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Knurów

Knurów. Ułatwienia dla podatników

Była kradzież, jest prezent PIT-a złożysz w...
Kradzieżą roweru 10-letniego Piotrka przejęli się
ludzie w całej Polsce. Teraz chłopiec ma nowiutki
pojazd, a rodzice – więcej wiary w ludzką dobroć

O

trójkołowym rowerze skradzionym nocą w Szczygłowicach pisaliśmy w poprzednim
wydaniu PL [Złodzieju, oddaj rower!,
nr 15/2016, s.7]. Dobry, wysłużony
romet miał już ładnych kilkanaście
lat. Dla złodzieja zapewne nie przedstawiał większej wartości, a dla Piotrka
znaczył bardzo dużo. Dzięki rowerowi
cierpiący na autyzm chłopiec odrywał
się od gier komputerowych. Przejażdżki były dla 10-latka wielką frajdą, swojego rodzaju przygodą. Trzykołowy
rower jest za duży, aby wnosić go do
mieszkania, toteż stał zwykle na zewnątrz, przypięty do latarni solidnym
łańcuchem i przykryty plandeką. Do
czasu. Nocą 10 kwietnia został skradziony. Za pośrednictwem rozmaitych
mediów mama chłopca apelowała do
złodzieja, aby oddał rower, obiecując,
że za kradzież nie spotkają go żadne
konsekwencje.
Kradzież w końcu została zgłoszona na policję, bo złodziej nie posłuchał
apelu i nie oddał łupu. Ale sprawa poruszyła wiele osób. Odezwało się mnóstwo radiosłuchaczy i czytelników,

Żernica

którzy zadeklarowali chęć pomocy. Finał był jak z bajki – informację w Radiu
90 usłyszała także właścicielka firmy
produkującej takie właśnie rowery.
Bez wahania postanowiła, że podaruje
Piotrkowi nowy pojazd. Rower trafił
już do Knurowa. Póki co, stoi przypię-

Oprac. MiNa

Bezpłatna mammografia

„Historia dowcipu na Śląsku” –
to tytuł spotkania z Jerzym Ciurlokiem, współtwórcą Kabaretu Masztalscy, w żernickim Domu Kultury
Spot k a n ie odbęd zie się w
czwartek, 21 kwietnia. Do udziału
z dziennikarzem i autorem książek
o Śląsku zapraszają Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka
Publiczna.
Początek o godz. 18. Wstęp
wolny.
/bw/

Knurów

Jamnik
szuka domu

Uprzedź raka

jb

Piesek błąkał się na działkach w
okolicach Tesco przy ul. Szpitalnej.
Był przemoczony i przerażony. Zaopiekował się nim jeden z działkowiczów
- dał mu dach na głową, karmi. Piesek
wygada jakby się komuś zgubił, ma
zadbaną sierść, choć nie ma obroży.
-Może ktoś szuka ślicznego mieszańca jamnika? - zapytuje pani Ania,
która zgłosiła się do nas z prośbą o
pomoc.
Piesek czeka i tęsk ni. Bardzo
chciałby już wrócić do domu....
Więcej informacji pod numerami
516 307 045 lub 512 309 196
jb

Dziękujemy!

maja mija termin składania zeznań podatkowych. Podatnik ma
do wyboru trzy drogi: złożyć PIT
osobiście w Urzędzie Skarbowym,
wysłać pocztą lub przez internet.
Knurowscy urzędnicy proponują
czwartą, wygodną szczególnie dla
starszych mieszkańców.
Od 27 kwietnia (środa) do 2

maja (poniedziałek) w budynku
przy ul. Niepodległości 5 (siedziba
Straży Miejskiej) będą dyżurować
pracownicy „skarbówki”. Zeznania
podatkowe będą przyjmowane od
godz. 8 do 14.30, natomiast w piątek
(29 kwietnia) od godz. 8 do 13.
jb

Szafa pęka w szwach, a ty
nie masz co na siebie włożyć?
Chcesz pięknie wyglądać na
wiosnę? Przyjdź na „Szafa
Party” i wymień lub sprzedaj
garderobę! Gdy zaś znudzą Ci
się zakupy, czas na upiększenie twarzy i ciała. Konsultantki firmy Avon zaprezentują
nowości kosmetyczne i nowe
trendy w makijażu oraz udzielą
profesjonalnych porad. Panie,
które odwiedzą 25 kwietnia
bibliotekę, będą mogły także
wziąć udział w losowaniu upominków ufundowanych przez
firmę Avon.
Zapraszamy!
nekrologi

