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Praca na medal

Knurów. MOPP zaprasza na kolonie

Knurów, Katowice

W góry, a może
nad morze?

W gronie uhonorowanych medalami za długoletnią służbę znalazły
się pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

Rajcza i Rowy to cel wakacyjnych wyjazdów,
organizowanych przez knurowskie Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej

P

lacówka przygotowuje kolonie dla
dzieci knurowskich szkół w dwóch
odległych od siebie, choć równie ciekawych, miejscach – Rowach i Rajczy.

Foto: arch. MOPS Knurów

Kolonie w Rajczy

W

e w torek w West ybu lu
Śląsk iego Urz ędu Wojewódzkiego odbyła się
uroczystość wręczenia orderów i
odznaczeń państwowych osobom z
województwa śląskiego, szczególnie
zasłużonym w różnych dziedzinach
życia społecznego i pracy zawodowej.
Wśród wyróżnionych znalazły się

panie z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Knurowie.
Złote Medale za Długoletnią Służbę z rąk wicewojewody Jana Chrząszcza otrzymały: Krystyna Banaszkiewicz, Maria Barska, Danuta Gawrońska, Jolanta Klimkiewicz, Barbara
Naporowska i Grażyna Pierlejewska.
Srebrne Medale otrzymały: Mał-

fotomigawka
Knurów

gorzata Bańbor, Jolanta Bęben, Beata
Ganczaryk, Barbara Jachimowska,
Ewa Jeutner, Joanna Kachel i Ewa
Kamyk.
Br ą z owe Med a le ot rz y ma ł y :
Agnieszka Machulik, Marta Nizińska,
Anna Pogorzelczyk i Agata Twardawa.
oprac. /g/

/bw/

Pobyt w Rowach

przewidziano od 16 do 25 sierpnia (10 dni nad morzem dla dzieci
i młodzieży od 9 lat). Cena: 850

/mopp, bw/

Gierałtowice

Foto: Paweł Gradek

W hołdzie Gorczyckiemu
C

Rękodzieło
w bibliotece

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
zaprasza na warsztaty
szydełkowania,
haftowania i robienia na
drutach
Wa r s z t a t y z a p l a n o w a n o w
dniach 19-29 kwietnia i 10-25 maja w
godz. 10-12.30 i 15-17.30. Koszt dwugodzinnych zajęć to 20 zł (materiały
zapewnia prowadząca). W każdej z
grup przewidziano udział 5-15 osób.
Zapisy: osobiście w siedzibie
MBP (al. Lipowa 12) lub telefonicznie
(32 332 63 89).

planowane są od 7 do 12 sierpnia
z myślą o dzieciach w wieku 8-13 lat.
Koszt: 400 zł. W cenie zakwaterowanie
w domu wczasowym „Góral”, trzy posiłki dziennie (+ podwieczorek).
W programie m.in.: zwiedzanie
Milówki i Leśnego Grodu, Ośrodka
Edukacji Ekologicznej w RajczyNickulinie, pobyt w parku linowym i
na basenie w Glince, wycieczka autokarowa do Wisły (w harmonogramie
m.in. park wodny i zamek Prezydenta
RP), wycieczki piesze szlakami turystycznymi.

z ł . Z a k w aterow a n ie w o śro d k u
wczasowo-kolonijnym „Słowińska
Perła”; trzy posiłki dziennie (+ podwieczorek).
W programie m.in.: wycieczki
do Czołpina (ruchome wydmy, rejs
statkiem), Redzikowa (park wodny), zwiedzanie Słowińskiego Parku
Narodowego, bilard, tenis stołowy,
boiska do piłki nożnej, siatkowej,
turnieje sportowe, gry planszowe,
zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne,
zabawy muzyczne, karaoke, dyskoteki,
wieczór przy ognisku.
Z budżetu MOPP opłacane jest wyłącznie ubezpieczenie NNW. Koszt kolonii ponoszą rodzice. Zapisy rozpoczną się 11 kwietnia 2016 r. od godz. 8.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPP Knurów (al.
Lipowa 12), telefonicznie (pod nr.
32 235 27 13) lub odwiedzając stronę
inter netową (www.mopp.knurow.
edu.pl).

hór Skow ronek zaprasza na
Koncer t i m. Ks. Grzegorz a
Gerwazego Gorczyckiego. Koncert
odbędzie się w niedzielę, 10 kwietnia,
w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach.
Pieśni religijne zaśpiewają chóry z
terenu gminy Gierałtowice: Bel Can-

to (Chudów), Cecylia (Paniówki),
Słowik (Przyszowice) i Skowronek
(Gierałtowice). Śpiewakom towarzyszyć będzie Orkiestra Dęta OSP w
Przyszowicach.
Początek o godz. 15.
/bw/

informacja własna wydawcy

1 kwietnia rusz ył nabór wnio
sków z rządowego programu
„Rodzina 500+”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społ
ecznej w Knurowie, wbrew prze
widy waniom,
nie zamienił się tego dnia w
oblężoną twierdzę. Obył o się
bez tasiemcowych kolejek, a prac a urzędnik
ów przebiegała sprawnie i bez
zakł óceń.
/pg/

Przyszowice
7.04.2016 r.
Czwartek
Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa - godz. 16.00
Batman v Superman: Świt sprawiedliwości 2D DUBBING
- godz. 17.45
Opowieść o miłości i mroku
- godz. 20.30
8.04.2016 r.
Piątek
Zwierzogród 2D - godz. 16.15
Opowieść o miłości i mroku
- godz. 18.15
Batman v Superman: Świt sprawiedliwości 2D NAPISY
- godz. 20.00
9 -10.04.2016 r.
Sobota - Nieddziela
Zwierzogród 2D - godz. 15.45
Batman v Superman: Świt sprawiedliwości 3D DUBBING
- godz. 17.45

Opowieść o miłości i mroku
- godz. 20.30
11-12.04.2016 r.
Poniedziałek - Wtorek
Zwierzogród 2D - godz. 16.15
Opowieść o miłości i mroku
- godz. 18.15
Batman v Superman: Świt sprawiedliwości 2D NAPISY
- godz. 20.00
13.04.2016 r.
Środa
Zwierzogród 2D - godz. 15.45
Batman v Superman: Świt sprawiedliwości 2D NAPISY
- godz. 17.45
Opowieść o miłości i mroku
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

2

Koncert na
jubileusz

Działająca od 122 lat Orkiestra
Dęta Przyszowice zaprasza na Koncert Jubileuszowy Pieśni Kościelnej i
Sakralnej
W niedzielę, 17 kwietnia, zespół
uczci nie tylko 122-lecie, ale też 10
rocznicę ponownego przyłączenia do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowicach.
Występ odbędzie się w miejscowej
świątyni pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Początek o godz. 15.
Rankiem, o godz. 9.30, zostanie
odprawione nabożeństwo w intencji
zmarłych i żyjących członków orkiestry.
/bw/
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Palący problem
płonących traw
Knurów, Gierałtowice

Foto: JRG Knurów
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W tym roku strażacy z Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie wyjeżdżali do pożarów traw
10 razy. Niby to niewiele, ale w ratownikach tli się
obawa, że kiedyś przez ludzką lekkomyślność mogą
nie dojechać z pomocą tam, gdzie będą naprawdę
potrzebni

M

ieszkańcy starego Knurowa
zdążyli chyba przywyknąć
do syren, które o tej porze
roku wyją znacznie częściej. Nikt nie
ma wątpliwości, że to wezwanie strażaków ochotników do płonących traw.
I choć zastępca dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie,
mł. bryg. Andrzej Bąk, zapewnia, że
od kilku lat podpaleń jest mniej, warto
dmuchać na zimne i przypomnieć,
jakie szkody niesie wypalanie traw.
Ogólnopolska statystyka za 2015
rok nie pozostawia wątpliwości:
aż 45 proc. wszystkich pożarów to
pożary traw. Średnio co 6 minut
strażacy wyjeżdżali do płonących łąk
i nieużytków rolnych. Podczas akcji
ratowniczych zużyli 256353000 litrów
wody, co odpowiada pojemności 68
basenów olimpijskich.
Straty materialne powstałe w wyniku pożarów szacuje się na 31 mln
zł. Potrzeba lat, by odbudować szkody wyrządzone przyrodzie. Wbrew
panującemu przekonaniu, wypalanie
traw i pozostałości roślinnych nie
użyźnia gleby, ani nie powoduje
szybszego i bujniejszego odrostu
młodej trawy.

Ogień wyjaławia ziemię i zaha- Zawsze jest ryzyko, że w tym
mowuje naturalny rozkład resztek, samym czasie, w innym miejscu ktoś
uwalnia do atmosfery trafiają trujące naprawdę może potrzebować naszej
związki chemiczne i niszczy miejsca pomocy - dodaje zastępca dowódcy
lęgowe ptactwa. Dym uniemożliwia JRG Knurów. - Dlatego często posiłkupszczołom i trzmielom oblatywanie jemy się m.in. zastępami ochotników.
łąk. W płomieniach giną zwierzęW ubiegłym tygodniu ratowta: począwszy od niezw yk le po- nicy zostali wezwani do pożaru
żytecznych mrówek
przy kolonii Beksza,
i dżdżownic, przez
gdzie ściółka paliła się
W tym tygodniu
płazy, drobną zwiew dwóch miejscach.
w pożarach traw
rzynę łowną, po duże
Strażacy opanowali
zginęły 3 osoby
zwierzęta leśne.
ży wioł podaniem 3
O tej porze roku
prądów wody. Kiedy
trawy są wysuszone i palą się bardzo wrócili do bazy uzupełnić zbiorniki
szybko. Wystarczy iskra i mocniejszy wodą, odebrali zgłoszenie o pożarze
podmuch wiatru, by pożar szybko w tym samym lesie, tym razem przy
się rozprzestrzenił. Co ważne, ogień drodze technologicznej wzdłuż auczęsto w ymyka się spod kontroli tostrady A1.
i przenosi się na pobliskie lasy i zaW akcji uczestniczyły w sumie 4
budowania.
zastępy (2 JRG Knurów, 1 OSP Knu- Więcej tu celowego działania niż rów, 1 OSP Gierałtowice).
przypadku - wynika z zawodowych
Warto wspomnieć o surowych
doświadczeń mł. bryg. Andrzeja karach za wypalanie traw: od roku do
Bąka. - Niestety, za większość pożarów 10 lat więzienia lub grzywna od 20 do
traw odpowiada człowiek.
5000 zł. Ponadto rolnicy stosujący wyPłonące n ieu ż y t k i a nga ż ują palanie na swoich polach mogą stracić
znaczną liczbę sił i środków gaśni- dopłaty z Unii Europejskiej.
czych, a każda interwencja oznacza
/g/
duży wydatek.

Knurów

nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia

DROGIEJ ANI KOPIECKIEJ
z powodu śmierci

MĘŻA
składają
koleżanki i koledzy
z Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych
w Knurowie
podziękowanie

Serdeczne podziękowania
wszystkim tym, którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych
i ostatniej drodze
ś.p.

Sławomira KOPIECKIEGO
oraz wspierali nas
w najtrudniejszych chwilach
składa
Żona i Synowie wraz Rodzinami

Przegląd Lokalny Nr 14 (1203) 7 kwietnia 2016 roku

Mętna
sprawa

W zeszłym tygodniu strażacy
gasili poszycie leśne w Bełku
reklama

P

rokuratura wszczęła postępowanie
w sprawie wyjaśnienia okoliczności zgonu mężczyzny, którego zwłoki
wyłowiono w ubiegłą środę ze stawu
Machoczek.
- Jesteśmy na etapie wykonywania
czynności zmierzających do ustalenia
przyczyn zgonu – informuje prokurator
Damian Sztachelek, szef Prokuratury
Rejonowej Gliwice-Zachód.
W wyjaśnianiu okoliczności chodzi
w dużej mierze o znalezienie odpowiedzi
na pytanie, czy śmierć mężczyzny była
następstwem działania osób trzecich.
Ciało zostało wyłowione z akwenu
Machoczek w środę, 30 marca, około
południa, po tym, jak zostały zauważone
przez psa i jego pana podczas spaceru
przy brzegu akwenu. Tożsamość topielca
jest znana – miał przy sobie dokumenty.
To knurowianin urodzony w 1955 roku.
Nie był poszukiwany, nikt nie zgłaszał
jego zaginięcia.
Prokuratorzy oczekują na protokół z
sekcji zwłok. Być może pewną pomocą w
dla wyjaśnienia przyczyn śmierci będzie
zapis z monitoringu działającego przy
pobliskim centrum handlowym Stara
Cegielnia.
MiNa

informacja własna
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Knurów. Na pohybel rosyjskiemu embargu

PCK zasypany
jabłkami

W rozładowaniu owoców pomogli uczniowie ZSZ nr 2

Agencja Rynku Rolnego przekazała
oddziałowi rejonowemu Polskiego
Czerwonego Krzyża w Knurowie 20 ton
jabłek. - Owoce trafią do najbardziej
potrzebujących z Knurowa, Gierałtowic
i Czerwionki-Leszczyn - informuje
kierownik Patrycja Pastuszka

