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informacja własna wydawcy
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czasie intensywnych opadów
szutrowa droga jest trudna
do przejścia.
– Gumowce trzeba ubierać –
skarży się mieszkaniec jednego
z budynków przy ul. Ks. Jagły. –
Wszędzie woda, okropne bajoro,
na całej długości od ul. Wolności
aż do działek. Wstyd, może to tak
wyglądać. Remontuje się tu i tam,
a czy my się doczekamy porządnej
drogi?
O to, kiedy stan nawierzchni
zostanie poprawiony, zapytaliśmy
w Urzędzie Miasta Knurów. Jak się
okazuje, część ulicy Ks. Jagły jest
drogą prywatną – i to akurat ta, na
której stan najbardziej uskarża się
Czytelnik. Chodzi o odcinek ciągnący się od ul. Wolności mniej więcej
do budynku 18 – droga jest tu w
całości lub w połowie prywatną własnością. Przepisy są restrykcyjne: na

W

drodze będącej własnością prywatną
Gmina nic zrobić nie może.
W tym roku gruntownego remontu ul. Jagły nie będzie (kwestie
własnościowe zapewne mają na to
wpływ), ale na pewno naprawiany
będzie fragment administrowany
przez miasto. Jak zapowiadają
urzędnicy, ta część ulicy zostanie
wkrótce utwardzona.

– Musimy z tym jednak poczekać, aż nawierzchnia przeschnie, a
pogoda się ustabilizuje, bo, jak wiemy z doświadczenia, w przeciwnym
razie naprawa nie będzie skuteczna
– mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, Anna
Lewandowska.
MiNa

Knurów

2JLHľ3U]HEXG]HQLDQDWDUJX

ogłoszenie

:VRERWQLH PDMD SU]HGSRáXGQLHNXSF\LNOLHQFLWDUJRZLVNDZ.QXURZLH
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SU]H]JUXSĊPáRG\FKRVyE
Tego dnia członkowie działającej
w Knurowie od września placówki
Kościoła Chrześcijan Pełnej Ewangelii, zaplanowali przeprowadzenie
ulicznej ewangelizacji na targu.
Pastor wspólnoty, Tomasz Dorożała, zapowiada, że śpiewane będą
pieśni chrześcijańskie, zwiastowane
Słowo Boże i propagowane wartości
rodzinne. Początek o godz. 9, akcja
potrwa do wczesnego popołudnia.

Ponadto o godz. 18 w Sztukaterii
odbędzie się modlitwa o uzdrowienie. Spotkanie jest otwarte dla
wszystkich zainteresowanych.
Wspólnota Kościoła Bożego
„Ogień Przebudzenia” spotyka się
co niedzielę.

- Biblia wyznacza nam wysoki
standard. Chcemy żyć według niego,
pomagając przy tym innym - tłumaczy pastor Dorożała.
Więcej informacji na Facebooku (Kościół Boży „Ogień Przebudzenia” Knurów)
/g/

nekrolog
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Knurów

Pani Joannie Kachel

Lato czeka...
P

]SRZRGXĞPLHUFL

olski Czerwony Krzyż zachęca dzieci w wieku 7-14 lat do
udziału w półkoloniach letnich,
które zaplanowano na dwa turnusy
(3 - 7 i 10-14 lipca w godz. od 8.00 do
15.00). Wśród atrakcji przewidziano
m.in. wyjścia na tor kolarski i basen,
wyjazd do Multikina w Zabrzu, Zoo
w Opolu, parku dinozaurów w Krasiejowie, pokaz pierwszej pomocy.
Koszt uczestnictwa w turnusie
to 270 zł od osoby. Cena zawiera
śniadanie i obiad, bilety wstępu i
komunikacji miejskiej, ubezpieczenie OC + NNW, opiekę kierownika
oraz wychowawców kolonijnych.
Szczegółowe informacje o zapisach pod numerem 32 235 22 11
lub w biurze PCK (ul. Wilsona 10).
Każdy, kto do 31 maja dostarczy
PCK pracę plastyczną na temat
„PCK Pomaga”, ma szansę wygrać
jedno pojedyczne zaproszenie na
wybrany turnus. Nie zwlekajcie!

OJCA
VNáDGDMą
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poniedziałek, 8 maja, około godz. 7.00 kryminalni
z I Komisariatu Policji w
Gliwicach zapukali do mieszkania
przy ul. Kapelanów Wojskowych.
Otworzył im starszy mężczyzna, podejrzany o wyłudzenie od gliwiczan
z ul. Styczyńskiego zaliczki na poczet
montażu drzwi. Z informacji śledczych wynikało, że ten z pozoru sympatyczny pan znikał bez śladu, kiedy
tylko otrzymywał zaliczkę. Z reguły
pobierał kilkusetzłotowe kwoty.
W czasie przesłuchania knurowianin przyznał, że wyłudził od 13
osób w sumie 20 tys. zł. Przy okazji
wyszło na jaw, że nie działał wyłącznie jako akwizytor. Zdarzało się, że

mężczyzna „pożyczał” gotówkę na
kupno lub naprawę samochodu, na
załatwienie sprawy samochodowego
wypadku. W ten sposób oszukał
dwie osoby na około 2 tys. zł i jedną
na 8 tys. zł.
O tym, jak wielki dar przekonywania ma knurowianin, niech
świadczy przykład 50-letniej gliwiczanki z ul. Chorzowskiej. Kobieta
wzięła w banku pożyczkę (1500 zł),
by pomóc oszustowi w wykupieniu
lekarstw.
Nadkom. Marek Słomski z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
zdradza, że 64-latek działał od początku 2017 roku.
- Nie ma emerytury, utrzymywał

foto-migawka

się z prac dorywczych i przestępczego
procederu - mówi rzecznik. - Jego
ofiary to mieszkańcy Gliwic, Rudy
Śląskiej i Zabrza, osoby starsze, ale
także 50-latkowie i 30-latek.
Co ciekawe, podczas przeszukania mieszkania podejrzanego,
policjanci nie znaleźli wyłudzonej
gotówki. Co się z nią stało, wyjaśniają śledczy z I KP Gliwice.
Policja podejrzewa, że poszkodowanych przez „przedsiębiorczego”
knurowianina może być więcej,
dlatego apeluje, by zgłaszali się do
organów ścigania.
64-latkowi grozi do 8 lat więzienia.
/g/
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piątkowy wieczór Straż Miejska otrzymała informację o
bezpańskim rowerze na zieleńcu
przy ul. Kosmonautów. Strażnicy
zaopiekowali się jednośladem. Jak
się niebawem okazało, pojazd został
skradziony dziewięciolatce w rejonie szkoły. Nazajutrz rower trafił z
powrotem do młodej właścicielki.

W

/bw/

*G]LHVċ
SV]F]Rã\"
maja około godz. 13 knurowscy
policjanci otrzymali zgłoszenie o
nietypowej kradzieży. W Chudowie
na ul. Podzamcze nieznany sprawca
skradł… ule wraz z pszczołami, należące do mieszkańca Gliwic. Łączna
wartość strat – 550 zł. Złodzieja szuka Komisariat Policji w Knurowie.
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Py]JXSU]HVWDá\G]LDáDüOHNLXV\SLDMąFH&RSUDZGDRF]\$VLVąRWZDUWHDOHDQL
OHNDU]HDQLURG]LFHQLHPDMą]QLąNRQWDNWX=DQLHVSRG]LHZDQ\PXSDGNLHP
G]LHFNDVWRLJHQHW\F]QDFKRUREDPLĊĞQLDVHUFRZHJRNDUGLRPLRSDWLD
3ULRU\WHWHPMHVWZ\EXG]HQLHG]LHZF]\QNL]HĞSLąF]NLLQDZLą]DQLH]QLąNRQWDNWX
6áXĪ\WHPXLQWHQV\ZQDUHKDELOLWDFMDZNOLQLFHÄ%XG]LN´1LNWQLHZLHLOHF]DVX
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$OH]DSLãD 5RZHU
SRZUyFLã
W
miniony czwartek wieczorem
Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o kobiecie w stanie upojenia
alkoholowego przy jednym ze sklepów
przy ul. Lignozy. Zdaniem zgłaszającego pani nie była w stanie ustać na nogach, a co gorsze, był z nią utrudniony
kontakt. Strażnicy udali się na miejsce.
Uznali, że konieczna jest interwencja
pogotowia ratunkowego. Wezwana
karetka przewiozła pijaną do szpitala.

czepiała starsze osoby w rejonie sklepu
Netto oraz na ul. Jedności Narodowej,
zbierając rzekomo pieniądze dla Joasi
- informuje Dorota Lora, koordynator
akcji charytatywnej. - Jakiś czas temu
jedna z puszek została skradziona
w Szczygłowicach. Podejrzewam, że
dziewczyna chodzi właśnie z tą puszką.
Lora uczula knurowian, by nie
dali się nabrać oszustce.
- Nie mamy wolontariuszy, nie
zbieramy na ulicach do puszek! zaznacza i prosi, by reagować na
podobne przypadki. Tymczasem
koordynatorka zapowiedziała zgłoszenie sprawy policji.

KďƵĚǍŵǇƑƉŝČĐČŬƌſůĞǁŶħ

Knurów

Knurów

3U]HVWUyJQLJG\]DZLHOH7\PUD]HPZV
RERWQLHSRSRáXGQLHQDDXWR
VWUDGRZHMÄ$MHG\QFH´RVRERZ \5HQDX
OWXGHU] \áZEDU LHUNL– ObraĪHQLDRGQLRVáRVWDUV]HPDáĪHĔVWZR±SRLQ
IRUPRZDá3U]HJOąG&]\ WHO
QLNSDQ0LFKDá±'ZDSDV\MH]GQLZVWUR
QĊ*OLZLFE\á\]DEORNRZDQH

rganizatorzy zbiórek doskonale wiedzą, jak istotna
jest wiarygodność w prowadzeniu akcji charytatywnych.
Dlatego o każdej zbiórce publicznej
najpier w informują w mediach
społecznościowych i na plakatach.
Uprawnieni do zbierania pieniędzy
posiadają identyfikatory z pieczątką
oraz koszulki lub kamizelki z logo.
Co ważne, puszki na pieniądze są
zabezpieczone plombami.
Kilka dni temu organizatorzy
dowiedzieli się, że ktoś próbuje wzbogacić się na nieszczęściu dziecka,
podszywając się pod wolontariusza.
- Młoda dziewczyna z puszką za-

3

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

2EUDGRZDãD5DGD0LDVWD

Foto: Archiwum AIB

Å7DNµGOD.QXURZD
w metropolii
5DGD0LDVWDSR]\W\ZQLH]DRSLQLRZDáDSU]\VWąSLHQLH
.QXURZDGRWZRU]RQHJR]ZLą]NXPHWURSROLWDOQHJR
7\PVDP\PIRUPDOQLHSRWZLHUG]LáDMHGQRJáRĞQą
DSUREDWĊZ\UDĪRQąSU]H]NQXURZLDQSRGF]DV
NRQVXOWDFMLVSRáHF]Q\FK
a d z w yc z ajn a s e s j a R M
odbyła się w czwartek. Jej
głównym celem było przegłosowanie uchwały opiniującej
wejście miasta do związku me-

N

tropolitalnego. Radni podzielili
oczekiwania mieszkańców, którzy
wzięli udział w konsultacjach, będąc jednogłośnie na „tak”.
Pod głosowanie trafiło też kilka

.QXUyZ)LUPD]V]DQVċQDSUHVWLůRZHZ\UyůQLHQLH

innych projektów uchwał, wprowadzających korekty w tegorocznym
budżecie miasta.
/b/

podpatrzone
iedawno pisaliśmy o panu Januszu, emerytowanym górniku, który zmarł nagle
zostawiając w materacu oszczędności życia
– 110 tys. zł. Nie miał rodziny, nie zostawił
testamentu, spadkobiercy się nie odezwali. W
tej sytuacji, zgodnie z przepisami, pieniądze
trafiły do Skarbu Państwa. Nikt jednak nie
zadbał o takie przepisy, które pozwoliłyby
skorzystać z pozostawionych przez niego funduszy i pochować pana Janusza inaczej niż najtańszym kosztem. Skromny pochówek, mogiła
bez pomnika – taka smutna rzeczywistość.
W tym przypadku zabrakło dobrego prawa,
a natknęliśmy się na kolejny, wskazujący z
kolei na przesadę legislacyjną, nadmiar nieprzemyślanego prawa. Tym razem zmarł pan
Jerzy, podopieczny Domu Pomocy Społecznej.
Zostawił 16 groszy. Zgodnie z postanowieniem
sądu pieniądze trafiły do depozytu. Mogą się
po nie zgłosić spadkobiercy, o czym mówi
ogłoszenie w ogólnopolskim dzienniku. Na
zdrowy rozum: czy Państwo (tworzące prawo)
naprawdę liczy, że ktoś się odezwie i rozpocznie procedurę spadkową? I czy Państwo
w ogóle (po)liczy, ile ta cała sytuacja będzie
kosztować? Strzelamy: przynajmniej 10 tysięcy
razy więcej niż majątek spadkowy...

