawie połowę wyłożył budżet państwa, powiat – niemal

kryta asfaltem.
- Jest już gotowa dokumentacja
projektowa ul. Parkowej na całej
jej długości – informuje Barbara
Zwierzyńska, zastępca prezydenta
Knurowa. – Prace będą podzielone
na dwa etapy. Pierwszy rozpocznie
się już w 2017 roku.
Nie tylko sama Parkowa zostanie wyremontowana. Miejski
Zespół Gospodarki Lokalowej i
Administracji ma też już gotową

dokumentację techniczną remontu
dróg bocznych między blaszanymi
garażami z prawej strony (patrząc
od strony osiedla). Tu też pojawi
się asfalt.
Pozostaje jeszcze ostateczne
ustalenie kolejności prac przy remoncie drogi głównej i bocznych,
ustalenie wykonawstwa – i będzie
można ruszyć z pracami, przewidzianymi na lata 2017-2018.
MiNa

O poprawę
bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu w Wilczy
mieszkańcy zabiegali już
w latach 90. XX wieku...

1,6 mln zł, a samorząd gminny ponad pół miliona zł.
Du ż ą cier pliwość w yk a za li
mieszkańcy ul. Trześniówka, ale
warto było. Jest nowa nawierzchnia,
chodnik i rowy odwadniające. Bezpieczeństwo poprawia próg spowalniający. Prace pochłonęły ponad 810
tys. zł, na które zrzuciły się budżety:
państwa (405 tys. zł), gminy (prawie
362 tys. zł) oraz powiatu i partnerów

gospodarczych (niemal 44 tys. zł).
Inwestycje zostały zrealizowane,
ale samorządowcy nie zamierzają
poprzestać.
- Przed nami kolejny strategiczny cel - przebudowa drogi wojewódzkiej 921 i skrzyżowania na
Łużach – mówi wójt Gogulla. - Prace
projektowe już trwają.
oprac. bw

Foto: Krzysztof Krzemiński

reklama
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Szczygłowice. Konkurs „Śpiewać każdy może”

Pięknie żyć znaczy kochać świat

Wyśpiewali piosenki o miłości do świata i przyrody, o wędrówkach
w poszukiwaniu szczęścia i pistacjowych lodach - uczestnicy
IX Regionalnego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Śpiewać Każdy
Może” śpiewem afirmowali życie i zarażali sceniczną energią

A

ż 355 uczniów ze szkół podstawowych z całego województwa wzięło udział w
konkursie „Śpiewać każdy może”,
zorganizowanym przez Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Miejską Szkołę Podstawową nr 4 i Centrum Kultury. Przesłuchania trwały
dwa dni. Na scenie Domu Kultury
w Szczygłowicach zaprezentowali
się soliści, chóry, zespoły wokalne
i zespoły wokalno-instrumentalne.
Dzieci rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i
IV-VI. Wszystkich wykonawców wysłuchało jury złożone z profesjonalistów - Pauliny Kowalczyk, pedagoga
z Rybnika i Mariusza Kowalczyka,
zastępcy dyrektora CK.
- Poziom był bardzo wysoki szczególnie wśród solistów i zespołów
wokalnych - ocenia Jolanta Leśniowska, dyrektor MOPP. - Energią i

oryginalnością wykonania z pewnością zaskoczył zespół pop-folkowy z
Przybędzy. Dzieci pięknie zaśpiewały
na góralską nutę!
Podczas finałowej gali z rąk
m.in. Piotra Surówki, zastępcy
prezydenta Knurowa, statuetki oraz
dyplomy otrzymali najlepsi z najlepszych. Z gratulacjami pośpieszyli
również Joanna Kapuśniak, zastępca
dyrektora MSP-4, juror Mariusz Kowalczyk oraz Beata Mazurek, dobry
duch konkursu, czuwający nad jego
przebiegiem.
Finałowy koncert zaskoczył różnorodnością: dzieci sięgały po piosenki zabawne i bardzo refleksyjne.
Jednak mimo różnic łączyło je jedno
- radość ze wspólnego śpiewania,
tańczenia i grania.
Więcej zdjęć na www.przegladlokalny.eu
Tekst i foto: Justyna Bajko

Laureatom gratulują
wiceprezydent Knurowa
Piotr Surówka i wicedyrektor
MSP-4 Joanna Kapuśniak

NAGRODZENI:
Soliści. Klasy 0-III: I miejsce - Oliwia Kapłan (SP-2
w Rydułtowach), II miejsce - Julia Pietreczek (MOPP
w Knurowie), III miejsce - Victoria Pustelak (SP-12
w Jastrzębiu-Zdroju), wyróżnienia - Maciej Gawliński (MSP-9 w ZS-1 w Knurowie), Matylda Kaleta
(MSP-9 w ZS-1 w Knurowie), Dobrawa Kutarba (SP
w Pszczynie). Klasy IV-VI: I miejsce - Julia Kwieć
(SP-12 w Jastrzębiu-Zdroju), II miejsce - Kinga
Woźnica (SP-2 w Rydułtowach), Jakub Nosiadek
(MSP-7 w Knurowie), III miejsce - Klaudia Guzera
(MSP-1 w Knurowie), Hanna Kielan (SP-2 w Pszczynie), wyróżnienia - Agata Szwedka (SP-2 w Pszczynie), Inez Mohn (SP-36 w Zabrzu), Sonia Szczotka
(SP-28 w Gliwicach).
Zespoły wokalno-instrumentalne. Klasy 0-III: I
miejsce - zespół Czary Mary (MSP-9 w ZS-1 w Knurowie). Klasy IV-VI: I miejsce - zespół Dziewiątka
(SP-9 w Gliwicach).
Zespoły wokalne. Klasy 0-III: I miejsce - zespół
pop-folkowy (ZSP Przybędza), II miejsce - Biedroneczki (ZSP w Międzyrzeczu), III miejsce - Mała
Jetelinka (grupa młodsza, SP-1 w Jaworzynce) i
Zespół Wokalny (MOPP Knurów). Klasy IV-VI: I
miejsce - Zespół Wokalny (MSP-6 w Knurowie) , II
miejsce - Crescendo (SP-36 w Zabrzu), III miejsce Mała Jetelinka (grupa starsza, SP-1 w Jaworzynce).
Chóry. Klasy 0-III: I miejsce - Chór Forte (grupa
młodsza, SP-8 w Skoczowie). Klasy IV-VI: I miejsce
- Chór Prymka (ZSP w Pawłowicach), II miejsce Chór Forte (grupa starsza, SP-8 w Skoczowie). III
miejsce - Chór Mezzoforte (MSP-2 w Knurowie).

