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foto-migawki

Uczniowie knurowskiego MG
nr 1 weszl i w wiosnę Festiwalem
Zdrowego Stylu Życia. We wtorek
zamiast tradycyjnych lekcji młodzież najpierw, w części dnia poświęconej żywieniu, poznawała
zdrową dietę w teorii i prakt yce.
informacja

Potem przyszedł czas na gimnastykę – jogę, zumbę, kickboxing
czy siatk ówkę . Ruchowe zjęcia
odby wały się równolegle w salach
gimn astyc znych MG nr 1 i zaprzyjaźnionej MSP nr 1.
Tekst i foto: MiNa

Za końc zył się konk urs na
stanowisko dyrek tora Miejskiego
Przed szkol a nr 13 – tę funk cję
nada l będzie pełnić Aldona Rychlewska. We wtorek z rąk Piotra

Suró wki, zastę pcy prezy denta
Knur owa, dyrek tor Rych lewsk a
otrzy mała oficja lną nomi nację .
W krótk iej urocz ystoś ci w knurowsk im Urzęd zie Miasta uczest-

niczy ła równ ież Anna Misiu ra,
dyrek tor Miej skieg o Cent rum
Eduk acji.
Tekst i foto: Jb

Knurów. Zgubił się?

Knurów

Szczeniaczek szuka domu

sobotnie popołudnie Straż
Miejska otrzymała zgłoszenie
o mężczyźnie awanturującym się
w sklepie przy ul. Batorego. Jak się
okazało, pan pod wpływem alkoholu
mocno rozrabiał: klął, groził innym
klientom, a nawet przesuwał lady.
Aby go uspokoić, strażnicy musieli użyć kajdanek. Został przewieziony do komisariatu. Po drodze i już
na miejscu groził i znieważał funkcjonariuszy. Odmówił poddania się
badaniu na alkometrze. Czynności
w tej sprawie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.

Pieska znaleziono kilka dni temu. Błąkał się po
parku w Szczygłowicach. Nie wiadomo, co się
stało – może się komuś zgubił, może ktoś go
porzucił…
Foto: archiwum prywatne

Awanturnik
na cyku
W

/bw/
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Knurów

Opiekun poszukiwany

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Knurowie prowadzi nabór na stanowisko
opiekuna nad osobami starszymi

M

ile widziany będzie ukończony
kurs opiekuna lub doświadczenie zawodowe, zaś dodatkowym

reklama

atutem – wykształcenie w zawodzie
pielęgniarki.
Praca będzie mobilna (na terenie
Knurowa oraz Czerwionki-Leszczyn), toteż osoby zainteresowane
jej podjęciem powinny dysponować
samochodem i posiadać prawo jazdy
kategorii B. Opiekun będzie pracować na umowę-zlecenie. Więcej informacji można uzyskać w knurowskim PCK pod numerami telefonów:
32 235 22 11 lub 691 377 573.
MiNa

rafił do miejsca, gdzie trudno
o domowe ciepło. Piesek jest
bardzo grzeczny, trochę wystraszony
i nie do końca rozumie, co się dzieje.
Ma około trzech miesięcy. Jak dziecko przytula się do każdego, kto okaże
mu choć odrobinę czułości.
W rybnickim schronisku czeka
na człowieka, który się nim zaopiekuje i stworzy dobry dom.
jb

Knurów

Wolny
wybieg?

Strażnicy miejscy
niejedno widzieli
i słyszeli, ale
nawet ich mogło
zaskoczyć zgłoszenie
o paradujących po
ul. Koziełka... kurach

A

taką skargę otrzymali w miniony wtorek po południu. Udali
się na miejsce i faktycznie zastali
w rejonie drogi drób. Byli też właściciele kur. Panowie zostali pouczeni
i poproszeni o zagonienie ptactwa
do kurnika.
/bw/
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Śląsk. Uwaga rodzice...

Ten wieloryb może zabić

- Pies najlepszym
przyjacielem
człowieka - mawia
się bo to prawda;
z jakiegoś powodu
w tym przypadku
zwierzę przyjaźnie
nastawione
nie było...

Foto: Internet

J

ak informuje KMP w Gliwicach, we wtorek kurator pewnego
15-latka powiadomił policję, że
jego podopieczny dokonał samookaleczenia. Chłopiec trafił do szpitala
z głębokimi ranami ciętymi na obu
przedramionach. Według wstępnych
ustaleń ten autodestrukcyjny czyn ma
związek z interaktywną grą, rozpowszechnianą przez media społecznościowe, zwaną „Niebieski wieloryb”.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzą
policjanci z Łabęd. Tablet, którym
posługiwał się 15-latek, został zabezpieczony. Policja złożyła też wniosek
o to, by chłopiec trafił na obserwację
do szpitala psychiatrycznego.
Podobny przypadek miał miejsce
w Knurowie. Z informacji uzyskanych w jednym z gimnazjów wynika,
że w ubiegłym tygodniu szkolny psycholog zauważył na przedramieniu
ucznia wycięty ostrym narzędziem
napis „f50”. Początkowo chłopiec
wypierał się, jakoby miało to związek
z grą. Po kolejnej rozmowie - tym
razem ze szkolnym pedagogiem przyznał, że rzeczywiście w nią gra.
We wtorek nastolatek trafił do szpitala. Jego rodzice złożyli do organów
ścigania doniesienie o podejrzeniu o
popełnienie przestępstwa przez nakłanianie do samobójstwa. Telefon i
laptop, z których korzystał nastolatek,
zostały zabezpieczone na potrzeby
postępowania.
O „Niebieskim wielorybie” zrobiło
się w Polsce głośno w marcu tego roku.
Prokuratura Krajowa wydała w tej
sprawie komunikat informujący o trojgu nastolatków z województwa zachodniopomorskiego, którzy na ramionach
i przedramionach wycięli sobie ostrym
narzędziem ten sam symbol - „f50”.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
wystosowało w tej sprawie list do dy-

Gra zaczyna się niewinnie, ale jej koniec
bywa krwawy, a nawet śmiertelny

rektorów szkół, obligujący do działań
prewencyjnych w tej sprawie.
Jak wstępnie ustalono, chłopiec
wdał się w niebezpieczną grę, w której tajemniczy „opiekun” wydaje
coraz to poważniejsze w skutkach
polecenia. Samookaleczenie to nie
ostatni element „zabawy” – doświadczenia innych krajów wskazują, że
na koniec „rozgrywki” dzieci mogą
popełnić samobójstwo.
„Niebieski wieloryb” pochodzi
z Rosji. Polega na tym, że gracz otrzymuje od tajemniczego „opiekuna”
kolejne „wyzwania”. Wśród zadań do
wykonania są przechadzki po torach
kolejowych, oglądanie filmów grozy,
albo właśnie samookaleczenia. Opiekun życzy sobie, by wykonywanie kolejnych poleceń było udokumentowane.
Ostatnim zadaniem jest skok z dachu.
Na fali popularności „Niebieskiego wieloryba”, przed którym
ostrzegają i media, i szkoły, zdarza
się, że dzieci zaczynają grać w nią dla
żartu – do tworzenia niby-ran uży-

8 marca makabrycznego odkrycia dokonał
leśniczy w Stanicy. Podczas patrolowania
lasu znalazł ciało mężczyzny
Stanica

Znaleziono ciało

– Zwłoki były w stanie znacznego rozkładu – informuje nadkomisarz Marek Słomski, rzecznik
Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.

Przyczyna śmierci jeszcze
nie jest znana. Trwają badania,
które pomogą ustalić tożsamość
mężczyzny.
jb

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl
podano do publicznej wiadomości wykaz nr 5/GB/17 nieruchomości
gruntowej zabudowanej przewidzianej do sprzedaży na rzecz jej
użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej.

Przegląd Lokalny Nr 12 (1252) 23 marca 2017 roku

wają pisaków i keczupu, a dotarłszy
do ostatniego etapu – skaczą z dachu
budy dla psa. Jednak żartować nie
ma z czego, co unaocznia przypadek
nastolatka z Gliwic. Tym bardziej,
że samookaleczenia to nie najgorszy
czyn, do jakiego może skłonić „Niebieski wieloryb”.
W ostatnich dniach prokuratury,
policja, dyrektorzy szkół apelują do
rodziców, opiekunów i osób odpowiedzialnych za opiekę i wychowanie
dzieci, a także do użytkowników
internetu, by zwracali uwagę, co
małoletni robią w sieci i czy ich
zachowanie nie zdradza niczego, co
sugerowałoby uczestnictwo w niebezpiecznej grze. Oprócz tego dobrze też
po prostu rozmawiać z dzieckiem, by
choć z grubsza wiedzieć, czym żyje.
Warto w codziennej bieganinie znaleźć dla niego czas. Często samookaleczenia są wołaniem o pomoc, uwagę
i miłość. Niestety, zdarzają się nie od
dziś, także bez udziału wieloryba.
MiNa

Knurów

Pijana
matka

Foto: internet

Niebezpieczna gra, która skłania użytkowników
do samookaleczeń, dotarła do Polski. W tym tygodniu
za jej sprawą do szpitala trafili nastolatkowie z Gliwic
i Knurowa. – Rodzice, sprawdzajcie, czym w sieci
zajmują się wasze dzieci, jakie strony odwiedzają
i z kim się komunikują – apeluje gliwicka policja

Rzucił się
z kłami
do twarzy

Knurów. Trzy kobiety ofiarami agresywnego psa

W niedzielę rano pies biegający
samopas po osiedlu Cztery Pory
Roku atakował ludzi i zwierzęta.
Obserwacja weterynaryjna
da odpowiedź, czy zwierzę
ma wściekliznę

O

godz. 7.45 dyżurny Straży
Miejskiej przyjął zgłoszenie
o psie, który na ul. Jesiennej
atakuje inne czworonogi i spacerujące z nimi właścicielki.
Agresywne zwierzę (z wyglądu
przypomina owczarka niemieckiego) zostało odłowione i przewiezione
do schroniska w Rybniku.
Decyzja o poddaniu psa obserwacji weterynaryjnej zapadła, kiedy
na policję zgłosiły się trzy pogryzione przez niego kobiety.
- Jedna z pań została ugryziona
w twarz i dłonie, pozostałe mają
pokąsane dłonie i poszarpane kurtki
- informuje nadkom. Marek Słomski,

rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Policja szuka właściciela agresywnego psa. Jeśli go nie znajdzie,
prześle do mediów komunikat ze
zdjęciem owczarka, licząc, że ktoś
wskaże jego pana.
Za niezachowa nie środ ków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia grozi grzywna do 250 zł lub
nagana. Natomiast jeśli sprawca
działał nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.
Sprawą zajmuje się Komisariat
Policji w Knurowie.
/g/

śladem naszych publikacji
Nie reagujesz
- akceptujesz

15

marca około godz. 11 policjanci
zatrzymali 47-letnią kobietę.
Knurowianka miała pod swoją opieką
trzy córki – sześciolatkę i dwie dwunastolatki. Funkcjonariuszy zaniepokoiło zachowanie kobiety. 47-latka
była kompletnie pijana - wydmuchała
prawie 3 promile. Dziewczynki trafiły
do placówki opiekuńczej.
- Matce za to, że naraziła córki na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi do trzech
lat pozbawienia wolności – tłumaczy nadkomisarz Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – Może również utracić
prawa rodzicielskie.
jb

Przeczucie nie myliło ekspedientki sklepu rybnego, która w
kierowcy opla rozpoznała mężczyznę nie wylewającego za kołnierz. Dzięki reakcji trojga świadków udało się zapobiec tragedii.
- Zareagowałam, bo nie chciałam mieć nikogo na sumieniu
- r elac jonowała „na gorąco”
sprzedawczyni.
Przypomnijmy. Kiedy kobieta
zobaczyła, jak znany jej z widzenia mężczyzna brawurowo
wjeżdża na plac za Biedronką,
poprosiła kolegę, by odebrał
kierowcy kluczyki. Ten spełnił
jej prośbę, a klient sklepu rybnego zgodził się przeparkować
samochód w bezpieczne miejsce.
Wtedy podchmielony kierowca
wszczął awanturę.

Świadkom nie pozostało nic
innego, jak tylko wezwać policję.
To była bardzo dobra decyzja,
bowiem w organizmie 32-letniego kierowcy krążyło ponad 3,3
promila alkoholu! Dodajmy, że
już przy 2 promilach u człowieka
występują zabur zenia mowy,
senność, a także obniżenie kontroli zachowania i poruszania się.
Strach pomyśleć, co mogłoby
się stać, gdyby nikt nie przeszkodził kierowcy w dalszej jeździe.
Mężczyzna stracił prawo jazdy,
czeka go proces karny i wyrok
(do dwóch lat pozbawienia wolności).
- Z całą pewnością odczuje
też swój czyn finansowo - dodaje
nadkom. Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. - Kara grzywny, jaka
go czeka, to minimum 5 tys. zł.
/g/
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Foto: Andrzej Porada

Dzięki unijnym pieniądzom polepszył się
stan okolicznych ścieżek rowerowych,
teraz na ich utrzymanie samorządy muszą
sięgać po własne pieniądze

Knurów. Wiosenny wysyp „leżaków”...

