www.przegladlokalny.eu

Przegląd Lokalny Nr 11 (1149) 19 marca 2015 roku

1

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów

śladem naszych publikacji

Psy pokazały kły

Patrząc na te
kikuty drzew,
trudno o wiarę,
że kiedykolwiek się
zazielenią

Knurów

W pierwszy wtorek marca wieczorem Straż
Miejska otrzymała zgłoszenie, że pies pogryzł
w podudzie chłopca przy ul. Mickiewicza

S

Foto: Paweł Gradek

trażnicy udali się na miejsce. Poprosili matkę chłopaka, by jak najszybciej udała się z synem do lekarza, a
zarazem poinstruowali co do dalszego
sposobu postępowania w tej sprawie.
Właścicielka czworonoga została
ukarana mandatem. Funkcjonariusze
zobowiązali ją do poddania psa weterynaryjnej obserwacji, a następnie
przedstawienia uzyskanych zaświadczeń matce pokrzywdzonego dziecka.
Dokładnie tydzień później patrol Straży Miejskiej ponownie udał
się na ul. Mickiewicza. Tym razem

jedna z mieszkanek zgłosiła, że pies
jej sąsiadki poszarpał ją za nogawki.
Mundurowi sprawdzili aktualność
szczepień czworonoga i pouczyli jego
właścicielkę.
W sobotni ranek strażnicy miejscy zostali poinformowani o dwóch
bezpańskich psach biegających po
ul. Sienkiewicza. Wezwali na miejsce
pracownika rybnickiego schroniska
dla zwierząt. Psy zostały schwytane i
przewiezione do schroniska.
/bw/

Knurów, Paniówki

Z drzewa został kikut Od domu do domu

– Podzielam zdanie tych, którzy
uważają, że ogławianie drzew przybiera wypaczoną formę. Kto to widział
tak przycinać gałęzie, że właściwie
zostaje tylko goły drzewa pień. Wygląda
to koszmarnie! Wyrastające z ziemi kikuty robią przygnębiające wrażenie. Nie
przekonuje mnie argument, że „przecież
na wiosnę gałęzie odrosną”. Może i odrosną, ale jesienią i zimą można się depresji nabawić od patrzenia na taki smutny
obrazek między blokami. Nie mam
pojęcia, skąd się biorą tacy „fachowcy”
od dendrologii, którzy dopuszczają się
takiej rzeźni i jeszcze na dodatek usiłują nam wmówić, że to jest właściwe,
a nawet pożyteczne. Bzdura! To jest
kretyńskie i tępe bezguście. Nie mam
co do tego wątpliwości.

– Pisaliście niedawno o przycince drzew na osiedlu. Prezes
spółdzielni zapewniał, że wszystko
odbywa się pod kontrolą dendrologa.
P r z yje d ź cie n a ul . Wito sa ,
a przekonacie się, co zostało z dorodnych drzew. Z tego co mi wiadomo działka należy do ciepłowni.
Przy drodze dojazdowej rosło kiedyś kilka drzew, chyba topól. Lata
temu ktoś przyciął im korony w taki
sposób, że zostały same kikut y.
Topole nie odrodziły się i gołym
okiem widać, że marne na to szanse.
Ciekaw jestem, czy odpowiedzialny
za przycinkę poniósł surowe konsekwencje.
Piotr z WP I
not. bw, g

Marzena

Knurów

Cena niefrasobliwości

Tydzień temu 76-latek stracił w czasie przemierzania ul. Dworcowej niespełna 3 tys. zł. Jak to możliwe? Złodziej wyciągnął mu je z zewnętrznej kieszeni
kurtki. Postępowanie prowadzi knurowski komisariat.

/g/

Ważne

Knurów

Ktokolwiek
widział...

Górala żal

Komisariat Policji w Knurowie
poszukuje świadków kolizji, do
jakiej doszło 30 stycznia o godz.
11.35 na ul. Mieszka I, na wysokości
restauracji „777”.
Kierowca zielonego seata (o początkowych numerach rejestracyjnych NMR) nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu toyocie yaris, doprowadzając do stłuczki. Świadkowie
zdarzenia proszeni są o kontakt z
prowadzącym sprawę - st. asp. Maciejem Milczarkiem (tel. 32 337 25 16).
/g/

Knurów

500 zł

Pięćset złotych musi zapłacić mężczyzna, który został przyłapany przez
strażników miejskich na naklejaniu
ogłoszeń w miejscach niedozwolonych.
Do zdarzenia doszło w miniony czwartek przy ul. Niepodległości.
/bw/
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7 marca ktoś przeciął skobel i
włamał się do piwnicy bloku przy ul.
Szpitalnej. Wyniósł stamtąd rower
górski o wartości 500 zł. Niepocieszona właścicielka liczy, że knurowscy policjanci znajdą i „górala”, i
złodzieja.
/g/

W czwartek, krótko po północy, właściciel mieszkania
przy ul. Lotników zgłosił policji włamanie. Złodziej
dostał się do środka przez wybite okno w kuchni.
Splądrował pomieszczenia i ukradł dyktafon, aparat
fotograficzny, dwa telefony komórkowe i klasery
z kolekcją monet i banknotów. Knurowianin oszacował
straty na 12 tys. zł

D

o podobnych zdarzeń doszło w
niedzielę w Paniówkach. Najpierw ktoś podważył i wypchnął okno
na piętrze domu jednorodzinnego, a
następnie skradł 4500 zł, dowód osobisty oraz kartę rencisty.
Dostęp do drugiego domu złodziej
utorował sobie, wyłamując futrynę w
oknie. Zainteresował się wyłącznie biżuterią. 73-letnia właścicielka straciła
precjoza warte 3500 zł.

W myśl zasady „do trzech razy
sztuka” złodziej odwiedził jeszcze
jeden dom. Wyważył okno w pokoju
na parterze i skradł stamtąd nową
pościel. Łup najwidoczniej nie spełnił
jego oczekiwań, bo porzucił go w pobliżu domu.
We wszystkich sprawach postępowanie prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie.
/g/

Knurów

Awanturnik na cyku

W ubiegły poniedziałek wieczorem patrol Staży Miejskiej
został poproszony o interwencję w jednym ze sklepów
przy ul. Batorego. Powodem był awanturujący się klient

A

raczej niedoszły klient, który
chciał zakupić alkohol, choć jego
stan wskazywał, że czego, jak czego,
ale alkoholu to już zdążył sporo posmakować. Personel nie zgodził się na
sprzedaż, co nie spodobało się mężczyźnie. Zachowywał się agresywnie.
Strażnicy utemperowali napastli-

we zapędy awanturnika. Przewieźli
go do Komisariatu Policji. Tam został
poddany badaniu na zawartość alkoholu i zwolniony do domu. Na tym się
nie skończyło – „pamiątką” wątpliwej
wartości będzie mandat, który nań
funkcjonariusze nałożyli.
/bw/

Konkurs fotograficzny

A co pogoda na to?

Pod takim hasłem Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom organizuje konkurs dla
fotografów – zarówno amatorów, jak
i zawodowców. Aparaty w dłonie!

Krywałd

Pusta
torebka

W

Korzystając z okazji, złodziej
opróżnił torebkę pozostawioną w
biurze budynku przy ul. Michalskiego. Właścicielka, 55-latka, straciła
portfel z prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym samochodu marki Daewoo, kartą Narodowego Funduszu
Zdrowia i kartą rencisty-emeryta.
Dokumentów szukają teraz śledczy
z KP Knurów.
/g/

konkursie chodzi o to, aby
uchw ycić w obiekty wie to
samo miejsce w różnych warunkach
pogodowych. W szranki mogą stanąć
wszyscy chętni fotografowie – niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Także miejsce wykonania
fotografii jest dowolne – w grę wchodzi cały świat. Do konkursu należy
zgłosić od 2 do 4 zdjęć o wymiarach
10x15 lub 13x18. Wszystkie mają
przedstawiać ten sam obiekt. Należy
je przesłać lub osobiście dostarczyć
do siedziby Stowarzyszenia Pilcho-

wiczanie Pilchowiczanom (ul. Dolna
Wieś 2, 44-145 Pilchowice) do końca
kwietnia br. Prace będą oceniane
w dwóch kategoriach wiekowych
(uczniowie podstawówek i gimnazjów oraz uczniowie szkół średnich i
dorośli). Rozwiązanie konkursu oraz
wernisaż fotografii są planowane na
4 maja o godz. 17 w parku za Domem
Pomocy Społecznej w Pilchowicach.
Szczegóły konkursu można znaleźć
w internecie (www.spp.pilchowice.
pl) oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
MiNa

Życie
to świętość

To będzie wyjątkowa
msza – nie tylko
dlatego, że
odprawiona w świetle
wyłącznie świec...

Dzień Świętości Życia to święto
obchodzone przez kościół katolicki
w Polsce, by przypomnieć i podkreślić nadrzędną wartość życia
ludzkiego. Przypada na 25 marca.
Dzień wcześniej, 24 marca,
decyzją Sejmu RP w 2004 roku
ustanowiony został Narodow y
Dzień Życia.
Z myślą o święcie w knurowskiej parafii pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego zostanie
odprawione szczególne nabożeństwo. Odbędzie się w poniedziałek,
24 marca.
- Wyjątkowość mszy podkreśli
jej odprawienie bez użycia prądu
– mówi knurowianka Justyna Kijas, pomysłodawczyni takiej formy
nabożeństwa. – Świątynię oświetlać
będą przyniesione przez wiernych
świece.
Msza rozpocznie się o godz. 19.
/bw/

Gierałtowice

Podejrzany
zatrzymany

W ramach realizacji sprawy z poprzedniego okresu knurowscy stróże
prawa zatrzymali w Gierałtowicach
45-latka podejrzanego o znęcanie się
fizyczne i psychiczne nad rodziną.
Gehenna żony (39 lat) i dzieci (3 i 5
lat) trwała od 2012 do połowy marca
2015 roku.
Zanim dręczyciel stanie przed sądem, o jego losie zdecyduje prokurator.
/g/

Knurów

Telefony,
telefony...

Niezły numer wykręcił klient pracownicy salonu sieci komórkowej przy
ul. Kazimierza Wielkiego. Mężczyzna
wykorzystał chwilę nieuwagi i przywłaszczył sobie 2 telefony marki LG
G35S. Straty oszacowano na 1800 zł.
Sprawę badają śledczy z KP Knurów.
/g/

Knurów

Kosztowne rysy

750 zł będzie musiał zostawić w
zakładzie lakierniczym 31-letni właściciel opla vectry po tym, jak ktoś
porysował klapę silnika samochodu,
zaparkowanego przy ul. Kapelanów
Wojskowych. Autora zarysowań poszukuje knurowska Policja.
/g/
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Knurów. Kto widział mężczyznę z „pająkiem” na dłoni?

foto: morgueﬁle.com\wintersixfour

Zaczepiał „na cukierki”

Warto dmuchać na zimne – to był jednorazowy
incydent, jednak policja bada sprawę, a szkoła szybko
przeprowadziła z dziećmi stosowne rozmowy

O

d niema l dwóch t ygod ni
wśród mieszkańców „starego
Knurowa” krążą wieści o tym,
że na ulicach Koziełka i Spacerowej
pewien mężczyzna zaczepia przechodzące tamtędy dzieci. Podobno wabi je
cukierkami i proponuje, nomen omen,
spacer. Sygnały od zaniepokojonych
rodziców dotarły również do naszej
redakcji. Knurowianie rozsyłają sobie
ostrzegawcze informacje z rysopisem
mężczyzny. Ma on około 30-35 lat i
około 180-185 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała. Kiedy był widziany,
miał na sobie ciemną kurtkę do pasa,
dżinsy, czapkę i okulary przeciwsłoneczne. Nie miał zarostu. Charakterystycznym szczegółem jest tatuaż
przypominający pająka, umieszczony
na zewnętrznej stronie prawej dłoni.
Choć do nieszczęścia nie doszło,
lepiej dmuchać na zimne. Póki co
wydaje się, że incydent w okolicach
Koziełka był jednorazowy – tak przynajmniej wynikałoby z danych policji.
Do komisariatu wpłynęło na razie jedno zgłoszenie o mężczyźnie proponującym zaczepionemu dziecku pójście
po cukierki. Jednak, jak zapewniają
policjanci, żadne podobne zgłoszenie
nie jest nigdy ignorowane.
- Są wdrożone odpow iednie
czynności postępowania – informuje
podinsp. Maciej Kawa, komendant
Komisariatu Policji w Knurowie. –
Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy
nie tuż po nim, ale dopiero po tygodniu.
W takim wypadku podejmuje się nieco

inne czynności. Diagnozujemy temat,
patrolujemy teren. Obejmujemy działaniem nie tylko okolicę, w której miało
miejsce zdarzenie, ale także tereny
wokół innych placówek.
Ktokolwiek zauważy osobę pasującą do rysopisu mężczyzny, jest
proszony o kontakt z policją.

