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knurów. aBiturienci SkOŃczyli lekcje

czas na matury

Sporo ciepłych słów pod adresem
młodzieży kierowali wychowawcy,
nauczyciele i rodzice. Nie szczędził
ich też prezydent Knurowa Adam
Rams, doceniając twórcze pasje
nastolatków, ich chęć do zgłębiania
wiedzy i młodzieńczą energię. I
życząc, by w przyszłości spożytkowali je z korzyścią dla siebie, miasta
i kraju.
Sesja maturalna rozpocznie się
7 maja o godz. 9 pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie
podstawow ym. Matury potrwają
do 24 maja. Wyniki będą znane na
początku lipca.

Foto: Justyna Bajko

W piątek tegoroczni abiturienci pożegnali się ze
szkolnymi ławkami. Zaczęli odliczanie do egzaminu
dojrzałości. Przystąpią do niego w przyszłym
tygodniu
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Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Najlepsi uczniowie zostali
publicznie docenieni przez
dyrekcję i nauczycieli...

Lubisz czytać, w bibliotece na pewno nudy nie zaznasz

KnUrÓW

tydzień z biblioteką

Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie czynnie włączy się w
obchody Tygodnia Bibliotek. To organizowane od 8 do 15 maja święto
bibliotek promuje czytelnictwo. W Knurowie są propozycje dla młodszych
i starszych czytelników. 2 maja zaplanowano otwarcie dwóch wystaw:
„Akwarele” Agnieszki Paci i „Górnik czy artysta” Piotra Przesdzinga.10
maja nastąpi rozstrzygnięcie zmagań plastycznych dla najmłodszych
pt.„Czerwony Kapturek”, natomiast 15 maja – finał konkursu zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Ksiązki Dziecięcej „Śladami
Kubusia Puchatka”.
jb
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W ubiegły piątek dzieci z Miej
skich Przedszkoli nr 2 i 12 wzię
ły udział w
międzypr zedszkolnej Olimpiad
zie Języka Angielskiego pod hasł
em „From
zero to Superher o 2”. Konkurs
zorganizowały Monika Frost
i Małgorzata
Czapla. Uczestnic y wykazyw
ali się dobrą znajomością pozn
anych słówek
i zwrotów w języku angielsk
im. Na zakończenie olimpiad
y otrz ymali
pamiątkowe medale oraz nagr
ody.

nie zapomnij
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Foto: Archiwum MP-7

...a gromkich braw nie szczędzili rodzice i znajomi, także prezydent
Knurowa Adam Rams
Foto: Dawid Ciepliński

Oficjalne zakończenie roku szkolnego odbyło się w Kinie Scenie Kulturze. Najpierw podsumowali go uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie - czwartoklasiści z klas o
profilu górniczym, mechanicznymelektrycznym oraz klasa mundurowa.
Potem uczynili to maturzyści z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego.
Uczniowie dostali świadectwa,
najlepsi zostali publicznie pochwaleni
i nagrodzeni. Doceniono ich wiedzę
i osiągnięcia. Swoje osobiste nagrody
przyznała dyrektor „Paderka” Dorota
Gumienny. Tym razem otrzymali je
Magdalena Kozdroń i Jonasz Kopczyk.

wyjaśnienie

Laureaci olimpiad przedmiotowych, a nie finaliści – jak nieopatrznie napisaliśmy [„Królowa nauk już
nie onieśmiela” – dop. red.] tydzień
temu – byli uczestnikami gali w
gimnazjalnej „Trójce”. W tekście
zabrakło informacji o trzecioklasistkach Hannie Płaszczyk (konkurs
z fizyki) i Katarzynie Siwiec (język
niemiecki).
Za nieścisłości zainteresowanych
i Czytelników serdecznie przepraszamy.

W ubiegłym tygodniu dzieci
z Miejskiego Przedszkola nr
7 odwiedziły
Jedn ostkę Ratownic zo-G aśni
czą w Knurowi e. Strażacy
opowiedzieli
przedszkolakom o swojej prac
y, zaprezentowali sprzęt straż
acki, a także
pokazali jak zjeżdża się na rurz
e. Dzieci wzię ły też udział w
akcji „Dzień
Ziemi”, podc zas któr ej zbierały
śmieci w okolicach przedszk
ola.

reklama

DC
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akcja z powietrza
pomogła ugasić ogień

Samoloty dokonały 6 zrzutów wody, przyczyniając się do ugaszenia ognia

Foto: miastoknorow.pl

knurów. grOŹny pOŻar laSu

Ogień pojawił się w czwartek ok. godz.
15.30. Pożar wybuchł w miejscu, gdzie rośnie
młodnik.
W tłumieniu ognia uczestniczyły po dwa
zastępy strażaków z Jednostki RatowniczoGaśniczej i Ochotniczej Straży Pożarnej w
Knurowie, a także służby leśne. Akcja trwała
ponad 3 godziny.
– W tym czasie ogień palił się na powierzchni 1,1 hektara – informuje mł. bryg. Wojciech
Gąsior, dowódca JRG Knurów.

Strażacy ugasili pożar. Bardzo przydatna
okazała się pomoc dwóch samolotów gaśniczych. Maszyny wykonały 6 zrzutów wody na
palące się drzewa.
Jak poinformował nas dowódca JRG, bez
pomocy z powietrza dużo trudniej byłoby
opanować ogień.
Przyczyny pożaru nie zostały jeszcze ustalone. Co roku pierwsze ciepłe dni powodują
zwiększoną ilość interwencji strażackich, którzy często wyjeżdżają do palących się traw.
DC

Foto: miastoknorow.pl

Interwencja samolotu gaśniczego była
konieczna, by opanować pożar w lesie
pomiędzy Krywałdem a Kuźnią Nieborowską

Las palił się
też w Kuźni
Raciborskiej
A ż 45 jednostek straży pożarnej walczyło z
pożarem lasu w Kuźni
Raciborskiej w czwartkowe popołudnie. W tym
samym miejscu, co w
1992 r., kiedy zginęł y
trzy osoby, spłonęły tysiące hektarów lasu, 15
wozów gaśniczych i 26
motopomp.
Tym razem spłonęło 20
ha lasu. W akcji strażakom pomagał samolot
gaśniczy Dromader i gaśniczy pociąg z Kotlarni.
Ogień został ugaszony po
dwóch godzinach. Prawdopodobną pr z yc z yną
pożaru była iskra z przejeżdżającego pociągu z
Kotlarni.

Złowróżbny dym przysłonił sporą część nieba

/bw/

knurów. pOlicja namierzyła pSeudOkiBiców

zapłacą grzywnę albo ją odpracują
Śląscy policjanci zwalczający
przestępczość stadionową zidentyfikowali
57 chuliganów, którzy w czasie
ubiegłorocznego meczu między Ruchem
Chorzów a Górnikiem Zabrze złamali
przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Wśród
nich są knurowianie
15 kwietnia 2012 - wielkie święto futbolu, czyli śląskie derby między Ruchem Chorzów a Górnikiem
Zabrze. Nie dla wszystkich. Wśród
kibiców byli i tacy, którzy za nic
mają przepisy dotyczące bezpieczeństwa na stadionach. Zasłaniali
twarze, by uniemożliwić ich identyfikację, przebywali w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności.
Policjanci z Komendy Wojewódzk iej w Katowicach oraz
Komendy Miejskiej w Zabrzu ustalili personalia 24 takich kibiców.
Wśród nich byli mieszkańcy Knurowa, Rudy Śląskiej, Zabrza, Katowic,
Gliwic, Piekar Śląskich i powiatu
rybnickiego. Mają od 19 do 32 lat.
Wszyscy przyznali się do winy.
Do tej pory udało się zidenty-

Nie wszyscy uczestnicy derbów interesowali się grą na boisku, część z nich stworzyła własne
widowisko na trybunach

fikować 57 kiboli. 26 sąd ukarał
grzywną w wysokości 2 tys. zł.
Ośmiu, którym sytuacja finansowa
nie pozwoliła zapłacić grzywny,
skazał na karę nieodpłatnych prac
społecznych (od 30 do 40 godzin).
O losie 4 podejrzanych, którzy
nie przyznali się do winy, zadecyduje sąd. Sprawa dwóch nieletnich
chuliganów trafi do sądu rodzinnego.
Nadzór nad sprawą, w której
udało się zatrzymać jeszcze 17
innych zadymiarzy, prowadzi chorzowska prokuratura. Trzem postawiła zarzut napaści na policjantów,
a 14 rzucania niebezpiecznymi
przedmiotami, mogącymi zagrażać
życiu lub zdrowiu ludzi.

Przegląd Lokalny Nr 18 (1052) 2 maja 2013 roku

/g/, /kwp katowice/

3

Dzieci naszą
przyszłością?

- Ciekawy artykuł. Też się zgadzam,
że „macierzyństwo jest wspaniałe”,
bo sama jestem mamą. Ale rozumiem
młodych, którzy nie palą się do zakładania rodzin i rodzenia dzieci. Czasy
są tak ciężkie i niepewne, że dziecko
staje się luksusem, na który nie każdą
rodzinę stać. To bardzo smutne, że
państwo, które niby apeluje o „dzietność”, tak niewiele daje od siebie, by
wspomóc młodych w decyzji o powiększeniu rodziny. Moja córka mieszka od 5 lat w Wielkiej Brytanii. Wyszła
tam za mąż za Polaka. Oboje tęsknią,
ale nie wrócą, właśnie ze względu na
dzieci. Tam państwo naprawdę opiekuje się rodzinami z dziećmi. Benefity
są tak rozbudowane, że aż się prosi,
by postarać się o dziecko. Mało tego,
moją córkę przepisy zmuszają do
rezygnacji z części etatu (po to, żeby
zajmowała się dzieckiem), ale dostaje
za to godziwą rekompensatę finanso-

wą. Oprócz tego dostaje zwrot części
kosztów poniesionych w związku z
wychowaniem dzieci, nie musi płacić
za podręczniki i zeszyty. Nie chcę
wspominać, żeby już nie denerwować,
o becikowym, które tam wynosi około
80 zł. Co tydzień! Czyli 4 tys. zł rocznie. A otrzymuje się je w skrajnych
przypadkach nawet do 20 roku życia...
Może więc i dzieci są przyszłością, ale
chyba już nie w Polsce...

Czytelniczka

Sprzątamy aż miło

- My sprzątamy, ale w ogródkach i
przy domach. Szkoda, że z porządkami nie nadążają drogowcy. Na
jezdniach kurzy się, bo błoto nie zebrane schnie w promieniach wiosennego słońca. Kratki zapchane, linie
jeszcze nie wszędzie odmalowane.
Trochę wstyd...

Knurowianin
Not. bw

KnUrÓW

Dzień hutnika
w Kosmosie

Znieważał
policjantów

44-letni knurowianin, zatrzymany 29 kwietnia na ulicy Dworcowej, prośbą i groźbą chciał zmusić policjantów do odstąpienia od
czynności służbowych. Gdy łagodne
środki perswazji nie pomogły, sięgnął po mocniejsze słowa. Za znieważenie funkcjonariuszy Prokuratura
Rejonowa w Gliwicach zdecydowała
się zastosować wobec knurowianina
dozór policyjny. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji Knurów.

