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Droga w kostce

Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Niebawem ruszy
II etap przebudowy ul. Reymonta

Katowicka firma
Novum Invest Silesia
dokończy przebudowę
ul. Reymonta. Jeśli
wszystko pójdzie
zgodnie z planem,
inwestycja zostanie
sfinalizowana w lecie

P

Mieszkańcy Wilczy od lat domagają się sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu

Wilcza

Szansa na światła?
Skrzyżowanie w Wilczy na DK 78 jest
w niechlubnej czołówce najbardziej
niebezpiecznych miejsc na mapie drogowej
powiatu gliwickiego. Czy jest nadzieja na poprawę
sytuacji?

M

ieszkańcy od lat walczą o najlepsze ich zdaniem rozwiązanie
problemu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, czyli montaż sygnalizacji
świetlnej – piszą petycje, wędrują
od jednej ważnej osoby do drugiej.
Choć zarówno władze gminy Pilchowice, jak i powiatu gliwickiego popierają prośbę mieszkańców, deklarując
nawet udział w kosztach budowy sygnalizacji, decyzja należy do zarządcy
drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie.
Kilka dni temu GDDKiA ogłosiło
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN). Plan liczy prawie
300 pozycji, wśród nich na 208 miejscu

Knurów

Niebieski
korowód

jb, foto: google.maps

W czwartek, 7 kwietnia,
w Zespole Szkół
Specjalnych odbędą się
obchody Światowego
Dnia Wiedzy o Autyzmie
Początek o godz. 9 w placówce przy
ul. Szpitalnej 25. Prawie dwie godziny
potrwają specjalnie dobrane zabawy,
nawiązujące do przesłania przedsięwzięcia. Najbardziej widocznym, a zarazem efektownym, jego elementem
będzie „Niebieski korowód” – przejście ulicami Knurowa (od godz. 10.45).
/bw/

reklama

znalazła się budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi nr 2929S i 2930S w Wilczy.
GDDKiA planuje wydać na remonty
poprawiające bezpieczeństwo ruchu
ponad 600 mln złotych.
– Cieszę się, że rusza realizacja kolejnych zadań z Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych. Kierujemy
je do wykonania ze świadomością, jak
wielką wagę dla mieszkańców mniejszych miejscowości ma zbudowanie
np. chodnika czy ronda uspokajającego
ruch. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczniej
– podkreśla wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit (cytat
na stroną Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa).
Pierwsze remonty w ramach programu LMN już się rozpoczęły. Wilcza
czeka na swoją kolej.

Knurów

Licytacja
książek

Młodzieżowa Rada Miasta razem z
Miejskim Gimnazjum nr 3 zapraszają
na niezwykłą licytację książek samodzielnie wykonanych przez uczniów.
Akcja będzie podsumowaniem programu „Klub Szkół UNICEF”, w którym uczestniczy gimnazjum. Licytacja
odbędzie się 31 marca o godz. 16.30 w
auli MG 3 (al. Lipowa 12).
jb

rzetarg, mający wyłonić wykonawcę robót, miasto ogłosiło na początku lutego. Zgłosiło się 21 firm,
większość z ościennych miejscowości,
ale także z Warszawy i czeskich Pardubic. Rozrzut oczekiwań finansowych
za wykonawstwo był całkiem spory –
najtańszy oferent (zwycięska spółka)
liczył na 405 tys. zł, najdroższy ponad
620 tys.
Na realizację inwestycji Novum
Invest Silesia ma 18 tygodni. W tym
czasie zbuduje nową nawierzchnię
jezdni, chodników i miejsc postojowych (wykładając kostką o grubości
8 cm) oraz zajmie się odwodnieniem
ulicy. Jego zadaniem będzie też odpowiednie oznakowanie docelowej
organizacji ruchu.
Wykonane roboty i obiekty zostaną objęte pięcioletnią gwarancją.
/bw/

Knurów

Kradną
na potęgę

Wielki Tydzień
był dla złodziei
samochodowych
czasem łupów. Pierwsze
auto ukradli we wtorek
(22.03), ostatnie –
w sobotę (26.03)

Część ul. Reymonta została odnowiona wcześniej, teraz reszta
doczeka się przebudowy

śladem naszych publikacji

Emocje na zakazie

Prokuratura Rejonowa w Gliwicach wydała
postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa
w sprawie przekroczenia uprawnień przez
strażników miejskich podczas interwencji przy
Miejskim Przedszkolu nr 7

P

rokuratura wszczęła postępowanie
sprawdzające z zawiadomienia Tomasza Kalinowskiego. 10 lutego knurowianin miał zostać obezwładniony
na oczach 4-letniej córki za zwrócenie
uwagi strażnikom, że przechodzą
w niedozwolonym miejscu.
Sprawa odbiła się echem w mediach. Każda ze stron inaczej przedstawiała przebieg interwencji przy
przedszkolu.
26 lutego gliwicka prokuratura
wydała postanowienie o odmowie

jb

/g/

podziękowania

22

marca około godz. 17 rabusie
zaczaili się na parkingu przy
alei Piastów w Szczygłowicach. Ukradli audi A3, czyli markę, która ostatnio
bije rekordy popularności wśród
złodziei. Samochód był brązowy, wyprodukowany w 2006 roku. Właściciel
obliczył straty na 28 tys. złotych. Dzień
później z parkingu przy ul. Marynarzy
zniknęło kolejne audi. Auto miało
niemieckie numery rejestracyjne.
Sprawca wywiercił zamek w drzwiach
i odjechał siną w dal. Straty – 60 tys.
złotych. 26 marca złodzieje odwiedzili
parking przy ul. 26 stycznia. Skradli
samochód marki Opel Omega, należący do 36-letniego mieszkańca
Knurowa. Straty oszacowano na 10
tys. złotych.

wszczęcia śledztwa o przestępstwo
z art. 231§1 kodeksu karnego: – Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
Stwierdziła, że czyn nie zawiera
ustawowych znamion czynu zabronionego.
Postanowienie jest nieprawomocne.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
W. Szymborska

Serdeczne podziękowania
Dyrekcji, Ratownikom Górniczym,
Działowi Wentylacji
Pracownikom KWK Knurów-Szczygłowice,
Dyrekcji i Pracownikom
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ośrodkowi Wsparcia w Knurowie,
Pracownikom MG nr 2 w Knurowie
i Uczniom kl. I d, Pracownikom MP nr 7
oraz Rodzicom grupy „Smerfy”,
a także Sąsiadom, Znajomym
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej

ś. p.

Franciszka PIEKIEŁKO
za życzliwość, słowa otuchy
oraz udzielone wsparcie
składa

Żona z Dziećmi
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Region. Policja podsumowała święta na drogach

Jedna ze stłuczek miała
miejsce na węźle Sośnica
na zjeździe z A4 na A1.
W piątkowe popołudnie
w kolizji uczestniczyły
trzy samochody. Zdjęcie
publikujemy dzięki
uprzejmości Czytelnika
Marka Krasowskiego

Foto: Marek Krasowski

Bezpieczniej
niż rok temu

Gliwice

Uderzył
w radiowóz

24 marca o godz. 9.44
na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego
i Mickiewicza w Gliwicach 29-latek
uderzył w radiowóz, prowadzony
przez funkcjonariuszy z Komisariatu
Policji w Knurowie. Jeden
z policjantów, z podejrzeniem
wstrząśnienia mózgu, trafił
do szpitala

Jedna osoba zginęła, a 28 zostało rannych
– to najkrótsze podsumowanie tegorocznych świąt
na drogach województwa śląskiego. Przed rokiem
życie straciły 4 osoby, a 35 odniosło rany

W

poniedziałek wieczorem
zakończyła się policyjna a kcja „Bezpieczny

Weekend”.
- Nad bezpieczeństwem na drogach czuwało ponad 4 tysiące śląskich
policjantów – informuje Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach.
- Niestety, nie dla wszystkich kierujących spotkanie z nimi zakończyło się
bez konsekwencji...
Działania rozpoczęły się w piątek
o godzinie 14, a zakończyły w poniedziałek o godzinie 22. W tym czasie
1728 policjantów drogówki i 3274

funkcjonariuszy innych pionów czuwało nad bezpieczeństwem uczestników ruchu na drogach województwa
śląskiego.
- Policjanci zwracali szczególną
uwagę na stan trzeźwości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz
respektowanie przepisów ruchu drogowego, szczególnie stosowanie się do
obowiązujących ograniczeń prędkości
– informuje KWP. - Mundurowi zatrzymali 128 kierujących, którzy prowadzili swoje pojazdy pod wpływem
alkoholu. W ubiegłym roku w ręce
policjantów wpadło 141 kierowców

nekrolog

„na podwójnym gazie”.
Tegoroczny weekend wielkanocny był w regionie bezpieczniejszy niż
przed rokiem. Doszło do 22 wypadków drogowych, w których zginęła
1 osoba, a 28 zostało rannych. W
ubiegłym roku w 23 wypadkach zginęły aż 4 osoby, a 35 zostało rannych.
Policjanci odnotowali również 323
kolizje drogowe, czyli o 33 mniej niż
w 2015 roku.
Jedyny wypadek śmiertelny zdarzył się w Wielki Piątek. Przez kolejne
trzy świąteczne dni nikt nie zginął.
/bw/

M

ężczyzna, mieszkaniec powiatu
tarnogórskiego, nie zauważył
znaku STOP. Myślał, że jest na drodze
z pierwszeństwem przejazdu. 29-latek
kierujący fordem focusem wjechał na
skrzyżowanie i uderzył w prawidłowo
jadący radiowóz marki Kia Ceed. Siła
uderzenia była na tyle duża, że kia
dachowała. Policjanci - 27-latek, 3
lata służby w policji, i 32-latek, 4 lata
służby w policji - doznali niegroźnych
obrażeń. Bardziej ucierpiał młodszy
z funkcjonariuszy, który z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu trafił na
szpitalną obserwację. Kierowca forda

podziękowania

„Nie czas nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy informację o śmierci
ś.p.

Ryszarda ZAORSKIEGO
Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Knurowie
w latach 1990-1994
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Najbliższym
Zmarłego
składają
Adam Rams
Prezydent
Miasta Knurów

Tomasz Rzepa
Przewodniczący
Rady Miasta
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Georges Poulet

Serdeczne podziękowania
wszystkim tym, którzy byli z nami
w najtrudniejszych chwilach
i podzielają nasz smutek po odejściu
ukochanej Mamy, Babci i Prababci
ś. p.

był trzeźwy. Kara mieszkańca powiatu
tarnogórskiego zależy od stanu zdrowia funkcjonariusza.
- Jeśli skończyło się na strachu i
27-latek szybko wyjdzie ze szpitala,
mieszkańcowi powiatu tarnogórskiego
grozi do 5000 zł grzywny (dokładną
kwotę określi sąd), natomiast jeżeli
okaże się, że policjant doznał poważniejszych obrażeń - sprawa będzie
rozpatrywana w sądzie karnym - informuje komisarz Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
Skrzyżowanie ulic Sobieskiego i
Mickiewicza od lat owiane jest złą sławą.
Kolizje zdarzają się tutaj dosyć często.
- Dzwon za dzwonem - skarży się
mieszkaniec Gliwic na internetowym
forum. - Może przydałoby się lepsze
oznakowanie?
Wielu kierowców skarży się, że po
prostu nie widzi znaku STOP, choć
pewnie dla sądu taki argument jest
niewystarczający.
jb, foto: KMP Gliwice

Benedykty NIESZPOREK

oraz wspierali nas słowami otuchy,
serdeczną myślą, nadesłali kondolencje
oraz tak licznie uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych,
w szczególności
Prezydentowi Miasta Knurowa
oraz Zarządowi, Radnym i Pracownikom
Starostwa Powiatowego w Gliwicach
składa

Michał Nieszporek
z Rodziną
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Bezpieczeństwo. Przesadna ufność nie zawsze popłaca...