Delikatnie
i konsekwentnie

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci skontaktowali się z dyrekcją
pobliskiej podstawówki.
– Dziecko zaczepiane przez nieznanego mężczyznę nie jest uczniem
naszej szkoły – mówi Anna Misiura,
dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie. – O incydencie zostaliśmy poinformowani przez
dzielnicowego. Zaczęliśmy działać
najszybciej, jak to było możliwe. Jak w
poniedziałek otrzymaliśmy informację, tak we wtorek rano we wszystkich
klasach odbyły się pogadanki, podczas
których wychowawcy, najdelikatniej
jak to możliwe, poinformowali dzieci
o tym, jak należy się zachowywać w
podobnych sytuacjach. Równocześnie w
dziennikach elektronicznych pojawiła
się informacja dla rodziców. Była też
prośba, by w razie zaistnienia podobnych niepokojących sytuacji, powiadomić policję. W trosce o bezpieczeństwo
dzieci zadziałaliśmy, ale nie chcieliśmy
potęgować paniki.
Być może nazywanie mężczyzny
z opisanego incydentu pedofilem jest

określeniem trochę na wyrost, bo
nie znamy do końca motywów jego
działania. Jednak to właśnie domniemana pedofilia wzbudziła u dorosłych
słuszny niepokój. Tymczasem dzieci
często nie zdają sobie sprawy, dlaczego
sympatyczny pan oferujący słodycze
miałby być niebezpieczny. Potencjalne
zagrożenie dotyczy różnych miejsc, w
których łatwo spotkać dzieci. Okolice
szkół czy placów zabaw są najbardziej
atrakcyjnym miejscem działań pedofilów. Toteż warto, aby wszyscy rodzice
delikatnie, lecz konsekwentnie wpajali
dziecku, jak należy się zachowywać
w sytuacji, kiedy nieznany dorosły
próbuje je zaczepić. Ważne, aby rozmawiać z dzieckiem w taki sposób, by nie
wzbudzać z nim strachu. Podstawowe
zasady podpowiadane przez psychologów są takie: nie wolno rozmawiać
z obcymi bez towarzystwa rodzica
lub opiekuna, nie wolno brać od nich
przekąsek ani napojów, nie można też
dać się namówić na odejście z nieznajomym, choćby na parę kroków. Za to
o każdej próbie zaczepiania przez dorosłych dziecko powinno powiedzieć
rodzicom. Ważne, aby nie skończyło
się na słowach – zasad, których uczymy, musimy przestrzegać z pełną konsekwencją. Jeśli zdarzy się, że któraś
zasada zostanie naruszona choćby o
włos, trzeba zwrócić dziecku uwagę.
Jeżeli zaś dziecko zachowa się zgodnie
z nimi, należy je pochwalić.
Mirella Napolska

Ostrożnie w sieci!

Zaczepianie dzieci w rzeczywistej przestrzeni to jedno, ale nie mniej atrakcyjna
dla pedofili jest przestrzeń wirtualna. W ubiegłym tygodniu gliwiccy policjanci
zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który podawał się w internecie za 15-latka.
Mężczyzna, podejrzany o pedofilskie działania w sieci, został zatrzymany w
swoim mieszkaniu, zabezpieczono też dowody, które pozwoliły przedstawić mu
zarzuty. Policja zajęła się sprawa po sygnale od rodziców 12-letniej gliwiczanki.
Od sierpnia do połowy października mężczyzna wielokrotnie kontaktował się
z dziewczyną przez internet, a także za pomocą telefonu komórkowego. Jak
podaje gliwicka policja, 49-latek z Mińska Mazowieckiego wprowadzał nieletnią
w błąd, proponował treści pornograficzne, w końcu – groził gwałtem. 11 marca
Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód wydała postanowienie o dozorze policyjnym wobec mężczyzny, a także o zakazie kontaktowania się z pokrzywdzoną
w jakiejkolwiek formie.
Policja apeluje do rodziców, by byli czujni i mieli na oku tablety, komputery
czy smartfony swoich dzieci. Warto w miarę możliwości czuwać nad tym, jakie
treści dziecko udostępnia publicznie w sieci. Pedofil, dotarłszy do blogów czy
wpisów na portalach społecznościowych dziecka, może użyć tej wiedzy do tym
skuteczniejszej manipulacji potencjalną ofiarą.

Szczygłowice, Gliwice

Dilerzy
zatrzymani
43

-latek został zatrzy many
w swoim mieszkaniu. Jak
podaje policja, funkcjonariusze zabezpieczyli tam kilkanaście krzaków
konopi indyjskich, przygotowanych
do suszenia. Mężczyzna produkował
marihuanę nie od dziś – zebrano
dowody na to, że ten proceder trwał
już od czterech lat. Według ustaleń
śledczych knurowianin wprowadził
do obiegu co najmniej 1200 działek
„marychy”. Odbiorcą narkotyku
była głównie młodzież ponadgimnazjalna. Diler został objęty dozorem
policyjnym. Teraz czeka go proces
karny i rozprawa.
To nie jedyny sukces, jaki funkcjonariusze z Gliwic odnieśli w
ostatnich dniach w walce z narkobiznesem. Po wielu tygodniach detek-

tywistycznej pracy, w zeszłą sobotę
udało im się doprowadzić do aresztowania 21-letniego mieszkańca
Szobiszowic, który jest podejrzany
o handel narkotykami. Jak wskazują
zebrane dowody, mężczyzna uczynił
sobie z dilerki stałe źródło dochodów. „Towar” sprzedawał głównie
młodzieży. Mało tego – wśród odbiorców były także dzieci. Gdy nie
miały czym zapłacić za narkotyki,
diler zlecał im okradanie sklepów.
21-latek został zatrzymany w swoim
mieszkaniu. Tam, w różnych schowkach, policjanci odnaleźli, a następnie zabezpieczyli 850 porcji amfetaminy oraz gotówkę. Podejrzany
trafił do tymczasowego aresztu.
Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.
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Piątek, trzynastego okazał się
pechowy dla dilera marihuany ze
Szczygłowic – mężczyzna stanął
oko w oko z prokuratorem
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Radni wyrazili swoje zdanie w sprawie „stałego zamieszkania”,
teraz decyzja należeć będzie do wojewody

Radni zachowują
mandaty
Knurów. Obradowała Rada Miasta

Kilkanaście projektów uchwał trafiło pod głosowanie
podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w minioną
środę. Cztery z nich dotyczyły „stałego zamieszkania”
czworga radnych

N

ajwiększe zainteresowanie
i emocje wzbudzał punkt w
porządku obrad, w którym
ujęto zapoznanie Rady Miasta z protokołem i wynikami ustaleń analizy
zarzutów zawartych w sprawie „stałego zamieszkania” czwórki radnych
– Marka Sanecznika, Barbary Gawlińskiej-Twardawy, Tomasza Rzepy
i Roberta Furtaka [obszerną treść

cie osobnych uchwał odnoszących się
indywidualnie do każdego z radnych.
Wątpliwości co do zasadności
umieszczenia tego punktu w porządku
obrad wyraził radny Marek Sanecznik.
Wskazał na zapisy w Kodeksie Wyborczym, odnoszące się do terminu, w
jakim sprawa winna być rozstrzygnięta
(miesiąc od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu). W jego oce-

protokołu i kulisy sprawy zawarliśmy
na łamach PL nr 9 z 5 marca. Całą
dokumentację można też znaleźć
na stronie internetowej BIP: www.
knurow.bip.info.pl (w zakładce: Rada
Miasta / Kadencja 2014-2018 / Komisje Rady Miasta / Komisje stałe / Komisja Rewizyjna / Protokoły) – dop.
red]. Rada stanęła przed koniecznością zajęcia stanowiska poprzez podję-

32 332 63 77

sygnały czytelników
- Zrobiłem wiosenne porządki
w ogrodzie i zebrało mi się sporo
organicznych odpadów: liści, patyków, badyli, przyciętych gałęzi.
Chciałbym się tego pozbyć, ale jak,
skoro pierwszy odbiór odpadów
zielonych przewidziano dopiero za
półtora miesiąca? Nie mam kompostu, nie zamierzam go robić, a
poza tym nie wszystko można tak
wykorzystać, więc ta opcja odpada. Co robić?
Mariusz

Od redakcji: W tej chwili są
dwie możliwości, żadna chyba nie
dość satysfakcjonująca dla pana
Mariusza i mieszkańców, którzy
mają podobny kłopot. Pierwsza
to przetransportowanie odpadów
do któregoś z dwóch PSZOK-ów
Komartu (jeden przy ul. Szpitalnej,
drugi na terenie wysypiska przy ul.
Szybowej). Odpady z pewnością
zostaną przyjęte. Niestety, niedogodności to transport i koszty, które się z nim wiążą. Druga opcja to...
cierpliwość. Do maja. Jak się dowiedzieliśmy, magistrat przymierza się
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do zmiany harmonogramu odbioru
odpadów tak, by pierwsza transza
odbioru brązowych worków (odpady
zielone) była w kwietniu. Niestety,
te oczekiwane zmiany weszłyby w
życie dopiero w przyszłym roku.
Foto: Mirella Napolska

Szybciej
odbierzcie zielone

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Może kostka
pod siłownią?

- Nowa siłownia „pod chmurką” w Szczygłowicach jest fajna,
ale byłaby jeszcze lepsza, gdyby
teren pod nią zostały wyłożony
kostką. Tak jak ma siłownia przy
ul. Ogana. Jest lepiej wykonana,

bo urządzenia ma wkomponowane
w kostkę, a nasza, jakaś „problemowa” chyba, bo tonie w błocie.
Wiadomo, prowincja...
Kowolka
Od redakcji: O siłowni pisaliśmy przed tygodniem [„Siłownia
w okresie przejściowym” – PL
nr 10] w związku z monitami jej
użytkowników o zatroszczenie się
o dojścia do niej. Z informacji,
jakie uzyskaliśmy w magistracie,
wynika, że obiekt znalazł się w
okresie przejściowym. Za montaż
urządzeń odpowiadał Urząd Miasta, ten etap dobiegł końca. Teraz
trwają formalności związane z
przekazywaniem siłowni pod zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Po ich zakończeniu
będzie można myśleć o kolejnych decyzjach i ewentualnych
udogodnieniach. MOSiR dobrze
troszczy się o pozostałe tego typu
obiekty w mieście (te należące do
gminy, bo jest też siłownia zbudowana przez LWSM), więc trudno
przypuszczać, że akurat ten będzie traktować po macoszemu.
Not. bw

nie ten termin nie został dotrzymany,
więc podjęcie uchwał mogłoby skutkować ich nieważnością. Zawnioskował o
wykreślenie punktu z porządku obrad.
Interpretacji tej nie podzieliła radczyni
prawna, uznając, że nie ma przeszkód
formalno-prawnych, by procedować
przedmiotowe uchwały. Porządek pozostał bez zmian.
Przed głosowaniem każdy z czworga radnych miał możliwość wyrażenia
swojego zdania. Wszyscy z tego prawa
skorzystali przywołując - w większości
- argumenty, zawarte w protokole Komisji Rewizyjnej. Padały też dodatkowe
pytania od radnych, którzy prosili o
wyjaśnienia kwestii wykraczających
poza ustalenia komisji. Rajcy kilkakrotnie zwracali uwagę, że komisja nie
posiada „narzędzi i uprawnień” (jakimi
dysponują wyspecjalizowane służby),
by „prześwietlić” tego typu problem w
sposób ich satysfakcjonujący.
Głosowanie okazało się pomyślne
dla całej czwórki radnych.
W przypadku Marka Sanecznika za
wygaszeniem jego mandatu był 1 głos,
przeciwko opowiedziało się 9 osób, tyle
samo się wstrzymało od głosu.
Za wygaszeniem mandatu Barbary
Gawlińskiej-Twardawy nikt nie zagłosował, 13 radnych było przeciwnych, a
6 nie opowiedziało się po żadnej z tych
opcji. W przypadku Tomasza Rzepy

głosowanie miało identyczny przebieg.
W głosowaniu nad mandatem Roberta Furtaka nikt nie zgodził się na jego
wygaszenie, 10 osób było temu przeciwnych, a 9 wstrzymało się od głosu.
Zgodnie z przepisami radni nie
brali udziału w głosowaniu, które
dotyczyło ich osoby.
Czy środowy werdykt kończy sprawę? Niekoniecznie. Ustalenia i wnioski
zostaną przekazane zarówno prokuraturze, jak i wojewodzie śląskiemu. Wojewodzie przysługuje ocena przebiegu
postępowania i jego efekty. Może więc
uznać ocenę knurowskiej Rady Miasta
– wyrażoną odrzuceniem uchwał – za
wystarczającą i się z nią zgodzić, może
mieć przeciwne zdanie i wówczas
sprawa toczyć się będzie nadal. Osobną
kwestią jest też opinia prokuratury, na
jej decyzję jeszcze należy poczekać.
Osądy tych organów też mogą nie
być ostateczne. Gdyby sprawa przybrała obrót niekorzystny dla któregoś
z radnych, przysługiwać mu będą
możliwości odwoławcze. I zapewne
z nich skorzystaliby. Radny Marek
Sanecznik zapowiedział stanowczo: Będę walczył o mandat do końca, gdyż
zostałem wybrany w demokratycznych
wyborach w okręgu jednomandatowym. Dla mnie suwerenem w tej sprawie są wyborcy i mieszkańcy Knurowa
i żadne gierki nie są w stanie odwieść
mnie od tego postanowienia.
Radni przegłosowali, że w związku z wyborami prezydenckimi (10
maja) obwód nr 22 znajdzie się w
szpitalu w Knurowie. Obejmie obszar
placówki i wyborców przebywających
w niej w dniu wyborów.
Rada: * zaaprobowała zmiany w statucie KZK GOP, * zgodziła się na udzielenie Powiatowi Gliwickiemu pomocy
finansowej (25 tys. zł) w formie dotacji
na pokrycie wydatków związanych z
utrzymaniem infrastruktury powstałej
w ramach projektu „Zaplecze aktywnej
turystyki rowerowej dla mieszkańców
zachodniej części Subregionu Centralnego”, * dała zgodę na zwiększenie o
60 tys. zł puli dotacji dla organizacji
prowadzących działalność pożytku
publicznego, * wprowadziła korekty w
tegorocznym budżecie miasta.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

ogłoszenie

LAUR KNUROWA
W terminie do dnia 31.03.2015 r. można zgłaszać kandydatów
do nagrody „Laur Knurowa” w 2015 roku.
Nagroda „Laur Knurowa” przyznawana jest za wybitne działania
rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ na podniesienie
poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka,
kultura, służba zdrowia, sport, itp.) w kategoriach:
a) osób ﬁzycznych,
b) instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek
organizacyjnych.
Kandydaci do Lauru Knurowa zgłaszani są na podstawie wzoru
wniosku do Biura Obsługi Rady Miasta przez:
a) Prezydenta Miasta,
b) komisje stałe Rady,
c) organizacje posiadające osobowość prawną,
d) związki, zrzeszenia,
e) grupę co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców miasta Knurowa.
Druki wniosków oraz regulamin nagrody „Laur Knurowa” dostępne
są w Biurze Obsługi Rady Miasta (Urząd Miasta ul. Niepodległości 7,
I piętro pokój nr 19), na stronie internetowej www.knurow.pl w menu
Rada Miasta oraz na stronie BIP Urzędu Miasta www.knurow.bip.info.pl
w Spisie podmiotów w zakładce Rada Miasta - Wyróżnienia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
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Knurów

Gimnazjum i co dalej?
We wszystkich knurowskich szkołach
gimnazjalnych uczniowie mogą liczyć na
wsparcie przy wyborze przyszłej drogi
zawodowej. – Już teraz musimy myśleć
o przyszłości – podkreślają gimnazjaliści.
- Nie jest łatwo wybrać szkołę, po której
znajdziemy pracę

Ż

roku przedstawiają uczniom i rodzicom
aktualną ofertę edukacyjną - tłumaczy
Barbara Hankus, dyrektor MG-1.
Podobnie jest w innych knurowskich gimnazjach. W MG-2 oprócz
zajęć z zawodoznawstwa placówka
przygotowała targi edukacyjne, gdzie
zaprezentują się szkoły ponadgimnazjalne z Knurowa i okolic. W MG-3
gimnazjaliści rozmawiają o planach
zawodowych na godzinie wychowawczej. Raz w tygodniu na lekcjach dotyczących ścieżek kariery spotykają się
także uczniowie MG-4.
- W szkole uczą bardzo doświadczeni doradcy zawodowi - podkreśla
Dariusz Dzindzio, dyrektor MG-4.
- Uczniowie m.in. rozwiązują testy predyspozycji zawodowych oraz wspólnie
zastanawiają się nad wyborem szkoły,
po której jest możliwość zatrudnienia.