KnURóW. OSp RAtUje, chROni, ZAbeZpiecZA, SZKOli SiĘ i UDZielA SpOŁecZnie...

Strażacy nie zasypiają
gruszek w popiele

klubu Edward Wosz. – Początek o
godz. 16.30.
Tradycję corocznych spotkań byli
pracownicy Koksoremu kultywują
od kilkunastu lat.
- Choć czas płynie, nasze spotkania cieszą się niezmiennym powodzeniem – zapewnia członkini
klubu Anna Cholewa. – Jest okazja,
by powspominać i porozmawiać o
codzienności. To bardzo miłe. Zawsze
cieszymy się na te spotkania.
/bw/

Strażacy spotkali się na zebraniu
sprawozdawczym w siedzibie przy
ul. 1 Maja.
– Pod obrady trafiły sprawozdania komisji rewizyjnej, finansowe
oraz z działalności OSP za rok 2012
– informuje sekretarz OSP Adam
Ostalecki.
W ubieg ł y m rok u st r a ż ac y
uczestniczyli w 27 akcjach ratowniczo-gaśniczych.
– Działania strażaków nie ograniczały się do Knurowa, ponieważ
czterokrotnie angażowaliśmy się w
akcje na terenie powiatu gliwickiego,
m.in. podczas pożaru w Gierałtowicach – mówi Adam Ostalecki. - OSP
brała też udział w likwidacji miej-

Foto: Dawid Ciepliński

KnUrÓW

- Z nazwy jesteśmy ochotnikami, za to w działaniu
zawodowcami - podkreślali strażacy OSP

Straż Pożarna cieszy się niezmiennym szacunkiem.
Na taką opinię zapracowują zarówno strażacy-zawodowcy
jak i ochotnicy. W sobotę Ochotnicza Straż Pożarna
w Knurowie podsumowała ubiegły rok

Klub Byłych Pracowników PRUK
Koksorem zaprasza swoich byłych
kolegów i koleżanki z miejsca pracy
na coroczne spotkanie z okazji Dnia
Hutnika
- Tym razem zbierzemy się w
piątek, 10 maja, w restauracji Kosmos – informuje Przegląd prezes

Foto: Dawid Ciepliński
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KnUrÓW

Kradł
i wpadł

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Knurowie zatrzymali
Patryka C. 17-letni knurowianin
od września 2012 r. do 25 kwietnia
2013 r., dokonał licznych kradzieży
na łączną kwotę 1500 zł. Jego łupem
padły m.in. telefon komórkow y
marki Motorola, książki, PSP Sony i
gry. Złodziej włamywał się do prywatnych mieszkań, wykorzystując
nieobecność mieszkańców. Postępowanie trwa.
jb
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- Dokąd poszli robotnicy?
- dopytują szczygłowiczanie

Aleja przycichła

- Mieszkam w Szczygłowicach. Z ciekawością przyglądam się robotom,
które rozpoczęły się na al. Piastów.
Tyle, że niepokoi mnie cisza, jaka
teraz zalega nad placem budowy.
Zaczęło się świetnie, powiedziałbym
„z przytupem”, ale teraz robotnicy
gdzieś znikli, rzadziej ich widać. Co się
stało? Dlaczego prace spowolniono?

Z.W.

Mięso lata
nad Orlikiem

- Spaceruję wieczorami z wnuczkami po osiedlu. Nieraz przechodzimy
obok Orlika (niedaleko plac zabaw).
I powiem, że to czasem niezbyt miła
przechadzka. Uszy więdną, gdy człowiek słyszy, co wykrzykują grający w
piłkę. Co chwilę niesie się „Ku...a, ja
p...ę!”. Pewnie po nieudanych zagra-

scowych zagrożeń i w działaniach
zabezpieczających. Dbając o coraz
wyższy poziom umiejętności, odbyła ćwiczenia w ramach Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego
(KSRG).
Strażacy dysponują coraz lepszym wyposażeniem. Pod koniec
roku do ich dyspozycji trafił nowy
sprzęt, m.in. zestaw hydrauliczny
„Lukas”, komplet do ratownictwa
medycznego i nowe ubrania bojowe.
Na tak wszechstronną działalność wpływ ma wprawne kierownictwo jednostki. Członkowie OSP
docenili starania zarządu. Pozytywną ocenę podkreślili udzielając mu
absolutorium za ubiegły rok.

Knurowscy strażacy wierzą, że
bieżący rok będzie co najmniej tak
dobry jak poprzedni.
- Liczymy na dalsze doposażenie
w sprzęt – mówi Ostalecki. – Można
powiedzieć, że na finiszu są nasze
starania o pozyskanie wozu bojowego.
Oczywiście w pozytywnym sensie.
Strażacy nie tylko chronią i bronią. Chętnie udzielają się w akcjach
na rzecz lokalnego środowiska. Stąd
m.in. przymiarki do zorganizowania
festynu strażackiego. Wiedzą, że ich
służba działa niczym magnes. Liczą,
że przyciągną kolejne zastępy młodych, godnych pełnienia strażackiej
idei, ochotników.

niach. Dziewczynki to słyszą, słyszą
malcy, co biegają po bocznym boisku,
oczywiście i przechodnie, tacy jak ja.
Jestem zniesmaczona. Nie wiem jak to
wyplenić, ale jakoś trzeba. Bo kultura
zejdzie nam całkiem na psy.

mię dz y s amo c ho dami. P o do b nie
przy Centrum „Merkury”. Pomimo
zakazu wjazdu stoi tam z 40 aut. A
przecież tuż obok bawią się dzieci.
Kierowca wyjeżdżający tyłem może
nie zauważyć dziecka i nieszczęście
gotowe. Trzeba w końcu coś zrobić,
zareagować!

Irena z Knurowa

Knurowianin

Śmieci w lesie

- Zacząłem trochę biegać dla zdrowia.
Wybrałem się na ścieżki po szczygłowicko-książenickim lesie. Fajny
czas, wszystko się zazielenia, ptaszki
świergoczą, rześkie powietrze. Super. No, prawie, bo ten sielski nastrój
psują śmieci. Co kilkadziesiąt metrów
można natknąć się na butelki, plastiki,
torebki, puszki, szmaty, buty, części
aut... Wyliczać można długo. Nie
wiem kto to powinien sprzątnąć, ale
naprawdę powinien. A tym co śmiecą, to wiem, ale nie powiem, co się
powinno zrobić...

T. Szczygłowice

Gdzie są pasy?

DC

− Na Wojska Polskiego nie ma żadnych znaków dla pieszych ani koperty, ani pasów. Piesi błądzą. Matki z wózkami muszą szukać drogi

Psy nie świnią

- To ludzie są winni temu, że na
chodnikach i trawnikach zalegają
p s ie kupy. Pie sków, c ho ć to ic h
„dzieło”, nie mieszałabym w to. W
niedzielę rano szłam do kościoła i
przyłapałam pewnego pana na ignorowaniu wyprowadzonego przezeń
psa, który na chodniku właśnie „to”
robił. Zwróciłam mu uwagę – panu,
nie pieskowi – ale jedyne co usłyszałam, to słowa: „a co to panią obchodzi”. No, obchodzi mnie, obchodzi,
podobnie jak i tysiące przechodniów,
którzy nie chcą wdepnąć w kupę na
chodniku. Nie można być obojętnym
na podobne zachowanie. Co ciekawe, gdy wracałam po mszy, chodnik
był czysty. Może więc moja uwaga
zadziałała...

Magda

Not. bw, jb
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pan da na bułkę
KnURóW. ŻebRAnie – OStAtniA DeSKA RAtUnKU cZY... nAciĄgAnie

Można ich spotkać wszędzie. Pod kościołem, w parku,
przy sklepie. Z wyciągniętą dłonią, z prośbą wypisaną
na twarzy. Cicho oparci o ścianę albo denerwująco
nachalni, dobijają się do naszych sumień i kieszeni.
Żebracy. Kim są?

Czy żebranie to konieczność
a może sposób na łatwy zarobek,
styl życia? Odpowiedzi jest tyle, ile
żebrzących.
− Czasami widać, że to zorganizowane szajki. Przyjeżdżają dużym
samochodem, mają dzieci na rękach.
Widziałem raz, jak po lewej stronie
kościoła usadowiła się kobieta, a
druga poszła na prawo. Mogły „łapać” ludzi przy każdym wyjściu ze
świątyni − opowiada pan Marian.
Trudno wniknąć w motywację
żebrzących ludzi, trudno oceniać
ich zachowanie. Nie są chętni do
rozmowy, unikają pytań, a na słowo
„żebrak” reagują alergicznie. Co ich
popycha do wyjścia na ulicę?
− Nie wasza sprawa − usłyszeliśmy.
Nie można zapomnieć także
o osobach, które nie do końca z
własnej woli wychodzą na ulice.
Zmuszani przez opiekunów, rodziców lub szefów gangów postawieni
są w sytuacji bez wyjścia: żebrzesz
albo głodujesz.
Na co wydawane są „jałmużny”?
Niekoniecznie na zaspokojenie głodu czy zapewnienie przetrwania.
Z doświadczeń knurowian wynika, że najczęściej osoby żebrzące
zbierają na alkohol albo papierosy.
Zdarza się, że sami to przyznają,
licząc, że szczerość zmiękczy serce
potencjalnego „dawcy”.
Różne są sposoby wyłudzenia
pieniędzy. Można epatować nieszczęściem, odkrytymi ranami, brakiem kończyn. Podobno ludzie lubią
dawać też na chore dzieci, na psa
albo „na bułkę”. Odmowa wiąże się
bądź z odejściem proszącego, bądź z
potokiem siarczystych słów.

Z bUtA W DRZWi

Z agresy wny m żebract wem
coraz częściej spotykają się także
knurowianie.
- Od jakiegoś cz a su chodzi
od mieszkania do mieszkania po
osiedlu 10 0 0 -lecia mężczyzna ,
który przedstawia zaświadczenie,
że opuścił więzienie i chce pieniądze albo coś do jedzenia. Człowiek
jest tak nachalny, że jak słyszy np.
grający telewizor, a lokator nie
otworzy mu drzwi, to potrafi w nie
kopnąć i wyzywać od najgorszych.
U mnie już był drugi raz w ciągu
tygodnia. Człowiek już nawet we
własnym domu nie może czuć się
bezpiecznie, tyle świrów po świecie
chodzi - pisze Asushka na forum

pOMOc DlA MiejScOWYch

W knurowskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej potrzebujący
może liczyć na pomoc. Jest jeden
warunek.
− Osoba musi być zameldowana
na terenie gminy Knurów − informuje Jolanta Bęben, kierownik działu
Pomocy Środowiskowej i Świadczeń.
− Pracownicy MOPS spotykając taką
osobę, zawsze informują ją, że powinna zgłosić się do placówki w swojej
gminie i tam prosić o pomoc.
W przypadku, gdy sprawa dotyczy knurowianina, osoba potrzebująca, zanim wsparcie otrzyma, przechodzi weryfikację, czyli sprawdzana
jest prawdziwość słów i rzeczywiste
potrzeby. MOPS zapewnia środki
materialne niezbędne do egzystencji.
Niestety, większości żebrzących bardziej zależy na wsparciu nałogu, a o
to muszą już zatroszczyć się sami.
W Polsce zawodowo trudni się
żebractwem ok. 100 tys. osób, najwięcej w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W czasie sezonu dzienny „utarg”
waha się od 100 do 300 zł.

