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aktualności
Rewolucja śmieciowa „wybuchnie” 1 lipca 2013 r.
Od kilku tygodni na łamach Przeglądu publikujemy
informacje, pytania i odpowiedzi dotyczące nowego
sposobu gospodarowania odpadami. Poniżej
kompendium tego, o czym trzeba pamiętać

będzie wnoszona kwartalnie. Za okres
październik – grudzień trzeba będzie
zapłacić do 27 grudnia 2013 roku, za
następne kwartały odpowiednio do 27
marca i 27 czerwca 2014 roku.

jeŚli MASZ WĄtpliWOŚCi

bądź pytania – skontaktuj się z

Urzędem Miasta – Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. Możesz to
uczynić osobiście (Knurów, ul. Ogana
5), telefonicznie (tel. 32 339 22 14) lub
elektronicznie (e-mail: gk2@knurow.
pl, gk7@knurow.pl).

Oprac. bw

KnURóW. CO MUSiSZ WieDZieĆ

Śmieci po nowemu

Zapowiada się prawdziwa rewolucja w śmieciach. Teraz właścicielami
są ich producenci, czyli mieszkańcy.
Płacą za wywóz, zazwyczaj ustaloną
stawkę od kubła. Nic dziwnego, że
nie brak takich, którzy oszczędzają
pozbywając się śmieci „na lewo”.
Stąd dzikie wysypiska. W nowym
systemie właścicielem odpadów staną
się gminy. Mieszkańcy zapłacą stałą
stawkę niezależnie od tego jak dużo
tych śmieci wyprodukują.
Aby odnaleźć się w nowej sytuacji, należy spełnić kilka ważnych
wymogów.

CO MUSiSZ ZRObiĆ

1. Złóż deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie.
Pierwszą deklarację należy wy-

pełnić i złożyć osobiście w Urzędzie
Miasta Knurów (ul. Ogana 5) lub
przesłać listownie w terminie od 15
kwietnia do 10 maja 2013 roku.
Formularze deklaracji trafiają
do mieszkańców wraz z ulotkami informacyjnymi, które wysyła
k nurowski magistrat. Ulotki są
dostarczane do mieszkańców domków jednorodzinnych, zabudowy
wielorodzinnej i przedsiębiorców.
Druki deklaracji można też uzyskać w Urzędzie Miasta lub pobrać
ze strony internetowej UM (www.
knurow.pl, www.knurow.bip.info.
pl, zakładka „Śmieci po nowemu“).
Do wypełnionego dokumentu
nie zapomnij dołączyć kopii aktualnej umowy na wywóz odpadów.
Jeśli jej nie masz (zgubiłeś, w y-

Punkty zbiórki
odpadów
niebezpiecznych

• Przeterminowane leki – zdasz
w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach, które przystąpiły do zbiórki na terenie miasta
(adresy na stronach www.knurow.
pl i www.knurow.bip.info.pl).
• Zuż y te bater ie – pojemnik i
w punktach handlowych i placówkach oświatowych.
• Chemikalia i zużyte akumulatory
– raz w roku w systemie objazdowym (wg harmonogramu).
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku w systemie
objazdowym (wg harmonogramu)
Wszystkie odpady niebezpieczne można też oddać do PSZOK
(w sposób ciągły).

Stawki opłat

Zbiórka
pozostałych
odpadów

• Meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz w roku w systemie objazdowym (wg harmonogramu) lub w PSZOK (w sposób
ciągły).
• Zuży te opony – raz w roku
w s ys t e mie o bjazd ow ym (wg
harmonogramu) lub w PSZOK
(w sposób ciągły).
• O d p a d y b u d o w l a n e i r o zbiórkowe – należy dostarczyć
do PSZOK we własnym zakresie.
Gruz powstały w wyniku drobnych napraw (do 25 litrów) może
być umieszczony w pojemniku
czarnym.

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą:* 11,00 zł/mieszkańca/miesiąc w przypadku
prowadzenia segregacji odpadów,
• 14,00 zł/mieszkańca/miesiąc w przypadku stwierdzenia braku
segregacji odpadów

PSZOK
– co to jest?

PSZOK to Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych,
czyli miejsce bezpłatnego przyjmowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i odpłatnego
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych następujących odpadów komunalnych: chemikaliów,
zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych
odpadów wielkogabar ytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów
zielonych.

rzuciłeś), załącz ostatni rachunek
(fakturę) za wywóz śmieci.
W UM na parterze zostanie
otwarty specjalny punkt, w którym
urzędnicy będą przyjmować wypełnione deklaracje.
W przypadku zaistnienia zmian
(np. liczby osób, uchwalonej stawki
opłaty) należy złożyć nową deklarację - w terminie 14 dni.
2. Wypowiedz umowę na wywóz odpadów z dotychczasowym
ich odbiorcą. Sprawdź w umowie,
jaki masz okres wypowiedzenia.
Rozwiąż umowę z wyprzedzeniem,
aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy
wiązać cię będą dwie umowy (stara
– z dotychczawowym odbiorcą, i
nowa – obowiązkowa od 1 lipca).
3. Do 27 września 2013 roku wnieś
opłatę za pierwsze trzy miesiące (lipiec,
sierpień, wrzesień). Zgodnie z przyjętymi ustaleniami w Knurowie opłata

Pamiętaj!

Do pojemników
nie wolno
wrzucać odpadów
niebezpiecznych!

Pojemniki za darmo?

- Na czwartek (28 marca) zaplanowano obrady Rady Miasta.
Sesja została zwołana na wniosek prezydenta. Co będzie
przedmiotem obrad?
Piotr Dudło, sekretarz miasta Knurowa: - Kolejny raz na plan pierwszy wysuwa się sprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.
Prezydent Adam Rams wystąpił z inicjatywą przeniesienia obowiązku
wyposażenia w kubły na odpady na przedsiębiorcę, z którym Gmina
zawrze umowę. W przyjętej uchwale obowiązek ten ciążył na właścicielach i zarządcach posesji. W świetle proponowanej zmiany, to
firma, która będzie odbierać od nas śmieci, musi najpierw wyposażyć
nas w kubły czy worki. Z inicjatywy prezydenta został przygotowany
projekt stosownej uchwały. Dokument zostanie przedłożony Radzie i poddany pod dyskusję. Wierzę, że także zaakceptowany, co przyniesie wymierne, przeliczalne na pieniądze,
korzyści mieszkańcom Knurowa. Z pewnością usprawni cały system.
- Rewolucyjna, jak się nieraz mawia, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
zbiera liczne, bardzo krytyczne uwagi samorządowców. Słusznie?
- Zdecydowanie tak. Parlamentarzyści, dostrzegając problem dzikich wysypisk, inspirowani Unią Europejską, która nakłada na Polskę obowiązek osiągnięcia odpowiednich
poziomów recyklingu odpadów, grożąc wysokimi sankcjami finansowymi, przyjmując
przedmiotową ustawę postanowili, że wszyscy mieszkańcy będą płacić za wywóz śmieci,
a władze gminne mają tego dopilnować. Konsekwencje i problemy związane z realizacją
spadają na gminy, a sama ustawa budzi wiele niejasności i wątpliwości. Gmina stara
się wywiązać z nałożonych obowiązków, prowadząc m.in. szeroko zakrojoną politykę
informacyjną (do każdego mieszkańca powinny dotrzeć materiały informacyjne z załączoną deklaracją), ale zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele spraw do
rozwiązania.
Przy okazji pragnę jeszcze raz przypomnieć o obowiązku wypowiedzenia dotychczasowych
umów z odbiorcami, stosowne wzory wypowiedzeń dostępne są na stronie Urzędu Miasta
(www.knurow.pl, www.knurow.bip.info.pl – w zakładce „Śmieci po nowemu”).

Not. bw
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Pojemnik niebieski

WRZUCAMY: gazety, katalogi, magazyny, książki, zeszyty, papierowe worki i torby, kartony i tekturę,
NIE WRZUCAMY: kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. kartony po mleku i napojach), kalka, papier
faksowy, papier woskowy, papier tłusty lub brudny, tapety, odpady higieniczne (np. podpaski, waciki, pieluchy).

Pojemnik zielony

WRZUCAMY: butelki i słoiki, szklane opakowania po
żywności, kosmetykach i napojach (bez zawartości),
inne szklane opakowania bez zakrętek, uszczelek i
zacisków.
NIE WRZUCAMY: porcelana, ceramika, doniczki, fajans, żarówki, reflektory, lampy fluoroscencyjne, lustra,
szyby samochodowe, ekrany telewizyjne i komputerowe, szkło stołowe, okularowe, zbrojone i żaroodporne,
opakowania po lekarstwach.

Pojemnik żółty

WRZUCAMY: butelki plastkowe (zgniecione) typu PET,
po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach,
serkach, margarynach), plastkowe zakrętki, torebki
foliowe, metal: puszki po napojach i konserwach, drobny
złom żelazny i metali kolorowych (np. narzędzia), kapsle,
metalowe zakrętki.
NIE WRZUCAMY: butelki po olejach spożywczych i
samochodowych, butelki z zawartością, opakowania po
olejach spożywczych, silnikowych i smarach, styropian,
guma, baterie, puszki po farbach, opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, po aerozolach,
lekach, sprzęt AGD, części maszyn.

Pojemnik brązowy

WRZUCAMY: resztki żywności, artykuły spożywcze
przeterminowane, obierki z warzyw i owoców, fusy po
kawie i herbacie, skorupki jajek, łupiny orzechów, trawa, liście, drobne gałęzie, trociny, ziemia po kwiatach,
mokry zabrudzony papier, zużyte ręczniki papierowe i
chusteczki higieniczne.
NIE WRZUCAMY: kości, tworzywa sztuczne, papierosy
i niedopałki, popiół z pieca i kominka, resztki jedzenia
w płynie, worki z odkurzacza.

Pojemnik czarny

WRZUCAMY: pozostałe odpady, które nie nadają się
do recyklingu: popiół, niedopałki, worki z odkurzacza,
kości, resztki mięsa, zużyte materiały higieniczne (np.
pieluchy, podpaski), resztki z gumy, skóra prawdziwa
lub sztuczna, opakowania ze styropianu itp.

gieRAŁtOWiCe. SĄDOWY FinAŁ SpORU O plAn ZAgOSpODAROWAniA
pRZeStRZennegO

Sąd: kopalnia ma rację
Kompania Węglowa triumfuje. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach odrzucił plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy
Gierałtowice. - To rozstrzygnięcie sądu po jego uprawomocnieniu będzie
niezwykle ważne dla naszego zakładu - mówi dyrektor kopalni „SośnicaMakoszowy” Grzegorz Mendakiewicz

Uchwalony w 2005 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla gminy Gierałtowice pozbawiał kopalnię „Sośnica-Makoszowy”
możliwości wydobycia węgla w najbliższych latach.
We wrześniu 2010 roku ówczesny wojewoda śląski
zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ponieważ dopatrzył się nieprawidłowości przy uchwalaniu mpzp i bezpodstawnego
wprowadzenia do dokumentu zaleceń i propozycji w
zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Postępowanie sądowe trwało dwa lata. Zdaniem
rzecznika prasowego WZZ „Sierpień 80”, Patryka
Koseli, gmina robiła wszystko, by proces przeciągnąć w czasie.
Kilka dni temu WSA w Gliwicach odrzucił

mpzp dla gminy Gierałtowice. Dla kopalni „Sośnica-Makoszowy” rozstrzygnięcie sądu oznacza
możliwość dalszego funkcjonowania.
- Dotychczas obowiązujące zapisy planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gierałtowice znacznie ograniczały nasze możliwości
wydobywcze - podkreśla dyrektor zakładu Grzegorz Mendakiewicz. - Załodze kopalni chodzi o to,
by gmina nie ograniczała obowiązującej koncesji
na wydobycie węgla. Oczywiście zgodnie z regułami
sztuki górniczej.
Prokuratura prowadzi postępowanie z zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli, dotyczące legalności
wydobycia węgla pod Gierałtowicami.
/pg/
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- Jeśli ktoś potrzebuje formularze PIT, znajdzie je
w knurowskim urzędzie – mówi sekretarz Piotr Dudło

pit-a złożysz
w UM
KnURóW. W OStAtni tYDZieŃ KWietniA...

Wzorem ubiegłych lat knurowski magistrat
i gliwicki Drugi Urząd Skarbowy organizują
akcję ułatwiającą rozliczenie się z podatku.
Przez ostatni tydzień kwietnia PIT-y będzie
można składać w Urzędzie Miasta
Ostatni dzień „PIT-owania” to
30 kwietnia. Został więc miesiąc na
wypełnienie formularzy. Czas jednak
szybko płynie. Kto czuje, że się „nie
wyrobi”, ten powinien zaznaczyć w
kalendarzu dni od 24 do 30 kwietnia.
To tydzień, kiedy w urzędzie przy ul.
Ogana będzie można złożyć wypełnione PIT-y i uzyskać podstawowe
informacje od dyżurujących pracowników skarbówki.
Coroczna, wspólna inicjatywa
urzędu i skarbówki cieszy się sporym powodzeniem.