Foto: Paweł Gradek

- Jabłka zostaną odpowiednio
rozdysponowane - zapewniają
działacze PCK

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Foto: Paweł Gradek

Ś

wieże jabłka pochodzą od sadowników, którzy nie mogą ich zbyć z
powodu wprowadzenia rosyjskiego embarga. Wspierając producentów,
Agencja Rynku Rolnego skupuje od
nich owoce i warzywa, by następnie
przekazać je m.in. organizacjom charytatywnym.
W poniedziałek rejonowy oddział
PCK w Knurowie przyjął transport
10 ton jabłek. Od rana w rozładunku
owoców pomagali uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 i strażacy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie. Drugie 10 ton tymczasowo
przechowa JRG Knurów.
- Otrzymaliśmy 4 gatunki smacznych jabłek - mówi Janusz Sacha, prezes
zarządu PCK w Knurowie. - W ciągu
najbliższych 3 tygodni owoce trafią do
przedszkoli i szkół oraz, przede wszystkim,
do najbardziej potrzebujących z Knurowa, Gierałtowic i Czerwionki-Leszczyn.
Dotychczasowe doświadczenie
PCK pokazuje, że chętnych do skorzystania z takiej pomocy nie brakuje.
Szkoły tworzą ogólnodostępne kąciki
ze skrzynkami z owocami, dzięki
czemu jabłkami częstują się tylko te
dzieci, które mają na to ochotę. Pozwala
to uniknąć marnotrawienia żywności.
/g/

Knurów. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy

Wkrótce bruk na Stokrotki
Łączy ul. Jęczmienną z ul. Wolności. W wakacje
zyska nową nawierzchnię, chodnik, ścieżkę
rowerową i oświetlenie

D

roga jest utwardzona, ale
to nie z adowa la w pe ł ni
okolicznych mieszkańców.
Właściciele nowo wybudowanych
domów życzyliby sobie tu drogi z
prawdziwego zdarzenia. Wszystko
wskazuje na to, że niebawem się jej
doczekają. Urząd Miasta właśnie

Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem,
w czerwcu robotnicy
rozpoczną przebudowę
ul. Stokrotki

4

ogłosił przetarg na przebudowę ul.
Stokrotki od skrzyżowania z ul.
Jęczmienną do skrzyżowania z ul.
Wolności z odgałęzieniami.
Zakres prac obejmie m.in. stworzenie z kostki brukowej nowej nawierzchni wraz z podbudową, jednostronnego chodnika i ścieżki rowero-

wej, wybrukowanie zjazdów z posesji,
wykonanie odwodnienia ulicy oraz
montaż oświetlenia ulicznego.
Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Inwestycji Miejskich knurowskiego
magistratu, roboty rozpoczną się w
czerwcu.

/g/

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r.
poz.199 z późn.zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku
z art. 46, pkt 1, art. 50, 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 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) a także zgodnie
z Uchwałą Nr XLVI/663/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony
w rejonie ulicy Przemysłowej,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
położony w rejonie ulicy Przemysłowej, wraz z uzasadnieniem
i z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 15 kwietnia 2016 r. do 18 maja 2016 r.,
w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój
nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
odbędzie się w dniu 11 maja 2016 r. o godz. 15.00 w Urzędzie
Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala
sesyjna).
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym
do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na
piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres: Urząd Miasta Knurów,
ul.dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, e-mail: um@knurow.pl,
z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2016 r.
Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione
w postaci elektronicznej:
1)

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁkowanym
przy pomocy ważnego kwaliﬁkowanego certyﬁkatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub

2)

opatrzone podpisem potwierdzonym proﬁlem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) lub

3)

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Na ogłoszenie Komisji Nadzoru Finansowego
w sprawie restrukturyzacji Powszechnej
Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej w Knurowie odpowiedziały
dwa banki. Tym samym oddala się widmo
upadłości kasy
Knurów

D

drugi spółdzielczy) zainteresowane udziałem w restrukturyzacji knurowskiej kasy.
Ter a z obie i n s t y t uc je
mają czas do 20 kwietnia na
osiągnięcie porozumienia z
Bankowym Funduszem Gwarancyjnym co do warunków
wsparcia finansowego oraz na
wyrażenie zgody na przejęcie
Powszechnej SKOK.

o tej pory Jacek Żyła był
znany mieszkańcom Knurowa jako muzyk i pedagog,
nauczyciel w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie. W
ubiegłym tygodniu wystąpił po
raz pierwszy w nowej roli – rad-

nego powiatu. Został powołany
na miejsce Adama Ostaleckiego, który w lutym zrezygnował
z funkcji radnego w związku z
objęciem stanowiska dyrektora
generalnego Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego. W ostatnich

/g/

Górnictwo

Przedłuża się
audyt w JSW

wyborach samorządowych to
właśnie Jacek Żyła zajął kolejną
pozycję po Adamie Ostaleckim
na tej samej liście (KW Prawo
i Sprawiedliwość) w knurowskim okręgu wyborczym.

MiNa, /sisp/
Foto: Romana Gozdek/Starostwo Powiatowe

D

wszechnej SKOK w Knurowie
przez inną spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową.
Uwzględniając potrzebę
ochrony stabilności rynku
finansowego i bezpieczeństwa
środków zgromadzonych na
rachunkach kasy, KNF badała możliwość przejęcia Powszechnej SKOK w Knurowie
przez bank.
Do 5 kwietnia zgłosiły się
dwa banki (jeden komercyjny,

Jacek Żyła
radnym powiatu

Knurowianin złożył ślubowanie podczas
niedawnej sesji Rady Powiatu Gliwickiego,
31 marca

Chcą przejąć
Powszechną SKOK
ziałania KNF podyktowane są złą kondycją knurowskiej kasy,
której aktywa nie wystarczały
na zaspokojenie zobowiązań.
Misja komisarza, polegająca
na sprawdzeniu sytuacji finansowej kasy i przygotowaniu
programu naprawczego, nie
powiodła się. 22 marca KNF
podjęła jednogłośnie decyzję
o umorzeniu postępowania
w przedmiocie przejęcia Po-

Powiat

W miniony czwartek Jacek Żyła
został oficjalnie radnym
Rady Powiatu Gliwickiego

foto: Agnieszka Materna

informacja

B

iuro prasowe Ministerstwa
Energii podało, że społeczni eksperci badający sytuację
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
potrzebują więcej czasu na zapoznanie się z dokumentacją kopalń i sformułowanie wniosków.

Audyt w Jastrzębskiej Spółce Węglowej miał zakończyć
się 31 marca. Tak się nie stało,
bo zespołowi ekspertów, któremu przewodzi poseł Prawa i
Sprawiedliwości Grzegorz Matusiak, zabrakło czasu. Raport

sygnały czytelników
Wiosenne
porządki

- Uważam, że należą się
wielkie podziękowania dla
rybaków, którzy w tym tygodniu wysprzątali brzegi
stawu Zalane przy wieżowcach w Szczygłowicach. W
ostatnim czasie obszar ten
był ogromnie zaśmiecony.
Brawo!
Szczygłowiczanin

Małe ale

/g/

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

- Odkąd się tu wprowadziłam, nie mogę wyjść z
zachwytu nad Szczygłowicami. Są piękne. Szkoda
t ylko, że nik t nie dba o
przejazd pod wiaduktem.
War to tam pospr zątać i
zadbać o obraz Jana Pawła
II, bo przykro patrzeć, jak
niszczeje. Nie wiem, kto za
to miejsce odpowiada, za
to wielokrotnie widziałam

Przegląd Lokalny Nr 14 (1203) 7 kwietnia 2016 roku

audytorów ma być gotowy do
połowy kwietnia i dać odpowiedź na pytanie o możliwe
oszczędności w prowadzeniu
górniczej spółki.

dzieci, które przechodząc
pod wiaduktem, żegnały się
przy wizerunku papieża.
W tutejszym parku spaceruje i wypoczywa wiele
kobiet, także tych w wieku
balzakowskim. Jak wiadomo,
z czasem nad pewnymi sprawami trudno utrzymać kontrolę, dlatego pod rozwagę
poddaję pomysł ustawienia
tu toalety, może być i toi-toi.
Stała Czytelniczka
Not. pg
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Górnictwo

Deputat w ustawie o krok bliżej
Ponad 126 tys. osób podpisało się pod obywatelskim
projektem „ustawy węglowej”, nakładającej
na państwo obowiązek realizacji deputatu
węglowego. W miniony wtorek dokumentacja
została złożona w Sejmie
podpisów poparcia. Miał na to czas do
końca marca.
Podpisy zbierano w kopalniach
i zakładach. Ale nie tylko – nieraz
odbywało się to przed sklepami, w
przyzakładow ych przychodniach,
na osiedlach; niemal wszędzie mógł
znaleźć się ktoś, kto chciał poprzeć
inicjatywę. Projekt wsparło też wiele
parafii.
Oczekiwany efekt udało się osiągnąć z naddatkiem.
- 29 marca w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zostało złożonych ponad
126 tys. podpisów poparcia naszej inicjatywy wraz z uzasadnieniem – informuje Ryszard Płaza, przewodniczący
Związku Zawodowego Górników w
Polsce przy KWK Knurów-Szczygłowice (ZZGwP utworzył KOIU).
Za związkowym projektem w
Knurowie i ościennych miejscowościach opowiedziało się 7 tysięcy osób.
- Nie byłoby to możliwe, gdyby
nie zaangażowanie znacznej grupy
ludzi, którzy pomogli nam dotrzeć do
wspierających ten projekt – podkreśla

przewodniczący Płaza.
Wśród najbardziej zaangażowanych byli też knurowianie – przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów
przy ZZGwP Edward Didek i radny
miejski Andrzej Porada.
- Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś
odmówił – zapewnia przewodniczący
Didek. – Każdy, kogo informowałem o
zawiłościach sprawy oraz idei naszych
poczynań, podpisywał się pod tym bez
wahania. Owszem zdarzały się osoby,
które nie całkiem wierzą w końcowy
sukces, ale mimo to składały podpis.
Widać jakieś drobiny nadziei na pozytywny skutek jednak się w nich tlą...
- Mieszkańcy bardzo życzliwie
odnosili się do inicjatywy – podkreśla radny Porada. – Ci, z którymi się
stykałem i rozmawiałem, głównie z
Farskich Pól i starego Knurowa, mocno
dopingują nas w tej społecznie ważnej
kampanii.
- Słowa wdzięczności należą się
wszystkim, którzy swoim podpisem
poparli projekt – mówi przewodniczący Płaza.

Jakie zmiany w ustawie?

/bw/

informacja własna wydawcy

- Mieszkańcy bardzo życzliwie odnosili się do
inicjatywy, nikt nie odmówił jej poparcia – zapewniają
zgodnie przewodniczący Edward Didek (z prawej)
i radny Andrzej Porada, zaangażowani w zbieranie
podpisów pod projektem ustawy

reklama

Inicjatorzy zmiany „ustawy węglowej” złożyli jej projekt
z podpisami i uzasadnieniem w Kancelarii Sejmu RP
we wtorek, 29 marca

Foto: Bożena Gawryluk

Dla zainteresowanych: proponowane zmiany można prześledzić
wczytując się w ustawę z 7 września
2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z
2007 r., Nr 1192, poz. 1379 ze zm.).
Modyfikacje odnoszą się do dwóch
punktów (wg zamierzeń Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej):
w art. 13 ust. 1 po pkt. 3 dodaje
się pkt. 4 w brzmieniu: „byłemu
pracownikowi kopalni bądź zakładu
górniczego, który posiadał uprawnienia do deputatu węglowego na
podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a uprawnienia te
zostały mu zabrane bądź zawieszone na mocy decyzji Zarządów
Spółek Węglowych”;
art. 30a otrzymuje brzmienie:
„świadczenia, o których mowa w
art. 12-14, zadania, o których mowa
w art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 1, oraz
likwidacja, o której mowa w art.
8a ust. 3, są finansowane z dotacji
budżetowej”.
Co istotne, inicjatorzy chcą , by
ustawa obowiązywała z dniem 1
stycznia 2016 roku.

Tysiące osób zrobiły swoje. Co
dalej?
Teraz ruch należy do parlamentarzystów. Podpisy zostaną poddane
weryfikacji. Jeśli wszystko będzie
jak trzeba, marszałek Sejmu skieruje
projekt ustawy do pierwszego czytania w Sejmie. Pierwsze czytanie na
posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w
terminie 3 miesięcy od daty wniesienia
projektu ustawy do marszałka Sejmu.
Zatem coś więcej będzie wiadomo w
połowie roku.