N

0,16 zł

Zaufasz,
ƉƌǌĞƉųĂĐŝƐǌ͍

 5RELĊ QLHUD] ]DNXS\ Z PDU
NHFLHRSLĊNQHMNZLHFLVWHMQD]ZLH
=GDU]\áDPLVLĊNLONDUD]\V\WXDFMD
NLHG\ SU]HSáDFLáE\P JG\E\P QLH
E\áGRĞüF]XMQ\-DNRVWDWQLRJG\
]D SHZLHQ W\JRGQLN Z\GDáE\P 
]áDZLĊFR]áRWyZNĊZLĊFHMQLĪZ

U]HF]\ZLVWRĞFL NRV]WXMH : SRUĊ
WR]DXZDĪ\áHPL]DUHNODPRZDáHP
SU]\NDVLH0XV]ĊSU]\W\P]DXZD
Ī\üĪHPRMDXZDJDQLHZ]EXG]LáD
HQWX]MD]PX ZĞUyG SHUVRQHOX
2F]\ZLĞFLHNDĪG\PRĪHVLĊSRP\
OLüDOHGREU]HE\áRE\VLĊGRWHJR
EáĊGX SU]\]QDü D QLH UHDJRZDü
ZVSRVyENWyU\RGF]XáHPĪHVLĊ
F]HSLDP 5]HF] MDVQD QLH FKRG]L
PL R WĊ ]áRWyZNĊ ER Mą SU]HER
ODáE\P DOH ]DVDGĊ 6WąG PRMD
UDGDGODLQQ\FKRGQRV]ąFDVLĊGR
]DNXSyZ JG]LHNROZLHN QLH XIDM
P\ SU]HVDGQLH DOH VSUDZG]DMP\
SDUDJRQ\ %\ü PRĪH XQLNQLHP\
SU]HSáDFHQLD
Knurowianin z os. 1000-lecia

Potrzeba
ŶĂĐŵĞŶƚĂƌǌƵ

 2VWDWQLR E\áDP QD FPHQWD
U]X Z 6]F]\JáRZLFDFK SU]\ XO
6áRQHF]QHM:V]\VWNRSLĊNQLHDOH
WRDOHWD MHVW ] XELHJáHJR ZLHNX
Z IDWDOQ\P VWDQLH 2ZV]HP MHVW
VROLGQDDOHRGODWQLHUHPRQWRZD
QD3U]\GDáRE\VLĊMąGRSURZDG]Lü
GR VWDQX XĪ\ZDOQRĞFL 6ąVLDG PL
UDG]LáDE\PZUD]LHNRQLHF]QRĞFL
V]áD ]D SRWU]HEą GR ODVX DOH WR
WURFKĊVWUDFK
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Produkty firmy AIB z Knurowa,
polskiego producenta
LQQRZDF\MQ\FKUR]ZLą]DĔ
L]RODF\MQ\FK]RVWDá\QRPLQRZDQH
w 27. edycji Konkursu „Teraz
3ROVND´
– Nominacja jest dla nas dużym
wyróżnieniem – konkurs cieszy się
uznaniem i dużym zainteresowaniem
już od 25 lat – mówi Maciej Ślączka,
prezes AIB. - Znalezienie się wśród
nominowanych do otrzymania Godła „Teraz Polska” jest symbolem
wysokiej jakości oraz innowacyjności
naszych rozwiązań.
Konkurs „Teraz Polska” organizowany jest nieprzerwanie od
1992 roku. Godłem „Teraz Polska”
nagradzane są najwyższej jakości
produkty i usługi oraz innowacyjne
przedsięwzięcia.
W tym roku uznanie Branżo-

/bw/

V\JQDä\F]\WHOQLNÑZ

*RGãRÅ7HUD]3ROVNDµ
GOD$,%"

32 332 63 77
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
'UXJD VSUDZD WR ]DNUĊW SU]\
NRĞFLHOHZ:LOF]\GRNWyUHJRF]Ċ
VWR FKRG]Ċ ± MHVW EDUG]R NLHSVNR
Z\SURILORZDQ\FRVSUDZLDĪHZL
GRF]QRĞüMHVWWDPIDWDOQD7HQNWR
SURMHNWRZDáWĊGURJĊQLHSRP\ĞODá
ROXG]LDFKZ\FKRG]ąF\FK]NRĞFLR
áD 7U]HED E\ WR MDNRĞ SRSUDZLü
ĪHE\QLHGRV]áRGRQLHV]F]ĊĞFLD
.U\VW\QD]H6]F]\JáRZLF

ĞďƌǇǁǇďůĂŬųǇ

 -XĪ VLĊ QD áDPDFK JD]HW\
F]HSLDáHPGURJRZFyZDOHPXV]Ċ
UD]MHV]F]H3DQRZLHDPRĪHLSD
QLHRGPDOXMFLHZ\EODNáHSDV\QD
SU]HMĞFLDFK GOD SLHV]\FK $ MHV]
F]H OHSLHM EĊG]LH MDN ZHĨPLHFLH
GRGDWNRZH ZLDGHUNR ELDáHM IDUE\
L SRFLąJQLHFLH OLQLH WDP JG]LH
QLHPDO LFK QLH ZLGDü 2W FKRüE\
QD VNU]\ĪRZDQLX XOLF 6]SLWDOQHM L
1LHSRGOHJáRĞFL -DGąF\ RG URQGD
QLH ZLG]ą ER QLH PD F]HJR  OLQLL
R]QDF]DMąFHM GOD QLFK Ä 6723´
SU]HG VNU]\ĪRZDQLHP , EORNXMą
Z\MD]G]XO6]SLWDOQHM1RSĊG]HO
NLLGRURERW\
J.
Not. bw, MiNa

wych Komisji Ekspertów zdobyło
60 zgłoszeń. Nominację w kategorii
produkty budowlane otrzymała
seria Elastlok marki AIB – uszczelniające masy butylowe.
Oficjalne wręczenie nominacji
odbędzie się 11 maja 2017 roku w
Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas
IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zaś laureaci konkursu
zaprezentowani zostaną 29 maja na
uroczystej gali w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej w Warszawie.
oprac. /g/

$,% WR ILUPD ] .QXURZD NWyUD RG SRF]ąWNX VZRMHM G]LDáDOQRĞFL ]DMPXMH VLĊ
SURGXNFMąUR]ZLą]DĔL]RODF\MQ\FK:RIHUFLHSRVLDGDZ\URE\QDED]LHEXW\OX
WDĞP\ L]RODF\MQH XV]F]HONL SURILOH RUD] QRZ\ V\VWHP PRQWDĪX Z ZDUVWZLH
L]RODFML 6LPSOH[ L 6LPSOH[ %DVLF $,% MHVW RG ZLHOX ODW GRVWDZFą PDWHULDáyZ
L]RODF\MQ\FKLNRPSRQHQWyZGRSURGXNFMLRNLHQLGU]ZLGODQDMZLĊNV]\FKPDUHN
]EUDQĪ\VWRODUNLRWZRURZHMLFKHPLLEXGRZODQHM

3RZLDW'ODQLHSHãQRVSUDZQ\FK

$NW\ZQ\VDPRU]ċG
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gliwicach
VHUGHF]QLH]DSUDV]DGRVNáDGDQLD
wniosków przez osoby
]QLHSHáQRVSUDZQRĞFLąRUD]LFK
opiekunów w ramach programu
Ä$NW\ZQ\VDPRU]ąG´
ilotażowy program realizowany
jest przez Powiat Gliwicki.
Terminy składania wniosków w
ramach Modułu I upływa 30 sierpnia, natomiast w ramach Modułu II
(za semestr letni) 10 października.
Szczegółowe informacje dotyczące form i zakresu pomocy udzielanej
w ramach tego programu znajdują się
na stronie internetowej PCPR (www.

P

pcpr-gliwice.pl) oraz na stronie
PFRON (www.pfron.org.pl).
- Osoby z niepełnosprawnością
lub ich opiekunów zainteresowanych
złożeniem wniosku zapraszamy do
kontaktu pod nr. telefonu 32 332
66 14 – zachęca Katarzyna Łata,
inspektor – doradca ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Gliwicach.
/sisp, bw/
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Eko-dofinansowanie

:LRVHQQHSRU]ąGNLRND]Dá\VLĊJLPQD]MDOLVWyZSRĪ\WHF]QąOHNFMąHNRORJLL

Dotacja
QDOůHMV]\
oddech

ając piec starego typu i
chcąc go wymienić na
nowy, bardziej przyjazny dla środowiska, można ubiegać się o dotację w ramach wojewódzkiego programu SMOG
STOP. Trzeba działać szybko, bo
czasu jest niewiele. Przy analizowaniu przedsięwzięcia warto
porozmawiać z urzędnikami,
którzy służą pomocą. Konsultacje z zainteresowanymi są
prowadzone od 8 do 26 maja (od
poniedziałku do piątku, między
godz. 9.00 a 14.00) w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
przy ul. Plebiscytowej 19. Pracownicy Funduszu będą udzielać
szczegółowych informacji.
Program STOP SMOG „DoILQDQVRZDQLH]DGDĔUHDOL]RZD
Q\FK SU]H] PLHV]NDĔFyZ ZR
MHZyG]WZD ĞOąVNLHJR QD U]HF]
ograniczenia niskiej emisji”
MHVW NRQW\QXDFMą ]HV]áRURF]
QHJR SURJUDPX SLORWDĪRZHJR
2 I LQDQVRZH ZVSDUFLH PRJą
]DELHJDüRVRE\IL]\F]QHNWyUH
Vą ZáDĞFLFLHODPL OXE ZVSyá
ZáD ĞFLFLHOD P L MHG QRURG ]L Q
QHJR EXG\QNX PLHV]NDOQHJR
L Z\PLHQLDMą ĨUyGáR FLHSáD Z
RJU]HZDQ\P RELHNFLH 6]F]H
Jyá \ RUD] IRU PXODU]H GRNX
PHQWyZ GR SREUDQLD PRĪQD
]QDOHĨü Z LQWHUQHFLH QD VWUR
QLH ZZZZIRVLJZNDWRZLFHSO
VPRJVWRS
:QLRVNL PRĪQD VNáDGDü Z
VLHG]LELH :)2ĝL*: Z .DWR
ZLFDFK XO 3OHELVF\WRZD  
ZJRG]LQDFKRGGR
DOER Z\VáDü SRF]Wą SU]HV\áND
PXVL GRWU]Hü GR )XQGXV]X Z
Z\]QDF]RQ\P WHUPLQLH  $E\
Z Q LRVHN E\á UR] SDW U \ ZD Q\
WU]HED JR ]áRĪ\ü PLĊG]\ 
PDMDDPDMD

M

MiNa

.QXUyZ:LRVHQQHSRU]ċGNLJLPQD]MDOLVWyZLZęGNDU]\

3U]HMDœQLDãRSU]\0RF]XUDFK
ZRUNyZĞPLHFLWRSORQDNFMLVSU]ąWDQLDRWRF]HQLD
VWDZX0RF]XU\LRNROLFXOLF\5\EQHM

ubiegły piątek członkowie Koła nr 28 Polskiego
Związku Wędkarskiego i
uczniowie Miejskiego Gimnazjum
nr 1 poświęcili kilka godzin na porządki w terenie.
- Wspólną akcję organizujemy
już od trzech lat i choć śmieci jest
trochę mniej, to nadal mamy co
robić. W tym roku zebraliśmy 30
worków – mówi Andrzej Porada,

W

knurowski radny, współorganizator
sprzątania.
- To bardzo potrzebna akcja, bo
nasze zbiorniki są mocno zaśmiecone – dodaje Zbigniew Gwiżdż,
prezes Koła nr 28 PZW. – Kilka dni
wcześniej sprzątaliśmy sami i uzbieraliśmy dwie tony śmieci.
Wędkarze robią, co mogą, aby
Moczury były czyste. Umieścili
tablice przypominające o zakazie

śmiecenia, działa również straż społeczna, która pilnuje, aby wypoczywający nad stawem zabierali śmieci
ze sobą. Mimo to wciąż jeszcze nad
stawem można natknąć się na papierki, plastikowe butelki, a nawet...
stary telewizor.
Młodzież ma świadomość, że
to ja k okolica w ygląda, za leż y
od nas, ludzi. Gimnazjaliści, pod
okiem nauczycieli Alicji Jagieniak

i Tomasza Kowalskiego, uzbrojeni
w rękawice i worki na śmieci kilka
godzin usuwali skutki bałaganiarstwa dorosłych.
- Bardzo dziękujemy młodzieży i
pani dyrektor MG-1 Barbarze Hankus za pomoc – nie kryją wdzięczności członkowie zarządu Koła nr 28. –
Podziękowania należą się też również
Urzędowi Miasta za zorganizowanie
worków i odzieży ochronnej, firmie
Komart za wywóz odpadów oraz
wszystkim zaangażowanym w akcję
sprzątania...
Tekst i foto: Justyna Bajko

ogłoszenie

Knurów

3RůHJQDQLH
]]DVWęSFċ
NRPHQGDQWD
3RGLQVS-DURVáDZ
'\áRQLHMHVWMXĪ
]DVWĊSFąNRPHQGDQWD
.RPLVDULDWX3ROLFML
w Knurowie.
2GZWRUNXV]HIXMH
,,,NRPLVDULDWRZL
w Gliwicach

Foto: KMP Gliwice

3ODQXMHV]Z\PLDQĊ
pieca w domu
jednorodzinnym?
0RĪHV]GRVWDü
GRWDFMĊ]EXGĪHWX
ZRMHZyG]WZD
Do 26 maja
G]LDáDSXQNW
NRQVXOWDF\MQ\
LQIRUPXMąF\R
programie STOP
602*]DĞZQLRVNL
o dofinansowanie
PRĪQDVNáDGDüRG
15 do 26 maja

odinsp. Dyło wstąpił do służby
w 1991 roku. Od początku związany jest z gliwickim garnizonem,
gdzie zaczynał jako policjant pogotowia patrolowego. W 1998 roku
rozpoczął pracę śledczego w pionie
kryminalnym tutejszej jednostki, by
dwa lata później przejść do wydziału
do walki z przestępczością gospodarczą. W 2006 roku awansował na
zastępcę naczelnika tegoż wydziału.
Nadzór nad pionem kryminalnym
knurowskiego komisariatu jako
zastępca komendanta Dyło przejął
w styczniu 2016 roku.
O tym, kto zajmie wakat, dowiemy się w najbliższym czasie.