Seniorze, nie daj się oszukać!
Metoda „na wnuczka”, podawanie
się za przedstawiciela administracji,
elektrowni, pomocy społecznej,
a nawet... policjanta – to tylko
część podstępów, stosowanych
przez oszustów. Najchętniej żerują
na seniorach, licząc na ich ufność
i łatwowierność. Niestety, często im
się to udaje. Jak nie dać się oszukać,
radzi Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach

- Wśród wielu zdarzeń, z jakimi
spotykają się w swojej pracy śląscy
policjanci i strażacy, szczególną uwagę
zwracają te, w których ofiarami stali
się najsłabsi członkowie naszego społeczeństwa: dzieci, inwalidzi czy osoby
starsze – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. - Są to
osoby o szczególnych predyspozycjach
psychicznych: ufne, życzliwe, otwarte,
często nie posiadające dostatecznej wiedzy, pozwalającej na właściwą ochronę
przed zagrożeniami.
- Jak pokazuje praktyka, to właśnie
predyspozycje psychofizyczne tych osób
niejednokrotnie zdecydowały o tym, że
stały się one ofiarami wypadków, zostały wybrane jako cel przez przestępców
czy naraziły się na inne niebezpieczeństwo, stanowiące zagrożenie dla ich

życia, zdrowia lub mienia – zauważają
funkcjonariusze. Ale zaraz dodają:
- W wielu przypadkach odpowiedni
poziom wiedzy pozwoliłby im na uniknięcie sytuacji niebezpiecznej.
Mając to na uwadze, śląscy policjanci i strażacy przygotowali zestaw
porad adresowanych do seniorów
naszego województwa. Katalog ten
przedstawia podstawowe zasady postępowania w wybranych sytuacjach
życia codziennego.
- To wskazówki, które pozwolą na
uniknięcie, lub przynajmniej ograniczenie najbardziej niebezpiecznych
dla nich zagrożeń – tłumaczą twórcy
poradnika. - Mamy nadzieję, że rady
te zostaną wykorzystane.
Oprac. bw

www.slaska.policja.gov.pl

Apel do seniorów oraz ich bliskich i opiekunów
będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe
na zamki;
nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co
przyszedł – spójrz przez wizjer i zapytaj;
jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji
(np. Policji, banku, administracji, elektrowni czy
gazowni), bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy był on do Twojego domu kierowany;
jeśli nie masz telefonu, poproś, aby przyszedł z
sąsiadem mieszkającym obok;
jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani
na chwilę samego w mieszkaniu; najlepiej, żeby
obecny był wtedy sąsiad lub ktoś z rodziny;
nie przekazuj żadnych pieniędzy funkcjonariuszom Policji, CBA, CBŚP, czy też akwizytorom i
inkasentom, nie podpisuj z nimi żadnych umów;
każda szanująca się firma transakcje zawiera w
swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;

nie przekazuj także pieniędzy osobom, które
telefonicznie podają się za członków Twojej
rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy
poprzez osoby pośredniczące;
mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu
znanym tylko Tobie, niestandardowym (szafy
z pościelą są zazwyczaj penetrowane przez
przestępców w pierwszej kolejności);
nie udzielaj żadnych informacji przez telefon,
szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów
o swoich planach życiowych czy o członkach
rodziny;
jeśli masz wątpliwości co do autentyczności
telefonującego członka rodziny, funkcjonariusza
czy urzędnika, natychmiast powiadom o tym
Policję, dzwoniąc pod numer telefonu 997.
Źródło: KWP Katowice

Knurów

Najważniejsza troska
o słabszych i schorowanych

- Naszym priorytetowym działaniem zawsze była troska o ludzi słabych,
samotnych, schorowanych, wymagających opieki – zapewnia zarząd
knurowskiego PCK, kierujący organizacją w poprzedniej kadencji. – Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy nas w tym dziele przez minione lata wspierali...

J

ak niedawno informowaliśmy,
w lutym upłynęła kadencja Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie.
Przez najbliższe cztery lata oddziałem
pokierują Janusz Sacha (prezes), Tomasz Reginek (wiceprezes), Aleksandra Surdel (wiceprezes) oraz Adam
Pobłocki i Mirosława Spyt.
Tworzący kierownictwo organizacji w poprzednim czteroleciu Klemens
Bąk, Krystyna Dziedzic, Ilona Pach,
Gabriela Bieniek i Mirosław Polok
zrezygnowali z kandydowania do
nowych władz.
- Pragniemy gorąco podziękować
wszystkim naszym sponsorom, którzy w ubiegłych latach materialnie
wspierali nasze działania skierowane
do osób potrzebujących w Knurowie
i gminie Gierałtowice – nie kryją
uznania dla pomagających członkowie zarządu. - Szczególne wyrazy
wdzięczności i uznania kierujemy do
prezydenta miasta Adama Ramsa
i wójta gminy Gierałtowice Joachima
Bargiela. Do wspierających nasze działania należą również firmy: Komart
i Komstal, Lokatorsko-Własnościowa

4

Spółdzielnia Mieszkaniowa, kopalnia Knurów-Szczygłowice, piekarnie
Jana Kapicy i Adama Wiśniewskiego,
panie Irena Dytko i Józefa Jurczyga
oraz proboszczowie wszystkich parafii
z Knurowa i gminy Gierałtowice.
Działacze PCK podkreślają też
znaczenie współpracy ze strony dyrekcji i pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Centrum Kultury w Knurowie.
Zaznaczają, że to wspólne działanie
przynosiło dobre efekty: - Mając tak
olbrzymie wsparcie, a także dzięki naszej
bardzo dobrej gospodarce finansowej
dokonaliśmy zakupu posesji, w której
mieści się nasza siedziba przy ul. Wilsona 10 oraz pozostawiliśmy wolne
środki finansowe w kwocie 48.715 zł,
które - mamy nadzieję - będą wykorzystane przez nowy zarząd na dalsze dobre
funkcjonowanie placówki i organizację
przedsięwzięć mających na celu niesienie
pomocy najbardziej potrzebującym.
K nurowsk i Polsk i Czer wony
Krzyż dobrze wypełniał humanitarną misję.
- Naszym priorytetowym działaniem zawsze była troska o ludzi sła-

bych, samotnych, schorowanych, wymagających opieki. Niemniej ważnym
zagadnieniem była opieka nad dziećmi
i młodzieżą – tłumaczą członkowie byłego kierownictwa. - Dla nich prowadziliśmy świetlice - placówki wsparcia
dziennego w Knurowie i Szczygłowicach, a w czasie ferii zimowych i wakacji letnich organizowaliśmy zimowiska

i kolonie. Wszystkie przedsięwzięcia
mogliśmy realizować dzięki wielkiemu
zaangażowaniu nauczycieli - opiekunów szkolnych kół PCK, dzieci i młodzieży oraz krwiodawców z klubów
HDK-PCK im. F. Ogana i J. Zieleckiego.
Dając świadectwo własnych dokonań, zarząd poprzedniej kadencji
życzliwie odnosi się do następców.

- Nowo wybranemu Zarządowi Oddziału Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża życzymy nie tylko
kontynuacji naszych działań, ale także
podejmowania nowych wyzwań – nasi
rozmówcy nie kryją przychylności.
- To ogromny zaszczyt, ale też niezwykłe wyzwanie, zważywszy na to, że
chodzi o najstarszą organizację humanitarną w Polsce – mówi nowo wybrany
prezes Janusz Sacha, odnosząc się też
do wypadającego w 2019 roku stulecia
PCK. – Będziemy starać się nawiązać do
bogatych tradycji, ale też wnieść nowe
pokłady sumiennej codziennej pracy.

/bw/

podpatrzone

Każdemu się może zdarzyć... Tym razem padło na jedną z największych sieci marketów, gdzie świeżość ryb nabrała
nowego wymiaru. Ale przy takim rabacie zapewne niejeden klient wybaczył...
/bw/
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Zwłoki w Machoczku
W środę, 30 marca, w stawie Machoczek odkryto ciało człowieka

Foto: Paweł Gradek

Strażacy wyłowili zwłoki 61-latka z Knurowa

Foto: Mirella Napolska

C

i a ło mę ż c z y z ny w y łow iono
ze stawu w środę około południa. Na miejscu pojawiły się straż
miejska, straż pożarna, policja i prokurator. Według informacji uzyskanych ze Straży Miejskiej w Knurowie,
do tragicznego odkrycia doszło przypadkowo.
Przed południem pewien mieszkaniec Knurowa wyprowadził na spacer
swojego psa. Przechodząc obok stawu
zwierzę najwyraźniej coś wyczuło,
bo zaczęło szczekać. Zachowanie psa
zwróciło uwagę jego właściciela na wy-

łaniające się z wody ciało. Wówczas nie
było jeszcze pewności, że to zwłoki,
jednak mężczyzna nie zignorował podejrzeń. Podzielił się informacją z pracownicą pobliskiej stacji paliw, która
z kolei zgłosiła sprawę Straży Miejskiej.
Zgłoszenie zostało przyjęte około
godz. 11.00. Patrol Straży Miejskiej,
pojawiwszy się na miejscu, wezwał
straż pożarną. Następnie na miejsce
przybyła policja i prokurator. Podejrzenia się potwierdziły – bryła widoczna z brzegu to ludzkie ciało.
Na miejscu nie brakowało tak-

Lubuskie. Knurowianin zginął w wypadku na trasie S3

Tragiczny finał podróży

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają
przyczyny i okoliczności wypadku, do którego
doszło we wtorek na drodze S3 w okolicy Rosina.
Jedna osoba w ciężkim stanie trafiła do szpitala,
sześć, w tym 57-letni knurowianin, poniosło
śmierć na miejscu

że przypadkowych przechodniów,
wstrząśniętych odkryciem. Zastanawiano się, czy zwłoki mężczyzny
należą do 76-letniego knurowianina,
który zaginął kilka tygodni temu.
Przypomnijmy, że niedawno właśnie
w tej okolicy prowadzono poszukiwania zaginionego. Jednak ze wstępnych
ustaleń wynika, że z Machoczka wydobyto zwłoki innego knurowianina,
z rocznika 1955.
Wyjaśnieniem okoliczności sprawy zajmie się gliwicka prokuratura.

Knurów. Pożar na Koloniji

Dwa auta w ogniu
W czwartek, tydzień temu, spłonęły dwa
samochody zaparkowane przy ul. Mickiewicza

O

godz. 1.50 dyżurny Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie przyjął zgłoszenie o pożarze na Koloniji. Na ul. Mickiewicza błyskawicznie
udały się dwa zastępy ratowników.
Po niespełna 50 minutach ugasiły audi

100 i forda ka. Niestety, z samochodów
zostały wraki.
Przypuszczalną przyczyną pożaru
było zwarcie pod maską jednego z aut.
Drugie, stojące obok, zajęło się od ognia.
Właściciele szacują straty.

/g/, foto: JRG Knurów

MiNa

Foto: Archiwum Policji

był mieszkańcem Knurowa. Wszyscy
jechali do pracy do Niemiec.
Ranny został też kierowca ciężarówki, który w chwili zderzenia
znajdował się prawdopodobnie poza
pojazdem.
– Wstępne ustalenia mówią, że siła
uderzenia była tak duża, że samochód
ciężarowy przesunął się, powodując
obrażenia 25-letniego kierowcy, mieszkańca województwa małopolskiego
– informuje st. sierż. Grzegorz Jaroszewicz z zespołu prasowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie
Wielkopolskim.
Poszkodowanego w ciężkim stanie
przetransportowano do szpitala.
Droga była zablokowana przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy
dla kierowców jadących od strony
Zielonej Góry.
– Postępowanie będzie prowadzone
pod kątem sprowadzenia katastrofy
w ruchu lądowym – dodaje st. sierż.
Jaroszewicz.

Z samochodów zostały wraki
reklama

/g/

Foto: Archiwum Policji

D

o tragicznego wypadku doszło
około godz. 7.40 na odcinku
trasy Sulechów-Świebodzin. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn ford
transit zjechał na pas awaryjny, gdzie
stał samochód ciężarowy mercedes
actros. Wskutek zderzenia zginęło
6 mężczyzn podróżujących busem.
Mieszkańcy województwa śląskiego
byli w wieku 34‒57 lat. Najstarszy
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Ważne

Banki z Rodziną 500+
Już 20 banków przystąpiło do rządowego programu
Rodzina 500+. Składanie wniosku przez bank
o to świadczenie będzie uwierzytelniane tak jak
transakcje bankowe
– To pierwszy taki przypadek
współpracy publiczno-prywatnej.
Sektor prywatny w postaci banku
i wykorzystania narzędzi uwierzytelniania pomaga i współpracuje ściśle
z sektorem państwowym w dużym
programie społecznym – mówi o Programie 500+ Plus Przemysław Barbich ze Związku Banków Polskich.
Z szacunków resortu rodziny wynika, że miesięczny transfer środków
w ramach programu 500 + wyniesie
około 1,3 mld zł. Złożenie wniosku
przez stronę banku spowoduje, że rodzic lub rodzice będą otrzymywali
świadczenie na konto prowadzone
właśnie w tym banku. Zdaniem MRPiPS będzie to korzystne nie tylko dla
klientów, którzy nie będą musieli stać
w kolejkach z wnioskami, ale także
dla samych banków, poprzez które te
świadczenia będą dystrybuowane.