Promile
zbijają z nóg
„Cukier krzepi” – wołał slogan
sprzed lat. „Wódka lepi(ej)”
– drwili prześmiewcy. Jednak
co za dużo, to niezdrowo,
zwłaszcza jeśli chodzi o promile.
Potrafią mocno... osłabić

P

Knurów. Obradowała Rada Miasta

Pieniądze na trasy
Dokładnie 22 uchwały trafiły pod głosowanie
radnych podczas sesji Rady Miasta.
Obrady odbyły się w ubiegłą środę

R

ada zgodziła się na przekazanie 25 tys. zł na rzecz Powiatu Gliwickiego. To kwota
dotacji na pok r ycie w ydatków
związanych z utrzymaniem infrastruktury (tras rowerowych) powstałej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej
dla mieszkańców zachodniej części
Subregionu Centralnego”. Powiat
jest liderem projektu, Knurów wraz
z pozostałym gminami powiatu
partneruje w tym przedsięwzięciu.
Radni zdecydowali też o przeznaczeniu powiatowi dotacji na realizację
zadania pod nazwą „Usprawnienie i
rozbudowa infrastruktury rowerowej
na drodze powiatowej Nr 2980S”
[chodzi o ulice Lignozy, al. Piastów
i Książenicką – dop. red.]. Dotacja
ma wynieść 50 proc. ostatecznych
kosztów, ale z zastrzeżeniem, że nie
więcej niż 30 tys. zł.
Podobny zapis, czyli 50 proc.
kosztów, ale tym razem nie więcej
niż 50 tys. zł odnosi się do kolej-

nej dotacji z budżetu miasta na
rzecz Powiatu Gliwickiego. W tym
przypadku dotyczy ona wykonania
„Projektu modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. B. Chrobrego
do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i
Kosmonautów”.
Przyjęcie kilku uchwał stanowiło zgodę na przystąpienie do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania w różnych rejonach miasta. Jeden z dokumentów
dotyczył obszaru przyległego do ul.
Koziełka, gdzie inwestor planuje
– jak czytamy w uzasadnieniu do
uchwały - „wybudować zamknięte
osiedle zabudow y mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z bramą
wjazdową na drogę dojazdową do
realizowanej zabudowy”.
Mocą kilku uchwał wprowadzono zmiany w tegorocznym
budżecie Knurowa. 60 tys. zł – to
kwota zabezpieczona na zasilanie
rezerwowe budynków magistratu

przy ul. Ogana i Niepodległości.
35 tys. zł – zagwarantowano na
montaż gruntowej pompy ciepła na
potrzeby Domu Kultury („na opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego” – czytamy w
uzasadnieniu). 50 tys. zł – to kwota
zabezpieczona w budżecie gminy
na zadanie pod nazwą „Dostawa i
montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji
w obiektach sportowych MOSiR
Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz
ul. Szpitalnej 23 w Knurowie” –
opracowanie wstępnej dokumentacji projektowej na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości) i w internecie - na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).
/b/

rzekonał się o tym obywatel
Irlandii, który w minioną
środę wieczorem zaniemógł
niedaleko marketu Dino. Leżącego
na ziemi mężczyznę zauważyli patrolujący okolicę strażnicy miejscy.
67-letni przybysz z Zielonej Wyspy,
jak się okazało po spożyciu alkoholu,
uskarżał się na ból lewej ręki w okolicy barku. Na miejsce wezwano pogotowie, które przewiozło mężczyznę
do szpitala w Gliwicach. Strażnicy
powiadomili też znajomego, do
którego obcokrajowiec przyjechał
w gości.
Chwilę wcześniej patrol Straży
Miejskiej otrzymał zgłoszenie o
nietrzeźwym mężczyźnie leżącym
w pobliżu stadionu przy ul. Dworcowej. Faktycznie tak było. Mundurowi ustalili miejsce zamieszkania
pana i sprawili, że po chwili znalazł
się pod opieką bliskich.
Inny amator mocnych trunków
przegrał walkę o pion na ul. Witosa.
Doszło do tego w ubiegły wtorek po
południu. Mężczyzna w stanie upojenia alkoholowego został przebadany przez lekarza. Medyk wykluczył
konieczność skierowania do szpitala.
Patrol Straży Miejskiej przewiózł
mocno nietrzeźwego knurowianina
do mieszkania pod opiekę matki.
Dochodziła 4 rano w sobotę, gdy
do SM dotarło zgłoszenie o mężczyźnie leżącym przed klatką schodową
budynku przy ul. Sokoła. Na miejscu
strażnicy zastali smacznie śpiącego
pana. Wypity przezeń w nadmiarze

alkohol sprawił, że to dość niewygodne miejsce noclegu mu nie przeszkadzało. Mimo wszystko mundurowi nie pozwolili mu kontynuować
snów na dworze i odprowadzili do
miejsca zamieszkania.
Nie minęło pół godziny, a ten
sam patrol Straży Miejskiej został
wezwany do lokalu przy ul. Lignozy.
Wedle zgłoszenia miał tam zostać
uderzony mężczyzna. Na miejscu
zastano zgłaszającego, będącego pod
wpływem alkoholu. Miał otarcia naskórka w okolicy nosa. Jak twierdził,
został uderzony przez nieznanego
mu mężczyznę, jednak nie potrafił
wskazać sprawcy. Ponieważ nie potrzebował pomocy lekarskiej, został
przewieziony do miejsca zamieszkania. Mundurowi udzielili mu też
informacji, jak może – jeśli zechce
– postępować w tej sprawie.
Uprzejmości takiej ze strony
strażników nie zaznali dwaj inni
panowie, którzy tego samego dnia,
niedługo przed północą, spożywali
alkohol przy ul. Dworcowej. Czynili
to na przystanku autobusowym,
czyli tam, gdzie nie powinni. Za
łamanie prawa funkcjonariusze
ukarali ich mandatami.
W niedzielne popołudnie ekspedientka jednego ze sklepów przy ul.
Witosa powiadomiła Straż Miejską o
dwóch mężczyznach zaczepiających
klientów. Strażnicy zastali na miejscu
dwóch panów pijących alkohol. Tym
razem skończyło się na pouczeniu.

oraz ułatwienia dla niepełnosprawnych, tak i teraz mamy nadzieję, że
to rozwiązanie się spopularyzuje i
będzie dostępne w coraz to większej
liczbie tego typu miejsc publicznych

– mówi Marcin Włodarczyk z pilchowickiej firmy Budotechnika, której
innowacyjny pomysł spotkał się z
dużym zainteresowaniem mediów.

/bw/

Pilchowice, Stroń Śląski. Aż chce się połknąć linę...

Tablety do toalety
I

leż to razy w codziennym pędzie
wpadamy w irytację, bo „pada”
nam bateria w smartfonie. Nie zawsze mamy gdzie ją podładować; w
przestrzeni publicznej zdecydowanie
brakuje takich miejsc. Podobnie jest
z miejskimi szaletami – w niejednym
mieście mieszkańcy narzekają na ich
niedobór. Toteż toalety pilchowickiej
firmy Budotechnika mają zaspokoić
obie potrzeby – zarówno naturalną,
jak i tę „technologiczną”.
4

Ładowanie telefonu w WC to
pomysł niekonwencjonalny. Czy się
przyjmie na szerszą skalę – okaże
się wkrótce. Póki co, toaleta rodem
z Pilchowic stanęła już w Stroniu
Śląskim.
Sprzęt można ładować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynku, przez bezprzewodowy
indukcyjny port albo przez gniazdko USB (ale wówczas trzeba mieć
własny kabel). Stanowisko do ła-

dowania znajdujące się wewnątrz,
to podświetlona wnęka. R zecz
jasna, sprzętu nie trzeba koniecznie trzymać w dłoni – we wnęce
zmieści się nawet mały laptop, zaś
obok zewnętrznego gniazdka też
jest miejsce, gdzie można spokojnie
oprzeć telefon.
- Tak jak staramy się zawsze proponować przewijaki dla niemowląt
przydatne rodzicom z małymi dziećmi, szereg systemów bezpieczeństwa

Foto: materiały pasowe Budotechniki

To jest WC na miarę naszych czasów
– pilchowicka firma produkuje szalety,
do których można nie tylko pójść
„za potrzebą”, ale... naładować
telefon, tablet lub niewielki laptop

oprac. MiNa
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Knurów. O krok od tragedii

Pułapka na dzieci
O mały włos, a zabawa w berka skończyłaby się dla 9-latka tragicznie.
Chłopiec nie zauważył luźno zwisającego sznura na pranie...
Foto: archiwum prywatne

ka. – Szczęściem w nieszczęściu było
to, że sznur zerwał się na wiązaniu,
a nie zacisnął na krtani syna.
Rodzice 9-latka wykluczyli, by
któryś z mieszkańców celowo zastawił sidła na bawiące się dzieci. Chcą
przestrzec innych oraz uzmysłowić
zarządom wspólnot, jak niebezpieczne mogą być luźno zwisające
sznury na pranie.
– Zdajemy sobie sprawę, że pranie
gdzieś trzeba suszyć, jednak co jakiś
czas warto skontrolować, czy sznury
są odpowiednio naprężone i czy nie
zagrażają dzieciom – dodaje matka
chłopca.
/g/

edena wydawałaby się idealnym
i bezpiecznym miejscem do
zabawy: mnóstwo przestrzeni, trzepaki, piaskownice, ławki... Tak było
do czwartkowego popołudnia, kiedy
troje dzieci zaczęło biegać w obrębie
ul. Wita Stwosza.
W pewnym momencie 9-latek
wpadł z impetem na luźno zwisający
sznur na pranie i przerwał go. Ni-

czego nieświadom bawiłby się dalej,
gdyby rówieśnicy nie zauważyli na
jego szyi krwawej pręgi. Kolega z koleżanką natychmiast odprowadzili
wystraszonego 9-latka do babci.
Po kilkunastu minutach adrenalina ustąpiła, a u chłopca odezwał się
palący ból.
– Dzięki Bogu wszystko skończyło
się dobrze – przyznaje matka dziec-

Informacja własna wydawcy
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Wiosna na huśtawce

Sezon placów zabaw rozpoczęty. Odwiedziliśmy
jeden z nich – przy ul. Lotników, stosunkowo
nowy, bo oddany do użytku w ubiegłym roku
– Ta huśtawka jest super! Pomieści dużo osób jednocześnie – zachwalają Krzyś i Kuba. To właśnie ich
spotkaliśmy tu półtora roku temu,
gdy po starym, skromnym placu
zabaw zostało tylko trochę piachu
[Piaskownica zostaje, PL nr 27/2015
PL]. Mało brakowało, a na wniosek
części mieszkańców powstałby tu
parking. Jednak ostatecznie w głosowaniu wygrał plac zabaw.
– Bardzo się z tego cieszę, zresztą
nie tylko ja, ale i inni rodzice – zapewnia pani Sylwia. Przychodzi tu
z dziećmi regularnie. Place zabaw są
ważnym miejscem spotkań nie tylko
dla dzieci. One mogą się tu wyhasać,
a ich opiekunowie – porozmawiać,
wymienić doświadczenia.
– Na osiedlu nie ma zbyt wielu
miejsc, gdzie dzieci mogą się bawić –

Czerwona pręga na szyi chłopca pokazuje jak niewiele
brakowało do nieszczęścia; szczęśliwym trafem sznur nie
wytrzymał naporu 9-latka i zerwał się na wiązaniu...

R

Miał być parking, jest plac zabaw – dzieciom to zdecydowanie
odpowiada...

mówi pani Sylwia. – Nawet nie chcę
myśleć, jak by to było, gdyby powstał
tu parking na czterdzieści miejsc.
– Brakuje tu jednak przyrządów
dla najmłodszych, no i szkoda, że
teren nie jest ogrodzony, wtedy człowiek byłby spokojniejszy. Ale i tak
dobrze, że jest to, co jest – dzieli się
odczuciami babcia jednego z bawiących się maluchów.
Na placu przy ul. Lotników są
huśtawki, zjeżdżalnia oraz piaskownica (wszystko na miękkim,
bezpiecznym podłożu), a tuż obok
– siłownia „pod chmurką”. Uzupełniają je ławki i kosze na śmieci.
W tym roku Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje utworzenie placu zabaw
przy Alei Piastów.
MiNa

reklama
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Katowice

Przez trzy dni panie bawiły się
wspólnie na XX Ogólnopolskim
Zjeździe Krystyn

K

to obchodzi imieniny tak
radośnie jak Krystyny? Tym
ra zem pa nie św iętowa ł y
w Katowicach, od 11 do 13 marca.
Na tegoroczne, jubileuszowe spotkanie przybyło 680 Krystyn. Wśród
nich – zarówno takie, które co roku
biorą udział we wspólnym świętowaniu, jak i debiutantki. Krystyny
już dojrzałe, ale też rówieśniczki
przedsięwzięcia, dwudziestolatki,
a nawet dwu- i czteroletnie Krysie.