P

/g/

Przegląd Lokalny Nr 19 (1259) 11 maja 2017 roku

5

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

ogłoszenie

2*â26=(1,(

+DUPRQRJUDPZ\ZR]XRGSDGyZ]WHUHQX0LDVWD.QXUyZ
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(/(.75<&=1<,(/(.7521,&=1<2'3$'<
1,(%(=3,(&=1(
XO6]SLWDOQD
XO'ąEURZVNLHJR
XO&KRSLQD
XO3DGHUHZVNLHJR
XO6áRZDFNLHJR
XO&KUREUHJR
XO:LHQLDZVNLHJR
XO6]\PDQRZVNLHJR
XO=LĊWND
XO6DSHUyZ
XO/HJLRQyZ

XO-HVLHQQD
XO'HV]F]RZD
XO/HWQLD
XO:LRVHQQD
XO3U]HGZLRĞQLD
XO=LPRZD
XO6W\F]QLD
XO%URQLHZVNLHJR
XO5DNRQLHZVNLHJR
XO8VWURQLH/HĞQH
XO:]JyU]H
XO3ROQD
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XO%RMRZD

XO6WDZRZD
XO.RĞFLHOQD
XO.UyWND
XO/HĞQD
XO=LHORQD
XO.RUIDQWHJR
XO6áRQHF]QD
XO*UDQLF]QD
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XO6DGRZD
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XO.UyWND
XO=Z\FLĊVWZDDDDF
XO.RUIDQWHJR

XOĝFLHJLHQQHJR
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XO/HĞQDDEF
XO/LJRQLD
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XO1LHSRGOHJáRĞFL
XO'ZRUFRZD
XO$VWUyZ
XO'ĊERZD
XO3ODWHU

XO:\VSLDĔVNLHJR
XO3U]HP\VáRZD
XO0DMD
XO'\PND
XO-ĊF]PLHQQD
XO:LWRVD

5HMRQ$ ZąVNLHGRMD]G\ U
2'3$'<:,(/.2*$%$5<72:(0(%/(2321<
GQLDU.203/(71<=8ĩ<7<635=ĉ7
(/(.75<&=1<,(/(.7521,&=1<2'3$'<
1,(%(=3,(&=1(
XO1LHSRGOHJáRĞFLERF]QH
XO-ĊF]PLHQQD$GR*
XO.ZLDWRZD
XO6WRNURWNL
XO5yĪDQD
XO0DMDDDD
XO:ROQRĞFLE
5HMRQ%GQLDU
2'3$'<:,(/.2*$%$5<72:(0(%/(2321<
'QLDU.203/(71<=8ĩ<7<635=ĉ7
(/(.75<&=1<,(/(.7521,&=1<2'3$'<
1,(%(=3,(&=1(
XO6LHQNLHZLF]D
XO.ZLWND
XONV.R]LHáND
$O6SDFHURZD
XO.DUáRZLF]D
XO%U]HFKZ\
XO0RQLXV]NL
XO:U]RVRZD
XOàXELQRZD

XO-DĞPLQRZD
XO&KPLHOQD
XO$NDFMRZD
XO:ROQRĞFL
XO&KDEURZD
XO.ODV]WRUQD
XO3OHELVF\WRZD
3ODF3RZVWDĔFyZĝO

5HMRQ% ZąVNLHGRMD]G\ GQLDU
2'3$'<:,(/.2*$%$5<72:(0(%/(2321<
'QLDU .203/(71<=8ĩ<7<635=ĉ7
(/(.75<&=1<,(/(.7521,&=1<2'3$'<
1,(%(=3,(&=1(
XO6LHQNLHZLF]DDEFD
XONV.R]LHáNDERF]QH
XO.RVVDN6]F]XFNLHM
XO:ROQRĞFLERF]QH
XO-DJá\
XO+ORQGD

.QXUyZ0LDVWRZVSLHUDDNW\ZQRœþ
RUJDQL]DFMLSR]DU]ċGRZ\FK

Dotacje
GODVSRãHF]QLNyZ
.RQNXUV]RVWDáUR]VWU]\JQLĊW\
NQXURZVNLFKRUJDQL]DFML
SR]DU]ąGRZ\FKRWU]\PD
GRILQDQVRZDQLH]PLHMVNLHJREXGĪHWX
ZVXPLHSRQDGW\V]á
o roku Gmina Knurów
przeznacza część budżetu na wsparcie społecznej działalności organizacji
pozarządowych. Społecznicy
mogą liczyć na dofinansowanie wynoszące maksymalnie
80 proc. kwoty potrzebnej
do wykonania przedstawionego planu. Tym razem do
rozdysponowania było 45,4
tys. zł. Wpłynęło 21 ofert.
Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.
Projekty były dość zróżnicowane. Jedno z zadań dotyczy pomocy najuboższym.
Chodzi o „Wypoczynek dla
dzieci i młodzieży – z przyjaciółmi w nieznane”, planowany przez Rzymskokatolicką Parafię Św. Cyryla
i Metodego (dotacja: 4,5
tys. zł). Jest projekt kulturalny „Knurów – Górnośląski Velehrad” (Towarzystwo Miłośników Knurowa
otrzymało na ten cel 2,5 tys.
zł), promocja działalności artystycznej i sportowej
niepełnosprawnych (projekt
„Zakręceni” Stowarzyszenia

C

Rodzin i Przyjaciół Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną). Spora część dofinansowanych działań ma
aktywizować mieszkańców:
Towarzystwo Miłośników
Knurowa szykuje „Zumbę
+50” (1 tys. zł), Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz
Powiat „Rekreację biegową”
(2 tys. zł), ZHP Chorągiew
Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej chce odbudować w
Knurowie drużynę harcerską (2,9 tys. zł), zaś Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
planuje organizację Obchodów Międzynarodowego
Dnia Dziecka Zaginionego.
Wsparcie gminy otrzymają rów nież dzia ła nia
prozdrowotne (wycieczka
w Gorce Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków
- 2,5 tys. zł), zadania edukacyjne, projekty proekologiczne oraz hobbyści.
Szczegółowy wykaz dofinansowanych organizacji
można znaleźć na w w w.
knurow.pl .
oprac. MiNa

Knurów

-HU]\NVLę]DJDSLã
Strażnicy miejscy muszą być
przygotowani na różne, nieraz
zaskakujące sytuacje... Jak w niedzielny wieczór, gdy z prośbą o
interwencję wystąpił mieszkaniec
ul. Staszica. Powodem był... jerzyk
(ptak podobny do jaskółek), który
wleciał do mieszkania przez otwarte okno i doznał obrażeń. Mundurowi zadziałali i niebawem ptasim
gościem zajął się weterynarz.

Foto: wikipedia.org

8U]ąG0LDVWD.QXUyZSU]\SRPLQDĪHZPLHVLąFDFKPDMLF]HUZLHFRGEĊG]LHVLĊZ\Zy]RGSDGyZZLHONR
JDEDU\WRZ\FK]XĪ\WHJRVSU]ĊWXHOHNWU\F]QHJRLHOHNWURQLF]QHJR]XĪ\W\FKRSRQRUD]RGSDGyZQLHEH]SLHF]Q\FK
]WHUHQX]DEXGRZ\MHGQRURG]LQQHM
2GELyU]RVWDQLHSU]HSURZDG]RQ\ZNROHMQRĞFLRNUHĞORQHMZSU]HGVWDZLRQ\PSRQLĪHMKDUPRQRJUDPLH
:]ZLą]NX]SRZ\ĪV]\PSURVLP\PLHV]NDĔFyZzabudowy jednorodzinnej,Z\PLHQLRQHMZKDUPRQRJUDPLH
RZ\VWDZLHQLHZJRG]LQDFKZLHF]RUQ\FKGQLDSRSU]HG]DMąFHJRZ\Zy]OXEZGQLXZ\ZR]XGRJRG]LQ\UDQR
SU]HGSRVHVMĊZ\PLHQLRQ\FKRGSDGyZ'ODRVyENWyUHVSyĨQLąVLĊ]Z\VWDZLHQLHPRGSDGyZQLHSU]HZLGXMHP\
GRGDWNRZ\FKWHUPLQyZZUDPDFKSURZDG]RQHMDNFML
:\VWDZLRQHU]HF]\QLHPRJąWDUDVRZDüGUyJSU]HMĞüGODSLHV]\FKOXEXWUXGQLDüQRUPDOQHJRIXQNFMRQRZDQLD
FLąJyZNRPXQLNDF\MQ\FKMDNWHĪ]DJUDĪDüEH]SLHF]HĔVWZXOXG]LOXELFKPLHQLD
1LHEĊGąRGELHUDQHRGSDG\SRFKRG]ąFH]UR]ELyUHNJUX]EXGRZODQ\SDQHOHVW\URSLDQSDSDRNQDGU]ZL
ZDQQ\ VHGHV\ XP\ZDONL NDELQ\ SU\V]QLFRZH F]ĊĞFL VDPRFKRGRZH RSRQ\ ] SRMD]GyZ LQQ\FK QLĪ RVRERZH L
MHGQRĞODG\RGSDG\NRPXQDOQHQLHVHJUHJRZDQHLRGSDG\SRGOHJDMąFHVHJUHJDFMLNWyUHVą]ELHUDQHZSRMHPQL
NDFKOXEZRUNDFK
1LHNRPSOHWQ\VSU]ĊWHOHNWU\F]Q\LHOHNWURQLF]Q\EĊG]LHRGELHUDQ\ZUD]]RGSDGDPLZLHONRJDEDU\WRZ\PL
:V]\VWNLH RGSDG\ ]RVWDQą ]HEUDQH SU]H]  33+8 .RPDUW 6S ] RR D QDVWĊSQLH SRGGDQH RG]\VNRZL OXE
XQLHV]NRGOLZLHQLX

Foto: archiwum

=XPEDSRGELáDVHUFDPáRG]LHĪ\70.OLF]\
ĪHGRWDĔFDJDUQąüVLĊEĊGąQLHFRVWDUVLDOH
FLąJOHPáRG]LGXFKHPNQXURZLDQLH

/bw/
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Foto: Piotr Skorupa

:L]\WDZ.QXURZLH/HFKD
3LDVHFNLHJR ]SUDZHM ĞZLDGF]\
RW\PĪHGRQDV]HJRPLDVWD]EOLĪD
VLĊSHOHWRQ7RXUGH3RORJQH

2PQLHVLęQLHPDUWZ

1DSU]HVáXFKDQLDFK]DĞSLHZDáD
Ä7HVWRVWHURQ´.D\DKLRF]DURZDáDMXURUyZ
Ä,GROD´JáRVHPLXURGą

0LVWU]œZLDWDJRœFLãZ.QXURZLH
yły kolarski mistrz świata Lech Piasecki gościł wczoraj
(10 maja) w knurowskim Urzędzie
Miejskim. Znakomity przed laty
kolarz jest obecnie dyrektorem do
spraw sportowych w Lang Team Sp.
z o.o., firmie organizującej jeden z

B

największych wyścigów kolarskich
na świecie - Tour de Pologne.
W czasie 90-minutowej wizyty
współpracownik Czesława Langa
rozmawiał z zastępcą prezydenta
Knurowa Piotrem Surówką, a także
z sekretarzem miasta Piotrem Du-

dło. Tematem tych rozmów był plan
przeprowadzenia jednego z etapów
tegorocznego Tour de Pologne przez
Knurów.
Więcej na ten temat napiszemy
za tydzień.
PiSk

.QXUyZ%XGůHWRE\ZDWHOVNL

2E\ZDWHOH]PLHQLDMċœZLDW

'RF]HUZFDNQXURZLDQLHPRJą]JáDV]DüSURMHNW\NWyUHSRSUDZLąRĪ\ZLą
XSLĊNV]ąUHMRQLFK]DPLHV]NDQLD7HNWyUH]\VNDMąQDMZLĊNV]HSRSDUFLH
PLHV]NDĔFyZ]RVWDQąVILQDQVRZDQHZUDPDFK%XGĪHWX2E\ZDWHOVNLHJR
o zeszłorocznym debiucie Knurów już rozpoczął drugą edycję
Budżetu Obywatelskiego. Tym razem na realizację projektów mieszkańców przeznaczono w sumie 809
tys. zł (po 181 tys. zł na każdy z pięciu
rejonów Knurowa). Propozycje mają
dotyczyć zadań własnych miasta
(czyli budowy czy modernizacji
części miejskiej infrastruktury, ale
także wydarzeń kulturalnych, sportowych, itp.).