***

– Od 1 kwietnia będzie możliwość składania
w niosków w ramach Programu
500 Plus w bankowości elektronicznej. Czy wszystkie banki, które
zadeklarowały do tej pory udział
w programie, będą gotowe na przyjmowanie wniosków?
Przemysław Ba rbich, Zw iązek Banków Polskich: – Gotowość
do udziału w Programie 500+ zadeklarowały największe banki w Polsce.
Są to zarówno banki komercyjne, jak
i dwa zrzeszenia banków spółdzielczych i wszystkie te instytucje będą się
starały od 1 kwietnia 2016 r. uruchomić możliwość składania wniosków
w Programie 500+ poprzez bankowość
elektroniczną. Jednak istnieje prawdopodobieństwo, że nie we wszystkich
z nich będzie to możliwe już od 1
kwietnia. Z obiektywnych przyczyn,
część z nich stworzy swoim klientom
taką szansę nieco później.
– Od czego to będzie zależało?
– Banki są instytucjami, które
bardzo zwracają uwagę na bezpieczeństwo i komfort swoich klientów. Aby
wszystkie procedury były zachowane
trzeba dostosować oprogramowanie
i rozwiązania IT do tego nowego pomysłu. Bank włączy się do programu,
kiedy osoby odpowiedzialne za te rozwiązania przekażą zarządom gotowość
instytucji do bezbłędnego przekazywania danych. Nie chcemy popełnić
takiego błędu, że ktoś będzie chciał

złożyć wniosek i nie będzie mógł tego
zrobić. Mamy zbyt dużo doświadczeń
w bankowości internetowej i wiemy
to obsługując blisko 15 mln aktywnych kont internetowych jak ważny
jest komfort i bezpieczeństwo naszych
użytkowników. Będziemy się starali,
aby od 1 kwietnia w większości banków
te rozwiązania funkcjonowały.
– Jakie procedury bezpieczeństwa muszą zostać zachowane?
– Cała istota tego rozwiązania
polega na tym, że po raz pierwszy
zostały połączone rozwiązania publiczno-prywatne. Uwierzytelnianie
w bankowości elektronicznej podczas
składania wniosku do Programu 500+
będzie wykorzystywało w pełni to samo
uwierzytelnianie co przy transakcjach
bankowych. Operacja złożenia wniosku w Programie 500+ powinna być
więc zabezpieczona na tym samym
poziomie zaawansowania jak każda
operacja dokonywana w bankowości
internetowej. Jednocześnie, bank jest
tylko pośrednikiem pomiędzy zakładem ubezpieczeń społecznych albo
samorządem w poprawnym złożeniu
wniosku.
– Jak to w praktyce będzie wyglądało?
– Będziemy to oparte o logowanie
się do bankowości internetowej. W tym
przypadku banki przyjmą różne ścieżki uwierzytelniania. W pierwszym
z nich będziemy znajdowali zakładkę,
która nas bezpośrednio przeniesie
do strony ZUS-u. Uwierzytelnienie
spowoduje, że nie będziemy musieli
składać podpisu i wniosek zostanie
przyjęty. W drugiej wersji – tej najbardziej popularnej – wniosek wypełnimy bezpośrednio w bankowości
internetowej. Zostanie on przez bank
spakowany i przesłany bezpośrednio
do komórki samorządowej, która będzie rozpatrywać wniosek. Jako sektor
bankowy reprezentowany przez ZBP
podjęliśmy się roli pomocy stronie
publicznej, aby dużą liczbę wniosków
złożyć poprzez bankowość internetową, ponieważ ten system od wielu lat
z dobrym skutkiem działa w Polsce.
– Ile osób korzysta obecnie z kont
internetowych?
– W Polsce blisko 15 mln osób
korzysta aktywnie z bankowości internetowej. W związku z tym, jeśli
ma dojść do sytuacji takiej, że Polacy
będą stać w kolejkach, aby złożyć wniosek, a jest możliwość złożenia wniosku
bez kolejki, bez wychodzenia z domu,
bezpośrednio z komputera, spokojnie
go wypisać, to oczywiście banki dają
swoim klientom taką możliwość. Tak

Już 20 banków

przystąpiło do rządowego programu Rodzina 500+: Alior Bank SA, Deutsche
Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA,
Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Getin
Noble Bank SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA, Smart Bank, ING
Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA,
SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Credit Agricole Bank Polska SA,
Spółdzielcza Grupa Bankowa.

/bw/
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więc jako banki nie tylko zasilamy ten
program finansowo poprzez podatek
bankowy, ale także wspieramy techniczną jego realizację poprzez udostępnienia infrastruktury i możliwości
złożenia wniosku.
– Jak Państwo szacują ile osób
może skorzystać z tej formy składania wniosków w Programie 500+?
– Mamy 20 milionów klientów,
którzy podpisali umowy o konta z dostępem do Internetu, z czego blisko
15 mln klientów aktywnie korzysta
z bankowości internetowej. Trudno
nam szacować, ilu spośród tych klientów, którzy są aktywni, zdecyduje się
na taką ścieżkę złożenia wniosku.
Biorąc pod uwagę to, że Polacy polubili
bankowość internetową i plusy, które
z niej płyną, m.in. to że w zaciszu
domowym można dokonać przelewu,
założyć lokatę, wystąpić o kredyt, spodziewamy się dużego zainteresowania
możliwością złożenia tego wniosku bez
kolejek.
– Czy złożenie takiego wniosku
będzie bezpłatne?
– Absolutnie, w tego typu działaniach społecznych nie jest pobierana
żadna opłata z tytułu złożenia wniosku. Jest to po prostu dodatkowa usługa
dla tych. Zachęcamy naszych klientów,
żeby to robili i przypominamy też,
że nie trzeba tego robić od razu pierwszego dnia, bo jest na to trochę czasu.
– Co jeśli klienci masowo zaczną
składać wnioski przez banki? Czy
mogą się pojawić jakieś problemy
techniczne, które zablokują taką
możliwość?
– Od strony banku zablokowania
na pewno nie będzie. Przyjmiemy
wszystkie wnioski, które do nas spłyną.
Będziemy je potem przekazywać dalej.
Złożenie wniosku w banku skutkuje dla
wnioskującego o 500 zł tym, że ten dokument został już złożony i banki będą
to przekazywać dalej. To są oczywiście
rozwiązania tylko teleinformatyczne,
ale nie spodziewamy się, żeby były
jakieś problemy od strony bankowej.
– Jeden z naszych czytelników
pytał, jakie informacje banki będą
przekazywać pracownikom pomocy
społecznej i czy banki będą o tym
informować swoich klientów?
– Będziemy przekazywać wniosek
wypełniony przez osobę ubiegającą się
o świadczenie. Natomiast żadnych dodatkowych informacji poza wnioskiem,
który jest zatwierdzonym dokumentem
nie będziemy przekazywać. Jesteśmy
instytucją pośredniczącą, czyli dodatkowym punktem, gdzie można przyjść,
wypisać i wysłać wniosek.
– Co będzie istotnego we współpracy z bankami w ramach programu 500 +?
– To pierwszy taki przypadek
współpracy publiczno-prywatnej.
Sektor prywatny w postaci banku
i wykorzystania narzędzi uwierzytelniania pomaga i współpracuje ściśle
z sektorem państwowym w dużym pro-

gramie społecznym. Mielibyśmy wiele
ułatwień dla obywateli, gdyby niektóre
rzeczy urzędowe można było składać
przy pomocy narzędzi uwierzytelniających w banku. Jesteśmy na początku
dużej rewolucji cyfrowej.
– Co z tego będą miały banki?
– Lata temu wybudowaliśmy
system bankowości internetowej,
kartowej i obrotu bezgotówkowego.
Są wstępne szacunki, że część tych
środków z Programu 500+ w jakiś
sposób przejdzie przez sektor bankowy
w takiej postaci, że część osób będzie
odbierała te świadczenia w formie bezgotówkowej, czyli bezpośrednio na konta bankowe. Mówimy o znaczącym
strumieniu pieniędzy, który albo będzie
w obiegu bezgotówkowym albo będzie
w obrocie gotówkowym. Banki będą

miały zadowolonych klientów, którzy
dostają kolejną możliwość skorzystania
z usług bankowych bez potrzeby stania
w kolejkach itd.
– Czy to jest taki krok w kierunku popularyzacji obrotu bezgotówkowego?
– Z dużą troską i dbałością patrzymy na ten program, ponieważ mamy
świadomość, że sukces całego programu 500+ via banki i bezbłędność tej
operacji ze strony sektora bankowego
otworzy nam zapewne możliwość dalszej współpracy i przełamie taką pewną
nieufność w kierunku sektora bankowego, swoistą modę na antybankowość,
która przez ostatni czas funkcjonuje.

/amk/
Kurier PAP – www.kurier.pap.pl
Fot. PAP/ZBP

Knurów. Program Rodzina 500+

Godzina „0” tuż, tuż...
W Knurowie wnioski o świadczenia w ramach
programu Rodzina 500+ przyjmowane będą
w trzech punktach

D

la osób ubiegając ych się
o świadczenie na drugie i kolejne dziecko uprawnione (dzieci
do 18 roku życia), czyli bez względu
na dochód, MOPS udostępnia punkt
przy ul. 1 Maja 45 w Ośrodku Wsparcia oraz w Szczygłowicach przy ul.
Staszica 1 (pokój 130 – delegatura
MOPS).
Dla osób ubiegających się o świadczenia na pierwsze (jedyne) i kolejne
dzieci z k r y terium dochodow y m
(tj. dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekraczający kwoty
800 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne, dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekraczający kwoty 1.200 zł)
wnioski przyjmowane będą również
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy
ul. Ks. Koziełka 2. Placówka czynna
jest w godzinach 7.30‒15.30 (w środy
dłużej – do 17.30, a w piątki krócej –
do 15.30).
Wnioski będą przyjmowane od 1
kwietnia 2016 r.
– Ponadto w piątek, 1 kwietnia,
wnioski będą przyjmowane wyjątkowo
w godzinach od 7.30 do 15.30 w Ośrodku Wsparcia przy ul. 1 Maja 45 i przy
ul. Staszica 1 (pok.130), natomiast
w MOPS w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2 od 7.30 do 17.30 – słyszymy
w knurowskiej instytucji.

W sobotę, 2 kwietnia, w godz. 8‒13
w siedzibie MOPS przy ul. Koziełka 2
będą obsługiwani wyłącznie klienci
programu 500+.
– Wniosek o świadczenie wychowawcze można pobrać w ośrodku
w godzinach urzędowania – informuje
MOPS. – Formularze są też dostępne
na stronach: www.knurow.bip.info.
pl (zakładki: Spis podmiotów/Jednostki Organizacyjne/Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej [MOPS]/Tablica
Ogłoszeń/2016/Druki500plus) lub
na witrynie internetowej MOPS (www.
mops_knurow.republika.pl – zakładka
aktualności).
Wnioski można składać elektronicznie przez dostępne platformy:
bankowości elektronicznej, Platformy
Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
portalu Emp@tia (empatia.mrpips.
gov.pl) oraz ePUAP.
– Pierwszy okres, na który ustalane
jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia
w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia
2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.
– tłumaczy MOPS. – Ustalenie prawa
i wypłata świadczenia wychowawczego
dla wniosków złożonych w terminie
od 1 kwietnia do 10 czerwca 2016 r.
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami nastąpi do końca czerwca 2016 r.
Oprac. b

Przegląd Lokalny Nr 13 (1202) 31 marca 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów

Nieszczęścia chodzą gęsiego

Konieczna była operacja – podwójny
drenaż lewej opłucnej.
Jak mówi knurowianin, uraz płuc
i biodra to nie jedyny zdrowotny
uszczerbek, jaki mu pozostał po nieszczęśliwym wydarzeniu. Od tamtej
pory ma też kłopoty z pamięcią.
Po wypadku nie czuł się już na
siłach, by pracować. Przeszedł na
emeryturę pomostową.

B

Po kieszeni

Ta jedna chwila dużo zmieniła w życiu pana Zbigniewa.
Konsekwencje wypadku to problemy ze zdrowiem,
przejście na pomostówkę i drenaż kieszeni. A jeszcze
do tego wszystkiego – poczucie krzywdy

ył 6 listopada 2012 roku, kiedy
Zbigniew Grützmacher wracał
rowerem do domu. Około 16.00
dotarł do skrzyżowania Paderewskiego i Dąbrowskiego.
– Zszedłem z roweru i chciałem
przejść na drugą stronę drogi – wspomina. –Żywopłot był wysoki, na dodatek stał tam jakiś wóz dostawczy, to
wszystko utrudniało mi widoczność.
Nie widziałem, że z naprzeciwka nadjeżdża fiat punto.
Po chwili pan Zbigniew leżał już
na jezdni. Jak mówi, kobieta kierująca
fiatem po krótkiej rozmowie z policją,

jechał do pracy, zobaczył mój rower
leżący na drodze i w ten sposób dowiedział się, co zaszło i przyjechał do
szpitala. W domu nadal czułem się
okropnie, więc następnego dnia poprosiłem żonę, by pojechała do przychodni
i poprosiła chirurga o zwolnienie dla
mnie. Dostałem tydzień wolnego,
ale zamiast lepiej, było coraz gorzej.
Po kilku dniach sam pojechałem do
przychodni, a stamtąd już karetka
wzięła mnie prosto do szpitala, na stół
operacyjny.
Jak się okazało, wypadek spowodował pourazową odmę opłucną.

odjechała. On sam został karetką przewieziony do szpitala. Półprzytomny
odebrał od policji 300–złotowy mandat. Według policyjnej notatki pan
Zbigniew nie udzielił pierwszeństwa
przejazdu, wskutek czego doprowadził
do zderzenia bocznego pojazdów. Był
trzeźwy.