Pani Dorocie Piekiełko
z powodu śmierci

W leczeniu raka piersi najważniejsze jest jego
wczesne wykrycie. W piątek, 22 kwietnia, w
Gierałtowicach będzie możliwość bezpłatnego
badania mammograficznego
Nowoczesny mammobus Lux Med
Diagnostyka „zaparkuje” przy restauracji „Szmaragdowa”. To sposobność
do skorzystania z badania. Niedługo
trwa, a może uratować życie.
Mammografia pozwala na wykrycie i rozpoznanie tzw. zmian bezobjawowych w piersi, czyli np. niewielkich
guzków.
Dla pań w wieku od 50 do 69 lat
badanie jest bezpłatne i nie wymaga
skierowania lekarskiego. Wystarczy
jedynie zabrać dowód osobisty. W
przypadku pań młodszych (od 40 do
49 lat) i starszych (od 70 do 75 lat)
wymagane jest skierowanie lekarskie.
Panie zainteresowane badaniami
powinny się wcześniej zarejestrować
- nr tel. 58 666 2 444 lub na www.
mammo.pl/formularz.
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Wyrazy głębokiego współczucia

Foto: Archiwum Lux Med Diagnostyka

Dowcip
na Śląsku

2

ty do trzepaka. Na przyszłość dobrze
byłoby postawić mu jakąś wiatę, aby
kradzież się nie powtórzyła – jednak
na to konieczne będzie pozwolenie od
władz miasta.

Straży Miejskiej

OJCA
składają
Dyrekcja oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Agnieszce Zagożdżon
z powodu śmierci

MATKI

Poświęć chwilkę na badanie,
może ci uratować życie...
Bukiecik jeszcze
ś wią t e c znyc h s e rdeczności, skierowanych do Czytelników
Przeglądu Lokalnego
przez państwo Zygmunta i Annę Podrazów, spł ynął „na
dniach” z Lubeki. –
Gorąco pozdrawiamy
z przepięknego miasteczka koło Hamburga – piszą knurowianie.
Oczywiście przyjmujemy i dziękujemy.

składają
Dyrekcja oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie

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

ś.p. Stanisława KORALEWSKIEGO
oraz wspierali nas w najtrudniejszych chwilach
składa

Żona oraz Dzieci z Rodzinami

Redakcja
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O włos od tragedii
Nieborowice

To mógł być ostatni manewr w życiu kierowcy samochodu osobowego,
który wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu w Nieborowicach.
Uratował go refleks mężczyzny siedzącego za kierownicą TIR-a

W

nadkom. Marek Słomski. - Kierowca
samochodu osobowego, jadący od strony Pilchowic, wymusił pierwszeństwo
przejazdu przed TIR-em nadjeżdżającym od strony Rybnika.
Z ustaleń Policji wynika, że wtedy
kierowca ciężarówki maksymalnie

skręcił kierownicą, co sprawiło, że
pojazd obrócił się niemal o 180 stopni
i wywrócił na bok, napotkawszy na
drodze wysoki krawężnik. To cud, że
nikomu nic się nie stało.
Na miejsce kolizji przybyły zastępy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych
Foto: Paweł Gradek

ubiegły czwartek DK-78 w
Nieborowicach była przez
kilka godzin nieprzejezdna z powodu
kolizji z udziałem osobówki i TIR-a.
- Wszystko działo się na skrzyżowaniu - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,

Knurów. Ciężki wypadek w kopalni „Knurów-Szczygłowice”

Dociśnięty
skrzydłem tamy

na trasie przejazdu, został dociśnięty
skrzydłem tamy do lokomotywy. W
wyniku wypadku mężczyzna doznał
wielomiejscowego urazu (rana miażdżona szarpana okolic lewego podudzia, dołu kolanowego i uda, otwarte
złamanie podudzia, stłuczenie okolic
lewego ramienia i łokcia).
Dzięki szybkiej reakcji 38-latek

Krywałd

Wyżył się na wiacie
Wandal został zatrzymany dzięki
obywatelskiej postawie świadka

N

ie każdy postrzega mienie publiczne jako dobro wspólne. Ciągle
jeszcze wiele osób traktuje je jako niczyje. Tym bardziej warto docenić postawę przypadkowego świadka, który w
środę, 13 kwietnia, późnym wieczorem
zauważył, że mężczyzna demoluje wiatę
przystanku przy ul. Michalskiego. Widząc, co się dzieje, osoba ta anonimowo
poinformowała policję. Mężczyzna

kopał szklaną wiatę i uderzał w nią
koszem na śmieci. Szkło popękało i
nie wiadomo, co byłoby dalej, gdyby
do akcji nie wkroczyli policjanci. Po
zatrzymaniu wandala okazało się, że
jest nim był bezdomny 24-latek. Straty,
jakie spowodował, przekraczają 500
zł. Za swój wybryk mężczyzna będzie
odpowiadał przed sądem.
MiNa