P

2G  NZLHWQLD WUZDMą NRQVXO
WDFMH VSRáHF]QH 3URMHNW\ PRĪQD
]JáDV]DüRGPDMDGRF]HUZFD
F]HUZFDUR]SRF]QLHVLĊLFKZHU\IL
NDFMDLRSLQLRZDQLH
3URSR]\FMHPLHV]NDĔFyZ]RVWD
QąSU]HDQDOL]RZDQHSU]H]VSHFMDOQ\
]HVSyá SRZRáDQ\ SU]H] SUH]\GHQWD
PLDVWDDQDVWĊSQLHWUDILąGR.RPLVML
GV%XGĪHWX2E\ZDWHOVNLHJRSRZR
áDQHMSU]H]UDGĊPLDVWD7DP]DSDG
QLH RVWDWHF]QD GHF\]MD R GRSXV]

foto-migawka

F]HQLX OXE RGU]XFHQLX SURMHNWyZ
SRG JáRVRZDQLH PLHV]NDĔFyZ 1D
WRZV]\VWNRMHVWF]DVGRVLHUSQLD
]DĞ  VLHUSQLD ]RVWDQLH RJáRV]RQD
OLVWD SURMHNWyZ NWyUH EĊGą SRGGD
QH SRG JáRVRZDQLH PLHV]NDĔFyZ
*áRVRZDü EĊG]LH PRĪQD RG  GR
 ZU]HĞQLD 2ILFMDOQH RJáRV]HQLH
Z\QLNyZ]RVWDáR]DSODQRZDQHQD
SDĨG]LHUQLND
MiNa

rnontowiczanka od lat związana jest z Knurowem – tutaj
pod okiem Krzysztofa Skowrońskiego ćwiczy wraz ze swoim
zespołem. Gdy wchodzi na scenę,
trudno jej nie zauważyć: burza
włosów i piękny, charakterystyczny głos. Występ w „Idolu”, muzycznym talent show „Polsatu”,
był kolejnym krokiem ku karierze
– dobrym sposobem, aby zaistnieć
na muzycznej scenie, nawiązać
kontakty, pokazać się milionom
telewidzów.
- „Idol” przede wszystkim pokazał mi realia showbiznesu - mówi
Agnieszka. - Dostałam dużo pozytywnych komentarzy. Ludzie trochę
mnie rozpoznają, nadal dostaję
wiadomości z gratulacjami, co jest
szalenie miłe. Ostatnio dałam swój
pierwszy autograf 8-letniej dziewczynce.
Droga do „Idola” była długa.
Każdemu etapowi towarzyszył
stres i brak snu. Czasami uczestnicy mieli tylko kilka godzin, aby
nauczyć się piosenek i zaśpiewać

O

je tak, aby jurorom, czyli Elżbiecie Zapendowskiej, Ewie Farnej,
Wojciechowi Łuszczykiewiczowi i
Januszowi Panasewiczowi, spadły
kapcie.
Program uświadomił Agnieszce, że sam talent nie wystarczy i
tylko ciężką pracą może spełnić
swoje muzyczne marzenia.
- Jestem pełna optymizmu
i zapału – mówi. – Zaczynam
pracę nad własną twórczością.
Mam parę inspiracji, spróbuję to
wszystko połączyć i zobaczymy, co
wyjdzie.
Kilka dni po zakończeniu
przygody z „Idolem”, Agnieszka
wystąpiła w Domu Kultury w
Szczygłowicach. Zaśpiewała piosenkę „O mnie się nie martw” Kasi
Sobczyk. Słowa utworu zabrzmiały jak przekaz: „Nie martwcie
się o mnie, ja sobie radę dam!” i
chyba nikt nie ma wątpliwości, że
tak właśnie będzie… Powodzenia
Agnieszko!
-EIRWRPDWHULDá\SUDVRZH

Foto: archiwum Tadeusza Wolfa

6RSUDQLVWNDDUW\VWND2SHU\ĝOąVNLHMZ%\WRPLXRSRZLH
Z5HQFLVWyZL,QZDOLGyZZ.U\ZDáG]LHE\áD0DUWD3DJDF]-DQLN
ZRGQLF]ąF \.RáD7DGHXV]:ROI±2F]\ZLĞFLH
:PLQLRQąĞURGĊJRĞFLHP.RáDQU3ROVNLHJR=ZLą]NX(PHU\Wy
yZZVSDQLDOH]DSUH]HQWRZDQ\FKSU]H]SDQLą0DUWĊ±PyZLSU]H
NLONDXWZRU
DOLĞP\WHĪ
±:\VáXFK
F]HMSDVML
RMHMĞSLHZD
G]LDáDVHQLRURPRVZ
F]FLOLĞP\SDPLĊü]PDUáHMG]LHĔZF]HĞQLHM6WHIDQLL*U]H
ĞZ$QWRQLHJRPLDáRWHĪMHV]F]HMHGHQZ\PLDU±0LQXWąFLV]\X
QDJURG]RQ\FKEXU]ąEUDZ6SRWNDQLHZVDONDFKSDUDILDOQ\FKX
RZLHOXZVSyOQ\FKFKZLODFK
/bw/
JRU]\F\±GRGDMHSU]HZRGQLF]ąF\:ROI±:UyFLá\ZVSRPQLHQLD
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.QXUyZ*LHUDãWRZLFH

6]WXNDGOD]P\VãyZ
Foto: archiwum stowarzyszenia

W\V]áRWU]\PDáR6WRZDU]\V]HQLH5RG]LQ
L3U]\MDFLyá2VyE]1LHSHáQRVSUDZQRĞFLą
,QWHOHNWXDOQąZ.QXURZLHQD]DGDQLHSRGQD]Zą
Ä5R]ZyMDNW\ZQRĞFLVSRáHF]QRNXOWXUDOQ\FKRVyE
]QLHSHáQRVSUDZQRĞFLąLQWHOHNWXDOQą´

innymi ludźmi i nie znają żadnych
form aktywności w czasie wolnym.
Absolutnie każda ich aktywność
poza domem wpływa pozytywnie na
poprawę ich uspołecznienia i usamodzielnienia, co zapobiega wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej
grupy społecznej.
Obydwie panie zapewniają, że
warsztaty twórcze posłużą doskonaleniu zdolności manualnych,
rozwojowi percepcji, wyobraźni i

samodzielności twórczej. Dadzą
także możliwość zaspokojenia ich
potrzeb psychofizycznych, takich
jak: poznawcza, akceptacji, akty wności, twórczego działania,
kontaktu emocjonalnego i społecznego, osiągnięcia sukcesu oraz bycia
docenionym.
- Osobowość człowieka kształtuje się w zetknięciu z otaczającym
światem. Sztuka może dopomóc
w rozumieniu rzeczywistości oraz
budowaniu do niej pozytywnego stosunku. Rozbudza myślenie i emocje,
zachęca do postawy twórczej, rozwija
potrzebę kontaktu z ludźmi, uczy
wartościowania. Odgrywa zatem
ważną rolę również w życiu osób z
niepełnosprawnością intelektualną
– tłumaczą.
Oprócz zajęć rękodzielniczych
w programie są warsztaty kulinarne.
- W poprzednich projektach cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Nasi podopieczni mieli okazję przygo-

towywać proste potrawy regionalne.
Tego typu działania mają na celu
opanowanie podstawowych czynności w zakresie przygotowywania
posiłków, higieny i estetyki podawania posiłku, nabycia umiejętności
dekorowania stołu z uwzględnieniem
rodzaju uroczystości, wykształcenie
umiejętności estetycznego przygotowania miejsca do spożywania posiłków kultury i higieny podawania
posiłku na co dzień – słyszymy. - W
przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną bardzo ważna jest
powtarzalność prowadzonych działań, ponieważ to pozwala im utrwalić
nabywane umiejętności.
W projekcie uczestniczy 12 osób,
mieszkańców gminy Gierałtowice, z
niepełnosprawnością intelektualną.
Zajęcia odbywają się w świetlicy
Gminnego Ośrod ka Kultur y w
Paniówkach. Rozpoczęty w marcu
projekt potrwa do 10 grudnia.
/bw/

.QXUyZ:DUV]DZD6XNFHVX]GROQLRQ\FKJLPQD]MDOLVWHN

7ZRU]HQLHSRPDJDSRGRSLHF]Q\PVWRZDU]\V]HQLDOHSLHM
SR]QDZDüLUR]XPLHüU]HF]\ZLVWRĞüG]LĊNLZVSyOQ\P]DMĊFLRP
]DFLHĞQLDMąVLĊSU]\MDFLHOVNLHZLĊ]L

Z

adanie znalazło się wśród
przedsięwzięć wyłonionych
w otwartym konkursie na zadania publiczne gminy Gierałtowice
w zakresie kultury i sztuki. Na jego
realizację samorząd przeznaczył 15
tys. zł z budżetu gminy.
- Nasze stowarzyszenie od kilku
lat organizuje na terenie gminy Gierałtowice cykliczne zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną, które cieszą się dużym
zainteresowaniem – mówi prezes Urszula Krawczyk. - Działania te pokazują, że istnieje zapotrzebowanie na
kontynuowanie tej cennej inicjatywy,
która umożliwia niepełnosprawnym

nie tylko ciekawe spędzenie czasu
wolnego, ale także wpływa na podniesienie poziomu uspołecznienia tej
grupy. Prowadzenie takich zajęć jest
niezbędne, ponieważ jest to jedyna
inicjatywa skierowana bezpośrednio
do osób z niepełnosprawnością intelektualną w gminie Gierałtowice.
Wiceprezes Ewa Dudzińska zaznacza, iż wspomniane działania są
niezwykle ważne, gdyż mają na celu
pobudzenie aktywności w czasie
wolnym: - Osoby niepełnosprawne,
zwłaszcza z niepełnosprawnością
intelektualną, są zazwyczaj wyobcowane ze swojego lokalnego
środowiska. Nie integrują się z

3URJUDPRZDQLH"ŮDGHQSUREOHP

6LRVWU\8UEDQHN±-XVW\QD
L.DWDU]\QDRUD]-XOLD.U]ąNDáD
]0LHMVNLHJR*LPQD]MXP
QU]QDOD]á\VLĊZQDMOHSV]HM
G]LHVLąWFHRJyOQRSROVNLHJR
NRQNXUVXGODSURJUDPLVWHN

informacja własna wydawcy

astolatki stworzyły drużynę JKJ (nazwa od pierwszych liter imion) i wystartowały w „Scratch Mecz”, czyli ogólnopolskim konkursie programowania wyłącznie dla dziewczyn.
Miały dwa tygodnie na wymyślenie gry.
- Zainspirowała nas bajka „Kruk i lis” Ignacego Krasickiego. Najpierw jest intro, potem gracz ogląda animację bajki.
Następnie Kruk pyta gracza, czy zechce mu pomóc odzyskać
ser. Jeśli tak, to przechodzi do menu wyboru gier – tłumaczą
gimnazjalistki.
Podzieliły się pracą: Justyna stworzyła animację poprzedzającą grę, Kasia zajęła się intrem i animacją, a Julka muzyką
i trzema mini-gierkami.
Wyniki ogłoszono już tydzień po wysłaniu gry. Jury zdecydowało, że projekt dziewczyn zasługuje na finałową dziesiątkę.
- Bardzo się ucieszyłyśmy, bo wcześniej nie miałyśmy do
czynienia z programowaniem – mówią młode gimnazjalistki.
Knurowianki otrzymały zaproszenie do Warszawy, do
siedziby Facebooka, gdzie przed jurorami zaprezentowały
swoje dzieło. Jak mówią, stres był ogromny. I choć nie udało
się zająć pierwszego miejsca, już sama obecność w najlepszej
dziesiątce programistek jest sporym sukcesem.

N

Jb, foto: arch. prywatne.

foto-migawka

KZLOĊ±SU]HNRQXMąVHQLRU]\]NQXURZVNLHJR
$E\Ī\FLHQLHSU]HFLHNDáRSU]H]SDOFHWU]HEDáDSDüNDĪGąGREUąF
1LHWUDFąZLĊFF]DVX1LHGDZQRE\OLZH:U R
.RáDQU3ROVNLHJR=ZLą]NX(PHU\WyZ5HQFLVWyZL,QZDOLGyZ
ERV]]]DU]ąGXNRáD=DMU]HOLĞP\GR$IU\NDQDULXP
FáDZLXQDZ \FLHF]FH]RUJDQL]RZDQHMSU]H]$JQLHV]NĊ'R
Fą]Z\FLĊVNąELWZĊZURNX±RSRZLDGD
]ZLHG]LOLĞP\=22LSRG]LZLDOLĞP\3DQRUDPĊ5DFáDZLFNąREUD]XMą
RGOLOLVLĊZNDWHGU]HĞZ-DQD&KU]FLFLHOD
ZLDQLHSRP
.U\VW\QD1RZDNRZVNDF]áRQNLQLNRáD1DNRQLHFNQXUR
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Barier nie chcemy
:ĞURGĊUR]SRF]\QDMąVLĊ.QXURZVNLH'QL,QWHJUDFML&R
FLHNDZHJRW\PUD]HP"=DS\WDOLĞP\7RPDV]D5]HSĊLQLFMDWRUD
LZVSyáRUJDQL]DWRUDLPSUH]\