Swoją reprezentację miał też Knurów – siedmioosobowa grupa spędziła w Katowicach dwa dni. Były
to Krystyny: Dąbrowska, Gmyz,
Grabowska, dwie Krystyny Losze
(jedna z nich ma na drugie Barbara),
Mirecka i Palka. Tym razem panie
mogły wyraźnie promować swoją
małą ojczyznę – wreszcie doczekały
się koszulek z miejskim logo. Dodatkowym emblematem były wianki,
które nosiły śląskie uczestniczki

Foto: arch. prywatne.

Setki Krystyn
znowu razem

Foto: arch. prywatne.

Zjazdu, w odróżnieniu od pozostałych Krystyn, które tradycyjnie
założyły kapelusze.
– W tym roku spotkanie przebiegało pod hasłem „Krystyny w Katowicach – Mieście Muzyki” i rzeczywiście, było bardzo muzycznie
– relacjonuje Krystyna Palka, która
już po raz jedenasty uczestniczy
w Zjeździe. – Były wspaniałe koncerty. W NOSPRze muzyka irlandzka,
zespół Carrantouhill i szkolna orkiestra z Żor pod dyrekcją Krzesimira
Dębskiego.
– I Kuba Badach – ma tak wspaniały głos, że aż mrozi! – dodaje Krystyna Mirecka, również weteranka
Zjazdów, tegoroczny jest dla niej
siódmym.
Muzycznych a kcentów było
więcej. W sobotę w Teatrze Śląskim
Krystyny obejrzały spektakl „Skazany na bluesa”, oparty na biografii
legendarnego lidera zespołu Dżem,
Ryszarda Riedla. Z kolei podczas
niedzielnego bankietu imieninowego w Międzynarodowym Centrum
Kongresow ym solenizantki odwiedził... syn Ryszarda, Sebastian
Riedel, który niespodziewanie wyjął
gitarę i zagrał mini-recital. Podczas
wieczoru show dał Krzysztof Respondek. Były też tańce.
– Podobno młodzież już nie umie
tańczyć w parach, tylko w kole czy
w grupie – mówi Krystyna Palka. –
My tańczymy właśnie jak młodzież,
a czasem i w parach.
Fina łow y koncer t odbył się
w Filharmonii Śląskiej. Miejsce
nieprzypadkowe jak na jubileusz
– to właśnie tu odbył się przed laty
koncert I Zjazdu Krystyn. Zarówno
wówczas, jak i teraz wystąpił na nim
Wiesław Ochman, śpiewak operowy,

a prywatnie – mąż Krystyny.
– Zaśpiewał trochę, a my razem
z nim, dzielił się przeżyciami, wspomnieniami – relacjonują knurowskie
Krystyny. – To radość widzieć go
z bliska. Zaśpiewałyśmy mu też „Sto
lat”, bo dwa dni wcześniej miał swoje
80. urodziny.
Drugą gwiazdą koncertu w filharmonii był Zbigniew Wodecki
(łatwo się domyślić, jak ma na imię
żona piosenkarza).
W poniedziałkowym korowodzie w centrum Katowic solenizantkom towarzyszyła orkiestra dęta.
O godz. 13.13 na miejskim rynku
rozbrzmiał hejnał Krystyn.
Oprócz wydarzeń muzycznych
były też wycieczki.
– Część z nich sobie odpuściłyśmy,
bo przecież znamy te miejsca na Śląsku z niedzielnych wycieczek rodzinnych, ale przyjezdnym dziewczynom
się podobało – przyznaje Krystyna
Palka. – Były w Cieszynie, Pszczynie,
w Beskidzie Śląskim.
– Myśmy były w Muzeum Śląskim – opowiada Krystyna Mirecka.
– Tam po raz pierwszy widziałam,
jak wygląda górnicza szatnia. Można

było sobie przypomnieć, jak wyglądała dawna śląska kuchnia, odświeżyć
historię Solidarności...
– A w galerii sztuki sakralnej
zobaczyłam knurowskie akcenty:
naszą Matkę Boską z dzieciątkiem,
a także Cyryla i Metodego – dodaje
Krystyna Palka.
Uczestniczki zjazdów co roku
niezmiennie wracają z nich pełne
wrażeń, a czekając na kolejne, spotykają się w podgrupach.
– Dziewczyny są aktywne przez
cały rok, organizują wycieczki, rajdy
rowerowe. My też co pewien czas
spotykamy się na kawie – przyznają
knurowskie Krystyny. – I już czekamy na kolejny zjazd. Kto tam nie
był, niekoniecznie nas zrozumie.
Niektórzy mówią: po co tam jedziecie,
co w ogóle robicie, jak to się w ogóle
można bawić, kiedy są same kobiety!
A pewnie, że można!
Jak już wstępnie ustalono, miejscem następnego Zjazdu będzie
Olsztyn. Wszystkie Krystyny, które
chciałyby dołączyć do szerokiego
grona swoich imienniczek za rok,
zapraszamy do kontaktu z redakcją.
MiNa

Knurów. Strażacy OSP Szczygłowice podsumowali 2016 rok
Foto: Bogusław Wilk

Potrzebni... jak zawsze

Druhowie szczygłowickiej jednostki kontynuują dzieło
poprzedników zapoczątkowane w 1911 roku...

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczygłowicach byli jednomyślni: zarządowi
należy się absolutorium za 2016 rok. Równie zgodni byli przyjmując plan działalności
jednostki na rok bieżący

G

łosowanie odbyło się w sobotę podczas
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Członków OSP Szczygłowice. Okazało się
pomyślne dla zarządu, który tworzą: prezes
Jan Przybyła, naczelnik Tomasz Przybyła,
skarbnik Piotr Pawlata, sekretarz Dariusz
Poloczek i Adam Przybyła.
Strażacy pozytywnie ocenili ubiegłoroczną działalność. Jak zawsze (precyzyjnie
mówiąc: od 1911 roku; jednostka działa 106
lat...) można na nich było liczyć w sytuacji
zagrożenia życia i mienia. Brali też udział
w kursach i szkoleniach, prowadzili zajęcia
6

edukacyjne, włączali się w przedsięwzięcia
środowiskowe i udzielali się w pracach na
rzecz jednostki.
Wśród zamierzeń znaczące miejsce
zajmują starania o nowy lekki wóz bojowy.
Aktualnie używany ma najlepsze lata za
sobą. Ochotnicy nie będą też stronić od
dalszego podnoszenia kwalifikacji. Nie
odmówią również udziału w działaniach na
rzecz lokalnej społeczności.
Obradom strażaków przysłuchiwali
się goście, m.in. reprezentujący samorząd
Piotr Dudło – sekretarz miasta, a zarazem

prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP
w Knurowie, Adam Ostalecki – dyrektor
generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, asp. sztab. Paweł Myślin
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie i Joanna Dymkowska z knurowskiego
Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zebraniu przewodniczył dh Andrzej
Pach, prezes honorowy Zarządu Miejskiego
Związku OSP w Knurowie.

/bw/

Miłym akcentem zebrania było wręczenie
odznaczeń za długoletnią służbę; na zdjęciu:
były wieloletni prezes OSP Szczygłowice
Jan Bismor przyjmuje gratulacje
od prezesa Piotra Dudło
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Foto: archiwum UM Knurów

Z kart historii. Jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej

„Knurowianka” w koralach
2017 rok nie jest zwykłym dla Spółdzielni
Mieszkaniowej „Knurowianka”. Za dwa miesiące,
28 maja, minie 35 lat od jej założenia

M

łodsza „siostra” LWSM
(początki tej spółdzielni
sięgają 1959 roku) powstała
z inicjatywy 31 członków, którzy
na zebraniu założycielskim w 1982
roku powołali Górniczą Spółdzielnię
Mieszkaniową przy Kopalni Węgla
Kamiennego „Knurów”.
– Celem powstania Spółdzielni
było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich członków, będących
jednocześnie pracownikami kopalni
„Knurów” – czytamy na jej internetowej witrynie (www. knurowianka.
pl). – Terenem działania GSM była
gmina Pilchowice i miasto Knurów.
Spółdzielcy dynamicznie zabrali się do działania. W Knurowie
zrealizowali budowę 83 mieszkań
w dwóch budynkach przy ul. Sienkiewicza 29 i 31.
Pod koniec lat 80. i na początku
kolejnej dekady spółdzielnia kontynuowała budowę osiedla Foch.
W I etapie powstało 128 mieszkań
(o pow. 6495 m2) w budynkach przy
ul. Gen. J. Ziętka 14, 16, 18 i 22 –
wraz z apteką, stacją wymienników

ciepła i trafo. W ramach etapów
II i III oddano do użytku siedem
budynków wielorodzinnych (o pow.
11 824 m 2) wraz z infrastrukturą
techniczną i społeczną.
26 czerwca 1991 roku podczas
Zebrania Przedstawicieli Członków
została zmieniona nazwa spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Knurowianka” w Knurowie została
formalnie zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Katowicach 17 września 1991 roku.
W 1997 roku zasoby spółdzielni
powiększyły się o budynek zlokalizowany przy ul. H. Sienkiewicza 40,
w którym znajduje się 39 mieszkań
o powierzchni 1980 m 2 . Budynek
ten został przejęty nieodpłatnie od
KWK „Knurów”.
Obszar działania spółdzielni
wykraczał poza granice Knurowa.
Na terenie gminy Pilchowice spółdzielcy zbudowali osiedle „Piaski”.
Składa się na nie 55 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą
techniczną (gazociąg, wodociąg, stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia

Śląsk

Podaruj książkę dla Kresów
Nawowołyńsk i Maniewicze to dwie miejscowości
na Ukrainie, gdzie trafią książki zebrane przez
Fundację „Pomaganie łączy ludzi”. Każdy może
dołączyć do zbiórki

W

ojenna zawierucha zmieniła
postać świata – także tego
obok nas. Ziemie dotychczas leżące
w granicach Polski, znalazły się poza

nimi. Akcja „Książka na Kresy” to
pomoc dla Polaków, którzy zdecydowali się zostać tam, gdzie mieszkali
ich pradziadowie. Aby pielęgnować

Miejsca, gdzie można przynosić dary dla Kresów: Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach filie nr 15 (ul. Piastowska 3), 17 (os. Milenium ul. Spółdzielcza 33a)
i 20 (ul. Bernardyńska 2), siedziba NSZZ Solidarność KWK Knurów-Szczygłowice w Knurowie (ul. Dworcowa 1), Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach (ul. Ogrodowa 47), Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach (ul.
Świerczewskiego 1) oraz filie pilchowickiej GBP w Żernicy (ul. Szafranka 9),
Wilczy (ul. Karola Miarki 123) i Nieborowicach (ul. Główna 50).

ścieków) i społeczną (pawilon handlowy i przedszkole). Po skończeniu
dzieła majątek ten spółdzielnia
przekazała aktami notarialnymi na
rzecz właścicieli.
SM „Knurowianka” stara się
dotrzymy wać tempa zmieniającym się czasom i oczekiwaniom
lokatorów. Z dobrym skutkiem...
– Spółdzielnia jako jedna z pierwszych w województwie opomiarowała
wszystkie węzły cieplne w budynkach, zamontowała wodomierze
wody ciepłej i zimnej – podkreślają
spółdzielcy. – Kolejnymi etapami działania było zabudowanie
zaworów termostatycznych, podzielników kosztów ogrzewania,
automatycznych odpowietrzników i prace termomodernizacyjne.
Od zarania swoich dziejów ilość
spółdzielców zwiększyła się kilkunastokrotnie. Obecnie zrzesza
508 członków, w tym 59 członków
oczekujących.
Na terenie Knurowa zarządza
454 mieszkaniami (o pow. 25 060,8
m2), 145 mieszkaniami usytuowanytradycje przodków i uczyć nowe
pokolenia języka polskiego, Polacy
na Kresach potrzebują wsparcia.
Fundacja „Pomaganie łączy ludzi”
zbiera dla kresowiaków książki.
– Posiadasz niepotrzebne, niezniszczone kolorowe bajki i czytanki
dla dzieci, książki dla młodzieży
i dorosłych wydane po 1989 roku,
między innymi słowniki, słowniki

Trudno wyobrazić sobie panoramę współczesnego Knurowa
bez budynków wzniesionych przez SM “Knurowianka”

Obecne władze SM „Knurowianka”:
Zarząd: zastępca prezesa zarządu Ewa Stasiowska i członek zarządu Ewa
Dusza (aktualnie spółdzielnia nie ma prezesa);
Rada Nadzorcza: przewodniczący Piotr Kołodziejak, sekretarz Barbara Małkiewicz oraz członkowie: Andrzej Witkowski, Dariusz Majer, Benedykt Jakubowski,
Adam Dzieża i Krzysztof Linart.