informacja własna wydawcy

foto-migawka

Prawdziwą furorę w internetowej sieci robi świąteczna iluminac
ja budynku knurowskiego magistratu. Wyświetlana
z projektora ozdoba spodobała się knurowianom. Ale nie
tylko im – ilość udostępnień na Facebooku pokazuje,
że obraz poszedł w świat.
/bw/ Foto: Bogusław Wilk
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Szczygłowice. Koncert „Dary serc”

Czas miłości i nadziei
- Zawsze wtedy, kiedy uśmiechasz się do innych
i wyciągasz do nich pomocną dłoń jest Boże
Narodzenie - słowa św. Matki Teresy z Kalkuty
przywołali organizatorzy XIV Koncertu
Charytatywnego „Dary serc”, przypominając,
że najważniejsza w życiu jest dobroć

K

oncert „Dary serc” to tradycja przedśw iątecznego
czasu. Moment, aby pobyć
chwilę razem i zadumać się nad
cudem Bożego Narodzenia. W
blasku choinki znikają dzielące
nas granice, a codzienność staje się
piękniejsza.
Gości sobot niego koncer t u
przywitali organizatorzy – prezes
Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz
Pow iat Włodzimierz Gw iżd ż i
knurowski radny Marian Gruszka.
- Dziękujemy za waszą obecność.
Ten koncert byłby niemożliwy bez
tylu bezinteresownych ludzi - mówili.
Na scenie szczygłowick iego
Domu Kultury działa się magia:
starsza pani przeobraziła się łabędzia, a siwy już pan - w dostojnego
księcia. Talenty aktorskie, taneczne

oraz plastyczne zaprezentowali
mieszkańcy DPS-ów z Kuźni Nieborowskiej, Pilchowic, Wiśnicza,
Sośnicowic oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych
z Knurowa. Gośćmi specjalnymi
byli Adam Sobierajski, znany tenor,
a zarazem społecznik, oraz Oliwia
Kłosowska. Dla gości wystąpił również duet Piotr & Tomek.
- Nie mamy czasu na strach.
Życie trwa tylko chwilę – i tę chwilę
trzeba przeżyć najpiękniej jak tylko
się da - przekonywali artyści.
Występując ych ok lask iwa l i
knurowscy samorządowcy z Tomaszem Rzepą, przewodniczącym
Rady Miasta, Magdaleną Budny,
sek reta rz pow iat u g liw ick iego
oraz Joachimem Bargielem, wójtem Gminy Gierałtowice. Honoro-

wy patronat nad koncertem objęli
prezydent Knurowa Adam Rams
i s t a ros t a g l iw ic k i Wa ldem a r
Dombek.
W holu DK jaśniało od różnobarwnych ozdób. Niezwykłe choinki, bombki, wieńce adwentowe i
serwetki - wszystkie cuda ręcznie
wykonali uczestnicy „Darów serc”.
- Aż trudno oderwać oczy! Tyle
pięknych rzeczy! - podziwiała pani
Ania, która odwiedziła DK.
Koncert rozpoczęło i zakończyło wspólne kolędowanie. I aż
żal było opuszczać ciepły od życzliwości dom kultury. Bo choć Boże
Narodzenie jest tylko raz w roku,
dzięki dobrym ludzi może trwać
znacznie dłużej.
- W tym pięknym przedsięwzięciu „dary serc” mają wiele wcieleń
– mówi Marian Gruszka. – To nie
Magia na scenie taniec łabędzia
z księciem

Ręcznie wykonane małe
dzieła sztuki można było
oglądać i kupować na
świątecznym kiermaszu

tylko piękne występy artystów, szczodrość darczyńców, ale też ważny dar
dzielenia się swoimi chęciami, czasem i staraniami w przygotowanie
koncertu.
- Nie sposób wymienić wszystkich, ale słowa wdzięczności należą
się wielu osobom i instytucjom – dodaje. – Panu prezydentowi Ramsowi
i staroście Dombkowi za patronat
i życzliwe wsparcie tej ważnej inicjatywy, kierownik Domu Kultury
Jolancie Szafraniec za perfekcyjną
i profesjonalną organizację, Marii
Brzyskiej, Januszowi Kapicy i sze-

fostwu Protosa za szczególny smak
kulinariów. Podopiecznym DPS-ów
i dyrekcji placówek za radość i
wzruszenie. Każdy, kto spędził ten
wieczór z nami, był pod wrażeniem
talentu i artyzmu Adama Sobierajskiego oraz swady prowadzącej Aleksandry Trzeciak. Wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się
do przygotowania i przebiegu koncertu serdecznie dziękujemy...
Jb, foto: Justyna Bajko

Więcej zdjęć na
www.przegladlokalny.eu.

Przedstawienie „Jutro” Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Knurowa

Organizatorzy koncertu wręczyli świąteczne
upominki grudniowym solenizantom. Wśród
nich znalazł się prezydent Adam Rams
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Niebo i ziemia w wykonaniu DPS „Zameczek” z
Kuźni Nieborowskiej

9

ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu

rozrywka nr 50

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Mikołaj Kałużny z Knurowa

ur. 6.12.2016 r., 3400 g, 50 cm

Leon Gerszyński z Gliwic

Maja Korniczuk z Czerwionki-Leszczyn

ur. 7.12.2016 r., 3390 g, 53 cm

Jagoda Piotrowska z Gliwic

ur. 7.12.2016 r., 3610 g, 54 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).