Tomasz Rzepa, inicjator i
organizator Knurowskich Dni
Integracji: - Zbliżają się kolejne, już IX Knurowskie Dni
Integracji „Bądźmy Razem”.
Ta edycja naszego święta zapowiada się równie atrakcyjnie
co poprzednie.
War to nadmienić , ż e
jeszcze przed ich oficjalnym
rozpoczęciem młodzież knurowskich szkół będzie miała
okazję obejrzeć w kinie film
pt. „Życie animowane”. To
niezwykle ciepły i poruszający
dokument potwierdzający
maksymę, że najlepsze scenariusze pisze samo życie. Gdy w
wieku trzech lat Owen Suskind
zaczął tracić zdolność chodzenia i mówienia, a współczesna
medycyna nie była w stanie
mu pomóc, jego przyszłość
rysowała się dosyć ponuro.
Na ratunek przyszły animacje

z wytwórni Walta Disney’a,
dzięki którym chłopak zaczął
stopniowo reagować na bodźce
docierające do niego z ekranu
telewizora oraz porozumiewać
się z najbliższą rodziną.
W środowy (17 maja) poranek odbędzie się olimpiada
sportowa pod hasłem „Sport
na wesoło”. Tego samego dnia
po południu na uroczystym
otwarciu przedstawiciele osób
niepełnosprawnych otrzymają z rąk prezydenta Adama
Ramsa symboliczny klucz do
miasta. Prezydent, jak co roku,
objął honorowy patronat nad
naszym świętem.
W czwartek zaplanowano
dwa spotkania z gośćmi KDI,
skierowane głównie do młodzieży. Ta forma kontaktu
sprawdza się fantastycznie. W
tym roku do Knurowa przybędą: Jerzy Płonka – niewidomy
alpinista, który zmierza po
„Koronę Europy” (46 najwyższych szczytów) i Jacek Tomczak - wszechstronny sportowiec, piłkarz AMP Futbolowej
drużyny mistrza Polski, który
z pogodą ducha i optymizmem
daje świadectwo, jak żyć po
amputacji nogi. Równocześnie

informacja

w Domu Kultury w Szczygłowicach odbędzie się III Integracyjny Festiwal Artystyczny
mieszkańców DPS-ów i młodzieży Knurowa. Tego samego
dnia po południu stowarzyszenie TRION zaprasza na arenę
plenerową, gdzie odbędzie się
zabawa „Niewidomi i przyjaciele – zielony bal”.
W piątkowy poranek w kinie
rozpocznie się II Integracyjny
przegląd talentów. Równocześnie na pływalni aQuaRelaks
odbędzie się Lokalny Miting
Pływacki Olimpiad Specjalnych.
Do oglądania i kibicowania
pływakom szczególnie zapraszam rodziców, którzy mają
dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną. Może dzięki tym
zawodom rodzice dostrzegą kolejną możliwość rozwoju swoich
dzieci i zapragną, by sekcja
Olimpiad Specjalnych powstała
także w Knurowie. Na piątkowy
wieczór zapraszamy do Klubu
Kultury Lokalnej Sztukateria
na wystawę fotografii Krzysztofa Gołucha zatytułowaną „Co
siódmy…”. Niektóre badania
wskazują, że co siódmy Polak
jest osobą niepełnosprawną.
Zadajmy sobie pytania: Czy

siódmy potrzebuje sześciu?
A może to sześciu potrzebuje
siódmego?
W sobotę po południu
przy arenie plenerowej w parku przy ulicy Ogana odbędzie
się IX Integracyjny Festyn
Rodzinny. Imprezę okraszą
występy m.in. orkiestry KWK
Knurów, zespołów muzycznych i tanecznych skupionych
przy Centrum Kultury. Naprawdę wiele będzie się działo. Jak na festyn integracyjny
przystało, wystąpią artyści
sprawni i niepełnosprawni.
Dla uczestników przygotowaliśmy wiele atrakcji – nie
tylko na scenie, ale i poza
nią. Stąd m.in. stanowiska do
malowania twarzy, robienia
fryzur, malowania figurek
gipsowych i wiele innych.
Finał IX Knurowskich Dni
Integracji będzie mieć wymiar duchowy. W niedzielę
w kościele pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego
zostanie odprawiona msza
św. dziękczynna w intencji
uczestników i organizatorów.
Jestem przekonany, że
wysiłek wszystkich zaangażowanych ludzi w to nasze
święto integracji przełoży się
na konkretne efekty, szczególnie w myśleniu i postrzeganiu osoby niepełnosprawnej.
Choć każdy z nas jest inny, to
tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami i potrzebujemy
siebie nawzajem do życia,
wzrastania. Każdy człowiek
spotkany w życiu jest darem,
nauczycielem, który daje nam
lekcje, jak godnie żyć. A godnie żyć to cieszyć się wszystkim, co nas otacza, rozumieć
bodźce, które pochodzą z
otoczenia, funkcjonować w
społeczeństwie na równych
prawach. Niepełnosprawni
intelektualnie i ruchowo żyją
wśród nas, czy tego chcemy,
czy nie. Często różnią się wyglądem, sposobem zachowania, wymowy. Nasze zadanie
to zminimalizować straty, a
powiększać zasób korzyści.
Korzyści, radości, szczęśliwości życia z drugą nerką,
korzyści, radości, szczęśliwości życia z dodatkowym
chromosomem i zespołem (ale
nie muzycznym, tylko wad
genetycznych)... Bo przecież
życie jest najważniejsze - jest
największym skarbem. Musi
mieć sens i być dobre, piękne, fascynujące i szczęśliwe.
Powinniśmy wciąż o to zabiegać. To powinno być nasze
wyzwanie, nasz priorytet i cel.
Pamiętajmy co mówił Scott
Hamilton, „Jedyną niepełnosprawnością w życiu jest złe
nastawienie”. Dawajmy innym to, co sami chcielibyśmy
dostawać. Pamiętajmy o tym
wszyscy zawsze i wszędzie.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na
Knurowskie Dni Integracji
„Bądźmy Razem”, życząc samych dobrych chwil dla Was
wszystkich i każdego z osobna. Szczegóły na plakatach.

Knurów. W MSP-2 powstanie nowoczesna
pracownia biologiczna

/HœQDNUDLQD
z magicznym drzewem
:\REUDĨP\VRELHUR]áRĪ\VW\GąE
ZV]NROQHMVDOLG]LĊFLRáDVWXNDMąFHJR
ZSLHĔJQLD]GR]SLVNOĊWDPLLĞSLHZ
SWDNyZ7DNMXĪQLHEDZHPEĊG]LH
Z\JOąGDüSUDFRZQLDELRORJLF]QD
Z0LHMVNLHM6]NROH3RGVWDZRZHMQU
a razie na realizację
tego ambitnego projektu placówka otrzymała
6,5 tys. zł oraz prawo do
ubiegania się o 30 tys. zł w
konkursie „Zielona pracownia 2017” Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Stało
się tak dzięki zaangażowaniu nauczycielki przyrody,
Katarzyny Gramali, która
wymyśliła leśną krainę z
magicznym drzewem.
W nowej pracowni biologicznej natura ma obcować z nowymi technologiami. Replika dębu skrywać
będzie tablet z zagadkami
ułożonymi przez uczniów. Z
dobrodziejstw leśnej krainy
skorzystają klasy III-VII.

N

Dyrektor placówki, Teresa Bochenek, cieszy się,
że lwią część dotacji będzie
można przeznaczyć na zakup pomocy naukowych.
Tak się bowiem składa, że
adaptacja sali na leśną krainę zostanie sfinansowana
przez gminę w ramach planowanego remontu drugiego piętra szkoły. Co więcej,
Rada Rodziców zadeklarowała pomoc finansową w
doposażeniu zielonej pracowni.
„Dwójka” cieszy się z
wygranej, ale nie spoczywa
na laurach. Tęgie głowy już
pracują nad kolejnym wnioskiem, który ma dać szkole
30 tys. zł na dokończenie
projektu leśnej krainy.
/g/
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Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

$OLFMD:ęJU]\Q]=DEU]D

Adam Chadajski z Knurowa

ur. 3.05.2017 r., 3320 g, 53 cm

ur. 5.05.2017 r., 2840 g, 51 cm

Emilia Hen z Zabrza

Kacper Kroh z Knurowa

ur. 5.05.2017 r., 3800 g, 55 cm

ur. 6.05.2017 r., 3170 g, 52 cm

3DZHã.UXSD].QXURZD

Martyna Sadowska z Czerwionki-Leszczyn

ur. 6.05.2017 r., 3390 g, 51 cm

ur. 7.05.2017 r., 2940 g, 50 cm

informacja

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

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 17/2017 brzmiało: „ SZCZEPANIK ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Helena
Kapłanek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

15.05.2017 r.

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości
5, 44-190 Knurów
– wraz
11.05.2017
r.
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
CZWARTEK
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

PrawidłoweCzwartek
rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
'XGL&DáDQDSU]yG
do kina otrzymuje
AARZ. Gratulujemy! Po
JRG]
odbiór
zapraszamy do redakcji.
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'
GXEELQJ
JRG]
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']LHFLDNU]ąG]L'
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'GXEELQJ
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'QDSLV\
JRG]
12.05.2017 r.
3,Ą7(.
'XGL&DáDQDSU]yG
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'GXEELQJ
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'QDSLV\
JRG]
13-14.05.2017 r.
SOBOTA- NIEDZIELA
'XGL&DáDQDSU]yG
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'GXEELQJ
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'QDSLV\
JRG]

6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'
QDSLV\
JRG]
16-17.05.2017 r.
:725(.ĝ52'$
'XGL&DáDQDSU]yG
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'
GXEELQJ
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'
QDSLV\
JRG]

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu
']LHFLQDVFHQLHF]Xá\VLĊMDNU\E\ZZRG]LH

DQDZLGRZQL]XZDJąRJOąGDá\Z\VWĊS\UyZLHĞQLNyZ

.QXUyZ6FHQDSHãQDWDOHQWyZ

:U\WPLHÅHNRµ

3U]H]GZDGQLVFHQD'RPX.XOWXU\QDOHĪDáD
GRPáRG\FKNQXURZLDQ±RGE\áVLĊWDP;93U]HJOąG
'RURENX$UW\VW\F]QHJR']LHFLL0áRG]LHĪ\

W

knurowskich placówkach
jest mnóstwo małych artystów, którzy świetnie
prezentują się na scenie. O tym, co
potrafią, można się było przekonać 27 i
28 kwietnia. Pierwszy dzień Przeglądu
należał do przedszkolaków – widzowie mogli oklaskiwać dzieci z wszystkich przedszkoli publicznych, a także
dwóch niepublicznych – „Światełka” i
„Wesołych Nutek”. W piątek na scenie
zaprezentowali się uczniowie wszyst-

kich knurowskich podstawówek (ze
szkołą specjalną włącznie) i gimnazjów. Jak zwykle, formy sceniczne były
różnorodne, za to tematyka wspólna.
Tegoroczne hasło to „ekologia” – temat
arcyważny, a przy okazji artystycznie
inspirujący. Taniec czy śpiew lepiej niż
jakakolwiek pogadanka mogą przekonać najmłodszych, że trzeba i warto
dbać o naturę.

Organizatorzy imprezy już kilka
lat temu porzucili formułę konkur-

sową, bo, po pierwsze, trudno oceniać tak różnorodne formy sceniczne. Po drugie zaś – nie o rywalizację
tu chodzi, lecz o to, by pokazać, co
ciekawego artystycznie dzieje się w
knurowskich placówkach. Wszyscy
wykonawcy zasłużyli na uznanie.
Czekały na nich pamiątkowe statuetki i dyplomy, a także słodkie
niespodzianki.

3U]HGV]NRODNL]HÄĝZLDWHáND´

informacja

Tekst i foto: MiNa

Knurów

%LEOLRWHNDZSU]HGV]NROX
Foto: Zbiory MP nr 2

7RRZRFZVSyáSUDF\LSDVMLNWyUDXG]LHODVLĊQDMPáRGV]\P±Z0LHMVNLP
3U]HGV]NROXQUMXĪRGSU]HV]áRGZyFKODWG]LDáD3XQNW%LEOLRWHF]Q\

ajmłodsi czytelnicy z niecier pl iwością oczekują
wtorków – to właśnie wtedy mogą wypożyczyć w przedszkolu kolejne książki. Krystyna Szpak
i Katarzyna Bilińska, pracownice
Miejskiej Biblioteki Publicznej nie
tylko prowadzą w MP-2 Punkt
Biblioteczny, ale też chętnie i często same zaznajamiają maluchy z
lekturami (w ramach akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom), goszczą je
również w budynku biblioteki.

N

.LHURZQLN0%3
%ULJLGD'UHĞOLĔVND
FKĊWQLHF]\WD
SU]HGV]NRODNRP
]03QU

3XQNW %LEOLRWHF]Q\ G]LDáD RG
MHVLHQL  URNX 3RP\Vá EDUG]R
VLĊ VSRGREDá ZV]\VWNLP ]DLQWHUH
VRZDQ\P
 ']LĊNL ]DDQJDĪRZDQLX NLH
URZQLND %LEOLRWHNL SDQL %U\JLG\
'UHĞOLĔVNLHM 3XQNW MHVW V\VWHPD
W\F]QLH GRSRVDĪDQ\ Z QRZH L FLH
NDZHSR]\FMHOLWHUDWXU\G]LHFLĊFHM
±LQIRUPXMH *DEULHOD %XNRZVND
nauczyciel Miejskiego Przedszkola
QUZ.QXURZLH±:SU]\V]áRĞFL
SR SODQRZDQ\P UHPRQFLH SU]HG
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V]NRODSRZVWDQLHQRZRF]HVQHPLHM
VFHSU]H]QDF]RQHQDELEOLRWHNĊGOD
SU]HGV]NRODNyZ
.RU]\VWDMąF ] RND]ML ± ZV]DN
 PDMD REFKRG]LOLĞP\ ']LHĔ %L
EOLRWHNDU]DL%LEOLRWHN±Ī\F]\P\
ZV]\VWNLPSUDFRZQLNRPELEOLRWHN
ZV]\VWNLHJR QDMOHSV]HJR UDGRĞFL
]SUDF\V\PSDW\F]Q\FKLQWHUDNFML
]F]\WHOQLNDPLLNROHMQ\FKOLWHUDF
NLFKSU]\JyG

informacja własna

oprac. MiNa
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6SU]HGDPG]LDáNLEXGRZODQHRSRZRN
mZ.QXURZLH.U\ZDáG7HO
18-21/17

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
&=<ĝ&,.7HO
7-26/17

6SU]HGDPJDUDĪSU]\XO7DUJRZHMVHNWRU*
]SUąGHP&HQDW\V7HO
19/17

' R F L H S O D Q L H  G R P y Z   0 D O R Z D Q L H
HOHZDFML 3RGELWNL $QNURZDQLH 5HPRQW\
7HO
18-21/17

6SU]HGDP OXE ]DPLHQLĊ QD PQLHMV]H 0
 P   ,, SLĊWUR &HQD GR X]JRGQLHQLD
7HO
19/17

02725<=$&-$
'RFLHSOHQLDEXG\QNyZPDORZDQLHGRPyZ
UHPRQW\HOHZDFML7HO

$ X W R  V N X S  ] D  J R W y Z N Ċ   N D Ī G \  V W D Q 
7HO
13-26/17

5-26/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    


6NXS VDPRFKRGyZ PRWRF\NOL ± JRWyZND
7HO
17-26./17

1-21/17

6HUZLV NOLPDW\]DFML ± SURPRFMD  ]á
7HO

6NXS VDPRFKRGyZ S áDFLP\ QDMZLĊFHM
7HO
1-21/17

16-39/17 Y

6NXSVDPRFKRGyZ7HO

0 R QW X M ą F \ DX WR P DW \F ] Q H ] D P N Q L Ċ F L D
GREUDPV]XNDSUDF\7HO

Tanio spr zedam RENAULT MEGANE,
przebieg 148 tys. Tel. 512 702 242, wieczorem 507 578 799
17-odw. Y

='52:,(,852'$

19-20/17

2/17-odw.