Foto: Paweł Gradek

J

ak informowaliśmy na łamach PL,
emeryci górniczy nie poprzestali
na staraniach o odzyskanie utraconego deputatu węglowego za 2014 i
2015 rok. Postanowili załatwić sprawę
systemowo. Podjęli próbę zmiany prawa tak, by w imieniu kopalń wypłatą
deputatu wszystkim emerytom górniczym zajęło się państwo. W tej chwili
są „lepsi” i „gorsi” emeryci.
W lepszej sytuacji są byli pracownicy kopalń, które zostały niegdyś zlikwidowane. Oni otrzymują deputat w
pełnym zakresie, gdyż państwo przejęło jego wypłatę w imieniu zamkniętych zakładów. Gorzej mają emeryci
z kopalń, które nadal działają, czyli
np. KWK Knurów-Szczygłowice. Ci
o deputat z dwóch ostatnich lat toczą
batalie w sądach, a w przyszłości mają
go w ogóle stracić. Na to się nie godzą...
Ze społecznego sprzeciwu zrodził
się Komitet Obywatelskiej Inicjatywy
Ustawodawczej (KOIU). Podjął akcję
zbierania podpisów pod projektem
obywatelskim „ustawy węglowej”.
Musiał zebrać co najmniej 100 tysięcy

Inicjatorzy nie pomijają też roli i
zaangażowania przewodniczących kół
emerytów – Tadeusza Wolfa, Stefana
Jachnika, Zdzisława Nowackiego, Zygfryda Mazura i Janusza Zubera. Doceniają działania prezesa ROD im. ks.
Dzierżona Zbigniewa Dziubińskiego,
sołtysów Józefa Nierychły (Pilchowice)
i Jerzego Kurzala (Żernica), pracownic
spółdzielczych klubów „Lokatorek” i
„Gama”, stowarzyszenia SITG przy kopalni Knurów oraz proboszczów parafii
pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego i Matki Bożej Częstochowskiej.
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KZK GOP. 1 maja karta ŚKUP zastąpi bilety średniookresowe

Zbliża się koniec
papierowych biletów
Foto: Paweł Gradek

Do rąk pasażerów KZK GOP trafiło na razie 35 tys. Śląskich Kart Usług
Publicznych (ŚKUP). To wciąż za mało. Aby nie stracić unijnej dotacji, do
końca roku związek musi wydać ich 150 tys. Między innymi dlatego
1 maja znikną z kiosków papierowe bilety średniookresowe

Karty ŚKUP przypominają bankowe karty
płatnicze i - częściowo - pełnią podobne funkcje

Knurów

Niebieski korowód

W czwartek, 7 kwietnia, w Zespole
Szkół Specjalnych odbędą się obchody
Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie

foto-migawka

P

ani Sylwia z Punktu Obsługi
Klienta ŚKUP przy ul. Kosmonautów wypełniła wnioskami
pasażerów o wydanie karty aż 6 segregatorów.
- Bardzo dużo wyrabiamy kart przyznaje. - Korzystają z nich młodsi
i starsi. Jedna klientka dojeżdża codziennie autobusem do wnuka, dlatego
zdecydowała się na tańszą i wygodniejszą kartę.
Ekspedientka przekonuje, że kluczowym argumentem przemawiającym za rezygnacją z tradycyjnych
biletów na rzecz ŚKUP jest cena. Przykładowo koszt miesięcznego w wersji
papierowej wynosi 134 zł, podczas
gdy za jego plastikowy odpowiednik
zapłacimy 114 zł.
1 maja K ZK GOP w ycofa ze

P

oczątek 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).

sprzedaży papierowe bilety średniookresowe.
- Mowa o biletach 24- i 48-godzinnych, 5-, 7- i 14-dniowych, szkolnych,
miesięcznych na okaziciela oraz kwartalnych - informuje rzecznik prasowy
KZK GOP, Anna Koteras. - Zastąpi je
ŚKUP. W dalszej kolejności wycofamy
bilety miesięczne imienne.
Docelowo wszystkie bilety komunikacji miejskiej przyjmą formę karty
ŚKUP. Co więcej, będzie nią można
płacić za parkowanie, używać w bibliotekach, instytucjach sportu i kultury
oraz w urzędach.
Rzecznik Koteras przypomina, że
związek przygotowywał się do wdrożenia projektu od 5 lat.
Wracamy do salonu prasowego
przy ul. Kosmonautów. Pani Sylwia

przekonuje, że wyrobienie karty to
nic trudnego. Jednego dnia sk ładamy wniosek, następnego odbieramy plastikow y bilet. Należy go
doładować jak telefon: w kiosku,
stacjonarnym automacie lub przez
internet.
Mimo że zbliża się kres papierowych biletów średniookresowych,
wielu pasażerów wciąż pozostaje im
wiernych.
Zmiana tych przyzwyczajeń może
być, przynajmniej na początku, uciążliwa. Okazuje się bowiem, że plastikową kartę trzeba przy wejściu i wyjściu z
autobusu przyłożyć do czytnika.
To bardzo ważne, przekonuje
A n na Kotera s , bo w prz y pad k u
kontroli niezarejestrowany przez
czy tnik przejazd (nawet w przypadku doładowanej karty) oznacza
mandat.
Pani Sylwia zwraca uwagę na inne
problemy klientów ŚKUP.
- Nie działał żaden z czytników,
więc uczeń podszedł z kartą do kierowcy i zapytał, co ma robić. Usłyszał, że
kupić u niego jednorazowy bilet albo
wysiąść. Wysiadł, bo nie miał przy sobie
gotówki.
W kolejnym przypadku kontroler
zakwestionował stopień niepełnosprawności pasażerki, która posługiwała się ulgową kartą. Uznał, że orzeczenie nie uprawnia jej do korzystania
ze zniżek.
Zanim ŚKUP na dobre zagości w
portfelach, KZK GOP czeka jeszcze
wiele pracy przy edukowaniu pasażerów i szkoleniu kontrolerów.
/pg/

informacja własna wydawcy

/bw/

Foto: Renata Strózik

Sześć zespołów wzięło udział w Zunifikowanym Turnieju
Piłki Nożnej, zorganizowanym przez DPS Zameczek z Kuźni
Nieborowskiej. Rozgrywki odbyły się w ubiegłą środę w
szczygłowickiej hali sportowej MOSiR-u. – Mecze były bardzo zacięte – nie kryje podziwu dla zawodników Barbara
Golec z Zameczku. W tej wyrównanej rywalizacji najlepiej
poradziła sobie drużyna rybnickiego Promyka 1. Drugie
miejsce zdobyła reprezentacja DPS Kuźnia Nieborowska,
a
trzecie DPS Knurów. Puchary za udział otrzymały zespoły
Promyk 2, Gumisie Zabrze i Fair Play Rybnik. – Drużyna
z Zabrza została uhonorowana specjalnym pucharem za
postawę fair play – dodaje Barbara Golec. – Z kolei ekipy
z Knurowa i Rybnika doceniono – prezentując piłki - za wystawi
enie drużyn mieszanych.
/bw/

reklama

informacja własna
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Knurów

Czekając na fachowca
O

d dwudziestu paru lat pan
Zbyszek wraz z rodziną używają tego samego numeru
telefonu. Od dawna też mają aparaty
telefoniczne w każdym pomieszczeniu.
– Żona bardzo słabo widzi, ma I
grupę inwalidzką – tłumaczy knurowianin. – Trudno jej było dotrzeć na
czas do telefonu, a w pośpiechu mogła
coś strącić albo upaść. W końcu zwróciliśmy się z pisemną prośbą o podłączenie gniazd telefonicznych we wszystkich
pomieszczeniach. Wsparł nas wtedy
Polski Związek Niewidomych. To było
dawno, kiedy dyrekcja telekomunikacji
była jeszcze w Knurowie. Przychylono
się do tej prośby. Powstawiano nam
gniazdka, bez żadnego „ale”. Podziękowaliśmy i uważaliśmy, że sprawa jest
załatwiona.

Awaria za awarią

O tym, że niby jest, ale jakby nie do
końca, małżeństwo przekonało się parę
miesięcy temu. Zaczęło się niewinnie –
od awarii telefonu w jednym z pokoi.
- Któregoś dnia była u nas córka,
chciała zadzwonić – opowiada gospodarz. – Przychodzi i mówi, że tam w
ogóle nie ma sygnału.
Pan Zbyszek zgłosił awarię i po
kilku dniach doczekał się sygnału
od fachowca, który miał ją usunąć.
Umówionego popołudnia fachowiec
się zjawił, usterkę naprawił. Tyle
tylko, że po wszystkim okazało się,
informacja własna wydawcy

że sygnał w pokoju
Po wizycie
co prawda już jest,
fachowca
ale za to w słuchawce
została panu
kuchennego telefonu
Zbigniewowi
– głucha cisza. Na dosłuchawka z
kablem oraz...
datek specjalista zoniedziałający
stawił w mieszkaniu
telefon
swój sprzęt – kabel i
testową słuchawkę.
- Po jakimś czasie
zadzwoniłem do telekomunikacji mówiąc,
że jest jak jest – opowiada pan Zbyszek. –
No i znowu zadzwonił
ten pan i zapytał, o
której godzinie mógłby
się zjawić. Umówiliśmy się na 17.00. Ale
nie przyszedł. wieczorem telefon: pan mówi,
że linia została naprawiona. Myślę: „jak to, skoro w kuchni każdym razem słyszałem, że sprawa
ciągle nie ma sygnału”.
jest w toku, do wyjaśnienia.
Fachowiec więcej się nie pojawił,
Taki stan trwa już od kilku tynie skłoniła go do tego nawet zapo- godni.
mniana słuchawka.
– Za to w raporcie napisał, że Długa droga do „instancji
pozostałe gniazdka, które mamy w głównej”...
mieszkaniu, są nielegalne. Jak to nieJak się przekonaliśmy, kontaktując
legalne, czy zgoda dyrekcji sprzed lat się z infolinią w sprawie numeru pana
przestała być ważna? – zastanawia się Zbyszka, już na wstępie można usłyknurowianin. – W piśmie zaznaczono szeć komunikat informujący, że tym
też, że mogą to zrobić odpłatnie. To telefonie trwa usterka i „jest obecnie
już powiedziałem, że zapłacę tych 20 usuwana”. Po chwili zgłasza się konzłotych. Dzwoniłem kilka razy, żeby sultant. Potwierdza, że konieczna jest
ktoś przyszedł mi to naprawić, ale za tu interwencja od strony monterskiej.

Przyznaje, że były w tej sprawie zgłoszenia, były też wysyłane upomnienia
mające przyspieszyć interwencję.
Generuje kolejne upomnienie i tym
razem, jak mówi, wysyła je „do instancji głównej”.
Konsultant przeprasza za zaistniałą sytuację wyrażając nadzieję,
że usterka zostanie jak najszybciej
usunięta. Oby miał rację. Jednak poprzednie interwencje nie przyniosły
skutku, a telekomunikacyjny łańcuszek wiodący od „najwyższej instancji” do knurowskiego „fachowca” jest
długi. Czy nie nazbyt długi, aby ta
akcja wywołała reakcję?
MiNa

Foto: Mirella Napolska

Usunięcie jednej usterki spowodowało drugą, a puszki
założone za zgodą telekomunikacji zostały określone jako nielegalne. Pan Zbyszek od paru tygodni nie
może się doprosić naprawy swojej linii telefonicznej

Dokąd idą
sześciolatki?
Ile dzieci w nadchodzącym roku szkolnym
zasiądzie w ławkach I klas?

P

o nowelizacji ustawy o systemie
oświaty rodzice dzieci tegorocznych sześciolatków mieli wybór:
zapisać dziecko do I klasy, czy pozostawić „zerówce”. Do końca marca
szkoły przyjmowały zgłoszenia dzieci ze swojego rejonu do I klas. Z kolei
do 25 marca trwało postępowanie
rekrutacyjne do przedszkoli. Choć
co nieco może się jeszcze zmienić, to
już wiadomo, że w Knurowie zdecydowana większość rodziców dzieci
z rocznika 2010 wybrała dla nich
oddziały przedszkolne w szkołach –
wpłynęły w tej sprawie 244 wnioski.
Ponadto w zerówkach pozostanie
ponadto 91 dzieci, które uczęszczają
tam w tym roku szkolnym.
Z kolei do I klas wpłynęły łącznie 124 wnioski. To niewiele, ale
dostatecznie dużo, aby niemal w
każdej podstawówce utworzyć jedną
klasę dla pierwszaków. Wyjątkiem
jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Krywałdzie. Tam zostało zgłoszonych
9 chętnych do I klasy. To prawdopodobnie za mało, aby powstała klasa
- wymagane minimum to 12 uczniów
- toteż dwójka odroczonych siedmiolatków z tej grupy pójdzie do innej
szkoły, zaś pozostałe dzieci – sześciolatki – najprawdopodobniej będą
chodzić do krywałdzkiej „zerówki”.
- Zależy nam, aby te I klasy były
pełniejsze – mówi Anna Misiura,
dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.
– Niewykluczone, że tak się stanie, bo
niektórzy rodzice, mimo że zapisali
dziecko do oddziału przedszkolnego,
wahają się jeszcze, czy jednak nie
wybrać I klasy. Czekają na opinię

