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Przyszowice

Knurów, Kuźnia Nieborowska

Kierowcy po alkoholu Znęcał się
Foto: Mirella Napolska

8 maja policjanci z gliwickiej drogówki zatrzymali
w Knurowie i okolicach trzech nietrzeźwych,
którzy prowadzili samochody
51-latek jadący przed 6 rano ulicą
Zwycięstwa był mocno „wczorajszy”,
siadając za kierownicę opla corsy. Miał
w organizmie 1,45 promila alkoholu.
Mniej, ale jednak ponad normę,
bo 0,6 promila, miał 30-letni knurowianin, który tego samego poranka
kierował fordem focusem. Policja
zatrzymała go na ul. 1 Maja.
Z kolei kierowca, który wpadł na

Kuźnia Nieborowska

Zginął traktorzysta
P

rzejeżdżając tuż obok jednego ze stawów, traktor osunął się do zbiornika,
przygniatając kierowcę. Mężczyzna, mimo prób ratowania, nie przeżył tego
zdarzenia. W chwili zamykania niniejszego wydania tygodnika na miejscu
tragedii ciągle pracowała straż pożarna i policja.
MiNa

Gameboy

touranie zaparkowanym na ul. Kopalnianej. Włamawszy się do auta,
przestępca skradł przenośną konsolę
Gameboy Advence. Jej właściciel –
mieszkaniec Rybnika – w wyniku
zdarzenia poniósł straty szacowane
na około 650 zł. Sprawe wyjaśnia knurowska policja.
MiNa

Foto: morgueﬁle.com/juanarreo

Poszukiwanie zysku, czy też uzależnienie od gier? Nie wiadomo, co
kierowało nieznanym sprawcą, który
9 maja wybił szybę w volkswagenie

MiNa

Pilchowice

W środę wczesnym popołudniem w rejonie
stawów w Kuźni Nieborowskiej doszło
do śmiertelnego wypadku

Knurów

ul. Rybnickiej w Kuźni Nieborowskiej,
miał 1 promil alkoholu w organizmie.
Prowadził opla merivę.
Wszystkim trzem kierowcom na
podwójnym gazie funkcjonariusze
drogówki zatrzymali prawa jazdy.
Postępowania prowadzi Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach.

Nie chcieli opuścić posesji

7 maja knurowscy policjanci zatrzymali cztery kobiety (20, 44, 46 i 75 lat)
oraz mężczyznę (44 lata). Powodem zatrzymania było to, że nie chcieli oni
opuścić posesji, która do nich nie należy. Właściciele posesji to małżeństwo
z Lublińca, które do tej pory bezskutecznie żądało opuszczenia terenu przez
zatrzymanych.
MiNa

Knurów

Pies na słodycze?
K nu rowsk a policja prowad zi
postępowanie w sprawie zdarzenia,
do którego doszło 6 maja w sklepie
spoż y wcz y m prz y u l. Lot ni ków.
Nieznany sprawca ukradł kilka sło-

ików Nutelli, po czym rzucił się do
ucieczki. Pewna kobieta usiłowała go
zatrzymać, złodziej był jednak tak
zdeterminowany, że uderzył 33-latkę
i uciekł z łupem.
MiNa

nad żoną

Kolejny domowy
sadysta został poddany
kontroli stróżów prawa

1 maja k nurowsc y policjanci
zatrzymali 46-letniego mieszkańca Przyszowic, którego ofiarą była
44-letnia żona. Mężczyzna znęcał
się nad nią fizycznie i psychicznie od
2013 roku. 10 maja prokurator rejonowy w Gliwicach zastosował wobec
niego środek zapobiegawczy – dozór
policyjny. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi knurowski komisariat.
MiNa

Knurów

Zwinął
portfel

W poniedziałkowy ranek, 9 maja,
nieznany na razie złodziej skradł
portfel z szafki ubraniowej w jednym
z klubów sportowych. Pewna knurowianka straciła w ten sposób dowód
osobisty, kartę kredytową, prawo jazdy, kartę NFZ i 50 zł gotówki. Sprawę
badają funkcjonariusze knurowskiego
Komisariatu Policji.
MiNa

foto-migawka

Knurów

Uciekał ze szpitala

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Knurowie wyW ostatni dzień kwietnia seniorzy z Koła nr 4 Polskiego Związku
Wisłą”. Tam ucztowali przy królewsko zastawionym stole,
brali się na wycieczkę do Ustronia, do oberży „Chata nad
w rytm muzyki disco. Choć powodów do świętowania
zwiedzali okolicę, spacerując uroczą promenadą, oraz tańczyli
szczęścia nowożeńców.
e
uczczeni
było
seniorów
dla
iejsze
najważn
kilka,
się
znalazłoby
scy, stanęli na ślubnym kobiercu i świętowali
Cholewiń
Jerzy
i
Anna
koła,
naszego
z
w
emerytó
dwoje
- Dzień wcześniej
ska z Koła nr 4.
Nowakow
Krystyna
y
tłumacz
Ustroniu
w
nami
tę uroczystość razem z
zorganizowała Agnieszka Dobisz, członkini koła.
Młodej Parze życzymy 100 lat w szczęściu i zdrowiu! Imprezę
Jb, foto: arch. Koła nr 4

W

niedzielę, 1 maja, szpita l
zawiadomił dyżurnego knurowskiego komisariatu policji, że
jeden z pacjentów oddziału chirurgii, który niedawno przeszedł
operację głowy, uciekł z lecznicy.
Sprawa została przekazana Straży
Miejskiej, która ruszyła na poszukiwanie mężczyzny w piżamie. Zgłoszenie przyjęto około godz. 15.45, a
już w okolicach godz. 16.00 pacjent
został odnaleziony. Patrol zauważył
go obok sklepu spożywczego na
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ul. Puszkina. 57-latek był spokojny, nie stawiał oporu – pozwolił
strażnikom, aby przewieźli go na
izbę przyjęć i przekazali pod opiekę
pielęgniarki.
Historia powtórzyła się 5 maja.
O 15.30 dyżurny policjant przekazał
straży miejskiej zgłoszenie szpitala.
Również tym razem patrol SM odnalazł pacjenta na ul. Puszkina – w
pobliżu budynku nr 1 – i przewiózł
chorego do szpitala.
MiNa

reklama

W ostatnich dniach Straż Miejska w Knurowie
dwukrotnie interweniowała w sprawie pewnego
pacjenta, który samowolnie opuszczał szpital
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Szkoda
kobity
Knurów. Wstrząsająca zbrodnia

Foto: KMP Gliwice
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Najbliższe 3 miesiące
41-latek spędzi
w bytomskim areszcie.
Grozi mu dożywocie

- Dwa tygodnie temu była u nas
pochwalić się nową fryzurą. Tak
z boku miała włosy ścięte. Nie
poznałam jej - opowiada o klientce
ekspedientka sklepu spożywczego.
Parę dni później 41-latka zginęła
od kilkunastu uderzeń w głowę

U

lica Koziełka to zagłębie
piekarń i szmateksów. Tu
wszyscy się znają. Przynajmniej z widzenia. Robiąc zakupy w małym, przydomowym
sklepie, można sobie przy okazji
poklachać.
- Ja ci zaraz zadzwonia, jak
tylko będzie - sprzedawczyni w
sklepie z odzieżą używaną zapewnia jedną z klientek.
- Pamiętaj, 90 C - rzuca na odchodne uśmiechnięta pani.
- To ja też już idę do domu,
bo jestem bardzo głodna, a mam
barszczyk - starsza pani w trwałej
też zmierza ku wyjściu. - Ale wie
pani, to czarne, to który rozmiar?
- 41.
- Ohoho, to nie moje.
Jedną ze stałych klientek sklepu była też 41-latka mieszkająca
w domu naprzeciwko. Sprzedawczyni zapamiętała ją jako bardzo
kontaktową osobę.
- Była tu tydzień temu. Nic się
nie zanosiło na tragedię - wspomina. - Przyszła do mnie po takie
prawidełka do butów. Miałam
tylko jedno, ale powiedziałam, że
jak będzie drugie, to jej zostawię.
Kobieta wyciąga z szuflady i
pokazuje granatowe prawidło.
- Dla wnuczki brała rzeczy.
Szkoda kobity.

Ręce do góry!

Wypity, ale grzeczny

Żadne z nich nie robiło zakupów w tej niewielkiej piekarni,
choć stali klienci mają tu swoje
względy.
- To co robimy? Damy duży?
Cały, krojony? W sobotę była tu
za mnie inna pani i źle zamówiła,
rozumie pan? Przepraszam! – ekspedientka tłumaczy klientowi, który
pozostaje nieugięty: - Nie rozumiem
tego, bo jak zamawiam, to ma być –
odpowiada trochę obrażony.
Jednak ekspedientka słyszała o

ostatnich wydarzeniach. Kojarzy
też męża ofiary.
– Kiedyś wracałam wieczorem
z apteki, on o coś mnie zapytał i
mimo że szedł wypity, to, mówię
szczerze, był grzeczny – wspomina.
– Kojarzę go też z ulicy, jak chodził
po Koziełka. Przeważnie szedł z
piwem z nocnego, ale był grzeczny,
nie ubliżał nikomu. Miałam wrażenie, że to był spokojny człowiek,
który po prostu pił. Ale żeby do
takiego czegoś...
Sprzedawczyni w szmateksie:
- Po nim widać było, że pijak, ale
spokojny facet. Niedawno matkę
pochował.
Ekspedientki w spożywczym:
- Spokojny, miły. Piwo u nas kupował. Problemy? Nikt tu nie mówi o
problemach. Znam go od dziecka,
raz to się nawet z nim w piaskownicy pobiłam. W życiu bym się po
nim nie spodziewała. Był stoicko
wręcz spokojny. Mówiłam: panie,
pakuj to pan i idź już, bo kolejni
klienci czekają. Zawsze ociągał się
z pakowaniem zakupów. Totalny
flegmatyk i co?
Kobieta z cukierni: - Męża
widywałam zawsze pijanego. Widywałam ich raczej osobno. Ten człowiek wyglądał na takiego zwykłego
alkoholika. Z bratem było podobnie
jak z nim. Zazwyczaj razem chodzili. Monopolowy, dom, monopolowy,
dom. Dwóch kompanów.
Sąsiadka: - Wyglądali na nieszkodliwych. Żona starszego z nich
pracowała w kopalni na płuczce.
Często ryczała po mężu. Od niedawna to był jej drugi mąż.
Znajomy: - Oboje nadużywali
alkoholu. Pili ostro. Czasem się kłócili. Potwornie był o nią zazdrosny.

No, w życiu!

- W sobotę o 19 jak wyszłam z
kościoła zobaczyłam policyjny radiowóz - sprzedawczyni z cukierni
dobrze zapamiętała ten wieczór.
- Szłam z ojcem, mówię: popatrz
– policja. Pewnie jakaś awantura,
no, różnie bywa. Jak koleżanka mi
powiedziała, co się stało, byłam w
szoku. No, w życiu!
Od kilku dni córka bezskutecznie próbowała skontaktować
się z matką. Telefon milczał. Zaniepokojona powiadomiła policję.
W sobotę, 7 maja, funkcjonariusze dokonali makabrycznego
odkrycia. W mieszkaniu przy ul.
Koziełka na podłodze, w kałuży
krwi, leżały zwłoki 41-letniej kobiety. Ktoś zadał jej kilkanaście
ciosów w głowę. Policja wciąż
próbuje ustalić narzędzie zbrodni,
choć nieoficjalnie mówi się, że
prawdopodobnie była to siekiera.
Według wstępnych ustaleń śledczych zwłoki mogły leżeć tam od
około tygodnia.
Następnego dnia policja zatrzymała na działkach dwóch
mężczyzn (41-letniego męża ofiary i jego 33-letniego brata). Żaden
z nich dotąd nie był karany. Bracia
zostali przewiezieni do aresztu.
Wiadomość o tragedii zszokowała mieszkańców.
- Nigdy bym się tego nie spodziewała - słyszymy od pracownicy cukierni. - Dziwne jest dla mnie,
że nikt nie usłyszał, co się dzieje.
Przecież oni tam nie mieszkają
sami, tam jest dużo lokatorów. I
nikt nie słyszał krzyków. Ja jestem
na to uczulona. To musiał być huk.
Brak reakcji nie dziwi tych,
którzy wiedzą, że małżeńskie

awantury w mieszkaniu na parterze były dla sąsiadów chlebem
powszednim.
W piek a r ni ju ż powsta ł y
pierwsze teorie na temat przyczyn
zabójstwa.
Może było tak: nie pracował,
był na utrzymaniu żony. Może
cały czas go sponsorowała, aż w
końcu się postawiła i powiedziała, że nie, koniec. Ale czy można
zrobić coś takiego, tylko dlatego,
że ktoś pieniędzy nie da?
- Facet nikomu nie krzyknął,
nie ubliżył na ulicy, ale alkohol robi
cuda. Myślę, że może oni chcieli
coraz więcej, coraz częściej - zastanawia się ekspedientka.
Na Koziełka chodzą słuchy, że
już po wszystkim bracia widziani
byli na majowej imprezie w jednym z lokali.
Dzień po ich zatrzymaniu policja i prokuratura zaplanowały
wizję lokalną z udziałem męża
ofiary. Ostatecznie do niej nie
doszło, ponieważ 41-latek w czasie
przesłuchania źle się poczuł. W
asyście policji został przewieziony
do szpitala. Lekarze nie zgodzili się
na udział pacjenta w wizji. We wtorek sąd na wniosek prokuratury
aresztował go na trzy miesiące. Ze
względu na zły stan zdrowia spędzi
je w Areszcie Śledczym w Bytomiu.
Mężczyźnie grozi dożywocie.
W poniedziałek drugi z zatrzymanych opuścił areszt.
- Po sprawdzeniu okazało się,
że ten mężczyzna nie miał związku
ze zbrodnią - mówi oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom. Marek Słomski.
- Obecnie ma status świadka.
Mirella Napolska, Paweł Gradek

reklama

Hey latino, latino lover, dame
un beso con mucho amor - w sklepie spożywczym piosenka Loony
miesza się z szumem chłodziarek.
Ekspedientki chętnie wspominają
stałą klientkę:
- Jak wchodziła na sklep, to
mówiła: ręce do góry, to napad!