- Mieszkańcy Knurowa chwalą
sobie ułatwienia. To przede wszystkim możliwość oddania dokumentów na miejscu, bez konieczności
jazdy do Gliwic – mówi sekretarz
miasta Piotr Dudło. – To oszczędność czasu i pieniędzy.
Stanowisko skarbówki będzie
czynne od poniedziałku do czwartku
w godz. 8-14.30, natomiast w piątek
w godz. 8-13 (wejście do budynku od
strony parkingu).

Akcja PIT w Drugim Urzędzie Skarbowym
w Gliwicach

/bw/

W związku z prowadzoną w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 roku
akcją rozliczania PIT Drugi Urząd Skarbowy przy ul. Młodego Hutnika 2
w Gliwicach informuje i przypomina:
∗ druki zeznań rocznych można pobierać w siedzibie urzędu w godzinach:
pn., śr., czw., pt.: 7.15- 15.00, wt.: 7.15-18.00, bądź ze strony internetowej
Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl => Baza wiedzy
∗ przyjmowanie zeznań rocznych odbywa się w sali obsługi podatnika
na parterze urzędu
∗ zeznania podatkowe można również przesyłać za pośrednictwem placówek
pocztowych
∗ wszystkie zeznania roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
straty), tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-37 PIT-38, PIT-39, można składać także
drogą elektroniczną bez użycia podpisu kwalifikowanego poprzez stronę
internetową www.e-deklaracje.gov.pl
∗ wpłaty podatku można dokonywać za pośrednictwem poczty lub banku
na rachunek tutejszego urzędu:
NBP O/o Katowice 69 1010 1212 3185 2522 2300 0000, bądź
osobiście w placówce banku mającej siedzibę w urzędzie
∗ w przypadku zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy przypominamy
o konieczności wskazania lub zaktualizowania w zgłoszeniu ZAP-3 numeru
osobistego rachunku bankowego (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej). Pozostałe osoby aktualizacji kont dokonują
na drukach CEIDG-1 lub NIP-7
∗ wszelkie informacje dotyczące składania zeznań podatkowych można
uzyskać osobiście w urzędzie lub telefonicznie pod numerami tel.
32 33 99 900, 32 33 99 899. Informacji w sprawach podatkowych udziela
także Krajowa Informacja Podatkowa pod numerami: 0 801 055 055
(z tel. stacjonarnego) i (22) 330 0330 (z tel. komórkowego).
Podobnie jak w roku ubiegłym także w tym roku podatnicy, którzy chcą
przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego mają
taką możliwość poprzez podanie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym numeru wpisu wskazanej organizacji do Krajowego Rejestru
Sądowego oraz wysokości wnioskowanej kwoty. Podatnik ma prawo wybrać
tylko jedną organizację z wykazu OPP publikowanego przez Ministra Pracy i
Polityki Społecznej na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
W dniach od 24.04.2011 r. do 30.04.2011 r. w siedzibach Urzędu Miasta w
Pyskowicach oraz Urzędu Miasta w Knurowie pracownicy tutejszego urzędu
będą obsługiwać podatników składających zeznania podatkowe w następujących godzinach:
− od poniedziałku do czwartku – od 8.00 do 14.30,
− piątek – od 8.00 do 13.00.
Jednocześnie informujemy, iż w dniach 29 i 30 kwietnia br. w związku z akcją
PIT tutejszy urząd będzie czynny do godz. 18.00.
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Knurów: - Upiększmy rondo, zapłacimy
gDDKiA: - nie da się

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

aktualności

- Upiększmy rondo, zapłacimy za to – zaproponował Knurów
zarządcy ronda na styku ul. Dworcowej i wjazdu na autostradę
A1. – To niemożliwe – odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad. Sprawą zainteresował się poseł Jerzy
Polaczek (PiS), były minister transportu i drogownictwa
Knurowianie psioczą na wygląd ronda. Chcieliby widzieć je pięknym i zadbanym – prawdziwą wizytówką miasta.
- To pierwszy widok Knurowa, z
jakim stykają się kierowcy, zjeżdżający
z „Jedynki” – mówią. – Powinien być
przynajmniej ładny.
Nie jest. Serce ronda porasta trawa.
Pal licho, gdy koszona, gorzej, gdy zapomniana zmienia się w wybujałe zielsko.
Mieszkańcom taki obrazek nie
przypada do gustu. Rozczarowanie
podziela knurowski samorząd.
- Apelowaliśmy do GDDKiA o uporządkowanie ronda tak, by rzeczywiście
nie trzeba się było go wstydzić – mówi
zastępca prezydenta Knurowa Barbara
Zwierzyńska. – Niestety, te monity nie
przyniosły oczekiwanego skutku.
Skoro zarządca boi się ponieść
koszty, miasto postanowiło go wesprzeć. Zadeklarowało, że sfinansuje
zakup roślin i koszt prac nasadzeniowych.

pilCHOWiCe

Razem
damy radę

- Wszystkim nam w Knurowie
zależy, by to miejsce przyciągało wzrok
pięknem, a nie brzydotą – słyszymy.
GDDKiA odrzuciło ofertę.
Samorządowcy nie złożyli broni.
Okazja nadarzyła się w lutym. Na sesji
Rady Miasta pojawili się posłowie Jan
Kaźmierczak (PO) i Jerzy Polaczek
(PiS). „Uderzyli” do posła Polaczka,
byłego ministra transportu i drogownictwa, prosząc o poparcie starań.
Na początku marca poseł Polaczek ujął się za Knurowem, lobbując
w GDDKiA. Dwa tygodnie później
otrzymał odpowiedź (kopia trafiła do
magistratu).
- Wyrażenie zgody na wykonanie
nasadzenia zieleni na rondzie wraz z
ponoszeniem całkowitych kosztów jego
utrzymania w pasie drogowym przez
Gminę Knurów obecnie nie jest możliwe
– czytamy w piśmie podpisanym przez
Ewę Tomalę-Borucką, dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA.
Dyrektor Tomala-Borucka tłumaczy, że GDDKiA jest związana umową,
zawartą w drugiej połowie 2012 r.,
na bieżące utrzymanie autostrady A1.
Przekonuje, że umowa „nie daje możliwości aneksowania zakresu prac utrzymaniowych oraz podwyższenia ich

standardu”. Wyrażenie zgody wiązałoby
się z koniecznością przeprowadzenia
przez Gminę Knurów dodatkowego
postępowania „o udzielenie zamówienia publicznego na usługę związaną z
utrzymaniem nowo nasadzonej zieleni”
na rondzie. „Takie działanie jest zaś
sprzeczne z zapisami Ustawy o Zamówieniach Publicznych jako wykonanie
podwójnej usługi dla określonego już w
jednym postępowaniu zakresu robót”
– argumentuje. I podkreśla: „Tutejszy
Oddział nie może narażać Skarbu
Państwa na finansowanie tego samego
asortymentu prac z dwóch równoległych
Umów – zawartej przez Gminę Knurów
oraz będącej w obrocie GDDKiA, której
nie można aneksować zmniejszając
zakres prac”.
Aby w tym tyglu z dziegciem dać i
łyżkę miodu, dyrektor Tomala-Borucka proponuje zawarcie porozumienia
regulującego wykonanie i utrzymanie
zieleni na rondzie węzła „Knurów” tuż
przed wygaśnięciem wiążącej GDDKiA
umowy.
Problem w tym, że umowa kończy
się 30 listopada... 2017 roku.
Dokument ma swój tytuł: „Utrzymaj standard”...
/bw/

reklama

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach
zapraszają wszystkich mieszkańców
gminy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy na temat uzależnień i
zdrowego trybu życia
Konkurs, pod hasłem: „Stop
uzależnieniom − razem damy radę”,
odbędzie się 9 kwietnia o godz. 15
w Domu Kultury w Żernicy. Celem
rywalizacji jest m.in. propagowanie
życia bez nałogów i wiedzy na temat
uzależnień. Tematyka konkursu
obejmuje szereg zagadnień związanych z używkami np. objawy zażywania, slang narkotyczny, wpływ
alkoholu, papierosów i narkotyków
na organizm człowieka.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody: rower, sprzęt sportowy i odkurzacz. Kartę zgłoszeniową, dostępną
na stronie Urzędu Gminy w Pilchowicach, należy złożyć w sekretariacie
Urzędu Gminy do 2 kwietnia 2013 r.
jb
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PaniówKi

gorzkie żale z muzyką pasyjną
„Pasja” wg św. Jana, w wykonaniu połączonych chórów
gminy Gierałtowice, wypełniła niedzielne „Gorzkie żale
z muzyką pasyjną” w Paniówkach

W kościele parafialnym pod wezwaniem św. Urbana wystąpiły cztery zespoły: Bel Canto z Chudowa,
gierałtowicki Skowronek, przyszowicki Słowik i chórgospodarz – Cecylia. Dyrygował Henryk Mandrysz.
Partie solowe zaśpiewali: Stefan Skrzypczyk,
Aleksander Wilczek, Szymon Musioł, Zygmunt
Szołtysek, Michał Paśdzior, Józef Długaj i Barbara
Jałowiecka-Cempura.
Zebrani w świątyni słuchacze – wśród nich wójt

gminy Joachim Bargiel - nagrodzili chórzystów brawami. Słów uznania nie szczędził ksiądz proboszcz
Michał Woliński.
Występ został zorganizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Parafię p.w. św.
Urbana w Paniówkach.

knuróW. WiElkoPostnE koncErty

Wiara ujęta
w słowach

Tekst i foto:
Bogusław Wilk

Slavica Musa

Podczas dwóch Koncertów Pieśni
Pasyjnych knurowskie chóry
zaprezentowały pieśni wielkopostne,
przypominające ofiarę i cierpienie
Chrystusa w Jego ostatniej drodze na
Golgotę
Calvi Cantores

Oba koncerty odbyły się w Parafii pw. św. Cyryla i Metodego, a honory gospodarza pełnił ks. proboszcz Andrzej Wieczorek. Pierwszy miał
miejsce w Niedzielę Palmową o godz. 17, natomiast drugi we wtorek tuż
po wieczornej sumie.
W świątyni zaprezentowały się dwa knurowskie chóry pod dyrekcją
Tomasza Sadownika: Slavica Musa oraz Calvi Cantores. Pięknym śpiewem
wprawiły w zachwyt zebraną w kościele publiczność, która miała okazję
wysłuchać najpiękniejszych pieśni wielkopostnych, przygotowując się na
Święta Wielkanocne.
Dochód z niedzielnego koncertu został przeznaczony na leczenie
knurowianki Antosi Wieczorek.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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PilcHoWicE. JArmArk WiElkAnocny

czas na święta
i nowe życie

Kiermasz wyrobów rękodzielniczych, występy, pokazy
sztuki zdobniczej, degustacje ciast, a przede wszystkim
wspaniała przedświąteczna atmosfera, złożyły się
na V Pilchowicki Jarmark Wielkanocny

się ku haftowanym obrusom,
serwetkom i bieżnikom na
kramiku Danuty Hadasz z
Pilchowic.
- Upiększą każde wnętrze
– nie miała wątpliwości Renata Strzelczyk z Leboszowic.
Państwo Mariusz i Zofia
Wierciochowie z synem Piotrem zjechali do Pilchowic z
Bierawy. Przywieźli godny
podziwu komplet koszyków i
świątecznych kompozycji. Gustowne ozdoby, większość w
stylu découpage, potwierdzały

niebanalny talent i umiejętności Anety i Elżbiety Sznapki z Pilchowic.
Z pewnością zawiedzeni
nie byli amatorzy modnego
stylu vintage. Z łatwością mogli znaleźć i kupić oryginalne
drobiazgi. Takie, jak choćby
oryginalne zawieszki na okna
dzieła knurowianki
Renaty Siwiec.
- Prawdziwe gospodynie uwielbiają
takie dodatki – zauważyła pani Renata. Jej stoisko było
wd zięczną k ra i ną
dla osób z poczuciem
piękna - wypełnione nieszablonowymi
dziełami, zaskakującymi świeżą i niekonwencjonalną fantazją twórczyni.
Podobne odczucia wzbudzały piękne ozdoby Aleksandry Kuszki z Pilchowic
i Aleksandry Jachnik z Ornontowic.
Bardzo ciepłe wrażenie
robił kramik pod szyldem
Domu Pomocy Społecznej w
Pilchowicach.
– Mieszkańcy ośrodka są
nader wrażliwi i utalentowani
– zapewniły opiekunki Aleksandra Henel i Izabella Pacia.
Wątpliwości być nie mogło

Stoiskiem DPS opiekowali się Aleksandra
Henel, Izabella Pacia i Adam Bujok

– wystarczyło rzucić okiem
na dzieła powstałe podczas
terapii zajęciowej. Część z nich
wyszła spod ręki Adama Bujoka, towarzyszącego obydwu
opiekunkom.
- Już wiosna! – nasuwało
się patrząc na żonkile, aksamitki i prymulki, wypełniające stoisko kwiaciarni Justyny
Kupki.
- O tak, już czas zająć się
ogródkiem – zachęcały do zainteresowania się sadzonkami
i nasionami Sylwia Kupka i
Felicja Juszczyk.
Jak zawsze, szczęśliwą
rękę do losów w loterii fantowej mieli Jan Piechuta i Józef
Nierychło.