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i diagnozę gotowości szkolnej
przygotowaną przez nauczyciela.
Do 18 kwietnia rodzice mogą
składać wnioski o przyjęcie dziecka
do I klasy poza rejonem. W tym
roku wyjątkowo nie powinno być
problemu ze znalezieniem miejsca w
wybranej szkole podstawowej. Wśród
pierwszaków znajdzie się też najprawdopodobniej kilkoro dzieci z rocznika
2009, których rodzice zdecydowali o
powtarzaniu klasy i złożyli do końca
marca stosowne wnioski w szkołach.
A jak wygląda sytuacja w przedszkolach? Na 302 wolne miejsca
wpłynęło 356 wniosków. – Jest pewna
nadwyżka, ale liczymy, że zmniejszy
się ona nieco, gdy zaprosimy pięciolatki
do przedszkolnych oddziałów w szkołach – mówi dyrektor Misiura. – Poza
tym część trzylatków może liczyć na
miejsca w placówkach niepublicznych
funkcjonujących w naszym mieście.
Chciałabym jeszcze raz zachęcić
wszystkich rodziców do zapoznania
się z materiałami informacyjnymi dla
sześciolatków w szkole, zamieszczonymi na stronie www.knurow.edu.pl .
Lista zakwalif ikowanych do
przedszkoli ma zostać ogłoszona
22 kwietnia. Potem rodzice będą
musieli jeszcze pisemnie potwierdzić
swoją wolę, wreszcie przyjdzie czas
na postępowanie uzupełniające. Na
ostateczne listy uczniów również
trzeba będzie poczekać – konieczna
jest weryfikacja, czy wszystkie dzieci z Knurowa objęte obowiązkiem
przedszkolnym i szkolnym zostały
zgłoszone przez rodziców.
MiNa

Knurów

Młodzi w radzie mają pomysły

Od niedawna obok tej dorosłej, wyłonionej w wyborach samorządowych
Rady Miasta Knurów mamy w mieście drugą – młodzieżową

I

choć na razie nie mają własnego
budżetu, mają głowy pełne pomysłów i własny plan działań. A ten jest
imponujący
Najbliższe projekty Młodzieżowej
Rady Miasta będą realizowane już w
maju. Juniorzy przewidzieli atrakcje
z okazji Święta Unii Europejskiej (wg
planu 13-14 maja) – koncert, turniej
tenisowy, bieg i Rekreacyjny Piknik
Europejski. W drugim tygodniu maja
ruszy też koło teatralne; efekty jego
pracy będą widoczne podczas comiesięcznych wieczorów teatralnych.

8

Również w maju wystartują warsztaty – liderskie oraz językowe, które
mają pokazać, jak uczyć się języków,
by było to skuteczne. Plan przewiduje
też weekendy edukacyjne, spotkania
dyskusyjne, konkurs fotograficzny
i specjalny program wakacyjny –
zajęcia fitness oraz naukę języków:
angielskiego, włoskiego, francuskiego
i – uwaga! – koreańskiego.
W planie przewidziano również
wieczory koncertowe, na których
będą się prezentować młodzi knurowscy artyści. Radni cenią X muzę - w

przedostatni tydzień sierpnia na się
odbyć Młodzieżowy Festiwal Filmowy, na którym filmowcy-amatorzy
będą mogli zaprezentować własną
twórczość. Ciekawą alternatywą dla
siedzenia z nosem w komputerze
mogą być gry miejskie ( pierwsze
spotkanie – 10 czerwca).
Forum do wymiany wrażeń i doświadczeń z kolegami z innych miast
ma być Kongres Śląskich Młodzieżowych Rad, wstępnie zaplanowany na
3-4 czerwca.
MiNa

Przegląd Lokalny Nr 14 (1203) 7 kwietnia 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu
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Z pomocą dla Martina

Po ciężkim wypadku piętnastoletni Matrin Taboł
systematycznie wraca do zdrowia. Przed nim jednak
długa rehabilitacja, która wymaga wsparcia.
W najbliższy weekend jest do tego znakomita okazja

U

biegłego lata Martin spadł z
wysokości około 12 metrów.
Doznał urazu czaszkowo-mózgowego. Tuż po wypadku jego stan
był krytyczny. Trafił na OIOM, był
w śpiączce. Jednak lekarze, siła woli
i wsparcie bliskich potrafią zdziałać
cuda. Po trzech miesiącach i kilku
skomplikowanych operacjach Martin
mógł wyjść ze szpitala. Choć do pełnej sprawności jeszcze długa droga,
jest na nią szansa. Bo lekarze czynią
cuda, a rehabilitacja – jeszcze więcej.
Potrzebne są na to finanse, ale po to ma
się przyjaciół, aby pomogli je zebrać.
Piętnastolatek może liczyć na pomoc
zarówno przyjaciół, jak i tych, którzy
znają go tylko ze słyszenia. W najbliższy weekend nam wszystkim nadarzy
się okazja do tego, by włączyć się w pomoc, a przy okazji miło spędzić czas.

Na boisku i na scenie

W niedzielę, 10 kwietnia, Miejskie
Gimnazjum nr 1, którego Martin jest
uczniem, organizuje II Charytatywny
Turniej w Siatkówkę pod hasłem „Gramy Dla Martina”. Impreza odbędzie się
w szczygłowickiej hali MOSiR. Współorganizatorami akcji są MOSiR w
Knurowie oraz Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne FeByS w Gliwicach.
Udział w rozgrywkach zapowiedziało
wiele reprezentacji, m.in. Miejskie
Gimnazjum nr 1, knurowski MOSiR,
gliwicki klub sportowy SiKRet, TKKF
Szczygłowice, a także samorządowcy
i przedsiębiorcy z Knurowa. Jednak
największą atrakcją rozgrywek będzie
drużyna gwiazd, w której zagrają:
Staszek Karpiel-Bułecka, Szymon
Chyc-Magdzin, Marcin Brosz, Kasia
Sawczuk, Sabina Jeszka, Dariusz Dudek, Rafał Brzozowski, Andrzej Lampert, Jacek Wiśniewski, Rafał Krzyśka,
Antek Królikowski, Anna Tarnowska i
Adam Sobierajski.

Rozgrywki rozpoczną się o godz.
9.00 i potrwają mniej więcej do godz.
16.00. Oprócz gry będą też inne atrakcje, wśród nich – licytacja sportowych
pamiątek, w ystęp gimnazjalnych
cheerleaderek, grochówka w poczęstunku.
Podczas turnieju wolontariusze
z gimnazjum będą zbierać do puszek
datki na rzecz Martina. Rozprowadzane cegiełki z nr KRS mają pomóc
w podarowaniu na jego rzecz 1 proc.
podatku. Także całkowity dochód z
cateringu i zakupionych pamiątek ma
trafić na jego fundusz rehabilitacyjny.
- Zainteresowanie jest duże – mówi
Barbara Hankus, dyrektor Miejskiego
Gimnazjum nr 1 w Knurowie. – Mam
nadzieję, że największym zwycięzcą
tego turnieju będzie Martin Taboł.
Za sprawą Adama Sobierajskiego, uznanego tenora i radnego Knurowa, akcja pomocy dla Martina
rozpocznie się już dzień wcześniej,
9 kwietnia, na scenie Domu Kultury
w Szczygłowicach. Gwiazdy turnieju
wystąpią w sobotni wieczór na koncercie charytatywnym, prowadzonym przez Antka Królikowskiego.
Zaśpiewają: Staszek Karpiel-Bułecka, Rafał Brzozowski, Szymon-Chyc
Magdzin (Future Fol k, K r y wa ń)
Sabina Jeszka (rybniczanka znana
m.in. z programu „Mam talent”),
Kasia Sawczuk i, oczywiście, Adam
Sobierajski. Cena biletu na koncert
– 50 zł.

Jest poprawa

To nie pierwsza akcja zorganizowana dla Martina. Tuż po wypadku chłopiec właściwie natychmiast
otrzymał wsparcie kolegów i nauczycieli ze swojej szkoły. W pierwszych
chwilach były to modlitwy – w parafialnym kościele pw. świętych Cyryla
i Metodego odprawiono dwie msze

w jego intencji. Miejskie Gimnazjum
nr 1 błyskawicznie postarało się w
ministerstwie cyfryzacji o zgodę na
prowadzenie zbiórek publicznych.
Pierwsza z nich odbyła się już we
wrześniu zeszłego roku, przed kościołem – udało się wtedy zebrać około
4 tys. zł. Zostały przeznaczone na
sprzęt rehabilitacyjny.
– W grudniu przy wsparciu parafii
świętych Cyryla i Metodego odbył się
koncert bożonarodzeniowy dla Martina – mówi dyrektor Hankus. – Wtedy,
podobnie jak tym razem, współdziałaliśmy przy organizacji z Adamem
Sobierajskim, Jackiem Szurgotem i
Barbarą Malczyk. Udało się zebrać
ponad 4 tysiące złotych, które zostały
przekazane Fundacji „Schody Do Nieba”, gdzie Martin ma swoje subkonto.
Piętnastolatek stopniowo wraca
do formy. Znowu mówi, chodzi – na
razie o kulach. Po wypadku leworęczny dotąd Martin musiał zdawać się na
prawą stronę ciała, teraz lewa znowu
zaczyna się poruszać. Nie zrezygnował
ze szkoły. Na razie jeszcze nie może do
niej chodzić – byłoby to na tym etapie
zbyt ryzykowne. Za to szkoła przychodzi do niego – ma indywidualny
tok nauczania, 12 lekcji tygodniowo.
Oprócz tego 4 razy w tygodniu jeździ
na rehabilitację. Wkrótce czeka go też
kolejna operacja.
– Jest ogromna poprawa – przyznaje jego mama, Małgorzata Taboł-Bartnik. – Na początku wymagał opieki 24
godziny na dobę. Był też wielki ból.
Kiedy przestało tak boleć, próbował
zdobywać się na coraz to nowe drobne
czynności – takie jak otwarcie drzwi.
Gdy sam widział postępy, to go dopingowało. Na szczęście Martin szybko się
ogarnął, znalazł w sobie motywację.
Próbujemy żyć normalnie, na tyle, na
ile się da.

reklama

MiNa
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Z kart historii. Pałac Wengerskich w Pilchowicach

Od rezydencji
po sierociniec

Zbudowany pod koniec XVIII wieku pałac krótko cieszył właścicieli. Z rodowej rezydencji
stał się... zakładem karnym dla szlachetnie urodzonych, potem nauczycielskim seminarium,
sierocińcem, wreszcie lazaretem dla niemieckich żołnierzy. W 1945 roku spalili go
czerwonoarmiści, a resztki, których ogień nie strawił, wyburzyli w latach 60. saperzy. Pełne
zwrotów dzieje pilchowickiego pałacu pokazują, jak pokrętna bywa historia...

Seminarium w Pilchowicach działało przez 64 lata – jego mury opuściło 1361 absolwentów

W

ciągu wieków Pilchowice
należały do różnych rodów, m.in. w karty historii
miejscowości wpisały się rodziny
Holy i Reiswitz. Na początku XVIII
wieku właścicielami Pilchowic stali się
cystersi z Rud, natomiast w 1727 roku
miejscowość odkupił Carl Gabriel
hrabia Wengerski.
Niebawem nastały dla rodu Wengerskich czasy świetności. W 1780
roku hrabia Anton Wengerski ufundował nowy kościół parafialny. Właściciel wybudował też nowy, przestronny
pałac: imponujący, dwuskrzydłowy,
trzykondygnacyjny budynek. Starą
siedzibą właścicieli był zamek (dzisiaj
mieści Urząd Gminy).
Niestety, Wengerscy niedługo
cieszyli się nową rodową rezydencją.
Około roku 1800 ród popadł w kłopoty finansowe z powodu kryzysu
gospodarczego. Być może już wtedy
zrezygnował z pałacu jako miejsca
zamieszkania.