ŻebRAnie nielegAlne

Żebranie w Polsce, jak i nakłanianie do niego jest nielegalne i podlega
pod kodeks wykroczeń.
− Za nakłanianie do żebractwa
osobę małoletnią lub osobę bezradną
albo pozostających w stosunku zależności lub pod opieką sprawcy grozi
areszt, ograniczenie wolności lub mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł informuje Andrzej Daroń, komendant
Straży Miejskiej w Knurowie. - W
przypadku osoby żebrzącej mającej
środki materialne niezbędne do egzystencji lub zdolnej do pracy przewiduje
się pouczenie, mandat karny (do 500
zł) lub kierowany jest wniosek o ukarania do sądu. Podobnie w przypadku
osoby nachalnie żebrzącej.
Komendant Daroń podkreśla,
że Straż y Miejsk iej trudno jest
ocenić, czy osoba żebrząca jest
niezdolna do pracy. W przypadku
agresy wnych proszących knurowianie rzadko zgłaszają potrzebę
interwencji. Ostatnia, we wrześniu
ubiegłego roku, dotyczyła osoby
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żebrzącej pod kościołem, skończyło
się na upomnieniu.
Jedynym i najprostszych sposobem walki z żebraniem jest nie
dawać. Tylko, jeśli żebranie przestanie się opłacać, nachalni żebracy
znikną z ulic.

Co popycha do żebrania? - Nie
wasza sprawa - usłyszeliśmy
od jednego z żebrzących

jb

Jak radzą sobie inni

Włochy: W większych miastach wprowadzany jest zakaz żebractwa w dzielnicach turystycznych. Żebrakom
grozi grzywna w wysokości do 500 euro i konfiskata zebranej jałmużny. Tworzy się bazę danych – zbiór odcisków
palców żebrzących.
Wielka Brytania: Obowiązuje XIX-wieczne prawo o włóczęgostwie, na mocy którego żebractwo uprawiane przez
osoby zdrowe jest traktowane, jak włóczęgostwo i karane. Jednak jeśli żebracy nie łamią innych przepisów, policja
nie jest zbyt restrykcyjna.
Irlandia: Żebranie jest zabronione. Za proszenie o pieniądze na ulicy grozi grzywna do 700 euro.
Francja: W Paryżu i w większych miastach wprowadzany jest zakaz żebractwa w dzielnicach turystycznych.
Żebrakom grozi grzywna w wysokości ponad 40 euro.
Kraje skandynawskie: Wprowadzono lub trwa wprowadzanie zakazu pod karą grzywny żebrania w celu zarobkowym. O tym, czy kto żebrze w celu zarobkowym, decyduje policja.
Austria: Zakaz żebractwa obowiązuje w wielu regionach Austrii, m.in. w Styrii, Salzburgu, w Tyrolu, w Dolnej
Austrii i w Wiedniu. Za złamanie zakazu grożą wysokie grzywny, nawet do 1000 euro, albo kara dwutygodniowego
więzienia.
Litwa: Żebractwo jest zabronione. Grzywnę może zapłacić zarówno osoba, która żebrze, jak i ta, która jałmużnę
daje. Kara upomnienia lub grzywny wynosi w wysokości 10–20 litów, a za permanentne łamanie zakazu - 2 tys.
litów. Zakaz żebrania nie dotyczy okolic kościołów, gdy są odprawiane w nich nabożeństwa

źródło: www.mops.gda.pl

KnUrÓW

jak się nie dać
opętać złu?
Niemal 50 słuchaczy zebrał wykład
ks. Michała Wolińskiego, poświęcony
zagrożeniom współczesnego świata
Spotkanie odbyło się w piątkowy wieczór w salkach katechetycznych parafii pw. świętych Cyryla i
Metodego w Knurowie.
– Wykład został przeprowadzony w ramach cyklu „Akademia
umiejętności”. Inicjatorem jest Jan
Tomecki, członek knurowskiej Akcji
Katolickiej – wyjaśnia ks. proboszcz
Andrzej Wieczorek.

Prelegentem był ks. Michał Woliński, archidiecezjalny egzorcysta,
a zarazem proboszcz parafii św.
Urbana w Paniówkach. Duszpasterz
opowiadał jak wystrzegać się grzechu
i nie dać namówić do zła.
Spotkania mają być cykliczne.
Ich tematem mają być zagrożenia we
współczesnym świecie.
– Przyjść może każdy, nie tylko pa-

Ks. Michał Woliński
dał ciekawy wykład

Foto: Dawid Ciepliński

StYl ŻYciA cZY... pRAcA?

Wirtualnego Knurowa (www.wirtualnyknurow.pl).
Podobną sytuację przeżyła osoba
o nicku Ajulinka: - Około 14 był na Redyna. Nieźle mnie wystraszył. Pokazał
przez judasza list! W takim wypadku
otwieram, bo czasem z mieszkaniówki
z czymś chodzą. Powiedziałam, że nie
dam nic i zamknęłam. Za ok. 15 minut
wychodziłam z mieszkania. Po otwarciu drzwi zamarłam. Stał i czekał. Myślałam, że już dawno poszedł! „No to
da Pani kromkę”? Dobrze, że schodziła
sąsiadka z góry. Chyba widziała moją
przerażoną minę. Pogoniłyśmy go. Ale
strachu się najadłam!!

Foto: Dawid Ciepliński

− Naprawdę biedni na ulicę nie
wychodzą, bo im wstyd − mówi pani
Teresa. − A tacy, którzy żebrzą, to
zazwyczaj potrzebują na alkohol.
Kiedyś zaproponowałam jednemu,
co prosił o pieniądze na bułkę, że mu
tę bułkę kupię. I co? Wyśmiał mnie!

Foto: BBoomerinDenial/morguefile.com

aktualności

rafianie. Gorąco zachęcamy do udziału i wysłuchania kolejnych wykładów
– zaprasza proboszcz Wieczorek.

DC

Słuchacze z uwagą i skupieniem
przyjmowali słowa kapłana
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aktualności
knurów. jak pOradziĆ SOBie w dramatycznej Sytuacji

nie trać głowy, zachowaj zimną krew
Urwana noga, zawał serca, kawałek szkła wbity w dłoń czy pobita kobieta − to tylko
niektóre z wyzwań, z jakimi przyszło się zmierzyć uczestnikom XIV Rejonowych
Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

Młodzi ratownicy radzili sobie nawet w nietypowych sytuacjach

Młodzież udowodniła, że w trudnych sytuacjach potrafi zachować
zimną krew i pomóc, nie szkodząc.
Zaimprowizowane sytuacje, bardzo
realistycznie zagrane przez aktorów,
wymagały podejmowania szybkich
decyzji. Krew wyglądała jak prawdziwa, petardy naprawdę wybuchały, a
aktorzy mocno wczuwali się w swoje
role. Młodzi adepci PCK nie raz
stawali przez dylematem: pomóc czy
poczekać na pomoc?
− Najpierw głowa, potem ręka
− radził uczestnikom mjr Jarosław
Wiewiura, główny sędzia zawodów.
− Zanim udzieli się pomocy, należy
zadbać o własne bezpieczeństwo,
ocenić swoje szanse na przeżycie i
zabezpieczyć teren.
Rolę gospodarza tegorocznej
edycji pełniło Miejskie Gimnazjum
nr 3 z dyrektor Krystyną Dziedzic,
czynnie zaangażowaną w rozgrywki.
Wokół szkoły rozmieszczono siedem

knurów. naStOlatki w paryŻu

poszukiwania świętego grala
Uczniowie z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
w dniach od 14 do 18 kwietnia odwiedzili stolicę Francji.
Za przewodnika posłużyły im karty powieści Dana
Browna „Kod Leonarda”
Wycieczka szlakiem profesora Roberta Langdona to nietypowy sposób zwiedzania Paryża.
− Jedną z idei podróży było odnajdowanie tajemniczych znaków „linii róży” (południk paryski)
dyskretnie ukrytych na paryskich ulicach i w murach muzeum Luwru, oraz zgłębianie tajemnicy
świętego Grala − podkreślają organizatorzy
wyprawy.
Knurowscy uczniowie, pod okiem opiekunów, Karoliny Horak, Tomasza Pyki i
Janusza Hajduka, szukali znaków w najpiękniejszych zakątkach Paryża. Wjechali
na Wieżę Eiffla, pozdrawiali Dzwonnika
z Katedry Notre-Dame, przeszli pod Łu-

kiem Trumfalnym, by na koniec wspiąć na
wzgórze artystów − Montmartre z bazyliką
Sacrè-Coeur.
− Podsumowaniem wycieczki był wieczorny rejs BateauxMouches po Sekwanie,
oraz zakupy w jednej z paryskich galerii
handlowych − mówią opiekunowie. −
Całodniowy zabawa w niemieckim parku rozrywki Europapark w iście letniej
temperaturze, wprawiła wszystkich
uczestników w naprawdę wiosenny
humor, dając mocny zastrzyk energii
na ostatnie miesiące nauki przed
zakończeniem roku szkolnego.

Życie jest szkodliwe dla zdrowia, każdemu może coś się przydarzyć,
więc warto umieć ratować...

stacji, każda poświęcona innej sytuacji. Organizatorzy zadbali, by uczestnicy wykorzystywali nie tylko wiedzę
zdobytą w kołach PCK, ale także
zdrowy rozsądek i spostrzegawczość.
Uczniowie udzielali pomocy m.in.
ofiarom wypadku samochodowego,
dziewczynce pogryzionej przez psy,
kobiecie pobitej przez męża, pijanemu mężczyźnie ze złamaną nogą i
dwom chłopcom bawiącym się środkami pirotechnicznymi.
− Bardzo chętnie wzięłam udział
w konkursie − podkreśla Adrianna
Lepiorz, uczennica z MG-2. − Raz
musiałam udzielić pomocy naprawdę
- bratu, który złamał rękę. Dzięki
wiedzy z koła PCK, choć się wystraszyłam, nie wpadłam w panikę i
wiedziałam, co robić.
Zawody wygrała reprezentacja
Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego,

która będzie reprezentować Knurów
na etapie wojewódzkim.
Równolegle do mistrzostw trwał
konkurs dla najmłodszych – „Mały
Ratownik”. Uczniowie szkół podstawowych wypełniali tekst z krzyżówką. Poziom był równie wysoki, jak
u ich starszych kolegów. Niezbędna
okazała się dogrywka.
Prezes Zarządu Rejonu PCK w
Knurowie, Klemens Bąk, dziękując
wszystkim drużynom za udział w
zawodach, zaznaczył, że wszyscy są
wygranymi, bo posiedli wiedzę, jak
ratować ludzkie życie.
Nagrody zwycięzcom zostaną
wręczone w czasie czerwcowego tygodnia PCK. Patronat honorowy nad
mistrzostwami sprawował prezydent
Knurowa.
Tekst & Foto:
Justyna Bajko

Wyniki:
1. Zespól Szkół im. I.J. Paderewskiego; 2. MG-3; 3. MG-1; 4. MG-2;
5. MG-4; 6. Zespół Szkół Zawodowych nr 2.
Udział w mistrzostwach wzięła także drużyna ZHP, osiągając wysoki wynik.
Niestety w powodu braku jednego zawodnika, harcerze nie znaleźli się w
głównej klasyfikacji.
Mały Ratownik 2013 – wyniki:
• w kategorii klas I-III: 1. MSP-2; 2. MSP-4; 3. MSP-6 i SP z Gierałtowic;
• kategorii klas IV-VI: 1. MSP-6; MSP-2; MSP-1 i SP z Gierałtowic.