A my się śmiałyśmy, że jak robi
napad, to niech utarg bierze razem z nami. Zawsze wesoła, zawsze żartowała. Później rzadko
wpadała, bo pracowała na różne
zmiany. Wtedy przysyłała męża z
listą zakupów.
Dwa tygodnie temu była u nas
pochwalić się nową fryzurą. Tak z
boku miała włosy ścięte. Nie poznałam jej.
- Ona bardzo duże zakupy
robiła. Obiady musiała robić fajne
- dopowiada sprzedawczyni.
Do pobliskiej cukierni kobieta
wpadała równie często. Przychodziła tu po pracy, pogadała,
pok lachała, naprawdę bardzo
sympatyczna. Nie wydawało się,
by miała jakieś problemy.
- Dużo mówiła o swojej córce, a
zwłaszcza o wnuczce, cieszyła się,
że przyjdzie, kupowała jej babeczki
– mówi sprzedawczyni. – Wspominała, że córka jest na ostatnich
nogach i niedługo urodzi drugie.
Ona żyła dla tych dzieci. O nim
mało wspominała. Nie mówiła ani
dobrze, ani źle. Pewnie wolała nic
nie mówić – dodaje cicho.
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śladem naszych publikacji

Ciągle pod górkę
Po publikacji artykułu pt. „Ciągle pod górkę”
[PL nr 16/2016 – 21 kwietnia, kontynuacja
PL nr 17/2016 – 28 kwietnia 2016 r.]
z prośbą o publikację stanowiska wystąpił
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniżej
treść pisma

1. Autor artykułu pisze, że w rozmowie z kierownikiem schroniska w
Gryficach uzyskał następującą informację: „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie nie chciał płacić za
jego pobyt, tłumacząc się rejonizacją”.
Żaden z pracowników tutejszego
MOPS nie mógł udzielać informacji, że
powodem odmowy opłacania pobytu
osoby bezdomnej z Knurowa w schronisku w Gryficach jest rejonizacja, ponieważ w ustawie o pomocy społecznej
nie ma przepisu wprowadzającego taki
termin.
Po wyraźnych zaleceniach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie obowiązujących przepisów Gmina
Knurów przeprowadziła konkurs ofert
i zawarła umowę, na podstawie której
w 2016 r. bezdomni mężczyźni z terenu
Knurowa są kierowani do Schroniska
św. Brata Alberta w Gliwicach przy ul.
Św. Brata Alberta 63.
Opłacanie pobytu osób bezdomnych w innych schroniskach może
nastąpić jedynie poprzez przyznanie
zasiłków celowych, które uszczuplają
budżet przeznaczony na zasiłki celowe
dla pozostałych mieszkańców Knurowa (nie będących osobami bezdomnymi), którym przyznaje się zasiłki
celowe - w szczególności na żywność,
niezbędne ubranie, częściowe pokrycie
opłat mieszkaniowych, na opał, czy
na leki.
Zgodnie z możliwościami finansowymi tutejszego MOPS, na wszystkie
zasiłki celowe na 2016 rok przeznaczona jest kwota 178 419 zł. Natomiast
na realizację umowy w 2016 r. Gmina
Knurów przeznaczyła kwotę 251 600 zł.
Mając na uwadze powyższe, opłacenie poby tu osoby bezdomnej w
innych schroniskach może nastąpić
tylko w przypadku ustalenia, że nie ma
możliwości funkcjonowania tej osoby
w schronisku, z którym jest zawarta
umowa.
W prz y pad ku w y mienionego
Klienta ustalono, że orzeczeniem zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności został zaliczony do umiarkowanego stopnia. W orzeczeniu określono,
że wyżej wymieniony może pracować
w warunkach pracy chronionej i że
występuje tylko częściowa/okresowa
konieczność pomocy osób drugich.
Na leż y zauwa ż yć, że tutejszy
MOPS miał uzasadnione podstawy
do przypuszczania, że Pan będzie
mógł funkcjonować w Schronisku w
Gliwicach, mimo iż nie jest pozbawione barier architektonicznych. Wyżej
wymieniony podróżuje samodzielnie
po całej Polsce, zmieniając schroniska
dla bezdomnych, funkcjonując okresowo bez pomocy instytucji, podejmując
prace dorywcze.
Pan Andrzej Wojtacha po raz
pierwszy zgłosił się do tutejszego
MOPS w październiku 2008 r., kiedy
był jeszcze osobą sprawną, i po opusz-
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czeniu zakładu karnego wnioskował
o pomoc w postaci schronienia w
noclegowni.
Następnie po zabiegu amputacji
kończyny (od dnia 1.06.2012 r.) przebywał w kilkunastu schroniskach,
najczęściej opuszczając je na skutek
karnego usunięcia lub bez zgłoszenia
tego faktu i podania przyczyny, nie
informując nikogo o nowym miejscu
pobytu. W dokumentacji tutejszego
MOPS są informacje, że w ciągu
niespełna 4 lat niepełnosprawności
wyżej wymieniony dotarł do 20 miejscowości w różnych województwach,
były to kolejno: Rynowo, Świnoujście
(województwo zachodniopomorskie),
Knurów i Katowice (woj. śląskie),
Janowo (woj. mazowieckie), Opole,
Bielice, Nysa i Kędzierzyn-Koźle (woj.
opolskie), Szczecin (ponownie woj.
zachodniopomorskie), Siedlce (województwo mazowieckie), ponownie
Szczecin i Świnoujście, następnie
Wrocław i Szczodre (woj. dolnośląskie), Sanok (woj. podkarpackie),
Augustów (woj. podlaskie), ponownie
Świnoujście, Grochów i Gryfice (woj.
zachodniopomorskie).
Zatem jeżeli osoba niepełnosprawna, mająca zaspokojone podstawowe
potrzeby (całodobowy pobyt wraz z
całodziennym wyżywieniem - opłacone ze środków publicznych) po
kilku miesiącach, a czasem kilkunastu, czy nawet kilku dniach opuszcza
kolejne schroniska i przemieszcza się
po całej Polsce, to swoim działaniem
udowadnia, że w jej przypadku niepełnosprawność w znaczeniu fizycznym
nie powoduje znaczących ograniczeń
w indywidualnym funkcjonowaniu
społecznym. Daje też uprawnienia
dysponentom środków publicznych do
przypuszczenia, że nie ma konieczności pozbawiać mieszkańców zasiłków
(na opłacenie czynszu, zakup leków,
czy na żywność), by środki pieniężne
przeznaczone na ten cel wydać na
opłacenie pobytu osoby bezdomnej
w kolejnym schronisku, w którym ma
akurat ochotę przebywać.
Powyższe stanowisko jest zgodnie
z przepisami prawa oraz z funkcjonującym orzecznictwem, że „(…) to nie
osoba bezdomna wybiera sobie noclegownie, schronisko tylko gmina przyznaje jej tymczasowe miejsce noclegowe”.
Na podstawie analizy akt sprawy
Wnioskodawcy, tutejszy MOPS podjął
decyzję, że nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych środków, gdyż
osoba, która tak dobrze radzi sobie z codziennym funkcjonowaniem, powinna
przebywać w schronisku w Gliwicach,
z którym Gmina zawarła umowę. Po
kilku dniach pobytu Pana Andrzeja
Wojtachy w schronisku i zgłaszanych
trudnościach w zaspokajaniu potrzeb,
została podjęta decyzja o skierowaniu
Pana do innego schroniska, pozbawionego barier architektonicznych.

Warto także nadmienić, że w tym
schronisku wyżej wymieniony już
kiedyś przebywał i pomimo braku barier architektonicznych opuścił je bez
powiadomienia, co skutkowało marnotrawieniem przez Stronę publicznych
pieniędzy, tj. koniecznością ponoszenia
kosztów za dwa dni nieobecności.
Z dokumentacji tutejszego MOPS
wynika, że wyżej wymieniony wielokrotnie lekceważył zasady społecznego
funkcjonowania i zasady korzystania
ze świadczeń z pomocy społecznej –
łamiąc regulaminy schronisk swoim
zachowaniem lub nie zgłaszając faktu
opuszczenia schroniska.
Jednakże Pan nie poradził sobie z problemem barier architektonicznych w schronisku w Gliwicach, a ośrodek pomocy społecznej
nie pozostał wobec tego obojętny.
Niestety nie jest możliwym sprawdzenie, czy problemy te nie wynikały
z braku dobrej woli i roszczeniowej
postawy osoby, która wielokrotnie na
własne życzenie przemieszczała się po
całym kraju i potrafiła funkcjonować
bez pomocy instytucji.
2. W artykule podawane są także
nieprawdziwe informacje, jakoby
„trudno było znaleźć placówkę, która
na czas rekonwalescencji przygarnęłaby niepełnosprawnego bezdomnego.
Wtedy miłosierdzie okazały Siostry miłosierdzia Bożego ze Szczecina. Wzięły
Pana Andrzeja do siebie”. W rzeczywistości bezpośrednio ze szpitala w
Szczecinie (gdzie odbył się zabieg
amputacji kończyny) Klient został
przewieziony do schroniska prowadzonego przez Stowarzyszenie Diogenes w Rynowie, na zlecenie tutejszego
MOPS, który wydał skierowanie i w
całości pokrywał koszty pobytu wraz
całodziennym wyżywieniem.
3. Nie jest też prawdą, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
odmów ił Panu Andrzejow i Wojtasze przyznania zasił ku sta łego
po uzyskaniu do niego uprawnień.
Z akt znajdujących się w tutejszym
MOPS wynika, że orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności Pana
po raz pierwszy zostało wydane w
dniu 17.12.2012 r. Po jego otrzymaniu,
w styczniu 2013 r. wyżej wymieniony
złożył wniosek o przyznanie zasiłku
stałego w MGOPS na terenie województwa zachodniopomorskiego,
gdzie przebywał. Decyzja przyznająca
Panu świadczenie została wydana
przez tutejszy MOPS dwa dni po
dacie wpływu ostatniego dokumentu
niezbędnego do jej wydania, a zatem
bez zbędnej zwłoki!
Wyżej wymieniony składał odwołanie od decyzji tutejszego MOPS,
jednakże było to odwołanie od decyzji
z 2014 r., w której zostało orzeczone,
że nie można wypłacać Stronie świadczeń z pomocy społecznej za okres, w
którym nie ma informacji, gdzie osoba przebywa i z czego się utrzymuje.
Po zakończeniu postępowania odwoławczego, Strona otrzymała świadczenie z nadpłatą, ale wypłacona kwota
dotyczyła okresu, w którym trwało
postępowanie odwoławcze i rozpoznana była sytuacja Wnioskodawcy.
Natomiast nie wypłacono zasiłków za
okres nierozpoznany, gdyż byłoby to

niezgodne z przepisami prawa.
Po otrzymaniu nadpłaty Klient
opuścił schronisko w województwie
zachodniopomorskim, a po dwóch
tygodniach zgłosił się w innym schronisku w województwie mazowieckim,
nie potrafiąc udokumentować na co
wydał wypłaconą z nadpłatą kwotę
zasiłków - prawie 3 tysiące złotych.
Z tego powodu w celu zapobieżenia
marnotrawieniu środków kolejny zasiłek był w całości przelewany na konto
schroniska.
4. Wstrzymanie realizacji świadczeń z pomocy społecznej (jakimi są:
zasiłek stały i opłacanie z tego tytułu
składek na ubezpieczenia zdrowotne)
w okresie, kiedy ośrodek pomocy
społecznej nie ma informacji na temat świadczeniobiorcy i jego sytuacji
socjalno-bytowej nie jest rzucaniem
„kłód pod nogi”, lecz realizacją obowiązujących przepisów prawa.
5. Nieprawdziwe i nie znajdujące
potwierdzenia w dokumentacji są
przytaczane słowa Pana Andrzeja
Wojtachy w artykule z dnia 28.04.2016
roku: „Warunek, by przyznali mi zasiłek, mieli jeden: musiałem zrzec się
zaległych pieniędzy”. Tutejszy MOPS
nie ma podstaw, by wypłacać Stronie
„zaległe pieniądze”, ponieważ nie
ma żadnych zaległości w wypłatach.
Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej i orzecznictwem
sądow ym, świadczenia z pomocy
społecznej nie mogą być wypłacane
za okres, w którym nie była znana
sytuacja socjalno-bytowa Strony, a
osoba ma obowiązek informowania o
każdej zmianie sytuacji.
Należy podkreślić, że świadczenia
z pomocy społecznej nie są świadczeniami należnymi, jak świadczenia z
ZUS, które są efektem wcześniejszej
pracy i opłacania składek przez świadczeniobiorcę. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie ma uprawnień do renty
z ZUS, oznacza to m.in., że w ciągu
ostatnich 10 lat nie przepracowała
nawet 5 lat. W takiej sytuacji ustawodawca przewidział zasiłek stały, ale
tylko dla osób, u których jest spraw-

dzona trudna sytuacja materialno-bytowa i ustalone, że przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości
nie może tej sytuacji poprawić.
W dniu 8.04.2016 r. Klient oświadczył pod odpowiedzialnością karną,
że przed pobytem w schronisku w
Gryficach przebywał w Świnoujściu i
utrzymywał się z prac dorywczych w
wysokości 50 zł dziennie, a następnie
u znajomych i żywił się w jadłodajniach. Czy za ten okres miałby dodatkowo być wypłacony zasiłek z pomocy
społecznej?
Na leży jednoznacznie stwierdzić, że sy tuacja Strony nie była
znana instytucjom pomocowym od
dnia 10 lipca 2015 r., a tym samym
świadczenia z pomocy społecznej
za ten okres nie są świadczeniami
zaległymi, z których rzekomo musiał
zrzec się Klient, lecz za ten okres nie
przysługują! W tej sprawie zostanie
w ydana decyzja administracyjna,
od której Strona ma prawo odwołać
się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.
Małgorzata Cisek-Sopel
Dyrektor MOPS

Od redakcji: Dziękujemy za to
obszerne „post scriptum” do opisywanej
przez PL historii Pana Andrzeja Wojtachy, rzucającej – poprzez pryzmat
doświadczeń jednostki - nieco światła
na ogólną sytuację pomocy społecznej
w Polsce i relacje (trzeba przyznać, że
nieraz dość zawiłe i niełatwe) pomiędzy instytucją i jej pracownikami a
podopiecznymi/klientami. Szkoda, z
dziennikarskiego punktu widzenia, że
obowiązujące przepisy, pętające – jak
podkreślali nasi rozmówcy z MOPS zakres wypowiedzi ze strony instytucji,
skutecznie ograniczają możliwość dogłębnego rozeznania problemu „raz a
dobrze”. Gdyby było inaczej, zapewne
udałoby się rozwikłać wszystkie wątki od
razu i przedstawić Czytelnikom jasny i
klarowny obraz sytuacji za jednym podejściem, unikając fabuły zmierzającej
w stronę powieści w odcinkach...

reklama
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Jedni śmiecą,
inni mają sprzątać...
Szczygłowice

Foto: Paweł Gradek

Wymiana papierowych biletów na plastik trwa,
ale nie przebiega to bezproblemowo

- Uczymy dzieci szacunku do przyrody – i jak
im wytłumaczyć to, co widzą podczas spacerów?
– irytuje się Czytelniczka z ul. Sztygarskiej

Knurów. Ruszyła akcja
bezpłatnego znakowania
rowerów

Grawer
odstraszy
złodziei

11 maja
rozpoczęła się
akcja znakowania
rowerów. Strażnicy
Miejscy zapraszają
zainteresowanych
posiadaczy
jednośladów
w każdą środę
w godz. 14-17

obowiązek posprzątania
porzuconych śmieci spada
na posiadacza gruntu, na
którym odpady leżą.
Gmina nie ma obowiązku (ani nawet prawa) porządkowania terenu, który nie jest
jej własnością. Wszystko, co
może zrobić w tej sprawie, to
interweniować u właściciela
gruntu – w tym przypadku
u KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice – o
posprzątanie.
- Kiedy docierają do nas
konkretne sygnały, wówczas
zwracamy się do kopalni,
telefonicznie lub pisemnie, z
prośbą o uprzątnięcie terenu – informuje
Anna Lewandowska z Urzędu Miasta,
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska. – Zazwyczaj nasze wnioski
są rozpatrywane pozytywnie, choć czasami na rezultat trzeba trochę czekać.
Nieoficjalnie ustaliliśmy, że kopalnia monitoruje i sprząta co pewien czas tereny mające związek z jej
funkcjonowaniem. Inaczej rzecz się
ma z obszarami, które, co prawda, są
własnością kopalni, ale nie są przez nią
użytkowane. Są one porządkowane
doraźnie – gdy ktoś zgłosi, że w danym
miejscu są wyrzucone odpady. Tak
sprawa się ma choćby z przestrzenią za
wieżowcami w Szczygłowicach – tak
zwaną doliną wilczańskiego potoku,
która po rekultywacji jest po prostu
uroczym zakątkiem służącym mieszkańcom jako miejsce spacerów. Można
jedynie ubolewać, że niektórzy traktują
je jak śmietnisko – od czasu do czasu
lądują tam nie tylko pojedyncze puszki
czy butelki, ale też gruz i elektrośmieci.
Dzwoniąc do kopalni z zawia-