19-22/17

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO

=DWUXGQLĊSUDFRZQLNDSL]]HULL±JDVWURQRPLL
Z .DUF]PLH 2VWRMD Z 6]F]\JáRZLFDFK 7HO


1/17-odw.

19-22/17

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO
1/17-odw.

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
7HO
15-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

13-26/17

3U]\MPLHP\ GR VSU]ąWDQLD Z UHVWDXUDFML
7HO
=DWUXGQLĊ HNVSHGLHQWNĊ Z VNOHSLH RJyOQRVSRĪ\ZF]\P Ä%DUWHN´ Z 6]F]\JáRZLFDFK
7HO

2SLHNXQGR]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLHSVyZ
7HO

50/16-41/17

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FKGRZ\UHMHVWURZDQLD7HO

'$035$&õ

15-odw.

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU ]H RSLHNXQN L G O D G] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
7HO

'R]RUFDSDUNLQJXSUDFDRG]DUD].RQWDNW

18-19/17

)LU PD %XGPDQ ] DW U XGQL SUDF RZ QLNyZ
RJyOQREXGRZODQ\FK ] GRĞZLDGF]HQLHP
7HO
19/17

3UDFD6HUZLVDQW,QVWDODWRUVLHFLWHOHLQIRUPDW\F]Q\FK  XPRZD R SUDFĊ GREUH ]DURENL
7HO
16-19/17

1/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK.QXURZD SR NXUVLH RVRED ] OHNNLP VWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO

2*â26=(1,(

1/17-odw.

5DGD1DG]RUF]D6SyáG]LHOQL0LHV]NDQLRZHM
Ä.QXURZLDQND´Z.QXURZLH
RJáDV]DQDEyUQDVWDQRZLVNR3UH]HVD=DU]ąGX6SyáG]LHOQL
5HJXODPLQGRW\F]ąF\WU\EXLSU]HSURZDG]DQLDZ\ERUyZRUD]ZV]HONLH
GRGDWNRZH LQIRUPDFMH Vą GRVWĊSQH QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM
ZZZNQXURZLDQNDSO 2IHUW\ QDOHĪ\ VNáDGDü Z WHUPLQLH RG GQLD
NZLHWQLDUGRGQLDPDMDUZVLHG]LELHVSyáG]LHOQL
Z.QXURZLHSU]\XO*HQ-=LĊWNDF]JRGQLH]ZDUXQNDPLRNUHĞORQ\PLZUHJXODPLQLH
5DGD1DG]RUF]D
6SyáG]LHOQL0LHV]NDQLRZHM
Ä.QXURZLDQND´Z.QXURZLH

: \ PLDQD R S R Q ± S U R P R F MD     ] á 
7HO
16-21/17 Y

1,(58&+202ć&,

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDGF]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWS RUD] SU]HUyENL NUDZLHFNLH .QXUyZ
LRNROLFH7HO
14/17-odw.

'R Z\QDMĊFLD NDZDOHUND Z\UHPRQWRZDQD
7HO
18-20/17

(PHU\WNDV]XNDSUDF\±VSU]ąWDQLHLP\FLH
RNLHQ7HO
3-26/17

'R Z\QDMĊFLD PLHV]NDQLH QD XO )ORULDQD
Z\VRNLSDUWHUSRNRMHF]ĊĞFLRZRXPHEORZDQH7HO
19/17

'R Z\QDMĊFLD VDORQ IU\]MHUVNL ] ZV]\VWNLPL SR]ZROHQLDPL SU]\ XO .R]LHáND 
7HO
18-20/17

6SU ]HGDP G]LDáNĊ EXGRZODQą  P 
.U\ZDáG7HO
17-19/17

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HMZ]DNUHVLH
SU]HUyENL ZV]\ZDQLH ]DPNyZ VNUDFDQLH
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLHFLDVWZGRPX
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17

0ĊĪF]\]QD ODW  SLOQLH V]XND SUDF\ 7HO

1/17-odw.

,1)250$&-$
3UH]\GHQW 0LDVWD .QXUyZ LQIRUPXMH R Z\ZLHV]HQLX Z VLHG]LELH
8U]ĊGX 0LDVWD .QXUyZ XO 2JDQD  Z WHUPLQLH RG  U
GRUZ\ND]XQLHUXFKRPRĞFLZNWyU\PSRGDMHGRSXEOLF]QHM
ZLDGRPRĞFL LĪ SU]HZLGXMH GR SU]HND]DQLD Z G]LHUĪDZĊ QD RNUHV
 ODW Z WU\ELH EH]SU]HWDUJRZ\P QLHUXFKRPRĞü NRPXQDOQą SRáRĪRQą Z .QXURZLH SU]\ XO 7DUJRZHM  ² MHGQą F]ĊĞü G]LDáNL QU 
VWDQRZLąFąIUDJPHQWWDUJRZLVNDPLHMVNLHJR
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SPORT
Foto: Piotr Skorupa

'DPLDQ'XUNDF]
MHVWZV]HFKVWURQQLH
Z\V]NRORQ\
LZF]DVLHZDONL
NRQFHQWUXMH
VLĊUyZQLHĪ
QD]DGDZDQLX
FLRVyZQDNRUSXV
SU]HFLZQLND

Foto: Spartan

www.przegladlokalny.eu

=ãRWRLEUċ]

Foto: Garda

1DMZ\ĪV]\VWRSLHĔSRGLXPÄ]DUH]HUZRZDQ\´E\áGOD'DPLDQD
'XUNDF]DLMHJRWUHQHUD,UHQHXV]D3U]\ZDU\

'ZDPHGDOH]áRW\'DPLDQD'XUNDF]D]H6SDUWDQD.QXUyZ
LEUą]0DUFLQD7U\EDOVNLHJR]*DUG\*LHUDáWRZLFH
WRGRUREHNQDV]\FK]DZRGQLNyZZERNVHUVNLFK
PLVWU]RVWZDFK3ROVNLMXQLRUyZ

pier wsz y m dniu
czempionatu Damian Durkacz
(waga 60 kg) już w I rundzie
pokonał Łukasza Bobrzyńskiego (Beniaminek Starogard
Gdański). Kolejne walki odbyły się na pełnym dystansie,
ale sędziowie nie mieli problemu wytypować zwycięzcę,
bowiem za każdym razem
zgodnie punktowali 5:0 dla
knurowianina. W ćwierćfinale Damian Durkacz pokonał
Jakuba Waszkiewicza (Victoria Ostrołęka), w półfinale
wygrał z Armanem Dabahyanem (Zawisza Bydgoszcz), a
w finale nie dał szans Bartło-

W

miejowi Przybyle (Jawor Team
Jaworzno).
To czwarty z rzędu tytuł
mistrzowski Damiana Durkacza!
Występujący w wadze 81
kg Marcin Trybalski marsz
po medal mistrzostw Polski
rozpoczął od pokonania na
punkty 4:1 Krystiana Cieślika (Prosna Kalisz), by w
ćwierćfinale jednogłośnie
zwyciężyć Wiktora Rotmańsk iego (KSZO Ostrow iec
Świętokrzyski). W walce,
której stawką był awans do
finału, podopieczny Adama
Spiechy uległ 0:5 Konradowi
Kaczmarkiewiczowi (Sako

Gdańsk) i musiał się zadowolić brązowym medalem.
W wadze 69 kg Remigiusz
Skoczyński z klubu z Gierałtowic na „dzień dobry” jednogłośnie wypunktował Kamila
Kurdziela (Boxing Tarnów),
natomiast w ćwierćf inale
przegrał 0:5 z Nikodemem
Chilewsk im (Beniaminek
Starogard Gdański).
Kolejni zawodnicy Gardy Tomasz Otworowski (waga 75
kg) i Patryk Szeszko (waga 91
kg) przegrali swoje pierwsze
pojedynki. Pierwszy z nich z
Maciejem Kielarem (Ring Busko Zdrój), a drugi z Patrykiem
Wardynem (Boxing Chojnice).

W klasyfikacji klubowej
wygrał BKS Skorpion Szczecin (51 pkt) przed JKB Jawor
Team Jaworzno (43 pkt) i KS
PACO Lublin (40 pkt). Garda
Gierałtowice została sklasyfikowana na 10. pozycji, a
Spartan Knurów na 25.
W klubowej klasyfikacji
medalowej również wygrał
Skorpion przed Jawor Team,
ale na trzecim miejscu uplasował się bydgoski Zawisza.
Spartan zajął miejsce 5., a
Garda - 25.
W punktacji Okręgowych
Związków Bokserskich zwyciężył Śląsk (125 pkt).
PiSk

7UHQHU$GDP6SLHFKDPDSRZRG\GR
]DGRZROHQLDER0DUFLQ7U\EDOVNLSRWZLHUG]Lá
VZRLPZ\VWĊSHPLEUą]RZ\PPHGDOHPĪH
Z*LHUDáWRZLFDFKZLHG]ąQDF]\PSROHJD
V]HUPLHUNDQDSLĊĞFL

3RWU]HEQLUDWRZQLF\:235

iejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie
poszukuje pracowników na stanowisko ratownika wodnego.
CV oraz list motywacyjny można składać osobiście
w Dziale Kadr MOSiR przy
ul. Górniczej 2 w Knurowie-Szczygłowicach lub mailowo:
kadry@mosirknurow.pl

Foto: prywatne

M

=PĊF]HQLXPRUXVDQLLMHGQRF]HĞQLH
]DGRZROHQLERWRIDMQDSU]\JRGDE\áD

Bo to fajna przygoda jest
ielu biegaczom nie wystarcza już pokonywanie kolejnych kilometrów po
równej nawierzchni. Rekordy
popularności biją teraz biegi ekstremalne, tak jak np.
Masakrator, który odbył się
3 maja br.
- Są biegi z przeszkodami… i jest Masakrator, który
bezlitośnie obnaży twoje fobie,

W

lęki i ograniczenia. Bieganie
z 35 kg trylinkami, pokonywanie kilkumetrowych przeszkód, czołganie w błocie,
raczenie prądem i gazem,
palenie mięśni, to najprzyjemniejsze, bezpieczne doznania,
jakie na ciebie czekają - tak
reklamowany był Masakrator
Run Pogoria 3.
W imprezie w ystąpi li

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH

m.in. reprezentanci sportowej rodziny z Knurowa, czyli
Renata i Robert Guzerowie,
którym towarzyszyli znajomi
i przyjaciele: Dominika Riss,
Iwona Onyszkiewicz, Anna
Konopka i Iza Magnuszewska. - Zachęcamy do udziału w
takich imprezach, bo to fajna
przygoda - mówią zgodnie.
PiSk

Wymagania dla kandydatów to posiadanie stopnia
ratownika wodnego, ważny
kurs KPP, ważna książeczka
ratownicza ze zdolnością do
pracy potwierdzoną przez lekarza oraz opłacone składki
członkowskie WOPR.
Więcej informacji można
uzyskać pod nr tel. 32 332-63-67.
PiSk

MAJER A Klasa
23. KOLEJKA:

24. KOLEJKA:

Zryw Radonia - Gwarek ZaEU]H  7ĊF]D :LHORZLHĞ
=DPNRZLHF7RV]HN*ZD
UHN,,2UQRQWRZLFH1DSU]yG
ĩHUQLFD  5XFK .R]áyZ
 =DERU]H =DEU]H  6SR
áHP =DEU ]H  026L5 6WDO
=DEU]H SU]HáRĪRQ\  $PDWRU
5XG]LQLHF&DUER*OLZLFH
'UDPD .DPLHQLHF  2OLPSLD
3áDZQLRZLFH  3LDVW 3DZ
áyZ*ZLD]GD&KXGyZ

1DSU]yG ĩHUQLFD  =U\Z 5D
GRQLD026L56WDO=DEU]H
7ĊF]D:LHORZLHĞ&DUER
*OLZLFH  3LDVW 3DZáyZ 
2OLPSLD 3áDZQLRZLFH  $PD
WRU 5XG]LQLHF  *ZLD]GD
&KXGyZ6SRáHP=DEU]H
Zaborze Zabrze - Gwarek II
2UQRQWRZLFH  =DPNRZLHF
7RV]HN5XFK.R]áyZ SU]H
áRĪRQ\ *ZDUHN=DEU]H'UD
PD.DPLHQLHF


