50

Kubo i dwie struny
- godz. 15.00,17.00
Sprzymierzeni
- godz. 19.00, 21.15

16.12.2016 r.
PIĄTEK
Vaiana. Skarb oceanu - 2D
- godz. 16.00
Sully
- godz. 18.00

ur. 7.12.2016 r., 2860 g, 51 cm

Jakub Gil z Ornontowic

ur. 8.12.2016 r., 3850 g, 56 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
48/2016 brzmiało: „MŚCICIEL”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Agnieszka Chlubek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Natalia Malczyk z Mikołowa

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 odr.ukazania się
15.12.2016
numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
CZWARTEK

Liliana Piesiur z Paniówek

ur. 6.12.2016 r., 3940 g, 56 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny
bilet
17-18.12.2016
r.
SOBOTA-NIEDZIELA
do kina otrzymuje
AARZ. Gratulujemy! Po
Skarb
oceanu - 2D
odbiór Vaiana.
zapraszamy
do redakcji.

ur. 9.12.2016 r., 2880 g, 52 cm

Emilia Jendrzyca z Knurowa

ur. 10.12.2016 r., 3290 g, 52 cm

- godz. 15.00, 17.00
Sully
- godz. 19.00
Firmowa gwiazdka
- godz. 20.45

19-20.12.2016 r.
PONIEDZIAŁEK -WTOREK
Vaiana. Skarb oceanu - 2D
- godz. 16.00
Sully
- godz. 18.00
Firmowa gwiazdka
- godz. 20.00

Mikołaj Król z Knurowa

ur. 10.12.2016 r., 2280 g, 50 cm

Amelia Tomaszek z Knurowa

ur. 11.12.2016 r., 3200 g, 51 cm

21.12.2016 r.
ŚRODA
Vaiana. Skarb oceanu - 2D
- godz. 13.45

KINO SENIORA. Zupełnie
Nowy Testament
- godz. 15.30
Sully
- godz. 18.00

Firmowa gwiazdka
- godz. 20.00

Firmowa gwiazdka
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Lena Zabitowska z Gliwic

ur. 11.12.2016 r., 3370 g, 55 cm

Emma Orłowska z Knurowa

ur.12.12.2016 r., 2910 g, 51 cm
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Foto: ZSZ nr2

Knurów

WOPR zaprasza
na ratownicze kursy
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 pływacką oraz patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.
W przypadku patentów, mogą to być:
motorowodne, żeglarskie, nurkowania
swobodnego (bez płetwonurka młodzie-

Knurów

Miasto w
obiektywie

Knurowski Urząd Miasta
zaprasza do wzięcia
udziału w konkursie
fotograficznym
„FotoKnurów”

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

U

Zbiórka w ZSZ nr 2
przyniosła obfity plon: 160
par okularów

asady są proste: wystarczy wziąć
Z
aparat, przyjrzeć się miastu i
jego mieszkańcom oraz uchwycić

Knurów

żowego), trenera lub instruktora pływania, lekarza medycyny, pielęgniarki, ratownika medycznego po minimum 2-letnim studium medycznym, przewodnika
turystyki kajakowej, instruktora innych
dyscyplin wodnych. W przypadku
uprawnień brane są pod uwagę: ratownictwo powodziowe z użyciem jednostek
pływających, ratownictwo na wodach
górskich i szybko płynących (wietrznice),
ratownictwo lodowe, ratownictwo 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) , na basenie krytym AquaRelax
w Knurowie (tel. 338 19 24).
/bw/

Drugie życie
okularów

To będzie radość dla 160 par oczu – ZSZ nr 2
podsumowało akcję „Okulary dla Afryki”

S

tare okulary, już niemodne czy z innych powodów
„nieaktualne”, zwykle chowamy gdzieś na dno szuflady, aby
w końcu wynieść do śmietnika.
Tymczasem dla wielu mieszkańców Afryki to przedmioty
nieosiągalne, wręcz bezcenne.
Okulary mogą mieć swoje drugie
życie, cieszyć i sprawić, że ktoś
inaczej niż dotąd spojrzy na świat.
Stąd kolejna edycja akcji „Okulary dla Afryki” organizowanej
przez fundację Dzieci Afryki i
Okulus PLUS Cenrum Okulistyki i OPtometrii z Bielska-Białej.
Także knurowianie włączyli się
w to przedsięwzięcie – za sprawą

Zespołu Szkół Zawodowych nr
2, który zorganizował zbiórkę.
Do końca listopada przyjmowano opisane „plusy” i „minusy”
bez cylindrów, a także okulary
przeciwsłoneczne. W miniony
poniedziałek ZSZ nr 2 podsumował akcję: udało się zebrać 100
par okularów korekcyjnych i 60
przeciwsłonecznych! Organizatorzy są wdzięczni knurowianom
za aktywny udział w akcji. Warto
pamiętać, że zapewne wkrótce
ruszy jej następna edycja, więc
zamiast chomikować gdzieś
niepotrzebne nam okulary, przygotujmy je na podróż do Afryki.
MiNa

zmieniające się pory roku. Tematyka
zdjęć powinna dotyczyć ważnych
chwil z życia społeczności, przyrody i miejskiego pejzażu, ciekawych
miejsc oraz knurowskich akcentów
poza granicami miasta. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs
fotograficzny „FotoKnurów” należy
przesłać do knurowskiego Urzędu
Miasta: zdjęcia z sezonu zimowego
do 31 marca, wiosennego - do 30
czerwca, a letniego - do 29 września.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin
na stronie www.knurow.pl.
jb

Knurów

O Szymborskiej

15 grudnia o godz. 16 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Knurowie
(al. Lipowa 12) odbędzie się niezwykłe spotkanie z twórczością Wisławy
Szymborskiej. Gość specjalny - poeta
Bogdan Wachowicz. Swoje prace
zaprezentują również artyści z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
jb

informacja
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Mikołaj. Tel. 793 826 042
Mycie okien. Tel. 513 271 156

www.przegladlokalny.eu

Do wynajęcia. Atrakcyjna okolica handlowo-usługowa. Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 74
m2, I piętro, media, parking, 4 km od autostrady A4 i A1. Tel. 505 701 587, 32 236 03 34

48-51/52/16

48-50/16

48-51/52/16

Lokale handlowe wynajmę-Knurów Łokietka
1a. Tel. 515 344 855

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

50-51/52/16

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe
o powierzchni 70 m 2 , kuchnia łazienka
i osobna ubikacja częściowo umeblowane.
Tel. 607 269 261

48-50/16

24-51/52/16

MOTORYZACJA

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

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

1/16-odw.

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.

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

31-51/52/16

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

30-51/52/16

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

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/16-41/17

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
40/16-1/17

EDUKACJA

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e 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.