KZK GOP. Wyrób ŚKUP, inaczej nie pojedziesz

Karta zastąpi
bilety miesięczne
Foto: Justyna Bajko

K

westia śmieci, które zamiast na
śmietnikach lądują w lasach,
na trawnikach czy przy drogach w różnych częściach miasta raz
po raz powraca na nasze łamy. Tym
razem problem zasygnalizowała nam
mieszkanka Szczygłowic.
- Na terenach przykopalnianych jest
wyrzucane mnóstwo śmieci, których nie
ma komu sprzątać – mówi pani Marta
z ul. Sztygarskiej. – Najgorzej jest z
terenem za wieżowcami, ale także na
ulicy Wieczorka i tam, gdzie jest droga
wjazdowa dla górników (ul. Górnicza).
Wystarczy się tamtędy przejść – butelki
po wodzie, wódce, nawet telewizor ktoś
wyrzucił. Za wieżowcami przechadza
się wiele osób z psami, które kaleczą sobie
łapy o porzucone puszki. Uczymy dzieci
szacunku do przyrody – i jak im wytłumaczyć to, co widzą podczas spacerów?
Kto posprząta te śmieci? Logika
nakazywałaby, aby sprzątnął je ten,
kto nabałaganił. Aby tak się stało, trzeba by go jednak przyłapać na gorącym
uczynku lub mieć dowód, że to rzeczywiście on jest sprawcą. W praktyce

domieniem o sygnale Czytelniczki,
zostaliśmy zapewnieni, że wskazane
przez nią miejsca będą sprawdzone i –
w razie potrzeby – uprzątnięte.
Skoro już mowa o sprawcach
zaśmiecających teren kopalniany,
warto wspomnieć o przypadkach dużo
cięższego kalibru, które miały miejsce
w innych kopalniach JSW. Bywa, że
firmy zajmujące się wywozem śmieci
podrzucają odpady na teren kopalni,
narażając je na spore koszty. Choćby
w kwietniu Ruch Zofiówka musiał
wydać około 100 tys. zł na usunięcie
podrzuconych odpadów. Sprawcy
zaśmiecenia – o ile zostają odszukani
– płacą kary w wysokości 5 tys. zł.
Źródło śmieciowego problemu to
kwestia kultury osobistej. Bezcenne jest
tu wychowanie młodych pokoleń, zarówno w szkole (np. akcje typu „sprzątanie świata”), jak i w domu – przez dobry
przykład i piętnowanie śmiecenia, gdzie
popadnie. Może dzięki temu za jakieś
dwadzieścia lat dzikie wysypiska będą
tylko nieciekawym wspomnieniem.
MiNa

1 maja wycofano ze sprzedaży papierowe
bilety średniookresowe. Zastąpiła je
karta ŚKUP i to właśnie po nią od kilku
dni ustawiają się kolejki w większości
Punktów Obsługi Klienta. KZK GOP już
zapowiada, że w najbliższych miesiącach
znikną ze sprzedaży wszystkie papierowe
bilety miesięczne

W

drażaniu każdych zmian towarzyszy zamieszanie. Nie
inaczej jest z kartą Śląskich Usług Publicznych (ŚKUP) zastępującą tradycyjne bilety średnio- i długookresowe.
1 maja znikły ze sprzedaży bilety
24- i 48-godzinne, 5-, 7- i 14-dniowe,
kwartalne, szkolne, wakacyjne oraz
miesięczne na okaziciela. Ci, którzy
2 maja chcieli zaopatrzyć się w kartę
ŚKUP, doładować ją lub wczytać w
autobusie, doznali sporego rozczarowania. System nie działał przez kilka
godzin na skutek awarii i przeciążenia.
Po weekendzie majowym wcale
nie było lepiej.
- Przyszłam w środę wyrobić
kartę, system się zawiesił. Wróciłam
nazajutrz, ale wtedy musiałam już
swoje odstać w kolejce - słyszymy od
jednej z pasażerek.
W Punkcie Obsługi Klienta przy
ul. Kosmonautów jak w ulu. Nieważ-

ne, czy ktoś przyszedł odebrać kartę
czy tylko ją doładować. Musi czekać,
by po 30 minutach usłyszeć, że karty
niespersonalizowanej tu nie otrzyma.
Nie otrzyma jej też w kiosku w sklepie
Netto, bo tam akurat awaria systemu.
Trzeba pofatygować się do Gliwic.
KZK GOP nie zwalnia tempa we
wdrażaniu projektu. Zapowiedział,
że 1 czerwca karta ŚKUP zastąpi
bilety miesięczne tramwajowe lub autobusowe na terenie dwóch lub więcej
miast. 1 lipca ze sprzedaży znikną
papierowe miesięczne na tramwaj lub
autobus na terenie jednego miasta. 1
sierpnia pasażerowie pożegnają się z
biletami autobusowo-tramwajowymi
na terenie jednego miasta oraz na
terenie dwóch miast i więcej.
Dotychczas posiadaczami karty
ŚKUP zostało 40 tys. pasażerów.
Docelowo ma ich być 150 tys.
/g/

reklama

Znakowanie jest bezpłatne.
Odbywa się wyłącznie za zgodą
oraz w obecności osoby pełnoletniej. Chętni powinni mieć przy
sobie dokument tożsamości ze
zdjęciem, fa kturę lub paragon
potwierdzający zakup roweru lub
jego książkę gwarancyjną.
Ci, którzy nie posiadają żadnego z powyższych dokumentów,
zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia.
Straż Miejska podkreśla, że
akcja adresowana jest wyłącznie do
knurowian.
Zna kowa nie potr wa do 28
września.
/g/
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Krywałd. Czas i wandale zrobili swoje...

Ścieżka mniej
dydaktyczna

Foto: Andrzej Porada
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Przy zalewisku na Zaciszu
znaki „obiecują
dydaktyczne”
atrakcje...

Leśny trakt wiodący od strony ulicy Michalskiego
w kierunku Zacisza jest ulubionym miejscem wielu
spacerowiczów i rowerzystów. Tędy wiedzie, czy
raczej wiodła, ścieżka dydaktyczna. Dziś bywalcy lasu
skarżą się, że ze ścieżki pozostało już niewiele, a stan
nawierzchni jest taki, że czasem trudno przejść

sygnały
czytelników

- W pewnym momencie skończyło
się zainteresowanie szkół i młodzieży
ścieżką dydaktyczną – mówi Ewa
Dobrzyńska, zastępca naczelnika
WGKRiOŚ, wyjaśniając, czemu trakt
podupada. – Aby temat powrócił, potrzebny byłby oddolny impuls ze strony
zainteresowanych.
Jeśli mieszkańcy bardziej cenili w
ścieżce walory rekreacyjne niż dydaktyczne, może warto pomarzyć o tym,
by w przyszłości zagospodarować ten
teren tak, aby był godnym dopełnieniem kąpieliska Zacisze, które już w
tym sezonie ruszy po generalnym remoncie? Poczekamy, zobaczymy. Do
realizacji takiej koncepcji potrzebne
byłoby porozumienie z Nadleśnictwem, no i, oczywiście, finanse.
Póki co, fragment ścieżki w okolicach restauracji „Zacisze Leśne”
przeszedł mały lifting za sprawą
gliwickiego Starostwa Powiatowego
i samorządu Knurowa w ramach
rea lizacji u nijnego projek tu pt.
„Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej
części Subregionu Centralnego”.
MiNa

... i atrakcji nie brak
- choć miejscami bardziej
dla miłośników rajdów
terenowych niż rowerzystów
i spacerowiczów

ogłoszenia

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

32 332 63 77

Znak wyblakł

- Jestem stałym klientem Intermarché i Bricomarché. Ostatnio
zauważyłem, że niektórzy kierowcy
wyjeżdżają z parkingu „pod prąd”,
na skróty. Najpierw się burzyłem.
Przestałem, gdy zobaczyłem prawie
nieczytelny znak zakazu, który tak
wyblakł, że przestał pełnić swoją rolę.
Nie wiem, czy to sprawa właścicieli
marketów, czy miasta, a może Policji,
dlatego dzwonię do was. Może ktoś
przeczyta i zareaguje.

P. R.

Schodki
bez ułatwień

- Dawno nie byłam w knurowskim
urzędzie przy ul. Ogana. Dzisiaj musiałam i przyznam, że jestem mile zaskoczona zmianą budynku i otoczenia.
Generalnie wydaje się OK, ale jest też
mały minus, który mnie bezpośrednio
dotyczy. Byłam z dzieckiem w wózku.
Z ul. Floriana do wejścia trzeba zejść
po schodkach na skarpie. Niestety,
ktoś zapomniał zaprojektować i wybudować zjazd dla wózków. Wiem, że
to tylko pięć stopni, i że można objechać nadrabiając raptem 50 m, ale
mimo wszystko przydałoby się takie
ułatwienie. Wedle mojego zdania laika
coś dałoby się jeszcze z tym zrobić...

Marzena z Knurowa
Not. bw

6

nią opiekę. Na trakcie stanęły tabliczki opisujące poszczególne gatunki
roślin występujących w krywałdzkim
lesie, a także słupki wyznaczające
trasę spaceru.
– Uczniowie poznają walory środowiska przyrodniczego najbliższej
okolicy – opisywała ją w 2005 roku
ówczesna gimnazjalistka z MG-4, Katarzyna Folga [„Czy gmina górnicza
może być gminą przyjazną środowisku?” - praca napisana pod kierunkiem mgr inż. Ewy Szczerbetki – dop.
red.]. – Uczą się rozpoznawać rośliny.
Poznają powiązania przyczynowo-skutkowe między elementami środowiska a człowiekiem i współzależności
pomiędzy człowiekiem a środowiskiem
przyrodniczym. Młodzież ma okazję
uczyć się nie tylko z podręczników, ale
i przez obserwację, pomiary i własne
wnioski. Dodatkowo szlifuje się wrażliwość na piękno przyrody.
Czas i działalność wandali zrobiły
swoje. Jakie są szanse, by ścieżce przywrócić dawną świetność?
W powstanie ścieżki był zaangażowany Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Knurów.

Foto: Mirella Napolska

Ś

cieżka dydaktyczna w krywałdzkim lesie powstała z myślą o
dzieciach i młodzieży, ale z jej
istnienia cieszyli się także dorośli,
traktujący ją jako miejsce spacerów.
Teraz jest w opłakanym stanie – ubolewają amatorzy leśnego wypoczynku.
To właściwie pozostałości po ścieżce
– znikło wiele tablic, brakuje słupków.
Tym, co najbardziej doskwiera mieszkańcom okolicy, jest stan nawierzchni
ścieżek, na których po deszczu można
utonąć w błocie, a gdy jest sucho,
skręcić kostkę. Podobno pogorszył
się znacznie po remoncie biegnącego
przez las torowiska, kiedy leśne trakty
były rozjeżdżane przez ciężarówki.
– Skarżą się na to chociażby panie, które regularnie spacerują tędy z
kijkami do nordic walking – przyznaje
radny Jan Furgoł. – Dużo ludzi chodzi
tu na spacery, z psami, z wózkami, z
dziećmi, jeździ rowerami. Przychodzą
tu też przedszkolaki.
Las jest terenem Nadleśnictwa
Rybnik, a trakt ścieżki jest użytkowany jako droga leśna. Trzykilometrowa
ścieżka dydaktyczna została wyznaczona tu kilkanaście lat temu z inicjatywy miasta i to ono sprawowało nad

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice
dla obszaru sołectwa Paniówki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice
dla obszaru sołectwa Przyszowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice uchwały
nr XXI/141/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
sołectwa Paniówki”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
- tj. do dnia 3 czerwca br.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48,
44-186 Gierałtowice,
- ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu
Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres:
pp@gieraltowice.pl.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz
art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Gierałtowice uchwały nr XXI/142/16 z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowice”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
- tj. do dnia 3 czerwca br.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48,
44-186 Gierałtowice,
- ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu
Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres:
pp@gieraltowice.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Gierałtowice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach, w Referacie Planowania Przestrzennego, codziennie za wyjątkiem sobót
i dni świątecznych pod numerem telefonu 32 / 30 11 371-372, 32/ 30 11 354.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Gierałtowice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach, w Referacie Planowania Przestrzennego, codziennie za wyjątkiem sobót
i dni świątecznych pod numerem telefonu 32 / 30 11 371-372, 32/ 30 11 354.
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Knurów. Koncert zespołu MjusiQ

Foto: Paweł Gradek
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MjusiQ zachwycił autentyczną
radością grania

Muzyczny
wehikuł czasu

Kiedy pod koniec ubiegłego roku rozwiązał się zespół
The Cumpels, Krzysztof Skowroński zapewniał, że
jako gitarzysta nie powiedział jeszcze ostatniego
słowa. Słowa dotrzymał, przedstawiając w sobotę
słuchaczom nowy zespół MjusiQ
młodszych obowiązkowa lekcja muzyki w najlepszym wydaniu.
Krzysztof Skowroński, Marcin
Kuś, Adrian Kowalski, Krzysztof
Gałuszka i Jacek Żyła zaprezentowali
autentyczną radość grania, zaś wokalistka Agnieszka Bury dowiodła, że
scena to jej żywioł.
MjusiQ czerpie z tradycji rock’a
i blues’a lat 60. i 70. Interpretacje

Publiczność była zachwycona

klasyków Led Zeppelin, Shocking
Blue, Roxette, Allman Brothers Band
czy Janis Joplin poder wał y publiczność z miejsc. „Venus”, „Whole
lotta love”, „What’s Up”, „Teksański”
- hity wybrzmiewały jeden za drugim, przywołując estetykę kolejnych
dekad.
/g/
Foto: Paweł Gradek

T

o był jeden z tych koncertów,
na które publiczność przyjeżdża motocyklami, a miejsca
w klubie zapełniają się do ostatniego.
Przepis na tak udany wieczór był
zaskakująco prosty: pięciu muzyków,
charyzmatyczna wokalistka i covery
kilku ostatnich dekad.
Dla nieco starszych był to powrót
do czasów beztroskiej młodości, dla

Pilchowice

Cuda
z bibuły

Gminny Ośrodek Kultury w
Pilchowicach zaprasza na warsztaty
bibułkarskie. Odbędą się one we
wtorek, 17 maja, w Domu Kultury
w Wilczy. Początek – o godz. 17.00.
– Jak zawsze gwarantujemy miłą,
twórczą atmosferę przy dobrej kawie
i słodkościach – zachęcają organizatorzy. – Można zabrać ze sobą gałązki do udekorowania wykonanymi

kwiatami.
Kto chce się zapisać lub zasięgnąć
bliższych informacji, może dzwonić
(nr tel. 503-978-654) lub kontaktować się mailowo (kultura.gok@
pilchowice.pl). Koszt uczestnictwa
w warsztatach to 10 zł. Ilość miejsc
jest ograniczona – kto pierwszy, ten
lepszy.
MiNa

Pilchowice

Wiosna na skrzypce i fortepian

14 maja Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom zaprasza na
muzyczną ucztę. W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach wystąpią uczniowie klas skrzypiec i fortepianu ze- Szkoły Muzycznej w Rybniku.
Wiosenny koncert rozpocznie się o godz. 16. Wstęp wolny.
/-/

ogłoszenia

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice
dla obszaru sołectwa Chudów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice
dla obszaru sołectwa Gierałtowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice uchwały
nr XXI/139/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
sołectwa Chudów”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
- tj. do dnia 3 czerwca br.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48,
44-186 Gierałtowice,
- ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu
Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres:
pp@gieraltowice.pl.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice uchwały
nr XXI/140/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
sołectwa Gierałtowice”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
- tj. do dnia 3 czerwca br.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48,
44-186 Gierałtowice,
- ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu
Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres:
pp@gieraltowice.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Gierałtowice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach, w Referacie Planowania Przestrzennego, codziennie za wyjątkiem sobót
i dni świątecznych pod numerem telefonu 32 / 30 11 371-372, 32/ 30 11 354.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Gierałtowice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach, w Referacie Planowania Przestrzennego, codziennie za wyjątkiem sobót
i dni świątecznych pod numerem telefonu 32 / 30 11 371-372, 32/ 30 11 354.
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Gierałtowice