Drenaż opłucnej

Za szpitala wypisano go tego samego dnia. Odebrał go stamtąd syn.
– Ledwie szedłem, więc całe szczęście, że syn mnie zawiózł – opowiada
Zbigniew Grützmacher. – Akurat gdy

Rowerzysta musiał zapłacić za
uszkodzenie fiata punto 6 631 zł i 96
gr. Należność spłacał ratami. Nie było
łatwo – to duża suma. Ale do tej pory
nie poczuwa się do winy za tę stłuczkę.
Jest zdania, że samochód jechał ze zbyt
dużą prędkością.
– Zresztą to nie pierwszy raz w
tym miejscu coś takiego się dzieje. Tu
ludzie jak szaleńcy jeżdżą – mówi pan
Zbigniew. – Zresztą jak to możliwe,
żeby prowadzony rower spowodował
szkodę na prawie 7 tysięcy złotych? Nie
mam świadków tego wypadku.

Pan Zbigniew liczył, że choć za
pobyt w szpitalu otrzyma jakieś zadośćuczynienie. Okazało się jednak,
że jego ówczesny pracodawca, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, akurat
w tym okresie skorzystał z półrocznej
przerwy w opłacaniu składek grupowych, w związku z czym, jak napisano
w odmownym piśmie, „ubezpieczyciel
nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w danym okresie”.
Oficjalnie to pan Zbigniew jest
sprawcą zdarzenia, które dało początek pasmu przykrości, jakie go spotkały. Jednak czuje się pokrzywdzony.
I trudno się dziwić – jest w tym wszystkim jakaś krzywda wymierzona przez
los. Knurowianin nie traci nadziei,
że, choćby dla zasady, dojdzie swojej
niewinności.
– Upłynęło dużo czasu, ale może
ktoś, kto był przy tym i widział, jak
to się stało, przeczyta ten tekst i zgłosi
się do państwa? Może jest świadek,
który to pamięta? – pyta Zbigniew
Grützmacher.
MiNa

Gliwice. PTTK zaprasza

Z gliwickim oddziałem Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami „Bezpieczna Łapa” szukamy nowych domów
dla bezpańskich psów
Bono ma około 5 lat. Nie znamy jego
historii, nie wiemy, co go spotkało, że jest
tak smutnym psiakiem: rzadko macha
ognonem, unika ludzi. Wydaje się, jakby
stracił chęć, by żyć. Bono potrzebuje kogoś, kto przywróci mu wiarę w człowieka.
Potrzebuje spokojnego domu i doświadczonego opiekuna, dla którego nie będzie
zabawką, a przyjacielem.
Asik to niewielki, około 3-letni, piesek,
który wszystkiego się boi. Wystarczy, że
coś go zaniepokoi, a już podkula ogonek
i ucieka do budy. Schronisko dla tak delikatnego i wrażliwego pieska to nie jest
dobre miejsce. Asik szuka domu, gdzie
znajdzie spokój i może w końcu przestanie się bać...
Reszka jest maleńką, łagodną, trochę
wystraszoną suczką. Nie potrafi odnaleźć
się w schronisku - przeraża ją ogrom psów
i hałas. Zanim trafiła do schroniska żyła,
w strasznych warunkach. Reszka chce
być czyjaś, chce mieć kogoś, kto ochroni
ją przed światem. Jest mądra i delikatna.
Tego, kto da je dom, obdarzy miłością. Bo
Reszka potrafi kochać...
Młoda i delikatna Kami będzie wspaniałą
towarzyszką. Jest skora do zabawy i bardzo ciekawa świata. Będzie cudownym
kompanem do wspólnych przygód. Kami
lubi ludzi i pragnie odrobiny zainteresowania i czułości.
Cziko w pierwszym momencie jest
przestraszony i nieufny, jednak po chwili
ciekawość zwycięża. Instynktownie
próbuje zaprzyjaźnić się z każdym, kto
przychodzi do schroniska, jakby czuł,
że w ten sposób rosną jego szanse na
adopcję. Nie sprawmy Cziko zawodu dajmy mu dom. W zamian piesek stanie
się radością swoich nowych przyjaciół
i wiernym towarzyszem.

3-letni Buli ma wiecznie uśmiechnięty
pyszczek. Wydaje się, jakby nieustannie
się śmiał, choć przecież w swoim życiu ma
niewiele powodów do radości. Samotność
go męczy i unieszczęśliwia. Buli, choć niewielki wzrostem, ma wielkie serce. Będzie
cudownym kompanem.
Dropi jest przemiłym i niewielkim
psiakiem, który źle sobie radzi w schroniskowych warunkach. Spogląda zza
krat smutnymi oczami, godzinami wypatrując kogoś, kto zabierze go do domu.
Potrzebuje przyjaciela. Czy tak wiele
pragnie?

Kto chce zostać
przewodnikiem

PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej ogłasza nabór
na kurs dla kandydatów na Przewodników
Beskidzkich

S

potkanie organizacyjne odbędzie
się w czwartek, 31 marca. Dla tych,
którym nie odpowiada ten termin,
zorganizowane zostanie drugie – tydzień później, 7 kwietnia.
Oba spot kania rozpoczną się

o godz. 17.15 w siedzibie Oddziału
w Gliwicach, Rynek 11.
Bliższe informacje można uzyskać
telefonicznie pod numerem tel. 32 231
26 16.
/sisp, bw/

reklama

Wulkan energii Borys przypomina mieszankę akity i chow-chow. Marzy mu się
dom z ogrodem i właściciele lubiący ruch.
Borys znudził się swoim poprzednim
właścicielom. W jednej chwili stracił
dom, rodzinę i szansę na szczęście. Szuka
odpowiedzialnych przyjaciół.
Idzio to przesympatyczny piesek w typie
jamnika. Maluch potrzebuje niewiele ciepłego kąta i ciepłej miseczki... i jeszcze
kogoś, kto zabierze go na spacer, kto
przytuli, gdy poczuje się samotny. Bardzo
prosi o dom.
Malutki Edi ma około 2 lat. Ma piękne
i mądre oczy. Zazwyczaj siedzi sobie
gdzieś grzecznie w kąciku, wciąż z nadzieją wypatrując swojego przyszłego
pana. Jest przemiłym pieskiem, który nie
chce sprawiać kłopotu. Może znajdzie się
ktoś, kogo będzie mógł pokochać?
informacje własna

Zainteresowani adopcją psów proszeni są o kontakt (tel. 606 302 223),
Więcej szczegółów na stronie: www.bezpiecznalapa.pl
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Stanica. Nietypowy początek Triduum Paschalnego

Magiczna moc fakli

W Wielki Czwartek na stanickim polu zapłonęły ogniska - element
wielowiekowej tradycji odwołującej się do pogańskiego obrzędu odganiania
złych mocy

S

ta nicza nie w ierzą, że ogień
ma magiczną moc: odgania choroby, nieszczęścia i złe moce.
Na Kowolowym Polu zgromadziły
się więc całe rodziny, by kultywować
ten piękny zwyczaj. Dziś mało kto
potrafi wytłumaczyć jego pochodze-

nie. Wiadomo, że z czasem zwyczaj
palenia ognisk połączono z szukaniem ukrytych na zaoranych polach
wierzbowych krzyżyków. Znalazcy
zabierali je do domów, by chroniły
gospodarstwa przed nieszczęściami.
Z roku na rok zainteresowanie stani-

ckimi faklami (pochodniami – przyp.
red.) rośnie, co szczególnie cieszy organizatorów. Zwłaszcza że unikatowy
obrzęd, nie dość, że odgania złe moce,
to promuje sołectwo.
/g/, foto: Andrzej T. Knapik

Żernica. Konna procesja, czyli tradycja ożyła...

Jeźdźcy śpiewem prosili o opiekę
W Wielkanocny Poniedziałek, gdy zegar wybił godz. 13, spod kościoła
św. Michała Archanioła w Żernicy wyruszyła tradycyjna konna procesja.
Po polach niósł się modlitewny śpiew, przypominając uśpionej jeszcze
przyrodzie, że czas obudzić się i żyć

K

onne procesje to stary chrześcijański zwyczaj, który na Śląsk
przywędrował z Niemiec. W księgach
nie zapisano, kiedy pierwszy raz
żerniczanie wyruszyli na pola i łąki,
głosząc zmartwychwstanie Chrystusa.
Wiadomo, że w czasie II wojny światowej Niemcy zabronili organizowania
procesji. Tradycja odrodziła się w 1948
roku, dzięki ówczesnemu proboszczowi kościoła w Żernicy, Ernestowi
Kieslingowi.
Henryk Angermann, autor książki „Utracone dziedzictwo – wspomnienia górnośląskiego proboszcza”
tak opisuje pierwszą po wojnie konną
procesję: Był piękny, ciepły, wiosenny
dzień, drugie święto Wielkanocy roku

8

1948. Po południu o godzinie 14.00
zebrało się przed placem kościelnym
70 jeźdźców. Na początku, z krzyżem
procesyjnym jechali w swoich kościelnych szatach dorośli, którzy kiedyś
byli ministrantami, za nimi proboszcz
w komży i stuli, ze srebrnym krzyżem
z relikwiami w ręku. Po prawej stronie
był sołtys Morcin ze świecą wielkanocną w ręku, po lewej przewodniczący
rady parafialnej z krzyżem wielkanocnym, owiniętym czerwoną stułą,
za nimi „śpiewok”, który donośnym
głosem odśpiewywał wezwania litanii do Wszystkich Świętych, które
potem jeźdźcy potwierdzali słowami
„Zmiłuj się nad nami” albo „Módl się
za nami”.
Procesja szła przez wieś, zatrzymując się przy przydrożnych kapliczkach. Proboszcz prosił Boga o dobrą
pogodę i urodzaj, od czasu do czasu
kropiąc święconą wodą pola i łąki.
Z czasem zw yczaj ten zanik ł.
Po raz drugi wskrzesił go w 2014 roku
Ingemar Kloss, społecznik z Żernicy.
Tegoroczna procesja wyruszyła
tradycyjnie spod żernickiego kościoła.
Na czele orszaku – jeździec z krzyżem w ręku. Tuż za nim – kilkunastu
odświętnie ubranych jeźdźców oraz
wierni w przystrojonych bryczkach.
Uczestników przywitali biskup
Gerard Kusz, proboszcz parafii św.
Michała Archanioła ksiądz Michał

Winiarski oraz władze gminne i powiatowe.
– Podczas konnej procesji odmawiane były modlitwy oraz śpiewane
pieśni w intencji wiernych i parafii –
opowiada Tadeusz Puchałka, uczestnik wielkanocnej procesji. – Modlono
się o dobre plony i Bożą opiekę, aby
Opatrzność ochroniła pola i domostwa
od wszelkich kataklizmów.
Pogoda na szczęście dopisywała,

świeciło piękne słońce, które z pewnością miało wpływ na sporą ilość
uczestników orszaku. Na zakończenie
procesji na wiernych czekało kilka
niespodzianek, m.in. losowanie sztabki złota.
Wielkanocne spotkanie zorganizowała parafia w Żernicy, wsparcia udzieliły władze gminy Pilchowice, sołectwa
Żernicy i Nieborowic oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach.
jb, TP, foto: Jadwiga Janowska
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Knurów. Pisarski debiut Ziemowita Zakrzewskiego

Proza
z miastem
w tle
22 opowiadania opatrzone wspólnym tytułem
„Moja Filmoteka” są dowodem na to, jak przypadek
determinuje ludzkie życie. Książka autorstwa
knurowianina Ziemowita Zakrzewskiego właśnie
trafiła do księgarń