Zawodówka nie tylko dla
słabszych

W ostatnim czasie Ministerstwo
Edukacji Narodowej promuje kształcenie zawodowe. W ten trend wpisują się
także dyrektorzy szkół MG-1 i MG-3.
- Na 25 marca zaplanowaliśmy
spotkanie dla rodziców i uczniów klas III

jb

Zuzanna Rybicka, klasa III: - Wybieram się do Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Gliwicach na profil
dziennikarski z elementami prawa.
Chciałabym potem studiować prawo i
wiem, że znajdę pracę w tym zawodzie.

Wiktoria Małczuk, klasa II: - Staram się myśleć o tym, co będzie po
szkole, czy uda mi się znaleźć pracę.
Wybiorę kierunek ekonomiczny.
Lubię liczyć.

Oliwia Majchrzak, klasa II: - Mam
już obrany cel w życiu. Lubię matematykę, więc pójdę do technikum w
Knurowie na profil ekonomiczny. Już
od gimnazjum trzeba myśleć o tym, co
dalej, jaki kierunek się obierze, żeby
potem nie zostać osobą bezrobotną.

Natalia Mazur, klasa II: - Nie
mam jeszcze planów, dlatego chodzę na zajęcia z zawodoznawstwa,
aby przyjrzeć się różnym zawodom
i zobaczyć, co mogę robić. Myślę o
szkole mundurowej, bo lubię wojsko.

Dominika Borowczak, klasa II:
- Bardzo chciałabym być księgową.
Kiedyś marzyłam, aby zostać fotografem, więc czasami myślę, czy nie skończyć kilka kierunków. Biorę pod uwagę
przyszłe zarobki, dlatego fotografię
traktuje jako pasję, bo trudno znaleźć
pracę w tym zawodzie. W przypadku
księgowej są większe szanse.

Mateusz Malcherek, klasa I:
- Jeszcze nie zastanawiałem się nad
wyborem konkretnego liceum, ale w
przyszłości chciałbym zostać astronomem. Kieruję się pasją. Wiem, że
astronom to trudno dostępna praca,
dlatego rozwiązaniem byłoby wykładanie na uniwersytecie. Jak się będę
starać, to się uda.

Not. jb

reklama

adna szkoła nie daje gwarancji zatrudnienia, a marzenia o wysokich
zarobkach z hukiem rozbijają się o rzeczywistość. Jeszcze kilkanaście lat temu
wystarczył dyplom wyższej uczelni, aby
mieć spore szanse na satysfakcjonującą
pracę. Dzisiaj „papierek” to za mało.
Rośnie ilość magistrów, ale brakuje
specjalistów.
Szkoły gimnazjalne mają świadomość tego, co dzieje się na rynku pracy.
Już teraz próbują uczniom wskazać
możliwości, pomóc im dobrze wybrać
przyszłą ścieżkę kariery. Ścieżkę dostosowaną do potrzeb pracodawców.
W Miejskim Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II w Knurowie działa system
doradztwa zawodowego obejmujący
wszystkie klasy.
- Dzięki wsparciu Gminy Knurów
nauczyciele mają do dyspozycji jedną godzinę w tygodniu. Zajęcia obejmują zarówno teorię, jak i praktykę. Uczniowie
spotykają się z pracodawcami, odwiedzają instytucje społeczne i kulturalne
oraz uczestniczą w targach edukacyjnych. Na terenie gimnazjum organizowane są spotkania z przedstawicielami
różnych zawodów, a także dyrektorami
szkół ponadgimnazjalnych, którzy co

na temat kształcenia zawodowego, aktualnych zmian na rynku pracy i zawodów
przyszłości. Zależało mi, aby jednym z
prelegentów był pracownik Powiatowego
Urzędu Pracy w Gliwicach, zajmujący
się poradnictwem zawodowym - informuje dyrektor Hankus. - Z kolei zmiany
w systemie kształcenia zawodowego
przedstawi poseł Krystyna Szumilas,
była minister edukacji narodowej, a
zdobywanie kwalifikacji zawodowych
w praktyce omówi dyrektor ZSZ nr 2 w
Knurowie, Grażyna Dąbrowska.
Podobne spotkanie jest planowane
w MG-3 na 11 kwietnia.
Szkoły zawodowe coraz rzadziej są
postrzegane przez gimnazjalistów jako
miejsce dla słabszych uczniów.
- Zależy od tego, czego się oczekuje
od szkoły: przygotowania do dalszej
nauki, czyli np. studiów, czy nauki
konkretnego zawodu - mówi Zuzanna
Rybicka, uczennica III klasy MG-1. Moja koleżanka idzie do zawodówki,
bo chce szybko zdobyć zawód, a zawodówka jej w tym pomoże.
Uczniowie obserwują, co dzieje się
na rynku pracy. Górnik, niegdyś tak
popularny w regionie zawód, teraz nie
cieszy się popularnością.
- Ludzie boją się iść do klasy górniczej, bo to niepewne zajęcie. Za parę
lat kopalni może już być - tłumaczą
gimnazjaliści z „Jedynki”.
Dzięki systemowi doradztwa zawodowego uczniowie dostrzegają
możliwości, ostateczny wybór należy
jednak do nich. Ich decyzję w pewnością zweryfikuje rynek pracy.

Zapytaliśmy uczniów z Miejskiego Gimnazjum nr 1
o ich plany zawodowe. Czym się kierują przy wyborze
przyszłego zawodu - pasją czy zarobkami?
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Walterku, pomoc wam
potrzebna!
Knurów. Nieporadna starość małżeństwa z ul. Szpitalnej

N

a portrecie w sepii pani Ingeborga wygląda jak gwiazda
kina niemego - zamyślona
i piękna. Z misternie skręconymi i
upiętymi puklami włosów, w czarnej,
modnej niegdyś bluzce. Pracowała w
sklepie w Katowicach, kiedy wpadła w
oko panu Walterowi.
- Jak się zapoznaliśmy, to jo ją zwolnił natychmiast - wspomina 70-latek.
- Co, miołem z Knurowa do Katowic
jeździć w odwiedziny albo ją pilnować?
Pani Inga podzieliła los śląskich
kobiet, przez większość życia zajmowała się domem i czekała z obiadem,
aż mąż wróci z szychty. Po latach role
się odwróciły...

Co to za życie?

Dziś pani Inga ma 74 lata i brak
uprawnień do renty czy emerytury.
Nie przypomina już gwiazdy filmowej.
Leży we własnych odchodach, na wpół
sparaliżowana. Sprawną ręką próbuje
pozbyć się zawartości pampersa.
- Mama umarła, tata umarł w
Niemczech. Nie mam nikogo oprócz
męża. Jestem samiuśka. Mąż też jest
schorowany i nie potrafi się mną opiekować - żali się kobieta. - Potrzebna
pielęgniarka, która pomogłaby mi
pampersa założyć, bo Walter nie umie
tego robić.
Małżeństwo korzystało krótko z
pomocy siostry PCK, ale nie było zadowolone. Twierdzi, że siostra wiecznie
nie miała czasu, a przecież otrzymywała 12,50 zł za godzinę.
- Za co płacić? Za to, że kurz
zetrze ze stołu i przyniesie zupę jak
woda? - pyta pan Walter.
70-latek nie jest okazem zdrowia.
Swoje przeszedł: wygrał z nowotworem, przy zapaleniu opłucnej był o
krok od śmierci. Mimo to dobry humor go nie opuszcza.
- Byłem na wykończeniu, ale pomogli mi w szpitalu. Pielęgniarka przychodziła masować mi nogi. Pożartowałem,
czy ta końcówka też mi nasmaruje. To
mnie siostra ochrzaniła - śmieje się
pan Walter.
Obchodzi urodziny dzień po Janie
Pawle II.
- Papież nie żyja, jo żyja - żartuje
knurowianin.
W ubiegłym roku pani Inga przeszła udar mózgu, skutkujący niedowładem lewej strony.
W czerwcu trafiła do Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Gliwicach,
gdzie przez 5 miesięcy dochodziła do
sprawności pod okiem rehabilitantów.
Niewielki niedowład lewych kończyn
utrzymał się, mimo to 74-latka mogła
6

samodzielnie chodzić z niskim balkonikiem. Wróciła do domu z wózkiem
inwalidzkim, którym nie sposób poruszać się po zagraconym mieszkaniu.
W marcu pani Inga trafiła na
oddział knurowskiego szpitala z objawami zapalenia płuc. Wypisano ją
po tygodniu, a lekarz miał rzekomo
stwierdzić, że szpital to nie hotel.

Lokatorzy bloku
boją się o swoje
bezpieczeństwo.
Wiadomo, gaz
i starcza
demencja to
mieszanka iście
wybuchowa
Sznura i powiesić się

Pan Walter nie sprostał roli pielęgniarza i kucharza. Przerosły go
obowiązki domowe. Zdany jest tylko
na łaskę sąsiada, Zygmunta, który od
lat pomaga małżeństwu. Coraz bardziej
absorbująca rola opiekuna zaczyna jednak sąsiadowi ciążyć, dlatego kontaktował się z pracownikami Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, próbował
zapewnić fachową pomoc, ale gdy tylko
w dyskusji pojawiała się kwestia pieniędzy, pan Walter denerwował się.
- Połowę emerytury będziesz dawał opiece, drugie tyle zostaje ci na
mieszkanie i na życie - przekonuje pan
Zygmunt.
- Tak? Ja w górnictwie 30 lat przerobił - 70-latek podnosi głos.
- To dlaczego nie chcesz się zgodzić?
Ona nie może tutaj umrzeć!
- Mnie już na niczym nie zależy.
Żeby ona umiała łazić, to bym se dał
radę. A tak, mnie tylko sznura i powiesić się. Jo jest już taki wkurzony! - wyznaje pan Walter.
- Ale tak nie może być! - pan Zygmunt protestuje. - Ja już mam dość
tego! Wy cierpicie, a my przez was.
Woziłem was, wszystko załatwiałem.
Pójdę do pracy, żona też i nikt się nawet
nie dowie, kiedy umrzecie...

Jo to kicham

70-latek otrzymuje co miesiąc
przyzwoitą emeryturę – zbyt dużą,
aby mogli korzystać z bezpłatnej pomocy MOPS i PCK, a zarazem zbyt

małą, by opłacić pobyt dla dwojga w
domu opieki społecznej lub zakładzie
opiekuńczo-leczniczym. Zresztą pan
Walter i tak nie bierze takiego scenariusza pod uwagę. Nie zostawiłby
mieszkania, do tego niechętnie godzi
się na jakiekolwiek opłaty.
- Tu był taki pewny pan, co chciał
mnie i żonę zabrać do górniczej szkoły
[prawdopodobnie chodzi o Ośrodek
Caritas - przyp. red.]. Co ja tam będę
robił? Ja mam mieszkanie, miałem psa.
Jo gotuja, jo dam se redę - zapewnia
mężczyzna.
Przyparty do muru, na wspomnienie małżeńskiej przysięgi, zgadza się
umieścić żonę w zakładzie opiekuńczym: - Jo beda płacił, nie beda jodł,
ale beda płacił. Jo to kicham - macha
ręką emeryt.
Pani Inga też stawia warunki.
- Wyniosłabym się, gdyby tak było
jak za granicą. Potrzebna mi pielęgniarka, nie kto inny - podkreśla.
Na drzwiach wejściowych widnieje
kredowy ślad wizyty duszpasterskiej.
- Był ksiądz po kolędzie? - pytamy.
- Był - potwierdza pan Walter. - Pogadaliśmy. Jeszcze datek wziął!
Na klatce spotykamy sąsiadkę z
góry. Kiedy pytamy, czy wie, co dzieje
się za drzwiami na II piętrze, odpowiada, że właśnie się dowiedziała.
- Nic nie było wcześniej wiadomo?
- dopytujemy.
- Oczywiście, że było, ale ja niespecjalnie mogę pomóc, bo też jestem
niepełnosprawna.
Jedyne, co martwi lokatorkę, to
zagrożenie, jakie sąsiedzi stwarzają
dla całego bloku. Wiadomo, gaz i
starcza demencja to mieszanka iście
wybuchowa.

Wolna wola

Po w izycie u ma łżeńst wa zad z won i l i ś my z i nt e r we n c j ą d o
MOPS-u. Jeszcze tego samego dnia –
w poniedziałek – do mieszkania pary
zapukali: pracownik socjalny, pracownik ds. usług i kierownik PCK.
Zresztą nie po raz pierwszy. Według
informacji z MOPS-u, pracownik
socjalny był tam już 23 lutego i podobno wtedy sprawa wyglądała nieco
inaczej – pani Inga miała przygotowane kanapki, poruszała się, była
„zdolna do samoobsługi”. Państwo
nie życzyli sobie wtedy korzystania
z płatnych usług, toteż pracownik
socjalny odszedł z niczym. Podobnie
było 6 marca, podczas pobytu pani
Ingi w szpitalu – pracownik MOPS
usłyszał wówczas od pana Waltera,
że ten nie chce za nic płacić.