Rajd po
okolicy

Klub Abstynentów Stokrotka
i Kółko Rolnicze zapraszają na
Rodzinny Rajd Rowerow y po
gminie Gierałtowice. W czwartek,
12 maja, ostatnia szansa, by się
zapisać
Rajd odbędzie się w sobotę, 14
maja. Start o godz. 10 sprzed budynku Urzędu Gminy.
Zapisy przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, w biurze podawczym UG oraz
z biurze sołtysa (obok poczty).
Koszt udziału to 10 zł (dorośli) i 5
zł (dzieci).
/bw/
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Bądźmy razem!
DLA PRZEGLĄDU

T

gość honorowy KDI Łukasz
Żelechowski. Na scenie będzie
się działo naprawdę wiele. Jak
na festyn integracyjny przystało
wystąpią artyści sprawni i niepełnosprawni. Dla uczestników
przygotowaliśmy wiele atrakcji,
nie tylko na scenie, ale także
poza nią, m.in. stoiska do malowania twarzy, robienia fryzur,
malowania figurek gipsowych.
Finał VIII Knurowskich Dni
Integracji będzie mieć wymiar
duchowy. W niedzielę w kościele
pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego zostanie odprawiona
msza św. dziękczynna w intencji
uczestników i organizatorów.
Knurowskie Dni Integracji
„Bądźmy Razem” to wspólne
przedsięwzięcie knurowskich
organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi: Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Caritas, MG2, MSP-2, MP-13 – wszystkie
placówki z oddziałami integracyjnymi – a także Zespołu Szkół
Specjalnych, Zespołu Szkół
Zawodowych, stowarzyszenia
TRION, Słoneczka i DPS Zameczek z Kuźni Nieborowskiej,
MOSiR-u, MOPS-u i Centrum
Kultury. Jak co roku, honorowy
patronat nad tym wydarzeniem
objął prezydent Knurowa Adam
Rams.
Jestem przekonany, że wysiłek wszystkich zaangażowanych
ludzi w to nasze święto integracji
przełoży się na konkretne efekty,
szczególnie w myśleniu i postrzeganiu osoby niepełnosprawnej.
Nie jest ważne, czy ktoś jest wysoki czy niski, jeździ na wózku
czy chodzi na własnych nogach,
ogląda świat własnymi oczami
czy raczej poznaje go poprzez
dotyk. Istotne jest, jakim jest
człowiekiem, jakie wartości są

Foto: Adam Pobłocki

omasz Rzepa, pomysłodawca, inicjator i
współorganizator Knurowskich Dni Integracji: - Niewiarygodnie, jak czas szybko
biegnie. Zdawałoby się, że nie
tak dawno zapraszaliśmy na I
Knurowskie Dni Integracji, a
tymczasem zbliża się już ósma
edycja tej imprezy pod hasłem
„Bądźmy Razem”. W tym roku
oficjalny start odbędzie się w
środę, 18 maja. Przewidziano
wiele atrakcji, m.in. koncerty,
spotkania, zawody sportowe i
wystawy. Warto skorzystać.
W przededniu inauguracji,
we wtorek (17 maja), młodzież
knurowskich szkół na dwóch
seansach będzie mogła zobaczyć
film pt. „Ze wszystkich sił”. To
ciekawa i ku pokrzepieniu serc
historia niepełnosprawnego
chłopca, który namawia ojca,
byłego sportowca, do wspólnego
udziału w zawodach Ironman,
odbywających się co roku w
Nicei. Nawołuje nie tylko do
pokonywania, pozornie niemożliwych do przekroczenia,
własnych ograniczeń, ale też
zwraca uwagę na rodzinę - temat w kinie często ignorowany.
W środę przed południem

odbędzie się olimpiada sportowa „Bądźmy Razem” z udziałem podopiecznych knurowskich
placówek, statutowo zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, oraz uczniów knurowskich szkół integracyjnych. Uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy
na środowe popołudnie. Uczestnicy naszego integracyjnego
spotkania odbiorą symboliczne
klucze do bram miasta.
W czwartek przewidziano
dwa spotkania z gośćmi KDI. W
tym roku są to Michał Ziomek
i Ryszard Czich. Równocześnie
w Domu Kultury w Szczygłowicach odbędzie II Integracyjny
Festiwal Artystyczny mieszkańców DPS-ów oraz młodzieży
miasta Knurowa. Po południu
na skwerze „przy fontannie” odbędą się gry, zabawy i ćwiczenia
gimnastyczne, zorganizowane
przez knurowskie stowarzyszenie TRION pod nazwą „Marsz
niewidomego”.
W piątkowy poranek zapraszamy do kina na I Integracyjny
Przegląd Talentów. Z kolei w
hali MOSiR-u koncentrować
się będą zmagania w ramach
zunifikowanego turnieju piłkarskiego o puchar prezydenta
miasta pod hasłem „Razem
Raźniej”. Wieczorem, o godz.
18, polecamy wystawę pasteli
„Moje widzenie świata” autorstwa Andrzeja Krawca. Ekspozycja będzie dostępna w Klubie
Sztukateria.
W sobotę po południu przy
arenie plenerowej w parku przy
ulicy Ogana odbędzie się VIII
Integracyjny Festyn Rodzinny. Podczas imprezy wystąpią
m.in. muzycy orkiestry KWK
Knurów, zespoły muzyczne i taneczne skupione przy Centrum
Kultury. Ale nie tylko - zagra i
zaśpiewa dla nas zeszłoroczny

informacja własna wydawcy
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pełnosprawnymi. Trzeba jednak
pamiętać, że nie wszyscy mają
taką możliwość. Dlatego tak
znaczące jest podejmowanie odpowiednich starań. Z tą właśnie
myślą powstały Knurowskie Dni

Integracji „Bądźmy Razem”. W
imieniu organizatorów serdecznie zapraszam wszystkich do
wspólnego świętowania – szczegóły na plakatach.

Not. bw

Knurów, Czerwionka-Leszczyny

Brąz na Tamie

Całkiem nieźle radzili sobie knurowscy krwiodawcy podczas
X Międzyklubowych Zawodów w Wędkowaniu Spławikowym
klubów HDK-PCK w Czerwionce-Leszczynach

W

Krwiodawcy cenią sobie wzajemne kontakty – wędkarskie zawody
dobrze służą podtrzymywaniu przyjaźni...

w jego życiu ważne, oraz to czym
potrafi dzielić się z innymi. Nie
trzeba podejmować wielkich
akcji tam, gdzie w sposób naturalny dokonuje się integracja
między ludźmi zdrowymi i nie-

sobotę knurowianie z Klubu Honorowych Dawców
Krwi im. dra Floriana Ogana rywalizowali z trzema z zespołami
z Czerwionki-Leszczyn i Bełku.
- Co prawda nie wygraliśmy,
ale smucić się nie musimy, bo zajęliśmy trzecie – można powiedzieć:
brązowe - miejsce – mówi Adam
Pobłocki, prezes knurowskiego
Klubu HDK.
Zwycięsko z wędkarskiej rywa lizacji na zbiorniku Tama
wyszli krwiodawcy-gospodarze z
Klubu A. Bery. Z drugiego miejsca
cieszył się Klub Fenix z Bełku, natomiast na czwartym zakończyła
zawody druga ekipa Feniksa.

- Indywidualnie nasz reprezentant, Zdzisław Radojewski,
zajął piąte miejsce – dopowiada
prezes Pobłocki.
Równolegle z wędkowaniem
w Czerwionce-Leszczynach odbywały się zawody w Mysłowicach
z udziałem 10 drużyn. Knurów
reprezentowała druga drużyna
Klubu HDK. Zajęła piąte miejsce.
W ry walizacji indy widualnej
siódme miejsce zajął Stanisław
Bogumił, wieloletni, obecnie honorowy prezes klubu.
Najbliższe tygodnie knurowscy krwiodawcy poświęcą aktywnej działalności.
- 21 maja weźmiemy udział w

corocznej akcji „Krew dla Polski” –
mówi prezes Pobłocki. – Tydzień
później będziemy uczestniczyć w
ogólnopolskiej pielgrzymce honorowych dawców krwi na Jasną
Górę.
Na początku czerwca knurowianie zaznaczą swoją obecność
na zawodach sportów obronnych
w Dusznikach-Zdroju.
21 czerwca rozpocznie się XL
Ogólnopolski Rajd Honorowych
Dawców Krwi PCK „Czerwona
Róża”.
- Oczywiście nas też nie zabraknie – zapewnia prezes Adam
Pobłocki.
/bw/
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Absolwentka malarstwa katowickiej ASP uzbrojona
w dłuto wyczarowuje z brzozowych
kawałków prawdziwe cuda

Knurów. Nietypowa biżuteria autorstwa Klaudii Kaczmarek, czyli...

Szlifowanie formy
Kolorowa i lekka, a przy tym oryginalna i coraz
bardziej rozpoznawalna - taka jest biżuteria
autorstwa knurowianki Klaudii Kaczmarek

B

iżuteria kryjąca się pod nazwą
Szlify nie powstaje w zakładzie
jubilerskim, ani - jak myślą niektórzy - z wydruku 3D. Klaudia Kacz-

marek tworzy ją w... drewutni. Uzbrojona
w dłuto, piłę i szlifierkę wyczarowuje z
brzozowych kawałków prawdziwe cuda:
wisiory, korale, kolczyki i pierścionki.

Umiejętności związane z obróbką
drewna nabyła pracując przy projektowaniu i wykonywaniu biżuterii
drewniano-bursztynowej. Aż w końcu
postanowiła zrobić coś na własną rękę.
- Zaczęłam od drewnianych skrzyneczek ze szlifowanymi elementami,
tworzącymi obrazy - wspomina początki Szlifów. - Z czasem stwierdziłam, że lepiej skupić się na czymś mniejszym i drobniejszym, czyli na biżuterii.
Jako że drewno to wdzięczny
materiał dla artysty, Klaudia wybrała
brzozowe, wytrzymalsze od lipowego.
Z jubilerską wręcz precyzją dokonuje
jego obróbki: szlifuje, poleruje, a później maluje i lakieruje.
- Czerpię inspiracje ze sztuki jubilerskiej, szukam ich też w internecie
- opowiada artystka. - Śledzę również
obowiązujące trendy.
Drewnianą biżuterię Klaudia wystawia na targach i imprezach promujących rękodzieło z całej Polski.
Spotyka się z życzliwymi reakcjami.
Ludzie są zaskoczeni, że takie cuda
można zrobić z drewna, gratulują
pomysłowości.
- A to daje mi zastrzyk energii i

Cluj-Napoca, Knurów. Sukces licealisty

Jak przetworzyć hałas w energię?
Dominik Romanów, uczeń Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego,
zdobył brązowy medal w kategorii Fizyka a Ekologia na
Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2016
w rumuńskim mieście Cluj-Napoca

D

ominik jest młodym i już utytułowanym naukowcem - w styczniu został laureatem Ogólnopolskiej
Konferencji Młodych Naukowców w Katowicach. Na co
dzień uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym w Knurowie.
Należy do elitarnej Grupy Twórczej Quark, która od 40 lat
reprezentuje Polskę na międzynarodowych konkursach
fizycznych. W Rumunii Polacy rywalizowali z reprezentantami 27 krajów. Wyjazd był bardzo udany - pięć medali
Kwarków z pewnością przejdzie do historii!
Dominik Romanów otrzymał brązowy medal w kategorii Fizyka a Ekologia. Skonstruował urządzenie, które,
wykorzystując efekt piezoelektryczny, wytwarza energię
elektryczną z hałasu.
- W przyszłości takie i podobne urządzenia mogą znaleźć
zastosowanie na lotniskach lub autostradach - tłumaczy
knurowianin.
Fizyka to świat dla wielu niedostępny i tajemniczy, więc
w trakcie budowania urządzenia nie zabrakło zabawnych
sytuacji.
- Kiedy poszedłem do sklepu elektronicznego, w celu
zakupienia przetworników piezoelektrycznych, sprzedaw-
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kopa - dodaje artystka. - Zaczynam
wierzyć, że w tym, co robię, coś naprawdę jest.
Szlify są lekkie i intensywne w
kolorze. Ich wyrazistość i zaskakująca
forma wymagają sporej odwagi od
klientek, które chcą je nosić. Dlatego
Klaudia jest otwarta na sugestie i
pomysły.
Z brzozową biżuterią odwiedziła
imprezy rękodzielnicze w największych miastach Polski, dzięki czemu
wśród wystawców i klientów zaczęła
być coraz bardziej rozpoznawalna.
Przyznaje, że z takim asortymentem
była jedyna.
Knurowianka traktuje rękodzieło
jak hobby. Zastanawia się, czy nie
skoncentrować się na doskonaleniu
umiejętności stolarskich, zwłaszcza
że fascynacja drewnem wzięła się od
starych mebli.

- Biżuteria nie jest moim docelowym punktem. Nie zatrzymam się na
tym. Chciałabym w przyszłości robić
rzeczy użytkowe - zapowiada.
Tymczasem przygotowuje się do
wyjazdu na kolejne targi.
Artystka, którą ponad rok temu
poznaliśmy przy okazji zwycięstwa na
Festiwalu Form Radykalnie improwizowanych, wróciła do malarstwa, wykorzystując w nim elementy drewniane. Obecnie z kilkoma koleżankami
przygotowuje się do wystawy, która
niebawem odbędzie się w Olkuszu.
Brzozową biżuterię można oglądać i zamawiać na Facebooku, wystarczy w wyszukiwarkę wpisać: SZLIFY.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem portalu DaWanda.
Paweł Gradek

Foto: arch. Klaudii Kaczmarek

Częstochowa

Odwiedzą Matkę

W sobotę, 14 maja, parafia Cyryla i Metodego
organizuje knurowski dzień na Jasnej Górze

O
Dominik Romanów (drugi z lewej) z reprezentacją
Polski na ICYS 2016

czyni odparła mi, że ,,pieców elektrycznych nie sprzedaje”
- śmieje się Dominik.
Obdarzony niezwykłym talentem knurowianin
śmiało stawia pierwsze kroki w naukowym świecie, promując nie tylko siebie i szkołę, ale również
Knurów.

dwiedziny u Matki Boskiej Częstochowskiej rozpocznie msza
święta o godz. 16.30 w kaplicy Serca
Jezusowego. O godz. 19 organizatorzy zapraszają do Sali Różańcowej na
wykład ojca Melchiora „Cuda i łaski
za przyczyną Jasnogórskiej Matki”.
Dzień podsumuje Apel Jasnogórski
o godz. 21.

Wyjazd autokaru z Knurowa o
godz. 14.30 z parkingu obok Ratusza.
Zapisy w zakrystii i kancelarii parafii
pw. świętych Cyryla i Metodego. Dla
osób, które chcą same dojechać do
Częstochowy, zbiórka o godz. 16.15
przy pomniku kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
jb

informacja własna

Jb, foto:arch. Grupy Twórczej Quark
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Knurów

A może majówka na dwóch kółkach...