mi w czterech Wspólnotach Mieszkaniowych (o pow. 7198 m 2) oraz
terenami zabudowanymi i zagospodarowanymi (place, drogi, chodniki
i parkingi o powierzchni 52 383 m2).
35-lecie spółdzielni, czyli „koralowy” jubileusz, zbiega się z 10.
rocznicą od uhonorowania Laurem
Knurowa, najwyższym miejskim
wyróżnieniem. W 2007 roku Rada
Miasta doceniła ćwierćwiecze (wówczas) działalności urozmaiconej
i ważnej dla Knurowa.
– Spółdzielnia Mieszkaniowa
“Knurowianka” jako podmiot zarządzający zasobami mieszkaniowymi
przyczyniła się na przestrzeni 25 lat

dwujęzyczne, polską literaturę piękną, lektury szkolne? Przekaż je nam
– apeluje fundacja.
Przynosić można również audiobooki, zabawki oraz gry planszowe.
Zbiórka trwa do 30 kwietnia. Pierwszy transport z darami pojedzie
do Nowowołyńska i Maniewicz na
Wołyniu.
Jb

XII Zbiórka Żywności „Tak, Pomagam! ”

Pomóż przed Wielkanocą

24 i 25 marca możemy włączyć się
w przedświąteczną akcję na rzecz potrzebujących
z knurowskiego Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie
Chorych
„Tak, Pomagam! ” – pod takim
hasłem Caritas w całym kraju od lat
organizuje przedświąteczne zbiórki
żywności dla potrzebujących. Tym

razem akcja została zaplanowana
na najbliższy piątek i sobotę, 24 i 25
marca. W Knurowie zbiórka zostanie przeprowadzona w sklepach

swojej działalności do utożsamiania
miasta Knurowa z dobrej jakości zarządzaniem oraz dbałością o zasoby
mieszkaniowe – czytamy w uzasadnieniu do podjętej przed dekadą
uchwały RM.
Kontynuatorzy dzieła członków
założycieli zamierzają podtrzymać
ten poziom jakościowy.
– Władze Spółdzielni dążą do
tego, aby w kolejnych latach Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” rozwijała się, jeszcze lepiej
zaspokajając potrzeby mieszkaniowe
swoich członków – zapewniają.
Oprac. bw

Pomóc, można również wpłacając
dowolną kwotę na konto fundacji.
Zebrane środki będą przeznaczone
m.in. na transport. Prosimy o wpłaty z dopiskiem „Książka na Kresy”
na nr konta: Bank Spółdzielczy
w Sośnicowicach 24 8460 0008
2001 0004 1957 0001 lub konto dla
wpłat z zagranicy POLU PL PR PL 24
8460 0008 2001 0004 1957 0001

sieci „Biedronka” przy ul. Witosa
i Szpitalnej. Chętni do włączenia
się w przedsięwzięcie mogą przekazywać wolontariuszom artykuły
spożywcze o długim terminie przydatności, a zarazem łatwe w przechow y waniu (np. mąkę, cukier,
makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, herbatę, słodycze). Paczki
z zebranymi produktami zostaną
przekazane potrzebującym z knurowskiego Ośrodka Matka Boże
Uzdrowienie Chorych.
/g/
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Wywiad. Dr Tomasz Rożek dla Przeglądu

Smog mnie denerwuje
– Walka ze smogiem to głównie walka z naszymi
przyzwyczajeniami – twierdzi dr Tomasz Rożek,
gospodarz programu „Sonda 2”, przekonując, że
z zanieczyszczeniami powietrza można walczyć, nie
wydając pieniędzy

Foto: Monika Sontag

– Niezależnie od tego, gdzie się pracuje, jest jedna cecha, którą
powinno się mieć: ciekawość – podkreśla dr Tomasz Rożek

8

która buduje studio i musi je wyposażyć, aby można było przeprowadzać
tam różne eksperymenty. Kręcenie
minuty programu to jedna godzina
pracy z kamerami. Części nagrywane
w studio idą szybciej niż te poza nim.
Gdy wyjeżdżamy do Gdańska, by
nagrać dwie minuty do programu, to
samo kręcenie zajmuje nawet kilka
godzin.
– Skąd czerpie Pan pomysły?
– Powstają w mojej głowie, później je konsultuję i wspólnie je rozpracowujemy. Jest to wielostopniowa
praca.
– W 43 odcinku „Sondy 2” przyglądał się Pan bliżej dinozaurom.
Czy to możliwe, że żyły one kiedyś
na terenie dzisiejszego Knurowa?
– To jest nie tyle możliwe, ile pewne, że występowały na terenie Polski.
Tylko że Polska, a konkretnie ta część
Europy, była wtedy w zupełnie innym
miejscu na mapie świata. Panowały
tu więc zupełnie inne warunki.
– W lutym 2011 roku wydał
Pan książkę pt. „Nauka – po prostu. Wywiady z wybitnymi”, która
zyskała miano najlepszej książki popularnonaukowej sezonu
2010/2011. Spodziewał się Pan
takiego sukcesu?
– Nie. Nie mam tak, że spodziewam się nagród. Zależy mi na tym,
żeby mój odbiorca był zadowolony
i żeby chętnie do mnie wracał. Natomiast jak dodatkowo ktoś mnie za
to nagradza, to sprawia mi to wielką
przyjemność.
– Ostatnie wpisy na Pańskim
blogu poruszają temat smogu,
który przez długi czas był jednym
z najczęściej poruszanych tematów w mediach. Dlaczego smog
jest szkodliwy dla człowieka i jak
można wyeliminować problem zanieczyszczonego powietrza?
– Kiedyś zrobiłem sobie listę
rzeczy, które mnie denerwują. Były
na niej punkty związane z systemem
edukacji, systemem opieki zdrowotnej. Wtedy zdałem sobie sprawę, że
są to rzeczy, które kompletnie ode

ukończył fizykę i dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim. Posiada tytuł
doktora nauk fizycznych. Jako dziennikarz jest niestudzonym popularyzatorem
nauki. Od roku jest gospodarzem programu „Sonda 2” w TVP 2. W Programie
3 Polskiego Radia odpowiada na „Pytania z kosmosu”. Współpracował (i czyni
to nadal) z wieloma gazetami, m.in. Gościem Niedzielnym (szef działu „Nauka
i gospodarka”), National Geographic, Wiedzą i Życiem, Wprost, Rzeczpospolitą,
Gazetą Wyborczą, Dziennikiem Zachodnim.
Jest autorem książki pt. „Nauka – po prostu. Wywiady z wybitnymi”, będącej
zbiorem rozmów z naukowymi ekspertami z różnych dziedzin, m.in. cybernetyki, robotyki, nanotechnologii, genetyki czy klimatologii.
W 2008 roku został uhonorowany tytułem „Popularyzatora nauki”, nadanym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z serwisem „Nauka
w Polsce” Polskiej Agencji Prasowej.
Źródło: wikipedia.org

Powiat

Licealista na czele forum

Michał Mazur został przewodniczącym zarządu
Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego, którego
celem jest współpraca między samorządami szkół
powiatu gliwickiego i zaangażowanie młodzieży
w życie publiczne

D

la Michała to nie pierwszyzna,
bowiem w liceum im. I. J. Paderewskiego pełni funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego.
Czym jest Forum Młodzieży
Powiatu Gliwickiego?
– To organizacja konsultacyjno-doradcza w sprawach dotyczących
młodzieży powiatu – wyjaśnia Dawid Puchalski, jeden z członków
grupy inicjatywnej. – Głównym celem jego działalności będzie zaangażowanie młodzieży w życie publiczne
naszego powiatu. Chcemy to realizować m.in. poprzez możliwość uczestnictwa w posiedzeniach komisji Rady
Powiatu Gliwickiego, organizowanie
konsultacji społecznych oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym i sportowym.
Nadzór nad działaniem forum
będzie sprawować wicestarosta Ewa
Jurczyga.
sisp, Szymon Kędzierski

Foto: Monika Sontag

Szymon Kędzierski: – Łączy Pan pracę w telewizji, radiu
i w „Gościu Niedzielnym”. Skąd na
to wszystko czas?
Dr Tomasz Rożek: – Dobre
pytanie. To nie jest tak, że w telewizji robię zupełnie coś innego niż
w radiu, czy pisząc książki lub dla
„Gościa Niedzielnego”. Często są to
te same tematy, ciekawi ludzie, którzy
mają wiedzę. Zapraszam ich później
do telewizji, a potem dochodzę do
wniosku, że mają tyle ciekawego do
powiedzenia, że robię z nimi dłuższy
wywiad, np. do gazety. W pewnym
sensie to się ze sobą zazębia. Właśnie
dlatego, że potrafię to ułożyć i dopasować do siebie, to się udaje. Wydaje
mi się, że trzeba w życiu tak zarządzać swoim czasem, aby wszystkie
aktywności się dopasowały.
– A transport nie jest problemem?
– W redakcji „Gościa Niedzielnego” nie muszę pojawiać się osobiście,
ponieważ teksty mogę pisać w drodze
do Warszawy na nagranie do „Sondy”. Natomiast wiedząc wcześniej,
kiedy będę w Warszawie, mogę poprosić w radiu, aby przygotowano
wtedy dla mnie studio. Wiele rzeczy
można zrobić z pewnym wyprzedzeniem, niektóre właśnie tak robię, więc
myślę, że da się to pogodzić.
– W jaki sposób został Pan prowadzącym „Sondy 2”?
– Kilka lat temu złożyłem w Telewizji Polskiej projekt programu popularnonaukowego. Po zmianie dyrekcji
odkurzono ten projekt. Może ktoś
sobie przypomniał, że taki pomysł
jest i go zaakceptowano. To był pomysł autorski, który ja wymyśliłem,
w którym piszę scenariusze i który
prowadzę, więc żadnego castingu na
prowadzącego program nie było.
– Jak długo trwa przygotowanie
„Sondy 2”?
– Bardzo trudno jest to ocenić
w przeliczeniu na jeden odcinek. Na
pewno praca nad scenariuszem trwa
wiele godzin, następnie są konsultacje, trzeba się też umówić z ekipą,

mnie nie zależą. Co ja mogę zrobić, by
system edukacji lub opieki zdrowotnej lepiej działał? To jest kompletnie
poza mną. Natomiast kwestia ochrony środowiska zależy od nas. My
sami produkujemy zanieczyszczone
powietrze, na przykład dlatego, że
produkujemy śmieci, że nie dbamy,
by nasze piece były przygotowane
do sezonu grzewczego. Często pada
takie hasło: „Fajnie byłoby nie mieć
smogu, ale to kosztuje, bo przecież
trzeba piec wymienić, a nie każdego
na to stać”. To nie jest prawda. Ze
smogiem można walczyć nie wydając pieniędzy, co więcej, wdrażając
pewne działania można te pieniądze
zaoszczędzić! Jeżeli oczyścimy piec,
nawet w czasie sezonu regularnie
będziemy dbali o to, żeby komin miał
odpowiedni cug, żeby nie był w środku oblepiony sadzą, to wtedy woda
będzie się szybciej grzać, a wówczas
na tym oszczędzamy. Właśnie to
mam na myśli mówiąc, że walka ze
smogiem to głównie walka z naszymi
przyzwyczajeniami.
– Telefon komórkowy jest nieodłącznym elementem życia niemal każdego człowieka. Czy to
urządzenie może mieć szkodliwy
wpływ na zdrowie?
– Uważam, że wszystko, co nie jest
używane z umiarem, może szkodzić.
Największą szkodliwością telefonów
komórkowych, wbrew pozorom, nie
są fale czy promieniowanie, lecz sposób, w jaki poznajemy świat i komunikujemy się z drugim człowiekiem.
To, w jaki sposób media społecznościowe wpływają na młodych ludzi,
jest całkiem dobrze przebadane. Jeśli
telefony są nadużywane, to z pewnością nie jest to wpływ pozytywny.
– Jakie cechy powinna mieć
osoba pracująca na co dzień w telewizji?
– Nie potrafiłbym powiedzieć, jakie cechy powinien mieć na przykład
dobry dźwiękowiec. Na pewno musi
mieć słuch, ale co poza tym?
Powiem o dziennikarzach: w telewizji musisz dobrze wyglądać,
w radio już niekoniecznie. Za to
musisz mieć dobrą dykcję, umieć
formułować myśli w sposób zgrabny.
Rożne media mają swoją specyfikę,
ale niezależnie od tego, gdzie się pracuje, jest jedna cecha, którą powinno
się mieć: ciekawość.

Dr Tomasz Rożek

Informacja własna wydawcy

Rozmawiał Szymon Kędzierski

Sprostowanie
Zdjęcie w fotomigawce, zamieszczonej w poprzednim wydaniu PL,
informującej o spotkaniu dra Tomasza Rożka z licealistami, opatrzyliśmy błędnym opisem. W rzeczywistości jego autorką była Monika
Sontag. Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja
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Knurów. Zachwyciła jurorów wypiekami, ale...