Foto: Paweł Gradek

- Ja już mam dość tego - buntuje się pan Zygmunt,
sąsiad starszego małżeństwa. - Wy cierpicie, a my
przez was. Woziłem was, wszystko załatwiałem.
Pójdę do pracy, żona też i nikt się nawet nie
dowie, kiedy umrzecie...

Kobieta leży
we własnych
odchodach, na wpół
sparaliżowana. Jej
schorowany mąż nie
jest w stanie sprostać
roli pielęgniarza
W poniedziałek było nieco inaczej.
– Pani wyraziła wolę korzystania
z usług – mówi Danuta Gawrońska,
zastępca dyrektora MOPS w Knurowie. – Już w poniedziałek zjawiła się
tam siostra PCK, zadbała o higienę
tej pani. Przez najbliższe dni, dopóki
kobieta nie wydobrzeje, siostra PCK
będzie przychodzić trzy razy dziennie
na godzinę, później – w zależności
od potrzeb. Poprosiliśmy również o
wizytę lekarza pierwszego kontaktu,
aby rozważył możliwość przyznania
pacjentce odwiedzin pielęgniarki
długoterminowej.
Cena dla pani Ingi za usługi siostry PCK to 13,67 złotych od godziny.
Danuta Gawrońska wspomina, że
dyrektor MOPS na wniosek pracownika socjalnego może zdecydować o
częściowym dofinansowaniu usług
opiekuńczych. Uchwała rady miasta
daje taką możliwość.
W lipcu zeszłego roku MOPS we
współpracy ze spółdzielnią zorganizował akcję sprzątania mieszkania

małżeństwa. Po niej pan Walter podobno się awanturował, więc następnej
nie będzie.
– Jeżeli będą kontynuowane usługi,
to siostra PCK będzie stopniowo to
wszystko porządkować – przekonuje
wicedyrektor MOPS. – Przygotuje też
dla pani posiłki, a w razie potrzeby
– nakarmi. Do bezpłatnego gorącego
posiłku ci państwo się nie kwalifikują,
a na dostarczanie odpłatnych obiadów
pan się nie zgodzi.

Co dalej?

We wtorek panią Ingę odwiedził
lekarz z przychodni. Jak zapewnia
– przez najbliższe dni będzie tam
codziennie. Na razie trzeba pacjentkę
doleczyć z zapalenia płuc. Potem – zastanowić się, co dalej. Jak mówi lekarz,
w grę wchodzi opieka pielęgniarska,
ale także zakład opiekuńczo-leczniczy.
Może pani Inga dałaby się namówić. W
czwartek lekarz spotka się z pracownicami MOPS, aby skonsultować, czy jest
to możliwe.
Po naszym zgłoszeniu wiceprezes
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej, Andrzej Kołodziej,
obiecał sprawdzić, czy sytuacja w
mieszkaniu pani Ingi i pana Waltera
rzeczywiście stwarza zagrożenie dla
innych lokatorów.
Obok portretu pani Ingi wisi
- oddzielona fotografią Jana Pawła
II - podobizna młodego Waltera. Też
w sepii. Mężczyzna nie mógł wtedy
przewidzieć, jaki scenariusz na starość
szykuje dla nich życie.
Mirella Napolska, Paweł Gradek
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Z kart historii. Oficjalnie Knurów ma 710 lat, ale nikt nie wie, ile naprawdę...

Paniówki. Pieskie życie i...

Gdzie jest księga
sprzed wieków?

Mocne postanowienie
poprawy

„Item in Cnurowicz sunt XXIIII mansi solventes
fertones” – to pierwsze, znane nam słowa, które
przywołują z zamierzchłych dziejów Knurów. Dowód,
że historia miejscowości liczy co najmniej siedem
wieków

Z

Nie tylko Knurów

„Liber fundationis Episcopatus Wratislaviensis” zawiera informacje o
istnieniu wielu innych okolicznych
miejscowości. Wielkość daniny, jaka
przypisana była do poszczególnych
wsi, pozwala wnioskować (choć z
pewną rezerwą), co do różnic w
wielkości (liczebności) między nimi.
Pobliskie Gierałtowice miały obowiązek płacić wiardunki z 40 łanów,
podobnie Przyszowice, Ornontowice
– z 30, tyle samo Chudów, Bujaków,
Bełk.

Wiardunek – ile to jest?

1 wiardunek wart był 6 szkojców, co
odpowiadało 12 groszom.
Z kolei wiardunek stanowił 1/4
grzywny.
Wartość 1 grzywny odpowiadała 198
g srebra, więc 1 wiardunek wynosił
niespełna 50 g srebra.

Suczka nie miała lekko. Dosłownie. Przydługa sierść skołtuniła się,
zakryła oczy i zaczęła jej ciążyć.
Niestrzyżone i nieleczone przez właścicieli zwierzę bardzo się męczyło.
Na szczęście nad jego losem pochylili
się pracownicy gliwickiego inspektoratu Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony
Zwierząt. Uwolnili
psa z grubej
warstwy
kołt u-

nów, oczyścili mu oczy, pupę i zobowiązali właścicieli do opieki nad
stworzeniem.
Decyzja inspektorów podyktowana była nikłymi szansami suczki
na adopcję. Poza tym 11-letni pies nie
czułby się dobrze w schronisku.
- Suczka wróciła do właścicieli
tylko pod pewnymi warunkami. Bardzo nas o to prosili i
przysięgli poprawę - informują pracownicy gliwickiego schroniska.
Mieszkańcy Paniówek dostali szansę.
Kontrola warunków
bytowania psa wykaże, czy dobrze
ją wykorzystali...
/g/

Miejmy nadzieję, że po
interwencji los suczki
się poprawi
Trudno uwierzyć, że
własnego psa można
doprowadzić do
takiego stanu

Piękny rękopis z kazaniem św. Hieronima; oryginał znajduje
się we Wiedniu. Św. Hieronim ze Strydonu (ok. 347-420) jest
jednym z doktorów kościoła. Przetłumaczył Pismo Święte
z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę (przekład, zwany
Wulgatą, należy do najważniejszych tekstów kościoła rzymskokatolickiego). Bardzo możliwe, że oryginał „Liber fundationis” też zachwycał tak piękną formą

wstał w 529 roku, na ziemiach polskich
obecny był od końca X wieku)?
O odpowiedzi trudno. Poszukiwania autorki w Archiwum Państwowym
i Archiwum Archidiecezjalnym nie
przyniosły oczekiwanych rezultatów.
Dyrektorzy archiwów wrocławskich
wskazali bibliotekę uniwersytecką w
Lidzie (Białoruś), jako możliwe źródło
informacji. Podjęte za pośrednictwem
Ambasady Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
działania nie przyniosły informacji
dotyczących oryginału „Liber fundationis Episcopatus Wratislaviensis”.
Niewykluczone, że oryginał księgi
znajduje się w którymś z archiwów

1 łan – dużo czy mało?

niemieckich. Zawieruchy wojenne,
które przetoczyły się przez Śląsk, nie
sprzyjały pieczołowitości w zabezpieczaniu i przechowywaniu dokumentów spisanych przez zakonników
przed wiekami.
Żałując, że na razie nie udało się
dotrzeć do tekstu źródłowego, mamy
nadzieję, że kiedyś ujrzy on światło
dzienne. Oczywiście, o ile jeszcze
istnieje...
Oficjalnie Knurów liczy 710 lat.
Jednak z powodzeniem można założyć, że jest osadą starszą. Ale o ile
starszą, tego – póki co – dociec nie
potrafimy.
Maria Grzelewska

Większość okolicznych miejscowości w II połowie XIII wieku była lokowana
wg prawa magdeburskiego. Gospodarze nowo zakładanej osady otrzymywali
ziemię. Zazwyczaj wyznaczano łany liczące od 60 do 90 mórg w jednym kawałku od gospodarstwa do granicy obszaru wiejskiego (bywało więc, że pola
miały po 30-40 metrów szerokości i... 3 km długości). Gospodarstwo liczyło
przeważnie od kilkunastu do nieco ponad 20 hektarów.
Łan dzielił się na zagony, a te na skiby.

Przegląd Lokalny Nr 11 (1149) 19 marca 2015 roku

foto-migawka
Foto: Archiwum J. Szydło

Foto: Archiwum autorki

apis pochodzi z łacińskojęzycznego manuskryptu z 1305 roku
– „Liber fundationis Episcopatus Wratislaviensis”, czyli „Księgi uposażenia biskupstwa wrocławskiego”.
Oznacza, że Knurów odprowadzał
daninę na rzecz biskupstwa z 24 łanów
(dosłownie: „także w Knurowie są 24
łany płonące wiardunku”).
„Liber fundationis” należy do
najcenniejszych źródeł historycznych.
Księga została sporządzona za rządów
biskupa wrocławskiego Henryka z
Wierzbna (1302-1319). Obejmuje spis
wszystkich wiosek, zobowiązanych
do rocznej daniny na rzecz stolicy
biskupiej.
Wszystkie łacińskie zbiory przepisów, regulujące stosunki religijne,
społeczne, odnoszące się do dziejów
Polski, które spisane były ręcznie od
XI wieku do 1506 roku, zostały opracowane i wydane drukiem w „Codex
diplomaticus Poloniae, Lituaniae i
Silesiae”. Ten zbiór dokumentów historycznych, odnoszących sie do dziejów
Polski, Litwy i Śląska, wydawany był
w XIX wieku. W latach 1847-1858
powstały tomy I-III, natomiast tom
IV we Wrocławiu w 1889 roku. W
IV tomie, odnoszącym się do Śląska,
umieszczone zostały niemieckie objaśnienia. W spisie niemieckojęzycznych miejscowości (spis C) czytamy:
„Knurow (Knurrow) nnő von Rybnik,
Knurów należący administracyjnie w
XIX wieku do powiatu rybnickiego”.
Można przypuszczać, że ks. Alojzy Koziełek pisząc monografię pt.
„Knurów i Krywałd. Kronika na tle
historii Ziemi Gliwickiej”, korzystał
z niemieckojęzycznego opracowania
wydanego we Wrocławiu, a nie z łacińskiego oryginału.
Mnożą się pytania. Jak wyglądał
zapis w rękopisie? Kto był jego autorem? Czy był to cysterski zakonnik
(założony w 1098 roku zakon Ojców
Cystersów w Polsce działał od 1140
roku). A może benedyktyn (zakon po-

Właściciele 11-letniej suczki skrajnie ją
zaniedbali. Dzięki interwencji pracowników
gliwickiego inspektoratu Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Zwierząt są widoki na
poprawę psiego losu

„Kieruj się rozs ądkiem” – to
hasł o przyświecało uczestnik
om pogadanki w
klubie Lokatorek. Udział wzię
li emeryci zainteresowani bezp
ieczeństwem
seniorów. Zajęcia popr owadził
asp. Janusz Szydło z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Polic
ji w Gliwicach. Mowa była m.in
. o bezpiecznym
poruszaniu się po drogach (w
charakterze kierowców, pasa
żerów, pieszych
i rowerzystów) i sposobac h
pozwalających uniknąć oszu
stów usiłujących
wyłudzić pieniądze metodą na
wnuczka lub na... polic janta
.

/bw/
informacja

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
oraz Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach

mają ogromną przyjemność
zaprosić, na uroczystość
upamiętniającą postać
ks. Władysława Roboty, która
rozpocznie się 23 marca
o godzinie 16.30 w auli szkolnej.
Wykład na temat:
,,Ks. Władysław Robota – rycerz
Boga i Ojczyzny”
wygłosi pani
Urszula Kaczmarczyk.
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Knurów, Karpacz. 18. Zjazd Krystyn

Fartowne Krysie

Chudów

- Zdarłyśmy gardła od śpiewania naszego hymnu:
„Hej, hej, Krystyny, mamy imieniny” - śmieją się
knurowianki uczestniczące w 18. Zjeździe Krystyn
w Karpaczu

T

ak jak fani rocka mają swój
Przystanek Woodstock, tak
Krystyny coroczny zjazd. W
tym roku 500 imienniczek bawiło w
Karpaczu, na Dolnym Śląsku. Mimo
że 13 marca wypadł w piątek, pech pań
nie prześladował. Wręcz przeciwnie,
humory i pogoda dopisały.
Knurów reprezentowało 7 Krystyn: Grabowska, Jankiewicz, Losza,
Losza, Mirecka, Palka i Szumilas.
Każda miała na głowie żółty kapelusz.
- W trakcie pochodu wyglądałyśmy
jak słoneczniki albo kaczuszki - wspomina liderka knurowskich Kryś, pani
Palka.
Wyjazd do Karpacza był d la niej
podróżą sentymenta lną. Ostatni raz
była tam na wczasach 60 lat temu! Od
tego czasu sporo się w
miasteczku zmieniło.
Pracow nicz e ośrod k i
wczasowe, oblegane niegdyś przez turystów z całej
Polski, popadły w ruinę. Niemniej Sudety nadal przyciągają
jak magnes i zachwycają.
Plan trzydniowego poby tu na
Dolnym Śląsku był tak napięty, że
panie nie miały czasu zintegrować się
w podgrupach.
Zwiedziły świątynię Wang, palmiarnię w Lubiechowie, kościół ewangelicki w Świdnicy, śladem księżnej
Daisy dotarły do Zamku Książ.
- Wysłuchałyśmy monologu Aldony Jankowskiej „Lataj z Krystyną”
- opowiada Krystyna Mirecka. - Pani
profesor przeprowadziła wykład o otyłości i zdrowym odżywianiu.