Nareszcie wiosna w pełnej krasie. Znakomita okazja, by odkurzyć - jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił - zimujące
w piwnicach rowery. I ruszyć w drogę. Nawet w obrębie Knurowa jest gdzie „kręcić” i co oglądać. Sprawdziliśmy
Nie masz kondycji? Żaden problem. Gdzie lepiej ją wyrabiać jak
nie koło domu, czyli – wedle naszej
propozycji - w Knurowie. Z przewodnik posłużył na fragment mapy
tras rowerowych, wydanej przez
Powiat Gliwicki w 2012 r. My przemierzyliśmy leśne dukty, natomiast
sporo większym zacięciem wykazali
się cykliści-radni – Piotr Barchański,
Tomasz Mazur i Andrzej Porada,
którzy przetestowali też uliczne i
osiedlowe odcinki ścieżek rowerowych.
- Pierwsze wrażenie: jest gdzie
jeździć – przyznaje pan Andrzej. –
Jak ktoś zechce, to naprawdę sporo

Miejskie odcinki ścieżek rowerowych
przetestowali Andrzej Porada, Piotr
Barchański i Tomasz Mazur

2

kilometrów wykręci.
Szczególnie wiele, na lokalną
skalę, oferuje kompleks leśny od
Krywałdu po Dębieńsko i od Szczygłowic po Bekszę.
- Wiosenna zieleń, okazałe drzewa, nie aż tak bardzo strachliwe zwierzęta, piękny ptasi śpiew, no i taki
kojący spokój – wylicza pan Piotr.
– Nie byliśmy jedynymi, którzy
to dostrzegli, bo spotykaliśmy ludzi
na trasie – dopowiada pan Tomasz.
Na pana Grzegorza z Dębieńska
natknęliśmy się w pobliżu stawu
Bagniska. Z córką przyglądał się
łowiącym w pobliżu wędkarzom.
- Nieraz tu zaglądamy. Tym ra-

zem córka szuka dużych szyszek na
plastykę. Znaleźliśmy – uchyla sakwę
wypełnioną zebranymi okazami.
- I jelonka widzieliśmy! – pokrzykuje dziewczynka. – I ślimaki,
i zajączka...
Niestety, natknąć się też można
na inne znaleziska: śmieci, szczątki
aut, a nawet meble.
- No, ktoś musiał się sporo natrudzić, by to tu przytargać – komentuje
pan Jerzy, którego spotkaliśmy na
drodze technicznej autostrady A1.
Jazda po leśnych ścieżkach nie
jest specjalnie kłopotliwa. Tylko
gdzieniegdzie, po deszczu, może być
nieco błotniście.

- W kilku miejscach przydałoby
się lepsze utwardzenie, zwłaszcza w
rejonie ścieżki dydaktycznej na Zaciszu – podpowiada Andrzej Porada.
– Na wielu odcinkach jest, co widać,
czyli ktoś o to dba.
Nieco więcej uwag zbierają ścieżki po terenach zurbanizowanych.
- Ścieżka, a tak naprawdę chodnik, wzdłuż ul. Lignozy ma już swoje
lata. To widać i czuć po wybojach
– zauważa Piotr Barchański. – Oczywiście przejechać się da, jednak w
przyszłości nie da się uniknąć naprawy albo przebudowy nawierzchni.
- Dość intrygujące, bo tak to trzeba
ująć, jest oznakowanie ścieżki przy

zbiegu ulicy Lignozy i Al. Piastów –
zauważa Tomasz Mazur. – Warto też
zwrócić uwagę na oznakowanie nowej
ścieżki wzdłuż wieżowców, bo to w
zasadzie deptak.
Spostrzeżeń – na plus i na minus
– nie brakuje. Własne zdanie najlepiej wyrobić samodzielnie. Do czego
namawiamy. Wiosna w pełni, lato
tuż, tuż – zachęcamy do przejażdżek.
Zobaczysz coś ciekawego, zrobisz fajne zdjęcie, chcesz skrytykować bądź pochwalić – nie zapomnij
o nas: redakcja@przegladlokalny.eu.

Zalewisko blisko ul. Przemysłowej

Najzagorzalsi miłośnicy przejażdżek
przemierzali leśne ścieżki wczesną wiosną
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Foto: Bogusław Wilk, Andrzej Porada i
arch. AiP Barchańscy

1
Przemysł ma swoje prawa – i od takich
widoków trudno uciec...

2

3

Szlak czerwony w pobliżu A1: na mapie, owszem,
jest, ale w terenie trudno go namierzyć, a jeśli
już, to z... przeszkodą

4
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Paśnik na Zaciszu
Bagniska w całej krasie

4

5

4
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Chodnik/ścieżka wzdłuż ul. Lignozy
liczy 20 lat; jak widać to widać...

5

10

Al. Piastów – jeden z najładniejszych
odcinków pieszo-jezdnych

Mapa tras rowerowych: wydawnictwo Starostwa Powiatowego w Gliwicach

10
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Szczególną ostrożność należy zachować na przejeździe
kolejowym na szlaku niebieskim
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Z kart historii Knurowa

Chrzest Mieszka wpłynął
na historię i współczesność

- Według tradycji, która się zachowała wśród starych obywateli tutejszych, przeszedł
jeden z dawniejszych proboszczów na wiarę luterską i ożenił się z swoją gospodynią.
Z powodu tego Knurowianie wygnali go i parafia została tymczasem przyłączona
do Gierałtowic – tę interesującą opowieść przywołuje w swojej kronice „Knurów i Krywałd”
ks. Alojzy Koziełek. Historia kościoła na ziemiach polskich obfituje w ciekawe wydarzenia.
1050 lat od chrztu Polski to sposobność, by przypomnieć realia sprzed dziesięciu wieków
i ich wpływ na następne pokolenia

W kwietniu 1966 roku w Knurowie gościł arcybiskup
wrocławski Bolesław Kominek; - Całym sercem błogosławię napisał do wiernych

J

ak naprawdę wyglądały ostatnie
dekady pierwszego tysiąclecia na
ziemiach Piastów, co do tego całkowitej pewności nie ma. Trudno się
dziwić, niewiele jest źródeł, na których
mogą się opierać historycy. Mnożą
się hipotezy, domysły i teorie. Mimo
wszystko w tym bardzo ciekawym
tyglu niewielu pewników i mnóstwa
domniemań udaje się zaczerpnąć wiedzę, która jakiś obraz zamierzchłych
dziejów nam rysuje.
Za datę chrztu przyjmuje się 14
kwietnia 966 roku – Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Nie brak
innych propozycji, ale – w świetle
obecnej wiedzy – ta wydaje się mieć
najwięcej zwolenników.
Jak mogły w yglądać chrzciny
księcia Piastów – Mieszka (bywa też
określany jako „Mesico”)? Zapewne zanurzył się on w baptysterium
(chrzcielnicy), a biskup (jego imienia
nie znamy) wypowiedział łacińską
formułę: „Ego te baptiso in nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti” (Ja cię
chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego). Zaraz potem mogła się odbyć ceremonia przyjęcia sakramentu
Bierzmowania.
Za wodzem sakramenty przyjęli
członkowie jego dworu.
Czy książę Piastów musiał przyjmować chrzest? Nie. To była jego wola
i decyzja. U jej podłoża można doszukiwać się kilku przyczyn. Najczęściej
wskazuje się na chęć wzmocnienia
młodego państwa (czy raczej podwalin
pod państwo) Mieszka wobec Niemiec
i Słowian Połabskich. Także na wolę
utrwalenia i wzmocnienia sojuszu
polsko-czeskiego, zawiązanego w 965
roku poprzez małżeństwo z Dobrawą
(około 930-977), córką księcia czeskiego Bolesława.
W 968 roku przybyła do Polski
grupa duchownych z biskupem misyjnym Jordanem. Prawdopodobnie siedzibą urzędową biskupa było Gniezno.
Pod koniec swojego panowania
12

książę Mieszko oddał się pod opiekę
papiestwa. Wskazuje na to wystawiony
przez piastowskiego księcia, dokument
łaciński „Dagome iudex”.
Czy chrzest przyjęty przez władcę
Piastów pod koniec X wieku miał
wpływ na Knurów, założony trzy wieki później? To ciekawa kwestia, warta
dogłębnych rozważań, idealna dla
pasjonatów historii. Ale nie trzeba być
zawodowym historykiem, by dostrzec
intrygujące zagadnienia.
Osada o nazwie Cnurowicz powstała najprawdopodobniej w drugiej
połowie X III wieku. Znane nam
źródła pisane, które o niej wspominają, pochodzą z 1305 roku. Mówią
o Knurowie i wielu ościennych miejscowościach jako przynależących do
biskupstwa wrocławskiego. Nie jest
wykluczone, że pierwsi knurowianie
chrzczeni byli przez cystersów z nieodległych Rud (1252 – rok założenia
klasztoru).
Bardzo możliwe jednak, że chrześcijaństwo na naszych ziemiach pojawiło się wcześniej niż za czasów
Mieszka I. Wielce prawdopodobne,
że przyjęli je – jak pisze już ks. Alojzy
Koziełek w swojej kronice pt. „Knurów
i Krywałd” z 1937 roku – „przodkowie
nasi zdaje się już 100 lat przedtem od
św. apostołów słowiańskich Cyryla i
Metodego lub ich uczniów. Na to wskazuje legenda o poselstwie św. Metodego
do „księcia siedzącego nad Wisłą” krzyż
grecki dwuramienny, umieszczony
przeważnie na starych modrzewiowych
kościołach, a także na zabytkowym
kościele Knurowskim, oraz kult św. Klemensa (w Lędzinach, w Miedźnej i góra
Klimczok przy Bielsku), rozszerzony
przez apostołów słowiańskich”.
To kiedy i w jakich okolicznościach
chrześcijaństwo pojawiło się na okolicznych ziemiach to fascynująca kwestia, godna osobnego przestudiowania
i opisania. Wracając do wątku chrztu
Mieszka I i jego późniejszego o dwa,
trzy wieki oddziaływania na Knurów

i okolice, warto ponownie przywołać
kronikę ks. Koziełka. Zauważa on, że
pod względem organizacji kościelnej
„należała nasza okolica do diecezji
Wrocławskiej, utworzonej przez króla
Bolesława Chrobrego około roku 1000.
Dalsza okolica na wschód, począwszy
od Paniów, Mokrego i Orzesza należała
do diecezji krakowskiej jako pierwotna
ziemia krakowska”.
Autor kroniki ubolewa, że „wiadomości z pierwszych czasów historycznych są bardzo skąpe”. Ale dodaje:
„Z czasów, gdy biskupem wrocławskim
był Walter, rodowity Belgijczyk (1149-

winności finansowe wobec papiestwa.
Za czasów Bolesława Chrobrego, syna
Mieszka I, Polska płaciła papieżowi
świętopietrze – 1 denar na rok od
rodziny. Za ściąganie daniny odpowiadali biskupi. Czynili to poprzez
proboszczów.
Realizacja obowiązku nie zawsze
przychodziła bez oporu. „Od czasów
przejścia pod zwierzchnictwo czeskie
Ślązacy zaczynali odmawiać płacenia
świętopietrza, ponieważ na ziemiach
czeskich nie obowiązywało świętopietrze” – pisze ks. Koziełek. I kontynuuje:
„Jednakowóż Kuria rzymska jeszcze

przez setki lat uznawała diecezję wrocławską [czyli tę, do której należał
Knurów – dop. red.] jak przynależną
do diecezyj polskich i obstawała przy
żądaniu świętopietrza. Ostatecznie r.
1327 król czeski Jan Luksemburczyk
uznał świętopietrze na Śląsku”.
To jednak nie załatwiało spraw y. Odwołajmy się ponownie do
kroniki Koziełka: „Mimo to jeszcze
długo wzbraniały się parafie płacić
świętopietrze. W r. 1332 rzucił delegat
papieski Galhardus interdykt [zakaz
odprawiania obrzędów – dop. red.] na
ziemię Gliwicką z powodu nie płacenia

1000-lecie chrztu Polski nie umknęło
uwadze poczty w Watykanie i Wielkiej
Brytanii, czego dowodzą te piękne
kartki

1169), istnieje spis kasztelanij czyli
grodów, leżących w obrębie tej diecezji.
Najbliższą kasztelanią w naszej okolicy
była „gradice Golensicezke” w pobliżu
Raciborza. Kasztelanie były pierwszymi parafiami. Według łacińskiego opisu
cystersów lubuskich grody składały
się tylko z zamku, kościoła, gospody i
targowiska. Stąd przyjęło się u ludności okolicznej utożsamianie Kasztel =
Kościół (po czesku Kostel).
Najstarsze wiadomości z bliższej
okolicy mamy z Rybnika. Około roku
1200 założyła tu Ludmiła, żona księcia Raciborskiego Mieszka I., klasztor
Premonstratensek i obdarzyła kościół
Zbawiciela w Rybniku dziesięciną wsi:
Rybnik, Smolna, Zalecie (obecnie Lasoki), Książenice i innych”.
Po przyjęciu chrztu przez Mieszka I na ziemiach podległych władcy
Kościół rozpoczął budowę swoich
struktur. Wiązały się z tym też poPrzegląd Lokalny Nr 19 (1208) 12 maja 2016 roku
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Atrakcją uroczystości były
uczniowskie występy

Kartki z Watykanu (wyżej) i USA (niżej) nawiązujące do „Sacrum
Poloniae Millennium” i „1000 lat Polskiej Kultury”; z prawej strony
seria znaczków poczty watykańskiej (m.in. z polskimi inskrypcjami),
a na dole strony znaczek wydany w Brazylii

Chrzest Polski – 1050. rocznica

Z wiarą przez wieki
rze katolickiej (mimo, że jej władcą
był luteranin książę Jerzy Hohenzollern). W 1587 roku docenił to biskup
wrocławski Andrzej Jerin, który wystosował specjalny list do gliwiczan,
wyrażając w nim uznanie za stałość w
wierze ojców.
Wojna trzydziestoletnia (16181648) skutkowała spustoszeniem
kraju i zubożeniem ludności. Wiele parafii straciło samodzielność,
brakowało księży. Mniejsze wsie
przyłączano do sąsiednich parafii.
Prawdopodobnie wówczas Knurów
i Krywałd zostały przyłączone do
parafii Gierałtowice.
I tu ciekawa historia, przywołana
przez ks. Koziełka: „Według tradycji,
która się zachowała wśród
starych obywateli tutejszych,
przeszedł jeden z dawniejszych proboszczów na wiarę
luterską i ożenił się z swoją
gospodynią. Z powodu tego
Knurowianie wygnali go i
parafia została tymczasem
przyłączona do Gierałtowic”.
Samodzielną paraf ią
Knurów stał się dopiero na
początku X X wieku. Poprzedziły to długotrwałe zabiegi. Ale
to osobna historia, godna opisania w
przyszłości...
Już z tego, bardzo skróconego,
opisu pier wsz ych k i l k u w ieków
chrześcijaństwa na naszych ziemiach
wynika, że jedna decyzja może wpłynąć na dzieje kraju, nawet kontynentu i świata. Bez wątpienia to, co uczynił Mieszko I, przyjmując chrzest,
sprawiło, że historia potoczyła się
tak jak potoczyła. Zupełnie inaczej
byłoby, gdyby odciął się od chrześcijaństwa łacińskiego albo przyjął
bizantyjskie. To jednak obszar do
fascynujących rozważań na zasadzie
„co by było, gdyby...”. Poprzestając
na tym, co faktycznie się zdarzyło, też na brak wrażeń nie
możemy narzekać...
Maria Grzelewska, bw
PS. Serdecznie dziękujemy Bogusławowi
Szygule, kustoszowi Izby Tradycji KWK
Knurów za wybór i udostępnienie niezwykle ciekawych zbiorów filatelistycznych.
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rocz ystości zgromadzi ł y w ielu
widzów: uczniów, pedagogów, pracowników oświaty, urzędników, społeczników. Nie zabrakło też samorządowców
z wójtem gminy Gierałtowice Joachimem
Bargielem i przewodniczącym Rady Gminy Józefem Buchczykiem.
W słowie wstępnym wójt Bargiel
przywołał historyczne okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I oraz konsekwencje tej decyzji dla młodego państwa
polskiego. Dopełnieniem słów był dokumentalny film, nakręcony przez uczniów
gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego, pod opieką historyka Stefana Dudy.
Młodzi filmowcy poszerzyli perspektywę,
odnosząc się dziejów najbliższej okolicy
i znaczenia chrześcijaństwa w historii regionu. Nastolatki próbowały m.in. dociec,
kim byli Cyryl i Metody, patroni jednej z
knurowskich parafii, prowadzący już w
IX wieku (czyli przed chrztem Mieszka I)
misję chrystianizacyjną wśród Słowian.
- Myślą przewodnią uroczystości było
wskazanie na różnice w okolicznościach
historycznych, jakie towarzyszyły obchodom 1000. rocznicy przyjęcia chrztu w
1966 oraz 1050. rocznicy w 2016 roku –
podkreśla Stefan Duda.
Temu celowi służyło sprowadzenie
do Gierałtowic wystawy, przygotowanej
przez Instytut Pamięci Narodowej, pod
hasłem „Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społeczno-politycznego w Polsce
Ludowej w latach 1945–1989”. Prelekcję
na temat ekspozycji wygłosiła jedna z jej
autorek - Monika Bortlik–Dźwierzyńska
z IPN w Katowicach.
- Autorka opisała skrupulatnie zaplanowaną przez komunistów strategię
walki z Kościołem jako instytucją stanowiącą, w oczach władz, zagrożenie dla
idei całkowitego podporządkowania sobie