Tekst i foto:
Bogusław Wilk

Foto: Andrzej Knapik

może niezbyt popularną, lecz
ciekawą i efektowną, technikę
woskowę.
Uwagę zwracało barwne
stoisko z wyrobami w stylu
découpage twórców z Wilczy
- Gabrieli i Erwina Sapików
oraz Marii Dudek.
Oczy wielu pań kierowały

– Każdy los wygrywa! – zapewnił pan Józef. Na jarmarku
w podwójnej roli – jako wiceprezes Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom, a
zarazem sołtys Pilchowic.
O prawdziwości tych słów
przekonali się Antoni i Teresa
Podolscy z Pilchowic. Pani
Teresie los wybrał skrobaczkę
do warzyw, pan Antoni trafił
obrus.
- Niby mała rzecz, a cieszy
– śmiali się państwo Podolscy.
Przedświąteczny nastrój
mąciła jedna bardzo smutna
nowina – o śmierci Aleksandry Czechowskiej-Gąbki,
prezes stowarzyszenia. Zebrali uczcili jej pamięć chwilą
ciszy.

Laureatom konkursu „Kroszonka 2013” gratulowali
Andrzej Ogórek, przewodniczący Rady Gminy
Pilchowice, i Ewa Lukoszek, dyrektor GOK Pilchowice

Miłośnicy stylu vintage chętnie
zaglądali na kramik Renaty Siwiec

KrOszOnKa 2013
Zgłoszone na 14. edycję
konkursu na najpiękniejsze kroszonki w gminie
Pilchowice dzieła zachwycały bogactwem tradycyjnych wzorów i różnorodnością technik.
Trudnego zadania oceny
i wyboru laureatów podjęło się jury w składzie:
Ju s t yna D iak , J o anna
Kowalczyk, Dorota Chyclak i Małgorzata Szombierska.
Honorowy patronat nad
imprezą objęła wójt gminy Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek.
Laureaci:
Dzieci: 1. Zuzanna Stachyra, 2. Ewa Konieczny,
3. Alicja Korzuśnik, wyróżnienie: Michał Robok
(3-latek) i Emilia Szynkowska;
M ł o d z i e ż: 1 . P a u l i n a
Czech, 2. Roksana Szydło, 3. Laura Piontek;
Dorośli: 1. Brygida Żyła
(Stanica), 2. Iwona Kaiser
(Żernica), 3. Dorota Polak
(Żernica), wyróżnienie
Maria Dudek (Wilcza);
P r a c e zb io r owe: 1.
Uczestnicy „Warsztatów
plastycznych” w Pilchowicach, Świetlica Wiejska z
elementami socjoterapii,
2. Uczestnicy „Warsztatów twórczych inspiracji” w Wilczy, Świetlica
Wiejska z elementami
socjoterapii, 3. Uczniowie klasy IIa z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Żernicy, wyróżnienie:
Przedszkole Publiczne w
Nieborowicach, Pr zedszkole Publiczne w Żernicy, Przedszkole Publiczne
w Wilczy, Klasy IVa i IVb
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy.

Każdy los wygrywał – potwierdzą to (od lewej) Jan
Piechuta, Józef Nierychło, Teresa Podolska i Antoni
Podolski

Foto: Andrzej Knapik

Przedsięwzięcie Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom i samorządu gminy
Pilchowice na stałe wpisało
się w kalendarz lokalnych
imprez środowiskowych. Piąta edycja jarmarku spotkała
się ze sporym zainteresowaniem. W Niedzielę Palmową
ściągnęła do sali RSP
w ielu mieszka ńców
Pilchowic i ościennych
miejscowości.
Prz ybyl i z pewnością nie żałowali.
Jarmark był niczym
raj dla oczu, uszu i...
podniebienia.
Wzrok przyciągały
bogate, pełne ozdób,
k ra my, fasc y nująca
w y s t awa fotog r a f i i
Andrzeja Knapika (pt.
„Gmina Pilchowice – tu warto zamieszkać”) i wspaniałe
pisanki, zgłoszone na konkurs
„Kroszonka 2013”.
Słuchacze docenili umiejętności uczniów wystawiających „Pasję” i śpiewaków
Młodzieżowego Chóru Wsi
Pilchowice. Smakosze czerpali
przyjemność, degustując wędliny i ciasta.
Klasą dla siebie były kroszonki spod ręki Bernadetty
Suligi. Wielokrotna laureatka regionalnych i krajowych
konkursów zdobniczych i tym
razem przygotowała zestaw
pięknych pisanek. Kilkanaście
z nich trafiło na wystawę.
- Szkoda, że nie są na
sprzedaż – żałowała jedna z
oglądających pań. – Wzięłabym od ręki.
Tradycja kroszenia nie
ginie. To zasługa m.in. takich
pań jak Irena Lewicka. Szczygłowiczanka zaprezentowała
publicznie, jak w kilka minut
stworzyć prawdziwe dzieło
sztuki. Uczyniła to, stosując

Barwny styl découpage promowały Maria Dudek
i Gabriela Sapik

Wystawa kroszonek i świątecznych ozdób budziła niekłamany
podziw oglądających

Przegląd Lokalny Nr 13 (1047) 28 marca 2013 roku

Śpiewa Młodzieżowy Chór Wsi Pilchowice

Irena Lewicka i Bernadetta Suliga
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Paderek dał
muzyczny „szał”

życzenia

Zdrowych, radosnych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka
i mokrego dyngusa

życzy
Jerzy Pach
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Knurów

Po raz 13. Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego
zorganizował Koncert Charytatywny. Tym razem za
jednym zamachem nastolatki przywitały wiosnę,
zapromowały nagraną płytę i pomogły rocznej Antosi
Wieczorek
Muzyczny krążek to efekt trwającego ponad rok „Projektu Paderek”.
Zawiera 10 kompozycji. Wszystkie w
polskiej wersji językowej.
– Długo zastanawialiśmy się,
jakie utwory wybrać - mówi Dawid
Szymała, nauczyciel języka niemieckiego i koordynator projektu.
– Postawiliśmy na znane i lubiane, ale
w aranżacjach, które na pewno wiele
osób zaskoczą.
Twórcą płyty jest Produktownia.
com. Za aranżacje odpowiada Michał
Paduch, absolwent Paderka.
Przed miesiącem w sieci pojawił
się teledysk do utworu „Szał”. To był
pierwszy zwiastun krążka.
- Mamy w szkole utalentowaną
muzycznie młodzież. Grzechem byłoby tego nie wykorzystać – mówi Szymała. – Nie chcemy, by szkoła ograniczała się do przygotowania uczniów
do matury. Zależy nam, by rozwijała
ich pasje i zainteresowania.
Nakład płyty to 1000 egzemplarzy. Nie można jej kupić. Zostanie
rozdana za darmo. Będzie promować
szkołę.

Najserdeczniejsze życzenia

zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy
oraz
radosnego, wiosennego nastroju
życzy
Janusz Szydło
Radny Rady Miasta Knurów

Z okazji Świąt Wielkanocnych

dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka
i mokrego dyngusa

Młodzież połączyła przyjemne z pożytecznym - dała piękny koncert
i pomogła Antosi

Koncert spełnił swoje zadanie.
Występujące nastolatki dowiodły, że
nie brakuje im talentu i pasji. Gromkie brawa publiczności potwierdzały
tę opinię.
Młodzież połączyła przyjemne
z pożytecznym. Koncert poświęciła
Antosi Wieczorek, która tego samego
dnia świętowała roczek. Nie zabrakło okazałego urodzinowego tortu

i prezentu w postaci wielkiego pluszowego misia. Zabrzmiało gromko
odśpiewane „Sto lat”.
Dochód z imprezy zasili konto
małej knurowianki.

życzy

Robert Furtak
Radny Rady Miasta Knurów

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Płytę można pobrać za darmo z serwisu Soundcloud (www.soundcloud.
com/projekt-paderek/sets/projektpaderek)

Zdrowych Świąt Wielkiej Nocy,

reklama

pełnych nadziei,
wiosennego nastroju
i serdecznych spotkań
w rodzinnym gronie

życzy
Franciszek Szafarz
Radny Rady Miasta Knurów
reklama
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sZcZygŁoWicE

Pokazali co potrafią

Wypełniona po brzegi sala. Oklaski i owacje po
każdym występie. VI Pokaz Zespołów Artystycznych
działających przy Centrum Kultury stał na wysokim
poziomie
Happy Band

Występ zespołu Marzenie I był jego debiutem na deskach Domu
Kultury

Impreza odbyła się w niedzielę
w szczygłowickim Domu Kultury.
Inicjatorką i realizatorką Pokazu była
Joanna Kusy-Szpotańska. Jej starania
przyniosły oczekiwany efekt. Widownia wypełniła się do ostatniego
miejsca.
Na scenie zaprezentowało się
blisko 200 wykonawców.
- Pokaz jest okazją do zaprezenreklama

towania tego, nad czym instruktorzy
i ich podopieczni intensywnie pracowali od września – wyjaśnia Joanna
Kusy-Szpotańska. – To efekt ich
wspólnej, ciężkiej i żmudnej pracy,
a zarazem otwarcie nowego sezonu
artystycznego zespołów działających
przy Centrum Kultury w Knurowie.
Publiczność nagrodziła artystów
gromkimi brawami. Pochwał nie

Aleksandra Śmieja z zespołu
Limon Trio

szczędził wicedyrektor Centrum
Kultury Mariusz Kowalczyk.
Pokaz został nagrany. Ukaże się
na DVD.
– To świetna pamiątka dla występujących, ale też ciekawa propozycja
dla tych, którzy nie mogli obejrzeć
niedzielnej imprezy na żywo - mówi
pani Joanna.
Zainteresowani będą mogli składać zamówienia u instruktorów
Centrum Kultury. Koszt jednego
egzemplarza wyniesie 25 zł.
Kolejna edycja imprezy za rok.
- Odbędzie się w Domu Kultury
już po jego gruntownej odnowie.
Nowe i lepsze warunki pozwolą nam
na zaprezentowanie jeszcze bardziej
atrakcyjnych występów – nie ma wątpliwości Kusy-Szpotańska.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
Wystąpili:
Marzenie I, Marzenie II, Marzenie
III – instruktor Joanna Kusy-Szpotańska; Kolorowe Nutki, Happy
Band, Bez Nazwy – instruktor
Agnieszka Bielanik-Witomska; Zespół majoretek – kadetki i seniorki
– instruktor Paulina Przesdzing,
Hypnoteria – instruktor Sandra
Kłosowska; Belife i Aleksandra
Śmieja z zespołu Limon Trio – instruktor Jacek Żyła.
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knuróW. moPP ZAPrAsZA
nA koloniE...

Knurowscy emeryci
zdecydowali kto będzie ich
reprezentował w regionie
i okręgu

Hajda w góry
i nad morze!

Emeryckie wybory
Zygfryd Mazur został powtórnie wybrany przewodniczącym
Zarządu Związku Emerytów i Rencistów w Knurowie
Wyboru dokonano w ubiegły
czwartek na zjeździe delegatów ZEiR.
Funkcję sekretarza pełnić będzie
Czesława Sitko, skarbnika – Krystyna Mirecka.
- Wybrano też delegatów na zjazd
Zarządu Okręgowego w Katowicach
– mówi przewodniczący zebrania
Eugeniusz Tymoszek. – Ustalono

kandydatów do Komisji Rewizyjnej i
Zarządu Rejonowego.
Sekretarzem zebrania była Lucyna Kobryń.
W obradach, oprócz członków
knurowskiego ZEiR, uczestniczył
Jan Jata, przewodniczący Zarządu
Okręgowego w Katowicach.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej: Henryk Szylaj, Bogdan Rak, Zygfryd
Pach.
Kandydaci do Zarządu Rejonowego: Zygfryd Mazur, Krystyna Mirecka,
Czesława Sitko, Brygida Turowska, Lucyna Kobryń, Stanisław Rudzki, Teresa
Sereka, Stefan Jachnik, Agnieszka Pyrek, Paweł Fibic, Teresa Szołtysek,
Janina Szeja, Krystian Dudek, Eryka Poda.