Przejechała się na czekoladzie
Katarzyna Panfiluk odpadła z programu „Bake Off - Ale ciacho!”.
Nie poradziła sobie w konkurencjach, których tematem przewodnim była
czekolada

foto: materiały prasowe

Kulinarne umiejętności Katarzyny Panfiluk przysporzyły jej
wielu sympatyków wśród widzów telewizyjnego show

D

la nauczycielki z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie
rywalizacja o miano Króla Wypieków zakończyła się w trzecim
odcinku. Panfiluk nie miała łatwego
zadania, bowiem najpierw jurorzy
przygotowali dla uczestników skom-

plikowaną recepturę na naked cake,
a następnie poprosili o przygotowanie bloku czekoladowego.
Już w konkurencji technicznej
pani Katarzyna przekonała się, jak
kapryśnym produktem potrafi być
czekolada. Tort, który zrobiła, nie

Knurów. Nastolatek zapracował na sukces

Sam talent nie wystarczy
Mateusz Zmuda, uczeń Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2, zdobył III miejsce
w prestiżowym międzynarodowym konkursie
„Bóbr”

Mateusz Zmuda ciężko pracuje, aby nie zmarnować talentu.
Efekty widać gołym okiem – III miejsce w „Bobrze”

foto-migawka

Kilkadziesiąt pań przebadało
piersi w mammobusie firmy Lux
Med Diag nosty ka, który w poniedz iałek zatrz ymał się w Gierałto wica ch przed resta uracj ą
Szma ragdowa. Uczy niły to w ramach Popu lacyjnego Prog ramu
Wcze snego Wyk ry wani a Raka

spełnił oczekiwań jurorów. Wiadomo było, że w kolejnym zadaniu nauczycielka musi dać z siebie
wszystko.
Kiedy wydawało się, że przygotowanie bloku czekoladowego uchroni
knurowiankę przed odpadnięciem
z programu, jak na złość, masa zaczęła się warzyć. Dzięki dopingowi konkurentów pani Katarzyna rzutem na
taśmę zaserwowała skromną wersję
klasyka PRL, niemniej Gosi Molskiej
i Krzysztofowi Ilnickiemu czekoladowy „ulepek” nie posmakował.
Werdykt mógł być tylko jeden...
– Kasiu, wypieki to twoje absolutne powołanie! Trzymamy kciuki za
twoje przyszłe sukcesy! – jurorzy nie
szczędzili nauczycielce ciepłych słów.
Udział w programie pozwolił
Katarzynie Panfiluk zainteresować
widzów regionalnymi smakami,
pomógł też powalczyć z niską samooceną.
Najważniejsze to z lekcji gotowania wyciągać naukę na przyszłość.
/g/

„B

óbr” powstał w 2004 roku na
Litwie i stamtąd przywędrował do Polski.
Konkurs promuje wśród uczniów
wiedzę z zakresu informatyki i matematyki. Uczestnicy o określonym
czasie logują się na specjalnej platformie i rozwiązują kilkanaście
zadań wymagających kreatywności
oraz logicznego myślenia. W tegorocznej edycji startowało prawie 15
tysięcy uczniów. Wyniki poznaliśmy
w grudniu – III miejsce na podium
zajął knurowianin Mateusz Zmuda.
10 marca laureatów „Bobra” zaproszono do Torunia – na Wydział
Matematyki i Informatyki UMK.
Nagrody młodym zwycięzcom wręczał m.in. prof. Maciej. M. Sysło
– znana i ceniona postać w świecie
informatyki.

Knurów. Wakacyjne propozycje MOPP
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
zaprasza dzieci i młodzież z knurowskich szkół
na letnie kolonie. Tym razem można wypoczywać
w Beskidach lub nad Bałtykiem

W góry czy może
nad morze
P

ierwszy turnus zaplanowano między 26 czerwca a 1 lipca w Gilowicach, w ośrodku Beskidek. Wśród
atrakcji przewidziano wycieczki
piesze i autokarową, zajęcia sportowe
(kompleks boisk), pływanie w basenie przy ośrodku, zabawy plastyczne
i muzyczne, konkursy i dyskoteki.
Koszt: 450 zł.
W dniach 24‒29 lipca odbędą się
kolonie w Rajczy (w ośrodku Góral).
W cenie wynoszącej 450 zł ujęto
m.in. warsztaty regionalne, bumper
ball, zajęcia sportowe, konkursy
muzyczne, dyskoteki i wycieczkę
autokarową.
W sierpniu (3‒16.08) na kolonistów z Knurowa czeka nadbałtycka
Słowińska Perła w Rowach. W programie m.in.: basen, w ycieczka
autokarowa do Słupska i Redzikowa

(aquapark), rejs statkiem po morzu,
zajęcia sportowe, konkursy, dyskoteki
i ognisko. Koszt: 1150 zł.
W cenie wszystkich kolonii są:
przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie (4 posiłki) i ubezpieczenie dzieci.
– Oferta przeznaczona jest dla
uczniów od ukończenia II klasy szkoły
podstawowej do III klasy gimnazjum
– informuje MOPP.
Informacje i zapisy od 25 kwietnia w sekretariacie MOPP (od godz.
8 – w poniedziałki, wtorki i czwartki
do godz. 16, w środy do godz. 17,
a w piątki do godz. 15) lub telefonicznie (od godz. 8.30 – pod nr. tel. 32 235
27 13). Siedziba MOPP znajduje się
przy Al. Lipowej 12.
Więcej informacji na stronie
www.mopp.knurow.edu.pl (email:
mopp_knurow@tlen.pl).

– Byłem trochę zdenerwowany,
stojąc przed taką ilością osób i przyjmując gratulacje od pana profesora,
ale też bardzo zadowolony – opowiada Mateusz. Knurowianin uczy
się w MSP-2 – informatycznej kuźni
talentów. Pod okiem Małgorzaty
Sznapki, nauczycielki informatyki,
dzieci co rusz zdoby wają laury
w programistycznych zmaganiach.
Pani Małgorzata mocno wspiera
utalentowane maluchy, choć…
– Sam talent nie wystarczy – podkreśla pani Sznapka. – Dzieci bardzo

ciężko pracują. Już przed godz. 7 są
na kółku informatycznym. Motywują się nawzajem, czasem wspólnie
poszukują rozwiązań.
Sukces Mateusza mile wszystkich zaskoczył.
– W zeszłym roku Mateusz, jeśli
chodzi o konkursy programistyczne,
kilka razy był blisko podium. Bardzo
się cieszę, że w końcu się udało –
mówi Małgorzata Sznapka. – Mateusz ma wspaniały analityczny umysł.
Wiedziałam, że stać go na podium….

/bw/

Tekst i foto: Justyna Bajko

Informacja własna wydawcy

Foto: Bogusław Wilk

Piersi umożliwiającego bezpłatną
mammografię kobietom w wieku
50‒69 lat. – W sumie chęć udziału
zgłosiło 75 pań – powiedziała Przeglądowi Anna Lipińska z Lux Med.
Panie Bogu miła i Zofia przyjecha ły z Przys zowic . Obyd wie
chwa liły sobie bliskość „mobilnej

Przegląd Lokalny Nr 12 (1252) 23 marca 2017 roku

przychodni” i możliwość zgłoszenia się na badan ie bez potrz eby
rejestracji. Mammografii poddają
się regul arnie , co dwa lata. Zapewniły, że w przyszłości również
to uczynią. – Sami musimy zadbać
o zdrowie, bo nikt za nas tego nie
zrobi – mówią.
/bw/
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rozrywka nr 12
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Damian Pawlik z Bełku

Hubert Fojcik z Czerwionki-Leszczyn

Kacper Stawiarz z Pilchowic

Zoﬁa Bryłka z Czerwionki-Leszczyn

Oskar Dudziński z Knurowa

Szymon Bajerski z Czerwionki-Leszczyn

Tomasz Kluczniok z Czerwionki-Leszczyn

Aleksandra Wieczorek z Knurowa

Igor Kiełbasa z Zabrza

Hanna Rzitki z Tworoga Małego

ur. 13.03.2017 r., 3890 g, 57 cm

ur. 14.03.2017 r., 2520 g, 47 cm

ur. 15.03.2017 r., 3570 g, 53 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).

12

ur. 16.03.2017 r., 3180 g, 50 cm

ur. 16.03.2017 r., 3290 g, 51 cm

25-26.03.2017 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Ozzy - godz. 16.00
Wszystko albo nic - godz. 18.00

Ozzy - godz. 16.15
Maria Skłodowska-Curie - godz. 18.00
Kong. Wyspa Czaszki - godz. 20.00
24.03.2017 r.
PIĄTEK
Ozzy - godz. 16.15

ur. 15.03.2017 r., 3400 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
10/2017 brzmiało: „ROŚLINKA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Laura Zbierańska.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 16.03.2017 r., 4030 g, 57 cm

23.03.2017 r.
CZWARTEK

ur. 14.03.2017 r., 3520 g, 53 cm

ur. 18.03.2017 r., 3720 g, 56 cm

ur. 18.03.2017 r., 3280 g, 52 cm

Gold - godz. 20.00
27-28.03.2017 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK
Ozzy - godz. 16.15
Wszystko albo nic - godz. 18.00
Gold - godz. 20.00

Wszystko albo nic - godz. 18.00
Gold - godz. 20.00

29.03.2017 r.
ŚRODA
Wszystko albo nic - godz. 19.00
Gold - godz. 21.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino
zastrzega
prawododo
zmian
repertuaru
Kino
zastrzegasobie
sobie prawo
zmian
w repertuaru

10

Julia Zaraś z Knurowa

ur. 18.03.2017 r., 2770 g, 49 cm

Michał Piasecki z Knurowa

ur. 19.03.2017 r., 3330 g, 53 cm
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Knurów

Nastolatki chcą do sejmu

Udział w rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży stał się tradycją Miejskiego Gimnazjum nr
3. Od trzech lat młodzież podejmuje starania, by zasiąść w poselskich ławach. W tej edycji
startują aż cztery drużyny. Do kolegów z „Trójki” dołączyło również dwoje uczniów z MG-1
umiejętności. Młodzież otwiera się na
świat, interesuje się tym, co dzieje się
wokół nich, odkrywa w sobie talenty,
z których często nawet nie zdawała
sobie sprawy.
– „Jedynka” pierwszy raz bierze
udział w rekrutacji. Zachęciły nas
również sukcesy gimnazjalistów
z „Trójki” z poprzednich lat – mówi
Michał Holona, nauczyciel z MG-1,
czuwający nad uczniami. – Chłopcy
działają już w samorządzie uczniowskim, teraz z pewnością zyskają nowe
doświadczenia. Dowiedzą się m.in.
jaką długą drogę trzeba pokonać, aby
np. otrzymać fundusze.

Foto: Justyna Bajko

I

dea Sejmu Dzieci i Młodzieży jest
prosta: dać młodym możliwość
wypowiedzenia się i zachęcić do
krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Sejm młodych zbiera się co
roku. W poselskich ławach zasiada
460 najlepszych uczniów wybranych
spośród tysięcy. Dostać się więc nie
jest łatwo.
W tym roku kandydaci na parlamentarzystów mają odna leźć
w przestrzeni publicznej miejsca,
gdzie wciąż jeszcze są symbole propagujące systemy totalitarne, oraz
upamiętnić lokalnych bohaterów.
Do połowy kwietnia mają czas na
zebranie materiałów i opublikowanie ich na specjalnie przygotowanej
platformie internetowej. Relacje,
złożone ze zdjęć, filmu i krótkiego
opisu, oceni komisja.
Z Knurowa startuje pięć drużyn
(cztery pierwsze to uczniowie MG-3,
ostatnia – MG-1): Ewa Pichura i Natalia Kłosek z II c, Paweł Rostkowski
i Bartosz Rejman z II b, Maja Zelek
i Bartosz Ciosek z II a, Dominik
Rybarz i Michał Kozłowski z II c
oraz Tomasz Matuszek i Filip Marek.
Skąd takie zainteresowanie sejmem?
– W poprzednich latach naszym drużynom udało się dostać do
Warszawy. Sukces zachęcił innych
– tłumaczy Iwona Nachman, nauczycielka z MG-3, opiekująca się
kandydatami na posłów. – Udział
w SDiM uczy gimnazjalistów nowych

Dziesięcioro wspaniałych

Uczestników różni wiele: poglądy, zainteresowania, sposób patrzenia na świat; łączy – potrzeba zmian.
Ewa i Natalia przy pominają
siostry. Obie tańczą od dziecka,
obie interesują się medycyną. Natalia chciałaby zostać chirurgiem
plastycznym, uczy się samoobrony,
czasami zagląda z rodzicami na tor
Formuły 1. Ewa w wolnych chwilach
maluje. Po filmie „Bogowie” zamarzyła, aby kiedyś, tak jak Zbigniew
Religa, ratować ludzkie życie.
– Nie ma wiele kobiet kardiochirurgów. To męski świat. Wiem, że
będzie trudno, ale przecież wszystko
jest możliwe – śmieje się Ewa.
Dziewczyny zajmują się upamiętnieniem Związku Strzeleckiego,