Foto: Justyna Bajko
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rozmaitości
z kart HiStOrii knurOwa. 6 maja 1932 – kS. kOziełek święci...

Osoby niepełnosprawne, podobnie jak zeszłym roku,
otrzymają klucze do symbolicznych bram Knurowa

Strzelnica, której
zazdrościła polska

W 1973 roku w Knurowie została otwarta strzelnica. Wpisała się
w obchody 30. rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego.
Czy jednak ktoś pamięta, że 41 lat wcześniej Wojsko Polskie (na
pewno nie Ludowe) też świętowało w Knurowie powstanie strzelnicy.
„Jednej z najlepszych w Polsce” – jak pisała ówczesna prasa
Od 1963 r. przy Liceum Ogólnokształcącym działało Kółko Strzeleckie. „Strzelali, trafiali, wygrywali.
I tak w kółko” – pisaliśmy o sukcesach młodych strzelców [PL nr
46/2011].
- Szkoła nie miała własnej strzelnicy, a trenowaliśmy w okolicach na
hałdach kopalnianych niedaleko szybu
górniczego „Foch” - wspominał pierwsze lata istnienia kółka Alojzy Fojcik,
jeden z prowadzących zajęcia.
Własnej strzelnicy kółko doczekało się w 1973 r. Obiekt budowano
1,5 roku. Uroczyste otwarcie odbyło
się w 30. rocznicę Ludowego Wojska
Polskiego (12 października).
Nie była to jednak pierwsza
strzelnica w Knurowie. Miała poprzedniczkę. Uznawaną za jedną
z najlepszych w Polsce. Mowa o
obiekcie Ogólnego Związku Podoficerów Rezerw y w Knurowie,

który został otwarty i poświęcony
5 maja 1932 r.
Ceremonia zebrała ważne postaci tej części międzywojennego Śląska:
przedstawicieli wojewody śląskiego
Michała Grażyńskiego, armii, starostę rybnickiego, dyrektorów okolicznych fabryk i kopalni, władze gminy.
Odprawiono nabożeństwo, odbyła
się defilada. Strzelnicę poświęcił ks.
Alojzy Koziełek. Na nowo otwartym
obiekcie zostały przeprowadzone
zawody strzeleckie. Uroczystość zakończyła się zabawą w kopalnianym
hotelu.
O imprezie napisał „Katolik Śląski”
w wydaniu
z 6 m aja
1932 r.
Artykuł

pt. „Poświęcenie strzelnicy Ogólnego Zw. Podoficerów Rezerwy w
Knurowie” znalazł się na 3 stronie
dziennika, który ukazywał się trzy
razy w tygodniu - w poniedziałki,
środy i piątki.
Publikujemy w całości artykuł
sprzed 81 lat. W niedzielę wypada
rocznica opisywanych zdarzeń.
Czy ktoś wie (lub pamięta), w
którym miejscu Knurowa obiekt się
znajdował? Kto z niego korzystał,
przy jakich okazjach? Liczymy na
odzew.
/bw/

knurOwSkie dni integracji

Bądźmy razem po raz piąty

Znamy już plan V Knurowskich Dni Integracji.
Od 22 do 26 maja czekają nas zarówno sportowe
emocje, jak i artystyczne zachwyty
Pierwszy dzień KDI rozpocznie
się o godz. 9 na Orliku od pokazowego pojedynku szermierki na wózkach, potem odbędzie się Olimpiada
Sportowa „Bądźmy razem”.
O godz. 17 w Kinie Scenie Kulturze nastąpi symboliczne przekazanie
osobom niepe ł nosprawnym kluczy do
bram miasta i spotkanie z gości honorow y m i : Ja nu sz em
Rokickim (niepełnosprawny sportowiec,
mist rz w pchnięciu
kulą) oraz Mariuszem
Kupczakiem (kulturysta na wózku). W części artystycznej
wystąpi Grzegorz Dowgiałło, niewidomy student Akademii Muzycznej
w Krakowie. Muzykowi będzie towarzyszył światowej sławy jazzman
- Bernard Maseli.
Drugi dzień świętowania upłynie

pod znakiem spotkań z gośćmi honorowymi oraz meczów piłkarskich. W
piątek, 24 maja, od godz. 9 w Kinie
Scenie Kulturze przewidziano Integracyjny Przegląd Teatralny. Równocześnie na pływalni aQqua Relax
odbędą się Integracyjne Zawody
Pływackie. O godz. 18 w Sztukaterii
czynna będzie wystawa malarstwa
i rysunku Krzysztofa Korzyckiego,
podopiecznego DPS z Rudy Śląskiej.
W sobotę od 8 do 15 Trion przygotował rajd na orientację dla osób
niewidomych i słabowidzących ulicami Knurowa, zakończony konkursem w MG- 2. Dzień podsumuje
festyn przy Centrum Handlowym
Merkury. Tegoroczna gwiazda wieczoru to zespół Beltaine, grający
muzykę irlandzką.
V Knurowskie Dni Integracji
zakończy niedzielna msza święta o
godz. 10 w parafii św. Cyryla i Metodego.
jb

pOwiat

kobieta na medal

Portal gliwce.naszamiasto.pl ogłosił listę
kandydatek w plebiscycie „Kobieta na medal”.
Wśród nominowanych znalazła się knurowianka
Kandydatek jest dziesięć. Wybrane zostały na podstawie rozmów
z czytelnikami, kontaktów z internautami i różnymi środowiskami.
Wśród nominowanych jest knurowianka Renata Irytowska. To inicjatorka akcji „Bezpieczni w świecie
– bezpieczni w necie”, działająca w
Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku.
W gronie kandydatek są też:
Iwona Ewertowska-Mener, Karolina
Glazer, Agnieszka Musiał, Magda-

lena Głowala, Aleksandra Kwolek,
Joanna Troll, Monika Krasińska,
Barbara Malinowska i Katarzyna
Jajszczok.
Głosować można do 16 maja
do godz. 11.59 za pomocą sms-ów.
Koszt jednego wynosi 2,46 zł. Lista
nadal jest otwarta, można zgłaszać
kolejne kandydatki.
Szczegóły plebiscytu na portalu
gliwce.naszamiasto.pl.
DC

reklama
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Oświęcim. Sukces knurowianina podczas VIII Ogólnopolskiego Biennale Fotografii

Piękno czystego sportu
Na zdjęciach z cyklu „Olimpijczycy” Krzysztofa Gołucha
radość ze zwycięstwa miesza się z goryczą porażki. Nie
towarzyszy im doping, kontrakty reklamowe, celebryci.
Najważniejszy jest udział i współzawodnictwo
Od 1,5 roku knurowianin Krzysztof Gołuch
jeździ na olimpiady osób niepełnosprawnych, by
fotografować tytaniczny wysiłek zawodników, ich
radość z osiąganych wyników, ale też zawód z powodu porażki.
Z pozoru dla fotografa to nic trudnego.
- Tu nie chodzi o to, by sfotografować ludzi na
wózkach, bo często niepełnosprawność jest niewidoczna, nie należy nią epatować. Staram się uciec od
ckliwości, jaka zazwyczaj towarzyszy tej tematyce,
skupiam się na emocjach - tłumaczy fotograf.
Olimpiady niepełnosprawnych to sport w czystej
postaci - taki, jaki wymyślił autor idei olimpizmu,
baron Pierre de Coubertin. Liczy się udział i współzawodnictwo, a nie kontrakty reklamowe, doping.
„Olimpijczyków” można było zobaczyć na
wystawie w czasie III Knurowskich Dni Integracji
(2011). Już wtedy cykl zebrał wiele pochlebnych
recenzji.

Kilka dni temu wyróżnili go jurorzy VIII Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać człowieka”,
a jego cykl „Poszukiwanie transcendencji” zakwalifikowali do udziału w pokonkursowej wystawie.
Konkurencja była spora - 120 autorów nadesłało
na biennale 760 fotografii.
To nie pierwszy sukces knurowianina w tej imprezie. W poprzednich edycjach zdobywał główne nagrody za zdjęcia przedstawiające niepełnosprawnych.
- Ktoś mi powiedział, że jestem chyba jedyny
który regularnie fotografuje niepełnosprawnych.
Inny dodał, że takie zdjęcia trochę się już przejadły
- śmieje się knurowianin.
Mimo to deklaruje, że pozostanie wierny tym
inspiracjom, nie rezygnując z innych tematów. Powoli zbliża się do zamknięcia cyklu „Olimpiczycy”.
Chciałby go podsumować wystawą w Knurowie.

/pg/
foto: Krzysztof Gołuch

ogłoszenie własne wydawcy

ogłoszenie własne

8
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Knurów. Ośrodek pomagania starszym, samotnym, niepełnosprawnym

Nie ma czasu
na smutek

Pracownicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej
otwierają drzwi i serca przed każdym chorym,
samotnym, odrzuconym. Ich codzienna praca nie
przynosi finansowych profitów. Za podziękowanie
wystarczy wdzięczność podopiecznych
W oczekiwaniu na gości, umilano
czas rozmową

wymyślają coraz to nowe zajęcia.
− W najbliższym czasie planujemy także zagospodarować ogródek −
mówi Maria Barska. − Zależy nam,
by podopieczni czuli się u nas dobrze,
by się nie nudzili.
W czasie dnia otwartego ośrodek
odwiedziły także władze miasta. Za
dobrą pracę na rzecz społeczności
lokalnej dziękowali wiceprezydent
Piotr Surówka i przewodniczący
Rady Miasta Jan Trzęsiok.
Po oficjalnej części, ku radości
pensjonariuszy, rozpoczęły się tańce. Sala wypełniła się śmiechem. I z
pewnością to właśnie uśmiechnięte,
rozbawione oczy podopiecznych
Dziennego Domu najwięcej mówią o
działalności DDPS.