Knurów

Kolonie w Orawce, od 1 do 6
lipca, to koszt 380 zł. Dzieci przez 6
dni pooddychają świeżym górskim
powietrzem. W ofercie m.in. ognisko
z pieczeniem kiełbasek, wycieczka do
Zakopanego, wyjazdy na basen i do
aquaparku, turnieje sportowe, tańce,
malowanie na szkle i wiele więcej.
Kolonie w Rowach to 15 dni
spędzonych nad samym morzem.
Wyjazd − 10 sierpnia, powrót −
24 sierpnia. Za 1200 zł uczniowie
knurowskich szkół będą nie tylko
podziwiać morskie widoki i taplać się
w Bałtyku. W planach także zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego,
wycieczka do Ustki, zajęcia taneczne z instruktorami tańca, bilard,
dyskoteki, wieczory przy ognisku i
mnóstwo innych atrakcji.
MOPP ubezpiecza dzieci oraz
zapewnia opiekę sprawowaną przez
nauczycieli knurowskich szkół.
jb

bądź szczęśliwy

„I Ty możesz być szczęśliwy, spełniony” – to tytuł wykładu, którego będzie można wysłuchać w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prelekcja
odbędzie się w środę, 3 kwietnia, w Kinie Scenie Kulturze. Wykładowcą będzie
mgr Andrzej Kapłanek. Początek o godz. 17.

Informacje i zapisy
od 3 kwietnia 2013 r. codziennie w
godz. 8.30–15.30, w piątki w godz.
8.30–13.30 w sekretariacie MOPP,
al. Lipowa 12, tel. 32 235 27 13 (w
budynku MSP 9).

W pierwszy dzień wiosny zeró
wkowicze z Miejskiej Szko ły
Podstawowej
nr 2 z Oddziałami Integrac yjny
mi pożegnali zimę. Dzieci z
kwiatami w
rękach, w barwnym korowod
zie przeszły przez szkolne kory
tarze. Na
czele pochodu kroc zyła pani
Wiosna! Przedszkolaki śmiejąc
się i śpiewając, wszystkim wokó ł ogłaszał
y, że idą ciep łe dni. Tylko Marz
anny troc hę
żal. Choć piękna, niestety mus
iała odejść.
jb

Foto: archiwum MP-7

Knurów

Foto: archiwum MSP-2

Choć do wakacji
jeszcze trochę czasu,
Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej
już przygotowuje się
do letnich kanikuł.
Zaprasza dzieci na
kolonie. Do wyboru
nadmorskie Rowy
i górska Orawka

Przedszkolaki z Miejskiego Prze
dszkola nr 7 przy witały wios
nę... turniejem. W szranki stanęły dwie
pory roku: Zima, która ani myś
li odchodzić
i wytę skniona Wiosna. Dzieci
wsparły rozgrywki sióstr, przy
łączając się
do ich druż yn. Konkurencji było
co niemiara, każda inna i cieka
wa. Przedszkolaki próbowały przebijać
napompowany balon, biegały
z piłec zką
na łyżce, rozwiązy wały zaga
dki. Turniej niezależnie od wyn
iku musiał
zakończyć się zwycięstwem
Wiosny. Na straż y przemijalnoś
ci pór roku
stanęło dwóch śmiałków− ryce
rzy z „Siódemki”.
jb

/bw/

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

natalia Żmijewska z knurowa

ur. 19.03.2013 r., 3770 g, 56 cm

Piotr maciejewicz z knurowa

ur. 22.03.2013 r., 2640 g, 51 cm



nina chwistek z gliwic

ur. 21.03.2013 r., 3200 g, 51 cm

nikodem mnochy z knurowa

ur. 22.03.2013 r., 4010 g, 56 cm

Paulina marek z knurowa

ur. 21.03.2013 r., 3600 g, 54 cm

oscar sztuba z leszczyn

ur. 23.03.2013 r., 3790 g, 56 cm

lena sojka z knurowa

ur. 21.03.2013 r., 3910 g, 53 cm

brajan Weirauch z kamienia

ur. 23.03.2013 r., 3660 g, 57 cm

karolina majewska z knurowa

ur. 22.03.2013 r., 2900 g, 53 cm

leon dusza z Żernicy

ur. 26.03.2013 r., 3800 g, 56 cm
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rozmaitości
knuróW. tEAtr bĄbEl PrZEdstAWiŁ „ŚPiĄcĄ królEWnĘ”

księżniczka różyczka
otwarła oczy

Gdy na widowni zgasły światła i rozsunęła się kurtyna,
zewsząd słychać było okrzyk: „Wow!”. Oczom dzieci
ukazało się wnętrze zamku, wróżki w różnobarwnych
strojach, zatroskany król. Przedstawienie teatru „Bąbel”
czas zacząć!

kto i kiedy
uprzątnie bałagan?

Rok temu pani Halina z Dywizji
Kościuszkowskiej pytała czy ktoś w końcu
zajmie się bałaganem przy bloku nr 1 i 2. Kilka
dni temu skontaktował się z nami kolejny
niezadowolony mieszkaniec

Niech żyje młoda para! − krzyczały przedszkolaki na widowni w Domu Kultury w Szczygłowicach

W teatrze wszystko jest możliwe.
Kawałki papieru przemieniają się w
ciernie, żółta płachta staje się słońcem, zwyczajni ludzie księżniczkami
i królami. Teatr „Bąbel” to niezwykłe
przedsięwzięcie. W całości złożony
jest z rodziców przedszkolaków
uczących się w Miejskim Przedszkolu nr 3 oraz byłych wychowanków
placówki.
Co roku „Bąbel” przygotowuje
nowe przedstawienie. Tym razem
na scenie zobaczyliśmy „Śpiącą
Królewną”. Aktorzy nie wiedzieli co

to trema, brawurowo wcielili się w
role, a niektóre wymagały nie lada
wysiłku. Po deskach Domu Kultury
w Szczygłowicach przemykały tańczące wróżki, żabki, złe czarownice,
piękny królewicz na białym koniu,
śpiewające księżniczki, magicy. Misterna scenografia to efekt godzin
spędzonych na dopracow y waniu
szczegółów. Teatr „Bąbel”, czarując
muzyką, kostiumami i rekwizytami,
przeniósł przedszkolaków w magiczny świat księżniczki Różyczki i króla
Dobromira.

W bajce zagrali

Narrator − Wioleta Mechlińska, Król − Paweł Ratuszniak, Królowa – Bożena Ratuszniak, Królewna − Sylwia Papina, Królewicz − Karol Dąbrowski,
Wróżka I, Dama Dworu II − Ewa Dąbrowska, Wróżka II − Zuzanna Kowal,
Wróżka III − Agnieszka Czok, Wróżka IV, Dama Dworu I − Dorota Sorys,
Wróżka V − Magdalena Jasnos, Wróżka VI − Małgorzata Bielicka, Wróżka
VII − Katarzyna Czapla, Żaba, Służba Dworska − Anna Dyrbuś, Dziadek,
Grajek, Magik − Tomasz Mazur, Ochmistrz − Przemysław Kowal, Herold −
Marcin Jasnos.
Scenariusz i reżyseria − Krystyna Grzesik, muzyka i nagłośnienie − Daniel
Ślósarczyk, dekoracje − nauczyciele MP-3.

Nad całością czuwała, jak co
roku, reżyser przedstawienia Krystyna Grzesik.
− Nasz teatr jest coraz bardziej profesjonalny − podkreśla Maria Kamińska-Mosio, dyrektorka MP-3. − Bardzo
dziękuję wszystkim rodzicom i wychowankom, którzy poświęcili swój czas i
energię, aby stworzyć „Śpiącą Królewnę”.
Dzieci na widowni bardzo przeżywały wydarzenia na scenie. Okrzyk
strachu przebiegł przez salę, gdy
księżniczka Różyczka ukłuła się w
palec, dźwięk zachwytu, gdy pojawiała się królewska para. Na wesele
Różyczki i królewicza zostali zaproszeni wszyscy, dzieci bawiły się razem
z aktorami. Po zakończeniu przedstawienia długo nie milkły oklaski.
− Szkoda, że już koniec, tak fajnie
było − mówił mały Kubuś. − Chciałbym zobaczyć to jeszcze raz!
Tekst i foto: Justyna Bajko

Pracownicy wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska obiecali nam, że
sprawdzą stan studzienek. Z kolei w
wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa usłyszeliśmy,
że koszenie i sprzątanie nieużytków
odbywa się raz w roku (sierpień). Być
może mieszkańcy nie będą musieli
czekać aż tyle, bo urzędnicy obiecali
potraktować sprawę priorytetowo.
/g/

Foto: Archiwum przedszkola

- Sprawy nadal nikt nie załatwił,
a za oknem widok jak po targu w
sobotę - pełno worków i śmieci. Jak
mocno wieje, to wszystko zatrzymuje
się pod drzewami przy bloku - nie
kryje irytacji.
Administracja Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
nie przyznaje się do tego terenu.
- Rok temu zwróciliśmy się do Urzędu
Miasta, aby zabezpieczył studzienki i
uprzątnął teren wokół.

Zespół „Promyczki” znów błysnął na scenie

Knurów

menuetem po wyróżnienie
W II Zabrzańskim Festiwalu
Tańca Przedszkolaków „Igraszki
2013” pod patronatem Prezydenta
Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik,
Niepubliczne Przedszkole „Światełko” zajęło II miejsce. Zespół „Promyczki” zatańczył Menueta, Rytm
i Melodię oraz Ogień i Wodę. Jury,
zachw ycone strojami i muzyką,
zdecydowało się przyznać małym

knurowianom w yróżnienie specjalne właśnie za te komponenty.
Dzieci przygotowywały się po okiem
instruktorów: Katarzyna Sufner i
siostry Marzeny Drozd.
Przypomnijmy, że przed rokiem
przedszkolaki ze „Światełka” wygrały zabrzański festiwal.
jb

informacja własna wydawcy
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skr zyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

Sprzedam mieszkanie: 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon. Knurów, os. Wojska Polskiego, 190.000 zł. Tel. 666 852 100

M ł o d a , s i ln a o s o b a p o d e j m i e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Bojkowie. Tel. 607 183 126

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

Przyjmę do pracy osoby z wykształceniem
wyższym pedagogicznym wczesno-szkolnym (Pr zedszkole Niepubliczne). Tel.
502 501 984

1/13-odw.

10-13/13

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

Przyjmiemy rzetelne osoby do roznoszenia
ulotek na terenie Knurowa. Tel. 32 236 71 13

11-14/13

13-14/13

12-14/13

Tanio sprzedam duży dom 7 pokoi, 2 łazienki, działka 1500 m2. Tel. 512 292 478
13/13

Wynajmę mieszkanie w Gierałtowicach, 90
m2, 600 zł. Tel. 500 408 976
Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

1/13-odw.

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

50 000 rata 889 zł. Tel. 535 500 095

12-22/13

9-44/13

13/13

Zamienię M-3 na M-4 lub M-5 (koniecznie z
balkonem) Knurów. Tel. 667 273 269
13-14/13

MOTORYZACJA

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/13-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

1/13-odw.

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK. Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów, biur. Tel. 605 482 820,
668 416 198

6-13/13

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

1/13-15/13

6-13/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

Docieplanie budynków wraz z materiałem.
Tel. 665 639 146

Zdrowie i uroda

10-17/13

Docieplenia budynków, remonty, malowanie elewacji. Tel. 607 969 200
4-17/13

Docieplenie domów, podbitki, malowanie
elewacji, ankrowanie, gładzie, malowanie,
sufity podwieszane, adaptacja poddaszy.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190

8-13/13

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

7-odw.

dam PRACĘ

1/13-odw.

12-16/13

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
43,33 m2 przy ul. Targowej 2 b.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

przetarg
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 43,15 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Mieszka I 3B/12 -II piętro.
Cena wywoławcza 110.500,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 4.04.2013 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 11.050,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 3.04.2013 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 2.04.2013 r.
od godz. 14.00 do 15.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wew. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Prawo jazdy – świąteczna promocja.
Sprawnie i bezstresowo. Cena 1200 zł. Tel.
605 363 135

Potrzebujesz szybkiej gotówki na święta
– zadzwoń. Tel. 32 236 71 13

13/13

12-16/13

Pranie i czyszczenie – dywany, wykładziny,
tapicerka meblowa, tapicerka samochodowa, sprzątanie biur. Tel. 505 795 156

SZUKAM PRACY

12-13/13

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 1
piętro, Osiedle Tysiąclecia. 602 799 911
11-15/13

D o w y n a j ę c i a m i e s z k a n i e M -2 . Te l.
601 628 762
12-13/13

10-13/13

1/13-odw.

7-odw.

edukacja

1/13-odw.