Nastolatki z „Trójki” nie boją się świata, kandydowanie do młodzieżowego sejmu jest dobrym
tego świadectwem

który kiedyś działał w Knurowie.
Paweł i Bartosz planują stworzenie miejsca poświęconego zasłużonym knurowianom. Chcą przypomnieć m.in. postać księdza Koziełka
i Antoniego Słoniny. Panowie plany
mają ambitne – także te na życie.
– Młodzież nie lubi angażować się
w politykę. Myśli to, co jej się powie.
Ja mam swoje zdanie i swoje poglądy
– mówi Paweł. – Wyobrażam sobie,
że mógłbym kiedyś być posłem i założyć własną partię.
Póki co, Paweł gra w piłkę nożną,
marzy o kibicowaniu FC Barcelonie

na Camp Nou i snuje plany o podróży przez zachodnią Europę. Dla
Bartosza ważny jest świat ducha. Od
lat służy w kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Zainteresowania ma
niecodzienne – hoduje kwiaty, głównie róże, i uczestniczy w mszach
trydenckich.
– Lubię spokój dawnej liturgii,
cichość, której można doświadczyć
podczas jej trwania. Czuję, że dotykam wtedy Wielkiej Tajemnicy
– mówi. Za najważniejsze w życiu
uznaje dobroć i szacunek dla drugiego człowieka.

nić to, kim byli i za co walczyli. To
ważne postacie i nie można o nich
zapomnieć – tłumaczą.
Obaj gimnazjaliści interesują
się historią, lubią też sport – Michał
preferuje piłkę nożną, Dominik
– jazdę ekstremalną na rowerze.
Michał wciąż jeszcze szuka pomysłu
na życie. – Może informatyka? Czas
pokaże. Ważne, aby godnie żyć –
mówi. Dominik ma sprecyzowane
plany. – Pójdę na studia prawnicze.
Widzę siebie w sejmowych ławach…,
ale jeszcze długa droga przed mną.
Tomasza i Filipa zajmuje świat

Knurów. Wystawa w MBP

Paulina Grymel unika dosłowności. Tworzy obrazy niepokojące. Ich przekaz
nie jest oczywisty, a interpretacji może być tyle, ilu patrzących. W czwartek
początkująca malarka zaprezentowała kawałek swojego świata w Miejskiej
Bibliotece Publicznej

W

ędrówka po światach wyobrażonych to podróż niełatwa.
Paulina Grymel lubi obrazy niejednoznaczne, takie jakie tworzył Salvador
Dali, wymagające uważnego patrzenia i interpretacyjnej odwagi.
– Nie maluję portretów, pejzaży –
mówi Paulina. – Chciałabym, aby
każdy z oglądających zobaczył w moich obrazach coś innego.
Młoda malarka łączy realność
z fantazją. Na jednym z obrazów
skontrastowała kilkanaście szarych
postaci o zionących pustką oczach
z… żółtą kaczką. Na innym – przedstawiła oniryczną wizję powodzi,
w której toną dziwaczne głowy.
Wernisaż w Miejskiej Bibliotece
Publicznej to pierwsza poważna wystawa Pauliny. Młoda malarka uczy się
w Miejskim Gimnazjum nr 3. Maluje
od trzech lat. Na otwarciu wystawy
gimnazjalistce towarzyszyli koledzy
ze szkoły, nauczyciele oraz dyrekcja.

Wystawa Pauliny to kolejna inicjatywa biblioteki promująca knurowskie talenty.
– Jest tylu zdolnych ludzi w Knurowie, którzy nie mają gdzie pokazać
swoich prac. Chcemy im pomóc i dać
szansę – podkreśla Brygida Dreślińska, kierownik Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Knurowie.

Biblioteka nie przypomina tej
sprzed lat. Nie jest już miejscem,
gdzie tylko wypożycza się książki,
ale tworzy małe centrum kulturalne
– przestrzeń spotkania różnorodnych
sztuk, niekoniecznie związanych ze
słowem.
Obrazy Pauliny Grymel można
oglądać do końca kwietnia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Paulinę Grymel (druga z prawej) wspierają koleżanki ze szkoły

Foto: Justyna Bajko

Co się wyśni, co wyobrazi

Tomek i Filip chcą przybliżyć knurowianom postaci Jana Kwitka
i Antoniego Słoniny

Maja i Bartosz to ogień i woda.
Maja występuje na deskach teatru
Wit-Wit, śni o roli Roxie w musicalu
„Chicago” i lubi mówić to, co myśli.
Co wielbicielka poezji i teatru będzie
robić w sejmie?
– Startuję, bo uwielbiam otwierać
się na nowe możliwości, nie pozwalam się szufladkować – podkreśla
knurowianka.
Mai towarzyszy Bartosz – spokojny i zrównoważony. Interesują go
nowe technologie, myśli o zostaniu
prawnikiem. Gimnazjaliści chcą
upamiętnić w Knurowie postać
Tadeusza Różewicza – poety z Gliwic, który słowem i czynem walczył
z nazistami.
Kolejną drużynę tworzą Michał
i Dominik. Obszar ich działania to
Bojków.
– Z Bojkowem związani są trzej
westerplatczycy. Chcemy upamięt-

sprzed lat. Chcą przybliżyć knurowianom postać Jana Kwitka i Antoniego Słoniny.
– Wydaje nam się, że są za mało
docenieni w naszym mieście. Antoni
Słonina ma już swoją tablicę pamiątkową przy naszej szkole i chcielibyśmy podobną tablicę postawić dla
Jana Kwitka. Niedługo dowiemy się,
czy jest na to szansa – tłumaczą.
3 kwietnia chłopcy planują grę
terenową połączoną z prelekcją
o ważnych dla Knurowa postaciach.
– Już teraz zapraszamy na nią
wszystkich mieszkańców! – zachęcają.

Długa droga

Przed gimnazjalistami kilka tygodni wymagającej i trudnej pracy.
Tygodnie planowania i realizacji
zadań. Czy powtórzą sukces kolegów? Wyniki poznamy w połowie
kwietnia.
jb
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06, 793 181 986

7-26/17

www.przegladlokalny.eu

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1200 m2
w Knurowie ul. Chabrowa. Tel. 693 689 208

11-13/17

Sprzedam garaż przy ul. Targowej. Cena 29
tys. Tel. 600 887 923

12/17

Trener Michał Matuszewski ma powody do zadowolenia
z osiągnięć podopiecznych - Wiktorii Furtak i Alicji
Idzikowskiej, mistrzyni Polski na 50 m stylem grzbietowym

DAM PRACĘ
Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarzy, murarzy, stolarzy i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. kontaktowy
696 413 216 lub 660 795 216.
11-15/17

Docieplanie i malowanie elewacji, gładzie,
sufity powieszane, malowanie, kafelkowanie,
remonty. Tel. 602 407 190
10-13/17

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

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

1-13/17

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 32 238 21 93

9-15/17

Foto: archiwum prywatne Wiktorii Furtak

MOTORYZACJA

Przyjmę pracownika na docieplanie budynków. Tel. 602 407 190

12/17

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/16-41/17

5-26/17

Docieplenia budynków, remonty mieszkań.
Tel. 665 639 146

2-13/17

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane.
Adaptacja poddaszy. Kafelkowanie, wyburzanie ścianki, remonty. Tel. 785 948 716

10-13/17

Kuchnie - nieodpłatny pomiar, projekt, atrakcyjne ceny, szybkie terminy. Tel. 784 449 717

11-13/17

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

1-15/17

Knurów, Ostrowiec Świętokrzyski

Życiówki Wiktorii

ZDROWIE I URODA

Łazienki - projekt, remont, materiały, transport. Tel. 882 066 201

11-13/17

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

Dwoma rekordami życiowymi
zaznaczyła swój udział
w pływackich Mistrzostwach
Polski Juniorów knurowianka
Wiktoria Furtak

1-13/17 Y

Usługi remontowe, pomiar, wycena, projekt
3D gratis. Tel. 510 027 011

11-13/17

Z

awody odbyły się w Ostrowcu
Świętokrzyskim w poprzedni
weekend. Reprezentująca klub Sikret
Gliwice Wiktoria w kategorii 15-latek
dostała się do dwóch finałów „B”.

Emerytka szuka pracy – sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

3-26/17

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/17-odw.

NIERUCHOMOŚCI

Opiekun do zwierząt/wyprowadzanie psów
nieagresywnych. Tel. 604 482 453

2/17-odw.

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666
1/17-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/17-odw.

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

1/17-odw.

Do wynajęcia nowe mieszkanie ul. Floriana,
okolica Urzędu, wysoki parter, 2 pokoje,
częściowo umeblowane. Tel. 605 100 882,
601 763 688
11-12/17

Lokal do wynajęcia. Knurów, ul. Witosa 23,
74 m2, piętro, media, parking, 4 km od autostrady A4 i A1. Tel. 505 701 587, 32 236 03 34
11-14/17

Lokal handlowy do wynajęcia. Centrum
osiedla Knurów Łokietka. Tel. 515 344 855
10-13/17

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

1/17-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

1/17-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/17-odw.

Foto: archiwum prywatne Wiktorii Furtak

SZUKAM PRACY

Obydwa wyścigi mile zapamięta. 50 metrów stylem motylkowym
przepłynęła w 30,05 s. Pokonanie
100 metrów tym samym stylem zajęło jej 1 minutę i 7,1 s. Tym samym
ustanowiła dwie „życiówki”.
Nastolatka nie osiada na laurach. Lada dzień rozpocznie przygotowania do Letnich Mistrzostw
Polski. Formę szlifować będzie
pod okiem trenera Michała Matuszewskiego.
- Liczę na jeszcze lepsze rekordy życiowe – nie kryje optymizmu
młoda knurowianka. Trzymamy
kciuki.
/bw/

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 23 marca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
obejmującego obszar w rejonie ulicy ks. Alojzego Koziełka.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 778 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XXX/417/17
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy ks. Alojzego
Koziełka.

Mieszkanie Szczygłowice 52m 2, 2 pokoje,
109 000 zł Nieruchomości-Michał Gulajski,
telefon 507 799 766

12-13/17

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie
Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Sprzedam działkę budowlaną 1250 m2 Krywałd. Tel. 507 925 080

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 25 kwietnia
2017 r. (włącznie):

11-15/17

- pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów:
ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
- ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta
Knurów, ul. Niepodległości 7
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres:
ua@knurow.pl lub um@knurow.pl
Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent
Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Szczelna Garda gwarancją sukcesu
W

turnieju wystąpiło
121 zawodników
z 24 k lubów (31
kadetów, 43 juniorów i 47
seniorów).

„Perełek”
nie brakuje

Wśród wymienionej trójki
wyróżnionych jest uczestnik
mistrzostw Europy i świata.
Mowa oczywiście o Damianie
Durkaczu z knurowskiego
Spartana, współpracującym
od kilku lat z trenerem Ireneuszem Przywarą. Tym samym,
który w 1996 roku doprowadził
Concordię do drużynowego
mistrzostwa Polski, a później sekundował Tomaszowi
Adamkowi w drodze na szczyt
w boksie zawodowym.
Damian Durkacz wydaje
się być zawodnikiem, który wie
czego chce. I mimo kilku nieudanych prób w wywalczeniu
znaczącego sukcesu, nie rezygnuje z obranego kursu. Jego
celem jest m.in. udział w igrzyskach olimpijskich, a występ
w mistrzostwach Śląska pokazał, że nastolatek z Knurowa
jest zawodnikiem, który na
krajowym „podwórku” nie ma
sobie równych. Potwierdzają
to zresztą seryjnie zdobywane
tytuły mistrza Polski.

Fenomen Gardy

Damian Durkacz bryluje
w swojej kategorii wagowej,
a Garda Gierałtowice po raz
kolejny rozstawiła swych rywali po kątach i wygrała klasyfikację drużynową. Niestety za ten sukces organizatorzy
nie przewidzieli pucharu,
ale to przecież nie o puchar

chodzi, a o szkolenie na najwyższym poziomie.
Niekiedy można odnieść
wrażenie, że trener i działacz
Adam Spiecha, by móc realizować swój plan związany
z działalnością Gardy musi
iść pod prąd. I dzięki konsekwencji w działaniu i szkoleniu odnosi sukcesy, a przy
okazji potrafi zjednać wokół
swojego projektu osoby, które
są w stanie dołożyć do niego
swoją cegiełkę.