:LHORZLHĞ
Zaborze
Gwarek
&KXGyZ
.R]áyZ
&DUER
ĩHUQLFD
Radonia
3DZáyZ
7RV]HN
3áDZQLRZLFH
6WDO
5XG]LQLHF
.DPLHQLHF
6SRáHP
2UQRQWRZLFH,,

49
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5HGDNFMDQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DWUHĞüRJáRV]HĔLUHNODPQLH]ZUDFDPDWHULDáyZQLH]DPyZLRQ\FKRUD]]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRGRNRQ\ZDQLDVNUyWyZLUHGDJRZDQLDQDGHVáDQ\FKWHNVWyZ

3UHQXPHUDWDUHDOL]RZDQDSU]H]58&+6$=DPyZLHQLDQDSUHQXPHUDWĊZZHUVMLSDSLHURZHMLQDHZ\GDQLDPRĪQDVNáDGDüEH]SRĞUHGQLRQDVWURQLHZZZSUHQXPHUDWDUXFKFRPSO(ZHQWXDOQHS\WDQLDSURVLP\NLHURZDüQDDGUHV
HPDLOSUHQXPHUDWD#UXFKFRPSOOXENRQWDNWXMąFVLĊ]&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWDÄ58&+´SRGQXPHUDPLOXE±F]\QQHZGQLURERF]HZJRG]LQDFK±.RV]WSRáąF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUD
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IV liga

:LONLUR]V]DUSDã\2UãD

1LHVSHáQDNZDGUDQVZ\VWDUF]\á:LONRP:LOF]DE\]DSHZQLü
VRELH]Z\FLĊVWZR]2UáHP0RNUH]NROHL&RQFRUGLD.QXUyZ
Z\ZDOF]\áDUHPLV]*UDQLFą5XSWDZDVWU]HODMąFEUDPNĊ
ZGROLF]RQ\PF]DVLHJU\

ZĂǌ͕ĚǁĂ͕ƚƌǌǇ
ŝƉŽŵĞĐǌƵ
To był nokaut. Zespół
Wilków Wilcza od pierwszego gwizdka sędziego ruszył
do ataku i już po niespełna 15
minutach prowadził z Orłem
Mokre 3:0.
Tak w ysokiego prowadzenia podopieczni Jacka
Wiśniewskiego nie pozwolili
sobie w ydrzeć i wszystko
wskazuje na to, że wykonają
plan minimum w postaci
utrzymania. Orzeł z kolei ma
już tylko matematyczne szanse na uniknięcie degradacji.

OHWQL'DPLDQ
0LVLDN]DOLF]\á
ZQLHG]LHOĊGHELXW
Z]HVSROHVHQLRUyZ

Zespół Concordii w spotkaniu z Granicą Ruptawa
zanotował pierwszy remis
w tym roku. Knurowianie
długo przegrywali 0:1, jedna k Toma sz Cz er n ia k w
doliczonym czasie gry zrobił
to, czego oczekuje się od
napastnika i tuż przed ostatnim g w izd k iem sędziego
zapewnił swojej drużynie
jeden punkt.
Jako ciekawostkę dodajmy, że konfrontacja Concordii z Granicą w rundzie
jesiennej również zakończyła
się wynikiem 1:1.

ĞǌƐŽďŽƚŶŝĞŐŽ
ƐŽůĞŶŝǌĂŶƚĂ
W sobotę swoje urodziny
obchodził najbardziej doświadczony zawodnik Concordii - Michał Zieliński.
Były reprezentant Polski w
Ruptawie nie mógł wystąpić
z powodu nadmiaru żółtych
kartek, ale trener Zbigniew
Matuszek postawił w tym
trudnym spotkaniu na dwóch
debiutantów urodzonych w
2000 roku. Pierwszy z nich to
bramkarz Damian Misiak, a
drugi to Marek Kocur.

Foto: Piotr Skorupa

WŝĞƌǁƐǌǇƌĞŵŝƐ

Wa r to rów nież od notować dwa występy jubileuszowe. Swoje 50 mecze w
Concordii rozegrali Grzegorz Górka i Piotr Buchalik.

WĂŵŝħƚĂũČ͘͘͘
2 maja minęła druga rocznica tragicznych w skutkach
wydarzeń, jakie miały miejsce
w czasie meczu Concordii z

27. KOLEJKA:
*UDQLFD5XSWDZD&RQFRUGLD.QXUyZ
1:0 Herasymov (54), 1:1 Czerniak (90+2)
&RQFRUGLD0LVLDN$RNL.RFXU0LFKDá0LNXOVNL%ąN%RFLHN
%XFKDOLN*DáDFK*yUND*DMHN+DáDV1RZRVLHOVNL&]HUQLDN
2U]Há0RNUH:LONL:LOF]D
0:1 Sewerin (4), 0:2 Sewerin (9), 0:3 Podyma (13), 1:3 Tomeczek
 *DMHZVNL NDUQ\
:LONL0DWUDV6DERURZVNL2U]HV]\QD:LQF]HN5DMFD6WHXHU
ĩ\UNRZVNL6HZHULQ%DUWRV]HZLF].UDVND0QRFK\3RG\PD
*DMHZVNL-yĨZLN
*.65DG]LHFKRZ\:LHSU]0.6/ĊG]LQ\6]F]DNRZLDQND-D
ZRU]QR'U]HZLDU]-DVLHQLFD6SyMQLD/DQGHN/.6&]DQLHF
3RORQLDàD]LVND*yUQH%HVNLG6NRF]yZ,VNUD3V]F]\QD
*ZDUHN2UQRQWRZLFH3RGEHVNLG]LH,,%LHOVNR%LDáD8QLD
5DFLEyU]'HFRU%HáN.UXSLĔVNL6XV]HF

Ruchem Radzionków. W tym
dniu kibice zorganizowali
przemarsz ze stadionu na
cmentarz, gdzie pochowany
został Dawid Dziedzic.

<ƐŝČĚǌŵĂ
ŬůĂǁĞǏǇĐŝĞ
Byłem na jednym, drugim, trzecim meczu, i nic. Rozmawiałem z jedną, drugą, trzecią osobą, i nic. Niekiedy tak jest,
że trudno znaleźć temat, który może zainspirować i sprawić,
że palce płynnie będą przesuwać się po klawiaturze, a na
ekranie monitora w mgnieniu oka pojawi się jedno, drugie,
trzecie zdanie.
Tydzień szybko mija i gdy do poniedziałku nie mam pomysłu na skreślenie mniej lub bardziej ciekawych zdań w tym
miejscu to dopada mnie stres. Tym razem obyło się jednak bez
nerwówki, bo w niedzielne przedpołudnie zainspirował mnie...
ksiądz. Nie po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni, bo
stres i nerwy nie są mi potrzebne.
Inspiracją okazały się słowa kapłana, który w czasie
kazania przyznał wszem i wobec: ksiądz ma klawe życie. I
argumentował to tym, że mieszka sobie sam, żona mu nie marudzi, może zapalić papierosa bez konieczności wychodzenia
na balkon, a nawet zostawić skarpetki na środku pokoju. No
i jest kasiasty, bo jak nie ślub to komunia, jak nie chrzest to
msza w tej czy innej intencji. Żyć nie umierać, ale skoro jest
tak dobrze w tym fachu to dlaczego brakuje facetów, którzy
chcieliby mieć tak klawe życie?
Identyczne pytanie można postawić w kontekście, na przykład, piłkarzy. Też mają klawe życie. Jeżdżą sobie po całym
kraju. Ba, po całej Europie, a nawet świecie. Podpisują lukratywne kontrakty, występują w reklamach, stać ich na drogie
perfumy, ciuchy, domy, o samochodach nie wspomnę. Żyć nie
umierać, ale skoro jest tak dobrze w tym fachu to dlaczego z
olbrzymiej grupy facetów uganiających się od najmłodszych
lat za piłką, tylko jednostki stać na te luksusy?
Odpowiedź wydaje się prosta. Księdzem trudno być, bo
na co dzień trzeba żyć po bożemu, a piłkarzem przez duże „p”
trudno zostać, bo nie wystarczy harować na treningach i zgrupowaniach. Trzeba jeszcze mieć u boku mądrych rodziców,
agenta i partnerkę, która będzie też psychologiem, dietetykiem
i kochanką w jednym. To wszystko i tak może nie wystarczyć,
gdy zabraknie szczęścia.
No i bądź tu chłopie mądry, i miej klawe życie...

PiSk

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

%HáN
Radziechowy
Czaniec
Podbeskidzie II
/ĊG]LQ\
Jasienica
Skoczów
Wilki
Racibórz
àD]LVND*yUQH
Szczakowianka
Ornontowice
Concordia
Landek
Ruptawa
Pszczyna
Mokre
Suszec

57
52
51
49
44
43
37
36
35
35
34
33
29
29
23
20
16
7

Sushi Kushi B Klasa
20. KOLEJKA:
1DSU]yGàXELH4XR9DGLV0D
NRV]RZ\/.6%XMDNyZ
 :LONL ,, :LOF]D  1DSU]yG
ĝZLELH2U]Há6WDQLFD6R
ĞQLFD*OLZLFH%XU]D%RURZD
:LHĞ SU]HáRĪRQ\  &RQFRUGLD
,, .QXUyZ  /HĞQLN àąF]D 
YR 6WDUW6LHUDNRZLFH6WDUW
.OHV]F]yZ5XFK,,.R]áyZ
3RJRĔ=LHPLĊFLFH

17. KOLEJKA:

:DZHO:LUHN*76%RMV]RZ\
*UXQZDOG+DOHPED8QLD
.RV]WRZ\  /.6 àąND 
=(7 7\FK\  3LDVW %LHUXĔ
1RZ\  3RJRĔ ,PLHOLQ 
3RJRĔ 1RZ\ %\WRP  8UDQLD
5XGDĝOąVND-8:H-D
URV]RZLFH  6SDUWD .DWRZLFH
 3RGOHVLDQND .DWRZLFH
 7HPSR 3DQLyZNL  /.6
*RF]DáNRZLFH =GUyM  $.6
0LNRáyZ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

*RF]DáNRZLFH
.RV]WRZ\
*UXQZDOG
Imielin
8UDQLD
Wawel
àąND
Sparta
0LNRáyZ
Podlesianka
1RZ\%\WRP
%LHUXĔ1RZ\
ZET
Paniówki
%RMV]RZ\
Jaroszowice

Burza
6RĞQLFD
Sierakowice
Stanica
.OHV]F]yZ
ĝZLELH
%XMDNyZ
4XR9DGLV
=LHPLĊFLFH
àXELH
.R]áyZ,,
Wilki II
àąF]D
Concordia II

49
44
41
38
36
32
30
30
21
16
13
8
4
25

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

%RMV]yZ
%XMDNyZ,,
Walka
.áRGQLFD
Zaborze II
Bycina
Chudów II
*6)
%DUJáyZND
Rudno II
.DPLHQLHF,,

35
34
33
24
23
23
20
14
13
8
7

Klasa C

=,1$.ODVDRNUöJRZD
23. KOLEJKA
GRUPA I:

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

53
45
43
41
40
39
34
32
29
26
26
25
24
18
16
13

23. KOLEJKA
GRUPA II:
0áRGRĞü 5XGQR  =DPHF]HN
Czernica 3:3, ROW 1964 II
5\EQLN1DSU]yG5\GXáWRZ\
'ąE*DV]RZLFH5\PHU
5\EQLN  'UDPD =EURVáD
ZLFH%XN5XG\:LHONLH
8QLD .VLąĪHQLFH  -HGQRĞü
32 Przyszowice 1:2, Czarni
3\VNRZLFH  .6  5DFKR
ZLFHà76àDEĊG\3U]\
V]áRĞü&LRFKRZLFH6RNyá
à DQ\ : LHONLH  /.6   
1ĊG]D

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

*DV]RZLFH
Przyszowice
1ĊG]D
.VLąĪHQLFH
5\GXáWRZ\
ROW II
=EURVáDZLFH
Czernica
Rachowice
Ciochowice
Rymer
àDEĊG\
àDQ\:LHONLH
Pyskowice
Buk
Rudno

52
47
39
37
36
36
35
33
33
30
29
29
19
18
17
5

.áRGQLFD*OLZLFH:DOND=D
EU]H  .RURQD %DUJáyZND
 'UDPD ,, .DPLHQLHF 
*ZLD]GD ,, &KXGyZ  ĝOą]DN
%\FLQD0áRGRĞü,,5XGQR
 SDX]D /.6  ,, %XMDNyZ
 =DERU]H ,, =DEU]H  2Uá\
%RMV]yZ*6)*OLZLFH
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0DMyZND]SLãNċSRUD]GUXJL
=HVSyá'HQWLP&OLQLF.DWRZLFHRND]DáVLĊ
QDMOHSV]ąGUXĪ\QąUR]HJUDQHJRSRUD]GUXJL
WXUQLHMXSLáNDUVNLHJRÄ0DMyZND]SLáNą´

Wspomniana druży na
Dent i mu Cl i n ic w yg ra ła
wszystk ie swoje mecze, a
w finale ograła 3:1 zespół
Ivetu Gliwice, w sk ładzie
którego pojawiło się kilku
gracz y dobrze zna nych z
knurowskich boisk, m.in.
Łukasz Spórna, Łukasz Pilc