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

46-51/16

ZDROWIE I URODA

Praca Serwisant-Instalator sieci teleinformatycznych - umowa o pracę, dobre zarobki.
Tel. 505 089 859

47-50/16

Zatrudnię barmankę, kucharza i pracownika
pizzerii. Tel. 693 336 442

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

48-51/52/16

48/16-8/17Y

Wróżby. Tel. 513 271 156

DAM PRACĘ

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie ogólnospożywczym „Bartek” w Szczygłowicach.
Tel. 693 336 442

48-51/52/16

48-51/52/16

Knurów. Goście w MP-3

O skarbach ziemi
i baśniowej krainie
Mikołaja
Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola
nr 3 to bardzo gościnne maluchy.
W grudniu zaprosiły górników
i świętego Mikołaja

D
Knurów. Maraton Pisania Listów

Słowa mają moc
5 754 – tyle listów napisały osoby,
które włączyły się w Knurowie w akcję
Amnesty International, zorganizowaną
przez Miejskie Gimnazjum nr 2

J

NIERUCHOMOŚCI

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy,
ul. Ks. Koziełka przy szkole. Tel. 793 003 767
49/16-2/17

DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. około
80 m2. Knurów, ul. Koziełka 12. Tel. 696
444 726
39/16-5/17Y
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uż po raz dziewiąty MG nr 2
włączyło się do międzynarodowej akcji Amnesty International
– Maratonu Pisania Listów w obronie więźniów sumienia i więźniów
politycznych prześladowanych w
różnych częściach świata. Przez
cały ubiegły tydzień uczniowie
wszyst k ich k nurowsk ich szkół
pisali listy w obronie Mahmouda
Abu Zeida, szerzej znanego jako
Shawkan, niesłusznie skazanego
egipskiego fotoreportera. W piątek
zaś nastąpił wielki finał akcji – od
8.00 do 17.00 szkołę odwiedzali
włodarze miasta, samorządowcy,
władze oświatowe i inni zaproszeni goście, mieszkańcy Knurowa,
absolwenci i sympatycy placówki.
Wszystko po to, aby również przyłączyć się do apelu o uwolnienie
Shawkana.
- Dzięki zaangażowaniu
uczniów, rodziców i nauczycieli
Miejskiego Gimnazjum nr 2 oraz
pomocy mieszkańców miasta nasza
akcja już po raz dziewiąty zakończyła się ogromnym sukcesem
– podsumowują organizatorzy.

Foto: arch. MG-2

FINANSE

zieci z MP-3 pa miętają o
Barbórce . W poniedziałek,
5 grudnia, placówkę odwiedzili górnicy - przeważnie tatusiowie i dziadkowie przedszkolaków.
- Było to bardzo uroczyste spotkanie.
Dzieci w barwnych strojach, wśród
strojnych dekoracji, zaprezentowały artystyczne talenty: recytowały
wiersze o trudzie górnika, tańczyły
i śpiewały śląskie piosenki. Wyjątkowo oklaskiwana była piosenka
z inscenizacją „Jo ci powiadom”opowiada Maria Kamińska-Mosio
z MP-3. - Ten dzień był również dla
przedszkolaków okazją do posłuchania o trudnej, codziennej pracy
górników.
Dzień później do maluchów
zajrzał Mikołaj z workiem prezen-

tów. W oczekiwaniu na świętego
przedszkolaki obejrzały teatrzyk
„Мikołajkowo - w baśniowej krainie” przygotowany przez Joannę
Murańską, nauczycielkę z MP-3.
- Dzieci powitały Mikołaja gorącymi oklaskami. Gość z Dalekiej
Północy wywołał wiele radości
i uśmiechu na twarzach przedszkolaków. Rozmawiał z dziećmi
i pytał, czy były grzeczne. Szczęśliwe
przedszkolaki zaprosiły Mikołaja
do wspólnej zabawy przy muzyce mówi Maria Kamińska-Mosio.
Na za kończenie spot ka nia
wszystkim przedszkolakom Mikołaj wręczył duże paczki. Za prezenty
dzieciaki odwdzięczyły się piosenkami i wierszykami.
Oprac.jb, foto: arch. MP-3

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 17/GB/16 nieruchomości
lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych
najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych
części gruntu, w drodze bezprzetargowej.

– Udało nam się napisać we wszystkich knurowskich szkołach aż 5 754
listy. Dla porównania - podczas
pierwszego Maratonu w MG 2 dziewięć lat temu napisaliśmy ich 500.
Organizatorami tegorocznego
Maratonu w Miejskim Gimnazjum
nr 2 w Knurowie byli: Barbara
Lipi ńsk a , A lek sa nd ra Piek a ra
oraz Mirosław Kirszensztejn, zaś
patronat objęła dyrektor szkoły
–Violetta Mucha.
oprac. MiNa
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Śląsko-morawskie grzmoty
w gierałtowickim ringu

M

ożna powiedzieć,
że w Gierałtowicach idą za ciosem.
Wykorzystując popularność
boksu nie wystarcza im już
zorganizowanie jednej imprezy w roku pt. Memoriał
im. Tadeusza Łady. Na podsumowanie udanego roku
2016 przygotowali mecz Śląska z czeskimi Morawami,
któremu towarzyszyło szereg
walk towarzyskich.
Każdy sympatyk boksu,
trener, działacz i zawodnik
powie, że takich imprez jest
u nas zdecydowanie za mało.
Powód? Brakuje osób oddanych szermierce na pięści i
nie patrzących na zegarek,
gdy trzeba gdzieś pojechać, z
kimś się spotkać, coś zorganizować. W Gierałtowicach
mają to szczęście, że trenerem
i działaczem jest tam Adam
Spiecha. To swego rodzaju
lokomotywa, która ciągnie za
sobą wiele wagoników, organizując współpracę z samorządem, sponsorami i innymi
klubami. Wspomniany mecz
z Morawami zorganizował
wspólnie z Robertem Gortatem, który prowadzi swoją
Akademię Boksu i również
odnajduje się w roli promotora pięściarstwa.
Zapowiadane grzmoty w
ringu przyciągnęły do Gierałtowic nie tylko kibiców,
ale i znakomitości polskiego,