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar, kompletne wyposażenie łazienek,
transpor t, profesjonalna obsługa. Tel.
666 852 100, 882 066 201. Gliwice, ul.
Rolników 220

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

Sprzedam mieszkanie! ul. Łokietka, II
piętro, winda, 3 pokoje, pow. 49,3 m2. Tel.
603 135 006

Kupię dom lub działkę. Tel. 881 507 566

13/13

Sprzedam domek w okolicy Żywca. Tel.
665 722 917

13-14/13

5-odw.

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

1/13-odw.

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

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727
2/13-odw.

INSTRUKTOR PRAWA JAZDY (WYKŁADOWCA), 5-letnie doświadczenie zawodowe – SZUKA PRACY. Tel. 512 994 763
10-odw.

Remonty, malowanie, gładzie, panele. Tel.
512 878 630

10-13/13

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

1-17/13

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

5-17/13

TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. Tel.
507 799 766; transport@michalgulajski.pl

13-17/13

Tynki żwirowe, docieplenia, budowa domów. Tel. 607 991 043
10-14/13

14
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ROZRYWKA nr 13/2013

rozmaitości

- DO WYgRAniA 5 pODWójnYCH biletóW DO KinA

29.03.2013 r.
PIĄTEK

*Podejrzani
zakochani
− godz. 18.00
*Sugar man
− godz. 20.00
30.03.2013 r.
SOBOTA
*Nieulotne
− godz. 17.00
*Weekend z królem
− godz. 19.00
*360. Połączeni
− godz. 21.00

1.04.2013 r.
PONIEDZIAŁEK
Oz wielki
i potężny 3D
− godz. 15.30
*Wspaniała
− godz. 18.00
*Polowanie
− godz. 20.15
2.04.2013 r.
WTOREK
Oz wielki
i potężny 3D
− godz. 17.00
Daję nam rok
− godz. 19.30

13

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). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet
do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr. 11/2013
brzmiało: „Fajerka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Zygmunt Podraza. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

3.04.2013 r.
ŚRODA
Daję nam rok
− godz. 19.30

* Świąteczny Prezent
Dla Kinomanów - Bilet Tylko 5 zł!

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

KnURóW. KOMUniKACjA W ŚWiĘtA

Zumba w trakcie przerwy? Tylko w Miejskim Gimnazjum nr 1!
Szkoła dba o rozwój umysłowy dzieci oraz o ich kondycję fizyczną i
psychiczną. Kameralność placówki, bezpieczeństwo, wielozadaniowość (m.in. praca z zdolnymi uczniami), kontakty ze szkołami w całej
Europie, nacisk na zdrowe odżywanie, wysokie oceny ewaluacji oraz
rozwijanie talentów − to tylko niektóre atuty MG-1. Atmosferę panującą w szkole mogli poczuć wszyscy, którzy w pierwszy dzień wiosny
odwiedzili gimnazjum. Kandydaci i rodzice zwiedzali szkołę, oglądali
prezentacje, słuchali opowieści uczniów.
− Chcemy, abyście czuli się tu jak w domu − zachęcała w czasie Dnia
Otwartego Barbara Hankus, dyrektor MG-1. − W naszej szkole macie
szansę bycia dostrzeżonym. Dla nas jesteście jak perły, które trzeba
wydobyć. Zapraszamy do Miejskiego Gimnazjum nr 1!
jb
reklama

Zmiany w rozkładach
KZK gOp

W okresie Świąt Wielkanocnych, od 28 marca do 2 kwietnia, KZK GOP
wprowadza zmiany w rozkładach jazdy autobusów. Szczegółowe informacje
o świątecznych zasadach funkcjonowania komunikacji miejskiej na stronie
www.kzkgop.com.pl.
ogłoszenie

OgŁOSZenie
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 28 marca 2013 r.
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały nr XXX/464/13
z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru
położonego po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ulic
1 Maja i Jęczmiennej
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję
o przyjęciu w dniu 20 marca 2013 roku przez Radę Miasta Knurów
Uchwały nr XXX/464/13 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru
położonego po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ulic
1 Maja i Jęczmiennej.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55
ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta
Knurów przy ul. Niepodległości 7 pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu.
Treść Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów dla obszaru położonego po północno-wschodniej stronie
skrzyżowania ulic 1 Maja i Jęczmiennej zostanie opublikowana
na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu
obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Prezydent Miasta
Adam Rams
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sport

Foto: MOSiR Knurów

Slalom na Złotym groniu

17 marca na stoku Złoty
Groń odbyła się kolejna edycja zawodów narciarskich
o puchar prezydenta Knurowa. Miłośnikom jazdy na
dwóch deskach towarzyszyła
fantastyczna pogoda, a rywalizacja toczyła się w czterech
kategoriach – jednej żeńskiej
i trzech męskich.
Zawody zorganizowa ł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z sekcją narciarską TKKF Szczygłowice.

MiStRZOStWA ŚlĄSKA KADetóW i jUniORóW W bOKSie

Spośród dziesięciu
zawodników Concordii,
ośmiu zdobyło medale
mistrzostw Śląska

Na ringu w Gliwicach
wyłonieni zostali mistrzowie
Śląska w boksie. Rywalizacja
odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych: kadet
i junior. W obu nasz region
reprezentowali zawodnicy
16

BKS Concordia Knurów i
Gardy Gierałtowice. Z jakim
efektem? Do domów wrócili z
piętnastoma medalami.
Knurowska Concordia
wysłała do Gliwic dziesięciu
zawodników, któr ym se-

- mężczyźni 36-45 lat
1. Adam Jendryczko
2. Tomasz Jaciński
3. Arkadiusz Nowak

- mężczyźni 18-35 lat
1. Szymon Owczorz
2. Tomasz Cwajna

- mężczyźni powyżej 46 lat
1. Robert Sudoł
2. Adam Leszczyński
3. Kazimierz Lach

kundowało trzech trenerów:
Zbigniew Kicka, Bogdan
Danielak i Józef Musialik.
Plon ich podopiecznych
to osiem medali. Połowę z
nich zdobyli za wywalczenie
tytułu mistrza Śląska. To

Trener Gardy Adam Spiecha ze swym
podopiecznym Mateuszem Ruminem

najbardziej prestiżowe trofeum zdobyli: Jakub Kuzak,
Daniel Sierotowicz, Sebastian Szkatuła i Wojciech
Czarkowski.
Tytuły wicemistrzowskie
wywalczyli: Daniel Krzyżanowski oraz Piotr Winkler,
z kolei brązowe krążki dla
Knurowa zdobyli: Szymon

Foto: Garda

Oprac. PiSk

Foto: Jan Pluta

Concordia - druga,
garda - trzecia

WYNIKI:
- kobiety
1. Alicja Kostelecka
2. Kinga Haponik
3. Monika Leszczyńska

Koza i Andrzej Bętkowski.
Gierałtowicką Gardę reprezentowało w Gliwicach
jedenastu młodych adeptów
„szermierki na pięści ”. Z
wygranej w finale cieszył
się Mateusz Rumin, z kolei
wyższość rywali w najważniejszym - bo finałow ym
- pojedynku turnieju musieli

uznać: Piotr Kaczkowski,
Bartłomiej Telinga, Kamil
Dereziński i Dawid Wolinowski. Każdy z nich może
sobie wpisać do sportowego
CV wicemistrzostwo Śląska.
Brązowe medale wywalczyło dwóch zawodników
Gardy: Łukasz Hyła i Kamil
Ponicki.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył RMKS Rybnik przed Concordią Knurów i Gardą Gierałtowice.
Nie da się ukryć, że zarówno
zawodnicy Concordii, jak i
Gardy sprawili swoim trenerom w iele sat ysfa kcji.
- Bardzo wierzyłem w sukces, bo wszyscy bez wyjątku
bardzo ciężko i intensywnie
przygotowywali się do tej
imprezy - przyznaje Adam
Spiecha z Gierałtowic. – Z
drugiej strony wiedzieliśmy,
że obsada mistrzostw będzie
bardzo silna i przed wyjazdem do Gliwc nawet nam się
nie śniło, że możemy osiągnąć aż tak wielki sukces.
PiSk
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Zamiast o punkty
- towarzysko
Przesunięcie inauguracji
rundy wiosennej spowodowało, że piłkarze Concordii
zamiast o punkty ze Spartą
Zabrze, zagrali towarzysko z
LKS-em Bełk. Można się było
spodziewać, że obie drużyny
przystąpią do tej konfrontacji
w najsilniejszych składach,
jednak ostatecznie knurowianie mieli sporo problemów
ze skompletowaniem solidnej
ekipy. Z różnych powodów
trener Wojciech Kempa nie

mógł skorzystać z Marcina
Rozumka, Pawła Masty ja,
Damiana Kozdronia, Łukasza
Spórny, Łukasza Żyrkowskiego, Piotra Karwowskiego i
Damiana Piwowarczyka. Grając bez kilku podstawowych
zawodników knurowianie byli
skazani na porażkę i ostatecznie ulegli Bełkowi 1:3.
Na domiar złego Concordia straciła prawdopodobnie
na kilka tygodni Mateusza
Mikulskiego, który wprost z

murawy udał się na badania
do szpitala. Ponadto serce
trenera zabiło mocniej w momencie, gdy faulowany był Paweł Jaroszewski, który strzelił
w sobotę honorowego gola dla
knurowian. Lewy defensor
przedwcześnie opuścił plac
gry, ale utykając stwierdził,
że prawdopodobnie nie jest to
poważna kontuzja.
Concordia w sobotę zagrała w następującym składzie:
Krasoń (Widera), Pilc, Mikulski (Ceremuga), Gałach,
Jaroszewski (Jarosławski),
Krusiński, Nauka, Kempa,
Juzwuk (Krasoń), Filip, Modrzyński.
PiSk

Terminarz Klasy okręgowej
- grupa IV

17. KOlejKA – 30 MARCA

Orzeł Nakło Śląskie - Tarnowiczanka
Tempo Paniówki - MKS Kończyce
Górnik II Zabrze - Sparta Zabrze
Concordia Knurów - Polonia II Bytom
Gwarek Zabrze - Orzeł Miedary
Silesia Miechowice - ŁTS Łabędy
Sokół Orzech - Fortuna Gliwice
KS 94 Rachowice - Czarni Pyskowice

18. KOlejKA – 6 KWietniA
Tarnowiczanka - Rachowice
Czarni - Sokół
Fortuna - Silesia
Łabędy - Gwarek
Miedary - Concordia
Polonia II - Górnik II
Sparta - Tempo
Kończyce - Nakło Śląskie

19. KOlejKA – 13 KWietniA
Kończyce - Tarnowiczanka
Nakło Śląskie - Sparta
Tempo - Polonia II
Górnik II - Miedary
Concordia - Łabędy
Gwarek - Fortuna
Silesia - Czarni
Sokół - Rachowice

20. KOlejKA – 20 KWietniA
Tarnowiczanka - Sokół
Rachowice - Silesia
Czarni - Gwarek
Fortuna - Concordia
Łabędy - Górnik II
Miedary - Tempo
Polonia II - Nakło Śląskie
Sparta - Kończyce

21. KOlejKA – 24 KWietniA
Sparta - Tarnowiczanka
Kończyce - Polonia II
Nakło Śląskie - Miedary
Tempo - Łabędy
Górnik II - Fortuna
Concordia - Czarni
Gwarek - Rachowice
Silesia - Sokół

22. KOlejKA – 27 KWietniA 26. KOlejKA – 25 MAjA
Tarnowiczanka - Silesia
Sokół - Gwarek
Rachowice - Concordia
Czarni - Górnik II
Fortuna - Tempo
Łabędy - Nakło Śląskie
Miedary - Kończyce
Polonia II - Sparta

Tarnowiczanka - Concordia
Gwarek - Górnik II
Silesia - Tempo
Sokół - Nakło Śląskie
Rachowice - Kończyce
Czarni - Sparta
Fortuna - Polonia II
Łabędy - Miedary

23. KOlejKA- 4 MAjA

27. KOlejKA – 29 MAjA

Polonia II - Tarnowiczanka
Sparta - Miedary
Kończyce - Łabędy
Nakło Śląskie - Fortuna
Tempo - Czarni
Górnik II - Rachowice
Concordia - Sokół
Gwarek - Silesia

24. KOlejKA – 11 MAjA
Tarnowiczanka - Gwarek
Silesia - Concordia
Sokół - Górnik II
Rachowice - Tempo
Czarni - Nakło Śląskie
Fortuna - Kończyce
Łabędy - Sparta
Miedary - Polonia II

16. KOlejKA – 15 MAjA
Tarnowiczanka - Czarni
Fortuna - Rachowice
Łabędy - Sokół
Miedary - Silesia
Polonia II - Gwarek
Sparta - Concordia
Kończyce - Górnik II
Nakło Śląskie - Tempo