społeczeństwa polskiego – wyjaśnia Duda.
Akademia okazała się idealną okazją
do publicznego uhonorowania laureatów
konkursu fotograficznego, poświęconego
obiektom kultury sakralnej. Twórcy na
pięknych zdjęciach uchwycili kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne oraz
mogiły cmentarne z terenu Chudowa,
Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic.
Ilość i wysoki poziom prac mile zaskoczył
organizatorów.
Publiczność bardzo ciepło przyjęła
występy zespołu Uskrzydleni, kierowanego przez siostrę Janinę ze Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi
Panny.
- Podczas uroczystości miała miejsce
premiera pierwszej płyty zespołu. Tytuł
płyty „Nadzieja” nawiązuje do hasła
obchodów rocznicy Chrztu Polski - Gdzie
chrzest tam nadzieja – podkreśla Stefan
Duda. - Autorem tekstu i muzyki do nagrań był uczeń klasy trzeciej gimnazjum
Patryk Grzegorzyca. Zaprezentowano
również teledyski do dwóch utworów,
wykonywanych przez młodych muzyków.
Kilkadziesiąt egzemplarzy płyty, nagrywanej w profesjonalnym studio muzycznym, rozeszło się błyskawicznie wśród
publiczności.
Zwieńczeniem obchodów rocznicowych były wystąpienia Janiny Cichej-Rożek z Koła Związku Górnośląskiego w
Gierałtowicach i czyniącej honory gospodarza placówki dyrektor Doroty Jęchorek.
Rangę obchodów 1050. rocznicy przyjęcia chrztu przez Mieszka I podkreśla
umieszczenie gierałtowickiej uroczystości w ogólnopolskim wykazie wydarzeń
rocznicowych zamieszczonych na stronie
www.chrzest966.pl .
Oprac. bw

Foto: Joanna Orzech

informacja własna

świętopietrza. R. 1335 dekanat gliwicki
jeszcze był winien 2,39 grzywien. Parafia Przyszowice zapłaciła według spisu
z r. 1335 świętopietrze w wysokości 2
szkojców. Knurów nie jest wymieniony
w tym spisie, nie zapłacił więc świętopietrza”.
W związku ze świętopietrzem w
1447 r. sporządzono dokładny spis
parafii diecezji wrocławskiej. Knurów
należał do dekanatu gliwickiego,
który z kolei był częścią archidiakonatu opolskiego (w całej diecezji było
ich cztery: Opole, Głogów, Legnica i
Wrocław).
Jak w XV wieku wywiązywano się z
daniny? Po ogłoszeniu, że będzie zbierane świętopietrze, w kościele umieszczano zamkniętą skrzynkę (klucze do niej mieli wyłącznie
dziekan, proboszcz i jeden
parafianin). Do tej skrzynki
parafianie składali datki.
Następnie była otwierana
przez osobę uprawnioną.
Składka trafiała do dziekana.
Wielkość taksy świętopietrza pozwala ocenić
wielkość danej parafii. Rejestr świętopietrza z 1447
roku wskazuje, że Knurów w XV
wieku był mniejszy od Ornontowic
i Bujakowa. Podobne mu wielkością
były Gierałtowice, Przyszowice i... Zabrze (dzisiaj trudno w to uwierzyć...).
Najmniejsze w okolicy były Smolnice
i Chudów.
W znanych nam dokumentach
średniowiecznych nie ma mowy o
proboszczach knurowskich, ani też
gierałtowickich. Gierałtowice, do
których parafia w Knurowie została
przyłączona, wykazują proboszczów
od XVII wieku.
To nie znaczy, że w ogóle brak
takich informacji. Już ks. Koziełek zauważa: „R. 1580 zadokumentowany jest
jako patron (kolator) kościoła knurowskiego Wacław Repta, którego rodzina
posiadała już r. 1534 wieś Knurów.
Później wymieniony jest jako patron
kościoła knurowskiego Asweryn Freywaldt, a w r. 1626 Stanisław Szeliga”.
W czasach reformacji mieszkańcy
ziemi gliwickiej pozostali wierni wie-

Ciekawe prelekcje i film, wystawa
Instytutu Pamięci Narodowej
oraz artystyczne występy złożyły się
na uroczystości nawiązujące do 1050
rocznicy chrztu Polski w gierałtowickim
Zespole Szkół
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rozrywka nr 19

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Maksymilian Miketa z Czerwionki-Leszczyn Antoni Brachaczek z Kuźni Nieborowskiej
ur. 4.05.2016 r., 3500 g, 55 cm

Stanisław Kulawik z Ornontowic
ur. 8.05.2016 r., 4260 g, 60 cm

Zoﬁa Malik z Czerwionki-Leszczyn
ur. 9.05.2016 r., 3410 g, 50 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.
16/2016 brzmiało: „SZCZENIAK”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Dominika Rozumek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 5.05.2016 r., 4560 g, 60 cm

Borys Makal z Knurowa

ur. 9.05.2016 r., 3300 g, 55 cm

Pola Brojek z Knurowa

ur. 10.05.2016 r., 3250 g, 51 cm

informacja własna wydawcy

13-17.05.2016 r.
PIĄTEK-WTOREK

19

12.05.2016 r.
CZWARTEK

Dzielny kogut Maniek
- godz. 16.00

Księga dżungli -3D
- godz. 16.30
Piąta fala
- godz. 18.30

Były sobie człowieki
- godz. 17.45
Dzień Matki
- godz. 19.30
Pięćdziesiąt twarzy Blacka
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

14
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Knurów

Warszawa czeka na młodzież

1 czerwca sześcioro uczniów z Miejskiego Gimnazjum nr 3 zasiądzie
w poselskich ławach XXII Sejmu Dzieci i Młodzieży. Młodzież miejsce
w parlamencie wywalczyła pomysłowością i ciężką pracą

Foto: Justyna Bajko

Śląskich, panowie - Izbą Tradycji.
Celem było zbadanie, jak dane miejsce
funkcjonuje w świadomości lokalnej
oraz co zrobić, aby stało się bardziej
popularne wśród knurowian. Do
badań dziewczyny wykorzystały tę
samą metodę, czyli sondę, ale rozwiązania wskazały różne. Aby rozsławić
pomnik, Jessica i Patrycja zaplanowały organizację Biegu Powstańców
oraz konkurs plastyczny „Cegiełka
dla Powstańców”, natomiast Justyna
i Katarzyna zdecydowały się na grę
miejską. Błażej i Kamil zaproponowali
konkurs plastyczny „Knurów - miasto
na węglu stojące”.
Realizacja projektów wymagała
od młodzieży ciężkiej pracy, kreatywności oraz współpracy z instytucjami.
Uczniów wspierali nauczyciele, przede
wszystkim Iwona Nachman, nauczycielka historii z MG-3 i Bogusław
Szyguła, kustosz Izby Tradycji. Wyniki rekrutacji pojawiły się na stronie
internetowej SDiM kilka dni temu.
Udało się! Komisja uznała, że wszyst-

Knurowska reprezentacja w sejmie wraz z nauczycielką Iwoną Nachman. Od lewej:
Iwona Nachman, Kamil Kowalczyk, Justyna i Katarzyna Urbanek, Jessica Pępek,
Patrycja Smolińska i Błażej Bęben

D

o sejmu startowały trzy drużyny: Justyna i Katarzyna
Urbanek, Patrycja Smolińska
i Jessica Pępek oraz Błażej Bęben i

Kamil Kowalczyk. Wszyscy z MG-3.
Do udziału zachęcili uczniów „byli”
posłowie - Dominika Żmuda i Dawid
Puchalski.

kie drużyny zasługują, aby znaleźć się
w sejmie.
Do Justyny, Katarzyny, Kamila i
Błażeja informacja o tym, że jadą do
Warszawy, dotarła w czasie wycieczki
do Paryża; Patrycja była wtedy na
zajęciach pozalekcyjnych. Jessica
tak bardzo się ucieszyła, że od razu
zadzwoniła do dziadków. Były łzy
wzruszenia i moc gratulacji.

Poza schematami

Ci młodzi: jacy są? Patrycja pasjonuje się zdrowym stylem życia, Jessica
chciałaby zostać dziennikarką, Justyna
uwielbia jazdę konną, Katarzyna narciarstwo, a Kamil z Błażejem grają w
zespole muzycznym „Black Jack” oraz
fascynują się inżynierią medyczną.
Wiele ich różni, ale łączy przekonanie, że warto tworzyć życie według
własnego scenariusza i podążać za
marzeniami.
- W życiu ważne jest, aby robić to,
co chcemy robić, a niekoniecznie to,
co musimy - mówi z przekonaniem
Kamil.
- Wciąż trzeba szukać czegoś nowego, rozwijać się, żeby nie popaść w rutynę - dodaje Justyna. - I nie wchodzić w
schematy. Być po prostu sobą.
Przyszli posłowie nie marzą o politycznej karierze. Do Warszawy jadą
po przygodę i ciekawe doświadczenia.
- Mamy nadzieję, że będziemy się
świetnie bawić! - śmieje się młodzież.
Jb

foto-migawka

Temat tegorocznej rekrutacji dotyczył miejsc pamięci, ważnych dla
lokalnej społeczności. Dziewczyny
zajęły się pomnikiem Powstańców

Foto: Grażyna Lubszczyk

Foto: Justyna Bajko

„Asy” z opiekunami
i organizatorami

Asy z młodszej klasy

Gierałtowice

Zdrowe Asy

Zdrowe odżywianie wzięli sobie do serca
organizatorzy i uczestnicy gminnego konkursu
„Asy z młodszej klasy” dla uczniów klas I-III
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Gierałtowicach

U

czestnicy zmagali się m.in. z ortografią, rozwiązywali zadania
matematyczne, a także wykazali się
znajomością zasad zdrowego odżywiania.
W tej w y rów na nej i ba rd zo
dobrze sobie radzącej stawce palma

pierwszeństwa przypadła drużynie
z Paniówek.
Wśród podziwiających i oklaskujących umiejętności uczniów byli
przedstawiciele samorządu i rodziców - Barbara Mansfeld – kierownik
Referatu Edukacji i Zdrowia w Urzę-

Przegląd Lokalny Nr 19 (1208) 12 maja 2016 roku

SP Chudów: Filip Augustowski, Kacper Hanslik, Katarzyna Szczepanik
(opiekun: Joanna Sowa);
ZSP Gierałtowice: Julia Czerwińska,
Marcin Marcol, Małgorzata Rajca
(opiekunki: Beata Adamczyk, Grażyna Lubszczyk i Urszula SzymikSmolnik);
ZSP Paniówki: Natalia Niczyporuk,
Maria Nocoń, Amelia Wyrobek (opiekunki: Mariola Baczewska i Maria
Szukała);
ZSP Przyszowice: Matylda Łukasik,
Magdalena Mrozek, Agata Pilny
(opiekun: Iwona Łachan).
Ko nk ur s zo r ganizowa ł y: B e at a
Adamczyk, Beata Kulasa, Grażyna
Lubszczyk, Elżbieta Michalik, Urszula Szymik-Smolnik i Anna Winiarska.

dzie Gminy w Gierałtowicach oraz
Robert Czerwiński – przewodniczący
Rady Rodziców SP w Gierałtowicach.
Miły, co oczywiste, przywilej wręczenia nagród przypadł w udziale
wicedyrektor Dorocie Jęchorek.

Miesiące starań i w końcu stało się - ruszył remont wiaduktu
w Szczygłowicach. Mieszkańcy od dawna czekali na ten moment.
- Wiadukt sypał się nam na głowę - śmieje się szczygłowiczanka
. - Niszczał
na naszych oczach... Aż szkoda było patrzeć, że taka ładna
aleja Piastów
zaczyna się tak brzydko.
Z remontu cieszy się również nasza stała czytelnic zka.
- Jestem bardzo szczęśliwa! W końcu woda nie będzie zalewała
wizerunku
Jana Pawła II - mówi z ulgą.
jb

Gliwice

Przez siedem
granic
Gratka dla tych, którzy kochają literaturę! 19 maja (czwartek) na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Handlowego „Forum” do Gliwic
przyjedzie Olga Tokarczuk, pisarka, twórczyni głośnych „Ksiąg Jakubowych”.
Spotkanie autorskie o godz. 18 w CH Forum (ul. Lipowa 1). Wstęp wolny.
/-/

informacja własna

Oprac. bw

15

OGŁOSZENIA
USŁUGI
Docieplanie domów, malowanie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190
18-21/16

Drewno rozpałkowe. Tel. 600 895 294

www.przegladlokalny.eu

Sprzedam duże, po remoncie, 4-pokojowe,
71 m2, I p., ładne mieszkanie na os. WP II,
ul. Marynarzy w Knurowie. Cena 255 tys. do
negocjacji. Tel. 530 469 141

18-19/16

S p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą 12 , 5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080

16-19/16

17-20/16

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, mozaiki. Tel. 785 948 716

Sprzedam działkę rekreacyjną o powierzchni
400 m 2 , na terenie Ogródków Działko w ych „Goździk ” (Kr y wałd – Jagielnia).
Tel. 793 020 824

18-21/16

19-21/16

MOTORYZACJA
Gładzie, malowanie. Tel. 511 910 298

16-19/16

Montaż samochodowych instalacji gazowych – haków holowniczych. Gwarancja 5
lat. AUTO GAZ Serwis, Knurów ul. Szpitalna
21A. Tel. 506 581 748

19-22/16Y

Mycie klatek schodow ych w Knurowie.
Tel. 603 788 659
19-20/16

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

1-21/16

Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625
17-26/16

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.
3-22/16

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

1-21/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

17-26/16

SPRZEDAM
Sprzedam meble dziecięce-młodzieżowe.
Cena 250 zł. Tel. 516 643 496
17-19/16

EDUKACJA
Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17

19/16

SZUKAM PRACY
NIERUCHOMOŚCI

Emerytka – sprzątanie sklepów, mniejsz yc h pr z yc hodni, poradni lekar skic h
w Knurowie, Gierałtowicach, Przyszowicach.
Tel. 781 719 783

11/16-odw.

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

3/16-odw.

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399

OGŁOSZENIE

1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/16-odw.