Tekst i foto: Justyna Bajko

24 kwietnia DDPS (ul. 1Maja 45)
zaprosił na dzień otwarty. Goście nie
zawiedli. Po ośrodku oprowadzali
pracownicy, na pytania odpowiadali
też podopieczni. Nie zabrakło prezentacji talentów koła plastycznego.
Na ścianach domu powieszono dzieła
uzdolnionych uczestników: papierosowe kwiaty, fantazyjne ozdoby. Na
szafkach umieszczono własnoręcznie
malowane wazony i kubki. Zachwyt
wzbudził też poczęstunek. Kucharki z
Dziennego Domu przygotowały prawdziwą ucztę zmysłów i smaków. Przy
dobrym jedzeniu rozmowy toczyły
się nieśpiesznie. Goście przyglądali się
codziennej pracy ośrodka i zajęciom
podopiecznych.
− DDPS pomaga osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym zagospodarować wolny czas −
podkreśla Maria Barska, kierownik
Dziennego Domu. − Staramy się dopasować zajęcia do potrzeb pensjonariuszy. Tutaj mogą przyjść, porozmawiać, otrzymać psychiczne wsparcie
i pomoc w załatwianiu codziennych
spraw. Czeka na nich ciepły posiłek i
rodzinna atmosfera.
W Dziennym Domu nie sposób się nudzić. Dla podopiecznych
prowadzone są gry i zabawy, zajęcia
kulinarne, muzyczne, manualne, organizowane są spotkania towarzyskie
i wycieczki. Obecnie około 50 osób
korzysta z możliwości, jakie daje obecność w DDPS. Tutaj są razem, tworzą
wspólnotę. Mogą powymieniać się
poglądami, poopowiadać o bólach i
troskach. Samotność łatwiej znosi się
w grupie. Smutki rozpraszają pracownicy DDPS, którzy z zaangażowaniem

Trzy tygodnie zostało do 22. edycji
Biegu Młodości. To gratka dla przedszkolaków oraz uczniów podstawówek i gimnazjów, by pokazać się z jak
najlepszej strony. Może i wygrać
Aby wygrać, trzeba trenować. Trzy
tygodnie to niedużo, lecz zawsze
coś. Warto poćwiczyć, bo już sam
udział w imprezie będzie nagrodzony. Nie mówiąc o załapaniu się na
podium. Kto pobiegnie, brawa ma
jak w banku.
- Zwycięzcy pławić się będą w miłych dla ucha oklaskach i spływającym zewsząd podziwie – zapewnia

inicjator biegu Czesław Nowak, prezes Amatorskiego Klubu Biegacza,
współorganizatora zawodów .
Jeśli masz więc lat kilka bądź kilkanaście – ćwicz! Zbierz siły na zamiary. A gdy nadejdzie dzień chwały
(piątek, 24 maja) stań na starcie,
pobiegnij i wygraj.
- Najtrudniejszy pierwszy krok. Następny będzie łatwiejszy, a kolejne to
już jak z górki – przekonuje pan Czesław. Można mu wierzyć, wszak jest
wielokrotnym maratończykiem.
Więc? Do biegu, gotowi?
/bw/

W DDPS podopieczni mogą rozwijać artystyczne talenty
ogłoszenie

Przyjmowanie osób do Dziennego
Domu Pomocy Społecznej odbywa
się na podstawie decyzji wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
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rOzrywka nr 18/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- dO wygrania pOdwójny Bilet dO kina

dominik grząka z knurowa

julia Horoba z kuźni nieborowskiej

roksana maćkowiak z knurowa

wojciech Strzelczyk z knurowa

ur. 23.04.2013 r., 3680 g, 54 cm

ur. 23.04.2013 r., 4270 g, 57 cm

martyna rudzka z knurowa

ur. 24.04.2013 r., 3000 g, 52 cm

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

ur. 23.04.2013 r., 3480 g, 53 cm

ur. 23.04.2013 r., 3300 g, 54 cm

emilia grondalska z knurowa

ur. 25.04.2013 r., 2850 g, 51 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wki z nr. 16/2013 brzmiało: „Wątroba”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Eryk
Ryszka. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Oliwier jankowski z knurowa

ur. 25.04.2013 r., 3780 g, 53 cm

adam mućka z knurowa

ur. 27.04.2013 r., 2680 g, 51 cm

kinO
nieczynne
informacja

18

Szymon caputa z knurowa

ur. 26.04.2013 r., 3040 g, 55 cm

dawid masiarek z knurowa

ur. 28.04.2013 r., 3070 g, 55 cm

10

tymoteusz caputa z knurowa

ur. 26.04.2013 r., 3010 g, 53 cm

ewa niesterok z leszczyn

ur. 28.04.2013 r., 4640 g, 56 cm

Przegląd Lokalny Nr 18 (1052) 2 maja 2013 roku

aktualności
KnUrÓW

Foto: Archiwum ZSP Gierałtowice

co w szkole
piszczy?
Kilka dni temu nasi
młodsi koledzy po
fachu opublikowali
w sieci najnowszy
numer kwartalnika
„de facto”. Jest co
czytać...
Na 20 stronach znalazło się
wiele ciekawych tekstów. Na uwagę czy telników zasługuje tekst
Moni k i K rawczyk o różnicach
między głuchymi a słyszącymi.
Dla tych, którzy wkrótce dostaną prawo jazdy, uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 przygotowali artykuł pt. „Królowie Polski”.
Ponadto w „de facto” znajdziemy
fotorelacje z wycieczki do Guido,
zajęć na strzelnicy, Dnia Maturzysty, studniówki.

Na deser coś dla tegorocznych
maturzystów, czyli rzecz o tym jak
bezboleśnie przejść przez najważniejszy egzamin w życiu.
Zachęcamy do lektury kwartalnika. Można go znaleźć pod adresem: zsz2knurow.edupage.org
/g/

SZcZYgŁOWice

Kot w butach
z plasteliny

gieRAŁtOWice, KAtOWice. DZieci ZDObYŁY plAnetĘ eneRgiA

nieziemska zabawa
przy Spodku

Gierałtowiccy drugoklasiści wygrali ogólnopolski konkurs
Planeta Energii. Dzięki nim w Katowicach przy Spodku stanęło
mobilne miasteczko edukacyjno-rozrywkowe. Otwarli je
tryumfatorzy konkursu
Niezw ykłe „ciało niebieskie”
zatrzymało się przy nieziemskim
Spodku w ubiegły czwartek. Otwarcie Planety Energii stało się udziałem
klasy IIa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach, która
wygrała ogólnopolską akcję zorganizowaną przez Grupę Energa. Pierwszymi zwiedzającymi miasteczko byli
uczniowie klas I-III z gierałtowickiej
podstawówki.
Dzieci nie nudziły się. Oglądnęły

Piękne bajki się nie starzeją - losy ich bohaterów
fascynują kolejne pokolenia młodych czytelników

film o Energoludkach (w technice 3D),
zafascynowały je samochodziki napędzane siłą mięśni, pochłonęły doświadczenia i eksperymenty prowadzone
przez pracowników akademickich
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i wciągnęły konkursy z nagrodami.
Uczniowie dowiedzieli się, jak
uzyskać prąd z... cytryny, poznali
zasady działania elektrowni wodnej
i sposób pozyskiwania „zielonej”
energii. Na pożegnanie Planety Ener-

gia otrzymały upominki – zestawy
edukacyjne.
Uczestnicząc w konkursie dzieci
udowodniły, że można jednocześnie
uczyć się i bawić. Wspólnie zrealizowały wiele pomysłów. Były bardzo
twórcze. Konkurs rozbudził ich ciekawość, skłonił do zgłębiania wiedzy.
Pokazał, że są otwarte na świat, a
rodzice potrafią umiejętnie rozwijać
ich zainteresowania.
Anna Winiarska

Zakończył się konkurs, którego
tematem przewodnim było
twórczość Charlesa Perraulta.
Zwycięzców poznaliśmy
podczas rozdania nagród
w szczygłowickiej bibliotece
W konkursie zorganizowanym
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Knurowie wzięły udział dzieci z
przedszkola „Wesołe Nutki” oraz z
Miejskich Szkół Podstawowych nr
4 i 6. Łącznie 54 osoby.
By wziąć udział w konkursie,
należało dostarczyć pracę plastyczną interpretującą jeden z utworów
Charlesa Perraulta, francuskiego
autora bajek i baśni dla dzieci.
– Najwięcej prac przedstawiało sceny z najbardziej popularnych bajek,
czyli „Czerwony Kapturek”, „Kot
w butach” oraz „Śpiąca Królewna”

– mówi inicjatorka konkursu oraz
członek jury Anna Czulińska z
bibliotecznej Filii nr 3.
W jury zasiadały też kierownik
MBP Brygida Dreślińska i bibliotekarka Zofia Przesdzing.
Konkurs został rozstrzygnięty
w ubiegły czwartek. Jurorzy docenili wyobraźnię i pomysłowość
dzieci, honorując zwycięzców w
każdej kategorii wiekowej. Na
wszystkich konkursowiczów czekał
słodki upominek. Nikt nie odszedł
z pustymi rękoma.
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Szybciej, wyżej, mocniej
od najmłodszych lat
Około 100 dzieciaków z pięciu knurowskich
przedszkoli rywalizowało na Olimpiadzie
Sportowo-Rekreacyjnej dla Przedszkolaków
Zawody odbyły się w ubiegły
czwartek w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Młodzi sportowcy
weszli na salę niczym zawodowcy: przy
fanfarach olimpijskich oraz z tablicami
opisującymi nazwę przedszkola.
Rywalizowano w ośmiu konkurencjach. Maluchy dawały z siebie
wszystko. Dorośli mogą im pozazdrościć ambicji. Aż szkoda, że wśród
widzów nie było naszych reprezentacyjnych piłkarzy...
Olimpijczyków brawami i dopingiem zagrzewali rodzice, przyjaciele i
znajomi. Także wiceprzewodniczący
Rady Miasta Jerzy Pach i dyrektor
MOSiR-u Krzysztof Stolarek.
Jak na olimpiadę przystało, zwycięzcy otrzymali medale i puchary.
Na rewanż nie muszą czekać 4 lat.
Umówili się za rok.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński

KnURóW. OliMpiADA pRZeDSZKOlAKóW

Ponoć „sport jest jak marchewka: każdy lubi,
mało kto uprawia”; przedszkolaki zaprzeczają
tej myśli - lubią go i uprawiają
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ogłoszenia
Handel i Usługi

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia 2 mieszkania 65 m2, gaz c.o.,
Knurów, ul. Koziełka, kamienica prywatna,
niski czynsz. Tel. 601 771 672
18-20/13

Do wynajęcia powierzchnia 60 m2 (mieszkanie lub działalność) I piętro w Gierałtowicach. Tel. 604 497 626
18-22/13

Kawalerka 36 m2, Sienkiewicza, 89 000 zł.
Tel. 513 654 547
15-18/13

M ł o da, silna o s o ba p o dejmi e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00
7-odw.

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

dam PRACĘ
P r a c a w b a r z e , G i e r a ł t o w i c e . Te l .
510 119 325
18-22/13

Przyjmę do pracy do działu handlowego
oraz do produkcji i regeneracji palet. Europalex Stanica. Tel. 602 159 203, biuro@
europalex.com.pl
17/13

1/13-odw.

Kawalerka do wynajęcia, Knurów. Tel.
508 490 245

18/13

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

1-22/13

K a w a l e r k a s p r z e d a m 5 0 t y s . Te l .
667 156 080

17-18/13

Sprzedam dom, Nieborowice, ul. Dworcowa 17. Tel. 515 547 677
18-19/13

50 000 rata 889 zł. Tel. 535 500 095

Sprzedam M-5 lub zamienię na M-3. Tel.
506 530 614

12-22/13

18/13

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 36 m2 w
Knurowie (Merkury). Tel. 537 118 140
18-20/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

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

16-22/13

17-18/13

Wynajmę mieszkanie 4 pokoje, Mieszka
I-go. Tel. 604 148 190

16-19/13

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

1/13-odw.