O

byś żył w ciekawych czasach –
ta chińska klątwa wypełniła
się w przypadku Ziemowita
Zakrzewskiego.
– Moja matka była w ciąży, gdy
światu groziła atomowa zagłada –
opowiada knurowianin. – Urodziłem
się w roku kryzysu kubańskiego, maturę
zdawałem w „Karnawale Solidarności”, studiowałem w stanie wojennym,
a wojsko odbywałem w czasie rozmów
Okrągłego Stołu.
Nie żałuje, że nie został bohaterem
wojennym. Zwłaszcza że było tyle
innych ciekawych rzeczy do roboty...
Ziemowit Zakrzewski z wykształcenia jest inżynierem automatykiem,
w zawodzie jednak nigdy nie pracował. Był górnikiem w Kopalni Węgla
Kamiennego „Knurów”. Odszedł,
gdy branża przeżywała kłopoty, i zatrudnił się w gliwickiej fabryce Opla.
Obecnie jest dyrektorem fabr yki
prototypów niemieckiej filii General
Motors.
– Jedny m z z a d ań zl econych
mi przez firmę był udział w zamknięciu fabryki samochodów w Bochum
– wspomina. – Traumatyczne to było
doświadczenie, bo musieliśmy zwolnić
3,5 tys. osób. Żeby sobie z tym poradzić,
zacząłem wieczorami pisać opowiadania do szuflady.
Olga Tokarczuk, autorka takich
bestsellerów, jak: „Bieguni”, „Księgi
Jakubowe” i „Dom dzienny, dom nocny”, twierdzi, że pisanie opowiadania
jest odrzuceniem tego, co zbędne,
zmaganiem się z wszelkim nadmiarem: słów, obrazów, pokus autoprezentacji i wymądrzania się.
Pan Ziemowit stanął więc w obliczu kolejnego wyzwania, mając przy
tym świadomość, że jego ostatnią
pracą literacką była praca maturalna.
– To jest wielka męka – przyzna-

je. – Pisząc pierwsze opowiadanie,
nie wiedziałem, jak wstawić do niego
dialog. Napisanie trzech stron zabiera
dzień. Później trzeba jeszcze raz to czytać, poprawiać interpunkcję.
Bo doskonałe opowiadanie to, jak
mówi Tokarczuk, haiku prozy, wydestylowany duch narracji.
Z czasem szuflada pana Ziemowita zapełniła się opowiadaniami
z życia, w którym nierzadko główną
rolę gra przypadek.
– Mój pradziadek służył w pruskim
wojsku – opowiada knurowianin. –
W czasie wojny francusko-pruskiej
jako pierwszy ostrzelał przez przypadek
Paryż z armaty. Dostał za to Krzyż
Żelazny. Odznaczenie wisiało w domu
na ścianie. Kiedy w czasie II wojny światowej Niemcy przyszli aresztować dziadka, oficer dostrzegł ten krzyż i uznał,
że musieli się pomylić. Wrócił po godzinie, ale dziadka już nie było. Ewakuował
się z mieszkania. Gdyby tego nie zrobił,
nie byłoby mnie na świecie.
Chcąc zaimponować żonie, pan
Ziemowit wybrał 22 opowiadania
i postanowił je wydać. Przyznaje,
że ośmieliła go do tego lektura powieści
Szczepana Twardocha „Drach”, której
akcja toczy się „pomiędzy Gliwicami
a Gleiwitz, Deutsch Zernitz a Żernicą”.
Zdaniem Olgi Tokarczuk wydawcy nie cenią opowiadania. Upierają
się, że opowiadania nie sprzedają się
i że czytelnik woli zapłacić za trans
powieści. Mimo to Zakrzewski znalazł wydawnictwo zainteresowane
„gatunkiem przyszłości”. Debiutancki
zbiór opowiadań pt. „Moja Filmoteka”
właśnie ukazał się na rynku wydawniczym. Książkę można nabyć m.in.
w 100 witrynach internetowych oraz
w księgarni „Merkury”.
Na okładce mężczyzna filmuje
śląski krajobraz. Nawiązań do kine-
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matografii jest znacznie więcej, bo –
jak mówi autor – każde opowiadanie
skojarzył z tytułem konkretnego filmu
(„Śmierć w Wenecji”, „Pasażerka”,
„Siekierezada”, „Proces”).
Zakrzewski, zafascynowany historią regionu, snuje barwne, czasem
gorzkie opowieści. Opisuje m.in.
naukę w liceum czy pracę w kopalni. Mimo że we wstępie zastrzega,
że podobieństwo do osób i zdarzeń
rzeczywistych jest niezamierzone
i przypadkowe, bez trudu można
doszukać się w profesorze Boguckim
mistrza Pogockiego, a w mieście bez
cyprysów i palm Knurów.
– To moje miejsce na ziemi, mała
ojczyzna – podkreśla Ziemowit Zakrzewski. – Tutejsze liceum przygotowało mnie do bycia dobrym inżynierem, dyrektorem i Europejczykiem.
Mimo że pracowałem w różnych zakątkach świata, nigdy nie wyjechałem
z Knurowa na zawsze. Ilekroć wracam,
widzę, jak to miasto ciężko pracujących
ludzi zmienia się na korzyść.
Mówi, że nigdy nie interesowała
go działalność polityczna, nawet nie
miał książeczki SKO. Zawsze przykładał się do pracy, dzięki czemu stał się
beneficjentem przemian, jakie zaszły
w kraju na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
– Książka kończy się w momencie,
kiedy odchodzę z pracy w kopalni. Myślałem, że dopracuję w niej do pyndzyji
i będę w ogródku sadził kwiatki, plewił
grządki. Stało się inaczej. Nie żałuję
– dodaje.
„Moja Filmoteka” trafiła do sprzedaży. Doczekała się pierwszych pochlebnych recenzji. Autor pod koniec
zbioru opowiadań obiecuje ciąg dalszy,
na razie rozważa napisanie powieści.
Tymczasem kolekcjonuje historie,
które warto ocalić od zapomnienia.

Knurów. Podopieczna Domu Pomocy Społecznej
usamodzielniła się

Życie od nowa

Los nie obchodził się łagodnie z Aleksandrą
Krakowczyk. Kiedy zrozumiała, jak wiele od niej
zależy, to się zmieniło. Miesiąc temu podopieczna
Domu Pomocy Społecznej w Ośrodku Matka Boża
Uzdrowienie Chorych usamodzielniła się

W

alka o życie na własny rachunek
trwała 6 lat. Zanim się rozpoczęła, Ola była podopieczną Domu
Pomocy Społecznej w Poraju. Tam,
jak wspomina, nikogo nie obchodziła
jej trudna sytuacja, dlatego poprosiła
o przenosiny do Knurowa.
Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie
Chorych zaskoczył ją pod każdym
względem.
– To super ośrodek i ludzie – uważa
kobieta. – Wszyscy są mili i życzliwi.
Ola rozpoczęła prostowanie życiowych meandrów od rozwodu z mężem, bo tylko wtedy mogła złożyć
wniosek o mieszkanie. Cierpliwe
czekanie wypełniła współpraca z terapeutą, a od 2011 roku praca w kuchni
ośrodka.
– Pamiętasz, jaka ty byłaś na mnie
zła? – Ewa Kuśmierska, pracownik
socjalny, pyta podopieczną. – Nie
chciałaś iść do pracy.
– Bo byłam na zasiłku – odpowiada zawstydzona Ola.
– Tłumaczyłam jej, że dzięki pracy
będzie miała własne pieniądze, a ona
kurczowo trzymała się zasiłku. Dostawała 500 zł za nic i nie miała motywacji, by to zmienić.
– Bardzo nie chciałam pracować,
do pierwszej wypłaty – podopieczna
wybucha śmiechem.
Szybko doceniła wartość zarobionych przez siebie pieniędzy. To, co zostało jej po opłaceniu pobytu w DPS,
odkładała.
– Stopniowo przyzwyczajaliśmy
Olę do mieszkania w pojedynkę. Miała
u nas własny pokój, o który dbała –
opowiada Marcin Chroszcz, kierownik DPS.
Praca w kuchni w charakterze
pomocy zaczęła ją cieszyć. Pod okiem

starszych koleżanek nauczyła się
gotować. Potrafi m.in. smażyć placki
i robić pyszne sałatki.
Los uśmiechnął się do Oli, gdy
otrzymała przydział na mieszkanie
komunalne w rodzinnych Żorach.
Najpierw była radość, później panika.
– Bałam się, że sobie nie poradzę,
że wrócę z powrotem do towarzystwa,
do pijaństwa – zdradza.
Wątpliwości ustąpiły miejsca odwadze dzięki terapeucie.
Za oszczędności Ola wyposażyła
pokój z aneksem kuchennym i łazienkę. Konserwatorzy z ośrodka pomogli
podłączyć jej sprzęt.
Pierwsze dni wiały pustką. Trudno było się Oli przyzwyczaić do ciszy
i samotności. Nie zrezygnowała z pracy w kuchni. Codziennie dojeżdża
z Żor do Knurowa. Mówi, że to jej całe
życie. Życie od nowa.
– Cieszę się, że przez tyle lat walczyłam i w końcu to mam. Musiałam
przezwyciężyć tyle trudności. Chciałam pokazać sobie, że potrafię wyjść
z nałogu.
Ma rci n Chroszcz pod k reśla,
że to pierwszy taki przypadek w historii ośrodka, kiedy pensjonariusz
DPS usamodzielnia się.
– Niewielu ludzi tak potrafi – dodaje Ewa Kuśmierska, dopatrując się
sukcesu w silnym charakterze podopiecznej.
Wielkanoc Ola spędziła w pracy,
w ośrodku, dokąd zawsze wraca jak
do domu. Docenia, że w nowym życiu
nie została sama, zawsze może liczyć
na pomoc.
Marcin Chroszcz i Ewa Kuśmierska śmieją się, że przykład Oli stał się
motywacją dla innych. Nagle wszyscy
podopieczni chcą pracować.
/pg/, foto: Krzysztof Gołuch

- Musiałam przezwyciężyć wiele trudności – przyznaje pani
Aleksandra; jej odwaga i determinacja stały się motywacją dla
innych...
informacje własna

Tekst i foto: Paweł Gradek
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rozrywka nr 13
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Igor Warwas z Knurowa

ur. 21.03.2016 r., 2940 g, 51 cm

Iga Giza z Knurowa

ur. 22.03.2016 r., 3430 g, 52 cm

Michał Szwagrzyk z Knurowa

ur. 23.03.2016 r., 4130 g, 60 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).

Dorota Brzozowska z Zabrza
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1.04.2016
PIĄTEK
Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa
- godz. 16.30
Opowieść o miłości i mroku
- godz. 18.15
Batman v Superman.
Świt sprawiedliwości 2D NAPISY
- godz. 20.00
2.04.2016
SOBOTA
Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa
- godz. 16.00
Batman v Superman.
Świt sprawiedliwości 3D DUBBING
- godz. 17.45
Opowieść o miłości i mroku
- godz. 20.30

Oskar Woch z Gliwic

ur. 23.03.2016 r., 2980 g, 52 cm

Alicja Rudzka z Zabrza

ur. 24.03.2016 r., 2710 g, 50 cm

3.04.2016
NIEDZIELA
Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa
- godz. 16.00
Opowieść o miłości i mroku
- godz. 18.00
Batman v Superman.
Świt sprawiedliwości 2D NAPISY
- godz. 20.00
4-5.03.2016
PONIEDZIAŁEK - WTOREK
Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa
- godz. 16.30
Opowieść o miłości i mroku
- godz. 18.15
Batman v Superman.
Świt sprawiedliwości 2D NAPISY
- godz. 20.00

Julia Tomaszek z Czerwionki-Leszczyn
ur. 24.03.2016, 2840 g, 51 cm

Liliana Kachel z Bełku

ur. 25.03.2016 r., 4270 g, 54 cm

6.03.2016
ŚRODA
Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa
- godz. 15.00
Opowieść o miłości i mroku
- godz. 19.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Amelia Lach z Przegędzy

ur. 22.03.2016 r., 3540 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
11/2016 brzmiało: „ŁĘKOTKA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Karol Porwoł. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 24.03.2016 r., 3550 g, 54 cm

31.03. 2016
CZWARTEK
Bernadetta. Cud w Lourdes
- godz. 17.00
Planeta Singli
- godz. 19.00

Maximilian Gell z Knurowa

ur. 22.03.2016 r., 3330 g, 55 cm

Zoﬁa Ćwielong ze Stanicy

ur. 26.03.2016 r., 2750 g, 54 cm

Michalina Broda z Knurowa

ur. 29.03.2016 r., 3430 g, 53 cm
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Knurów

Młodzież rywalizuje o sejm

Jessica Pępek i Patrycja
Smolińska pytały knurowian
o Pomnik Pamięci
Powstańców

S

ejm Dzieci i Młodzieży zbiera
się raz w roku. W Dzień Dziecka młodzi posłowie zajmują
miejsca swoich dorosłych kolegów,
dyskutują (czasami bardzo burzliwie...) o sprawach bieżących oraz
podejmują uchwały. Udział w SDiM
to dla wielu preludium do przyszłej
politycznej kariery, choć organizatorzy sejmu podkreślają, że zależy im
przede wszystkim na promowaniu postaw obywatelskich wśród młodzieży
i przybliżeniu zasad funkcjonowania
demokracji parlamentarnej.
Przed tegorocznymi kandydatami

na posłów trudne zadanie – znaleźć
i opisać miejsce pamięci oraz zbadać,
w jaki sposób funkcjonuje ono w świadomości społecznej. Uczestnicy mają
czas do 15 kwietnia, aby zebrać materiały i opublikować je na specjalnie
przygotowanej platformie internetowej. Relacje, złożone ze zdjęć, filmu
i krótkiego opisu, oceni komisja, której skład wyznaczy Instytut Pamięci
Narodowej.
Z Knurowa w ystartowały trzy
drużyny: Katarzyna i Justyna Urbanek, Jessica Pępek i Patrycja Smolińska
oraz Błażej Bęben i Kamil Kowalczyk.
Wszyscy uczestnicy są uczniami Miejskiego Gimnazjum nr 3.
Dwie „żeńskie” drużyny skupiły
się na Pomniku Powstańców Śląskich.
Obie badały, co knurowianie wiedzą na temat monumentu. Wybrały
formę sondy i otrzymały podobne
wyniki – knurowianie wiedzą o istnieniu pomnika i potrafią podać jego
lokalizację.
– Starsze osoby wiedziały znaczenie więcej niż młodsze – mówią Katarzyna i Justyna Urbanek. – W związku
z tym konsultujemy projekty, które
podniosą poziom wiedzy u młodych.
Jessica Pępek i Patrycja Smolińska
pytały także mieszkańców, jak „rozsławić” miejsce pamięci.
– Wiele osób wykazało się kreatywnością, podając przykłady ciekawych

Foto: Archiwum ZSS w Knurowie

Trzy drużyny biorą udział w wieloetapowej rekrutacji
do Sejmu Dzieci i Młodzieży. W zeszłym roku
w sejmowych ławach zasiedli Dominika Żmuda
i Dawid Puchalski. Czy tegoroczni uczestnicy
powtórzą ich sukces?