Dbają o urodę?

został przewieziony śmigłowcem
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
do szpitala w Sosnowcu. Niestety, z
nieoficjalnych informacji wynika, że
lekarzom nie udało się uratować pokiereszowanej nogi.
38-letni rybniczanin pracuje w
knurowskiej kopalni od 2012 roku.
/g/

W czwartek,14 kwietnia, wczesnym popołudniem nieznany sprawca
wyłamał drzwi balkonowe domu przy
ul. Dymka. Dostawszy się do środka, skradł domownikom sztuczną
biżuterię. Jak podaje policja, łączna
wartość wyniesionych przez złodzieja
pierścionków, kolczyków i klipsów to,
według wstępnych szacunków, 1200 zł.

Z kolei 18 kwietnia o godz. 7.00
rano nieznany złodziej wykorzystał
chwilową nieuwagę przy otwarciu
Biedronki przy ul. Witosa. Skradł
stamtąd spory zapas kosmetyków o
łącznej wartości 493 złotych. Sprawę
prowadzi knurowska policja.
MiNa

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
W czwartek, 21 kwietnia 2016 roku, o godz. 16.00 w Klubie Gama
przy ul. Kapelanów Wojskowych 2 odbędzie się spotkanie informacyjne
z mieszkańcami miasta Knurów w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów.

reklama

k ręgow y Urz ąd Górnicz y w
Gliwicach wciąż bada okoliczności tego, co zdarzyło się w na
poziomie 650 m w Ruchu Knurów.
Ze wstępnych ustaleń w ynika, że
około godz. 12.00 pociąg osobowy
przejeżdżał przez mechaniczną tamę
wentylacyjną. Elektromonter, który
z nieustalonych przyczyn znalazł się

/g/, foto: JRG Knurów

Knurów

Zła wiadomość z Kopalni Węgla Kamiennego „KnurówSzczygłowice”: w niedzielnym wypadku ucierpiał
38-letni elektromonter

O

z Knurowa, Gliwic i Dąbrowy Górniczej. Zanim straż ustawiła TIR-a
do pionu, OSP Pilchowice musiała

usunąć towar z jego paki. Trwało
to kilka godzin. W międzyczasie
policja zorganizowała objazd dla
samochodów przez Knurów.
Sprawca kolizji (kierowca osobówk i), wbrew pogłoskom, nie
uciekł z miejsca zdarzenia. Policja
ukarała go mandatem (500 zł).
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ogłoszenie

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z odnowionej
części ul. Wolności będzie można korzystać jesienią

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
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 XLIII/609/14 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony
ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
ograniczony ulicami: 1 Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka,
wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 29 kwietnia 2016 r.
do 2 czerwca 2016 r.,

Knurów

Strabag przebuduje
Wolności

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 18 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 17
czerwca 2016 r.

Poznaliśmy firmę, która zmodernizuje ulicę Wolności.
Najbardziej korzystną ofertę przedstawiła spółka
Strabag Infrastruktura Południe i to właśnie ona
zajmie się przebudową odcinka od ul. 1 Maja
do budynku nr 53

U

lica Wolności to jedna z najstarszych i najładniejszych ulic w
Knurowie. Do tej pory szlachetność
budynków kontrastowała z nierówną
drogą asfaltową i popękanymi chodnikami. Niebawem ma to się zmienić.
Przebudowa rozpocznie się najprawdopodobniej na początku wakacji. Gdy ruszą roboty, okoliczni mieszkańcy i kierowcy będą musieli się
liczyć z czasową zmianą organizacji
ruchu. Inwestycja obejmie wykonanie nowej nawierzchni z podbudową,

chodników z kostki brukowej, zjazdów na posesje, progu najazdowego i
odcinka kanalizacji deszczowej.
Remontem zajmie się firma Strabag Infrastruktura Południe z Wrocławia. W zamian otrzyma niemal
1,3 mln zł.
Do przetargu, rozpisanego przez
knurowski samorząd, zgłosiło się 15
oferentów. Większość z terenu Śląska,
ale też możliwością zarobku nie pogardzili przedsiębiorcy z Warszawy.
Rozrzut cenowy był spory – od 1,3

Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione
w postaci elektronicznej:

mln zł (Strabag) do przeszło 2,8 mln
zł, oczekiwanych przez firmę Eurovia
Polska SA.
To nie koniec przygotowywanych
zmian na ul. Wolności. Urząd Miasta
zlecił wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wolności
do skrzyżowania z ul. Jęczmienną.
Ma być gotowa do 24 sierpnia. Jeśli
znajdą się środki, inwestycja zostanie
dokończona w przyszłym roku.