a nawet światowego pięściarstwa w osobach mistrza olimpijskiego Mariana Kasprzyka i zawodowca Mariusza
Wacha.
Wyniki walk towarzyskich: - 54 kg, kobiety, Anna
Galastyan (Akademia Boksu
Roberta Gortata) uległa jednogłośnie Annie Pierchale
(RMKS Rybnik), - 60 kg, kobiety, Katarzyna Bujko (Garda Gierałtowice) zremisowała
z Weroniką Dąbrowską (BKS
Jastrzębie), - 60 kg, junior,
Mateusz Wuzik (Garda Gierałtowice) pokonał 3:0 Kamila Pietrzyka (BKS Jastrzębie),
- 75 kg, junior, Piotr Kalisz
(BKS Concordia Knurów)
wygrał jednogłośnie Bartosza Głowackiego (Akademia
Boksu Roberta Gortata), - 69
kg, junior, Tomasz Otworowski (Garda Gierałtowice)
pokonał na punkty Tomasza
Kucka (Górnik Sosnowiec),
- 81 kg, junior, Marcin Trybalski (Garda Gierałtowice)
wygrał 2:1 z Mateuszem Pawłowskim (Nowa Huta).
W meczu Śląsk – Morawy gospodarze wygrali 18:2.
Wyniki walk: - 50 kg, kobiety,
Agata Konieczny w ygrała
przez TKO z Claudią Totową, - 60 kg, kadet, Ryan Gbyl
wypunktował 3:0 Victora Kobecka, - 81 kg, junior, Łukasz
Nazaruk wygrał jednogłośnie
z Janem Bezuskiem, - 64 kg,

junior, Konrad Białas przegrał stosunkiem głosów 1:2
z Patrikiem Balażem, - 70
kg, kadet, Paweł Masternak
wygrał przez TKO z Danielem Travnickiem, - 66 kg,
kadet, Remigiusz Skoczyński
zwyciężył 3:0 Mateja Herbacka, - 80 kg, kadet, Kacper
Pieczyrak wygrał przez TKO
z Milanem Horwatem, - 63 kg,
kadet, Kacper Martyka pokonał przez TKO Łukasza Chudika, - 69 kg, senior, Jarosław
Michalik wygrał jednogłośnie
z Petrem Lacko, - 57 kg, kobiety, Nikola Musiał zwyciężyła
3:0 Aminę Sedlackovą.
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Serdeczny uścisk dłoni Adama Spiechy
z Marianem Kasprzykiem
informacja

Biegi

Barbórkowa „dycha”
W

Rybni ku odbyła się
12. edycja Biegu Barbórkowego. Rywalizowano
na dystansie 10 km, a knurowsk ie k luby najliczniej
reprezentowali zawodnicy
K B Endurance Solidarni:

Mariusz Wach miał okazję walczyć
o najcenniejsze pasy w boksie zawodowym,
ale z przyjemnością ogląda walki młodych
adeptów pięściarstwa

Marzena Burliga, Krzysztof
Dziadek, Czesław Kostrzak,
Mariusz Burliga, Zbigniew
Ko ł o d z i e j c z y k i M a rc i n
Wolski.
Ponadto Knurów reprezentowali: Bartosz Małka,

Elżbieta Lewicka, Zdzisław
Okoń, Monika Okoń, Kam i l K rz em i ńsk i, Nat a l ia
Czernik, Paweł Czernik i
Damian Penkala.

Był Listkiewicz,
jest Marciniak,
możesz być ty

Informujemy,
że Podokręg
Zabrze rozpocznie
niebawem kurs
na sędziego
piłki nożnej.
Szczegóły
poniżej.

PiSk

tniczyli w konferencji
Trenerzy Akademii Piłki Nożnej uczes
br. na Arenie Zabrze.
ia
grudn
9
się
a
odbył
która
j,
szkoleniowe
.
Brosz
n
Marci
był
entów
Jednym z preleg
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Pod dyktando Górnika
najlepszym zawodnikiem
został Michał Zimon z Górnika Zabrze, nagrodę Łukasza i Rafała Wolsztyńskich
(wychowanków Concordii
Knurów, a obecnie piłkarzy
Górnika Zabrze) otrzymała
Katarzyna Kubik z Concordii, natomiast nagroda
Romana Kasprzyka (były
zawodnik Górnika Knurów
i reprezentacji Polski) trafiła
do Bartłomieja Jankowskiego
z Concordii.

drugą grudniową niedzielę, w wypełnionym
po brzegi knurowskim kinie,
odbyła się impreza Akademii
Piłki Nożnej, która zaprezentowała swoją maskotkę
– Apka.
Kończąc y się rok jest
dla APN-u rokiem szczególny m, wsza k obchodzi
10-lecie działalności. W tym
roku Akademia założona

14

WYNIKI:
- grupa A
Górnik Zabrze – APN Knurów 1:1, Płomień Czuchów – Olimpia
Piekary Śląskie 0:2, Górnik – Płomień 13:0, APN – Olimpia 1:0,
Górnik – Olimpia 4:1, APN – Płomień 4:1,
- grupa B
Piast Gliwice – Concordia Knurów 0:1, Unia Racibórz – AP Gliwice 0:1, Piast – Unia 1:2, Concordia – AP 1:0, Piast – AP 3:0,
Concordia – Unia 1:1,
- półfinały
Górnik – Unia 2:0, APN – Concordia 1:2,
- mecz 0 7 miejsce
AP – Płomień 1:3,
- mecz o 5 miejsce
Olimpia - Piast 1:1, karne 1:3,
- mecz o 3 miejsce
APN – Unia 0:3,
- finał
Górnik – Concordia 7:3.