Romuald Ardanowski od lat
występuje na scenie. Ten występ
był jednak szczególny.
Chudowianin spełnił życzenie
umierającego syna: przyszedł
na casting do dziewiątej edycji
programu „Must Be The Music.
Tylko muzyka”

- Podczas pochodu w żółtych kapeluszach
wyglądałyśmy jak słoneczniki albo kaczuszki - śmieją się panie Krystyny

Wielkim
przeżyciem było
spotkanie z minister Małgorzatą Kidawą-Błońską, która
przekazała solenizantkom
życzenia od premier Ew y
Kopacz.
Życzenia płynęły ze wszystkich
stron. Od bliskich i rodzin, od burmistrza Karpacza i starosty. Od samorządowców panie otrzymały pyszne
pączki.
Krystyny zakwaterowano w ekskluzywnym Hotelu Gołębiewski.
- Kwiaty, marmury i kryształy... opisuje go Krystyna Palka, tłumacząc
jak duży był pokój, w którym przyszło
jej mieszkać.
W menu same smakołyki: roladki

Knurowianki przekonują, że udanie promują
miasto w Polsce
reklama

Zaśpiewał
dla syna

chrzanowe, krem z dyni z prażonymi
pestkami, krem z białej czekolady z
owocami leśnymi, owoce krojone na
lustrach, pasztety, tymbaliki... Niebo
w gębie.
A później bal do białego rana i...
zdarte gardła od śpiewów i drinków.
- Czekamy cały rok, by spotkać się
z koleżankami poznanymi na poprzednich zjazdach: Krysiami z Jastrzębia-Zdroju, Rydułtów, Katowic, Cieszyna
- tłumaczy pani Palka. - We własnym
gronie, w Knurowie spotykamy się raz
na kwartał lub częściej.
Krystyna Szumilas już wyraziła
chęć, by spotkać się z imienniczkami
na knurowskim gruncie.
Panie ze smutkiem odnotowały,
że grono świętujących solenizantek
kurczy się z roku na rok. Przyczynę
upatrują w rosnących cenach. Mimo
to deklarują, że za rok będą z dumą
reprezentować Knurów.
- Dobrze by było, żeby ktoś z urzędu w końcu nas dostrzegł i podarował
koszulki z herbem miasta. Miałyśmy
obiecane, dlatego zrezygnowałyśmy z
transparentu. W końcu wyszło na to, że
nie było ani koszulek, ani transparentu
- ubolewają.
Panie przyznają, że wyjazd pozytywnie je nastroił. Dał kopa do dalszych działań. A jak wiadomo, Krystyny to społeczniczki, którym pomysłów
i zapału odmówić nie można: Mirecka
prężnie działa w kole emerytów, Palka
udziela się w Knurowskim Stowarzyszeniu Diabetyków, Stowarzyszeniu
Inżynierów i Techników Górnictwa,
poza tym jest ławnikiem w sądzie.
Panie marzą, by ich grono zasiliło
więcej Krystyn z Knurowa. Nie tylko
po to, by brać udział w zjazdach, ale by
spotkać się przy kawie, porozmawiać.
- Zapraszamy do kontaktu z naszą
liderką - Krysią Palką. Nie ma chyba w
mieście osoby, która jej nie zna - przekonuje pani Mirecka.
W maju knurowianki dowiedzą
się, gdzie będą świętować przyszłoroczne imieniny.
Paweł Gradek

R

omuald Ardanowski urodził
się 67 lat temu w Inowrocławiu.
Tam uczył się grać na skrzypcach i
perkusji. Występ w programie „Must
Be The Music” nie był przypadkiem,
a konsekwencją wcześniej obranej
drogi.
Chudowianin przez wiele lat
zdobywał nagrody na różnych konkursach, m.in. zajął pierwsze miejsce
w finale Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Pile. Nagrał także własny
utwór „Marynarze” w Rozgłośni
Radiowej w Bydgoszczy i wystąpił
w programie telewizyjnym „Ekran
młodych”. W czasach, kiedy od artystów wymagało się potwierdzenia
umiejętności, chudowianin przeszedł
weryfikację przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Ministra Kultury
i Sztuki. Oficjalnie zdał egzamin na
piosenkarza i perkusistę.

Korę, Elżbietę
Zapendowską,
Adama Sztabę
i Piotra Roguckigo,
wzruszył występ
chudowianina
Ardanowski próbował już swoich
sił w programach typu „talent show”.
Trzykrotnie stawał na scenie „Szansy
na sukces”. W końcu, w odcinku z
zespołem Nocna Zmiana Bluesa,
udało mu się zdobyć wyróżnienie
za brawurowe wykonanie piosenki
„Chory na bluesa”.

Chudowianin jest zakochany w
muzyce Czesława Niemena. Nagrał
własną płytę z jego utworami i na recitalach występuje z repertuarem autora piosenki „Dziwny jest ten świat”.
Kiedy zachorował syn pana Romualda, świat jakby zwolnił.
- Rok temu mój syn leżał na onkologii w Gliwicach z glejakiem mózgu.
Zapytał, dlaczego nie idę na casting do
„Must Be The Music”. Nalegał, żebym
poszedł. Wtedy nie chciałem - opowiadał w programie Ardanowski. - 21 lipca mój syn zmarł i wtedy pomyślałem
sobie, że spełnię jego życzenie.
Chudowianin wszedł na scenę
„Must Be The Music” lekko stremowany, ale gdy zaczął śpiewać piosenkę
Czesława Niemena „Nim przyjdzie
wiosna”, każdą nutę wypełniała emocja. Śpiewał o nadziei, o świcie, który
rodzi się gdzieś daleko, o ukojeniu,
które przynosi sen.
Jurorów, czyli Korę, Elżbietę
Zapendowską, Adama Sztabę i Piotra Roguckiego, wzruszył występ
chudowianina. Wszyscy się zgodzili,
że zasługuje na kolejny etap.
- Jestem zachwycona pana muzykalnością - mówiła Elżbieta Zapendowska. - Zaśpiewał pan z tak piękną
wrażliwością, że osobiście biję panu
brawo.
- Włożył pan w to wykonanie
ogromne serce i jestem przekonany, że
gdyby pana wykonanie usłyszał sam
Czesław Niemen, to by przyszedł i podał panu rękę - dodał Piotr Rogucki.
Romuald Ardanowski podsumowując swoją obecność w programie,
powiedział: - Dedykuję swój występ
synowi. Jestem szczęśliwy, że spełniałem jego życzenie.
jb, foto: arch.

Foto: arch. Krystyn Palki i Mireckiej
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OSP Szczygłowice podsumowała 2014 rok

Było spokojnie.
I niech tak będzie...

Szczygłowicka OSP liczy ponad 100 lat – współcześni ochotnicy godnie
kontynuują działalność swoich strażackich przodków

- To był niezły czas – ocenili 2014 rok druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczygłowicach

O

kazją do podsumowania było
walne zebranie sprawozdawcze. Odbyło się w sobotę w
szczygłowickiej remizie. Udział wzięli
niemal wszyscy członkowie jednostki.
Obecni byli zaproszeni przezeń goście
– prezes OSP Knurów Benedykt Wróż,
Roland Cuda - z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie i Adam
Ostalecki - w podwójnej roli – jako
przedstawiciel prezydenta miasta i
radny powiatowy. Zebranie prowadził
Andrzej Pach – prezes honorow y
Zarządu Miejskiego Związku OSP w
Knurowie.
Zebrani wysłuchali sprawozdań: z
ubiegłorocznej działalności, finansowego i komisji rewizyjnej.
- To był niezły rok – ocenił prezes
OSP Szczygłowice Jan Przybyła. Po-

dobnego zdania był Lucjan Bismor
- naczelnik jednostki. Przede wszystkim spokojny. Nie było potrzeby

uczestnictwa w szczególnie niebezpiecznych akcjach.
- I niech tak zostanie – zgodnie

Nie było wątpliwości – druhowie jednogłośnie udzielili
zarządowi jednostki absolutorium za 2014 rok

życzono sobie.
Strażacy pozytywnie ocenili działalność jednostki w 2014 roku. Tę dobrą opinię odzwierciedliło głosowanie
nad absolutorium dla zarządu. Zostało
udzielone jednogłośnie. Miłym akcentem było wręczenie odznaczeń
i dyplomów dla wyróżniających się
ochotników.
W najbliższych miesiącach chcą
kontynuować remont remizy i prace
związane m.in. z usuwaniem szkód
górniczych. Zapewniają, że nadal
będą udzielać się społecznie na rzecz
lokalnego środowiska. Zamierzają
podnosić swoje kwalifikacje. Liczą też
na życzliwość ze strony mieszkańców i
samorządu, mają nadzieję na pozyskanie nowego sprzętu.
- Jednostka cieszy się dobrą opinią.
To bez wątpienia zasługa jej członków
i kierownictwa – mówił, gratulując
zarządowi skwitowania absolutorium, Adam Ostalecki. – Miasto od lat
wspiera tę nader ważną i pożyteczną
działalność OSP. I na pewno czynić to
będzie nadal, ponieważ bezpieczeństwo
mieszkańców musi być – i jest – traktowane priorytetowo.

Knurów

Kiermasz
w Gamie

L

okatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie zaprasza na Kiermasz Wielkanocny do Klubu Gama przy ul.
Kapelanów Wojskowych 2
Kiermasz odbędzie się w niedzielę, 29 marca, w godzinach 11-17.
Organizatorzy zachęcają do przyjścia. Będzie okazja do obejrzenia i
kupienia wielu oryginalnych ozdób
świątecznych, m.in. kartek, stroików, biżuterii, a nawet... ciast.
Chętni do wystawienia swoich
prac są proszeni o kontakt telefoniczny pod nr. 32 235 10 15.
/bw/

Tekst i foto: Bogusław Wilk

Knurów

Nieustanne salwy śmiechu
Kabareciarze lubią Knurów. Jeszcze widzowie nie zdążyli ochłonąć
po sobotniej rozrywce z kabaretem
Smile, a już mogą się przygotowywać
do kolejnych wybuchów śmiechu.
12 kwietnia w Kinie Scenie Kulturze
wystąpi znany i lubiany Kabaret Młodych Panów, natomiast 9 maja będą
gościć kabareciarze z grupy „Nowaki”.
Zabawa gwarantowana! Szczegóły na
plakatach.
jb

foto-migawka

Trwają przygotowania do Światow ych Dni Młodzież y 2016
w
Krakowi e. Już w 9 parafiac h dekanat u Knurów powstał
y
Parafial ne Centra ŚDM, a, według nieoficja lnych danych,
aż dla 400 pielgrzy mów z różnych zakątkó w świata, którzy
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przybęd ą na ŚDM, udało się znaleźć noclegi. 13 marca
w
parafii Matki Bożej Częstoc howskie j uroczyś cie świętow
ano 500 dni do ŚDM. W czasie uroczys tości podziękowano
osobom zaangaż owanym w styczniową peregry nację Krzyża

Papiesk iego oraz wspólnie modlono się o owocne przeżyw
anie zbliżają cych się Światow ych Dni Młodzie ży.
jb, foto: Jacek Szurgot
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rozrywka nr 11

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA TRZY PODWÓJNE BILETY DO KINA

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

Hanna Otremba z Knurowa

ur. 10.03.2015 r., 3160 g, 51 cm

Kornelia Kulesza z Knurowa

ur. 11.03.2015 r., 3100 g, 53 cm

Julia Podgórczyk z Knurowa

ur. 16.03.2015 r., 2300 g, 47 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).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr.7/2015 brzmiało: „ŚPIEWAK”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Marek
Cyroń. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Damian Swoboda z Knurowa
10.03.2015 r., 3240 g, 52 cm

Rafał Rakoniewski z Knurowa

ur. 11.03. 2015 r., 3450 g, 54 cm

Bartłomiej Stolorz z Czerwionki-Leszczyn
ur. 17.03.2015 r., 3710 g, 55 cm

informacja własna wydawcy

„Gdzie te kropki?” – to najczęstsze pytanie po ubiegłotygodniowej krzyżówce. Żebyśmy to wiedzieli, to zapewne chochlika sprawka... Bardzo przepraszamy za wpadkę.
Honorujemy wszystkie rozwiązania, które do nas dotarły. Tytułem rekompensaty, w
bieżącym wydaniu potrajamy krzyżówkowe wygrane.

20-24.03.2015 r.
PIĄTEK- WTOREK
Fru! - godz. 16.00
Bóg nie umarł - godz. 18.00
19.03.2015 r.
CZWARTEK

Body/Ciało - godz. 20.15

11

Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów 2D
- godz. 15.00
Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów 3D
- godz. 16.30
Focus - godz. 18.15
Snajper - godz. 20.15

25.03.2015 r
ŚRODA
Body/Ciało - godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Przyszowice

Zajrzyj
na kiermasz

Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach
zaprasza na coroczny
Kiermasz Wielkanocny

Zaproszenie

Śmichy-chichy
w Grzejniku

Grzejnik Café w Knurowie (ul. Szpitalna 8)
zaprasza miłośników dobrego humoru na
wieczór ze stand-up’em, który odbędzie się
22 marca (niedziela) o godz. 19.00. Na scenie
popisy kabareciarzy z Krakowa: Aleksandry
Szczęśniak, Michała Lei i Wojciecha Pięty

S

tand up stawia na bezpośredni
kontakt z widownią. Sporo w nim
improwizacji, mocnych i inteligentnych żartów. Publiczność nie powinna
się nudzić.
Bilety na to wydarzenie w cenie
15 zł (przedsprzedaż) i 20 zł (w dniu

występu) można nabyć w Grzejniku.
Dla naszych Czytelników mamy
jedno pojedyncze zaproszenie. Otrzyma je ten, kto 20 marca (piątek) punktualnie o godz. 9.00 skontaktuje się z
naszą redakcją (tel. 32/332 63 76).
/g/

Jeśli szukasz urzekających
kroszonek i oryginalnych ozdób
świątecznych – musisz zajrzeć do
salek przy kościele pod wezwaniem
św. Jana Nepomucena w Przyszowicach. Tam też spotkasz twórców,
którzy na twoich oczach wyczarują
jedyne w swoim rodzaju zdobienia
i dekoracje. Nawet jeśli ich nie potrzebujesz, też warto, abyś zaznał
atmosfery świątecznych przygotowań i podziwiał dzieła, z których
niejedno nie tyle ociera się, co jest
prawdziwą sztuką.
Kiermasz odbędzie się w niedzielę, 22 marca, w godzinach 8-18.
Polecamy.