Szybka gotówka bez zbędnych formalności. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę. Tel.
32 236 71 13
17-21/13

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

18-44/13

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

6-22/13

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709

15-51/13

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

Skup samochodów po 2003 roku – gotówka. Tel. 791 544 346
16-20/13

EDUKACJA
MATEMATYKA dla studentów, maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

15-19/2013

9-44/13

SZUKAM PRACY
Docieplenia budynków wraz z materiałem,
remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

18-26/13

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

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

Urodziny
w kinie

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

pyszny tort urodzinowy, zdjęcia,
gry i zabawy z animatorem, prezent y d la soleniza nta i uczestników zabaw y. To nie wszystko,
bowiem w zanadrzu mamy jeszcz e wspa n ia ł y bajkow y se a ns .
Zajrzyj na stronę w w w.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina
zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać
(e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

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.

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

7-odw.

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

1/13-odw.

Kafelkowanie, kompleksowe remont y
mieszkań, docieplanie. Tel. 781 020 414

15-18/13
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Mężczyzna 40 lat, wykształcenie średnie
techniczne podejmie pracę jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca, magazynier,
kierowca (prawo jazdy kat. B) lub inną.
Odpowiedzialny, komunikatywny, sumienny
i dyspozycyjny. Tel. 790 619 580
16-18/13
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top ten
na topie

lizowały dwie kobiety, a siatkarka zespołu Dach Decker
- Paulina Janosz otrzymała
od organizatorów pamiątkową statuetkę, jako najlepsza
z pań.
Turniejowe nagrody wręczali wicestarosta Powiatu
Gl iw ic k iego - Wa ldema r
Dombek oraz przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki,
Rekreacji i Promocji Zdrowia
w Radzie Miasta Knurowa
- Joachim Machulik. Organizatorami turnieju były Zarząd
Starostwa Powiatu Gliwickiego, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie oraz
TKKF Szczygłowice.
Waldemar Jachimowski

Artur Duda odbiera
od organizatorów puchar
za zwycięstwo drużyny
Top Ten

Foto: Waldemar Jachimowski

Dziewięć zespołów i blisko
stu zawodników wzięło udział
w turnieju piłki siatkowej
mężczyzn powiatu gliwickiego. Zdecydowanie najlepszą
drużyną w tej corocznej imprezie okazała się ekipa Top
Ten, która nie dość, że wygrała
wszystkie swoje mecze, to jeszcze nie oddała rywalom ani
jednego seta. Oprócz wygranej
w turnieju do drużyny Top
Ten trafił tytuł najlepszego
zawodnika, którym został
Artur Duda. Drugie miejsce
przypadło knurowskiej ekipie
Obelino.
Warto wspomnieć, że w
tym niemal wyłącznie męskim
gronie z powodzeniem rywa-

WYNIKI TURNIEJU:
- grupa 1
SKOK – Ratownicy 2:0 (25:23, 25:6), SKOK – Gumisie 2:0
(25:13, 25:13), Ratownicy – Gumisie 0:2 (8:25, 17:25)
- grupa 2
Dach Decker – 50+ 2:1 (26:24, 14:25, 25:10), Dach Decker – Top
Ten 0:2 (19:25, 13:25), 50+ - Top Ten 0:2 (19:25, 7:25)
- grupa 3
Sośnica – TKKF 2:0 (25:17, 25:15), Sośnica – Obelino 0:2 (23:25,
16:25), Obelino – TKKF 2:0 (25:13, 25:23)
- o miejsca 4-6
Sośnica – Gumisie 1:2 (13:25, 25:21, 14:16), Sośnica – Dach
Decker 0:2 (17:25, 15:25), Gumisie – Dach Decker 1:2 (17:25,
25:20, 12:25)
- o miejsca 1-3
SKOK – Obelino 1:2 (25:16, 22:25, 7:15), SKOK – Top Ten 0:2
(20:25, 19:25), Obelino – Top Ten 0:2 (22:25, 17:25)

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
1. Top Ten, 2. Obelino, 3. SKOK, 4. Dach Decker, 5. Gumisie, 6.
Sośnica, 7-9. Ratownicy, 50+, TKKF.
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trzy na trzy

Królowi
nie dał rady
Pięściarz Gardy Gierałtowice – Mateusz Rumin zdobył kolejne doświadczenie startując w
Mistrzostwach Polski Juniorów.
Nasz pięściarz wystąpił w Grudziądzu w wadze superciężkiej
(+91 kg). W walce eliminacyjnej
odniósł jednogłośne zwycięstwo nad Jakubem Szymuniakiem (Hetman Białystok), z
kolei w ćwierćfinale trafił na
mistrza Polski z Sokółki i jak się
później okazało tegorocznego
mistrza kraju, Daniela Króla z
Olimpu Szczecin, przegrywając
ten pojedynek jednogłośnie na
punkty.
- Gdyby Mateusz nie trafił
już w ćwierćfinale na Króla to
cieszylibyśmy się z medalu mistrzostw Polski – relacjonuje
trener Gardy, Adam Spiecha.
- Los chciał inaczej, jednak
porażka z tak doświadczo-

Trzy zw ycięstwa i trzy
porażki – to bilans startu
młodych pięściarzy BKS Concordia w turnieju „Pierwszy
krok” w Myszkowie.
Trenerzy Bogdan Wyrzychowski i Józef Musialik przygotowali do walk dziewięciu
zawodników, jednak w ringu
wystąpiło sześciu (pozostali
nie mieli rywali).
Zw yc i ę s t w a o d n i e ś l i :
Piotr Winkler wygrał z klubow ym kolegą Andrzejem
Będkowskim, Piotr Kalisz

nym rywalem to nie wstyd.
Porażka Matusza nie załamała. Wręcz odwrotnie, zmobilizowała do jeszcze cięższej
pracy na treningach, ponieważ
on sam zdaje sobie sprawę, iż
mimo braku medalu należy
do krajowej czołówki w wadze
superciężkiej.
PiSk

Wyjadą do lwowa
Foto: WEFYA

Foto: Waldemar Jachimowski

Fragment meczu Top Ten – Obelino

sport

Cztery osoby z Knurowa
otrzymały powołania do kadry Yoshinkan Aikido Polska,
Shun Puu Kan na II Międzynarodowe Mistrzostwa Yoshinkan Aikido, które odbędą
się w dniach 14-16 czerwca
br. we Lwowie. Na Ukrainę
wyjadą: Paulina Nowosielska, Paulina Knapik i Sabina
Nowosielska (dojo Shun Puu
Kan Knurów - w kategorii
8-12 lat) oraz Paulina Pikosz
(dojo Shun Puu Kan Knurów
w kategorii 13-16 lat).

Osoby te na co dzień trenują w Rodzinnym Centrum
Rekreacji, Sportów i Sztuk
Walki „WEFYA” w Knurowie
(ul. Witosa 8).
Nowością jest utworzenie
kategorii seniorów dla osób
powyżej 40 roku życia. Naszą federację reprezentować
będzie jeden z instruktorów Zbigniew Soja, a jego występy
na żywo będzie obserwować
żona Beata, rodowita knurowianka.
Oprac. PiSk

Wokół klasztoru
Sz y mon Masa rcz yk z
knurowskiego Klubu Biegacza Endurance Solidarni brał
udział w 5. Biegu Częstochowskim na dystansie 10 km. - Był
to mój trzeci start w tym biegu,

informacja

którego trasa wyznaczona jest
wokół klasztoru na Jasnej
Górze. Tym razem udało mi
się uzyskać czas 40 minut i 11
sekund - relacjonuje.
PiSk

wypunktował Adama Fertera
(Bytom), Euzebiusz Szczechla pokonał przed czasem
Krzysztofa Morawca (Myszków), któremu sekundował
Krzysztof Szot.
Wyższość rywala musieli
uznać: wspomniany już Andrzej Będkowski oraz Jakub
Kuzak przegrał z Rafałem
Jędryką (Lipiny) i Dawid Olejniczak, który uległ Adrianowi Kasprowiczowi (Ruda
Śląska).
PiSk

Tenis stołowy
W ostatniej kolejce sezonu
ligi okręgowej padły następujące wyniki:
Naprzód Świbie - Wilki
Wilcza 2:8, Młodość Rudno
- Orzeł Stanica 5:5 (punkty dla
gości zdobyli: Dominik Szmaj
- 2, Adrian Szymura i Michał
Żyła po 1,5), Ruch Pniów - Naprzód Żernica 8:2.
W Łaziskach Górnych odbyły się Mistrzostwa Śląska
Juniorów. Wśród 32 najlepszych
tenisistów w tej kategorii wiekowej wystąpiło trzech reprezentantów Orła Stanica. Najwyżej
sklasyfikowany został Adrian

Szymura (miejsca 17-24). Michał Żyła i Dominik Szmaj
zajęli miejsca 25-32, podobnie
jak knurowianin Mateusz Misiak grający w barwach AZS-u
Politechniki Śl. Gliwice.
W Sosnowcu odbyły się z
kolei drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Śląska Młodzików. Wiktoria Szymura
ze Stanicy reprezentowała w
nich AZS Politechniki Śląskiej
Gliwice i zdobyła dwa brązowe
medale: w singlu oraz w deblu
w parze z Agatą Paszek (MKS
Cieszko Cieszyn).
Oprac. PiSk

pŁYWAnie

brąz 10-latki

K nu rowsk a pł y wa l nia
„aQuaRelax” była areną rywalizacji 10-latków w mistrzostwach Śląska. Z reprezentantów Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice najlepiej spisała
się Agata Marek, która wywalczyła brązowy medal na 50
metrów stylem dowolnym.
Po z o s t a l i c z łon kow ie
knurowskiej sekcji - Alek-

sandra Suchanek, Magdalena
Ociepa, Monika Wojt yna,
Maja Chyd z i ń sk a , A l ic ja
Matuszek, Karolina Kosz,
Dominik Szafarczyk, Patryk
Zieliński, Przemysław Rozumek, Daniel Osada, Tymoteusz Pająk, Jan Pępek, Dawid
Rams, Jakub Sikora – zajęli
dalsze lokaty.
PiSk

gRAnD pRiX KnUROWA
W SKAcie SpORtOWYM
WYNIKI Z 23 KWIETNIA:
1. Stefan Wroblowski
2. Bernard Musiolik
3. Dariusz Skowron
4. Henryk Brola
5. Emil Kasperek
6. Michał Fojt
7. Alojzy Kopiec
8. Jerzy Makselon
9. Józef Antończyk
10. Jerzy Pluta

- 2.084 pkt
- 2.021 pkt
- 2.008 pkt
- 1.900 pkt
- 1.802 pkt
- 1.789 pkt
- 1.694 pkt
- 1.667 pkt
- 1.642 pkt
- 1.639 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 21.261 pkt
2. Zdzisław Mral
- 19.653 pkt
3. Wojciech Napierała
- 18.511 pkt
4. Michał Fojt
- 17.785 pkt
5. Kazimierz Fąfara
- 17.634 pkt
6. Alfred Wagner
- 17.624 pkt
7. Jerzy Pluta
- 17.552 pkt
8. Jacek Zacher
- 17.272 pkt
9. Piotr Palica
- 17.202 pkt
10. Henryk Brola
- 16.950 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 7 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