Więzienie dla szlachty

Budynek stał się tymczasową
siedzibą Bonifratrów, którzy przybyli
do Pilchowic w celu budowy szpitala
i klasztoru. Pierwotnie rozpatrywano
wersję, że właśnie w pałacu miał zo10

stać urządzony szpital. W 1831 zmarł
Fridrich Wengerski, a jego spadkobiercy sprzedali Pilchowice. Czy już
wtedy pałac stał się własnością rządu
pruskiego - trudno ustalić. Pewne jest
natomiast, że był nią w 1858 roku,
kiedy urządzono w nim Królewski
Zakład Karny (zwany też więzieniem
dla szlachetnie urodzonych). Zakład
mógł pomieścić 100 więźniów. Istniał
do 1866 roku.
W 1867 roku ulokowano w pilchowickim pałacu Królewskie Katolickie
Seminarium Nauczycielskie. Władze
pruskie zdecydowały się umieszczać
seminaria i inne placówki oświatowe
nie w dużych miastach, ale w niewielkich ośrodkach. Pilchowice idealnie
pasowały do tej zasady.

trzyletni kurs przygotowawczy (tzw.
preparanda). Trzy lata nauki wieńczył
egzamin seminaryjny z wiedzy teoretycznej. Kto zdał ten egzamin, mógł
się nazwać dumnym seminarzystą.
Po kolejnych trzech latach zdawano

egzamin nauczycielski I stopnia.
Absolwenci seminarium mogli kontynuować edukację na akademiach
pedagogicznych.
Czego uczono w seminarium? Pedagogiki, historii pedagogiki, psychologii, metodyki, dydaktyki. Trzeci rok
przeznaczony był dla zajęć praktycznych (rodzaj praktyk zawodowych) z
różnych dziedzin.
W pilchowickim seminarium na
bardzo wysokim poziomie stało nauczanie muzyki. Nauka gry na pianinie była obowiązkowa. Rygorystycznie
przestrzegano planu codziennych
ćwiczeń. Grano też na innych instrumentach. W pałacu znajdowała się
aula, gdzie stał fortepian i... organy!
Raz do roku organizowano koncert
seminaryjnej orkiestry, chóru i solistów. Seminarzyści długie miesiące
ćwiczyli pod okiem profesorów, by
wystąpić dla mieszkańców Pilchowic.
O tym, że uczniowie seminarium
zdoby wali solidne w ykształcenie
muzyczne świadczy fakt, iż wielu absolwentów kontynuowało naukę nie
w akademiach pedagogicznych, a w
muzycznych. Wielu z nich zostało cenionymi kompozytorami, organistami
czy wykonawcami.
Dzięki wspomnieniom Ryszarda

Stopika - absolwenta seminarium wiemy sporo o życiu pilchowickich
seminarzystów. Ich czas był ściśle uregulowany. Pobudka o 6.00 rano. Zaraz
potem modlitwa i śniadanie. Godziny
między 8 a 12 przeznaczano na zajęcia.
W godz. 12-14 spożywano obiad, a następnie uczniowie mieli jedyną w ciągu
dnia możliwość wyjścia poza teren
Seminarium. Od 14 do 16 odbywała się
druga cześć zajęć. Kolejne trzy godziny
przeznaczone były na naukę własną,
kolację i spędzanie czasu w pokoju,
na podwórku bądź w parku. Od godz.
19 do 21 seminarzyści uczyli się w pokojach, często pod okiem nauczyciela.
Dzień kończyła wspólna modlitwa w
kaplicy. Tak więc wolność osobista
była w seminarium mocno ograniczona. Kładziono ogromny nacisk na
rygor, porządek i dyscyplinę. Palenie
papierosów było całkowicie zabronione aż do I wojny światowej.
Jedyne wolne popołudnie seminarzyści otrzymywali w środę.
Uczniowie mogli wówczas opuścić
seminarium. Często też wydłużali
sobie te środowe wypady wracając już
po zmroku. Musieli wtedy wspinać
się po murze szkoły, by dostać się do
środka przez otwarte okna na piętrze.
Zazwyczaj udawało im się to zrobić

Kaganek oświaty

W 1861 roku Pilchowice liczyły
950 mieszkańców. Przebywanie tu
około 140 uczniów i licznego, dobrze
wykształconego, grona pedagogicznego, musiało mieć ogromny wpływ na
życie miejscowości.
Jak zostawało się uczniem Seminarium (mogli się w nim uczyć
wyłącznie chłopcy)? Po ukończeniu
szkoł y powszechnej w w ieku lat
14 zdawano egzamin wstępny na

Pałacowy pokój przyjęć, konwersatorium
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Pokój zabaw w pałacowym sierocińcu

niepostrzeżenie.
Racje żywnościowe były w seminarium skromne, a już zupełnie
niewystarczające dla dorastających
nastolatków. Z utęsknieniem więc
wypatrywali paczek żywnościowych
z domów. Czasem też za pieniądze z
kieszonkowego kupowali u pilchowickiego rzeźnika małe kiełbaski,
które wydawały im się prawdziwym
rarytasem. Uczniowie kursu przygotowawczego mieszkali na stancjach,
dopiero jako seminarzyści zamieszkiwali w internacie na terenie seminarium. Seminarzyści nosili czapki
- każdy rok oznaczany był innym
kolorem otoku.
W 1921 roku, w burzliwym okresie powstań śląskich, pałac zajęli na
swoje koszary powstańcy. Z godziny
na godzinę wyrzucili seminarzystów
nie pozwalając im zabrać ani pomocy
naukowych, ani osobistych rzeczy.
W czasie pobytu w pałacu zniszczyli
większość w yposażenia i pomocy
naukowych oraz instrumenty wraz z
fortepianem i organami. Te wydarzenia były zapewne jedną z przyczyn likwidacji pilchowickiego seminarium.
Nie bez znaczenia był też fakt, iż liczni
absolwenci śląskich seminariów nauczycielskich nie mogli znaleźć pracy.
Rząd pruski ograniczył więc ilość
tego typu placówek lub przekształcał
je w licea ogólnokształcące. Tak więc
pilchowickie seminarium (które - jak
czytamy w źródłach - „stało się sławne
w całej prowincji”), którego mury opuściło 1361 absolwentów, zakończyło
działalność w 1922 roku po 64 latach
istnienia.

Dom dla sierot

Dla pilchowickiego pałacu zaczął
się nowy, niestety, ostatni już rozdział
jego historii.
W 1922 roku budynek wraz z
działką zakupił w imieniu diecezji
wrocławskiej kardynał Bertram. Przeniósł on do Pilchowic utworzony tymczasowo w Tarnowskich Górach Dom
Sierot I wojny światowej. Dziećmi miały się opiekować siostry Boromeuszki.
Zakonnice przybyły z Trzebnicy, skąd
przywiozły kult św. Jadwigi Śląskiej.
Jadwiga była fundatorką trzebnickiego klasztoru i kościoła, tam spędziła
ostatnie lata życia i tam została pochowana. Boromeuszki zaś sprawowały
opiekę nad jej grobem.
Po przybyciu do Pilchowic siostry
ufundowały figurę świętej Jadwigi.
Poświęcono ją w 1928 roku. Do dziś
stoi w ogrodzie pałacowym.
Budynek pałacu był w bardzo
złym stanie. W czasach seminarium
nieustannie brakowało funduszy na
potrzebne remonty i naprawy, sporych
zniszczeń dokonali też powstańcy w
1921 roku. Boromeuszki wiedziały,
że podejmują się trudnego zadania,
jednak z dużą energią przystąpiły do
organizacji Domu Sierot.
Ogromnym nakładem własnej
pracy sprawiły, że po kilku latach
budynek wyglądał wspaniale, a sierociniec opisywany był jako wzorcowo
prowadzona placówka. Dzieci przebywały w bardzo dobrych warunkach, w
lśniących czystością salach. Zachowała
się seria świadczących o tym zdjęć. Widać na nich biało ubrane łóżka, idealny
porządek i roześmiane buzie dzieci.

Pałac nie przetrwał II wojny światowej,
został spalony przez Armię Czerwoną

Chłopięca łazienka

Maluchy miały do dyspozycji sporo
zabawek, radio, na ścianach wisiały kolorowe obrazki. Dzieci były schludnie
ubrane i zadbane, znajdowały się też
pod stałą opieką lekarza.
Wychowankowie sierocińca mieli
również możliwość spędzania czasu w
obszernym parku za pałacem (to park,
którym obecnie opiekuje się Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom). W deszczowe dni miały do
dyspozycji kolumnadę - rodzaj altany.
W parku dzieci słuchały bajek, bawiły
się, zażywały czystego powietrza.
Sierociniec prowadzony przez
Boromeuszki był w znacznym stopniu
samowystarczalny. Oprócz głównego
budynku pałacu znajdował się bowiem
szereg budynków gospodarczych,
w których działały m.in. pralnia,
piekarok (wypiekano w nim chleb),
ogromna studnia, chlewiki, stodoły i
obora. Siostry hodowały trzodę, drobny inwentarz, miały pola obsadzane
ziemniakami i ogródek. Od frontu
budynku oczy przechodniów cieszył,
założony przez zakonnice, piękny
ogród kwiatowy.
W tamtym okresie pałac podzielony był na dwie części. W jednym
skrzydle znajdował się dom dziecka, a
w drugim tzw. prewentorium. Dzieci
przybywały tam na turnusy rehabilitacyjne bądź sanatoryjne dla podratowania zdrowia (rodzaj kolonii). W
sumie w całym budynku przebywało
do 300 dzieci.
W mniejszym budynku, wybudowanym pierwotnie jako mieszkanie
dla nauczycieli seminarium (budynek istnieje do dziś), Boromeuszki

prow ad z i ł y dw u k la s ow ą sz ko łę
dla wychowanków Domu Dziecka.
Oprócz tego siostry prowadziły w
tym samym budynku Szkołę Gospodarstwa Domowego(nazywaną
też Szkołą Bieliźniarską). W tejże
placówce dziewczęta z okolicy uczyły
się pod okiem Boromeuszek szycia,
cerowania, haftowania, gotowania,
pieczenia i w ielu jeszcze innych
u miejęt ności niezbędnych prz yszłym gospodyniom. W niejednej
rodzinie zachowały się piękne obrusy, serwetki czy fartuchy wykonane
w tamtych czasach przez uczennice
sióstr Boromeuszek.

Pałacu nie ma, pozostał
park

Na początku 1945 roku Boromeuszki wraz z wychowankami zdołały
uciec przed nadchodzącym frontem
radzieckim. Rosjanie spalili pałac.
Być może przyczynił się do tego fakt,
że w czasie wojny część sal pałacu
przeznaczono na lazaret dla żołnierzy
niemieckich. Budynek został zniszczony w takim stopniu, że nie mógł już
być użyteczny. Został tylko frontowa
ściana, która z czasem zaczęła grozić
zawaleniem. Resztki pałacu saperzy
wyburzyli pod koniec lat sześćdziesiątych.
W pozostałych po pałacu zabudowaniach gospodarczych mieścił
się po wojnie PGR i różne firmy. W
mniejszym budynku, gdzie siostry
prowadziły szkołę, przez kilka miesięcy działała szkoła powszechna, przedszkole, a w latach 1946-1955 Dom
Dziecka im. św. Jadwigi, prowadzony
przez zakonnice ze zgromadzenia Córek Bożej Miłości.
Od 1955 r. to samo zgromadzenie
zakonne objęło opiekę nad utworzonym w Pilchowicach Zakładem Specjalnym dla Dzieci Caritas (od 1971
obowiązuje aktualna do dziś nazwa
Dom Pomocy Społecznej). Niewielki

budynek był zdecydowanie za mały
na potrzeby placówki, toteż w 1989
roku oddano do użytku nowy obiekt,
wzniesiony mniej więcej w miejscu
starego pałacu. Od 1994 roku opiekę
nad placówka sprawują ojcowie Kamilianie. Tak więc, choć zniszczono
piękny pilchowicki pałac, to trwająca
w nim od stu lat szlachetna działalność
ma swoją kontynuację.
Co pozostało po imponującym
kompleksie zabudowań pilchowickiego pałacu? Przede wszystkim część budynków gospodarczych, które obecnie
przerobione są na biura administracji
i sale rehabilitacyjne Domu Pomocy
Społecznej. Także wspomniana wcześniej figura św. Jadwigi i grota Matki
Bożej, wybudowana przez Boromeuszki w 1928 roku. Zachowały się też
słupy bramy wjazdowej (obecnie wjazd
do hotelu Furstenhoff), a na terenie
ogrodu znajdują się wkopane w ziemię
trzy słupy, tworzące niegdyś wejście
prowadzące do głównych drzwi pałacu. Nadal stoi nieużywany obecnie
ceglany budynek szkoły.
Z pewnością najpiękniejszą pamiątką po pałacu jest park. Najstarsze
drzewa, według opinii dendrologów,
pamiętają początki obiektu, czyli mają
około 230 lat. Spacerując po parkowych alejkach można sobie wyobrazić
seminarzystów spędzających tutaj
wolny czas, być może uczących się,
a być może zwierzających się z młodzieńczych sekretów albo czytających
listy z domu. Wiekowe drzewa odbijają też śmiech wychowanków Domu
Sierot, którzy, choć przeżyli w życiu
wielką tragedię, to jednak znaleźli tu
pod okiem Boromeuszek czułą i profesjonalną opiekę. Wielką strata dla Pilchowic jest zniszczenie tak pięknego
obiektu, jakim był pałac hrabiów Wengerskich. Dobrze, że pozostał chociaż
park - niezwykłe miejsce pamiętające
230 lat pilchowickiej historii.
Agnieszka Robok

Foto: Archiwa prywatne

Od autorki: Przygotowując artykuł korzystałam z dzieła J. Schmidta pt.
„Kościoły Ziemi Gliwickiej. Pilchowice”, strony internetowej Ryszarda Derdzińskiego, tłumaczenia wspomnień Ryszarda Stopika i materiałów Aleksandry
Czechowskiej-Gąbki. Za pomoc w zbieraniu materiałów, udostępnienie zbiorów
i zdjęć oraz tłumaczenia z języka niemieckiego serdecznie dziękuję: paniom
Luizie Ciupke, Ewie Domagalskiej, Sabinie Michalik, Agnieszce Szynkowskiej,
Anecie Skowronek i Eleonorze Lenża–Pyka oraz panom Andrzejowi Knapikowi,
Józefowi Nierychle i Piotrowi Surdelowi.

informacja własna
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ogłoszenia

RÓŻNE

USŁUGI
Dachy, remonty dachów, pokrycie papą
termozgrzewalną, blachą, dachówką. Tanio
i solidnie. Tel. 693 197 539

Kupię antyki. Tel. 517 802 679

rozrywka nr 14
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

14/16

14-17/16

DAM PRACĘ

Docieplanie domów, malowanie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190

14-17/16

Firma Komstal zatrudni osobę na stanowisko: pracownik biurowy. CV ze zdjęciem
prosimy przesłać na adres: sekretariat@
komstal.pl
14/16

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

14-17/16

Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

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

4-15/16

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

1-17/16

Praca Specjalista ds. utrzymania sieci/Młodszy administrator sieci internetowej - umowa
o pracę, dobre zarobki. Tel. 505 089 859
14-17/16

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

SZUKAM PRACY
Emerytka – sprzątanie sklepów, mniejszych
przychodni, poradni lekarskich 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.