25. KOlejKA – 18 MAjA

Miedary - Tarnowiczanka
Polonia II - Łabędy
Sparta - Fortuna
Kończyce - Czarni
Nakło Śląskie - Rachowice
Tempo - Sokół
Górnik II – Silesia
Concordia - Gwarek
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Łabędy - Tarnowiczanka
Miedary - Fortuna
Polonia II - Czarni
Sparta - Rachowice
Kończyce - Sokół
Nakło Śląskie - Silesia
Tempo - Gwarek
Górnik II - Concordia

28. KOlejKA – 1 CZeRWCA
Tarnowiczanka - Górnik II
Concordia - Tempo
Gwarek - Nakło Śląskie
Silesia - Kończyce
Sokół - Sparta
Rachowice - Polonia II
Czarni - Miedary
Fortuna - Łabędy

29. KOlejKA – 8 CZeRWCA
Fortuna - Tarnowiczanka
Łabędy - Czarni
Miedary - Rachowice
Polonia II - Sokół
Sparta - Silesia
Kończyce - Gwarek
Nakło Śląskie - Concordia
Tempo - Górnik II

30. KOlejKA – 15 CZeRWCA
Tarnowiczanka - Tempo
Górnik II - Nakło Śląskie
Concordia - Kończyce
Gwarek - Sparta
Silesia - Polonia II
Sokół - Miedary
Rachowice - Łabędy
Czarni - Fortuna

W minioną sobotę swoje
40. urodziny świętował Jerzy
Dudek. Najbardziej utytułowany w ychowanek Concordii Knurów przygotowuje
się obecnie do pożegnania
z reprezentacją Polski. Nastąpi to 4 czerwca w Krakowie, w czasie towarzyskiego
meczu „biało-czerwonych”
z Liechtensteinem. Ostatni
mecz Jerzego Dudka będzie
jednocześnie 60. w reprezenta-

cyjnym trykocie, a to oznacza,
że były golkiper takich klubów

Foto: Piotr Skorupa – archiwum

Foto: Piotr Skorupa - archiwum

Jedynego gola
w przegranym
sparingu
z LKS-em
Bełk strzelił
w sobotę Paweł
Jaroszewski

„Czterdziestka”
jerzego Dudka

sport
jak Concordia, Sokół Tychy,
Feyenoord Rotterdam, FC
Liverpool i Real Madryt stanie
się członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta.
A w racając do „czterdziestki” życzymy oczywiście
wszystkiego najlepszego.
PiSk

40-letni bramkarz niebawem oficjalnie
zakończy reprezentacyjną karierę.

Terminarz IV ligi
- grupa II

17. KOlejKA – 30 MARCA

Iskra Pszczyna - Polonia Marklowice
Rekord Bielsko-Biała - Drzewiarz Jasienica
Czarni Góral - AKS Mikołów
GKS GieKSa II Katowice - Gwarek Ornontowice
GTS Bojszowy - Nadwiślan Góra
MRKS Czechowice-Dziedzice - Jedność Przyszowice
Unia Racibórz - GKS 1962 Jastrzębie
Forteca Świerklany - Wisła Ustronianka

18. KOlejKA – 6 KWietniA

Polonia - Forteca
Unia - Wisła Ustronianka
Jastrzębie - Czechowice Dziedzice
Jedność - Bojszowy
GKS GieKSa II - Nadwiślan
Gwarek - Czarni Góral
Mikołów - Rekord
Drzewiarz - Iskra

19. KOlejKA – 13 KWietniA

Drzewiarz - Polonia
Iskra - Mikołów
Rekord - Gwarek
Czarni Góral - Nadwiślan
GKS GieKSa II - Jedność
Bojszowy - Jastrzębie
Czechowice Dziedzice - Wisła Ustronianka
Unia - Forteca

20. KOlejKA – 20 KWietniA

Polonia - Unia
Forteca - Czechowice Dziedzice
Wisła Ustronianka - Bojszowy
Jastrzębie – GKS GieKSa II
Jedność - Czarni Góral
Nadwiślan - Rekord
Gwarek - Iskra
Mikołów - Drzewiarz

21. KOlejKA – 24 KWietniA

Mikołów - Polonia
Drzewiarz - Gwarek
Iskra - Nadwiślan
Rekord - Jedność
Czarni Góral - Jastrzębie
GKS GieKSa II - Wisła Ustronianka
Bojszowy - Forteca
Czechowice Dziedzice - Unia

22. KOlejKA – 27 KWietniA

Polonia - Czechowice Dziedzice
Unia - Bojszowy
Forteca – GKS GieKSa II
Wisła Ustronianka - Czarni Góral
Jastrzębie - Rekord
Jedność - Iskra
Nadwiślan - Drzewiarz
Gwarek - Mikołów

23. KOlejKA – 4 MAjA

Gwarek - Polonia
Mikołów - Nadwiślan
Drzewiarz - Jedność
Iskra - Jastrzębie
Rekord - Wisła Ustronianka
Czarni Góral - Forteca
GKS GieKSa II - Unia
Bojszowy - Czechowice Dziedzice

24. KOlejKA – 11 MAjA

Polonia - Bojszowy
Czechowice Dziedzice – GKS GieKSa II
Unia - Czarni Góral
Forteca - Rekord

Wisła Ustronianka - Iskra
Jastrzębie - Drzewiarz
Jedność - Mikołów
Nadwiślan - Gwarek

16. KOlejKA – 15 MAjA

Polonia - Wisła Ustronianka
Jastrzębie - Forteca
Jedność - Unia
Nadwiślan - Czechowice Dziedzice
Gwarek - Bojszowy
Mikołów - GKS GieKSa II
Drzewiarz – Czarni Góral
Iskra - Rekord

25. KOlejKA – 18 MAjA

Nadwiślan - Polonia
Gwarek - Jedność
Mikołów - Jastrzębie
Drzewiarz - Wisła Ustronianka
Iskra - Forteca
Rekord - Unia
Czarni Góral - Czechowice Dziedzice
GKS GieKSa II - Bojszowy

26. KOlejKA – 25 MAjA

Polonia - GKS GieKSa II
Bojszowy - Czarni Góral
Czechowice Dziedzice - Rekord
Unia - Iskra
Forteca - Drzewiarz
Wisła Ustronianka - Mikołów
Jastrzębie - Gwarek
Jedność - Nadwiślan

27. KOlejKA – 29 MAjA

Jedność - Polonia
Nadwiślan - Jastrzębie
Gwarek - Wisła Ustronianka
Mikołów - Forteca
Drzewiarz - Unia
Iskra - Czechowice Dziedzice
Rekord - Bojszowy
Czarni Góral - GKS GieKSa II

28. KOlejKA – 1 CZeRWCA

Polonia - Czarni Góral
GKS GieKSa II - Rekord
Bojszowy - Iskra
Czechowice Dziedzice - Drzewiarz
Unia - Mikołów
Forteca - Gwarek
Wisła Ustronianka - Nadwiślan
Jastrzębie - Jedność

29. KOlejKA – 8 CZeRWCA

Jastrzębie - Polonia
Jedność - Wisła Ustronianka
Nadwiślan - Forteca
Gwarek - Unia
Mikołów - Czechowice Dziedzice
Drzewiarz - Bojszowy
Iskra - GKS GieKSa II
Rekord - Czarni Góral

30. KOlejKA – 15 CZeRWCA

Polonia - Rekord
Czarni Góral - Iskra
GKS GieKSa II - Drzewiarz
Bojszowy - Mikołów
Czechowice Dziedzice - Gwarek
Unia - Nadwiślan
Forteca - Jedność
Wisła Ustronianka - Jastrzębie
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puchar prezydenta
dla teamu Stalmet
Foto: Waldemar Jachimowski

Puchar prezydenta 2013
wywalczył Team Stalmet

O końcowym sukcesie Teamu
Stalmet decydowały rzuty
karne. Na zdjęciu celnie
strzela Dariusz Flis

W półfinałach obyło się
już bez niespodzianek i wyżej
notowane drużyny Pamaru
i Teamu Stalmet okazały się
lepsze od Milenium i Tritechu.
Wygrane te nie przyszły jednak łatwo, gdyż Pamar wygrał
dopiero w końcówce meczu, a

Team Stalmet w serii rzutów
karnych okazał się lepszy od
Tritechu. Również finałowy
pojedynek zakończył się serią
rzutów karnych. W niej więcej
zimnej krwi zachowali „Stalowi” zwyciężając 2:0, przez co
Pamarowi nie udało się obro-

Foto: Waldemar Jachimowski

Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa był już tradycyjnie końcowym akordem
rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej. W pierwszej
fazie rywalizacja, do której
przystąpiło dziesięć zespołów,
przebiegała w dwóch grupach
i jak się okazało, już na tym
etapie z turniejem pożegnało
się dwóch faworytów. Najpierw
świeżo upieczony mistrz Vibovit
Studio DENIM nieoczekiwanie
przegrał dwa spotkania z Milenium oraz Teamem Stalmet i
stracił szanse na drugie w tym
sezonie trofeum. Kilkanaście
minut później w ślady mistrza
poszedł TKKF Mistral Intermarché. Choć zespół Marcina
Polywki w żadnym z czterech
meczów nie znalazł pogromcy,
to jednak trzy remisy sprawiły,
że do półfinału awansował
Tritech.

Foto: Waldemar Jachimowski

sport

nić pucharu zdobytego przez
rokiem. Finał pocieszenia, w
którym wystąpiły najmłodsze
zespoły ligi, zakończył się
triumfem Tritechu, który w
rozgrywkach MLPNH zdobył
także Puchar Fair Play.
W trakcie turnieju odbyła
się także oficjalna ceremonia zakończenia rozgrywek
MLPNH połączona z wręcze-

Foto: Waldemar Jachimowski

Bartłomiej Poręba został wybrany
najlepszym bramkarzem po raz 10.
z rzędu. Tym razem ex aequo z Marcinem
Michalakiem z TKKF Mistral Intermarché

Łukasz Spórna
po raz 4. został
królem strzelców
halowych rozgrywek

WYNIKI:
- grupa A
Team Stalmet – Milenium 2:0
(G. Krusiński, B. Flis)
Mati Vet FC – Black&Decker 0:0
Vibovit Studio DENIM – Mati Vet FC 3:1
(A. Zabłocki 2, M. Sikora – K. Bednarz)
TKKF Apteka Św. Barbary – Milenium 1:1
(G. Kania – D. Kiklaisz)
Vibovit Studio DENIM – Milenium 2:4
(R. Kasiński, T. Dura – M. Gajda, D. Matuszek, P. Franke, D.
Kiklaisz)
Team Stalmet – TKKF Apteka Św. Barbary 1:0
(A. Kasprzyk)
Vibovit Studio DENIM – Team Stalmet 2:3
(T. Dura 2 – D. Flis, M. Stopa, D. Kraska)
Mati Vet FC – Milenium 0:2
(D. Kiklaisz, B. Giemza)
Vibovit Studio DENIM – TKKF Apteka Św. Barbary 3:0
(B. Poręba 2, R. Kasiński)
Team Stalmet – Mati Vet FC 2:2
(D. Flis, M. Stopa – A. Marszolik, M. Bednarz)
- grupa B
TKKF Mistral Intermarché – Black&Decker 0:0
Tritech – PTK DB Schenker 3:0
(M. Szczurek, S. Napierała, D. Jabłoński)
Pamar – Tritech 1:0
(M. Rozumek)
PTK DB Schenker – Black&Decker 0:1

(M. Iwan)
Pamar – Black&Decker 3:0
(M. Rozumek 2, Ł. Petelicki)
TKKF Mistral Intermarché – PTK DB Schenker 2:0
(D. Wieliczko 2)
Pamar – TKKF Mistral Intermarché 0:0
Tritech – Black&Decker 2:1
(S. Napierała, D. Jabłoński – R. Szwed)
Pamar – PTK DB Schenker 6:1
(M. Rozumek 2, D. Kozdroń 2, D. Dybcio, G. Papis - R.
Nowosielski)
TKKF Mistral Intermarché – Tritech 1:1
(D. Wieliczko - M. Szczurek)
- półfinały
Team Stalmet – Tritech 1:1, w karnych 3:2
(D. Kraska – D. Jabłoński)
Pamar – Milenium 2:1
(M. Rozumek 2 – D. Kiklaisz)
- mecz o 3. miejsce
Tritech – Milenium 1:0
(M. Szczurek)
- finał
Team Stalmet – Pamar 0:0, w karnych 2:0
(D. Flis, M. Stopa)
Team Stalmet wystąpił w składzie: Damian Maciaszczyk,
Dariusz Flis, Bartłomiej Flis, Damian Kraska, Grzegorz Krusiński,
Mirosław Gmyz, Adrian Kasprzyk, Maciej Stopa.

niem nagród. Uczestniczyli w
niej Przewodniczący Komisji
Sportu, Turystyki, Rekreacji i
Promocji Zdrowia - Joachim

Machulik oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Krzysztof Stolarek.