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084
16-43/16

DAM PRACĘ
Firma Komstal zatrudni osobę na stanowisko: pracownik biurowy. CV ze zdjęciem
prosimy przesłać na adres: sekretariat@
komstal.pl
19-20/16

Sklep medyczny w Knurowie poszukuje
pracownika na pół lub cały etat. Wymagane
wykształcenie: fizjoterapeuta, farmaceuta,
inżynier biomedyczny, technik ortopeda.
Tel. 519 116 221
19-20/16

Szukam pani ze Szczygłowic dostępnej
na telefon w razie potrzeby – zakupy, sprzątanie. Tel. 734 305 816

19-20/16

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ LUB STAŻYSTKĘ.
Salon KOKILOKI. Tel. 733 334 550

17-20/16Y

Zatrudnię kierowcę kat. C + E oraz pracownika
fizycznego (mile widziane doświadczenie
drogowe). Tel. 502 099 999

19/16

Zatrudnię spedytora, księgową, pracownika
fizycznego (emeryt). Europalex Stanica.
Tel. 602 159 203
18-19/16

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 12 maja 2016 r.
o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego
obszar w rejonie ul. Alei Lipowej, który wymaga przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 29, 39, 40, w związku
z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2016 r. poz. 353)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XX/258/16 z dnia
20 kwietnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Alei Lipowej.
Projekt ww. planu miejscowego wymaga przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Do projektu planu miejscowego zostanie sporządzona prognoza
oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie
Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 14 czerwca 2016 r.
(włącznie):
- pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta
Knurów: ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów;
- ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta
Knurów, ul. Niepodległości 7;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres:
ua@knurow.pl lub um@knurow.pl
Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent
Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

13-39/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY o pow. około 80 m2. KNURÓW, UL. KS. KOZIEŁKA 12, PARTER,
PARKING. 1200 zł (do negocjacji – zależne
od w kł adu f inansowego w remont).
Tel. 696 444 726
17-28/16Y

Odstąpię prosperujący zakład fryzjerski
w Knurowie. Tel. 609 606 641

18-19/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 66
13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/16-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

14-39/16

INFORMACJA
Informuje się, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9
października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych, ustawy-Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz. 1830) wierzycielowi, oprócz należnych
mu odsetek, o których mowa w Ustawie, wraz z upływem terminów
zapłaty ustalonych w umowie, przysługuje od dłużnika z tytułu
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 Euro przeliczonych na złote według średniego
kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia
roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie
pieniężne stało się wymagalne.
Wobec powyższego przypomina się najemcom lokali użytkowych,
którym zgodnie z umową termin zapłaty za najem lokalu upływa
z ostatnim dniem roboczym każdego miesiąca, a za dzień wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego wierzyciela, o konieczności
terminowego regulowania należności.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji w Knurowie
Mieczysław Kobylec

16

Przegląd Lokalny Nr 19 (1208) 12 maja 2016 roku

SPORT

www.przegladlokalny.eu

W

ubiegłym roku nastoletnia reprezenta nt ka Uczniowskiego Klubu Sportowego Eugen zanotowała dobry występ
w Szwecji, tym razem nadszedł
czas na udany start w Danii.
Odbyły się tam mistrzostwa
świata w wyciskaniu sztangi

Foto: prywatne

Skandynawia
to miejsce
w Europie,
gdzie
rewelacyjne
wyniki
osiąga młoda
knurowska
sportsmenka
Sylwia Mularczyk

Foto: prywatne

Amerykanka musiała
uznać wyższość
knurowianki

Knurowski duet
ma powody
do zadowolenia,
bo praca trenera
Eugeniusza
Mehlicha
z zawodniczką
Sylwią Mularczyk
przyniosła
kolejny sukces
w postaci
wicemistrzostwa
świata

Stanąć na podium mistrzostw świata - bezcenne

leż ąc, gd zie nasza zawodniczka prowadzona przez Eugeniusza Mehlicha stoczyła fascynujący pojedynek o
srebrny medal. Fascynujący i
co najważniejsze - zwycięski.
Jej konkurent ką do t y tułu
w icemistrzy ni św iata była
Amerykanka Lauren Kunkel.

- Moja zawodniczka ważyła
46,1 kg, natomiast Amerykanka
przystąpiła do rywalizacji ważąc 280 gram mniej - zdradza
trener Eugeniusz Mehlich.
- W pierwszym podejściu obie
zawodniczki zaliczyły swoje
próby. Sylwia wycisnęła 45 kg,
a jej rywalka 47,5 kg. W drugiej

próbie obie zaliczyły po 50 kg,
a w decydującej na sztandze
znalazło się 57,5 kg, chociaż
wcześniej Amerykanka chciała
podchodzić do 55 kg. Sylwia czysto wycisnęła 57,5 kg, a rywalka
spaliła to podejście, co oznaczało, że mamy w Knurowie
wicemistrzynię świata.

Takiego przebiegu Gminnego Turnieju Oldbojów nikt
się nie spodziewał. Na obiekcie
Wilków Wilcza spotkały się
cztery zespoły reprezentujące
sołectwa: Pilchowice, Żernica,
Stanica i Wilcza. W ramach
turnieju odbyły się cztery mecze i każdy z nich kończył się

remisem, a zwycięzców wyłaniano po serii rzutów karnych.
Ostatecznie pierwsze miejsce
zajęły Pilchowice, drugie Stanica, trzecie - Żernica, a
czwarte - Wilcza.
Więcej zdjęć znajdziecie na
www.przegladlokalny.eu

informacja
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Fragment
meczu Żernica
(czerwone
koszulki)
- Pilchowice

Foto: Piotr Skorupa

Co za turniej,
każdy mecz
rozstrzygały karne

Opisujemy walkę o srebrny medal, bowiem złoto było
poza zasięgiem tych zawodniczek. Rywalizację juniorek do
lat 18 zdominowała Rosjanka
Olga Stojanowa, która wycisnęła 72,5 kg. W tym miejscu
warto dodać, że knurowianka
w czasie duńskiego czempionatu poprawiła swój rekord
życiowy o 7,5 kg.
16-letnia Sylwia Mularczyk zdobyła dla reprezentacji
Polski najwięcej punktów i w
klasyfikacji drużynowej „bia-

ło-czerwone” zajęły czwarte
miejsce.
Trener Sylwii podkreśla,
że w ciągu 6-miesięcznego
okresu przygotowawczego do
startu w mistrzostwach świata
jego podopieczna nie opuściła
nawet jednego treningu. A ponadto była zdyscyplinowana,
co zaowocowało sukcesem w
Danii. Tym samym potwierdziło się stare powiedzenie, że
trening czyni mistrza.
Piotr Skorupa

I gdzie tu
sprawiedliwość?
Nie lubię komuś zaglądać
do portfela, ale sukces, jaki
odniosła Sylwia Mularczyk
(więcej na ten temat przeczytasz powyżej) sprowokował
mnie do napisania kilku zdań
na temat niesprawiedliwości
w sporcie. Owa niesprawiedliwość dotyczy wynagradzania sportowców za sukcesy.
Przejrzałem przed chwilą
listy najbogatszych polskich
sportowców w poszczególnych
latach i radzę Sylwii, by nie
robiła tego samego. Bo jako
wicemistrzyni świata może
jej się zrobić przykro.
Na ws pomnianych listach nie brakuje co prawda
mistrzów świata i złotych
medali stów olimpijskich ,
ale bez problemu można też
na nich znaleźć nazwiska
sportowców, którzy mistrzostwa świata może widzieli w
telewizji, a o medalu wywalczonym na takiej imprezie,
co najwyżej śnili.
Na mistrzostwach nie
byli, medalu nie mają, ale

za to na koncie mogą się
pochwalić kwotą, która robi
wrażenie. Ba, dla wielu jest
nieosiągalna.
Wiem, ktoś powie, że nie
ma co porównywać piłki nożnej, boksu, czy innej koszykówki z wyciskaniem sztangi.
I to na dodatek leżąc.
P rawd a , poró w ny wa ć
nie ma co, bo ani to dyscyplina olimpijska, ani za
bardzo medialna, ale jakiś
porządek, czy raczej sprawiedliwość powinna być. Bo
jak dziewczyna jest wicemistrzynią świata to znaczy, że
osiągnęła coś konkretnego.
I powinna skasować za to
konkretne wynagrodzenie, a
nie uścisk dłoni trenera, czy
prezesa.
Zdaję sobie sprawę, że to
niezwykle trudny temat, ale
jak nikt o tym nie zacznie
głośno mówić to się to nigdy
nie zmieni. I medalistki mistrzostw świata nie zarobią
nawet na waciki.
Piotr Skorupa
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IV liga

Klasa okręgowa

Gdyby mecz trwał 45 minut...
Remis i wysoka porażka - tak w skrócie można podsumować
występy Concordii Knurów i Jedności 32 Przyszowice w 24
kolejce czwartej ligi
Czerwona kartka

Sebastian Sarzała to zawodnik, którego powinni pamiętać starsi kibice Concordii
oraz sympatycy futsalowego
UPOS System. Obecnie pan
Sebastian reprezentuje barwy
Górnika Piaski i w sobotniej
konfrontacji z Concordią został ukarany czerwoną kartką.
Jak się okazało, sytuacji tej

nie zdołali wykorzystać knurowianie i mecz za kończył
się podziałem punktów. Jako
ciekawostkę dodajmy, że był to
pierwszy bezbramkowy remis
osiągnięty w tym sezonie przez
Concordię.

Do przerwy 1:0

Walcząca o utrzymanie w
IV lidze Jedność 32 Przyszo-

24. KOLEJKA, GRUPA I:
Górnik Piaski - Concordia Knurów 0:0
Concordia: Kuczera, Bąk, Mateusz Mikulski, Szczurek, Gałach,
Górka, Buchalik, Knot (89.
Czajka), Pstuś (86. Szewc z yk), M awo (8 0. Gajek),
1. Gwarek T.G.
59
2. Grodziec
50
Młynek.
3. Radzionków
50
R a kó w I I C z ę s t o c h o w a 4. Sarmacja
46
Przemsza Siewierz 0:0, Unia
5. Myszków
44
Ząbkowice - Sarmacja Bę6. Poraj
40
dzin 0:3 (walkower), Przy7. GKS II K.
37
szł ość Ciochowice - GKS
8. Slavia
37
II Katowice 1:0, RKS Gro9. Raków II
32
dziec - Zieloni Ż ar ki 2:0,
10. Concordia
31
M KS M y s z kó w - G w a r e k
11. Przemsza
30
Tarnowskie Góry 0:0, Górnik
12. Piaski
27
13. Wesoła
23
Wesoła - Polonia Poraj 0:4,
14. Żarki
18
Ruch Radzionków - Slavia
15. Ciochowice
3
Ruda Śląska 5:3.
16. Ząbkowice
19

KONKURS
Wygraj piłkę z autografami
piłkarzy Concordii

Pytanie konkursowe brzmi:

(wystarczy wymienić dwa kluby)

Odpowiedzi przesyłajcie mailem na jeden z podanych adresów:
redakcja@przegladlokalny.eu, spor t@ksconcordia.com.pl,
michalbudny@efekt-sport.pl
Fundatorem nagród jest Efekt-Sport. Rozwiązanie konkursu
nastąpi 19 maja na łamach tygodnika „Przegląd Lokalny”.

PiSk

PiSk

GKS II Tychy - Jedność 32 Przyszowice 5:1
0:1 Kozdroń (45), 1:1 Pryszcz (55), 2:1 Szaruga (61 - samobójcza),
3:1 Pryszcz (65), 4:1 Nieśmiałowski (67), 5:1 Błanik (70)
Jedność: Chojnacki, Wolniewicz (77. Pastor), Pilc, Szaruga,
Mrozek, Szołtysek, Spórna,
1. Turza Śląska
54
Hajok, Przybylski (46. Zabaw2. Polonia Ł.G.
44
czuk), Kiełtyka (60. Gogolok),
3. Tychy II
40
Kozdroń (65. Fiedel).
4. Radziechowy
39
Unia Turza Śląska - Granica
5. Pszczyna
38
Ruptawa 2:2, Iskra Pszczyna
6. Ruptawa
36
- Spójnia Landek 0:2, Drze7. Drzewiarz
36
wiarz Jasienica - Radziecho8. Krupiński
35
wy Wieprz 0:2, Forteca Świer9. Landek
35
klany - ROW II Rybnik 1:2,
10. Szczakowianka
31
Krupiński Suszec - Gwarek
11. Racibórz
31
12. Bojszowy
27
Ornontowice 0:2, Unia Raci13. Ornontowice
25
bórz - Polonia Łaziska Górne
14. Przyszowice
25
1:1, Szczakowianka Jaworzno
15. ROW II
20
- GTS Bojszowy 2:2.
16. Świerklany
20

23. KOLEJKA - GRUPA III:
LKS 1908 Nędza - Wilki Wilcza 0:3, Fortuna Gliwice Czarni Pyskowice 0:3, Naprzód Borucin - Zryw Radonia
1:2, Dąb Gaszowice - Jedność
Jejkowice 5:0, Rafako Racibórz - Zameczek Czernica 1:2,
ŁTS Łabędy - LKS Krzyżanowice 2:0, Zuch Orzepowice
- Naprzód Rydułtowy 2:3, KS
94 Rachowice - Silesia Lubomia 2:3.

1. Rogów
2. Mokre
3. Czyżowice
4. Skrzyszów
5. Rymer
6. Marklowice
7. Urania
8. Polonia Ł.R.
9. Gołkowice
10. Syrynia
11. Paniówki
12. Zawada
13. Wawel
14. Pszów
15. Gwarek
16. Jastrząb

48
46
42
40
39
37
35
34
32
31
31
27
25
17
14
12

1. Wilcza
2. Łabędy
3. Gaszowice
4. Lubomia
5. Nędza
6. Pyskowice
7. Borucin
8. Rachowice
9. Rafako
10. Czernica
11. Krzyżanowice
12. Rydułtowy
13. Jejkowice
14. Orzepowice
15. Radonia
16. Fortuna

56
55
46
42
38
38
36
34
34
29
29
27
26
19
8
6

1. Rudno
2. Łany Wielkie
3. Carbo
4. Zaborze
5. Ornontowice II
6. Kamieniec
7. Stal
8. Toszek
9. Żernica
10. Przyszowice II
11. Kozłów
12. Wielowieś
13. Społem
14. Walka
15. Chudów
16. Pawłów

55
54
45
42
37
36
35
34
32
31
29
25
25
24
21
13

1. Rudziniec
2. Pławniowice
3. Borowa Wieś
4. Bujaków
5. Sierakowice
6. Kleszczów
7. Świbie
8. Ziemięcice
9. Quo Vadis
10. Kozłów II
11. Concordia II
12. Łącza
13. Pilchowice
14. Bojków

47
44
40
38
37
32
28
26
26
26
21
18
6
10

1. Bujaków II
2. Sośnica
3. Stanica
4. Wilcza II
5. Kłodnica
6. Łubie
7. Kamieniec II
8. Bycina
9. Rudno II
10. Bargłówka

39
36
31
22
19
18
16
10
9
4

Klasa A
24. KOLEJKA:
Ruch Kozłów - Społem Zabrze
2:2, Młodość Rudno - Tęcza
Wielowieś 6:2, MKS Zaborze
Zabrze - Piast Pawłów 6:1,
Jedność 32 II Przyszowice Drama Kamieniec 6:2, MOSiR
Stal Zabrze - Gwarek II Ornontowice 1:2, Sokół Łany Wielkie
- Walka Makoszowy (nie odbył
się, goście nie dojechali),
Naprzód Żernica - Gwiazda
Chudów 3:3, Carbo Gliwice Zamkowiec Toszek 1:3.

Klasa B

Burza Borowa Wieś - Concordia II Knurów 3:2, Ruch
II Kozłów - Quo Vadis Makoszowy 1:1, LKS 45 Bujaków
- Naprzód Świbie 0:0, Leśnik
Łącza - Start Sierakowice 0:4,
Olimpia Pławniowice - Start
Kleszczów 5:1, Amator Rudziniec - KS Bojków 3:0 (vo),
Victoria Pilchowice - Pogoń
Ziemięcice 0:7.