Trener Concordii Tomasz Nowosielski tak zareagował na zmarnowaną
okazję do podwyższenia prowadzenia w półfinałowym meczu z APN Knurów.
Chwilę później bił swoim podopiecznym brawo, bowiem po prestiżowym
zwycięstwie awansowali do finału

Apek – pierwsza sportowa
maskotka z Knurowa

W

Piotr Skorupa
Foto: Piotr Skorupa

żona Tadeusza Wierciocha –
Mirosława wraz z Markiem
Wierciochem. Warto podkreślić również to, że jednym
z sędziów był przedstawiciel
trzeciego sportowego pokolenia Wierciochów – Szymon,
który prowadził mecze wspólnie z Przemysławem Burligą.
Królem strzelców został
Mateusz Pawlak z Górnika
Zabrze, najlepszym bramkarzem okrzyknięto Kamila
Grychmana z Unii Racibórz,

przez Marcina Brosza stała
się najliczniejszym stowarzyszeniem sportow ym w
Knurowie i liczy obecnie
ponad 4 0 0 z awod ni ków.
I tych uczestniczących w
rozgrywkach, i tych, którzy
mają np. 4 latka i stawiają na
boisku swoje pierwsze kroki.
10-lecie, sukcesy w postaci m.in. awansu do 2 ligi
wojewódzkiej rocznika 2003,

a także wciąż zwiększająca
się liczba podopiecznych – to
wszystko sprawiło, że jeden
z przedstawicieli rodziców
– Paweł Surówka w raz z
osoba mi zarządzając y mi
Akademią postanowili stworzyć maskotkę. I trzeba przyznać, że sympatyczny Apek z
entuzjazmem został przyjęty
przez zawodników APN.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Z

punktu widzenia knurow ia n, najw ięk sze
emocje wzbudził półfinał, w którym Concordia
zmierzyła się z APN. W meczu padły trzy bramki, Concordia wygrała 2:1, chociaż w
ostatnich fragmentach jedni
mieli szansę na doprowadzenie do remisu, a drudzy do
podwyższenia prowadzenia.
Ostatecznie Concordia wywalczyła awans do finału, z
kolei „Akademicy” musieli
zadowolić się udziałem w
„małym finale”.
W kolejnych meczach
obie knurowskie drużyny
musiały uznać wyższość rywali. APN przegrała w meczu
o trzecie miejsce z Unią Racibórz, z kolei w finale Concordia uległa Górnikowi Zabrze.
Triumfator - zespół Górnika otrzymał okazały puchar przejściowy ufundowany przez rodzinę Tadeusza
Wierciocha, który w czasie
swej działalności w roli działacza Concordii szczególną
uwagę poświęcał szkoleniu
młodzieży.
Główne trofeum wręczyła

Skład Concordii: Damian
Piekiełko, Szymon Wilk, Kamil Buczyński, Patryk Górka,
Dawid Rozental, Katarzyna Kubik, Marcin Zaboroś,
Bartłomiej Jankowski, Jakub
Pyznar, Tomasz Matuszek,
Damian Krawczyk, Grzegorz
Przybyła, Dawid Nowakowski, Dawid Szafrański. Trener: Tomasz Nowosielski.
Sk ład APN: Domini k
Szwagrzyk, Miłosz Lebiodzik, Paweł Szaruga, Darek
Czempiel, Adam Burliga, Jakub Janik, Jerzy Legaszewski,
Karol Polak, Kacper Brosz,
Michał Jasiński, Jan Pawlik,
Jakub Szczepanik. Trener:
Dawid Dybcio.

Foto: Piotr Skorupa

Górnik Zabrze wygrał 23. Turniej im.
Tadeusza Wierciocha w Knurowie. Drugie
miejsce zajęła Concordia, a czwarte
knurowska APN

Nagrodę Łukasza i Rafała
Wolsztyńskich z Górnika
Zabrze otrzymała
Kasia Kubik z Concordii

Zrezygnowali
z obiadu w samo
południe
To był piękny weekend.
Nie tylko dlatego, że w dalekim
Lillehammer na dwóch deskach
najlepiej skakał Kamil Stoch,
a na drugim miejscu konkurs
zakończył Maciej Kot. Znacznie bliżej, bo w hali MOSiR-u
w Szczygłowicach i w sali knurowskiego kina też wydarzyło
się coś, co warto odnotować.
Od kilkunastu lat przyglądam się organizacji i przebiegowi turniejów poświęconych
pamięci Tadeusza Wierciocha.
I muszę przyznać, że przez
kilka ostatnich lat brakowało
mi w tych rozgrywkach bardzo
ważnego - w moim mniemaniu
- elementu. Były piękne bramki,
były emocje, ale organizatorzy z
Concordii od pewnego czasu nie
zapraszali nikogo z najbliższych
Pana Tadka. Napiętnowałem to
rok temu w tym samym miejscu.
Tym razem muszę przyznać, że
w tym roku było inaczej. Wreszcie normalnie. I klub źle na
tym nie wyszedł, bo nie dość, że
turniej zyskał wizerunkowo to
rodzina byłego działacza ufundowała pokaźnych rozmiarów
puchar przechodni i nagrodę
indywidualną.
Brawo!

To był piękny weekend, bo
dwa, a nawet trzy pokolenia
knurowian zjawiły się w kinie
na imprezie Akademii Piłki
Nożnej. Rodzice ze swoimi
pociechami i dziadkowie z
wnukami wypełnili nie tylko
widownię, ale zajęli też miejsca stojące. Swą obecnością zademonstrowali wszem i wobec,
że akceptują pomysł na szkolenie dzieci zaproponowany
przez APN. Odpowiedzieli na
zaproszenie do kina, rezygnując z tradycyjnego niedzielnego
obiadu podawanego w samo
południe. Zaufali organizatorom w ciemno, bowiem nikt
nie gwarantował im seansu
nagrodzonego Oscarami.
Ta impreza pokazała, jakim zaufaniem darzą knurowianie APN. To niewątpliwy
sukces tego klubu, ale i wyzwanie, bo poprzeczka została
zawieszona bardzo wysoko.
Akademicy muszą uważać,
by od tego sukcesu nie zaszumiało komuś w głowie. Bo jak
niedawno stwierdził Zbigniew
Boniek: Zarządzanie sukcesem jest niezwykle trudne…
Piotr Skorupa
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

STRZELCY
Łukasz Spórna
Michał Szczurek
Paweł Mastyj
Dawid Wiercioch
Ariel Mnochy
Jarosław Stępień
Krystian Boroń
Szymon Szulc
Jacek Nowak
Adrian Zabłocki
Maciej Stopa
Kacper Idziaszek
Tomasz Dura
Damian Kraska
Grzegorz Górka
Mateusz Mularczyk
Przemysław Jędrzejczak

8
7
7
8
8
8
8

19
16
13
12
9
7
2

48-27
48-23
34-28
41-26
31-43
21-44
17-49

6
5
4
4
3
2
0

1
1
1
0
0
1
2

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

1
1
2
4
5
5
6
16
14
13
10
10
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5

PROGRAM 10. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 19 GRUDNIA):
IPA Knurów – Bud-Expert Team (19.30), Team Stalmet – Tritech
(20.15), TKKF Mistral Intermarché – Vibovit (21.00).