Konﬂikt na linii
zawodnicy - lekarz

W czasie mistrzostw nie
obyło się bez nieporozumień.
Do tych najpoważniejszych
dochodziło na linii zawodnicy – lekarz. Niektórzy nie
przebierali w słowach i mówili o skandalu. Górnik Sosnowiec tak opisywał sytuację, z którą nie potrafili się
zgodzić przedstawiciele kilku
klubów (zachowujemy oryginalną pisownię): - Jakież było
zdziwienie ekip pięściarskich,
jak Pan Doktor nie wyraził
zgody na stoczenie walki czternastu zawodnikom z różnych
klubów wśród których znaleźli
się zawodnicy którzy mają na
swoim koncie zdobyte medale
na mistrzostwach Polski (…).
Zawodnicy którzy byli
rozlosowani z wykluczonymi pięściarzami z automatu
awansowali do finału przez
walkowera, szkoda że na tak

ważnej imprezie jaką są Mistrzostwa Śląska o wyniku
decyduje lekarz i nikt i nic
nie jest w stanie zmienić tak
kontrowersyjnej decyzji (gdzie
byli organizatorzy? a może tak
miało być?) – pytają w Internecie przedstawiciele klubu
z Sosnowca.
O zaistnia łej sy tuacji
mieliśmy okazję rozmawiać
z lekarzem zawodów, który
stwierdził jednoznacznie, że
niedopuszczenie niektórych
pięściarzy do walk było spowodowane troską o ich zdrowie,
a nawet życie. Wielu z zawodników – zdaniem lekarza – nie
było przygotowanych do rywalizacji między linami ringu
ze względu na różnego rodzaju
dolegliwości zdrowotne.

Jeden ﬁnał
w innym terminie

Dla postronnego obserwatora niezrozumiałą decyzją
było rozegranie finału w kategorii do 75 kg w innym terminie. Tłumaczono to brakiem
czasu, ale nie dla wszystkich
takie tłumaczenie było zrozumiałe, bo przecież nie po
to organizuje się 3-dniową
imprezę o randze mistrzostw
Śląska, by finał tej czy innej
kategorii przenosić na podrzędny turniej, który zostanie
rozegrany w innym terminie.
Dla Gardy, Concordii
i Spartana medale wywalczyli:
- kadeci - waga 46 kg - Piotr

waga 91 kg - Patryk Szeszko
(Garda – złoto), Mateusz Król
(Garda – brąz), Aron Nocoń
(Garda – brąz), - waga +91
kg – Mateusz Wiśniewski
(Garda – brąz),
- seniorzy - waga 56 kg Adam Ryczko (Concordia –
srebro), Dawid Kubiak (Garda
- brąz), - waga 91 kg – Wojciech Czarkowski (Garda –
brąz), - waga +91 kg – Michał
Pietras (Garda – brąz).
Najlepsze trzy kluby w punktacji drużynowej: 1. KS Garda
Gierałtowice - 158 pkt, 2.
Górnik Sosnowiec – 125 pkt,
3. JKB Jawor Team Jaworzno
– 118 pkt.
Piotr Skorupa

Śląsk pokonał
Małopolskę
W rozegranym w Gierałtowicach
meczu bokserskim, Śląsk
pokonał Małopolskę 16:8

Serie ciosów wyprowadzanych przez Damiana
Durkacza zaowocowały poddaniem przeciwnika
w II rundzie

W

ramach imprezy zaplanowano 18 walk, z czego 12 odbyło się w ramach
meczu, który rozpoczął się po
myśli gości z Małopolski. Zespół ten objął prowadzenie 4:0,
a następnie 6:2. Do remisu 6:6
doprowadził Damian Durkacz
ze Spartana Knurów, który
w drugiej rundzie pokonał
Macieja Kiwiora (PTB Niger
Tarnów). Zwycięstwo podopiecznego Ireneusza Przywary było swego rodzaju impulsem dla zespołu ze Śląska.
W dziesiątej walce meczowej Marcin Trybalski z Gardy
Gierałtowice wypunktował

Mateusza Rojka (KS Rojek
Kraków), w następnej Mateusz Wuzik (Garda) 2:1 wygrał
z Tomaszem Wyką (Nowohucki Klub Bokserski) i Śląsk
prowadził 14:8, by ostatecznie
zwyciężyć 16:8.
Poza walkami meczowymi zaprezentowali się m.in.
Wiktor Górczewski z Concordii Knurów, który stosunkiem
głosów 2:1 pokonał Patryka
Turniaka (KSW Boxing Odra
Wodzisław Śląski) i Tomasz
Otworowski zwyciężając jednogłośnie Michała Doroszoka
(TS Czarni Góral Żywiec).
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Garda

B o k s a m a t or s k i , n az y wa ny ol i mpijsk i m, od
co najmniej kilkunastu lat
znajduje się w g łębok i m
kryzysie. Brak regularnych
roz g r y wek l igow ych s e niorów mocno ograniczył
grono osób uprawiających
szermierkę na pięści, czego
efektem jest brak sukcesów
na arenie międzynarodowej.
Mimo tego kryzysu wiele
klubów tętni życiem i prowadzi szkolenie najmłodszych,
od kadetów po juniorów.
W gronie tych, którzy
mieli okazję zaprezentować
się w k nurowskim ringu,
można było zauważyć kilka
„perełek”, a więc zawodników szczególnie uzdolnionych i posiadających w ysokie umiejętności. Wśród
takich „perełek ” na pewno można wymienić tych,
którzy zasłużyli na nagrody indywidualne: Wiktora
Górczewskiego (Concordia
Knurów) – najlepszy kadet,
Damiana Durkacza (Spartan Knurów) – najlepszy junior, Maksymiliana Gibadłę
(GUKS Carbo Gliwice) –
najlepszy senior.

Marzenia
o olimpiadzie

Rafczy ńsk i (Concordia brąz), - waga 54 kg – Oliwier
Zamojski (Concordia - złoto),
- waga 63 kg - Wiktor Górczewski (Concordia - złoto),
- juniorzy - waga 52 kg - Jakub
Cybulski (Garda - srebro),
- waga 56 kg – Adam Romanowski (Garda – brąz), - waga
60 kg - Damian Durkacz
(Spartan - złoto), - waga 64
kg - Mateusz Wuzik (Garda - srebro), Dawid Nowok
(Garda - brąz), - waga 69 kg Remigiusz Skoczyński (Garda
- złoto), - waga 75 kg - Tomasz
Otworowski (Garda - złoto),
- waga 81 kg - Marcin Trybalski (Garda - złoto), Mateusz
Kossowski (Garda - brąz), -

Foto: Piotr Skorupa

Pięściarze Gardy Gierałtowice wygrali punktację drużynową
Mistrzostw Śląska w kategorii kadet, junior i senior, które
odbyły się w Knurowie

SPORT

Garda Gierałtowice po raz trzeci z rzędu
została drużynowym mistrzem Śląska
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Zmagania młodych zawodników oglądali
m.in. byli pięściarze: Janusz Pierlejewski,
Marek Koman i Józef Gilewski
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Spóźniony prezent
urodzinowy
M

Mateusz Michalski po raz pierwszy został włączony do kadry pierwszego zespołu latem ubiegłego roku.
Później dozna ł jedna k powa żnej
kontuzji w meczu pucharowym rezerw
z Jednością 32 Przyszowice. To jednak
przeszłość, teraz nadszedł czas na realizację marzeń.
PiSk

Foto: Górnik Zabrze

ateusz Michalski nieco ponad
miesiąc po swoich 19. urodzinach podpisał kontrakt
z Górnikiem Zabrze, który będzie
obowiązywał do 30 czerwca 2019 roku.
Nastolatek z Knurowa jest wychowankiem APN-u, z którego najpierw
przeniósł się do MSPN Górnik Zabrze,
a następnie do Górnika Zabrze SSA.

Wielki tydzień
wychowanków

Ronaldo by się nie powstydził

M

iędzy 3 a 17 marca
wychowanek Concordii Knurów - Łukasz Wolsztyński rozegrał
trzy mecze w barwach 1-ligowego Górnika Zabrze. Strzelił
w tych spotkaniach 4 gole i
z anonimowego zawodnika
stał się bohaterem. Nie tylko
Zabrza, ale całej Nice 1. Ligi,
bo drugiego takiego trudno
znaleźć nie tylko na stadionach zaplecza ekstraklasy.

O Łukaszu Wolszt y ńskim zrobiło się głośno nie
tylko dlatego, że w trzech
meczach z rzędu strzelił
cztery bramki, ale również
dlatego, że jest w tym roku
jedynym piłkarzem Górnika, który znajduje sposób
na pokonanie bramkarzy
rywali. Na powitanie z rundą
wiosenną strzelił jedynego
gola w zwycięskim meczu
z GKS-em Tychy, następnie

był autorem honorowego
trafienia w przegranej konfrontacji z Pogonią Siedlce,
wreszcie w miniony piątek
dwukrotnie wpisał się na
listę strzelców w spotkaniu z
Sandecją Nowy Sącz.
Takiego bilansu nie powstydziłby się Ronaldo, a skoro
mowa o słynnym Portugalczyku to po ostatnim wyczynie
Wolsztyńskiego w Internecie
pojawił się m.in. zamieszczony

Ten przedświąteczny Wielki Tydzień dopiero przed nami. Na
razie delektujemy się wydarzeniami sportowymi, a tych nie brakuje.
Można nawet rzec, że dla niektórych kończy się właśnie szczególny
tydzień. Rozpoczął się od podpisania przez Mateusza Michalskiego
kontraktu z Górnikiem Zabrze. Później były dwie bramki Łukasza Wolsztyńskiego w meczu „trójkolorowych” z Sandecją Nowy
Sącz i gol Rafała Wolsztyńskiego w spotkaniu rezerw Górnika.
Po ligowym weekendzie dowiedzieliśmy się, że Paweł Jaroszewski z ROW-u Rybnik trafił do jedenastki kolejki 2. ligi. Wreszcie
21 marca swoje kolejne urodziny obchodził Józef Gilewski, a dzisiaj
– 23 marca – w roli solenizanta występuje Jerzy Dudek.
Co łączy wymienionych panów? Każdy z nich swoją przygodę
ze sportem rozpoczynał w Knurowie. Patrząc na osiągnięcia Józka
i Jurka można powiedzieć, że Mateusz, Paweł, Łukasz i Rafał są
jeszcze w blokach startowych do wielkich karier. Na razie mają
swoje 5 minut. Szczególnie Łukasz, który zaledwie w ciągu kilku
tygodni, dzięki swoim bramkom, stał się pierwszoplanową postacią zespołu z Areny Zabrze.
Wracając do solenizantów, młodszym czytelnikom warto
uzmysłowić, że Józef Gilewski to między innymi 3-krotny indywidualny mistrz Polski w boksie, a także olimpijczyk z Atlanty,
uczestnik mistrzostw świata i Europy. Sukcesy Jerzego Dudka
mógłbym długo wymieniać, ale te najważniejsze to oczywiście
wygranie Ligi Mistrzów i udział w mistrzostwach świata.
Udziału w takich imprezach należy życzyć Mateuszowi, Pawłowi,
Łukaszowi i Rafałowi, a Józkowi i Jurkowi – wszystkiego najlepszego.

obok mem z telefonującym na
Górny Śląsk prezesem Realu
Madryt, Florentino Perezem
Rodriguezem.
Ciekawe czy sternik „Królewskim” wie o tym, że Łukasz
Wolsztyński ma brata bliźniaka. Rafał już wrócił do gry po
ciężkiej kontuzji i w minioną
sobotę, w pierwszej wiosennej
kolejce 3 ligi strzelił gola dla
rezerw Górnika Zabrze.
Piotr Skorupa

ZINA Klasa okręgowa

IV liga
19. KOLEJKA
Concordia - Krupiński Suszec 8:0
1:0 Zieliński (26), 2:0 Gajek (29), 3:0 Czerniak (36), 4:0 Czerniak
(37), 5:0 Gajek (48), 6:0 Górka (64), 7:0 Czerniak (69), 8:0 Górka (71)
Concordia: Stanek, Gałach 60. Lipka, Mateusz Mikulski, Bąk, Bociek, Knot 70. Gałązka, Buchali 75. Nowosielski, Czerniak, Górka,
Gajek 60. Michał Mikulski, Zieliński.
Wilki Wilcza - Drzewiarz Jasienica 3:0
1:0 Steuer (5), 2:0 Sewerin (49), 3:0 Gajewski (66)
Wilki: Pietrek, Kruk, Steuer, Rajca, Zalesiński, Karcz 66. Orzeszyna, Żyrkowski, Bartoszewicz, Seweryn 89. Jóźwik, Mnochy 79.
Podyma, Gajewski 90. Bocionek.
GKS Radziechowy Wieprz - LKS Bełk (przełożony), Granica
Ruptawa - Unia Racibórz 1:2, Szczakowianka Jaworzno - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 0:0, MKS Lędziny - Gwarek Ornontowice
2:0, Beskid Skoczów - LKS Czaniec 0:3, Orzeł Mokre - Spójnia
Landek 1:1, Polonia Łaziska Górne - Iskra Pszczyna 4:2.

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

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

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

39
39
36
34
34
33
31
30
28
28
25
24
23
22
16
12
12
7

16. KOLEJKA
GRUPA I:

16. KOLEJKA
GRUPA II:

Pogoń Nowy Bytom - Grunwald Halemba 1:3, LKS
Goczałkowice Zdrój - JUW-e Jaroszowice 7:0, GTS
Bojszowy - Tempo Paniówki
2:1, Piast Bieruń Nowy Podlesianka Katowice 1:4,
Spar t a Katowic e - Unia
Kosztowy 0:2, AKS Mikołów - ZET Tychy 3:1, Wawel
Wirek - LKS Łąka 2:1, Pogoń Imielin - Urania Ruda
Śląska 1:2.