FINANSE

Mężczyzna lat 44 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

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

1/16-odw.

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

14-39/16

NIERUCHOMOŚCI

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399

1/16-odw.

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

1/16-odw.

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 krzyżówki
świątecznej brzmiało „Lany poniedziałek”. Nagrody otrzymują:
dwuosobowe zaproszenia na Charytatywny Koncert Gwiazd (9 kwiet-

nia) – Henryka CZYKIETA, Marzena
BURLIGA;
karnety na 10 wejść (każdy) na
basen na Pływalni Wodnik w Paniówkach
– Grzegorz KANIA, Aneta KLUCZNY,
Barbara TUREK, Damian STANIK;
karnety na 8 wejść (każdy) na
zajęcia fitness/siłownię w Klubie Fitness
NJN – Urszula MĄDRY, Iwona JACHYMSKA, Karolina DOMAŃSKA,
Ewelina ŻUK;

Sponsorzy krzyżówki

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZ Ą o pow. około
80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12, parter,
parking. 1200 zł. Tel. 696 444 726
11-17/16Y

trzywejściowe dwuosobowe karnety na seanse filmowe w Kinie Scenie
Kulturze – Sonia KOŁODZIEJAK, Jolanta KEMPA, Sebastian BONK, Kamila
ŚWIDER, Sabina PIŁAT;
dwuosobowe zaproszenia na seans
filmowy w Kinie Scenie Kulturze – Wojciech ZAWADA, Ilona JANISZEWSKA,
Małgorzata NOWOSIELSKA.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

PŁYWALNIA

14

MOTORYZACJA
Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.
3-22/16

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-14/16

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 12.04.2016 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

12

Szkoła
Zespół
Szkoła
Szkoła
Zespół

Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
Szkolno – Przedszkolny – ul. Michalskiego
Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkół Nr 1 – Al. Lipowa
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Foto: Garda

Medalowe żniwo
młodych pięściarzy

Przedstawiciele Concordii Knurów, Spartana Knurów i Gardy
Gierałtowice wywalczyli cztery medale XXIII Mistrzostw
Polski Juniorów w boksie. Ten najcenniejszy zdobył Damian
Durkacz ze Spartana

Mateusz Podgórczyk
(BKS Concordia Knurów
- kategoria 49 kg)
- brązowy medal

W ćwierćfinale pokonał
jednogłośnie na punkty Cezarego Leśko (Olimp Lublin), w
półfinale przegrał w III rundzie
przez TKO z Karolem Wardą
(Berej Boxing Lublin).

Damian Durkacz
(Spartan Knurów
- kategoria 56 kg)
- mistrz Polski

W 1/8 finału pokonał w
II rundzie przez TKO Artura
Grzegorskiego (Gwardia Wrocław), w 1/4 finału wygrał w I
rundzie przez TKO z Adrianem

Piotr Kalisz (z lewej)
po kontrowersyjnym
werdykcie przegrał walkę
o złoto, natomiast Mateusz
Podgórczyk wyjechał
z Krakowa z brązowym
medalem

Tomasz Otworowski
(Garda Gierałtowice
- kategoria 69 kg)

W eliminacjach przegrał
jednogłośnie z Marcinem Orzechem (UOLKA Ostrów Maz.).

Piotr Kalisz

(BKS Concordia Knurów
- kategoria 75 kg)
- brązowy medal

W 1/8 finału pokonał jednogłośnie Bartłomieja Zająca
(Korona Wałcz), w ćwierćfinale
wygrał 3:0 z Damianem Pokusą
(Widzew Łódź), w półfinale
przegrał jednogłośnie na punkty z Wiktorem Szadkowskim
(Paco Lublin).

Duet ma medal. Złoty medal Mistrzostw
Polski Juniorów - trener Ireneusz Przywara
i zawodnik Spartana - Damian Durkacz

Wojciech Czarkowski
(Garda Gierałtowice
- kategoria 91 kg)
- srebrny medal

W 1/8 finału pokonał w
I rundzie przez TKO Artura
Górskiego (Tiger Tarnów), w
ćwierćfinale jednogłośnie wy-

Pierwsze tegoroczne
starty na medal

punktował Damiana Kłosowskiego (Pomorzanin Toruń),
w półfinale wygrał bez walki
z Mateuszem Bałachem (UOLKA Ostrów Maz.), w finale jednogłośnie na punkty przegrał
z Kamilem Offmanem (Orkan
Gorzów Wielkopolski).

Umarł król,
niech żyje król

PiSk

Reprezentacja Fight Clubu wracała ze Świdnicy w dobrych humorach

„Łącz y nas Spor t nie
Narkotyki” - takie hasło obowiązywało w czasie Otwartych
Mistrzostw Polsk i w Kickboxingu WKA w Świdnicy.
- W Kick Light w formule
Kickboxingu z ograniczoną siłą
uderzenia z użyciem kopnięć
na udo, nasz klub reprezentowało pięciu zawodników z
sekcji z Knurowa i Czerwionki.
Z kolei w konkurencji Touch
Contakt zaprezentowało się
sześciu naszych reprezentantów
z sekcji w Czerwionce - informuje nas Grzegorz Sobierajski
z Fight Clubu.
Do ciekawej konfrontacji
doszło w rywalizacji Kick Light
Kadetów. W finale kategorii
wagowej 55 kg spotkali się Igor

Foto: BKS Concordia

Foto: prywatne

Błaszakiem (Start Włocławek),
w półfinale jednogłośnie na
punkty pokonał Marcina Kacprowicza (Champion NOSiR
Nowy Dwór Mazowiecki), w
finale wygrał 3:0 z Mateuszem
Rudnickim (Wisłok Rzeszów).

Foto: Fight Club

W

strefie medalowej
k ra kowsk ich mistrzostw znaleźli się
również Wojciech Czarkowski,
Mateusz Podgórczyk i Piotr
Kalisz.

Trener Adam Spiecha (z lewej) nie krył
zadowolenia ze srebrnego medalu
wywalczonego przez Wojciecha Czarkowskiego

Szkodny reprezentujący sekcję
Knurów i Patryk Herdzina z
sekcji w Czerwionce. - Po bardzo ładnym i technicznym pojedynku jednogłośnie na punkty
wygrał Igor Szkodny, sięgając
tym samym po swój kolejny
tytuł mistrza Polski - relacjonuje Grzegorz Sobierajski. - W
przypadku Patryka Herdziny
możemy mówić o udanym debiucie, bo był to jego pierwszy
start w tak dużej imprezie.
Dobrze zaprezentował się
również inny debiutant Łukasz Gregeracki w formule Kick
Light. Po serii walkowerów w
kategorii Senior - 70 kg, w walce
finałowej pokonał na punkty
doświadczonego zawodnika
gospodarzy Dawida Ożoga.

Przegląd Lokalny Nr 14 (1203) 7 kwietnia 2016 roku

W konkurencji Pierwszego
Kroku Kadetów w formule Kick
Light w kategorii wagowej 60 kg
swoją pierwszą walkę w karierze
stoczyli zawodnicy z sekcji z
Czerwionki - Tomasz Nieradzik
i Filip Pawlina. Po wyrównanym i zaciętym pojedynku nieznacznie na punkty wygrał Filip.
W k on k u re nc ji d z ie c i
żmudną drogę do półfinałów
pokonali: Weronika Pęzińska
i Ka mi l Perlińsk i plasując
się na czwartych miejscach
w swoich konkurencjach. Na
piątym miejscu został sklasyfikowany Adam Adamczyk,
a na ćwierćfinałach udział w
zawodach zakończyli Piotr
Adamczyk, Bartosz Fojcik i
Dominik Luks.

- To były nasze pierwsze
starty w tym roku i traktujemy je, jako przygotowanie do
kolejnych występów. Mamy
nadzieję, że w kolejnych imprezach równie udanie zaprezentują się następni nasi
zawodnicy - mówi Grzegorz
Sobierajski, który wraz z Tomaszem Perli ńsk im zosta ł
uhonorowany przez organizatorów ze Świdnicy pamiątkowymi pucharami za pomoc
sędziowską.
Dodajmy, że gościem specjalnym był utytułowany Marcin „Różal” Różalski, a w zawodach wystąpiło blisko 250
zawodników z 30 klubów.
PiSk

Ktoś mi kiedyś opowiedział
taki dowcip: - Nauczycielka
pyta Jasia, kim chciałby być w
przyszłości? Jasiu odpowiada,
że... emerytem.
Od pewnego czasu wiem,
że tym Jasiem na pewno nie
był Tomasz Adamek, którego
cenię za to co osiągnął, ale nie
potrafię zrozumieć, jak mógł
zapomnieć o starym powiedzeniu, które mówi, że lepiej
zejść ze sportowej sceny rok za
wcześnie, niż dzień za późno.
W mojej ocenie doskonałą
okazją do tego, by zakończyć
wspaniałą karierę i odejść w roli
zwycięzcy, był pojedynek z 22
grudnia 2012 roku. W tym dniu
były pięściarz Concordii Knurów
pokonał w dalekich Stanach Zjednoczonych Steve’a Cunninghama.
Ta w yg rana mogła być
doskonałym zwieńczeniem
bogatej kariery zawodowego
mistrza świata. Mogła być, ale
nie była, bo prawdopodobnie w
teamie Adamka zabrakło osób,
które nie widziały w nim maszynki do robienia pieniędzy.
On sam też chyba chciał jeszcze
trochę dorobić no i stało się to,
co się stało. Na konto wpływały
kolejne „okrągłe” sumy, ale
w pięciu walkach triumfował
tylko dwa razy, pokonując
innych emerytów, 38-letniego
Dominicka Guinna i 47-letniego Przemysława Saletę.

Wspomniany pojedynek z
Cunninghamem był dla Adamka 50. w zawodowej karierze.
Ten jubileusz nie przekonał go
do tego, by powiedzieć: dziękuję, odchodzę. A że promotorzy
i organizatorzy bokserskich gal
machali przed nosem plikiem
„zielonych”, Tomasz Adamek
myślał, że mając czterdziestkę
na karku i przydomek „Góral”,
będzie rozstawiał po narożnikach młodych gniewnych.
Ci jednak byli okr utni dla
mistrza. Najpierw pokonał
go Głazkow, później Szpilka,
a w sobotę na deski posłał go
Molina. Czyniąc to na oczach
Polaków przybyłych do krakowskiej Tauron Areny.
Stolica Małopolski w miniony weekend była miejscem,
gdzie Tomasz Adamek przyjął
nokautujący cios na szczękę i
pożegnał się tym samym z ringiem. Kraków w tym samym
momencie był też miejscem,
gdzie nietuzinkowe umiejętności zaprezentował utalentowany pię śc iar z młod ego
pokolenia rodem z Knurowa
- Damian Durkacz. Zawodnik
Spartana pewnie sięgnął po
tytuł mistrza Polski juniorów
i należy mu życzyć, by był to
dopiero początek wspaniałej
kariery.
Umarł król, niech żyje król!
Piotr Skorupa
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IV liga

Klasa okręgowa

Cztery bramki tu, cztery tam
Tydzień po wysokiej, bo
1:5 porażce ze Slavią w Rudzie
Śląskiej, piłkarze Concordii
zmazali plamę z Wielkiej Soboty zwyciężając u siebie 4:0
Zielonych z Żarek.
Pierwszy gol padł w końcówce pierwszej połow y po
strzale Marcina Stasiowskiego,
natomiast kolejne bramki padły między 68 a 87 minutą, gdy
dwukrotnie na listę strzelców
wpisał się Tomasz Młynek, a
wynik meczu ustalił Grzegorz
Górka.

Mięsień,
rozcięta głowa,
złamanie jarzmowo
-oczodołowe

W pierwszej kolejce Karol
Pstuś nie zagrał z powodu

kontuzji. W drugiej zanotował
debiut z ławki rezerwowych
okraszony golem. W trzeciej
utalentowanego młodzieżowca
znowu zabrakło w meczowej
kadrze. - Karol mówił ostatnio,
że ma krwiaka w mięśniu i
lekarz zalecił mu 10-dniową
przerwę w treningach - powiedział nam Mateusz Mikulski,
który również nie może grać
po tym, jak na otwarcie rundy
wiosennej zderzył się głową z
Michałem Szczurkiem.
Na liście kontuzjowanych
jest również Bartłomiej Śliwa. Na jednym z treningów w okresie
przygotowawczym doznałem
wielokrotnego złamania czaszki
i twarzoczaszki. A konkretnie
stwierdzono złamanie jarzmowo-oczodołowe i złamanie wyrostka
dziobastego żuchwy. Przeszedłem
już operację w Katowicach, ale
na razie nie mogę wykonywać

niektórych najprostszych czynności - powiedział nam zawodnik.