Szkolne stoisko zwracało uwagę bogactwem ozdób...

Knurów, Gliwice

Siła sióstr, czyli Justyna
i Katarzyna Urbanek razem
walczą o miejsce w sejmie

rozwiązań – opowiadają dziewczyny.
Na zakończenie sondy Jessica i Patrycja obdarowały respondentów ulotkami z wiadomościami o pomniku.
Kamil Kowalczyk i Błażej Bęben
jako cel swoich badań wybrali knurowską Izbę Tradycji.
– W najbliższych dniach planujemy przeprowadzić ankietę oraz akcję
promującą izbę – informuje Błażej.
– Ściśle współpracujemy z panem Szygułą, kustoszem Izby Tradycji.
Wśród zgłoszonych relacji komisja
wybierze 230 zespołów. Wyniki rekrutacji do SDiM poznamy 29 kwietnia.
jb, foto: arch. uczestników

Kiermasz się udał,
będzie wycieczka
– Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom
kiermaszu wielkanocnego w Centrum Handlowym
Auchan w Gliwicach – zgodnym chórem
dziękują uczniowie, dyrekcja i Rada Rodziców
knurowskiego Zespołu Szkół Specjalnych

W

holu supermarketu stanęły
stoiska pod szyldem szkoły.
Wy pełnił y je bar wne i gustowne
rękodzieła uczniów. I nie umknęły
uwadze wielu klientom sklepu, którzy
docenili talent i zaangażowanie dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
– Zainteresowanie i uwaga, jaką

obdarzano prace naszych uczniów stały
się dla naszych wszystkich uczniów
i nauczycieli motorem do dalszego rozwoju i pracy – mówi dyrektor placówki
Alina Jaworska. – Dzięki licznemu
wsparciu nasi uczniowie już wkrótce
wyjadą na kilkudniową wycieczkę.

/sisp, bw/

informacja

foto-migawka

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 w Knurowie
od kilku miesięcy zbiera ły żywność i koce dla zwier
zaków
ze schroniska. Gdy już uzbierały całą górę darów
, w ramach podziękowa nia dwie najsta rsze grupy
otrzy mały
zaproszenie na akcję „Dzieciaki Sadzeniaki” zorga
nizowaną przez Leroy Merlin przy ul. Rybnickiej
w Gliwicach.
Przedszkola ki uczył y się, jak sadzić kwiat y, dosta
ły dyplomy oraz odebrały podziękowa nia od niezw
ykłego
gościa – psa Belusia, który na co dzień mieszka w
schronisku.
– Dzieci były zachwycone tym dniem wypełnionym
atrakcjami– mówi Ewelina Ponichtera, mama przed
szkola ka.
Posadzone roślinki przedszkola ki zabra ły do domu
.

informacja własna

Tekst i foto: Justyna Bajko
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Docieplanie domów, malowanie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190

10-13/16

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, ścianki, kafelkowanie, elewacje.
Tel. 785 948 716
10-13/16

Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

4-15/16

www.przegladlokalny.eu

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
13/16

SZUKAM PRACY
Emer ytka – sprzątanie sklepów, mniejsz yc h pr z yc hodni, poradni lekar skic h
w Knurowie, Gierałtowicach, Przyszowicach.
Tel. 781 719 783
11/16-odw.

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

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

1-13/16

3/16-odw.

Zatrudnię do prac biurowych na część etatu.
Tel. 602 775 756

WYSOKIE ODSZKODOWANIE. Wypadki
drogowe, na chodniku, w pracy, błędy medyczne. Tel. 666 038 835

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

Zatrudnię kelnerkę. Tel. 602 775 756

2-13/16

1/16-odw.

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

13-39/16

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

12-13/16
12-13/16

Zatrudnię pracownika do obsługi klienta na
stacji paliw w Żernicy. Tel. 504 261 060

12-14/16

Zatrudnię przedstawiciela handlowego –
branża spożywcza. Tel. 602 775 756

12-15/16

Zatrudnimy osoby z Knurowa na stanowisko
doręczyciela/kuriera. Tel. 506 033 215,
795 127 161

11-13/16

1/16-odw.

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

1/16-odw.

SPRZEDAM
SPRZEDAM MEBLE IKEA MAMUT: dwie komody (czerwono-różowa i niebieska), szafa
(czerwono-różowa), regał (czerwony).
CENA 250 ZŁ. Tel. 695 614 334
4-17/16Y

NIERUCHOMOŚCI

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

DAM PRACĘ
Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarza, murarza, stolarza i ogrodnika mile widziani emeryci. Tel. 696 413 216
lub 660 795 216

11-15/16

Przyjmę ekspedientkę do pracy w sklepie
spożywczym w Knurowie. Praca na pełen
etat. Tel. 608 073 212
12-13/16

Przyjmę ekspedientkę do sklepu mięsnego
w Knurowie. Mile widziane doświadczenie.
Praca na pełen etat. Tel. 608 073 212
12-13/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o pow. około 80 m2.
Knurów, ul. Ks. Kozie łka 12, par ter,
parking. 1200 zł. Tel. 696 444 726
11-17/16Y

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie, 33m 2,
Szczygłowice. 75 000 tys. do negocjacji.
Tel. 508 416 370

11-13/16

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

3-13/16

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625
3-13/16

S k u p s a m o c h o d ó w – g o t ó w k a . Te l .
791 544 346

3-22/16

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
1-13/16

12

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną okazję
do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie k ina, pyszny tort urodzinow y, zdjęcia, gr y i zabaw y z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabaw y. To nie wszystko, bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans. Zajrzyj na stronę
www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać (e-mail:
info@kinoscenakultura.pl).
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TKKF na treningu ZAKSY

SPORT

Knurowianie w towarzystwie Grzegorza Boćka

M

arcin Grzegorzyca, jak
już wielokrotnie informowaliśmy, po zakończeniu
przygody z piłką nożną wciąż
jest aktywny sportowo, startując m.in. w biegach ulicznych.
Niedaw no u kończył dwa z
nich. Najpierw wziął udział w
Biegu Wiosennym zajmując
13 miejsce w kategorii open i
6 w kategorii wiekowej 30-39
lat. Na 10-kilometrowej trasie

pan Marcin „wykręcił” czas:
35 minut i 42 sekundy, co jest
jego rekordem życiowym.
Następnie przyszedł czas
na K ra kowsk i Pół ma raton
Marzanny. Tym razem nasz
biegacz usta now i ł kolejny
rekord życiowy - 1 godzina 19
minut 25 sekund, zajmując 30
miejsce w open i 16 w kategorii M-30.
PiSk

Jednogłośne
zwycięstwo
nad Niemcem

D

amian Durkacz odniósł
pew ne z w ycię st wo w
kolejnej edycji Międzynaro dowe go Tu r n ie ju B okserskiego Ziem Nadbałtyckich. W czasie ry walizacji
w Szczecinie reprezentant
Spartana startujący w wadze
do 57 kg pokonał jednogło-

śnie na punkty rywala z Niemiec. Razem z Damianem
Du rk acz em do Sz cz eci na
p oje c h a ł t rener I reneu s z
Przywara, który na co dzień
przygotowuje tego młodego
zawodnika do najważniejszych startów w tym roku.
PiSk
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kwietnia w hali knurow sk iego MOSi R-u
odbędzie się II Charytatywny
Turniej Siatkarski „Gramy dla
Martina”. Ów turniej poprzedził wyjazd Martina wraz z
siatkarzami TKKF-u Szczygłowice na trening ZAKSY
Kędzierzyn Koźle.
- Było super, było miło
- mówi w wielkim skrócie
trener Zbigniew Rabczewski,
który - podobnie, jak jego
podopieczni - był zachwycony
atmosferą i przyjęciem przez
zespół PlusLigi.
Knurowianie mieli okazję
podpatrzeć w Hali Azoty, jak
trenują największe gwiazdy
ligi. - Nie da się ukryć, że
wszyscy byliśmy podekscytowani i ciekawi , jak w ygląda profesjonalny trening
- relacjonują młodzi siatkarze
TKKF. - Z uwagą i z zacie-

kawieniem obserwowaliśmy
każde podbicie piłki, każdy
ruch zawodnika. To było coś
pięknego. Jedno z marzeń,
które się spełniło.
Zawodnicy TKKF-u mieli
okazję nie tylko obserwować
to, co dzieje się na parkiecie,
ale i mogli wejść na boisko, a
po zakończonych zajęciach
był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć, krótkie rozmowy i zdobycie autografów.
Trenerzy Adrian Czerwiec i Zbigniew Rabczewski
podk reślają, że w y jazd na
trening ZAKSY to zasługa
Jacka Szurgota, a dodatkowe podziękowania k ierują
pod adresem Grzegorza Balbierza, któr y uwiecznił to
niecodzienne spotkanie na
zdjęciach.
PiSk

foto-migawka

Emilia Kosztowny na co dzień trenuje w
knurowskiej Akademii
Piłki Nożn ej, a 23 marc a z wyso kości
tr ybun stadi onu
w Poznaniu oglądała mecz towar zyski
Polska - Serbia.
Spotkanie zakończyło się wygraną kadry
Adama Nawałki 1:0,
a Emilia miała okazję podskoczyć z radoś
ci po golu Jakuba
Błaszczykowskiego.
Mecz z Serbami był testem dla nasze
j reprezentacji przed
zbliżającymi się Mistrzostwami Europ
y.

Foto: prywatne

Życiówka
goni życiówkę

Foto: Grzegorz Balbierz

Marcina Grzegorzycę (pierwszy z prawej)
można spotkać m.in. na trasie knurowskich
biegów ulicznych

PiSk

informacja

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Rośnie
przewaga lidera
Zbigniew Ciszewski powtórzył wyczyn sprzed tygodnia i po raz kolejny wygrał
turniej, umacniając się tym
samym na pozycji lidera w klaWYNIKI
Z 22 MARCA:

1. Zbigniew Ciszewski - 2.696
2. Ginter Fabian
- 2.226
3. Józef Antończyk
- 2.196
4. Czesław Antończyk - 2.010
5. Kazimierz Fąfara
- 1.980
6. Joachim Makselon - 1.957
7. Emil Kasperek
- 1.931
8. Piotr Pakura
- 1.912
9. Adam Dudziński
- 1.887
10. Tadeusz Kamczyk - 1.862
11. Wojciech Napierała - 1.812

syfikacji generalnej. Na drugie
miejsce awansował Wojciech
Napierała, który przez kilka
tygodni przewodził stawce.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Zbigniew Ciszewski - 17.411
2. Wojciech Napierała - 15.559
3. Piotr Palica
- 15.122
4. Czesław Antończyk - 14.867
5. Kazimierz Fąfara
- 14.723
6. Tadeusz Kamczyk - 14.129
7. Leonard Spyra
- 13.659
8. Jerzy Niewiadomski - 13.659
9. Dariusz Skowron
- 13.655
10. Stefan Wroblowski - 13.528

Kolejny turniej odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
Przegląd Lokalny Nr 13 (1202) 31 marca 2016 roku
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IV liga

Foto: Piotr Skorupa

Lana sobota
Przypomniał się
Bartłomiej
Maciejewski

W sezonach 2013/2014 i
2014/2015 Bartłomiej Maciejewski rozegrał 45 ligowych meczów i strzelił 8 goli w barwach
Concordii. W przedświąteczną
sobotę zawodnik ten znowu wpisał się na listę strzelców, ale tym
razem w meczu przeciwko Concordii. Maciejewski opuszczając
Knurów przeniósł się do Slavii
Ruda Śląska i właśnie ten zespół
poprowadził do wysokiego, bo
5:1 zwycięstwa.
- To był gol, jaki rzadko
można zobaczyć w meczach
czwartej ligi - komplementował
strzał zawodnika rywali trener
Michał Budny.
Jak się później okazało,
bramka Bartłomieja Maciejewskiego była zwiastunem
pogromu Concordii.