1

sport

Jednym z największych przegranych
finału był Mateusz Filip, który skręcił
nogę w stawie skokowym i przedwcześnie
musiał opuścić plac gry

Foto: Piotr Skorupa

Walki, ambicji i zaangażowania
nie brakowało, ale poziom
sportowy był taki sobie

14

okienku bramki, bądź wpadała do siatki po wcześniejszym
zetknięciu z poprzeczką.
Po tym, co zaprezentował
w przerwie Karwowski, przebiegiem drugiej połowy kibice
znowu musieli być rozczarowani, chociaż prób zmiany
wyniku było więcej, aniżeli w
pierwszej odsłonie.
Jako pierwszy sygnał do
ataku znowu dał Iwan, który
trafił piłką w obrońcę, a dobitka Bartłomieja Wazelina
padła łupem Krasonia.
Gospodarze najdogodniejszą okazję do strzelenia pierwszej bramki mieli w minucie
71, gdy rzut wolny pośredni
wykonywał Łukasz Żyrkowski
wespół z Karwowskim. Strzał
tego pierwszego - po rykosze-

cie - minął cel, a kolejną próbę
Żyrkowskiego z 77 minuty
obronił Tomasz Musioł.
Ostatnią okazję na strzelenie gola knurowianie stworzyli sobie jedenaście minut przed
końcem meczu, gdy niecelną
główką po rzucie rożnym popisał się Mateusz Mikulski.
Ze strony gości Czyżykowski próbował jeszcze uchronić
wszystkich przed dogrywką,
jednak ostatecznie po 90 minutach był bezbramkowy remis.
W doliczonym czasie gry
sytuacje stwarzali już tylko
goście. W 94 minucie, gdy na
murawie leżał Mikulski, Piotr
Czaja trafił w boczną siatkę.
Trzy minuty później dwiema udanymi interwencjami
popisał się Krasoń, broniąc

strzały Czyżykowskiego.
Pier wsz y gol pad ł tu ż
przed zakończeniem pierwszej połowy dogrywki. Po serii
rzutów rożnych piłka wyszukała w polu karnym Łukasza
Janickiego i ten celną główką
dał Przyszłości prowadzenie.
Gol numer dwa padł z kolei w ostatnich fragmentach
dogrywki, gdy udanym dryblingiem, a następnie strzałem z
pola karnego popisał się Czaja.
W ten sposób Puchar Polski trafił do piłkarzy Przy-

Były piłkarz Concordii, a obecnie prezes
Podokręgu Zabrze - Jarosław Bryś wręczył
trofeum kapitanowi Przyszłości Ciochowice

szłości Ciochowice. Główne
trofeum wręczył obecny prezes Podokręgu Zabrze i jednocześnie były piłkarz knurowskiego klubu – Jarosław Bryś.
Godne odnotowania jest
to, że po raz pierwszy od niepamiętnych czasów zdobywcy Pucharu Polski otrzymali
również medale i nagrody w

postaci sprzętu sportowego (nagrody ufundował Jan
Ozga, wiceprezes Podokręgu
Zabrze do spraw współpracy
z samorządami). Concordia
- na pocieszenie – otrzymała
med a le, okol icznościow y
proporczyk i piłkę meczową
renomowanej firmy.
Piotr Skorupa

FINAŁ PUCHARU POLSKI NA SZCZEBLU PODOKRĘGU ZABRZE:
Concordia Knurów – Przyszłość Ciochowice 0:2 (po dogrywce)
0:1 Łukasz Janicki 105’ (głową)
0:2 Piotr Czaja 120’
Sędziowali: Marek Serwaczak oraz Bartłomiej Lekki i Daniel Wiejowski.
Concordia:
Paweł Krasoń, Dawid Wieliczko, Mateusz Mikulski, Paweł Gałach, Paweł Jaroszewski, Łukasz
Żyrkowski, Mateusz Filip 52’ Marcin Modrzyński, Paweł Mastyj 74’ Seweryn Juzwuk, Grzegorz
Krusiński 58’ Piotr Karwowski, Łukasz Spórna, Artur Łopatka 46’ Damian Kozdroń.
Trener: Wojciech Kempa
Przyszłość Ciochowice:
Tomasz Musioł, Łukasz Janicki, Jakub Dankowski, Marek Mosur, Mateusz Burda, Daniel Iwan
61’ Dawid Dziambor, Bartłomiej Wazelin, Piotr Buchalik, Filip Inglot 91’ Sebastian Radek, Jacek
Czyżykowski 107’ Rafał Jarosz, Adam Pietrek 63’ Piotr Czaja.
Trener: Andrzej Orzeszek

Foto: Piotr Skorupa

Łukasza Pilca
z udziału w półfinale
i finale Pucharu
Polski wyeliminowała
kontuzja. Gdy jego
koledzy rywalizowali
z przeciwnikiem, on
trenował i spełniał
się w roli tatusia

Po ostatnim gwizdku sędziego
na twarzach piłkarzy Concordii
można było wyczytać sportową
złość po przegranym meczu

Foto: Piotr Skorupa

Drugi raz z rzędu finałową parę rozgrywek o Puchar
Polski na szczeblu Podokręgu
Zabrze tworzyli piłkarze Concordii Knurów i Przyszłości
Ciochowice. Po raz drugi z
rzędu zwycięzcę wyłonił mecz
rozgrywany na Stadionie Miejskim w Knurowie. Również
po raz drugi losy spotkania
rozstrzygnęły się w dogrywce.
Chciałoby się napisać, że po raz
drugi z rzędu puchar zdobyła
Concordia, jednak boiskowa
rzeczywistość w minionym
tygodniu przemawiała za Przyszłością Ciochowice i to podopieczni Andrzeja Orzeszka
wywalczyli trofeum.
Mecz f inałow y nie był
porywającym widowiskiem.
Pierwszą godną odnotowania
akcję przeprowadzili goście w
16 minucie spotkanie. Formę
Pawła Krasonia chciał sprawdzić Daniel Iwan, jednak piłka
minęła „świątynię” knurowskiego bramkarza. Trzy minuty później golkiper Concordii
interweniował w narożniku
pola karnego, blokując ponowną próbę wpisania się na
listę strzelców Iwana.
Gdy stoper wskazywał 24
minutę, Adam Pietrek minął
Krasonia, ale na linii strzału stanął Dawid Wieliczko i
wciąż było 0:0.
Po nieco ponad pół godzinie gry Jacek Czyżykowski
strzelał niecelnie z rzutu wolnego, a tuż przed gwizdkiem
na przerwę, również niecelnie
uderzał piłkę Łukasz Spórna.
Najładniejsze strzał y i
bramki kibice mogli zobaczyć,
gdy główni aktorzy meczu
przebywali w szatni. Wtedy to
umiejętnościami strzeleckimi popisywał się rezerwowy
Piotr Karwowski. To po jego
uderzeniach z dystansu lewą
nogą piłka lądowała bądź w

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

najładniejsze bramki padały w…
przerwie meczu
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Foto: prywatne archiwum

sport
W Pradze Japończycy byli bezkonkurencyjni,
ale Eugeniusz Mehlich twierdzi, że przy okazji
kolejnych mistrzostw jest w stanie skutecznie
im się przeciwstawić

Rekord polski
na mistrzostwach świata
Praga wielu osobom kojarzy się przede wszystkim,
jako piękne miasto. Eugeniuszow i Meh l ichow i od
niedawna kojarzy się, jako
miejsce, gdzie osiągnął swój
kolejny spor tow y su kces,
ustanawiając rekord Polski w
czasie światowego czempionatu. – O medale mistrzostw
świata, w przepięknej sali
kongresowej hotelu Olympic
Tristar rywalizowało ponad

330 siłaczy – relacjonuje
knurowianin, który startował w Czechach w kategorii
wagowej 74 kg i w kategorii
wiekowej 50-59 lat. – Wielką
klasę w tych mistrzostwach
pokazali Japończycy, którzy
zw yciężyli we wszystkich
klasyfikacjach. Mój udział
zakończył się wywalczeniem
siódmego miejsca w doborowej stawce rywali i ustanowieniem nowego rekordu

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
4 maja, godz. 17
KKS II Zabrze - Naprzód Żernica

4. LIGA, GRUPA II
4 maja, godz. 17
Jedność Przyszowice – Czarni Góral Żywiec

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
4 maja, godz. 17
Fortuna Gliwice – Concordia Knurów
Orzeł Miedary – Tempo Paniówki

Polski. W ostatniej próbie
wycisnąłem sztangę ważącą
165 kg i w ten sposób zrealizowałem plan minimum
uzgodniony wcześniej z trenerem kadry narodowej.
W tym miejscu warto dodać, że Eugeniusz Mehlich po
raz pierwszy wystartował w
kategorii 74 kg w tak poważnej imprezie. Już po starcie
przyznał, że czuje, iż 165 kg to
nie jest jego szczyt możliwości.
– Dzisiaj siódme miejsce przyjmuję z pokorą, ale osiągnięty
wynik daje mi wiarę w to, że
będzie lepiej. To oznacza, że
jeszcze pokażę Japończykom,
gdzie jest ich miejsce – dodaje.
Polska reprezentacja liczyła 11 zawodników, którzy
wywalczyli dwa złote i jeden
srebrny medal, co ostatecznie
w klasyfikacji drużynowej
dało szóste miejsce (sklasyfikowano 20 krajów). Najlepsza
piątka to Japonia, Czechy,
Holandia, USA i Niemcy.
PiSk

IV liga

KLASA „B” - GRUPA I
5 maja, godz. 17
Jedność II Przyszowice – Olimpia Pławniowice

KLASA „B” - GRUPA II
5 maja, godz. 11.30
Korona Bargłówka - Victoria Pilchowice
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego
Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

III liga
kobiet

WYNIKI 18. KOLEJKI :

WYNIKI 18. KOLEJKI :

WYNIKI 12. KOLEJKI

Jedność Przyszowice - GTS
Bojszowy 0:2
0:1 Wójcik 52’, 0:2 Dąbrowski 58
Jedność: Piechota, Lokwenc,
Hutka, Pastor, Mnochy, Kowalski 70’ Pet zelt, Hajok
67’ Ciasto, Waniek, Mandok
65’ Nakonieczny, Wiercioch,
Kiełbowicz 7’ Kowalewski.
GKS Jastrzębie - MRKS Czechowice-Dziedzice 2:1, Polonia Marklowice - Forteca
Świerklany 0:1, Unia Racibórz
- KS Wisła 1:0, GKS II Katowice - Nadwiślan Góra 1:6,
Gwarek Ornontowice - Czarni
Góral Żywiec 1:2, AKS Mikołów - Rekord Bielsko-Biała
1:3, Drzewiarz Jasienica - Iskra Pszczyna 2:1.

Orzeł Miedary – Concordia
2:2
1:0 Gruszczyński 6’, 2:0 Lindner 30’, 2:1 Mikulski 89’, 2:2
Żyrkowski 90+1’ (rzut wolny)
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Paśnicki, Jaroszewski, Gałach,
Kempa, Krusiński 60’ Karwowski, Żyrkowski, Spórna,
Kozdroń.
Polonia II Bytom - Górnik II
Zabrze 0:3, Czarni Pyskowice
- Sokół Orzech 0:3, Fortuna
Gliwice - Silesia Miechowice
1:1, ŁTS Łabędy - Gwarek Zabrze 0:2, Tarnowiczanka Stare
Tarnowice - KS 94 Rachowice
0:2, Sparta Zabrze - Tempo
Paniówki 0:2, MKS Kończyce
- Orzeł Nakło Śląskie 1:4.