Prowadzili,
ale przegrali

Po bramce Mateusza Mrozka przyszowiczanie prowadzili
w wyjazdowym meczu z Unią
Racibórz, jednak po przerwie dla
podopiecznych Wojciecha Kempy
rozpoczął się koszmar. Najpierw
drugą żółtą kartką ukarany został
Robert Wolniewicz, a następnie
gospodarze wykorzystując grę
z przewagą jednego zawodnika
strzelili trzy gole.

Kontuzja
Łukasza Spórny

Jeszcze przed przerwą urazu mięśnia dwugłowego uda
doznał Łukasz Spórna. - Po
tym co widziałem obawiałem
się, że mogło dojść do zerwania

mięśnia, ale okazało się, że
doszło do naderwania - poinformował nas trener Jedności,
Wojciech Kempa.
Szkoleniowiec przed kolejnym meczem ma nie lada
problem, bo nie dość, że nie będzie mógł skorzystać ze Spórny,
to czterech zawodników nie
zagra z powodu nadmiaru
żółtych kartek. W gronie tym
są Wolniewicz, Szaruga, Hajok
i Mrozek.

Mają Kozdronia

Ostatnim nabytkiem Jedności
32 Przyszowice jest Damian Kozdroń, który w rundzie jesiennej był
związany z KS Bojków. Klub ten
wycofał się z rozgrywek, a napastnik znany z wieloletnich występów
w Concordii obecnie broni barw
IV-ligowca z Przyszowic.
PiSk

18. KOLEJKA, GRUPA I:

18. KOLEJKA, GRUPA II:

Concordia Knurów - Zieloni Żarki 4:0
1:0 Stasiowski (44), 2:0 Młynek (68 - rzut karny), 3:0 Młynek (85),
4:0 Górka (87)
Concordia: Kuczera, Knot, Bąk, Gałach, Szczurek, Czajka, Stasiowski (83. Gajek), Buchalik,
Górka (90. Michał Mikulski),
1. Gwarek T.G.
45
Młynek, Mawo (88. Lipka).
2. Radzionków
38
Przemsza Siewierz - Slavia
3. Grodziec
34
4. Myszków
34
Ru da Śl ą ska 0:2, G ó r nik
5. Sarmacja
33
Piaski - Gwarek Tarnowskie
6. GKS II K.
30
Góry 1:2, Raków II Często7. Poraj
28
chowa - Polonia Poraj 2:0,
8. Slavia
27
Unia Ząbkowice - Górnik We9. Concordia
27
soła 0:3 (walkower), Sarma10. Raków II
26
cja Będzin - GKS II Katowice
11. Wesoła
20
2:0, MKS Myszków - RKS
12. Piaski
19
G rodziec 2:2, Pr z yszł oś ć
13. Przemsza
17
14. Żarki
12
Ciochowice - Ruch Radzion15. Ciochowice
0
ków 3:6.
16. Ząbkowice
19

Unia Racibórz - Jedność Przyszowice 3:1
0:1 Mrozek (22), 1:1 Szindler (74 - samobójcza), 2:1 Barcal (76),
3:1 Sinica (90)
Jedność: Szindler, Zabawczuk, Szaruga, Pilc, Wolniewicz, Rozumek (70. Krusiński), Szołtysek
(85. Modrzyński), Mrozek,
1. Turza Śląska
40
Bartosiewicz (75. Przybylski),
2. Pszczyna
32
Spórna (46. Nalepa), Hajok.
3. Polonia Ł.G.
31
4. Krupiński
31
Polonia Łaziska Górne - ROW
5. Tychy II
30
II Rybnik 2:2, Radziechowy
6. Radziechowy
29
Wieprz - Granica Ruptawa
7. Landek
28
1:0, Krupiński Suszec - GTS
8. Drzewiarz
26
Bojszowy 0:0, Gwarek Or9. Racibórz
24
nontowice - Spójnia Landek
10. Szczakowianka
22
0:2, GKS II Tychy - Forteca
11. Ornontowice
21
Świerklany 5:0, Unia Turza
12. Przyszowice
21
Śląska - Iskra Pszczyna 2:1,
13. Bojszowy
20
14. Ruptawa
19
Drzewiarz Jasienica - Szcza15. Świerklany
15
kowianka Jaworzno 3:1.
16. ROW II
10

Kartka z kalendarza

Dzielił szatnię z Fabiańskim,
Piszczkiem i Błaszczykowskim
reprezentantami Polski:
Łukaszem Fabiańskim,
Łukaszem Piszczkiem i Jakubem Błaszczykowskim.
Tak było m.in. w czasie
Mistrzostw Europy U-19
w 2004 roku. W czasie
turnieju, który odbył się
w Szwajcarii „biało-czerwoni” nie wyszli z grupy
przegrywając 3:4 z Turcją,
1:3 z Niemcami i 1:4 z
Hiszpanią.

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

PiSk

Po Mistrzostwach
Europy z 2004 roku
Łukaszowi Żyrkowskiemu
pozostały wspomnienia
i prezentowana
na zdjeciu
koszulka

Peleton
zostaje w tyle

U

żywając terminologii kolarskiej można stwierdzić,
że zespół Wilków Wilcza już
na początku długiego etapu
oderwał się od peletonu i pewnie
wygrywa lotne premie. Przenosząc się z kolarskich tras
na piłkarskie boisko trzeba
odnotować piąte zwycięstwo z
rzędu podopiecznych Jacka Wiśniewskiego. A że najgroźniejszy

rywal ma problemy z odnoszeniem zwycięstw, przewaga Wilków wynosi już cztery „oczka”.
Słoneczko zaświeciło też w
Paniówkach, bowiem tamtejsze
Tempo zakończyło serię czterech meczów bez zwycięstwa i
po raz pierwszy w tym roku zainkasowało komplet punktów.

18. KOLEJKA - GRUPA II:

18. KOLEJKA - GRUPA III:

Tempo Paniówki - Urania
Ruda Śląska 3:2, Gwiazda
Skrzyszów - Gwarek Zabrze
3:0, Naprzód Czyżowice Naprzód Syrynia 5:0, Polonia
Łaziska Rybnickie - Jastrząb
Bielszowice 1:1, Wawel Wirek
- Naprzód Zawada 1:1, Rymer
Rybnik - Orzeł Mokre 3:1, Górnik Pszów - Przyszłość Rogów
0:3, KS 27 Gołkowice - Polonia
Marklowice 4:4.

ŁTS Łabędy - Dąb Gaszowice
0:0, Zuch Orzepowice - Naprzód Borucin 0:1, Naprzód
Rydułtowy - Rafako Racibórz
3:0, Wilki Wilcza - KS 94 Rachowice 4:0, Czarni Pyskowice - Silesia Lubomia 0:1, Zryw
Radonia - Zameczek Czernica
0:3, LKS Krzyżanowice - Jedność Jejkowice 1:0, LKS 1908
Nędza - Fortuna Gliwice 10:2.

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

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

38
37
35
32
32
30
28
25
25
23
23
21
17
16
10
6

PiSk

44
40
37
35
32
31
26
26
25
25
24
19
19
16
5
3

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

1

kwietnia to nie tylko
prima aprilis, ale również dzień urodzin
Łukasza Żyrkowskiego.
Popularny „Żyrek” jest
wychowankiem Concordii
i byłym reprezentantem
Polski w kategoriach młodzieżowych. Dzisiaj gra
w Wilkach Wilcza i wraz
ze swym zespołem chce
awansować do IV ligi.
P r z e d l at y Łu k a s z
Żyrkowski dzielił szatn ię m.i n. z obecny m i

Mateusz Gruszka (przy
piłce) strzelił dla Wilków
dwie bramki. Kolejne dwie
dołożył Tomasz Czogała

Foto: APN

Zapomnieli
o lanej sobocie

Foto: Piotr Skorupa

W meczach z udziałem Concordii Knurów i Jedności 32
Przyszowice padły po cztery gole, jednak wymienione
zespoły kończyły spotkania w odmiennych nastrojach

Piłkar z Rozw oju Katow ice i jedno cześn
ie były zawod nik
Concordii Knurów - Łukasz Winiarczyk
skorz ystał z zaproszenia i wziął udział w zajęciach z młody
mi adept ami futbolu
zrzeszonymi w knurowskiej Akademii
Piłki Nożnej.

PiSk
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Tak, wystartuję w wyborach
Jarosław Bryś:

P

Foto: Piotr Skorupa

od koniec minionego
roku Podokręg Zabrze
uroczyście świętował
jubileusz 65-lecia. Poprosiliśmy wtedy prezesa Jarosława

Brysia o rozmowę, z której
wynikało, że po 2012 roku
nastąpiły w tej organizacji
olbrzymie zmiany. Zmiany
na plus.
11 kwietnia kończy się
kadencja obecnego zarządu, zatem poprosiliśmy
o kole jne s p ot k a n ie
i na pocz ątek py tam y, c z y J a r o s ł a w
Bryś ponownie wystartuje w wyborach
na prezesa Śląskiego Zw i ą z k u P i ł k i
Nożnej - Podokręg
Zabrze? - Tak, wystartuję w wyborach,
które odbędą się 11
kwietnia. W styczniu
członkowie zarządu
poparli moją osobę
w najbliższych
wyborach -

Jarosław Bryś

słyszymy w odpowiedzi.
* * *
Piotr Skorupa - Na zakończenie k adencji, po
stronie sukcesów może Pan
zapisać m.in. podpisanie
umów sponsorskich dotyczących rozgrywek na poziomie Klasy A, B i C. Kolejny plus można postawić
przy rozgrywkach Pucharu
Polski. Czy to były priorytetowe działania mające na
celu uatrakcyjnić rozgrywki i wspomóc kluby w nich
uczestniczące?
Jarosław Bryś - To jest
ciągle wyzwanie - znaleźć
sponsora i przekonać go do
przeznaczenia środków na
rekl amę. Rów nie ważny m
celem była integracja środowiska , podcza s spotkań
podsumowujących rok, zbudowanie pozytywnych relacji
z samorządem, organizacja festynu, Halowej
Ligi Podokręgu Zabrze, możliwość
k o m p l e k s o we g o
zamówienia spa-

ringu poprzez Podokręg, czyli
uzgodnienie miejsca, godziny,
przeciwnika i sędziów.
Wymienione działania
uatrakcyjniły rozgrywki, integrowały działaczy sportowych, zawodników, władze
samorządowe i myślę, że budowały wspólny pozytywny
wizerunek piłki nożnej.
- Zawodnicy, działacze
i kluby to nie jedyne elementy piłkarskiej uk ładanki.
Do w ymienionych trzeba
jesz cz e dodać m.i n. t re nerów i sędziów. Jak Pan
ocenia współpracę z tymi
środowiskami?
- B a rd z o d u ż ą uwa g ę
przywiązujemy do szkolenia
trenerów i sędziów. Za kadencji obecnego zarządu odbyły
się konferencje i warsztaty
dla trenerów, organizowane przez Wydział Szkolenia
Podokręgu Zabrze. W tym
miejscu chciałbym podziękować zarządowi Piasta Gliwice
S.A. za duży wkład w pomoc przy organizacji spotkań
dla trenerów.

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

IPA straciła przewagę
Lider rozgrywek Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej IPA
Knurów dość nieoczekiwanie
zamiast trzech punktów w
meczu z Bud-Expert Teamem
zadowolić się musiał zaledwie
remisem. Przebieg tego meczu
można nazwać drogą z piekła
do nieba i z powrotem, bo IPA
najpierw przegrywała 0:2, potem mocno przycisnęła rywala
i wyszła na prowadzenie 6:2, by
następnie w ciągu zaledwie 3
minut stracić aż 4 gole. Gorycz
utraty punktów mogła być jeszcze większa gdyby w ostatniej
minucie piłkarze Bud-Expertu
wykorzystali sytuację sam na
sam z bramkarzem lidera, ale
Tomasz Metz dobrą interwen-

cją uratował remis.
Na dw ie kolejk i prz ed
końcem rozgrywek IPA nadal
prowadzi w tabeli, ale z jej
5-punktowej przewagi nad
DFK nie zostało już nic i o
wyższej pozycji decyduje lepszy
bilans bezpośrednich spotkań.
Drużyna Marcina Rozumka
dwukrotnie pokonała w tym
sezonie DFK Schlesien Rokita, a raz przegrała. W dwóch
ostatnich spotkaniach tego
sezonu łatwiejszych ry wali
wydaje się mieć jednak zespół
z Zabrza, który zagra z Tritechem i TKKF-em, podczas gdy
rywalami IPA będą Vibovit i
Team Stalmet.
Waldemar Jachimowski

Klasa A

19. KOLEJKA:
Zamkowiec Toszek - Drama Kamieniec 2:3, Gwiazda
Chudów - Jedność 32 II Przyszowice 4:5, Społem Zabrze
- Piast Pawłów 1:0, Sokół Łany
Wielkie - Ruch Kozłów 2:1, Naprzód Żernica - Carbo Gliwice
2:2, Tęcza Wielowieś - MOSiR
Stal Zabrze 0:0, Walka Makoszowy - MKS Zaborze Zabrze
1:3, Gwarek II Ornontowice
- Młodość Rudno 3:3.