Czerwona kartka
im nie zaszkodziła

Bramki strzelone przez zawodników Slavii w 3 i 5 minucie

Był czas, że Bartłomiej Maciejewski strzelał bramki dla Concordii,
teraz strzela grając przeciwko Concordii...

spowodowały, że knurowianie
czuli się jak bokser po dwóch
nokautach. I byli tak bardzo
zamroczeni, że nie zdołali wykorzystać gry z przewagą jednego zawodnika. A w owej przewadze grali już od 32 minuty,
gdy czerwoną kartką ukarany
został Babczyński.
Concordia nie potrafiła
wykorzystać tego „prezentu”
rywala i zamiast odrabiać straty, traciła kolejne bramki. W

Klasa okręgowa

Radosne
święta Wilków

Korespondencyjna rywalizacja Wilków Wilcza z ŁTS-em
Łabędy o prym w grupie III od
Wielkiej Soboty znowu toczy
się pod dyktando podopiecznych Jacka Wiśniewskiego.
Wilki z teoretycznie trudniejszego terenu Silesii Lubomia
zdołali wywieźć komplet punk17. KOLEJKA - GRUPA II:
Urania Ruda Śląska - Gwiazda Skrzyszów 1:0, Naprzód
Syrynia - Tempo Paniówki 1:1,
Jastrząb Bielszowice - Naprzód Czyżowice 1:1, Gwarek
Zabrze - Rymer Rybnik 0:0,
Naprzód Zawada - Górnik
Pszów 1:0, Or ze ł Mokre Wawel Wirek 0:0, Polonia
Marklowice - Polonia Łaziska
Rybnickie 2:5, Pr zyszłość
Rogów - KS 27 Gołkowice 3:1.

17. KOLEJKA - GRUPA III:
Dąb Gaszowice - Zuch Orzepowice 1:1, Rafako Racibórz
- ŁTS Łabędy 0:0, KS 94 Rachowice - Naprzód Rydułtowy
3:1, Silesia Lubomia - Wilki
Wilcza 1:2, Zameczek Czernica - Czarni Pyskowice 2:2,
Jedność Jejkowice - Zr y w
Radonia 4:1, Fortuna Gliwice - LKS Krzyżanowice 1:2,
Naprzód Borucin - LKS 1908
Nędza 2:1.

14

tów, z kolei zespół spod znaku
łabędzia ugrał tylko bezbramkowy remis w Raciborzu. Gole
Gierczaka i Kęsika miały zatem
dla Wilków ogromne znaczenie, bowiem dały nie tylko
trzy punkty, ale i samodzielne
prowadzenie w grupie III.
PiSk

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

37
35
32
29
29
29
27
24
23
22
22
21
16
16
10
5

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

41
39
36
32
29
28
26
25
25
24
23
16
16
16
5
3

sumie Slavia zdobyła ich pięć.

Gol w debiucie

1:1 to ich specjalność

W zespole z Knurowa po
Z Polonią Łaziska Górne
raz pierwszy wystąpił Karol 1:1, z Gwarkiem Ornontowice
Pstuś. I gdyby nie stracone 1:1, z Krupińskim Suszec 1:1 przez Concordię bramki mógł- to rywale i wyniki Jedności 32
by mówić o rewelacyjnym de- Przyszowice z trzech ostatnich
biucie, bo to po jego strzale kolejek. Można zatem stwierpiłka zatrzepotała w „sieci” dzić, że podopieczni Wojciecha
rywala.
Kempy specjalizują się obecnie
Godny odnotowania jest w osiąganiu tego typu remisów.
również występ Michała SzczurPo raz pierwszy w tym roku
ka, który tydzień wcześniej na listę strzelców wpisał się Rafał
ucierpiał w powietrznym poje- Hajok, który w tym sezonie tradynku i z rozbitą głową został fiał do siatki rywala już 10 razy.
przetransportowany do szpitala.
Warto również odnotować
Niestety drugi z poszkodowa- kolejny debiut. W sobotę po
nych w tamtym starciu - Mate- raz pierwszy w Jedności zagrał
usz Mikulski potrzebuje więcej Grzegorz Krusiński, który zimą
czasu na to, by ponownie stanąć opuścił Concordię.
PiSk
do rywalizacji.
17. KOLEJKA, GRUPA I:
Slavia Ruda Śląska - Concordia Knurów 5:1
1:0 Maciejewski (3), 2:0 Wujec (5), 3:0 Wujec (51 - rzut karny), 4:0
Moritz (55), 4:1 Pstuś (60), 5:1 Moritz (62)
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski (57 Gajek), Bąk, Szczurek,
Knot, Mawo, Buchalik, Gałach
1. Gwarek T.G.
42
(46 Szewczyk), Górka, Czajka
2. Radzionków
35
(57 Pstuś), Młynek.
3. Grodziec
33
Polonia Poraj - Pr zemsza
4. Myszków
33
Siewierz 1:1, Gwarek Tar5. GKS II K.
30
nowskie Góry - Raków II Czę6. Sarmacja
30
7. Poraj
28
stochowa 1:0, Górnik Wesoła
8. Slavia
24
- Górnik Piaski 0:5, Ruch
9. Concordia
24
Radzionków - Unia Ząbko10. Raków II
23
wice 3:0 (walkower), Zieloni
11. Piaski
19
Ż a r k i - S a r m ac j a B ę dz i n
12. Przemsza
17
1:2, GKS II Katowice - MKS
13. Wesoła
17
Myszków 0:0, RKS Grodziec
14. Żarki
12
- Przyszłość Ciochowice 3:0.
15. Ciochowice
0
16. Ząbkowice
19

17. KOLEJKA, GRUPA II:
Jedność Przyszowice - Krupiński Suszec 1:1
0:1 Reguła (62), 1:1 Hajok (75 - rzut karny)
Jedność: Chojnacki, Mrozek, Szaruga, Pilc, Zabawczuk, Rozumek
(60 Krusiński), Szołtysek (82
1. Turza Śląska
37
Gogolok), Kiełtyka, Spórna
2. Pszczyna
32
(75 Bartosiewicz), Hajok, Na3. Polonia Ł.G.
30
lepa (52 Modrzyński).
4. Krupiński
30
ROW II Rybnik - Radziechowy
5. Tychy II
27
Wieprz 0:2, Spójnia Landek
6. Radziechowy
26
- Polonia Łaziska Górne 3:1,
7. Landek
25
GTS Bojszowy - Gwarek Or8. Drzewiarz
23
nontowice 3:1, Forteca Świer9. Szczakowianka
22
klany - Unia Turza Śląska
10. Przyszowice
21
11. Racibórz
21
1:2, Granica Ruptawa - GKS
12. Ornontowice
21
II Tychy (przełożony), Szcza13. Ruptawa
19
kowianka Jaworzno - Unia
14. Bojszowy
19
Racibórz 2:2, Iskra Pszczyna
15. Świerklany
15
- Drzewiarz Jasienica 2:1.
16. ROW II
9

Prima aprilis
Przez tydzień z a stanawiałem się, w jakim celu na
prezentację piłkarzy Concordii
trafił Władysław Żmuda. Z
jednej strony to żywa legenda
polskiego futbolu, ale dlaczego
przyjechał akurat na imprezę
do Knurowa? Nigdy przecież
nie grał w Concordii, ba nie
reprezentował też na przykład
Górnika Zabrze.
Minęło kilka dni i mam
newsa na pierwszą stronę. Nie
tylko Przeglądu Lokalnego,
ale też Przeglądu Sportowego.
91-krotny reprezentant Polski
przyjął propozycję zarządu
Concordii i od jutra obejmuje
w klubie funkcję doradcy zarządu. Do jego obowiązków
należeć będzie doprowadzenie
do szczęśliwego finału rozmów,
a raczej negocjacji związanych
z przejęciem Concordii przez
- uwaga! - amerykańskiego
inwestora. Dlaczego Żmuda
i dlaczego Amerykanie? Pan
Władysław grał w nowojorskim Cosmosie i od pewnego
czasu szuka w Polsce klubu,
który nie jest na świeczniku,
ale ma w sobie to „coś”. No
i Concordia jest właśnie takim klubem. Niby skromnym,
bo tylko 4-ligowym, ale nie

znów takim byle jakim, no
bo zwycięzcę Ligi Mistrzów
wychował. Że o paru innych
reprezentantach nie wspomnę.
Aż chce się wykrzyczeć:
Wreszcie! Wreszcie ktoś w dalekiej Ameryce dostrzegł nie tylko
Zabrze (w Górniku niedawno
pracował Robert Warzycha) i
Gdańsk (trenerem Lechii jest
Piotr Nowak), ale i Knurów.
Nie zdziwię się, jak myślicie teraz, no to dzisiaj poniosło
Skorupę na maksa. Jutro co
prawda 1 kwietnia i można się
spodziewać mniej lub bardziej
wyszukanych żartów. Prima
aprilis dopiero przed nami, a
ja mam wrażenie, że niektórzy
świetnie się bawią już od dłuższego czasu. I nawet udało im
się mnie wciągnąć do tej „zabawy”. Uwierzyłem, że przed
19 marca powstanie pewna
spółka. I co? Nie powstała.
Dałem się też wkręcić w to,
że 24 marca miało dojść do
poważnych zmian w pewnym
stowarzyszeniu sportowym. I
co? Nie doszło.
Mógłbym wymieniać dalej,
ale po co. Może jutro ktoś zadzwoni i powie „prima aprilis”.
Piotr Skorupa
Foto: prywatne

Gdy mecz rozgrywany w Wielką Sobotę kończy się wynikiem 0:0
zwykło się mówić o świątecznym rezultacie „jajo do jaja”,
ale gdy po ostatnim gwizdku sędziego jest np. 5:1
to bez przesady można mówić o „lanej sobocie”

Byli defensorzy Concordii i Górnika Knurów
w loży Łukasza Podolskiego na stadionie FC Koeln:
Janusz Bodzioch, Waldemar Podolski, Bronisław
Siwiec i Zenon Gałach

Knurowianie
na meczu FC Koeln
- Bayern

T

rzech był ych piłkarzy
knurowskiego klubu gościło w Niemczech. Ich wyjazd za zachodnią granicę
był związany z meczem Bundesligi pomiędzy FC Koeln a
Bayernem Monachium. Knurowskie trio - Bronisława Siwca, Zenona Gałacha i Janusza
Bodziocha - zaprosił kolega
z boiska Waldemar Podolski,
prywatnie ojciec Łukasza.

Goście z Knurowa oglądali zwycięstwo Bayernu po
bramce Roberta Lewandowskiego w komfortowych warunkach, bowiem korzystali
z pr y watnej loży Łukasza
Podolskiego.
Prz y ok a zji poby t u w
Niemczech knurowianie odwiedzili byłego trenera Jerzego Ignacka.
PiSk
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Rafał Krzyśka
zatrzymał Kazachstan

22

Drugie miejsce APN
w Chorzowie

K

andydaci na przyszłe gwiazdy piłkarskie z knurowskiej
APN zajęli II miejsce w turnieju
halowym Chorzów Cup 2016,
adresowanym do chłopców urodzonych w roku 2006.
Zespół Akademii Piłki Nożnej pod wodzą Krzysztofa Nieradzika rozpoczął od remisu 1:1
z AKS-em Chorzów (gol Patryk
Bodanko), a następnie pokonał
1:0 MKS Śląsk Świętochłowice

(gol Dominik Dudek), 2:0 MKS
Zaborze (bramki: Kamil Mazurek), by w kolejnym meczu
doznać jedynej porażki 0:2 z
RKS-em Grodziec i zakończył
udział w turnieju bezbramkowym remisem z Pogonią Imielin.
Knurowską Akademię re-

prezentowali: Igor Stulik, Eryk
Maj, Oliver Mansfeld, Tomek
Smugaj, Kamil Mazurek, Kacper Stępień, Dominik Kondratowicz, Dominik Dudek, Karol
Szymecki, Patryk Bodanko,
Paweł Chrośnik.
PiSk