Foto: Piotr Skorupa

3DPLęWDMċRÅ%DOXµ

agła śmierć niespełna
40-letniego Henr yka
Bałuszyńskiego była szokiem
nie tylko dla najbliższych.
Popularnego „Balu” nie ma z
nami już pięć lat, jednak jego
koledzy i przyjaciele z boiska
nie pozwalają, by pamięć o
byłym reprezentancie Polski
zanikła. W tym celu organizowane są turnieje i mecze
okolicznościowe. Właśnie

N

taki mecz odbył się 2 maja w
Zabrzu. Byłego zawodnika
m.in. ówczesnego Górnika
Knurów i Gwiazdy Chudów,
a także Górnika Zabrze i
Vf L Bochum wspominały
na Arenie Zabrze dwa pokolenia piłkarzy. Wielu z nich
grało kiedyś w Knurowie. W
zespole przyjaciół Henryka
Bałuszyńskiego w ystąpili
m.in. Józef Dankowski, Jacek
Wiśniewski, Marcin Klaczka,
Remigiusz Golda i Janusz
Bodzioch, z kolei w drużynie
Górnika Zabrze można było
zobaczyć Łukasza Wolsztyńskiego, Rafała Wolsztyńskiego i Marcina Brosza.
Górnik pokonał Przyjaciół
Henryka Bałuszyńskiego 10:2,
a połowę bramek dla zwycięzców zdobyli Wolsztyńscy
(Łukasz 3, Rafał 2).

czy Marcin Rozumek.
Ivet przegrywał finałow y pojedynek już 0:3, ale
po otrzymaniu czer wonej
kartki przez jednego z rywali
najpierw w ykorzystał rzut
karny, a potem w ycofując
bramkarza zagrał ostatnie
4 minuty z przewagą dwóch
graczy w polu zamykając katowiczan przed własną bramką. Dentim Clinic bronił się
jednak na tyle skutecznie, że
nie stracił już żadnego gola,
a sam był bliższy zdobycia
czwartej bramki.
Knurów reprezentowały
w turnieju - oprócz wspomnianej kobiecej drużyny
Concordii - ek ipy Teamu
Stalmet, Bud-Expert Teamu,
Wezyra i Tritechu. Najlepiej
spisały się dwa ostatnie zespoły docierając do ćwierćfinału.
Najlepszym strzelcem imprezy został trzykrotny król
strzelców Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej - Ariel Mnochy (Ivet), zdobywca 20 goli.
Organizatorzy turnieju w ybrali też najlepszego
bramkarza i najlepszego zawodnika turnieju. Oba te ty-

:\QLNLWXUQLHMX
RGüZLHUüILQDáyZ 

tuły trafiły do graczy Dentimu Clinic: Mariusza Kuchty i
Marcina Rosińskiego.
- Korzystając z okazji
chciałbym na łamach Przeglądu Lokalnego podziękować za pomoc w organizacji
imprezy Dyrektorowi MOSiR-u Krzysztofowi Stolarkowi, a także sponsorom,
którzy wnieśli wkład w zorganizowanie przedsięwzięcia. Były to: Alfa System,

Przychodnia Prognostic, Mistral, Intermarché, Stalmet,
Klub Fitness NJN, Ministerstwo Śledzia i Wódki oraz
FM Spor t.pl - powiedział
koordynator turnieju Marcin Polywka.
Warto dodać, że pomysłodawcy imprezy planują jej
powtórkę już niedługo, bo 1
lipca, tym razem w Wiśle.

,YHW*OLZLFH1RW$OOàyGĨ
 3DQFRP =GXQ\   %D
WDOLRQ 3RZLHWU]QRGHVDQWRZ\
*OLZLFH  6HQJDP 6SRUW
àD]\  7ULWHFK .QXUyZ 
'HQWLP&OLQLF.DWRZLFH:H
]\U .QXUyZ  SyáILQDá\
,YHW *OLZLFH   %DWDOLRQ
3RZLHWU]QRGHVDQWRZ\ *OLZL
FH  6HQJDP 6SRUW àD]\
'HQWLP&OLQLF.DWRZLFH
PHF] R  PLHMVFH 6HQJDP
6SRU W à D] \   % DW DOLRQ
3RZLHWU]QRGHVDQWRZ\ *OLZL
FH  ILQDá 'HQWLP &OLQLF
.DWRZLFH,YHW*OLZLFH

Waldemar Jachimowski

6NU]\GãDWRLFK]QDNILUPRZ\
Foto: APN

osłodę pozostał jej gol strzelony w swoim ostatnim meczu
późniejszemu triumfatorowi
imprezy.

Foto: Piotr Skorupa

T

y m razem komplek s
boisk wielofunkcyjnych
przy ul. Ułanów gościł 16 zespołów, a kilka z ich
przybyło do Knurowa spoza
województwa śląskiego, m.in.
z Ostrowa Wielkopolskiego,
Opola czy Łodzi. Co ciekawe,
w turnieju wzięła też udział
kobieca drużyna Concordii
Knurów. Płeć piękna nie miała
wiele do powiedzenia w starciu
w męskimi ekipami, ale na

:Ä3LáNDUVNLHMPDMyZFH´]DJUDOLPLQE\OLSLáNDU]H&RQFRUGLL7\PUD]HPZ
SU]HFLZQ\FK]HVSRáDFKPRJOLĞP\]REDF]\ü'DPLDQD.R]GURQLDLàXNDV]D
6SyUQĊ

PiSk

foto-migawka

grał 3:1, a na listę strzelców
wpisali się Cieślar (2) i Maj.
Trzy wygrane meczowe
dały knurowianom zwycięstwo turniejowe, a trener
Krzysztof Nieradzik ciesząc
się ze swymi podopiecznymi podkreślał, że gra skrzydłami była ich znak iem
firmow ym i k luczem do
tego triumfu.
Trz ech z awod n i ków
APN zostało wyróżnionych
nagrodami indywidualnymi: Jan Cieślar (najlepszy
zawodnik turnieju), Karol
Szymecki (najlepszy bramkarz turnieju) i Dominik
Dudek (najlepszy zawodnik
zespołu).
PiSk

KLASYFIKACJA
.2ē&2:$
0LĊG]\PHF]DPLOLJRZ\PL]HVSyá$31.QXUyZZ\MHFKDáQDWXUQLHM
GR-DZRU]QDJG]LHZ\ZDOF]\áPLHMVFHQDQDMZ\ĪV]\PVWRSQLXSRGLXP

ogoda w czasie majówki nas nie rozpieszczała,
ale za to młodzi zawodnicy
knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej wiedzieli jak rozgrzać
swych najwierniejszych kibiców, czyli rodziców, którzy
dopingowali ich w czasie
turnieju w Jaworznie. Do tej

P
LQ
6DQWLDJR%HUQDEHXZ0DGU\FLHWRE\áHPLHMVFHSUDF\P
na
wychowank a Concordii Knurów Jerzego Dudka, które
EX
DZRGQLNNOX
áLQQ\E\á\]
MDRGZLHG]L
ZLHWQLDLPD
SU]HáRPLHN
F]Ną
]XOLF\'ZRUFRZHM0LFKDá%DJLĔVNL]ĪRQą0DJGąLFyUH
-DJRGą

Foto: prywatne
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miejscowości udała się grupa
piłkarzy z roczników 2006 i
2007, by wystąpić w II Memoriale Mirosława Ciołczyka.
Podopieczni Krzysztofa
Nieradzika nie mieli sobie
równych, odnosząc trzy pewne zwycięstwa. Najwyższe
- 5:1 - zanotowali w starciu

z Victorią Jaworzno, gdy do
siatki rywala trafiali Dudek,
Cieślar, Bodanko, Smugaj i
Maj. Nieco skromniejsze - 4:1
- odnieśli z UKS AP 21 Trzebinia po dwóch bramkach
Dudka i po jednej Cieślara
oraz Smugaja. Z Ciężkowianką Jaworzno zespół APN wy-

1. APN Knurów
2. Ciężkowianka Jaworzno
3. UKS AP 21 Trzebinia
Skład APN: Karol Szymecki, Eryk Maj, Tomasz
Smugaj, Patryk Bodanko,
Paweł Chrosnik, Oliver
Mansfeld, Maciej Stolarczyk, Jan Cieślar, Dominik
Dudek, Dominik Marek,
Kamil Mazurek, Szymon
Sternal.
15
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1LH]JDG]DPVLęQDNU]\ZGę
Knurów

2GURNX$QQD0DULD:HVRáRZVND]SHZQRĞFLą
MHGQD]QDMSRSXODUQLHMV]\FKVĊG]LQZ3ROVFH
RGZLHG]DV]NRá\DE\RSRZLDGDüXF]QLRPRJUDQLFDFK
NWyU\FKSU]HNUDF]DüQLHZROQR

W

pon ied zia łek s ę d zi na
Wesołowska gościła w
Zespole Szkół nr 1.
- Jeżdżę po Polsce, ponieważ zależy mi na tym, abyście byli bezpieczni.
Nie mogę pogodzić się z tym, że tak
wielu z was coraz częściej zasiada
na ławie oskarżonych – mówiła do
uczniów. – Często słyszę: „Pani sędzio, nie wiedziałam, nie chciałem…
Pani sędzio, gdyby nie to piwo, ten
skręt, ja nigdy bym tego nie zrobił…
Jestem dobrym człowiekiem”. I ja
nawet w to wierzę… Tylko na sali
rozpraw nie jestem w stanie już niczego zmienić. Mogę tylko wymierzyć
sprawiedliwość.
W roz mow ie z m łod sz y m i
uczniami sędzina opowiadała dzieciom o ich prawach i niebezpieczeństwach, jakie na nie czyhają. O
co pytały ją maluchy? Ile lat można
dostać na kradzież pieniędzy z
banku? Czy pokazywanie języka to
coś złego?
Prelekcja dla starszych klas dotykała spraw bardzo poważnych,
m.in. nękania i internetowego hejtu.
Zacierają się granice między dobrem
a złem. Przyzwyczajamy się do prze-

mocy. Gdy ktoś obok nas kradnie,
kogoś obraża – bywa, że odwracamy
głowę i udajemy, że to nas nie dotyczy, że przecież nic złego się nie dzieje. Nie ma w Polsce szkół wolnych od
nękania – w każdej klasie znajdzie
się ktoś, to głupio śmieje się z innych,
wytyka im wady, poniża.
- I takie klasy będą zawsze, chyba że sami zaczniecie walczyć, aby
było inaczej. Jest przepis prawny,
który wam w tym pomoże. Brzmi
on: „Kto nęka inną osobę, wzbudza
w niej poczucie zagrożenia, narusza
prywatność, jest przestępcą”. Tylko
tyle i aż tyle – grozi za to kara do 3
lat, a gdy ofiara targnie się na swoje
życie – do 10 lat – tłumaczyła sędzina. – Przepis powstał w hołdzie dla
dziewczynki, której już z nami nie
ma – dla 14-letniej Ani z Gdańska.
Ania powiesiła się, bo nie wytrzymała nękania kolegów. I pamiętam
bardzo głupie wypowiedzi rodziców
chłopców, którzy nękali Anię. Mówili:
„Pani sędzio, ale o co taki raban w
całej Polsce. Przecież to były tylko
takie głupie żarty, końskie zaloty”.
Żarty, które skończyły się śmiercią
dziecka… I wiecie co, myślałam, że
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jak przepis powstanie, to świat się
zmieni… Niewiele się zmieniło – trzy
miesiące temu kolejna nastolatka
odebrała sobie życie, bo nie mogła
znieść hejtowania.
Anna Maria Wesołowska apelowała do uczniów, aby reagowali
na zło, aby budowali lepszą rzeczywistość.
- Nie pozwólcie, aby komukolwiek w waszym otoczeniu działa się
krzywda – prosiła.
Sędzina opowiadała uczniom o
sprawach, które są częścią ich codzienności. Uświadamiała do czego
prowadzi brak granic. Ubolewała, że
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choć wszyscy rodzimy się z jednakową wiarą w to, że świat jest dobry,
z czasem tracimy rozpoznanie i
pozwalamy, aby rozmyły się granice
między dobrem a złem.

- Dlatego wspólnie musimy walczyć o to, aby znowu stały się jasne
– apelowała.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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knurowskim „Paderku”
do matury przystępuje
146 tegorocznych absolwentów (93 z liceum ogólnokształcącego i 53 z technikum). Egzaminy
pisemne będą tu zdawane do 16
maja, zaś ustne – do 19 maja.
Matury zdają też abiturienci
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie – 41 z LO, zaś 38 z
technikum.
Na początek młodzież zasiadła
do pisemnego egzaminu z języka
polskiego. To pierwszy z co najmniej
czterech egzaminów pisemnych, do
jakich muszą przystąpić tegoroczni
maturzyści. Pozostałe to matematyka, język obcy oraz co najmniej
jeden przedmiot dodatkowy (na
poziomie rozszerzonym). Poza

tym trzeba zdać ustnie egzamin z
języków: polskiego i obcego. Wielu
absolwentów wybierających się na
studia będzie zdawać więcej niż jeden przedmiot dodatkowy, zgodnie z
wymaganiami uczelni, na które chcą
się dostać. Wyniki z przedmiotu
dodatkowego nie mają wpływu na
uzyskanie świadectwa maturalnego,
są za to brane pod uwagę przy rekrutacji na studia.

Aby matura była zdana, trzeba
zdobyć co najmniej 30 procent punktów z każdego z egzaminów obowiązkowych. Kto „obleje” jeden z nich,
będzie mieć drugą szansę pod koniec
sierpnia. W przypadku większej ilości
niezdanych egzaminów, trzeba będzie
powtarzać maturę za rok.
Wyniki zmagań absolwentów
zostaną ogłoszone 30 czerwca.
MiNa
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