1)

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁkowanym
przy pomocy ważnego kwaliﬁkowanego certyﬁkatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001r. 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.

Jb, foto: Paweł Gradek
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

śladem naszych publikacji

Od rezydencji po sierociniec
sierociniec” pokazał nam drugą stronę:
Pilchowice i okolice. Nie wiedzieliśmy,
ile jest tam ciekawych miejsc! Lasy, źródełko, stara kolejka wąskotorowa... No i
historia. Jeden tekst, choć o czymś, czego
już nie ma, otworzył nam oczy na nowe
atrakcje. Dwa weekendy poświęciliśmy

na przejażdżki i jesteśmy oczarowani.
Na pewno jest więcej takich ciekawych
miejsc i historii. Liczymy - z całą rodziną
- na ich pokazanie.

T. R.

- Dużo jeżdżę na rowerze, to takie
rodzinne hobby. Do tej pory kręciliśmy
się po Knurowie, czasem Zaciszu, czasem po bezdrożach. Ale wnuki dorosły
i zapędzamy się coraz dalej w okolicę:
Chudów, Bujaków to stałe punkty naszych wojaży. Artykuł „Od rezydencji po
4

Pałac Wengerskich, zbudowany pod koniec
XVIII wieku, najpierw był rodową rezydencją,
potem mieścił... zakład karny dla szlachetnie
urodzonych, seminarium, sierociniec
i wojskowy lazaret; w 1945 r. spalony
przez Armię Czerwoną, wyburzony
w latach 60. XX wieku

R.

Not. bw

Pocztówka ze zbiorów Agnieszki Robok

- Z ogromnym zainteresowaniem
przeczytałem artykuł o nieistniejącym
pałacu w Pilchowicach [„Od rezydencji po sierociniec” – PL nr 14/2016 z 7
kwietnia 2016 r.]. Mieszkam już jakiś
czas w Knurowie – ponad 20 lat – ale
nie miałem pojęcia, że miejsce rzut
kamieniem obok ma tak ciekawą historię. Wcześniej niesamowicie podobał
mi się cykl artykułów o dziejach kin
w Knurowie, podobnie tekst o historii
dra Ogana. Byłem pod wrażeniem.
Cenię pasję Pani Grzelewskiej i Pana
Szyguły. Proszę o więcej takich tekstów
o ludziach, budowlach i miejscach,
których już nie ma. Myślę, że nie jestem
odosobniony w takim oczekiwaniu...

reklama

informacja własna
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Ciągle pod górkę
Knurów

Foto: Mirella Napolska
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Niepełnosprawność
i bezdomność to
wyjątkowo zła
kombinacja - uważa
knurowianin

Tak w wielkim skrócie można opisać życie Andrzeja
Wojtachy. Knurowianin wcale nie ukrywa, że sporo
w tym też jego zasługi. Odkąd amputowano u prawą
nogę, odnosi wrażenie, że dla opieki społecznej stał
się kulą o nogi

Zagroził głodówką

Pan Andrzej wspomina, że w Gryficach miał warunki, o których niejeden
niepełnosprawny może tylko pomarzyć:
brak barier architektonicznych, zajęcie
(jako zawodowy kucharz sprawdzał się
w pracy w kuchni) i towarzystwo.
Z żalem wrócił do Knurowa, jak
mówi, na wyraźną sugestię tutejszego MOPS-u, przestrzegającego, że
w przeciwnym razie straci ubezpieczenie. Inwalidę z nadciśnieniem, który
wymaga regularnej kontroli lekarskiej,
ten argument przekonał.
Dziś twierdzi, że został oszukany,
bo obiecywano mu, że schronisko
w Bojkowie jest dostosowane do nie-

pełnosprawnych.
- Nie mamy tu odpowiednich warunków dla takich osób - przyznaje kierownictwo placówki. - Panie z MOPS-u w Knurowie powinny to wiedzieć, bo
były u nas kilka razy.
Tygodniowy pobyt w Bojkowie
coraz bardziej uwierał pana Andrzeja.
W pokoju na piętrze, dokąd prowadzi
ponad 30 schodów, czuje się jak w klatce.
Tęsknym wzrokiem spogląda na sprawnych kolegów, którzy bez problemu
mogą wyjść na zewnątrz. On, by wziąć
prysznic, musi prosić ich o pomoc.
- Panie z MOPS-u zaproponowały
kierownictwu schroniska, żebym zamieszkał na parterze. Tylko że tam nie
ma warunków sanitarnych. Łazienka
jest na piętrze, brodzik na wysokości
40 cm. Nie zgodziłem się na to, odmówiłem i zagroziłem głodówką.
MOPS zmienił decyzję i zaproponował panu Wojtasze pobyt w schronisku
w Kędzierzynie-Koźlu. Dodajmy, że pozbawionym barier architektonicznych.