ROW 1964 II Rybnik - Dąb
Gaszowice 3:1, ŁTS Łabędy
- Sokół Łany Wielkie 0:0,
Zameczek Czernica - KS 94
Rachowice 0:0, Unia Książenice - Czarni Pyskowice 2:0,
Jedność 32 Przyszowice Rymer Rybnik 9:2, Młodość
Rudno - Drama Zbrosławice
1:5, Przyszłość Ciochowice - Buk Rudy Wielkie 1:0,
Naprzód Rydułtowy - LKS
1908 Nędza 1:2.

MAJER
A Klasa
16. KOLEJKA:
Olimpia Pławniowice - Naprzód Żernica 1:4, Gwiazda Chudów - Zamkowiec
Toszek 0:3, Carbo Gliwice
- Zaborze Zabrze 0:7, Społem Zabrze - Tęcza Wielowieś 1:3, Amator Rudziniec
- Gwarek II Ornontowice
3:1, Piast Pawłów - Ruch
Kozłów 1:4, Zryw Radonia
- Drama Kamieniec 1:2,
Gwarek Zabrze - MOSiR
Stal Zabrze 0:1.
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APN tuż za Ruchem

Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

Vibovit bliżej
mistrzostwa

20. KOLEJKA Z 20 MARCA 2017:
Team Stalmet – Bud-Expert Team 5:2 (4:0)
M. Stopa 2, R. Adamkowski, D. Kraska, M. Mularczyk – L. Kastelik,
K. Paczkowski
Team Stalmet: A. Dziuba, D. Maciaszczyk, B. Flis, D. Flis,
M. Stopa, D. Kraska, M. Mularczyk, R. Adamkowski, G. Krusiński.
Bud-Expert Team: K. Szymanik, P. Rolnik, K. Boroń, P. Karwowski,
Z. Szwagrzyk, S. Brodziński, K. Paczkowski, L. Kastelik.
Vibovit – Tritech 4:3 (1:3)
A. Mnochy 2, P. Przesdzing, Ł. Pilc – G. Górka 2, B. Lewandowski
czerwona kartka: P. Mastyj (Vibovit).
Vibovit: B. Poręba, A. Marek, Ł. Pilc, A. Mnochy, M. Bagiński,
P. Mastyj, R. Kasiński, P. Jędrzejczak, P. Przesdzing.
Tritech: K. Górka, G. Górka, B. Lewandowski, M. Mikulski,
M. Michniewski, S. Napierała, B. Pietras, K. Przybylski.
TKKF Mistral Intermarché – Paderek Team 7:1 (3:0)
M. Bogumiło 4, P. Grzybek, R. Jachimowski, D. Bartoszewicz
– M. Nowosielski
TKKF Mistral Intermarché: P. Ignasiak, D. Bartoszewicz, K. Stencel,
P. Grzybek, K. Przydatek, R. Jachimowski, M. Bogumiło, P. Buchta.
Paderek Team: P. Burliga, S. Pawlik, B. Czopek, R. Nyskiel,
J. Bajer, S. Szulc, B. Barzak, T. Malczyk, M. Nowosielski.
żółte kartki: P. Burliga, S. Szulc, B. Czopek (Paderek Team).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

17
17
17
17
17
17
18

39
39
36
26
15
10
8

125-61 12
102-54 12
74-52 11
98-60 8
61-91 5
40-123 3
49-108 2

PUCHAR FAIR PLAY
1. Paderek Team
2. IPA Knurów
3. TKKF Mistral Intermarché
4. Team Stalmet
5. Tritech
6. Bud-Expert Team
7. Vibovit

3
3
3
2
0
1
2

2
2
3
7
12
13
14
30
32
39
47
59
61
148

PROGRAM 21. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 27 MARCA):
IPA Knurów – Paderek Team (19.30), Tritech – TKKF Mistral Intermarché (20.15), Vibovit – Team Stalmet (21.00).

Sushi Kushi B Klasa
14. KOLEJKA
Start Sierakowice - Orzeł Stanica 2:3, LKS 45 Bujaków - Ruch II
Kozłów 2:2, Concordia II Knurów - Naprzód Łubie 0:3 (vo), Sośnica
Gliwice - Start Kleszczów 1:0, Burza Borowa Wieś - Pogoń Ziemięcice 10:2, Wilki II Wilcza - Quo Vadis Makoszowy 0:5, Leśnik
Łącza - Naprzód Świbie 0:5.
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udziałem knurowian zakończyły się ich zwycięstwami:
2:0 z Orlikiem Prudnik, 5:0
z Victorią Katowice, 2:0 z
Wyzwoleniem Chorzów i 3:1
z MOSiR-em Jastrzębie.
Najlepszą drużyną turnieju został UKS Ruch Chorzów,

Foto: APN

APN Knurów zajęła drugie
miejsce, a na trzecim sklasyfikowano MKS Zaborze.
Knurowianie mieli jeszcze jeden powód do radości,
bowiem najlepszym bramkarzem turnieju uznano Szymona Adamusa.

APN wystąpiła w składzie: Szymon Adamus, Oliver
Mansfeld, Oskar Biedroński, Paweł Chrośnik, Eryk
Maj, Szymon Sternal, Tomasz
Smugaj, Kamil Mazurek.

Ultramaratończyk

(49 kilometrów i 200 metrów).
Knurowianin zajął 88 miejsce
w open i 32 w swojej kategorii wiekowej osiągając czas:
6:24:23.
PiSk

PiSk

Biegi
Życiówki
tydzień po tygodniu

Marcin Grzegorzyca „wykręcił” w czasie ostatnich
startów dwa rekordy życiowe.
12 marca w Biegu Wiosennym
w Chorzowie 10-kilometrową
trasę pokonał w czasie 35.10 i
zajął 11 miejsce w open oraz

2 miejsce w swojej kategorii
wiekowej.
Tydzień później w Krakowskim Półmaratonie Marzanny – jak sam twierdzi - po
piekielnej walce z wiatrem
– osiągnął czas 1:18:55, co
dało mu 24 lokatę w open i 11
w M-30.

Foto: prywatne

Waldemar Jachimowski

Młodzi piłkarze z Knurowa zasłużyli na brawa

Dariusz Kołodziejczyk
z KB Endurance Solidarni
Knurów zaliczył IV Ultramaraton Beskidzki w Brennej

Wskazówki „Różala”

Skat
sportowy
WYNIKI Z 14 MARCA:

M

arcin Różalski to
niezwykle barwna i jednocześnie kont rowersy jna postać ,
ale przede wszystkim
bardzo dobry sportowiec, którego domeną są m.in. mieszane
sztuki walki. Popularny
„Różal” gościł niedawno w Knurowie, gdzie
prowadził seminarium
zorganizowane przez
Spartan.
W spotkaniu i zarazem treningu przeprowadzonym w hali
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 uczestniczyło
kilkadziesiąt osób.
PiSk

1. Ginter Fabian
2. Kazimierz Fąfara
3. Tadeusz Kamczyk
4. Jerzy Pluta
5. Emil Kasperek
6. Janusz Nowak
7. Leonard Spyra
8. Adam Dudziński
9. Jan Chwolka
10. Dariusz Skowron
Foto: Spartan

sposób na broniącego jak w
transie Krzysztofa Górkę i
wyszli na prowadzenie 4:3.
Nie był to koniec emocji, bo
na 68 sekund przed ostatnim
g w izd k iem Paweł Mast y j
zosta ł u kara ny czer woną
kartką i Tritech wycofując
bramkarza zagrał z przewagą
dwóch graczy w polu. Pod
bramką Vibovitu zakotłowało się groźnie jeszcze kilka
razy, ale Bartłomiej Poręba
z pomocą kolegów utrzymał
prowadzenie i na kolejkę
przed końcem jego drużyna
została nowym liderem. O
tym, czy po raz 10. Vibovit
zostanie mistrzem Knurowa
przekonamy się w poniedziałek, kiedy w ostatnim
meczu sezonu jego rywalem
będzie Team Stalmet. „Stalowi” mają o co grać, bo w
przypadku wygranej zostaną
co najmniej wicemistrzami
i zepchną Vibovit na trzecie
miejsce w tabeli.

drużyn uczestniczyło
w tegorocznej edycji
halowego turnieju Chorzów
Cup 2017. Na drugim miejscu – tuż za UKS-em Ruchem Chorzów – rywalizację
za kończyli młodzi pił karze knurowskiej Akademii
Piłki Nożnej z roczników
2006/2007.
Podopieczni Krzysztofa
Nieradzika rozpoczęli od
zwycięstw 2:1 z Naprzodem
Rydułtowy i 3:1 z Orłem Mokre. W trzecim meczu rywalem knurowian był UKS Ruch
Chorzów, a w kolejnym AP
Ruch Chorzów. Z UKS-em
nasz zespół przegrał 0:1, z
kolei z AP wygrał 4:3.
Piątym rywalem APN-u
był MKS Zaborze i ponownie
o zwycięstwie decydowała
jedna bramka. Skuteczniejsi
w tej potyczce byli zawodnicy
z Zaborza, wygrywając 2:1.
Cztery ostatnie mecze z

Foto: prywatne

P

o ubieg łot ygo d n io w y m rem isie z I PA
przed drużyną Vibovitu otworzyła się droga do
zdobycia 10. w historii tytułu
mistrzowskiego w rozgrywkach Miejsk iej Ligi Pił k i
Nożnej Halowej. Konieczny m do tego wa r u n k iem
stało się w ygranie dwóch
ostatnich spotkań z wymagającymi rywalami, jakimi
są zespoły Tritechu i Teamu
Sta l met. W ponied zia łek
Vibov it uczy nił pier wszy
krok i po dramatycznym pojedynku pokonał Tritech 4:3.
Od początku mecz układał
się źle dla utytułowanej drużyny, bo Tritech skutecznie
powstrzymywał szarże najlepszego strzelca ligi Ariela
Mnochego i w yprowadzał
szybkie kontrataki prowadząc do przerwy 3:1. Po zmianie stron długo nie zanosiło
się na wygraną Vibovitu, ale
w końcu faworyci znaleźli
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„Różal” przyjechał do
Knurowa na zaproszenie
Sławomira Tokarza

- 2.184
- 2.165
- 2.151
- 2.009
- 1.995
- 1.929
- 1.920
- 1.917
- 1.888
- 1.860

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Tadeusz Kamczyk - 10.829
2. Michał Foit
- 10.610
3. Piotr Luberta
- 10.102
4. Janusz Nowak
- 9.917
5. Jerzy Pluta
- 9.587
6. Emil Kasperek
- 9.484
7. Kazimierz Fąfara
- 9.418
8. Wojciech Napierała - 9.310
9. Piotr Palica
- 9.132
10. Stefan Wroblowski - 8.945
Kolejny turniej odbędzie się
28 marca o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Foto: Paweł Gradek

Bogaty repertuar to jedna z wielu zalet zespołu,
cenionego przez słuchaczy w kraju i poza granicami

Knurów. Jubileusz 10-lecia męskiego zespołu wokalnego

Klawi Calvi Cantores

– Znasz li ten kraj? – pytali śpiewająco „Łysi Śpiewacy”, fetując w auli Zespołu Szkół nr 1
jubileusz 10-lecia

P

rzyglądając się poczynaniom Calvi Cantores, można wysnuć wniosek, że to była
dekada sukcesów i ciężkiej pracy. W tym
czasie wykrystalizował się zespół o unikatowym brzmieniu, zjednujący sobie sympatię
słuchaczy w kraju i za granicą. Cegiełkę do
tego dzieła dołożyły byłe dyrygentki: Stefania
Stefaniak, Elżbieta Płonka i Edyta Gryboś-Zabrzeńska. Od kilku ładnych lat śpiewaków

Informacja własna wydawcy

prowadzi Tomasz Paweł Sadownik.
Panowie, co już wielokrotnie udowadniali,
bardzo dobrze czują się, wykonując utwory
muzyki sakralnej. W kolejnej jubileuszowej
odsłonie zaprezentowali wyimki z twórczości
Chopina, Moniuszki i polskiej muzyki rozrywkowej okresu międzywojennego.
W auli Zespołu Szkół nr 1 wybrzmiały takie szlagiery, jak „Całuję twoją dłoń, madame”,

„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Ach śpij,
kochanie”, „Już taki jestem zimny drań”.
Po krótkiej przerwie wypełnionej pokazem zdjęć dokumentującym działalność
śpiewaków, panowie zaprezentowali się
w nieco bardziej współczesnym repertuarze:
The Beatles, Billy Joel, Eric Clapton, piosenki
z filmów Disney’a.
Publiczność była zachwycona, nagradzając

zespół gromkimi oklaskami.
Miłym zwieńczeniem koncertu był toast
lampką szampana i urodzinowy tort.
– Ogromne podziękowania dla wspaniałej
publiczności! Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie naszego koncertu! – Calvi Cantores nie
kryli wdzięczności. – To był zacny koncert
i wspaniałe emocje. Do kolejnych jubileuszy!

/pg/