Gierałtowice. Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej

Koniec i początek

Jak 1945 rok wyglądał na Górnym Śląsku można
było się przekonać, oglądając wystawę w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

W

ystawa przygotowana przez
Instytut Pamięci Narodowej
w Katowicach poruszała zagadnienia związane z okupacją niemiecką,
końcem działań wojennych, wkroczeniem Armii Czerwonej na Górny
Śląsk i deportacjami mieszkańców.
Liczne fotografie, dokumenty, afisze
i wycinki prasowe ilustrowały tworzenie się polskiej administracji, politykę narodowościową, wysiedlenia
ludności niemieckiej, funkcjonowanie systemu obozowego i odbudowę
życia społeczno-gospodarczego.
Mocnym akcentem ekspozycji
była część poświęcona zbrodni na

ludności cywilnej w Przyszowicach
w 1945 roku. Wystawę uzupełniły
zajęcia z uczniami prowadzone przez
Annę Skiendziel z katowickiego oddziału IPN.
- Niezwykle cenna i wartościowa wiedza sprawiła, że uczniowie
i mieszkańcy odkryli kolejne karty
historii swojej ziemi. Poznali wydarzenia, które pozwolą im lepiej
zrozumieć przeszłość, kształtującą
współczesność Górnego Śląska - nie
ma wątpliwości Stefan Duda, koordynator przedsięwzięcia.
oprac. /g/

/bw/

Foto: arch. ZSP Gierałtowice

foto-migawki

informacja własna wydawcy

tę
Wiejskich ma już 50 lat. W sobo
Gierałtowickie Koło Gospodyń
jubileusz w
złoty
ły
towa
świę
ie
zyśc
uroc
zrzeszone w nim panie
mi
dowa. Z gratulac jami i życzenia
miejscowej restaurac ji Szmarag
, Paniówowie
Chud
w
kół
nych
źnio
pospieszyły delegacje zapr zyja
cy
słów nie szczędzili samorządow
kach i Przyszowicach. Ciep łych
Rady
him Bargiel, przewodniczący
Joac
ice
ałtow
Gier
y
gmin
– wójt
a
Gminnego Ośrodka Kultury Beat
Gminy Józef Buchczyk, dyrektor
e samopoc zucie pań i ich
dobr
O
in.
Dom
Lidia
r
ekto
Nitsze, insp
rum Iwona i Mirek.
gości zadbał zespół Duet Cent
/bw/ Foto: Iwona Kobryń
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Ponad 100 pań z Koła Emerytó
w i Rencistów nr
3 świętowało Dzień Kobiet
w rest auracji Dolce
Vita. O ich dobr e samopoc
zucie dbał y zesp ół
Due t Cen trum i kaba ret Świr
. – Oczy wiśc ie
wszystkie uczestnic zki były
młode i piękne, a w
ich imieniu okazały bukiet
kwiatów otrz yma ła
pani Anna Paszkiewicz, wręc
zony przez Zbigniewa Cieślika z kabaretu – usły
szeliśmy. Zabawa
trwała w najlepsze przez cały
wiec zór. – Nawet
gdy wybiła północ ciężko nam
było się rozstać
– przy znawała Lucyna Kobr
yń, przewodnicząca
koła i organizatorka spotkani
a.
/bw/ Foto: Iwona Kobryń
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Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

Sprzedam Tayota Yaris 2007 r., pojemność
1.3, przebieg 46000, kolor czarny. Tel. 662
688 010

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

11-o/15

1/14-odw.

Docieplanie domów, podbitki, malowanie
elewacji, gładzie, malowanie, kafelkowanie,
adaptacje poddaszy, sufity podwieszane.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190,
785 948 716

ZDROWIE I URODA

8-12/15

Docieplenia budynków, remonty i malowanie
elewacji. Tel. 607 969 200
2-25/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie i
Szafy z projektem. Tel. 666 852 100

11-17/15

Do w ynajęcia lokal uż y tkow y, 107 m 2 ,
ul. Niepodległości 12. Tel. 607 961 721
11-12/15

Do wynajęcia mieszkanie (umeblowane),
u l . S o b i e s k i e g o . Te l . 5 0 2 3 9 1 3 6 5 ,
513 013 763
11-12/15

Do wynajęcia mieszkanie M- 4, ul. Armii
Krajowej. Tel. 509 122 010

11-13/15

Do wynajęcia mieszkanie, 3 pokoje+kuchnia,
66 m2. Tel. 607 269 261

9-12/15

Do wynajęcia salon fryzjerski – 1000 zł,
solarium – 1000 zł, kosmetykę – 1000 zł,
biuro – 1000 zł, sklep spożywczy 160 m2.
Tel. 515 182 015
11/15

S p r z e d a m g a r a ż p r z y u l . Ta r g o w e j .
Tel. 531 631 486

10-11/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty, materiały, transport. Tel. 882 066 201

11-17/15

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

1-17/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
J ę c zmienna 4, w w w.pb - group.c om.pl,
Tel. 882 066 201
11-17/15

Tynki maszynowe. Docieplanie budynków.
Tel. 508 245 239
9-13/15 (Y)

Korepetycje – j. angielski. Tel. 663 379 982

11-14/15

SZUKAM PRACY

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 63 m .
Tel. 510 567 231

Emerytka szuka pracy. Sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

S p r z e d a m m i e s z k a n i e d w u p o ko j o w e
w K nurow i e, o s II Wojska Po lsk i e g o.
Tel. 604 571 896

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

10-13/15

11-14/15

Sprzedam nowy dom. Tel. 508 192 750

9-12/15

3-odw.

2-odw.

10-12/15

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

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 17.03.2015 r.
do 6.04.2015 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

2-odw.

3-odw.

DAM PRACĘ
Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni: brukar zy, murar zy, stolar zy i
ogrodników. Mile widziani emeryci. Telefony
kontaktowe: 696 413 216 lub 660 795 216
10-14/15

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625

Kobietę do sprzedaży roślin ogrodniczych
na Targowisku w K nurowie zatr udnię.
Tel. 531 965 459

5-12/15

11-12/15

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

Przychodnia SANVITA zatrudni sprzątaczkę
z orzeczeniem. Tel 32 336 26 14

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 600 942 058

5-12/15

INFORMACJA

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

Tanio sprzedam działkę, 12,5 a, Krywałd.
Tel. 507 925 080

5-12/15

FINANSE

10-17/15

Emer ytka szuka pracy jako opiekunka.
Tel. 793 953 727

2

11-13/15

Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2,
WP II. Tel. 32 235 22 52, 605 321 641
9-11/15

Odnawianie napisów, liter na nagrobkach.
Tel. 501 228 972

EDUKACJA

11-13/15
9-11/15

9-12/15

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

9-12/15

Ale sz ybka gotówka do 25.0 0 0 z ł!!!
Sprawdź. Tel 794 383 085
9-11/15

Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł!
Tel. 794 383 085

9-11/15 (Y)

EKSPRES gotówkow y! Poż ycz ymy do
25.000 zł! Tel. 794 383 085
9-11/15 (Y)
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Święto pod siatką

Foto: Waldemar Jachimowski

Dziesiątka bliżej
mistrzostwa

P

iłkarze TS 10ka.pl Zabrze
zrewanżowali się zespołowi IPA Knurów za porażkę z
I rundy i w meczu na szczycie
odnieśli zasłużone zwycięstwo
przybliżając się do zdobycia
mistrzostwa. Ekipa z Zabrza już
w 1. minucie spotkania objęła
prowadzenie kiedy Rafał Hajok
z dystansu zaskoczył bramkarza rywali, jednak odpowiedź
IPA była błyskawiczna: Łukasz
Spórna wyrównał kilkadziesiąt
sekund później pięknym strzałem pod poprzeczkę. Historia
powtórzyła się po kilku minutach, gdy na gola Tymoteusza
Tankowskiego odpowiedział
Marcin Rozumek. Od tego momentu bramki strzelali już tylko
piłkarze „Dziesiątki”, a drużynie IPA pozostała marna satys-

fakcja, że w żadnym z dwóch
spotkań bramki nie strzelił im
superstrzelec Ariel Mnochy.
Historyczne wydarzenie
miało miejsce w meczu ZZ
Kadra – Veritax Gumiland.
W 31. minucie tego spotkania
w składzie tych drugich na
parkiecie pojawiło się pięciu
Nowosielskich: bracia Łukasz,
Robert i Tomasz oraz synowie
dwóch ostatnich – Michał i Jakub. Team Nowosielskich po zaciętym meczu uległ Kadrze 2:4.
Godne odnotowania jest
pierwsze zwycięstwo zespołu
UKS Milenium II, który po
20 porażkach z rzędu pokonał
w poniedziałek Olympiakos
Gierałtowice.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 22. KOLEJKI Z DNIA 16.03.2015
ZZ Kadra – Veritax Gumiland 4:2 (1:0)
P. Jędrzejczak 3, P. Mastyj – M. Nowosielski, J. Nowosielski
TKKF Mistral Intermarché – TKKF Team 98 Knurów 11:5 (7:2)
A. Niewiedział 5, P. Jaroszewski 3, B. Pietras 3 – M. Bociański 2,
M. Cybulski 2, K. Herych
żółte kartki: P. Jaroszewski (TKKF Mistral Intermarché) – R. Jachimowski (TKKF Team 98 Knurów).
Tritech – Nacynianka 2:3 (1:0)
K. Idziaszek, M. Szczurek – T. Michalski 2, P. Majorczyk
żółte kartki: K. Idziaszek (Tritech) – P. Zagórski (Nacynianka).
UKS Milenium II – Olympiakos Gierałtowice 7:4 (1:2)
Jakub Karmański 4, Jacek Karmański, A. Kłopeć, Adam Brociek
– M. Adamczyk 2, Ł. Górczyk, D. Kabała
IPA Knurów - TS 10ka.pl Zabrze 2:6 (2:3)
Ł. Spórna, M. Rozumek – R. Hajok 3, T. Tankowski 2, P. Szołtysek
żółta kartka: M. Klaczka (IPA Knurów).
Team Stalmet- UKS Milenium I 4:1 (2:0)
T. Młynek 2, D. Kraska, G. Krusiński – M. Wardziński
żółta kartka: D. Kraska (Team Stalmet).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TS 10ka.pl Zabrze
Team Stalmet
IPA Knurów
Tritech
ZZ Kadra
Vibovit
Olympiakos Gierałtowice
Nacynianka
TKKF Mistral Intermarché
UKS Milenium I
Veritax Gumiland
TKKF Team 98 Knurów
UKS Milenium II

M

21
20
20
20
21
20
21
20
20
20
20
20
21

57
51
50
42
36
35
27
27
23
16
15
9
3

197-49
135-63
136-75
107-68
92-84
118-83
97-118
88-99
108-98
53-103
61-110
85-133
42-233

19
17
16
14
12
11
9
9
7
5
4
3
1

0
0
2
0
0
2
0
0
2
1
3
0
0

2
3
2
6
9
7
12
11
11
14
13
17
20

PROGRAM 23 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 23.03.2015):
Vibovit – ZZ Kadra (18.00), Nacynianka – Veritax Gumiland
(18.45), Tritech – TKKF Team 98 Knurów (19.30), Olympiakos Gierałtowice – IPA Knurów (20.15), TS 10ka.pl Zabrze – Team Stalmet
(21.00), UKS Milenium I – TKKF Mistral Intermarché (21.45).
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iejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji wraz z sekcją
piłki siatkowej TKKF Szczygłowice zorganizował turniej
siatkarski z okazji Dnia Kobiet.
Pod siatką zaprezentowało się
sześć drużyn złożonych z zawodniczek z rocznika 1998 i
młodszych. Przed przystąpieniem do rywalizacji organizatorzy złożyli siatkarkom życzenia
z okazji ich święta, a następnie
rozpoczął się bój o zwycięstwo.
W grupie I dominowała
drużyna TKKF I Szczygłowice
występująca w składzie: Edyta
Kutuś, Ewelina Sura, Jesika
Ignacy, Dżesika Trzebuniak,
Klaudia Bartela, Marlena Bartosik i Agnieszka Skowrońska.
Kolejne miejsca w grupie I
zajęły zespoły Łabędy Zabrze i
ZSZ nr 2 w Knurowie.
W grupie II prym wiodły
zawodniczki Sikret Gliwice,
które pozostawiły z pokonanym
polu „Paderek Team” Knurów i
TKKF II Szczygłowice.

- W półfinale Sikret Gliwice
i TKKF I Szczygłowice gładko
pokonały swoje przeciwniczki,
a po finale największe brawa
należały się drużynie z Gliwic.
Chcę jednocześnie podkreślić,
że jestem bardzo zadowolony z
postawy moich drużyn z TKKF-

-u Szczygłowice - podsumowuje
trener Marek Siwek.
Wyniki fazy finałowej:
- półfinały - TKKF I Szczygłowice - „Paderek Team” Knurów 2:0 (25:14, 25:16), Łabędy
Zabrze – Sikret Gliwice 0:2
(5:25, 12:25),

PiSk

3:2, ale strzelała tylko Concordia
W

ostatnim sparingu zespół Concordii pokonał
3:2 innego 4-ligowca - Jedność
32 Przyszowice. Ciekawostką
może być fakt, iż wszystkie
bramki strzelili knurowianie.
Dla Concordii trafiali Modrzyński (dwukrotnie) i Spórna, natomiast bramki samobójcze strzelali Cieślik oraz Śliwa.
Wyjściowy skład Concordii
przedstawiał się następująco: Krzywicki, Śliwa, Cieślik,
Pilc, Jaroszewsk i, Mł ynek,
Szewczyk, Maciejewski, Spórna, Modrzy ńsk i, Kozdroń.
Ponadto do dyspozycji trenera
Wojciecha Kempy byli: Krasoń, Gładkowski, Zabawczuk,
Żyrkowski i Rozumek.
Je d no ś ć r o z p o c z ę ł a w
sk ład zie: Szi nd ler, Stock i,
Szołtysek, Szaruga, Pastor,
Mnochy, Piewko, Drapa ła,

Marcin
Modrzyński
zakończył
zimowe
przygotowania
mocnym
akcentem,
strzelając
dwie bramki
w meczu
z Jednością

Foto: Piotr Skorupa

Fragment meczu IPA Knurów
- TS 10ka.pl Zabrze

- mecz o III miejsce - Łabędy Zabrze – „Paderek Team”
Knurów 2:0 (27:25, 25:16),
- finał - TKKF I Szczygłowice – Sikret Gliwice 0:2 (6:25,
10:25).
Najlepszą zawodniczk ą
turnieju została Edyta Kutuś
z TKKF Szczygłowice, z kolei
najlepszą rozgry wająca została Weronika Hoim (Sikret
Gliwice).