Kto płaci, ten decyduje

Dlaczego nie mógł wrócić do
Gryfic? Dyrektor MOPS, Małgorzata
Cisek-Sopel wyjaśnia, że w wyniku
otwartego konkursu ofert gmina podpisała w tym roku umowę z gliwickim
Towarzystwem Pomocy im. św. Brata
Alberta i do jego schroniska kieruje
wszystkich bezdomnych z Knurowa.
- Nie ma przepisu, który precyzuje,
że bezdomny musi być w jednym konkretnym miejscu, niemniej trzymamy
się zasady, że jeśli my płacimy, to my
wskazujemy miejsce pobytu.

sygnały czytelników
Zabrakło
informacji

- W poniedziałek i wtorek drogowcy zabrali się za wymianę
nawierzchni asfaltowej na ul. Zwycięstwa. I chwała im za to, bo
była taka potrzeba. Ale skutkiem
ubocznym robót były długaśne korki, które tworzyły się z obu stron:
od Zacisza i Szczygłowic. Może
byłyby krótsze i kierowcy mniej by
psioczyli, gdyby zadbano o lepszą
informację. Na przykład jadący po
południu w poniedziałek od Knurowa do Szczygłowic mogliby od
razu kierować się na Kuźnię Nieborowską i ominąć zator. Tymczasem
pakowali się na ul. Michalskiego,
gdzie korek sięgał szkolnej „Trójki”
(a drogowcy „walczyli” na Zwycięstwa, czyli kawał drogi dalej). Jedni
cierpliwie przeczekiwali, inni zawracali, robił się galimatias. Szkoda, bo wystarczyłoby parę znaków
wcześniej (ja ich nie dostrzegłem),
a dałoby się trochę „znieczulić” te
niedogodności. Trochę narzekam,
ale nie bez powodu - liczę, że w
przyszłości (bo dziura nadal nie
brakuje i pewnie drogowcy znowu
zaczną łatać) ktoś weźmie te uwagi
pod rozwagę.
Miro

Małe bywa piękne

- Wiosna, pogoda coraz lepsza,
więc wybrałam się z wnuczkami
na spacer w rejon Oczka Wodnego i Orlika. Powiem, że fajnie. Ale
czegoś mi brakuje. Byłam u syna w
Niemczech i tam bardzo spodobały
mi się „obiekty” z kwiatów. Coś w
rodzaju gliwickiego auta na skwerze przy ul. Dworcowej czy pawia
przy rondzie w Rybniku (knurowianie jeżdżą po okolicy, więc pewnie
wiedzą, o czym mówię). Nie sądzę,
żeby to był strasznie drogi interes - wystarczy odpowiedni model
z grubszego drutu, wypełniony
ziemią i kwiatami. A efekt rewelacyjny... Rzucam taki pomysł, może
ktoś podchwyci.
Anna P.

Może pomógłby
kontener?

- Przechadzając się w Knurowie
po lasach i innych malowniczych
miejscach często można zobaczyć
sterty różnych śmieci. W głowie
się nie mieści, co kieruje ludźmi,
którzy tak szpecą krajobraz. Tych
dzikich wysypisk jest tyle, że trudno to ogarnąć. Tak sobie myślę
– może by miasto zorganizowało
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Miesięczny pobyt bezdomnego
w schronisku w Bojkowie kosztuje 837 zł.
Dlaczego pana Andrzeja skierowano początkowo do schroniska,
które nie jest przystosowane do osób
niepełnosprawnych? Jak w MOPS-ie
słyszymy, nikt nie przypuszczał, że
człowiek, który o jednej nodze podróżuje bez problemu po całej Polsce, nie
poradzi sobie w Bojkowie.
Pan Wojtacha uważa, że dziś ponosi konsekwencje tego, że kilka lat
temu z sukcesem przeciwstawił się
urzędniczej machinie...