Waldemar Jachimowski

pięć meczów
– trzy zwycięstwa
M ło d z i re pre z ent a nci Akademii Piłki Nożnej
– rocznik 2001 – zajęli 3.
miejsce w halowym turnieju
organizowanym przez RKP
Rybnik w Niedobczycach.
Knurowianie rozegrali
pięć meczów, z których trzy
kończyły się zwycięstwami:
2:1 z MKS-em Żory (bramki: Kołodziej, Burliga), 1:0 z
Piastem Gliwice (Kołodziej),
1:0 z RKP Rybnik 2002 (Sujecki).

Jedno spotkanie knurowianie zakończyli remisem
– 1:1 z RKP Rybnik 2001 (gol:
Sujecki) i w jednym przypadku „akademicy” musieli
uznać wyższość rywala – 0:1
z MOSiR-em Jastrzębie.
Rywalizację sześciu drużyn wygrał MOSiR Jastrzębie
przed RKP Rybnik 2001 i
APN-em Knurów. Kolejne lokaty zajęli: Piast Gliwice, MKS
Żory i RKP Rybnik 2002.
PiSk

gRAnD pRiX KnUROWA
W SKACie SpORtOWYM
WYNIKI Z 19 MARCA:
1. Michał Fojt
2. Ginter Fabian
3. Jerzy Hadrawa
4. Leon Spyra
5. Bogumił Wolny
6. Stefan Dylus
7. Bogdan Litwin
8. Wojciech Napierała
9. Edward Nowak
9. Piotr Palica

- 2.074 pkt
- 1.971 pkt
- 1.860 pkt
- 1.850 pkt
- 1.848 pkt
- 1.806 pkt
- 1.790 pkt
- 1.786 pkt
- 1.763 pkt
- 1.763 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 12.790 pkt
2. Jerzy Pluta
- 11.544 pkt
3. Wojciech Napierała
- 11.214 pkt
4. Michał Fojt
- 10.933 pkt
5. Kazimierz Fąfara
- 10.615 pkt
6. Zdzisław Mral
- 10.551 pkt
7. Alfred Wagner
- 10.354 pkt
8. Bogumił Wolny
- 10.071 pkt
9. Edward Klaczka
- 9.910 pkt
10. Czesław Antończyk
- 9.886 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu),
Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl, Ewentualne pytania prosimy kierować
na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Infolinią Prenumeraty pod numerem: 22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

1

Przegląd Lokalny Nr 13 (1047) 28 marca 2013 roku

W męskiej drużynie Eugen
ma trzech medalistów MP

stwach Śląska w Chorzowie.
– To był pierwszy tegoroczny
start, zakończony znaczącym
sukcesem, bowiem zdobyliśmy
osiem medali: trzy złote, jeden
srebrny i cztery brązowe – relacjonuje Eugeniusz Mehlich.
Tytuły mistrzowskie wywalczyli: Nikola Zaborowska
(open juniorek do lat 16, wynik 47,5 kg), Emilia Flis (open
juniorek do lat 20, wynik 60

kg – rekord życiowy, co dało
jej również trzecie miejsce
w kategorii open) i Krystian
Majdziński (junior do lat 16,
wynik 95 kg).
Ze srebrnym medalem do
Knurowa wróciła Karolina
Szczot (open juniorek do lat
23, wynik 55 kg), a brązowe krążki zdobyli: Karolina
Brzeźnicka (open juniorek
do lat 20, wynik 37,5 kg – rż),

Dorota Tomaszewska (open
juniorek do lat 23, wynik 52,5
kg), Adam Przydatek (kat. 66
kg, junior do lat 16, wynik 77,5
kg) oraz Adrian Heintze (kat.
83 kg, junior do lat 20, wynik
137,5 kg).
Tak było na Mistrzostwach
Śląska, natomiast w rywalizacji o mistrzostwo kraju ekipa
z Knurowa w y walczyła 15
krążków. Te najcenniejsze
zdobyli: Nikola Zaborowska i
Eugeniusz Mehlich.
Niezwykle udane debiuty
w tak prestiżowej imprezie
zanotowały i medale zdobyły:
Jadwiga Gieniusz, Dominika
Szołtysek i Martyna Ratka.
Dobra postawa w konkurencjach indywidualnych
przełożyła się na dwa tytuły w klasyfikacji drużynowej. Knurów ma najsilniejszą
drużynę żeńską w kategorii

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

Concordia 97
dopełniła formalności

W niedzielnej kolejce rozgrywek Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej prowadząca w tabeli
drużyna Concordii 97 zapewniła sobie mistrzowski tytuł,
pokonując wysoko zespół Jedności Przyszowice. Drużyna
Damiana Mehlicha od początku uchodziła za faworyta ligi i z
tej roli wywiązała się wzorowo,
gdyż w dotychczasowych szesnastu spotkaniach odniosła

piętnaście zwycięstw i tylko
raz podzieliła się punktami z
rywalami.
Do końca rozgrywek trwać
będzie walka o tytuł króla
strzelców. Czterech prowadzących w tej klasyfikacji dzieli
różnica zaledwie trzech goli:
Kacper Idziaszek (Concordia 97) ma swoim koncie 32
bramki, Mateusz Cybulski
(Przychodnia Prognostic) – 31,

wiekowej do lat 18 i do lat 20.
W kategorii młodszej UKS
Eugen zgromadził 43 punkty i
wyprzedził MOKSiR Jastarnia
– 24 pkt i LUKS Łańcut – 12
pkt. W kategorii do lat 20 „Eugenki” zdobyły 47 punktów, a
w pokonanym polu pozostawiły reprezentantki MOKSiR
Jastarnia i LUKS Łańcut – po
12 pkt.
Wy nik i zawodniczek i
zawodników UKS Eugen:
Nikola Zaborowska (kat.
57 kg, wynik – 55 kg, rż) – mistrzyni Polski do lat 20, wicemistrzyni Polski do lat 18,
Eugeniusz Mehlich (kat.
74 kg, wynik – 155 kg) – mistrz
Polski masters,
Emilia Flis (kat. 52 kg,
wynik – 62,5 kg, rż) – wicemistrzyni Polski do lat 18 i 20,
Karolina Szczot (kat. 57

kg, wynik – 50 kg) – wicemistrzyni Polski do lat 20,
Sara Kociołek (kat. 72 kg,
wynik – 55 kg) – srebrny medal MP do lat 20,
Jadwiga Gieniusz (kat. 72
kg, wynik – 37,5 kg) – srebrny
medal MP do lat 18,
Adam Przydatek (kat. 59
kg, wynik – 85 kg, rż) – wicemistrzostwo Polski do lat 18,
Karolina Brzeźnicka (kat.
72 kg, wynik – 32,5 kg) – brązowa medalistka MP do lat 18,
Dominika Szołtysek (kat.52
kg, wynik – 32,5 kg) – brązowa
medalistka MP do lat 18,
Martyna Ratka (kat. 57 kg,
wynik – 32,5 kg) – brązowa
medalista MP do lat 18,
Dorota Tomaszewska (kat.
63 kg, wynik – 50 kg) – brązowa medalistka MP do lat 20,
Katarzyna Smykała (kat.
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PROGRAM
15. KOLEJKI
(30.03.2013, SOBOTA:

Concordia 97 – Jedność Przyszowice 9:1 (5:1)
1:0 P. Goncerzewicz 1’, 2:0 B. Lewandowski 4’, 3:0 K. Idziaszek 6’, 4:0 P. Hałas 10’, 4:1 Ł. Beker 12’,
5:1 B. Kruk 14’, 6:1 K. Idziaszek 17’, 7:1 K. Idziaszek 23’, 8:1 K. Idziaszek 25’, 9:1 M. Mikulski 26’.
Deker-Bud – Tritech 6:2 (3:0)
1:0 M. Nowakowski 2’, 2:0 P. Rostkowski 10’, 3:0 M. Nowakowski 14’, 3:1 P. Grzybek 20’, 4:1 M.
Nowakowski 27’, 5:1 P. Rostkowski 28’, 5:2 K. Piecha 30’, 6:2 H. Młynarski 30’.
Przychodnia Prognostic – Jedność Przyszowice 8:1 (5:0)
1:0 M. Cybulski 5’, 2:0 R. Jachimowski 7’, 3:0 M. Marzec 10’, 4:0 R. Jachimowski 12’, 5:0 M. Cybulski
15’, 5:1 Ł. Beker 18’, 6:1 R. Jachimowski 22’, 7:1 M. Cybulski 23’, 8:1 D. Bartoszewicz 30’.
Tritech Junior – Unia II Książenice 16:1 (8:0)
1:0 D. Adamczyk 1’, 2:0 D. Adamczyk 3’, 3:0 J. Skowronek 5’, 4:0 K. Piecha 10’, 5:0 P. Grzybek 11’,
6:0 D. Adamczyk 12’, 7:0 P. Matla 13’, 8:0 P. Matla 15’, 9:0 P. Grzybek 18’, 10:0 D. Adamczyk 19’,
11:0 J. Skowronek 20’, 12:0 D. Adamczyk 21’, 13:0 D. Adamczyk 22’, 14:0 J. Skowronek 23’, 15:0
K. Piecha 26’, 15:1 K. Bajor 27’, 16:1 J. Skowronek 29’.
żółta kartka: W. Kołodziej (Tritech Junior).
Deker-Bud – MG-1 1:1 (0:0)
0:1 D. Gołębiowski 17’, 1:1 M. Nowakowski 26’.
żółte kartki: W. Kostelecki (Deker-Bud), D. Strycharski (MG-1).
Deker-Bud – Przychodnia Prognostic 5:3 (2:1)
1:0 M. Nowosielski 3’, 2:0 W. Kostelecki 5’, 2:1 K. Herych 8’, 3:1 M. Nowosielski 16’, 4:1 M. Nowakowski 18’, 4:2 R. Jachimowski 20’, 4:3 M. Cybulski 24’, 5:3 M. Bogumiło 26’.

PiSk

liczba
mistrzostw

Waldemar Jachimowski

Jedność Przyszowice – LKS
Gierałtowice (8.30), MG-1
– APN Paniówki (9.00), Przychodnia Prognostic – LKS
Gierałtowice (9.35).

72 kg, w ynik – 80 kg, rż)
– brązowa medalistka MP
seniorek,
Dominik Korzeniewski
(kat. 66 kg, wynik – 100 kg)
– brązowy medal MP do lat
18,
Krystian Majdziński (kat.
83 kg, wynik – 110 kg, rż)
– brązowy medal MP do lat
18,
Natalia Dreja (kat. 63 kg,
wynik – 42,5 kg) – 4. miejsce,
Toma sz Toma sz ewsk i
(kat. 83 kg, wynik – 95 kg)
– 4. miejsce do lat 18,
Monika Zaremba (kat.
63 kg, wynik – 32,5 kg) – 5.
miejsce,
Łukasz Przybył (kat. 83
kg, wynik – 145 kg) – 6. miejsce do lat 20.

Wyróżnienia minister sportu

Łukasz Beker (Jedność Przyszowice) – 30, a Dariusz Adamczyk (Tritech Junior) – 29.

WYNIKI 14. KOLEJKI (24.03.2013):
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Foto: UKS Eugen

Przed wyjazdem na Mistrzostwa Polski złote
medale Mistrzostw Śląska zdobyli: Emilia Flis,
Nikola Zaborowska i Krystian Majdziński
Foto: UKS Eugen

Nie lada sztuki dokonały
reprezentantki Uczniowskiego
Klubu Sportowego Eugen, które po raz 50. wygrały drużynową rywalizację w Mistrzostwach Polski. Jubileuszowy
tytuł podopieczne Eugeniusza
Mehlicha wywalczyły w krajowym czempionacie juniorek
do lat 20, które odbyły się w
Warszawie.
Przed wyjazdem do stolicy
knurowianki potwierdziły
w ysoką formę w Mistrzo-

Knurowskie „złotka”

Foto: UKS Eugen

50. tytuł eugena

sport

Knurowski szkoleniowiec - Eugeniusz Mehlich znalazł się w gronie
pięciu najlepszych trenerów w kraju, którzy otrzymali dyplomy
uznania podpisane przez minister sportu, Joannę Muchę.
Wśród wyróżnionych znalazły się również dwie zawodniczki UKS
Eugen: mistrzyni świata - Paulina Mularczyk i wicemistrzyni
świata – Natalia Mikucka.