Foto: MOSiR

Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej

Maszak, Hasse, Łuszcz. Po
przerwie zagrali jeszcze Wolniewicz, Kołodziej i Kowal.
Zespół z Przyszowic roz-

Piłkarskie propozycje
21 MARCA, GODZ. 15.00
4 liga, grupa II
Jedność 32 Przyszowice - Drzewiarz Jasienica
Klasa okręgowa, grupa II
Wyzwolenie Chorzów - Wilki Wilcza
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Naprzód Żernica - Społem Zabrze
Gwiazda Chudów - Stal Zabrze
Klasa „B” Podokręg Zabrze
KS Bojków - Victoria Pilchowice

22 MARCA, GODZ. 15.00
3 liga kobiet
Wilki Wilcza - Czarni II Sosnowiec
Klasa okręgowa, grupa II
Tempo Paniówki - Buk Rudy
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Jedność 32 Przyszowice II - Ruch Kozłów
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Concordia II Knurów - LKS 45 Bujaków
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Podokręgu Zabrze.

pocznie w najbliższy weekend
rywalizację o ligowe punkty z
Drzewiarzem Jasienica, z kolei
knurowianie na inaugurację

muszą jeszcze zaczekać, bowiem
pierwszy rywal z Kamienicy
Polskiej wycofał się z rozgrywek.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 10 MARCA:
1. Jan Chwolka
2. Joachim Makselon
3. Piotr Pakura
4. Stefan Wroblowski
5. Piotr Palica
6. Zbigniew Ciszewski
7. Jan Szczeszak
8. Jan Pikus
9. Dariusz Sikotowski

- 2.568 pkt
- 2.321 pkt
- 1.950 pkt
- 1.937 pkt
- 1.912 pkt
- 1.850 pkt
- 1.829 pkt
- 1.786 pkt
- 1.759 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zbigniew Ciszewski
- 9.982 pkt
2. Michał Foit
- 9.801 pkt
3. Joachim Makselon
- 9.702 pkt
4. Leonard Spyra
- 9.685 pkt
5. Edward Nowak
- 9.547 pkt
6. Jerzy Makselon
- 9.525 pkt
7. Piotr Luberta
- 9.486 pkt
8. Konrad Sobieraj
- 9.409 pkt
9. Kazimierz Fąfara
- 9.399 pkt
10. Piotr Palica
- 9.365 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 24 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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O dwóch takich, co ruszyli w Polskę,
by odnieść sukces
Runda wiosenna może być przełomowa w dotychczasowej przygodzie z futbolem
dla bliźniaków ze Szczygłowic. Łukasz i Rafał Wolsztyńscy pierwsze piłkarskie kroki
stawiali w Concordii Knurów, a 14 marca wraz z kolegami z Limanovii Limanowa
rozpoczęli bój o utrzymanie klubu w II lidze

Ubiegłoroczną piłkarską
jesień bracia rodem z Knurowa
spędzili w Górniku Zabrze.
- Tamta runda nie była
taka, jakiej oczekiwaliśmy
- mówi Rafał. - Wcześniej regularnie graliśmy, strzelaliśmy
bramki, a rozpoczął się sezon i
zostaliśmy posadzeni na ławce
rezerwowych.
- Byliśmy tą sytuacją sfrustrowani, bo na treningach
widzieliśmy, że nie jesteśmy
gorsi od tych, którzy dostawali
szansę gry w meczach. Była
frustracja, ale o załamaniu się,
czy rezygnacji z gry nie było
mowy - dopowiada Łukasz.

Cóż to był
za debiut

Limanovia zakończyła rundę jesienną na ostatnim miejscu, ale po zimowych zakupach
jest w tym klubie wiara w końcowy sukces, a takim będzie
utrzymanie drużyny w II lidze.
- Nie przeszkadza nam to,
że przeszliśmy do najsłabszej
drużyny. Okazja do gry w II
lidze to dla nas wielka szansa,
a trener i działacze gwarantują,
że po zimowych wzmocnieniach zespół jest zdecydowanie
lepszy - mówi napastnik Rafał
Wolsztyński, który z niecierpliwością czeka na swojego
pierwszego gola strzelonego
w rozgrywkach na szczeblu

Swego czasu zainteresowanie
bliźniakami z Knurowa wykazywał
Piast Gliwice. Mogli też grać w Ruchu
Zdzieszowice, gdy ten występował
w II lidze. A przed Limanovią był
jeszcze temat Energetyka ROW Rybnik
Upór w dążeniu do celu, a
więc do tego, by wreszcie wyjść
na murawę w podstawowym
składzie, został nagrodzony w
ostatnim meczu rundy jesiennej. Meczu szczególnym, bo
z odwiecznym rywalem - Ruchem Chorzów.
- Długo czekaliśmy na taki
mecz, i nie miało to dla nas
większego znaczenia, że było to
spotkanie rezerw występujących
w III lidze - mówią zgodnie,
uśmiechając się pod nosem.
Mimo, że od tego spotkania upłynął nieco ponad
kwartał, oni wciąż nim żyją, bo
nie dość, że zagrali od pierwszej minuty, to Łukasz strzelił
jedynego gola i Górnik wygrał
w Chorzowie 1:0. Mało tego.
Mecz w Chorzowie obserwował trener Ryszard Wieczorek,
który szukał właśnie kandydatów do gry w Limanovii. A
że bliźniacy pokazali się na tle
„Niebieskich” z dobrej strony,
trafili do notesu szkoleniowca.
Minęło kilka tygodni i bracia otrzymali zaproszenie na testy do ostatniej drużyny II ligi.
- Ucieszyliśmy się, bo trenera Wieczorka znamy jeszcze z
okresu, gdy prowadził Górnika.
Już wtedy zapraszał nas na
treningi pierwszej drużyny wspominają.
14

centralnym.
Na ra zie bra m k i d la
Li ma nov i i st rzela Łu k asz
mimo, że na nim koncentrują
się zadania związane z rozgrywaniem piłki.
- Gram w linii pomocy, co
nie znaczy, że nie mogę próbować zaskoczyć bramkarza.
Jest okazja to korzystam z
tej możliwości i w sparingach
udawało się pokonać bramkarzy z Pniówka Pawłowice,
Piotrówki i Sandecji Nowy
Sącz - przypomina „Łuki”.
Ok res przygotowawczy
przeszedł już do historii. W
miniony weekend rozpoczęła
się gra o punkty. W pierwszej
„bitwie” nowy klub wychowanków Concordii wystąpił
w „jaskini lwa”, czyli na boisku lidera MKS-u Kluczbork
i po niespełna dziesięciu minutach gry Limanovia prowadziła 1:0 po bramce Łukasza
Wolsztyńskiego. Cóż to był za
debiut! Tym bardziej, że mecz
zakończył się wynikiem 4:0.

Limanowa,
Wieliczka,
Nowy Sącz

Angaż w II-ligowym klubie
wiązał się z przeprowadzką. Z
Knurowa do Limanowej jest

Foto: Piotr Skorupa

Była frustracja,
ale nie rezygnacja

około 170 km, a więc codzienne dojazdy nie wchodzą w grę.
- Po raz pierwszy mieszkamy
poza rodzinnym domem, ale
nie narzekamy, bo jest nas
przecież dwóch. Samemu na
pewno byłoby trudniej, bo jak
przychodzi się z treningu to
mieszkanie jest puste, nie ma

O, bracia Zduńscy
- tak nowi
koledzy powitali
Wolsztyńskich
w szatni
Limanovii,
odnosząc się
do serialu „M jak
miłość”
obiadu, trzeba zrobić pranie wyliczają bracia i natychmiast
dodają, że w czasie ferii sytuacja była zdecydowanie lepsza,
bo gościły u nich dziewczyny.
Amanda Rafała i Angelika Łukasza. - Obiadki były na czas,
ale ferie się skończyły i musimy
radzić sobie sami.
Bliźniacy powoli poznają

Łukasz (nr 19 na spodenkach) i Rafał (na dalszym planie)
Wolsztyńscy trzymają się razem na boisku i poza nim

nową miejscowość. Sprzyja
temu specyfika klubu, bowiem
nie wszystko co związane jest z
reprezentowaniem Limanovii
wiąże się z Limanową. Treningi odbywają się w Wieliczce, a
mieszkanie mają wynajęte w
Nowym Sączu.
- Tak naprawdę to na zwiedzenie okolicy nie ma czasu.
W okresie przygotowawczym
często były dwa treningi dziennie, a po nich nie było już na nic
sił - przyznają.
Łukasz i Rafał zawsze mogli
i nadal mogą liczyć na wsparcie
rodziców.
- To dla nas bardzo ważne.
Inni nasi rówieśnicy takiego
wsparcia nie mieli i może dlatego wielu z nich skończyło z piłką.
Nas rodzice zawsze wspierali i
dopingowali. Jeździli na każdy
mecz, na każdy turniej, a później chwalili, ale nie szczędzili
też słów krytyki. Najbardziej się
denerwowali, jak wydawało im
się, że nie w pełni angażujemy
się w mecz - przyznają utalentowani bliźniacy i dodają, że po
przeprowadzce do Limanovii
dostają wiele dowodów na to,
że rodzice cały czas o nich
myślą. - Te dowody dostajemy
szczególnie od mamy, która wysyła sms-y, dzwoni, pyta, i radzi.

Kiosk to była
nasza bramka

Bliźniacy ze Szczygłowic
mają obecnie niespełna 21
lat, a na pytanie, jak ta ich
przygoda z piłką się zaczęła
odpowiadają: - Pewnego dnia
wzięliśmy pod pachę piłkę i
wyszliśmy z tatą na podwórko. Uczył nas główkować, a
później pokazywał jak kiwać
przeciwnika w pojedynkach
jeden na jeden. Te pierwsze
lekcje pobieraliśmy na podwórku obok bloku , a jak
już opanowaliśmy pod stawy to zaczęły się mecze. I
problemy... Jedna bramka to
była piaskownica, a druga to
kiosk, w którym pewna pani
sprzedawała mąkę, cukier,
jajka. Jak graliśmy mecz to
wiadomo, że padały bramki, a
jak padały bramki to w kiosku
towar spadał z półek, no i ta
pani się denerwowała.
Pewnego dnia powiedziała
nam, że w Orzeszu jest organizowany turniej. Taki, w którym grano jeden na jednego.
Pojechaliśmy tam i bez problemu dotarliśmy do finału.
Później od tej pani dostaliśmy
bramki, żeby nie obijać piłką
jej kiosku.

Kiedyś jechaliśmy
na talencie...

Finał turnieju w Orzeszu
był preludium tego, co dopiero
miało nadejść. Gdy rozpoczęli
regularne treningi w Concordii, z miejsca stali się czołowymi postaciami zespołu, który

Powrót do
Concordii
to byłaby
ostateczność
trzy razy z rzędu sięgał po mistrzostwo Podokręgu Zabrze.
Drużyna triumfowała w rozgrywkach, a bliźniacy zgarniali
nagrody indywidualne. A to dla
najlepszego zawodnika, a to dla
króla strzelców.
- W trampkarzach i juniorach „jechaliśmy” na talencie.
Teraz talent to za mało, liczy się
praca, praca i jeszcze raz praca
- zgodnie oceniają.
A szczęście? - dopytujemy.
- Gdybym był szczęściarzem
to miałbym na koncie debiut
w ekstraklasie - natychmiast
odpowiada Rafał, przypominając sytuację, do jakiej doszło
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Debiutu w ekstraklasowym
Górniku Zabrze bliźniacy się
nie doczekali. W minioną sobotę dostali jednak szansę, by
postawić pierwsze kroki w rozgrywkach na szczeblu centralnym. I postawili. „Demolując”
przy okazji lidera 2-ligowych
rozgrywek.
- Naszym celem jest teraz
ciężka praca na treningach i jak
najlepsza gra, by w ten sposób podziękować trenerowi Ryszardowi
Wieczorkowi, że na nas postawił.
No i bardzo chcielibyśmy, by
Limanovia utrzymała się w II
lidze. Mamy też nadzieję, że jak
będziemy grać to pokażemy się
innym trenerom i skautom. A to
może zaowocować kolejnym naszym awansem - podsumowują.