Batalia o zasiłek

Był dzieckiem adoptowanym. Kiedy
wszedł w dorosłość, wyjechał z Knurowa na Pomorze. Sopot, Ustka, Międzyzdroje - jednym tchem potrafi wymienić
kurorty, w których pracował jako kucharz. Różnie mu się układało. Wpadł
w nieciekawe towarzystwo. Później było
więzienie. Spędził w nim 18 lat. W 2012
roku, w wyniku źle postawionej diagnozy, amputowano mu prawą nogę.
- Ordynator śmiał się, że chyba
zameldują mnie w szpitalu - wspomina
pan Andrzej.
Trudno było znaleźć placówkę, która na czas rekonwalescencji przygarnęłaby niepełnosprawnego bezdomnego.
Wtedy miłosierdzie okazały Siostry Miłosierdzia Bożego ze Szczecina. Wzięły
pana Andrzeja do siebie. Tam jego
losem przejęła się pracownica socjalna.
Postanowiła pomóc knurowianinowi
uzyskać zasiłek stały. Zgłosiła się więc
do ośrodka pomocy społecznej w jego
ostatnim stałym miejscu zameldo-

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
jakieś miejsce, kontener, gdzie
można bezpłatnie zostawić dowolną ilość śmieci wszelkiego rodzaju.
Może to byłoby jakieś wyjście?
Gdyby ci ludzie, zamiast do lasu,
zechcieli przywozić swoje odpady
właśnie tam, problem by się rozwiązał. Rozumiem, że byłyby to
dodatkowe koszty dla budżetu, ale
przecież posprzątanie lasu też się
samo nie zrobi, a w dodatku trudno
nadążyć za tymi bałaganiarzami.
Czytelnik

Zawstydzić
woreczkami

- Ciągle jest wielu właścicieli
psów, którzy nie mają zamiaru
sprzątać po swoich zwierzakach.
Widzę, że straż miejska patroluje
osiedle samochodem, ale z auta
trudno zauważyć to zjawisko. A
może by tak straż miejska raz na
jakiś czas wyszła z samochodu i
przeszłaby się między blokami,
wśród tych państwa, którzy z psami wychodzą, rozdając im woreczki na odchody? Może w ten sposób
udałoby się zawstydzić właścicieli
psów? Nawyk sprzątania po zwierzętach sam się u nich nie pojawi.
Mieszkanka Osiedla WP
Not. Bw, MiNa

wania, czyli w Knurowie. Zdaniem
Wojtachy, ze zdziwieniem przyjęła
odpowiedź, że zasiłek mu nie przysługuje. Wtedy do pomocy włączyła
się pro bono mecenas ze Szczecina.
Odwołała się od decyzji knurowskiego
MOPS i pan Andrzej zasiłek otrzymał.
Kiedy wydobrzał i oswoił się z brakiem
nogi, nie zamierzał siedzieć bezczynnie
w jednym miejscu. Za wikt i opierunek
podjął pracę w smażalni ryb należącej
do znajomego. Wtedy urwał się jego
kontakt z knurowskim MOPS-em, co
skutkowało wstrzymaniem wypłaty
zasiłku.

Kłody pod nogę

- Wróciłem na Śląsk, bo okazało
się, że nie mam też ubezpieczenia zdradza pan Andrzej. - Przy moim
stanie zdrowia tak być nie może. Druga
noga mi się chrzani, bo jest przeciążona, a od MOPS-u słyszę, że teraz będę
musiał się bardzo postarać, żeby zwrócili mi zasiłek.
Ma łgorz at a Cisek-Sopel t ł umaczy, że nie może podać powodu
wstrzymania wypłaty zasiłku panu
Wojtasze, ponieważ - jak zaznacza -

nie dostała upoważnienia do rozmów
o jego sprawach z mediami.
Nie jest za to tajemnicą, że do
utraty świadczenia mogą przyczynić
się: podjęcie zatrudnienia, przekroczenie ustawowo określonego dochodu,
marnotrawienie zasiłku czy problemy
alkoholowe.
- To są pieniądze podatników - tak
o zasiłku stałym mówi dyrektor MOPS
w Knurowie. - Jesteśmy zobligowani do
sprawdzania, czy wydawane są zgodnie
z przepisami.
Pan Andrzej trafił do schroniska
w Kędzierzynie-Koźlu. Kiedyś tam
był, więc wie, że może je opuścić
na maksymalnie 3 dni. W przeciwnym razie zostanie skreślony z listy
mieszkańców. Co ciekawe, takich
pra kt yk nie stosują wspomniane
schroniska w Gryficach i Bojkowie.
- Mają do mnie żal, że przebieram
w ośrodkach, ale ja nie chcę być uwięziony - przekonuje mężczyzna. - Nie chcę
siedzieć w pokoju i gapić się w ścianę
między jednym a drugim posiłkiem. Ech,
całe życie pod górkę.
Paweł Gradek,
współpraca: Mirella Napolska

podpatrzone
W podziemiach
ratusza tr wają
p r a c e r e m o nt o we, których celem
jest zaadaptowanie niew ykor z yst y wanych dotąd pomieszczeń
na urzędowe archiwum.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