Skat sportowy

Rekordowy wynik
2608 punktów - to najlepszy wynik w dotychczasowej rywalizacji szkaciorzy
w obecnej edycji Grand Prix
Knurowa. Rekordowym osiągnięciem może się pochwalić
Zenon Niemiec, który trium-

fował w turnieju, który odbył
się 6 grudnia. Ów turniej zakończył się też zmianą na pozycji lidera. Dotychczasowego - Stefana Wroblowskiego
zluzował Kazimierz Fąfara.

WYNIKI
Z 6 GRUDNIA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Zenon Niemiec
2. Bogumił Wolny
3. Kazimierz Fąfara
4. Dariusz Skowron
5. Jacek Zacher
6. Jan Pikus
7. Henryk Brola
8. Joachim Foit
9. Piotr Arent
10. Piotr Pakura

- 2.608
- 2.217
- 2.161
- 2.141
- 2.096
- 1.865
- 1.800
- 1.795
- 1.748
- 1.690

S

ekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice tradycyjnie już przygotowała
dla swych podopiecznych
formę sportowej rywalizacji
w tle z Mikołajem. Niektóre
konkurencje przeprowadzono jak najbardziej poważnie,
niektóre na wesoło.
Przy okazji tej pływackiej rywalizacji poznaliśmy
osoby, które nabyły kwalifikacje sędziowskie. Do grona
arbitrów dołączyły: Emilia
Brachaczek, Lilianna Pająk,
Alicja Furtak, Laura Bober
i Aleksandra Płowiec. Tuż
przed zawodami wszystkie
wymienione panie otrzymały
od młodych pływaków róże,
a po zakończonych zawodach
same wskoczyły do wody pokazując, że posiadają nie tylko
wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne.
- Dodatkowym punktem
programu był też tak zwany
wyścig australijski, w którym
brali udział wszyscy pływacy
jednocześnie. Rywalizacja
odbywała się na dystansie
szerokości basenu i po każdym pokonaniu tego dystansu ostatnia osoba odpadała z
dalszej zabawy. Konkurencję
w grupie młodszej wygrał
Dawid Bismor, a w starszej
Jakub Lewicki - mówi Tomasz Rzepa z knurowskiej
sekcji pływackiej.
Miejsca na podium w poszczególnych konkurencjach
wywalczyli:
- 25 m stylem dowolnym dziewczęta - rocznik 2010 - 1.
Magdalena Zając, rocznik
2009 - 1. Maria Bartecka,
rocznik 2008 - 1. Alicja Masoń, 2. Magdalena Szwarczyńska, 3. Julia Paciukanis,
- chłopcy - rocznik 2010 - 1.
Maksymilian Wieczorek,
rocznik 2009 - 1. Dawid
Bismor, 2. Arkadiusz Nahibowicz, 3. Dawid Skowroń-

Uczestnicy zawodów
otrzymali od organizatorów
nagrody, a dobrych wyników
gratulował Mikołaj
Grono knurowskich sędziów powiększyło się o pięć pań

ski, rocznik 2008 - 1. Michał
Stolarski, 2. Szymon Osada, 3.
Mateusz Kędzierski,
- 25 m stylem grzbietowym dziewczęta - rocznik 2010 - 1.
Magdalena Zając, rocznik
2009 - 1. Maria Bartecka, 2.
Dominika Rozumek, rocznik
2008 - 1. Alicja Szwarczyńska,
2. Alicja Masoń, 3. Wiktoria
Pawlik, - chłopcy - rocznik
2010 - 1. Maksymilian Wieczorek, rocznik 2009 - 1. Dawid Bismor, 2. Dawid Skow-

PiSk

1. Kazimierz Fąfara - 19.211
2. Stefan Wroblowski - 18.829
3. Janusz Nowak
- 18.590
4. Zenon Niemiec
- 18.588
5. Michał Foit
- 18.442
6. Konrad Sobieraj - 18.326
7. Henryk Brola
- 18.083
8. Joachim Makselon - 18.054
9. Janusz Kopeć
- 17.103
10. Ginter Fabian
- 17.077

Kolejny turniej odbędzie się 20 grudnia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

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

Foto: Piotr Skorupa

TKKF Mistral Intermarché – Team Stalmet 1:7 (0:2)
M. Bociański – D. Kraska 2, M. Stopa 2, B. Flis, D. Flis, A. Suchiński.
żółta kartka: P. Grzybek (TKKF Mistral Intermarché).
TKKF Mistral Intermarché: P. Ignasiak, B. Bogumiło, J. Nowak, R.
Jachimowski, M. Bociański, K. Winiarczyk, K. Stencel, P. Grzybek,
K. Przydatek, J. Skowronek, D. Długaj.
Team Stalmet: D. Maciaszczyk, D. Flis, B.Flis, D. Kraska, M. Stopa, A. Suchiński, P. Zagórski, P. Molata.
Tritech – IPA Knurów 1:4 (1:2)
M. Mikulski – Ł. Spórna 2, D. Kozdroń, M. Rozumek.
Tritech: K. Górka, B. Lewandowski, K. Idziaszek, G. Górka, M.
Szczurek, D. Wiercioch.
IPA Knurów: M. Froehlich, T. Metz, Ł. Spórna, J. Stępień, S.
Jezierski, D. Kozdroń, W. Kempa, K. Ferenstein, D. Tałajkowski,
M. Rozumek.
Bud-Expert Team – Paderek Team 3:5 (1:1)
L. Kastelik, K. Boroń, S. Brodziński – F. Szydło 2, S. Szulc, J.
Bajer, B. Barzak.
żółta kartka: T. Malczyk (Paderek Team).
Bud-Expert Team: K. Szymanik, K. Boroń, T. Nowosielski, J. Nowosielski, L. Kastelik, A. Czerkies, S. Brodziński.
Paderek Team: P. Burliga, S. Pawlik, B. Czopek, A. Mirowski, F.
Szydło, M. Nowosielski, S. Szulc, J. Bajer, T. Malczyk, B. Barzak.