KLASYFIKACJA:
1. RKS Grodziec, 2. APN Knurów, 3. AKS Chorzów, 4. Pogoń
Imielin, 5. MKS Zaborze, 6. Śląsk Świętochłowice

marca w szczecińsk iej Azoty Arenie
reprezentacja Polski w futsalu rozegrała pierwszy mecz
barażowy o awans do mistrzostw świata w Kolumbii.
Przeciwnikiem biało-czerwonych był renomowany
zespół Kazachstanu, brązowy medalista niedawnych
mistrzostw Europy, które
odbywały się w Serbii. W
bramce polskiej drużyny
po raz kolejny znalazło się
miejsce dla w ychowanka
Concordii Knurów Rafała
Krzyśki, który w koszulce
z orzełkiem na piersi wystąpił po raz 35. Wprawdzie
już w 4. minucie został on
pokonany przez Sierika Żamankułowa, ale potem już
do końca spotkania faworyci nie potrafili znaleźć
sposobu na dobrze broniącego knurowianina, który
kilkakrotnie ratował naszą
reprezentację w trudnych
sytuacjach. Jego koledzy z
pola uparcie dążyli do wyrównania i ich trud został
w reszcie nagrodzony na
27 sekund przed końcem
gry, kiedy celnym strzałem
popisał się kapitan polskiej
reprezentacji Marcin Mikołajewicz.
– Trudno mi ocenić samego siebie, ale mogę powiedzieć,

że grało mi się rewelacyjnie
mając świadomość, że ten
mecz był jednym z najważniejszych w ostatnich kilkunastu latach dla polskiego futsalu
i pokazywany był przez poważną stację telewizyjną, a
naszym rywalem była trzecia
drużyna Europy. Naprawdę
grając półprofesjonalnie w
piłkę, na takie mecze czeka
się od dziecka, dlatego cieszę
się, że mogłem w nim uczestniczyć, bo cały zespół zagrał
bardzo dobrze i jedziemy na
rewanż pełni nadziei. Wiemy
teraz, że nie taki diabeł straszny i że spokojnie możemy z
nim powalczyć o bilety do
Kolumbii, co oczywiście jest
marzeniem każdego z nas. Nic
do stracenia nie mamy, możemy tylko zyskać! Oczywiście
pozdrawiam wszystkich Czytelników i zachęcam do zainteresowania się małą odmianą
piłki nożnej – powiedział po
meczu Rafał Krzyśka.
Dodajmy, że po raz ostatni i jedyny biało-czerwoni
zagrali na mistrzostwach
świata w 1992 roku w Hongkongu. O tym, czy na mundial poczekają 24 lata czy
może dłużej, przekonamy
się 12 kwietnia, kiedy to w
Ałmatach odbędzie się spotkanie rewanżowe.
Waldemar Jachimowski

Foto: Piotr Skorupa

Foto: APN
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Rafał Krzyśka stoi przed
szansą wywalczenia
awansu do mistrzostw
świata w futsalu

informacja

Klasa A

Trzy asysty...
trenera
Wszystkie trzy drużyny z
naszego terenu punktowały. W
roli gospodarza zagrały tylko rezerwy Jedności 32 Przyszowice i
w tym meczu na uwagę zasługują
trzy asysty trenera pierwszej drużyny - Wojciecha Kempy.
18. KOLEJKA:
Drama Kamieniec - Gwiazda
Chudów 0:0, Piast Pawłów Zamkowiec Toszek 0:0, Tęcza
Wielowieś - Społem Zabrze
2:0, Ruch Kozłów - Naprzód
Żernica 2:6, Młodość Rudno
- Sokół Łany Wielkie 1:4, MOSiR Stal Zabrze - Carbo Gliwice 1:2, MKS Zaborze Zabrze
- Gwarek II Ornontowice 3:2,
Jedność 32 II Przyszowice Walka Makoszowy 4:1.

Aż sześć goli w wyjazdowym meczu z Ruchem Kozłów
zdobyli zawodnicy Naprzodu
Żernica, z kolei Gwiazda z
Chudowa wywiozła punkt z
Kamieńca.
PiSk

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

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

44
41
38
31
29
27
26
25
25
24
22
21
16
15
12
12

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu Skład komputerowy własny.
Druk: Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl,. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Przegląd Lokalny Nr 13 (1202) 31 marca 2016 roku

15

www.przegladlokalny.eu

Język polski nie jest łatwy...

Odmieniajmy nazwiska
Wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej któregoś dnia
odebrał telefon z pytaniem: - Czy rozmawiam z panem
Michałem Rusinek? –Tak, ale ja się deklinuję – odpowiedział
pisarz, po czym usłyszał: – W takim razie zadzwonię
później...

T

a zabaw na skądinąd
anegdota opisuje sytuację podobną do wielu
innych, tyle że nie każdy ma
refleks i odwagę Rusinka. Ileż
razy zdarza nam się słyszeć,
jak ktoś zwracając się do nas nie
odmienia naszego nazwiska,
tylko usztywnia je w formie
mianownika.
A przecież, mów iąc po
polsku, zupełnie naturalnie
odmieniamy przez przypadki
i liczby wszystko, co tej odmianie podlega, i nazwiska nie są
tu wyjątkiem. Poprawnie, naturalnie, a przy tym dużo milej
dla ucha byłoby porozmawiać
z Romanem Płatkiem (nie z
Romanem Płatek), odwiedzić
Jana Nowaka (zamiast Jana
Nowak), podziękować Marii Tymie (broń, Boże, Marii
Tyma!). Tymczasem w ostatnich latach coraz częściej można się spotkać z wypowiedziami, w których nazwisko pozostaje w formie mianownika,
choć aż się prosi o odmianę.
Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa Polskiej
Akademii Nauk nazwała tę
tendencję „nieprzyjemnymi
błędami w szczególny sposób
obra ż ając y mi podstawowe
zasady języka polskiego”. O
odmianę nazwisk apelują językoznawcy, na czele z bodaj
najbardziej medialnym prof.
Janem Miodkiem. Za deklinacją przemawiają zarówno
względy semantyczne, jak i
historyczne.

Z pewną
nieśmiałością...

Je d n a k z a s a d y j ę z y k a
sobie, rzeczy wistość sobie.
Tendencja do tego, by rezygnować z odmiany nazw
własnych pojawia się i w mowie, i w piśmie, w sytuacjach
codziennych i oficjalnych, w
kościołach, urzędach, w telewizji i prasie. Wątpliwości
co do tego, czy deklinować
nazwiska, przejawiają nawet
studenci dziennikarstwa czy
polonistyki. Skąd to się bierze? Czy to ignorancja, czy
nieśmiałość? Czy w obawie o
to, że odmienimy źle, wolimy
wybrać „mniejsze zło” i nie
odmieniamy wcale?
Py tania o odmianę nazwisk to jedne z najczęściej
zadawanych na językoznawczych forach internetowych.
Profesor Marian Buga lsk i,
w yk ładowca Uniwersy tetu
Zielonogórskiego, udzielający
porad w sieci, zwraca uwagę na
niepewność internautów co do
tego, czy nazwiska w ogóle odmieniać, przy czym dotyczy to
form tak oczywistych jak np.
nazwiska Niemiec czy też nazwisk zakończonych na „-ała”.
– Ta niepewność świadczy
moim zdaniem o braku podstawowej wiedzy lingwistycznej
i jednocześnie odzwierciedla
nasilającą się tendencję do
unieruchomienia f leksyjnego
tej kategorii nazw własnych –
pisze prof. Bugalski w referacie

pt. „Co powinni wiedzieć o języku wykształceni Polacy?” –
Moim zdaniem u podstaw tego
zjawiska leżą raczej przyczyny
społeczne niż czysto językowe.
Może się na przykład zdarzyć, że rezygnujemy z deklinacji danego nazwiska, bo
osoba, która je nosi, z uporem
maniaka upiera się, że jej nazwisko nie podlega deklinacji.
Co prawda ten, kto dane nazwisko nosi, podlega nadrzędnym zasadom języka polskiego
– i kropka. Jednak co zrobić,
jeśli jest to nasz przełożony?
Zwrócić mu uwagę, że popełnia gwałt na języku, czy też się
poddać – oto jest pytanie.
Odmiana niektórych nazwisk, nawet swojsko brzmiących, jest nieoczywista. Np.
zaprosimy na przyjęcie Marka
Kozioła czy Marka Kozła? Jak
się okazuje, obie formy są poprawne. Jednak zapewne znajdą
się osoby, które przez ostrożność zaproszą Marka Kozioł.
Językoznawcy radzą ostrożnym
internautom, aby bez tremy,
zarówno w mowie, jak i w piśmie – na wszelkich dyplomach,
zaproszeniach, dedykacjach –
odmieniali nazwiska.

Konieczny
czy Konieczna?

Choć język formalny stosowany w pismach urzędowych
jest specyficzny, to również
on podlega zasadom języka.
Czy odmiana nazwisk w doku-

mentach może utrudnić pracę
urzędnikom, doprowadzić do
pomyłek? Jak usłyszeliśmy w
knurowskim Urzędzie Stanu
Cywilnego, nie ma takiego problemu, bowiem we wszelkich
dokumentach nazwiska występują zawsze w formie mianownika. Z kolei przygotowując np.
dyplomy dla par obchodzących
Złote Gody, urzędnicy odmieniają je – zgodnie z zasadami
języka polskiego.
Bywa jednak, że i urzędy w
swojej nadgorliwości wpływają
na formy nazwisk.
Na stronie internetowej
Rady Języka Polskiego jest
opisany przypadek nazwiska
Mazany. Mężczyzna o tym
nazwisku skarżył się, że urzędnicy nakazali jego żonie i córce,
podpisującym się nazwiskiem
w formie Mazany, zmianę tegoż
na żeński odpowiednik: Mazana. Z kolei w innym urzędzie
podchodzi się do sprawy wręcz
odwrotnie: pewna kobieta nosząca nazwisko Konieczna,
została w urzędzie skutecznie
nakłoniona do zmiany formy
na męską – Konieczny, rzekomo jedyną poprawną w jej
wypadku. W kurowskim USC
nie ma wątpliwości: kobieta,
w której rodzinie mężczyzna
nosi nazwisko przymiotnikowe
zakończone na „-y”, przejmując nazwisko wybiera jedną z
dwóch dopuszczalnych form
– identyczną jak mężczyzna
(„-y”), lub żeńską, zakończoną
na „-a”. Dodajmy, że wszelkie

żeńskie formy nazwisk odmieniają się zawsze, gdy są
zakończone na „-a”. Gdy mają
inne zakończenia – pozostają
nieodmienne.

Uzus tworzy normę

Skoro zjawisko jest coraz powszechniejsze, może
za chwilę stanie się normą?
Zapytałam o to nauczycieli
języka polskiego z knurowskiego Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego: Liliannę Reginek, Ewelinę Szczygielską i
Beatę Zakrzewską. Polonistki
podkreślają, że dziś sytuacja
jest jasna: język polski jest
f leksyjny i nazwiska również
powinny się odmieniać.
– Taka jest żelazna zasada i tak stanowią wszystkie
autorytety, na które możemy
się powoływać – mówi Ewelina Szczygielska. – Niemal
wszystkie nazwiska podlegają
odmianie, jedyne wyjątki to
niektóre nazwiska obcego pochodzenia.
- Przez cały czas próbujemy
propagować odmianę nazwisk
i walczymy z tendencją do jej
zanikania – przyznaje Beata
Zakrzewska. – Natomiast, na
ile to się udaje, widać najlepiej
w mediach.
- Dbamy o to, by na wszelkich szkolnych dyplomach nazwiska były odmienione, bo
brak tej odmiany boli wręcz
fizycznie – dodaje Lilianna
Reginek.
Czy młode pokolenie będzie równie silnie odczuwać
ten ból, czy wręcz przeciwnie
– bra k odmiany stanie się
normą? Na to poloniści mają
ograniczony w pł y w. Język
jest żywy, elastyczny, podlega

rozmaitym wpływom, czerpie
z różnych wzorów – także z
tych, które uważamy za złe.
Żyjemy w czasach językowego
chaosu, gdzie pr y m wiodą
media, niekoniecznie dbające
o gramatyczną poprawność.
Wśród celebrytów i polityków
również znajdzie się całkiem
sporo osób odbiegających od
wzorów poprawnej polszczyzny. Szybki rozwój telefonii
komórkowej i multimediów
propaguje tendencję do skrótu w komunikacji. Niewątpliwie ma to wpływ na język.
– Jeszcze trochę i staniemy się
społeczeństwem ikonograficznym, bo młodzieży używającej
tych swoich emotikonów język
polski przestanie być potrzebny do szczęścia – wieszczy
półżartem Lilianna Reginek.
- W języku polskim istnieje
tendencja do upraszczania paradygmatów odmiany i na pewno będzie ona coraz silniejsza,
podobnie zresztą jak w innych
językach europejskich – i nie
tylko europejskich – podkreśla
Beata Zakrzewska.
W kształtowaniu norm
języka kluczową rolę odgrywa
uzus językow y, czyli zw yczaj, praktyka. Jeśli zgrzytliwy trend do nieodmieniania
nazwisk się utrzyma i rozpowszechni, językoznawcy
wcześniej czy później będą
musieli go zaakceptować. Z
biegiem czasu może się okazać, że ta tendencja będzie
bardziej oczywista niż to, co
mów i autor y tet i wówczas
stanie się normą. Jak będzie
– czas pokaże. Jednak, póki
co – odmieniajmy nazwiska!
MiNa
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