P

ana Andrzeja odw iedzamy
w schronisku św. Brata Alberta
w Bojkowie, gdzie mieszka od
11 kwietnia. Wcześniej przebywał
w schronisku w Gryficach.
- Grzeczny, pomocny, sympatyczny tak opisuje go kierownik gryfickiej placówki, Rafał Jełkaszew. - Był problem,
bo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Knurowie nie chciał płacić za jego pobyt, tłumacząc się rejonizacją. Pierwszy
raz spotkałem się z takim podejściem.
Kierownikowi trudno ukryć zdziwienie, tym bardziej, że aż 60 proc. pensjonariuszy schroniska pochodzi spoza
Gryfic. Zapewnia, że nie pamięta, by
jakikolwiek ośrodek pomocy społecznej był z tego faktu niezadowolony.
- Wręcz przeciwnie - podkreśla. Miesięczny pobyt u nas kosztuje 496 zł,
podczas gdy inne schroniska życzą sobie
nawet 800 zł.
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Na przerwie
- do źródełka

To nowa, a przy tym zdrowa moda – źródełka,
zwane też poidełkami, pojawiają się ostatnio
w wielu szkołach w całej Polsce. Od miesiąca
są także w dwóch knurowskich szkołach: MSP-3
i MG-1
Poidełka przyjęły się błyskawicznie - dzieci
chętnie z nich korzystają

Elektryzująca drużyna
z krainy Tauronka

Klasa IV a z Zespołu Szkół nr 1 powtórzyła
ubiegłoroczny sukces starszych kolegów i zwyciężyła
w ogólnopolskim konkursie organizowanym w ramach
akcji „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka”

S

potkanie podsumowujące udział
w konkursie, połączone z wręczeniem nagród, odbyło się w
poniedziałek. Dyrektor szkoły, Marzena Rudzewicz, nie kryła dumy z
wielkiego sukcesu, na który złożyła
się ciężka praca uczniów, ich rodziców
i wychowawcy.
- Zwyciężyła chęć rywalizacji i
pokazania obecnym piątoklasistom,
którzy wygrali w konkursie rok temu,
że mają godnych siebie następców opowiadała.
Konkursowe emocje udzieliły
się nie tylko uczniom, ale też ich rodzicom. Matki Monika i Wiola mile
wspominały napięcie towarzyszące
wykonywaniu makiet tematycznych,

rozwiązywaniu quizów, graniu w gry
edukacyjne.
- Umawialiśmy się między sobą, by
wymienić się materiałami. Co zebranie
omawialiśmy kolejne etapy rywalizacji - usłyszeliśmy od pani Moniki.
- Czasem nawet ja miałam kłopot z
pytaniami o elektryczność.
- Fajne to było - sekundowała jej
pani Wiola. - Dzieci bardzo nas nakręcały, dlatego tak pozytywnie zareagowaliśmy na ten konkurs.
Obie panie przyznały, że każda
taka forma urozmaicenia nauki podoba się dzieciom.
Wie o tym wychowawczyni klasy,
Małgorzata Gil. Nieraz spotykała się z
rodzicami po zajęciach, nawet w czasie

ferii, by z burzy mózgów wyłowić najlepsze pomysły.
- Już po pierwszym zebraniu wiedziałam, że mogę na nich liczyć - dodała.
Efekt? Czwartoklasiści z Knurowa zdeklasowali rówieśników z całej
Polski.
W nagrodę Tauron ufundował dla
całej klasy tablety z kartami pamięci.
- Szkoda, że to wszystko się skończyło - usłyszeliśmy od mam, które
bardzo zaangażowały się w rozwiązywanie edukacyjnych zagadek.
Wychowawczyni z pewnością
wykorzysta ten zapał przy innych
projektach.
/pg/

Foto: Mirella Napolska

Knurów. Czwartoklasiści z „Dziewiątki” zwyciężyli w krajowym konkursie Taurona

A

ni cola, ani oranżada nie ugaszą
pragnienia tak szybko jak woda,
nie mówiąc o kwestiach zdrowotnych czy dietetycznych. Nawyk picia
wody warto kształtować od małego,
toteż nic dziwnego, że w ostatnich
miesiącach furorę w szkołach robią
źródełka. To niewielkie urządzenia,
przypominające umywalki, wykonane
ze stali nierdzewnej. Po naciśnięciu
guzika woda tryska z kranu niewielkim łukiem, a pijacy łapie ją w locie
prosto do ust.
Ostatnio poidełka pilotażowo
zostały zamontowane się w dwóch
knurowskich szkołach wylosowanych
spośród pięciu chętnych: Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 3 i Miejskim
Gimnazjum nr 1. W obu placówkach
źródełka działają już od miesiąca,
ku powszechnemu zadowoleniu. Jak
informuje dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, Anna
Misiura, jeśli pomysł się sprawdzi, w
przyszłości poidełka mogą pojawić
się także w innych szkołach zainte-