PiSk

Wiosenny,
ale w zimowej
scenerii
W Krakowie odbył się
Wiosenny Półmaraton Marzanny. Na starcie stanęło dwa
tysiące biegaczy, a wśród nich
trio Sokoła Knurów. Rywalizacja toczyła się w zimowej
scenerii, co nie przeszkodziło
naszym zawodnikom ustanowić rekordy życiowe. Piotr

Bieliński dystans półmaratonu pokonał w czasie 1 godzina
i 20 minut, co dało mu 40.
miejsce w klasyfikacji open i
20. w kategorii do 30 lat.
Minutę i siedem sekund
później finiszował Michał
Bziukiewicz, który ostatecznie zajął 49. miejsce w open i

- w ciągu tylu lat
UKS Eugen wywalczył
50. złotych medali Mistrzostw Polski w klasyfikacji drużynowej
(pierwsze mistrzostwo
trafiło do Knurowa w
2000 roku, a zdobyły je
zawodniczki do lat 18).
22 w swojej kategorii wiekowej. Dodajmy, że zawodnik
ten poprawił swój czas z ubiegłorocznego półmaratonu o
ponad 10 minut.
W Grodzie K ra ka w ystąpiła również Bogusława
Kondzielnik. I też poprawiła
„życiówkę”, uzyskując czas
1 godzina 41 minut i 3 sekundy.
W ramach półmaratonu
rozegrano również Akademickie Mistrzostwa Polski i jak
się później okazało zawodniczka Sokoła wywalczyła w
nich drugie miejsce.
PiSk
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KnUrÓW

Żeby nie bolało
„O Panie, własną śmierć każdemu daj, daj umieranie, które

Alina Jaworska, Danuta
Trela, Jolanta Wawrzynek i Stefan Jachnik - to wolontariusze
Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Mieszkają w
Knurowie, pan Stefan w Chudowie. Przychodzą do hospicjum, bo chcą, przychodzą do
tych, którzy muszą tam być. Na
pytanie „dlaczego?”, nie mają
jednej odpowiedzi. Mówią, że
odpowiedzi jest tysiące, każda
inna, równie dobra.
- Proszę nie traktować nas
jak bohaterów - zaznacza Jolanta Wawrzynek. - W tym miejscu
akurat mieliśmy się znaleźć.
Moglibyśmy siedzieć w domu
i oglądać seriale, z nogami do
góry, ale jest tyle osób, które czekają na pomoc. Każdy może być
wolontariuszem, tylko jeszcze
nie każdy znalazł swoje miejsce.
Stefan Jachnik jest w hospicjum od początku, niedługo minie 13 lat. Pielęgnował
żonę. Gdy odeszła, postanowił
zostać.
- To jest bardzo dobre
miejsce, które tym ludziom się
należy - mówi chudowianin. Szpital swoje zrobi i już więcej
nie może. A hospicjum jeszcze
pomoże, tak że człowieka nie
boli. A najgorszy jest ból, ja
przeżyłem to z żoną. Tam
człowiekowi pomagają, żeby
nie bolało, żeby nie cierpiał.
A jak nie cierpi, to znaczy,
że żyje.
Słowo „hospicjum” nie
kojarzy się dobrze. Umieralnia - mówią niektórzy. Dla
wolontariuszy z Hospicjum
Miłosierdzia Bożego w Gliwicach to miejsce spotkania - ze
sobą, z drugim człowiekiem.
Przychodzą, by pomóc. Porozmawiać o błahych sprawach,
posłuchać korowodów wspomnień, pograć w chińczyka,
poprawić poduszkę, poczytać
książkę, umyć, nakarmić, pomóc przejść na drugą stronę.
Być. Bo jak sami podkreślają,
najważniejsza jest obecność.
Niektórzy z pacjentów są tak
schorowani, że nie potrzebują
już niczego oprócz dotyku
czyjejś dłoni i środków przeciwbólowych.
- To jest towarzyszenie, ale
i maksymalna opieka. Życie z
bólem to najgorsza rzecz jaka
się może człowiekowi wydarzyć.
Aż trudno sobie wyobrazić jak
szybko robią się odleżyny, jak
szybko robią się rany - podkreśla
Danuta Trela. -Przychodzimy
nie tylko z dobrej woli, ale i z poczucia obowiązku, bo ktoś tam
liczy, że będziemy, ktoś czeka.
Nie tylko sami podopieczni, ale
i siostry, które bardzo ciężko
pracują na oddziale.
0

MAŁe RADOŚCi

Tutaj nie ma miejsca na
wielkie słowa. Śmierć, choć
zadomowiła się w hospicjum,
rzadko jest tematem rozmów.
Chorzy wolą wracać do czasów
szczęśliwych, wspominają rodziny, bliskie miejsca. Przechowują w pamięci dni, kiedy było
im dobrze. Próbują stworzyć
sobie namiastkę domu. Na małych stoliczkach kładą zdjęcia,
kartki z życzeniami, koronkowe
serwetki. Gdy chorego nikt nie
odwiedza, bo rodzina daleko
albo nie ma siły, by patrzeć na
odchodzenie bliskiego, wolontariusze tę pustkę wypełniają.
- Ni e t yl k o s ł u c h a my
opowiadań, ale też sami się
zwierzamy - zaznacza Jolanta
Wawrzynek. - Nie rozmawiamy o problemach, ale o takich
codziennych sprawach. Pacjenci
to lubią. Mówią o nas „nasze
słoneczka”, bo czasami zwyczajny uśmiech, zainteresowanie,
pomaga im poczuć się lepiej.
W hospicjum mało jest
osób w podeszł ym wieku.
Większość nie skończyła 50.
Najmłodsza pacjentka miała 19 lat. Wolontariusze ze
wszystkich sił starają się, by
te ostatnie dla niektór ych
chwile były dobre. Organizują
koncerty, dekorują sale.
- Mamy salon kosmetyczny, myjemy głowę, malujemy
paznokcie, farbujemy - opowiada Jolanta Wawrzynek.
- Bo każda kobieta, nawet w
tym miejscu, chce być piękna.
Mimo, że ta choroba jest wyniszczająca. My tylko umyjemy
głowę, a już jest euforia, jakby
jej 10 lat zabrano.
W hospicjum jest miejsce
na radość, na chwilę zapomnienia.
- Spełniamy zachcianki
pacjentów - mówi Alina Jaworska. - To nie są wielkie rzeczy.
Czasami mają ochotę na coś
słodkiego, czasami chcą się
tylko napić kawy.

nADZiejA

W hospicjum ważne jest,
by pacjenci czuli się dobrze.
Nie jest to łatwe, bo patrząc
na śmierć kolegów obok widzą
własny los.
- Pamiętam pewnego pana.
Przesympatyczny człowiek,
który był tam bardzo długo, rodzina niespecjalnie się nim zajmowała. Miał zaawansowany
nowotwór płuc, ale bardzo pomagał innym - opowiada Alina
Jaworska. - Kiedyś przychodzę,
a widzę, że jest bardzo smutny.
Zapytałam go, co się stało.
Odpowiedział poruszony, że

Foto: Justyna Bajko

z życia płynie, gdzie miał swą miłość, swój ból i swój raj.
Bo my jesteśmy tylko liść, łupina. A wielka śmierć,
co w każdym tkwi w głębinie, oto jest owoc, cel i praprzyczyna.”
R. M. Rilke

obok na łóżku zmarł człowiek.
I on to wszystko widział: jak
tamten chciał rozerwać sobie
płuca, jak się miotał. Wiedział,
że umrze na to samo. I to go tak
potwornie przybiło, że w ciągu
2 tygodni też odszedł. Psychika
pozwala dłużej żyć. Jak się
człowiek podłamie, to śmierć
przychodzi bardzo szybko.
Pacjenci, otoczeni wspaniałymi lekarzami i pielęgniarkami, wierzą, że wciąż
jeszcze nie padło ostatnie
słowo, że to tylko chwilowa
wichura, osłabienie. Nadzieja
w hospicjum umiera ostatnia.
- Jedni chcą być pocieszani,
inni nie. Jedni wiedzą o co tam
chodzi, drudzy nie wiedzą
albo nie chcą wiedzieć - mówi
Stefan Jachnik. - Każdy ma
nadzieję na wyzdrowienie.
Hospicjum to też życie,
może w innym kształcie niż
to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, może trudniejsze.
Tutaj też zdarzają się śluby,
nawet bierzmowanie. Ktoś,
kto żył w konkubinacie, chce
na koniec uregulować swoje
życie, zabezpieczyć bliskich.
Zrobić coś, by jego śmierć była
dla nich łatwiejsza.
Wolontariusze pomagają
nie tylko pacjentom, ale i rodzinom. Spotykają się na wspólnych mszach, niedaleko parafii
Podwyższenia Krzyża w Gliwicach działa dom dla dzieci pacjentów hospicjum. Wspólnota
losu, przeświadczenie, że nie są
sami ze swoim bólem, pomaga
im ten ból ukoić.
- Często rozmawiamy z
rodzinami chorych. Oni też
potrzebują wsparcia, choć nie
obiecujemy, że chory wyzdrowieje - mówi Jolanta Wawrzynek. - Ostatnio miałam
niezwykłą sytuację. Weszłam
do pokoju i zobaczyłam panią,
która siedziała po ciemku przy
odchodzących mężu. Powiedziałam jej, że w życiu pewna
jest tylko śmierć, a ona spojrzała na mnie i odpowiedziała: „I
podatki”. Uśmiechnęłyśmy się.
To cytaty z filmu Joe Black,

który - jak się okazało - obie
lubimy.
Bardzo ważna dla pacjentów i rodzin jest wiara. W hospicjum na stałe jest ksiądz Piotr
z parafii Podwyższenia Krzyża.
O każdej porze dnia i nocy
przychodzi, by udzielić błogosławieństwa czy po raz ostatni
namaścić czoło i dłonie.

MiMO WSZYStKO

Praca w hospicju m to
ciągłe obcowanie z czasem
ostatecznym, zgoda na obecOd lewej: Alina Jaworska,
Jolanta Wawrzynek, Stefan
Jachnik i Danuta Trela

ność łez rodzin, trudnych
zapachów, widoku chorych
ciał. Pomimo wszystko wolontariusze wciąż potrafią
się uśmiechać, opowiadać
zabawne historie, żartować
ze śmiesznych sytuacji. Wciąż
potrafią żyć, tak zw yczajnie, wracać do domu, robić
kanapki, całować bliskich.
Każda śmierć to koniec świata,
trzęsienie ziemi. Oni widzieli

kilkaset takich katastrof. A
mimo to, mimo ciągłej obecności cierpienia, nie uciekają.
Wręcz przeciwnie. Choć trudno, choć ciężko, wracają.
- Od stycznia do marca odeszło 70 osób. Trzeba
się przyzwyczaić, że jednego
dnia ktoś jest, drugiego już
go nie ma - opowiada Alina
Jaworska. - Chciałam się ze
śmiercią oswoić, ale się nie da.
Natomiast inaczej można ją
postrzegać. Jako element życia. Gdy już człowiek się rodzi,
to świeczka pali się na jakiejś
wysokości, a potem gaśnie. I to
jest normalne.
- Na śmierć trzeba być
przygotowanym. Jeśli jest się
przygotowanym, to nie ma co
się bać - mówi Stefan Jachnik.
- Kilka razy zdarzyło mi się,
że ludzie umierali mi na rękach, przy myciu. Trzeba mieć
dobrze w głowie poukładane,
jeżeli chce się tam pracować.
Ja kończę pracę, przebieram
się, wchodzę do samochodu,
muzykę puszczam i mam swoje
życie. Trzeba się odciąć.
Praca w hospicjum to nie
tylko dawanie, ale i branie.
Wolontariusze zgodnie podkreślają, że odkąd przychodzą do
chorych, ich życie się przewartościowało. Problemy wielkie
stały się małe. Więcej widzą,
więcej czują. Nie zastanawiają

się, czy warto pomagać, bo dla
nich już samo pomaganie ma
sens. Mówią, że każdy, nawet
ten, kto przynosi blaszkę na
zbiórkę, kto wrzuca pieniądze
do puszki jest wolontariuszem.
Tylko takim cichym.
-Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas wsparli - mówią wolontariusze.
Do hospic ju m moż na
przyjść zawsze, nie trzeba być
przy pacjencie. Można umyć
okna, wyprasować prześcieradła. Każdy wolontariusz ma
swojego anioła, kogoś kto mu
doradzi, wskaże drogę. Zanim
trafi na oddział, przechodzi
szkolenie, jest obserwowany
przez psychologa.
- Są miesiące bardzo dobre
i są miesiące złe - opowiada
Stefan Jachnik. - Teraz mamy
miesiąc piękny, bo na oddziale
jest bardzo mało osób wymagających opatrunków, z ciężkimi nowotworami. Ja już to
wszystko przeszedłem, ale jeśli
ktoś przyjdzie pierwszy raz, to
może go to wystraszyć.
Wolontariusze nie uważają się za kogoś wyjątkowego.
Przyszli, spróbowali i zostali.
I tak już od 12 lat, jak pan
Stefan, od 8 jak pani Jolanta,
od 4 jak pani Alina i od 10
miesięcy jak pani Danuta.
Justyna Bajko

Hospicjum Miłosierdzia Bożego prowadzi zarówno opiekę
stacjonarną jak i domową. Więcej informacji o tym, jakie
warunki należy spełnić, by zostać wolontariuszem na stronie
www. hospicjum.gliwice.pl w zakładce wolontariat.
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