Było wesoło

Foto: Piotr Skorupa

9. KOLEJKA Z 12 GRUDNIA:

Foto: Piotr Skorupa

Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej

roński, 3. Aleksander Szafarz,
rocznik 2008 - 1. Michał
Stolarski, 2. Szymon Osada,
3. Mateusz Kędzierski,
- 50m stylem motylkowym
- dziewczęta - rocznik 2005
- 1. Justyna Pietrykowska, 2.
Aleksandra Czerkies, rocznik
2004 - 1. Weronika Morciszek, - chłopcy - rocznik 2007
- 1. Wiktor Ciupke, 2. Jakub
Matiaszewski, rocznik 2006
- 1. Łukasz Szyszka, rocznik
2004 - 1. Jakub Lewicki,
- 50 m stylem klasycznym dziewczęta - rocznik 2007 - 1.
Julia Powiecka, 2. Małgorzata
Poręba, 3. Julianna Wieczorek, rocznik 2006 - 1. Zofia
Sontag, 2. Alicja Skowrońska, 3. Zofia Sopel, rocznik
2005 - 1. Alicja Powiecka, 2.
Julia Sokół, rocznik 2004 - 1.
Natalia Szmit, - chłopcy - 1.
Adam Sgolik, 2. Filip Szczechowiak, 3. Bartosz Kobiółka,

rocznik 2006 - 1. Bartłomiej
Baron, 2. Przemysław Midura,
rocznik 2005 - 1. Dawid Pawlik, rocznik 2004 - 1. Miłosz
Marszałek,
- 50 m stylem dowolnym dziewczęta - rocznik 2007
- 1. Małgorzata Poręba, 2.
Julia Powiecka, 3. Julianna
Wieczorek, rocznik 2006 1. Zofia Sontag, 2. Patrycja
Nahibowicz, 3. Zofia Sopel,
rocznik 2005 - 1. Alicja Powiecka, 2. Justyna Pietrykowska, 3. Aleksandra Czerkies,
rocznik 2004 - 1. Weronika
Morciszek, 2. Natalia Szmit,
- chłopcy - rocznik 2007 1. Adam Sgolik, 2. Wiktor
Ciupke, 3. Igor Późniak, rocznik 2006 - 1. Michał Sobieraj,
2. Przemysław Midura, 3.
Łukasz Szyszka, rocznik 2004
- 1. Jakub Lewicki, 2. Miłosz
Marszałek.
PiSk
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Kickbokserzy
w blasku medali

Foto: arch. FC Knurów

Knurów, Tarczyn. Udany Puchar Europy

Ze znakomitej strony pokazali się
reprezentanci Fight Club Knurów podczas
Pucharu Europy w Kickboxingu X Mazovia
Cup International w Tarczynie

Z

awody pod patronatem Polskiej Federacji Kickboxingu odbył y się w miniony
weekend. Zgromadziły prawie 400
zawodników z 42 teamów, m.in. z
Francji, Węgier i Ukrainy. Stały na
bardzo wysokim poziomie.
Walki toczone były na 6 matach
i w oktagonie.
Występ knurowian rozpoczął
Szymon Mątewski (Junior -65 kg).
Wszedł do oktagonu w kategorii UFR

informacja własna wydawcy

Full Contact (1 runda boks, 1 runda
Kickboxing, 1 runda K1).
- W finale spotkał się z tegorocznym Mistrzem Świata Szymonem
Cielekiem z Kick Boxing Fighter
Nowa Sól, któremu uległ na punkty
po bardzo dobrej walce. Następnie
stanął do walki w kolejnej kategorii Junior K1. Tu również doszedł
do finału, w którym spotkał się z
Damianem Majszakiem z Furyon
Full Contact Team Włocławek.

Po równej, bardzo
m o c n e j wa l c e i
mimo wszystko - Reprezentanci FC Knurów będą mile wspominać Puchar Europy – na zdjęciu
naszym zdaniem (od lewej): Szymon Mątewski, trener kadry Adam Rydzak, trener Grzegorz
Sobierajski, Patryk Herdzina, prezes PFKB Piotr Bąkowski, Igor Szkodny,
- kontrowersyjnym Przemysław Wilk i Jarosław Herdzina
werdykcie sędziów
Bardzo dobrze zaprezentował stwa, charakter do walki i teraz może
uległ przeciwnikowi – relacjonuje
trener Grzegorz Sobierajski. - Szy- się debiutant Przemysław Wilk cieszyć się z wywalczonego własnymi
mon zrobił swoje, nie spalił się, za- (Senior -70 kg). Stoczył dwa bardzo rękami i nogami medalu – podkreśla
notował dobre, równe pojedynki i z zacięte i emocjonujące pojedynki w trener Sobierajski.
Organizatorzy docenili udział
tej prestiżowej imprezy przywiózł do formule UFR Tatami (1 runda boks,
1 runda Kickboxing, 1 runda K1). knurowian w jeszcze innej dziedziKnurowa aż 2 srebrne medale.
W walce finałowej uległ na punkty nie. Za pomoc w przygotowaniu imreprezentantowi Egidy Olsztynek. Z prezy prezes PFKB Piotr Bąkowski
Tarczyna przywiózł srebrny medal i uhonorował brązowym medalem
tytuł wicemistrza Pucharu Europy. członka ekipy Jarosława Herdzinę.
Trudne walki toczyli najmłodsi
Pięć medali, w tym złoto i cztery
reprezentanci FC Knurów w ka- srebra, to bogaty plon.
tegorii Kadet Starszy - 60 kg UFR
- Tym występem zakończyliśmy
Tatami (1 runda boks, 1 runda nasze tegoroczne zmagania sportoKickboxing, 1 runda K1) - Patryk we. To był dobry i ciężko przepraHerdzina i Igor Szkodny. Za ry- cowany rok – podkreśla Grzegorz
wali mieli zawodników z Węgier i Sobierajski. – Przeżyliśmy nie lada
Ukrainy. Dali radę, dzięki czemu boje i choć nie było łatwo, to wiepo raz drugi w karierze spotkali się lokrotnie poczuliśmy smak sukcesu
w finale. Walkę o złoto nieznacz- zdobywając medale na Turniejach
nie wygrał bardziej doświadczony Międzynarodowych, Mistrzostwach
Igor, srebrny medal zawisł na szyi Polski, Pucharze Europy i przede
Patryka.
wszystkim Mistrzostwach Świata.
- Patryk nie zawiódł, stoczył Oby tak dalej...
oprac. bw
piękne walki, pokazał chęć zwycięinformacja własna wydawcy
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