LKS Goczałkowice Zdrój Czarni II Sosnowiec 7:0, Jaskółki Chorzów - Naprzód
Żernica (przełożony), Piast
Leszczyny - Tygryski Świętochłowice 0:3 (vo), KKS Zabrze
II - UKS Gamów (brak wyniku),
Polonia Tychy - pauza.

1. Czarni Góral
2. Rekord
3. Nadwiślan
4. Jastrzębie
5. Jedność
6. Wisła
7. Forteca
8. Iskra
9. GKS II
10. Drzewiarz
11. Bojszowy
12. Gwarek
13. Mikołów
14. Unia
15. Polonia
16. MRKS

40
39
36
34
33
30
29
27
25
20
19
19
17
17
15
2

1. Concordia
2. Górnik II
3. Miedary
4. Fortuna
5. Nakło Śl.
6. Czarni
7. Tempo
8. Gwarek
9. Sokół
10. Łabędy
11. Silesia
12. Kończyce
13. Rachowice
14. Sparta
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

47
45
36
34
33
28
27
26
25
23
22
18
18
12
8
5

Klasa A
WYNIKI 19. KOLEJKI:

WYNIKI 20. KOLEJKI:

Orzeł Stanica - Zryw Radonia 1:4, Naprzód Żernica - Gwiazda Chudów 0:0,
Ruch Kozłów - Zamkowiec
Toszek 4:1, Społem Zabrze
- Or ł y Bojszów 1:1, MKS
Zaborze - Carbo Gliwice 1:0,
Wilki Wilcza – Przyszłość II
Ciochowice 1:1, Start Kleszczów - Amator Rudziniec
1:1, Tęcza Wielowieś - Stal
Zabrze 3:0.

Orły Bojszów - Naprzód Żernica 0:1, Ruch Kozłów - Carbo Gliwice 2:1, Start Kleszczów - Zamkowiec Toszek
0:0, MKS Zaborze - Społem
Zabrze 1:4, Przyszłość II
Ciochowice - Orzeł Stanica 5:0 (mecz przerwany z
powodu zdekompletowania
druż yny gości), Gwiazda
Chudów - Amator Rudziniec
1:1, Tęcza Wielowieś - Wilki
Wilcza 1:2, Zryw Radonia
- Stal Zabrze 3:2.

KLASA „A”
4 maja, godz. 17
Wilki Wilcza – Ruch Kozłów
MKS Zaborze – Orzeł Stanica
Carbo Gliwice – Naprzód Żernica
5 maja, godz. 17
Zryw Radonia – Gwiazda Chudów

Klasa
okręgowa

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie
ogłasza nabór do Miejskiej Ligi Oldbojów
w piłce nożnej
Rozgrywki odbywać się będą na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w wybrane dni tygodnia w godzinach
wieczornych w okresie maj-czerwiec.
Do ligi mogą zostać zgłoszeni zawodnicy urodzeni
w roku 1978 i starsi.
Koszt wpisowego wynosi 200 zł od drużyny.
Informacje dotyczące naboru udzielane są pod
numerem telefonu (32) 335 20 14 lub 602 724 457.

1. Orzeł
2. Tęcza
3. Zryw
4. Społem
5. Wilki
6. Zaborze
7. Ruch
8. Gwiazda
9. Naprzód
10. Zamkowiec
11. Amator
12. Start
13. Orły
14. Przyszłość II
15. Stal
16. Carbo

38
38
37
36
36
36
32
27
26
23
23
20
19
18
17
14

WYNIKI 13. KOLEJKI
Polonia Tychy - UKS Gamów
(brak wyniku), Naprzód Żernica - Tygryski Świętochłowice
1:1, LKS Goczałkowice Zdrój
- Jaskółki Chorzów 0:1, Czarni II Sosnowiec - Piast Leszczyny 3:0 (vo), KKS Zabrze
II - pauza.
1. Goczałkowice
2. Tygryski
3. Naprzód
4. Czarni II
5. Polonia
6. Zabrze II
7. Jaskółki
8. Gamów
9. Piast

28
26
22
17
16
15
15
4
3

Klasa B
WYNIKI 14. KOLEJKI
- GRUPA 1
Piast Pawłów - KS Bojków
5:3, Pogoń Ziemięcice - MKS
II Kończyce 3:0 (vo), Orzeł
Paczyna - Jedność II Przyszowice 0:3 (vo), Naprzód
Świbie - Sośnica Gliwice 1:4,
Sokół Łany Wielkie - Start
Przezchlebie 3:0 (vo), Olimpia Pławniowice - Leśnik
Łącza 6:2.
1. Jedność II
2. Sokół
3. Sośnica
4. Piast
5. Naprzód
6. Olimpia
7. Pogoń
8. Bojków
9. Leśnik
10. Kończyce II
11. Orzeł
12. Start

37
35
26
22
22
20
19
16
15
15
3
0

WYNIKI 14. KOLEJKI
- GRUPA 2
Walka Zabrze - Quo Vadis Makoszowy 5:1, Victoria Pilchowice - LKS 45 Bujaków 0:2, UKS
Biskupice - Drama Kamieniec
0:1, Tempo II Paniówki - Kłodnica Gliwice 0:3, Młodość
Rudno - Korona Bargłówka
4:1, Naprzód Łubie - Concordia
II Knurów 3:0 (vo).
1. Młodość
2. Drama
3. Kłodnica
4. Bujaków
5. Korona
6. Quo Vadis
7. Victoria
8. Walka
9. Biskupice
10. Naprzód
11. Concordia II
12. Tempo II

40
32
28
27
18
17
15
15
13
13
16
4
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Foto: Archiwum Chóru Mieszanego Słowik
Foto: Romana Gozdek/Starostwo Powiatowe Gliwice

Chór Mieszany Słowik Przyszowice

Docenieni
Dobrze Zasłużeni
gliWice. pOWiAt nAgRADZA SpOŁecZniKóW

Gierałtowiczanin Alfred Kubicki, wieloletni działacz
Ochotniczych Straży Pożarnych i Chór Mieszany
Słowik z Przyszowic znaleźli się w gronie laureatów
nagrody Bene Meritus
Nagrodę Bene Meritus (z łac:
Dobrze Zasłużony) przyznaje Rada
Powiatu Gliwickiego. To dowód
uznania za szczególne zasługi dla
społeczności powiatu.
W tym roku docenieni zostali: w

kategorii indywidualnej Alfred Kubicki z Gierałtowic, od lat poświęcający się bez reszty idei Ochotniczych
Straży Pożarnych, oraz – w kategorii
zbiorowej – chóry: Słowik z Przyszowic i Tryl z Toszka.

Alfred Kubicki, wieloletni prezes ZG
Z OSP w Gierałtowicach, za liczne
zasługi doceniany i honorowany
przez środowisko strażackie
w powiecie (m.in. jako wiceprezes
Zarządu Powiatowego Z OSP)
i województwie

Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się w ubiegły czwartek podczas sesji Rady Powiatu. Ciepłych
słów pod adresem laureatów nie
szczędzili przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego Tadeusz Ma-

KnUrÓW

Mistrzowie poszli w tany

mok i starosta Michał Nieszporek.
Chórzyści zrewanżowali się krótkim koncertem. Zespół wystąpił
pod dyrekcją Henryka Mandrysza.
/bw/

101 lat Słowika

Chór Słowik powstał w 1912
r. W czasie I wojny światowej
szykanowany za krzewienie
polskości. Rozwinął skrzydła
w lat ach 30. Zespó ł koncer tował, zdobywał laur y,
prowadził ożywioną działalność na rzecz Przyszowic.
II wojna światowa przerwała ten udany okres. Po jej
zakończeniu chór rzucił się
w twórczy wir ze zdwojoną
siłą. Na krótko – budowa
socjalistycznej PRL i cenzura
dotknęła śpiewających przyszowian. Zgoda na wyłączne
ś p i ewani e p i e ś ni gl o r y f ikujących nowy system nie
nęciła chór zystów. Zespół
podupadł. Z biegiem czasu
Słowik nauczył się działać
i t w o r z yć w n o w yc h w a runkach. Przetr wał trudne
lata i odrodził się. Ostatnie
dziesięciolecia to czas wyt ę ż o n e j, t w ó r c z e j p r a c y,
licznych występów w kraju i
za granicą, wielu osiągnięć
i laurów, wycieczek, współpracy z okolicznymi stowarzyszeniami i organizacjami,
partnerstwem z chórami za
granicą i akcjami społecznymi. Zespó ł jest laureatem nagrody „Zasłużony dla
Gminy Gierałtowice”, należy
do Ogólnopolskiej Konfraterni Najstarszych Chórów
i Orkiestr, jest c złonkiem
Śląskiego Związku Chórów
i Orkiestr w Katowicach.
100-lecie istnienia Chór Mieszany Słowik podsumował
tr wając ymi r ok ob c ho dami, wypełnionymi wieloma
koncertami i imprezami. W
dr ugi wiek ze spó ł wsze d ł
pod kierunkiem prezes Ireny
Cziumplik i dyrekcją Henr yka Mandr ysza (od 1979
r.). Dorobił się tysięcy wiernych słuchaczy (jest wśród
nich metropolita legnicki bp
Stefan Cichy, przyszowianin
z u r o d z e n i a, n o t a b e n e:
członek honorowy chóru).
Najbliższa okazja, by usłyszeć
Słowika nadarzy się 19 maja
podczas powiatowego festiwalu chórów w Przyszowicach.

informacja

Knurów po raz pierwszy był
gospodarzem imprezy tego cyklu
tanecznego. Mistrzowie parkietu
ry walizowali w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
– Poprzednio turniej gościł w
Gliwicach, a wcześniej kilka razy w
Chorzowie. Ponadto podobny turniej przeprowadzam w Barcelonie
– powiedział Przeglądowi Igor Gutovskyi, organizator turnieju. – Doszliśmy do porozumienia z władzami
miasta i cieszymy się, że nas bardzo
dobrze tutaj przyjęto.
Ta ncerze przeta ńcz yli ca ł y
dzień. Rywalizowali wedle kategorii
wiekowych i klas tanecznych.
Publiczność podziwiała i oklaskiwała zawodników. Szczególny
zachwyt wzbudził specjalny pokaz
trzeciej pary świata – Sergiu Rusu
i Doroty Makar. Ta para, zanim
1

Foto: Dawid Ciepliński

Tancerze z Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Ukrainy
i Włoch zachwycili knurowską publiczność
w sobotę podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego „II Śląska Wiosna”. W rywalizacji
wzięło udział przeszło 150 par

Młodzi tancerze oczarowali publiczność
wspaniałymi umiejętnościami

pojawiła się w Knurowie, wygrała
turnieje w Nowym Jorku i Los Angeles. Knurowianie podzielili zdanie

Amerykanów, nagradzając mistrzów
owacją.
DC

Przegląd Lokalny Nr 18 (1052) 2 maja 2013 roku