Team Stalmet – Vibovit 11:4 (6:3)
D. Flis 4, M. Stopa 3, B. Flis, P. Molata, G. Krusiński, A. Dziuba –
R. Kasiński 3, A. Zabłocki
Keno Energy Team – DFK Schlesien Rokita 1:17 (0:6)
A. Brym – R. Hajok 11, S. Majecki 2, M. Warmuz 2, Z. Ryducha 2
TKKF Mistral Intermarché – Tritech 3:7 (2:1)
M. Bogumiło 2, D. Jóźwik – M. Szczurek 4, G. Górka 2, B. Pietras
żółta kartka: D. Wiercioch (Tritech).
Bud-Expert Team - IPA Knurów 6:6 (2:1)
K. Boroń 2, S. Brodziński 2, P. Sadło, Ł. Górczyk – G. Brózda 3,
T. Dura, D. Tałajkowski, T. Młynek
żółta kartka: P. Sadło (Bud-Expert Team).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IPA Knurów
DFK Schlesien Rokita
Vibovit
Tritech
Team Stalmet
Bud-Expert Team
TKKF Mistral Intermarché
Keno Energy Team

STRZELCY
Ariel Mnochy
Rafał Hajok
Dariusz Flis

19
19
19
19
19
19
19
19

45
45
37
32
29
20
7
6

127-55
138-41
96-63
91-80
102-68
65-111
59-122
55-182

14
15
11
10
9
6
2
2

DFK Schlesien Rokita
DFK Schlesien Rokita
Team Stalmet

3
0
4
2
2
2
1
0

2
4
4
7
8
11
16
17
56
41
35

PROGRAM 20. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 11 KWIETNIA):

Derby Gminy Gierałtowice
W ramach 19. kolejki zabrzańskiej Klasy „A” doszło
m.in. do derbowego spotkania
w Gminie Gierałtowice. Mamy
tu na myśli potyczkę Gwiazdy
Chudów z rezerwami Jedności

WYNIKI 19. KOLEJKI Z DNIA 4.04.2016

32 Przyszowice. W spotkaniu
tym padło aż dziewięć goli, a
z kompletu punktów cieszyli
się goście z Przyszowic zwyciężając 5:4.
PiSk

1. Rudno
2. Łany Wielkie
3. Carbo
4. Zaborze
5. Stal
6. Kamieniec
7. Ornontowice II
8. Toszek
9. Kozłów
10. Walka
11. Wielowieś
12. Żernica
13. Przyszowice II
14. Społem
15. Chudów
16. Pawłów
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44
43
39
34
30
29
28
25
25
24
23
22
19
15
15
12

DFK Schlesien Rokita – Tritech (18.00), Team Stalmet – Bud-Expert Team (18.45), Keno Energy Team – TKKF Mistral Intermarché (19.30), Vibovit – IPA Knurów (20.15).

Klasa B
15. KOLEJKA:
Start Sierakowice - Concordia II Knurów 1:0
Concordia II: Burliga, Bączkiewicz, Bajer, Bociek, Gałązka,
1. Borowa Wieś
Hałas, Idziaszek (60. Widera),
2. Rudziniec
Nowosielski, Lewandowski,
3. Pławniowice
Steiman, Zakrzewski.
4. Sierakowice
5. Bujaków
Leśnik Łącza - Olimpia Pław6. Kleszczów
niowice 0:5, Quo Vadis Mako7. Świbie
szowy - Amator Rudziniec 2:4,
8. Concordia II
Start Kleszczów - Naprzód
9. Quo Vadis
Świbie 1:6, Pogoń Ziemięci10. Ziemięcice
ce - Burza Borowa Wieś 0:1,
11. Kozłów II
KS Bojków - LKS 45 Bujaków
12. Łącza
0:3 (vo), Victoria Pilchowice 13. Pilchowice
Ruch II Kozłów 2:5.
14. Bojków

34
32
31
30
28
26
20
20
19
17
16
14
2
10

Możemy się również pochwalić, że zorganizowaliśmy
kurs trenerów UEFA C, który
zakończył się dwa tygodnie
temu, a w komisji egzaminacyjnej zasiadali byli trenerzy
reprezentacji Polski - Paweł
Janas i Zbigniew Witkowski.
Sędziowie mają swój program szkolenia, podczas comiesięcznych spotkań. Mnie
osobiście cieszy, że Panowie
Robert Małek i Andrzej Chudy po zakończeniu kariery na
najwyższych szczeblach, bardzo mocno zaangażowali się
w społeczną pracę w Kolegium
Sędziów.
Jako nowość wprowadziliśmy możliwość poznania i wykorzystania indywidulnego
przygotowania motorycznego
w oparciu o testy motoryczne.
W planie mamy analizę
wideo i wykorzystanie systemu ProTrainUp do oceny
sędziów z błyskawicznym pokazaniem ważnych sytuacji
z meczu nagrywanych automatycznie poprzez kliknięcie
np. w smartfona.
Czekamy aż system zostanie sprawdzony i uruchomiony. Wtedy podejmiemy kolejne
działania. To może być rewolucja. Obecnie obserwator oglądając mecz zapisuje
najważniejsze spostrzeżenia,
ale przecież w momencie zapi-

sywania może przeoczyć inny
ważny fragment meczu.
Chciałbym bardzo żeby
w najbliższym czasie, któryś
z na szych utalentowanych
sę d zió w pro wa d ził me cz e
szczebla centralnego, co byłoby nawiązaniem do tradycji
wielu znakomitych sędziów
w y wodzących się z terenu
Podokręgu Zabrze.
- Uczestniczył Pan ostatnio w spotkaniach z przedstawicielami klubów, którzy
sygnalizowali zapewne problemy, jakim muszą stawić
czoła. Cz y te informacje
w pł yną na program, ja k i
przedstawi Pan delegatom
w czasie walnego zebrania?
- Tak, po to się spotykamy, żeby wysłuchać głosów
płynących wprost z klubów.
Zmierzyć się z ich problemami
i wprowadzić zaproponowane
pomysły. W czasie spotkań
prosiłem o uwagi i wytknięcie
błędów, które popełniliśmy,
podczas mijającej kadencji.
Ze spotkań wyjeżdżałem zadowolony ponieważ nasza współpraca była oceniana pozytywnie, a obecnie największym
problemem jest udział klubów
wiejskich w rozgrywkach młodzieżowych z powodu małej
ilości dzieci i młodzieży z jednego lub dwóch roczników.
Rozmawiał Piotr Skorupa

III Liga kobiet
11. KOLEJKA:
Gwarek Ornontowice - UKS
Gamów 0:3, Wilki Wilcza - Rekord II Bielsko-Biała 2:1, KKP
Mikołów - Gimnazjum Istebna
0:2, MKS Żory - Wisła Skoczów 0:12, Granica Ruptawa
- Polonia Tychy 0:4.

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

30
28
24
22
19
13
9
6
6
0

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Atak spoza czołowej
dziesiątki
Czterech najlepszych zawodników kolejnego turnieju
zajmuje miejsca poza czołową
dziesiątką klasyfikacji generalnej. To najlepiej świadczy o
tym, jak bardzo wyrównane są
to rozgrywki.
WYNIKI
Z 29 MARCA:

1. Piotr Arent
2. Janusz Myszka
3. Jacek Zacher
4. Michał Foit
5. Stefan Wroblowski
6. Zbigniew Ciszewski
7. Piotr Palica
8. Tadeusz Kamczyk
9. Edward Nowak
10. Wojciech Napierała

- 2.442
- 2.324
- 2.095
- 2.069
- 2.007
- 1.998
- 1.997
- 1.863
- 1.859
- 1.835

W „generalce” trzech najlepszych utrzymało swoje pozycje,
natomiast na czwarte miejsce
awansował Tadeusz Kamczyk.
Z kolei poza czołową dziesiątkę
wypadł Dariusz Skowron.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Zbigniew Ciszewski - 19.409
2. Wojciech Napierała - 17.394
3. Piotr Palica
- 17.119
4. Tadeusz Kamczyk - 15.992
5. Kazimierz Fąfara
- 15.898
6. Czesław Antończyk - 15.862
7. Stefan Wroblowski - 15.535
8. Leonard Spyra
- 15.304
9. Jerzy Niewiadomski - 15.291
10. Edward Nowak
- 14.715

Kolejny turniej odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Dni Knurowa 2016, czyli...

Skazani na bluesa

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Choć szczegółowy program Dni Knurowa poznamy na
przełomie kwietnia i maja, możemy już zdradzić, że
głównymi gwiazdami imprezy będą weterani sceny
bluesowej oraz uczestnicy programów muzycznych
„Voice of Poland” i „Must Be The Music. Tylko muzyka”

O

tym, kto uświetni Dni Knurowa, wiadomo było od kilku
miesięcy. Na prośbę Centrum
Kultury nie publikowaliśmy tej informacji, dopóki nie zostały podpisane
ostatnie umowy z artystami.
Dziś możemy ogłosić, że obchody
odbędą się 18 i 19 czerwca. Tradycyjnie
najwięcej będzie działo się na placu
700-lecia.
Na sobotę organizatorzy zaplanowali prawdziwą petardę. O godz.
21.30 zagra Dżem. Kultowy zespół
ze Śląska, który największe triumfy
święcił w latach 80. Życiowe teksty,
muzyka z pogranicza rocka i bluesa
i wreszcie charyzmatyczny Ryszard
Riedel - to wszystko złożyło
się na ogromny sukces i
rzeszę wiernych fanów. Tragiczna śmierć wokalisty nie
doprowadziła do rozpadu
zespołu. Od k ilkunastu
lat miejsce Riedla zajmuje
Maciej Balcar, a Dżemem
zachwycają się kolejne pokolenia.
Dyrektor Centrum Kultur y w Knurowie, Jerzy
Kosowski, nie ma wątpliwości, że profesjonalizm
muzyków, popularny repertuar i legenda Riedla
przyciągną na plac 700-lecia
całe rodziny.
- To muzyka dla każdego - mówi. - Autentyczna i
szczera.
Podczas dwugodzinnego koncertu nie powinno
zabraknąć takich hitów, jak:
„Skazany na bluesa”, „Wehikuł czasu”, „Do kołyski”, „Naiwne pytania”,
„Czerwony jak cegła” i „Whisky”.
Całość, około godz. 23.15, zwieńczy pokaz fajerwerków.
Rów n ie c iek aw ie z apow iad a

Zespół Dżem
to legenda
polskiej sceny
muzycznej

Wojciech Kołodziejczyk
z Czerwionki-Leszczyn

ur. 30.03.2016 r., 2650 g, 50 cm

Anna Nowak z Wilczy

Kacper Grochla z Czerwionki-Leszczyn

ur. 30.03.2016 r., 3600 g, 55 cm

ur. 31.03.2016 r., 3090 g, 53 cm

się niedziela, kiedy sceną zawładną
artyści młodego pokolenia. Zarówno Rafał Brzozowski, jak i Staszek
Karpiel-Bułecka z zespołem Future
Folk, gościli już w K nurow ie na
koncer tach cha r y tat y w nych, a le

dyrektor Kosowski przekonuje, że spektrum możliwości artyści prezentują
dopiero na koncer tach
plenerowych, przy udziale
liczniejszej publiczności.
W części artystycznej
nie może zabraknąć występów zespołów wokalnych
i tanecznych działających
pod patronatem Centrum
Kultury oraz kapel grających w Hard Rock.
Ni e w i a d om ą wc i ą ż
jest to, kto wystąpi przed
Dżemem.
Tradycyjnie na placu
700-lecia pojawią się kramy z zabawkami i małą
gast ronomią, ka r uzele.
Wciąż trwają rozmow y,
by zaprosić mobilne kino
plenerowe 7D.
Szczegółowy rozkład jazdy Dni
Knurowa powinniśmy poznać na
przełomie kwietnia i maja.
/pg/

Lena Stankiewicz z Gliwic

Hanna Sakwerda z Bełku

ur. 1.04.2016 r., 4260 g, 55 cm

Natan Kuczera z Knurowa

ur. 1.04.2016 r., 4700 g, 58 cm

ur. 3.04.2016 r., 3270 g 52 cm

Filip Warchoł z Gliwic

Adam Bukowski z Kuźni Nieborowskiej

ur. 3.04.2016 r., 4820 g, 60 cm

ur. 4.04.2016 r., 3080 g, 52 cm

informacja własna

Bartłomiej Janik z Knurowa

ur. 4.04.2016 r., 3800 g, 56 cm

Paulina Mocek ze Smolnicy

ur. 5.04.2016 r., 3680 g, 55 cm

Milena Musiolik z Knurowa

ur. 6.04.2016 r., 3190 g, 52 cm
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