Klasa C

III Liga kobiet
1. Istebna
2. Tychy
3. Wilcza
4. Skoczów
5. Gamów
6. Rekord II
7. Ornontowice
8. Mikołów
9. Żory
10. Ruptawa

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

W najbliższej serii spotkań nie zobaczymy w akcji
C oncord i i, k tóra ot rz y ma
punkty walkowerem od wycofa nej z rozg r y wek Un i i
Ząbkowice.
Jedność z kolei po raz drugi
z rzędu zagra na wyjeździe. Tym
razem z GTS-em Bojszowy.

Naprzód Czyżowice - Rymer
Rybnik 2:3, Tempo Paniówki
- Polonia Łaziska Rybnickie
0:1, Gwiazda Skrzyszów - KS
27 Gołkowice 1:1, Gwarek
Zabrze - Górnik Pszów 2:2,
Urania Ruda Śląska - Wawel
Wirek 3:0, Naprzód Syrynia
- Orzeł Mokre 0:4, Jastrząb
Bielszowice - Naprzód Zawada 0:1, Polonia Marklowice
- Przyszłość Rogów 0:2.

20. KOLEJKA:

W jakich klubach przed przyjściem
do Concordii pracował Michał Budny?

Gimnazjum Istebna - Wisła
Skoczów 3:0, UKS Gamów Polonia Tychy 1:1, Rekord II
Bielsko-Biała - Granica Ruptawa 5:2, Gwarek Ornontowice
- MKS Żory 2:0, KKP Mikołów
- Wilki Wilcza 1:2.

Trzy punkty
bez gry

24. KOLEJKA, GRUPA II:

informacja

28 kwietnia trener Concordii - Michał Budny obchodził swoje
urodziny, a 23 maja minie rok jego pracy w Knurowie. Z tych okazji
wraz z trenerem, a także oficjalnym serwisem internetowym
Concordii Knurów (ksconcordia.com.pl) ogłaszamy konkurs,
w którym do wygrania są trzy piłki z autografami podopiecznych
Michała Budnego.

16. KOLEJKA:

wice prowadziła po pierwszej
połowie z rezerwami GKS-u
Tychy, jed na k ostateczn ie
skończyło się wysoką porażką 1:5.
Sytuacja w Przyszowicach
wciąż nie jest wesoła, bowiem
ze względu na reorganizację
III ligi, degradacja do klasy
okręgowej może w najczarniejszym scenariuszu dotknąć
aż 5 klubów z każdej grupy
IV ligi.

23. KOLEJKA - GRUPA II:

41
40
34
31
29
20
15
10
6
6

14. KOLEJKA:
Ślązak Bycina - Sośnica Gliwice 0:4, Kłodnica Gliwice Drama II Kamieniec 3:2, Orzeł
Stanica - Młodość II Rudno
5:0, Korona Bargłówka - Wilki
II Wilcza 1:3, LKS 45 II Bujaków - Naprzód Łubie 4:0.
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W knurowskich klubach piłkarskich szkoleniem dzieci i młodzieży zajmuje się kilkunastu
trenerów. W naszej - subiektywnej - ocenie, jednym z najlepszych, o ile nie najlepszy
jest Michał Grodoń, który nie tylko osiąga ze swoimi podopiecznymi dobre wyniki. Potrafi
również zadbać o odpowiednie relacje z rodzicami i sponsorami, co sprawia, że wokół
drużyny wytworzył się klimat do pracy, z której każdy czerpie satysfakcję

...codzienne obowiązki
to czysta przyjemność

Michał Grodoń (trener w Akademii Piłki Nożnej prowadzący zespół z rocznika 2003 i młodsi):

wspomnianego wyjazdu i turnieju.
Jestem przekonany, że każdy trener życzyłby sobie takiego wsparcia, dzięki któremu
codzienne obowiązki to czysta
przyjemność.
Faktycznie w okresie zimowym z powodzeniem braliśmy
udział w kilku tur niejach
halowych, jednak jestem daleki od liczenia pucharów czy
med ali . Oczy w i ście k aż dy
sukces jest motywacją dla zawodników, dlatego chciałbym,
aby czer pali jak najwięcej
radości nawet z najmniejszego
zwycięstwa. I życzyłbym sobie,
aby każdy podnosił sobie poprzeczkę każdego dnia.
- Niedawno PZPN przedstawił Narodowy Model Gry.
Jak to zostało odebrane wśród
trenerów grup młodzieżowych? I czy mocno różni się on
od pracy, którą wykonujecie
ze swoimi podopiecznymi?
- Narodowy Model Gry
był przez wielu wyczekiwany
i został przyjęty z optymizmem, choć niesie ze sobą
również dozę niepewności,
jakie praktyczne zastosowanie
będzie miała ta teoretyczna
podstawa. Musimy pamiętać,
że Narodowy Model Gry ukie-

runkowany jest na ujednolicenie i usystematyzowanie szkolenia w Polsce, ale również na
zmianę sposobów postrzegania
piłki nożnej. Podobno nie ma
nic bardziej praktycznego niż
dobra teoria, dlatego cieszy
fakt, że śladem innych światowych federacji mamy własną

- Chciałbym, aby moi zawodnicy czerpali jak najwięcej radości
nawet z najmniejszego zwycięstwa - mówi Michał Grodoń

Puchar pojechał do Łaz
ż 16 drużyn postanowiło
wziąć udział w „Majówce
z Piłką”. W finale tej imprezy
spotkały się drużyny Sengamu
Łazy oraz Reprezentacji Śląskiej Ligi Górniczej z Katowic.
Obydwa zespoły w drodze do
finału były niepokonane, a o
końcowym triumfie Sengamu
po remisowym pojedynku zadecydowały rzuty karne. Co
ciekawe, ostatni strzał turnieju
właśnie we wspomnianym konkursie rzutów karnych oddał
piłkarz RŚLG Kamil Magiera,
który chwilę wcześniej został
królem strzelców. Zawodnik
ten skompletował tego dnia 20
goli, jednak w decydującym o
końcowym zwycięstwie momencie nie trafił do bramki
rywala. – Przeprowadzenie na
knurowskim obiekcie zawodów,
w których wzięło udział 150
piłkarzy, było dużym sukcesem
organizacyjnym, ale możliwe

to było dzięki pomocy TKKF-u
Szczygłowice oraz knurowskiego
MOSIR-u, dlatego na ręce prezesa oraz dyrektora chciałbym
złożyć oficjalne podziękowania.
Żałuję tylko, że nie dotarły do
nas ekipy z Ukrainy i Czech, bo
turniej pierwotnie miał mieć
charakter międzynarodowy –

powiedział koordynator przedsięwzięcia Marcin Polywka.
W turnieju wzięły udział
4 zespoły reprezentujące Knurów, z czego Wezyr i Bud-Expert Team nie przeszł y
eliminacji, natomiast TKKF
Mistral Intermarche odpadł w
ćwierćfinale. Najlepiej spośród

naszych drużyn spisał się Team
Stalmet zajmując 4. miejsce.
Najlepszym piłkarzem zawodów wybrano Emila Borka z
Legnickiego Pola, a najlepszym
bramkarzem został Arkadiusz
Świętek z RŚLG Katowice.
Waldemar Jachimowski
Foto: Waldemar Jachimowski

A

Rozmawiał Piotr Skorupa
Foto: Piotr Skorupa

wych z prawdziwego zdarzenia,
stwarzając idealne warunki dla
rozwoju nie tylko piłkarskich
talentów, których bez wątpienia w Knurowie nie brakuje.
Najlepiej świadczy o tym liczba
nagrodzonych i wyróżnionych
uczestników tegorocznej Gali
Sportu i Kultury.
- Ostatnio wiele się dzieje wokół Pana zespołu. Był
turniej APN CUP zorganizowany z wielkim rozmachem,
były sukcesy halowe w okresie
zimowym, był udany start
w rozgrywkach ligow ych i
wreszcie wyjazd do Kielc.
- To prawda, jednak z pewnością na tym nie poprzestaniemy. Apetyty rosną w miarę
jedzenia i mam nadzieję, że
takie wydarzenia, jak wyjazd
na mecz Ekstraklasy czy APN
CUP uda się nam wprowadzić na stałe do kalendarza.
Chciałbym jednak zaznaczyć,
że te przedsięwzięcia udało
się zrealizować głównie dzięki niesamowicie zaangażowanym osobom związanym
z Akademią. Mowa tutaj o
rodzicach naszych podopiecznych oraz kierowniku drużyny
Mar iu szu Nowaku , którzy
włożyli mnóstwo chęci i pracy
w pomoc przy organiz acji

nie gwarantuje sukcesu. Najtrudniejsze jest wprowadzenie
tego planu w życie i realizacja
przedmeczowych założeń. Piłka
nożna niejednokrotnie okazuje
się sportem wysoce nieprzewidywalnym i szczególnie w tych
trudnych momentach zawodnicy muszą pokazać charakter,
ambicję i wolę zwycięstwa.
Satysfakcja również jest
bardzo istotna ponieważ napędza nas do kolejnych wyzwań.
Dla mnie każdy krok na drodze
do piłkarskiego rozwoju moich
podopiecznych lub uśmiechy
na ich twarzach po wygranym
spotkaniu są jej niewyczerpanym źródłem.

Foto: Piotr Skorupa

- Słyszy Pan 2003 i myśli... - zagadujemy Michała
Grodonia.
- Naturalnie w pierwszej
chwili nasuwa mi się skojarzenie z grupą młodych, ambitnych
zawodników Akademii Piłki
Nożnej w Knurowie, których
mam przyjemność trenować.
Jednak myślę również o ogromnym potencjale jakim w naszym
mieście dysponujemy wśród
dzieci urodzonych nie tylko w
2003 roku. Jednak właśnie ta
grupa wiekowa już niebawem
zakończy edukację w szkołach
podstawowych i stanie przed
wyborem gimnazjum. W Knurowie nie ma klas sportowych,
dzięki którym moglibyśmy zapewnić jeszcze lepsze warunki
do szkolenia młodzieży i w pełni
wykorzystać potencjał, o którym wspominałem na wstępie.
Część z zawodników zadeklarowała chęć kontynuowania
nauki w Miejskim Gimnazjum
nr 2 w Knurowie, gdzie z powodzeniem realizowana jest
innowacja pedagogiczna pn.
„wychowanie przez sport”. Wykorzystując doskonałą bazę treningową, jaką mamy w naszym
mieście, powinniśmy dążyć
do zrobienia kolejnego kroku
właśnie w postaci klas sporto-

koncepcję szkolenia.
Najważniejsze, aby każdy
szkoleniowiec zamiast kopiować proponowane środki treningowe, potrafił je umiejętnie
i kreatywnie wykorzystać do
konstruowania zajęć z uwzględnieniem celów i uwarunkowań
swojej drużyny.
- Był Pan zawodnikiem,
jest Pan trenerem. Która rola
wydaje się łatwiejsza, która
daje większą satysfakcję?
- Myślę, że to przed zawodnikami stoją zdecydowanie
trudniejsze zadania niż przed
szkoleniowcem. Dlatego bardzo
doceniam swoich podopiecznych
za to z jaką pasją podchodzą do
każdego treningu. Pamiętajmy, że najlepszy plan trenera

Fragment meczu z udziałem knurowskiej
drużyny TKKF Mistral Intermarché

WYNIKI OD FAZY PLAY-OFF:

Koordynatorzy turnieju Maricn Polywka i Dariusz Flis wraz
z kapitanem Sengamu Łazy (w środku)
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Wyniki od fazy play-off: - 1/4 - TKKF Mistral Intermarche – RŚLG
Katowice 0:2, Team Stalmet – Ślonski Dizajn Siemianowice Śląskie 4:2, Sengam Łazy – AKS Grzybowice 4:3, Multi Financial
Gliwice – Legnickie Pole 1:2, - 1/2 - Team Stalmet – Sengam
Łazy 3:4, RŚLG – Legnickie Pole 4:2, - o 3. miejsce - Team
Stalmet – Legnickie Pole 1:7, - finał - Sengam Łazy – RŚLG
Katowice 1:1 k. 3:2.
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Knurów. Wiosenny koncert Studia
Piosenki i Musicalu

Według kolorów
włosów, sukien...

W piątek, w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria” było jak w piosence
z repertuaru Czesława Niemena
„Pod Papugami”: był bar, szczebioczące
i kołyszące się dziewczęta oraz dobra muzyka

N

zaproponowali piosenki do
koncertu.
- Ich wybory pozytywnie
mnie zaskoczyły, tym bardziej
że sięgnęli także po dużo starsze
utwory - przyznaje instruktorka.
Mieliśmy więc okazję wysłuchać piosenek z repertuaru m.in.
Violetty Villas, Danuty Rinn,
Anny Jantar, Maryli Rodowicz,
Johna Lennona, Jamesa Browna,
Kayah, Mroza i Budki Suflera.
Publ iczność nie mia ła,
ja k w f inałowej piosence z
repertuaru Mroza wyśpiewała
młodzież, nic do stracenia,
dlatego ochoczo nagradzała

solistów i zespoły burzą braw.
„Pod Papugami ” zaprezentowali się: Wiktoria Jarząb, Anna Kruk, Wiktoria
Jaros, Aleksandra Szewczyk,
Sonia Biedrowska, Katarzyna
Dachton, Aleksandra Malanowska, Monika Kruczyńska,
Michał Szymański, Kacper
Chiżyński oraz zespoły Bez
Nazwy i Magic Voice.
Najbliższe okazje, by posłuchać młodzieży ze Studia
Piosenki i Musicalu, nadarzy
się podczas Dnia Dziecka i w
trakcie Dni Knurowa.
/pg/
Foto: Paweł Gradek

a ten jeden wieczór „Sztukateria” zamieniła się w kawiarenkę „Pod Papugami”, gdzie
o relacjach damsko-męskich i
nie tylko śpiewali podopieczni Studia Piosenki i Musicalu.
Agnieszka Bielanik-Witomska,
opiekun artystyczny przedsięwzięcia, tym razem przyglądała
się wszystkiemu z widowni.
Z zadowoleniem obserwowała popisy Michała Szymańskiego, który dowcipną, w dużej
mierze improwizowaną, konferansjerką bawił publiczność.
Oklaskiwała wokalne popisy
solistów. Należy dodać, że sami

Minęło jak
jeden dzień
Knurów. Calvi Cantores świętują 10-lecie

Calvi Cantores fetowali jubileusz 10-lecia
jak na śpiewaków przystało - śpiewająco.
Obchody rozpoczęli od koncertu z muzyką
sakralną

P

owsta li dekadę temu z
marzenia o przeniesieniu
chóralnych doświadczeń z zespołów mieszanych na męski
zespół wokalny. Po pierwszych
koncertach wiadomo było,
że oto mamy do czynienia z
unikatowym zespołem o specyficznym brzmieniu. Poznali
się na nim jurorzy przeglądów
i festiwali, doceniła krajowa i
zagraniczna publiczność.

10 lat to dla „łysych śpiewaków” (bo tak - tłumacząc
z języka łacińskiego - się nazywają) pasmo sukcesów, niezliczona ilość koncertów, a do
tego ciężka praca.
W ubiegłą sobotę Calvi zainaugurowali jubileusz 10-lecia
koncertem z muzyką sakralną.
W kościele pw. św. Cyryla i Metodego zaprezentowali repertuar od muzyki dawnej, przez

romantyczną po współczesną.
Słuchacze ciepło przyjęli
interpretacje kompozycji m.in.
Rachmaninowa, da Palestriny,
Gjeilo, Szołtysika i Bortniańskiego, nagradzając śpiewaków gromkimi brawami.
Po wakacjach Calvi Cantores zapraszają na kolejny z cyklu
jubileuszowych koncertów, tym
razem z muzyką rozrywkową.
/g/
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