Gdyby nie piłka
to pewnie
pracowalibyśmy
fizycznie. Rafał
może byłby
informatykiem
Gra dla Limanovii to cel
numer jeden, ale równie ważną
decyzję wychowankowie Concordii podjęli poza boiskiem.
- Zaczynamy patrzeć na życie
coraz poważniej, a ostatnie pół
roku w Górniku Zabrze dało
nam wiele do myślenia. No i
postanowiliśmy, że przystąpimy
w tym roku do matury. Wspierają nas w tym między innymi
dziewczyny i wierzymy, że za
kilka miesięcy będziemy mieć
powody do podwójnej radości:
z utrzymania Limanovii w II
lidze i uzyskania świadectwa
dojrzałości.
Piotr Skorupa

Kto nie ryzykuje...
i wielu innych, związanych z
Concordią.
Gdyby Jerzy Dudek nie zdecydował się na przejście do Sokoła Tychy, to być może nigdy
nie dostałby szansy zagrania w
klubie zagranicznym, a co się
z tym wiąże, nie wygrałby Ligi
Mistrzów. Gdyby Piotr Jegor
przez całą karierę był wierny
Concordii, to nie strzeliłby bramki Realowi Madryt. Gdyby Dariuszowi Dudkowi nie chciało się
ruszyć czterech liter z Knurowa,
to nie grałby w Legii Warszawa.
Takich piłkarzy i trenerów,
którym się chciało i którzy podjęli ryzyko, było w Knurowie
jeszcze co najmniej kilkunastu.
Inni zostali. I skazali się na
przeciętność, chociaż nie byli
mniej utalentowani od tych,
których wymieniłem.
Odnosząc się do popularnej
gry losowej, ci wymienieni,
skreślili na kuponie swoje szczęśliwe liczby, poszli do kolektury,
zapłacili za zakład i wygrali.
Inni skreślili na kuponie swoje
szczęśliwe liczby, ale nie chciało
im się pójść do kolektury.
Nie ulega wątpliwości, że bracia Wolsztyńscy wzięli się za bary
z ryzykiem i znajdują się na fali
wznoszącej. Bo kto nie ryzykuje...
Piotr Skorupa

Bartosz Kata, Paweł Bańczyk
i Jakub Dziekanowski

Udane występy
„fighterów”
Młodzi reprezentanci knurowskiego Fight Clubu odnieśli sukcesy w Ogólnopolskiej
Lidze Ju-Jitsu Sportowego
Dzieci i Młodzieży.
- Juniorzy, którzy trenują brazylijskie Jiu Jitsu pod
okiem trenera Pawła Bańczyka wystąpili w Katowicach i
Kuźni Raciborskiej - informuje szkoleniowiec, Grze-

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

gorz Sobierajski. - W stolicy
naszego regionu nasz klub
reprezentował Bartosz Kata,
który wywalczył dwa srebra, w
kategorii Ne-Waza 50 kg oraz
Fighting 46 kg. Z kolei w Kuźni
Raciborskiej na imprezie tego
samego cyklu Jakub Dziekanowski zdobył medal brązowy
w kategorii Ne-Waza.
PiSk

Pływanie daje mi dużą radość i frajdę - mówi
Tomasz Sosna, uczeń I klasy Miejskiego
Gimnazjum nr 2, który w barwach TKKF
Szczygłowice zajął ostatnio 5 miejsce w
Mistrzostwach Polski do lat 14 w Olsztynie
Foto:Adrian Siudak

Szczypta talentu, trochę
więcej pracowitości i do tego
mnóstwo szczęścia. W dzisiejszych czasach to podobno
przepis na sukces. Również ten
sportowy.
W zamieszczonym obok
materiale, bracia Wolsztyńscy
mówią wprost, że na talencie
„jechali” w trampkarzach i juniorach, a w dorosłej piłce musi
być praca, praca i jeszcze raz
praca. Innymi słowy: pot, krew
i łzy. Bez tego sukces pozostanie
niespełnionym marzeniem. A
przecież nie o to chodzi.
Obserwując kariery różnych piłkarzy nie sposób nie
odnieść wrażenia, że w tym
przepisie na sukces musi znaleźć
się też ryzyko. To związane z
podejmowaniem decyzji. Nie
tych boiskowych, ale życiowych.
Na przykład o przenosinach do
innego klubu, co może nieść za
sobą przeprowadzkę, a więc
totalną zmianę otoczenia.
Chcąc zw ięk szyć swoje
szanse na sukces, trzeba takie
ryzyko podejmować. Tak jak
zrobili to przed laty Jerzy Dudek, Piotr Jegor, Dariusz Dudek, Marcin Brosz, Waldemar
Waleszczyk, Józef Dankowski
(w poniedziałek obchodził urodziny - wszystkiego najlepszego)

Foto: archiwum prywatne

Strzelić parę bramek,
zdać maturę

Próbował sił w „kosza”,
teraz jego idolem
jest Michael Phelps

Zza biurka

Foto: Fight Club

w Górniku Zabrze. - To była
końcówka poprzedniego sezonu
T-Mobile Ekstraklasy. Byłem
zapraszany na treningi do pierwszej drużyny i przed meczem u
siebie z Lechią Gdańsk z klubu
wyszła informacja, że zostałem
zgłoszony do rozgrywek w ekstraklasie. Usłyszałem od trenerów,
że jestem przygotowywany do
tego, by znaleźć się w meczowej
„18”. Radość była ogromna, myślałem, że wreszcie zacznie się coś
dziać, ale po ostatnim treningu
trener Dankowski powiedział
mi, że mam się stawić na zbiórkę do zespołu... rezerw. Z kolei
Robert Warzycha stwierdził na
konferencji prasowej, że jestem
gotowy na debiut w ekstraklasie,
ale nie jestem gotowy na mecz, w
którym Górnik będzie walczył o
zajęcie w lidze trzeciego miejsca.
W tym momencie poczułem, że zabrakło tego szczęścia.

Tomasz Sosna może być zadowolony
z debiutu w Mistrzostwach Polski

- Tomek w pełni zasłużył
na ten sukces, ciężko pracując na treningach. Owa praca
spowodowała, że w ciągu roku
poprawił swoje czasy o aż 20
sekund - mówi zadowolony
z postawy swego podopiecznego, trener Sebastian Dąbrowski. I podkreśla, że taki
progres wyników jest możliwy
również dzięki przychylności władz miasta oraz knurowskiego MOSiR-u. - Piąte
miejsce w Polsce bardzo cieszy
i motywuje do dalszej pracy.
Tomek osiągnął sukces na 100
metrów „motylkiem”, chociaż
muszę przyznać, że bardziej
skupialiśmy się na występie
na 200 metrów. Ten odbywał
się jednak w ostatnim dniu i w
związku z tym dało znać o sobie
zmęczenie.
Udany występ w Olsztynie
to największy sukces nastolatka
z Knurowa, który debiutował w
tak dużej i prestiżowej imprezie. - To, że były to Mistrzostwa
Polski, to nie był powód do stresu. Stres czuję, jak widzę obok
siebie na starcie zdecydowanie
wyższych od siebie konkurentów
- przyznaje Tomek, który od
piątej klasy szkoły podstawowej

próbował swych sił w koszykówce. - Byłem rozgrywającym
u trenera Janusza Klofa, a teraz
od sześciu lat pływam i chcę
robić to zawodowo.
Idolem knurowskiego gimnazjalisty jest Amerykanin Michael Phelps, który 18 razy zdobywał złoty medal olimpijski.
Pł y wa nie to niezw yk le
trudna technicznie i wyczerpująca dyscy plina. Tomasz
przyznaje, że treningi rozpoczyna o 6.00 rano. Zajęcia
trwają maksymalnie do dwóch
godzin. W tym czasie młody
zawodnik pokonuje w wodzie
dystans od 3,5 do 5,5 km.
- Jako ciekawostkę mogę
podać, że w lutym Tomek przepłynął 170 km, a od września
ubiegłego roku jest to dystans
między 600 a 700 km - mówi
trener Sebastian Dąbrowski,
który przyznaje, że styl, jaki
prezentuje jego podopieczny

podobał mu się od początku
współpracy, czyli od około
trzech lat. - Tomek musi wiele
pracować w wodzie oraz wzmocnić nogi. A przy tym pamiętać,
że tak samo, jak ważne są treningu, ważna jest nauka - podkreśla pan Sebastian.
Tomasz Sosna kolejne starty
ma zaplanowane na 28 marca
w Cieszynie. Tam okaże się, jak
organizm młodego pływaka
zareaguje po mistrzostwach
i po około dwóch tygodniach
treningów bez większych obciążeń.
Wracając do mistrzostw w
Olsztynie warto dodać, że na
starcie stanęło 700 pływaków.
Knurowianin zajmując piąte
miejsce na 100 metrów stylem
motylkowym był gorszy o zaledwie trzy setne sekundy od czwartego na mecie Artura Grzybowskiego ze Znicza Koszalin.
Piotr Skorupa

KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH PIĘCIU ZAWODNIKÓW MP
DO LAT 14 NA 100 MERÓW STYLEM MOTYLKOWYM:
1. Marcin Goraj (UKS SMS Galicja Kraków)
2. Adrian Krzywnicki (MPKS Orka Ciechanów)
3. Filip Wardawa (UKS G-8 Bielany Warszawa)
4. Artur Grzybowski (MKS Znicz Koszalin)
5. Tomasz Sosna (TKKF Szczygłowice)

- 57.47
- 58.76
- 58.90
-1.01.66
-1.01.69
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Szczygłowice

Cisza nad rozlewiskiem

Ten dąb to jedno z najstarszych
drzew w Nadleśnictwie Rybnik
- mówi Tomasz Majer

Ponad 250-letni dąb majestatycznie góruje
nad kopalnianym zalewiskiem. Był świadkiem
zmieniających się epok i upadających mocarstw.
Cierpliwie przyglądał się, jak przemysł niszczył
otaczający go las. Przetrwał przypadkiem

N

Tylko właściciel może zgłosić drzewo
do rejestru pomników.
W Nadleśnictwie Rybnik jest 25
pomników przyrody. Szczygłowicki
dąb z pewnością należy do najstarszych
w okolicy. Pewnie parędziesiąt lat temu
takich przyrodniczych osobliwości
było więcej. Niestety drzewa toczą
nierówną walkę z zanieczyszczeniami
oraz szkodami górniczymi.
- Cześć terenu w bezpośrednim sąsiedztwie dębu znalazła się pod wodą.
Stworzono zalewisko górnicze - mówi
Tomasz Majer. - To, że akurat ten dąb
przetrwał to szczęśliwy przypadek.

Schronienie
dla zwierząt

Dąb, mierzący prawie 26 metrów,
jest domem dla roślin i mniejszych
stworzeń. W jego koronie gniazda
uwiły ptaki, w korze zamieszkały
owady. Tuż obok leśnego patriarchy
rosną nieco mniejsze dęby i graby.

Tomasz Majer jest leśniczym od
21 lat. Widział wiele pięknych drzew,
ale ten dąb wyjątkowo go zachwyca.
Wokół dębu - cisza na rozlewiskiem.
Z rzadka dochodzą przytłumione
dźwięki miasta. Teren czasami odwiedzają mieszkańcy: przychodzą
na spacer, pobiegać, korzystają ze
ścieżek dydaktycznych. Raz w roku
uczniowie ze Szczygłowic sprzątają
okolicę. Leśnicy starają się utrzymywać las w dobrej kondycji - wycinają
stare i schorowane drzewa, sadzą
nowe.
- Musimy dbać o tzw. ciągłość
lasu - dodaje Tomasz Majer. - Obecnie
prowadzimy akcję odnowiny. Na 7,5 ha
sadzimy nowy las.
Szczygłowicki dąb niewzruszenie
trwa na przekór czasom. Na szczęście
rośnie z dala od ludzi.
- Może właśnie dzięki temu jest
bezpieczny - śmieje się leśniczy.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Foto: Archiwum MOPP

adleśnictwo Rybnik zajmuje
ponad 20 tys. hektarów.
Rozpościera się obszarze
obejmującym cztery obręby leśne:
Knurów, Paruszowiec, Żory i Rybnik.
W skład obrębów wchodzą leśnictwa,
m.in. leśnictwo Książenice, w sąsiedztwie którego żyje pomnikowe drzewo.
Dęby stanowią tylko 6 proc. lasów
nadleśnictwa. Prym wiodą sosny.
Dąb rośnie na skraju uroczyska
„Proboszcz” w pobliżu zalewiska,
z dala od ludzi. Trudno stwierdzić,
ile ma lat.
- Potrzebne są szczegółowe badania. Trzeba byłoby zrobić odwiert i
policzyć słoje. Ale pewnością liczy sobie
ponad 250 lat - tłumaczy Tomasz Majer, leśniczy w leśnictwie Książenice.
Drzewo ma w obwodzie prawie
5 metrów, spełnia więc wymogi,
aby uznać je za pomnik przyrody.
Dąb rośnie na terenie prywatnym,
należącym do rolnika z Czuchowa.

informacja własna wydawcy

Knurów, Ustronie Śląskie. Młodzi knurowianie w górach

Najpierw poznali Wiechę,
potem zdobyli Równicę
Górskie wycieczki, podziw dla piękna natury, a do tego wieczornica
i wręczenie odznaczeń złożyły się na 20-lecie działalności turystycznej
Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej

K

rajoznawczo-turystyczna w ycieczka odbyła się w poprzedni
weekend. Do Ustronia Śląsk iego
udało się ponad 90 dzieci z knurowskich podstawówek i gimnazjów w
towarzystwie instruktorów kół turystycznych.
Schronisko młodzieżowe Wiec h a s p o doba ło się m ło dy m t ur ystom. Podobnie ja k specja lna,
jubileuszowa wieczornica, podsumow ująca minione dw ie dekady
16

i ubiegły sezon. – Młodzi turyści
otrzymali odznaki GOT i pamiątkowe dy plomy – mów i dy rek tor
MOPP Jolanta Leśniowska. – Resztę
wieczoru wypełniły twórcze zajęcia i
wspólny śpiew.
Nazajutrz uczniowie z podstawówek spacerowym szlakiem czerwonym zwiedzali okolice Ustronia.
Nastolatk i z gimnazjów górsk im
szlakiem weszły na Równicę.
- Na koniec obydwie grupy spotka-

ły się w centrum miasta. Po obiedzie
wszyscy wrócili do Knurowa – relacjonują opiekunowie.
Oprac. b

Odznaki GOT

Aż 43 Górskie Odznaki Turystyczne
tr af i ł y do m ł odyc h k nur owian.
Zasłużyli sobie na nie. Uczniowie
podstawówek otrzymali 28 odznaczeń (1 srebrną, 2 brązowe i 25
popularnych), a gimnazjaliści 15
(4 brązowe i 11 popularnych).

Jeśli lubisz dobrego rocka, nie przejdziesz obok Sztukaterii
obojętne. Zwłaszcza w TE dni – 21 marca, 19 kwietnia i 23
maja – gdy panować w niej będą Dust, Self, The Cumpels,
Last Room i Le Fleur.
Na pierwszy ogień pójdą zespoły Dust i Self. W sobotę,
21 marca, o godzinie 19. Na wszystkie koncerty wstęp wolny,
więc tym bardziej warto skorzystać z propozycji Centrum
Kultury.
Przybądź, posłuchaj, a moc będzie z tobą...
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