Knurów

- Wspólnymi siłami pomóżmy zwierzakom godnie
żyć! - apeluje Dorota Lora, organizatorka zbiórki
dla zwierząt żyjących w schroniskach
i przytuliskach

S

chronisko i przytuliska to nie
są łatwe miejsce do życia, choć
opiekunowie robią wszystko, aby
zwierzęta czuły się tam kochane.
Dorota Lora często zagląda do psów
i kotów, których los pozbawił domu.
Z tych spotkań zrodziła się chęć, aby
pomóc - przynieść koce, przytulną
budę, jakiś smakołyk. Swoim pomysłem knurowianka zaraziła innych.
Może i nasi czytelnicy dołączą do

6

trzeciej już zbiórki?
A potrzebne jest wszystko: jedzenie, poduszki, smycze, miseczki,
żwirki i chemia gospodarcza.
- Wiem, że w każdym darze
ludzie ofiarowują też część siebie:
swoje serce i miłość do zwierząt. To
jest właśnie najpiękniejsze... - mówi
Dorota Lora.
Zebrane dary trafią do schronisk
m.in. w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu

- W każdym darze
zawiera się dobre serce
ofiarodawcy
- podkreśla Dorota Lora

oraz do Stowarzyszenia Opieki nad
Zwierzętami na rzecz kotów wolno
żyjących i do przytuliska pani Ani
w Gliwicach.

Foto: Arch. Doroty Lory

Potrzeby
wciąż duże

Każdy, kto chce pomóc, wystarczy, że zgłosi się do pani Doroty - nr
tel. 785 955 671.
jb

resowanych takim rozwiązaniem.
Program pilotażowy ma dać pewność
co do tego, że obecność źródełek w
szkołach jest bezpieczna (czyli – że
woda nie rozlewa się na korytarzach,
co groziłoby poślizgnięciem) i że jakość wody nie budzi wątpliwości (to
ma skontrolować Sanepid, poza tym
urządzenia mają filtry uzdatniające).
W MG-1 pomysł powszechnego
dostępu do wody pitnej pojawił się już
jakiś czas temu. Z inicjatywą wystąpiła młodzież – samorząd uczniowski
proponował, by zapewnić uczniom
wodę do picia. Pomysłowi przyklasnęli
dorośli samorządowcy.
– Niezależnie od tego, sama też od
pewnego czasu zastanawiałam się nad tą
sprawą – przyznaje Barbara Hankus, dyrektor Miejskiego Gimanzjum nr 1. – Bardzo
się ucieszyłam, gdy nasza szkoła została
wylosowana, zwłaszcza że biorąc udział
w programie pilotażowym otrzymaliśmy
wsparcie ze środków gminnych. Mieliśmy początkowo obawy dotyczące bezpieczeństwa, ale okazało się, że zupełnie
niepotrzebnie – na korytarzach nie ma
żadnych „dyngusów”, jest sucho.
Barbara Iwanicka, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Krywałdzie, również chwali nowe
urządzenie. Jak przyznaje, od dawna
już myślała, że dobrze by było, gdyby
coś takiego pojawiło się w szkole.
– Po tym miesiącu widać, że poidełko jest potrzebne – mówi pani dyrektor.
– Kiedy na zewnątrz zrobi się cieplej,
będzie tym bardziej nie do przecenienia. Takie urządzenia powinny być w
każdej szkole.
Jak przyznaje dyrektor Iwanicka,
początki nie były łatwe, ze względu
na ogromne zainteresowanie. Przed
poidełkiem ustawiały się tłumy –
wszyscy chcieli wypróbować szkolną
nowość. Poza tym, nie każdy umiał odpowiednio z niego korzystać. Jednak
po krótkim przeszkoleniu nawet sześciolatki świetnie sobie radzą z obsługą
kranika. Minął też czas gigantycznych
kolejek – teraz do źródełka podchodzą tylko ci, którzy rzeczywiście są
spragnieni. A jest ich sporo – podczas
przerwy właściwie nieustannie ktoś
nachyla się nad strumieniem.
MiNa
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Gimnazjaliści
testowani

Chlubą ośrodka jest
Grupa teatralna
„ Alternatywa”,
zwycięzca
niedawnego
Festiwalu Małych
Form Teatralnych
w Chorzowie

Knurów

Dom zaprasza

Egzamin może i stresuje, ale po
nastolatkach zdenerwowania nie widać

G

Były występy, poczęstunek i ciepło jak w domu
– w zeszły czwartek, 14 kwietnia, Środowiskowy Dom
Samopomocy zorganizował Dzień Otwarty
Gościom Dnia Otwartego podobały się występy grupy
tanecznej My Dance

tym mniej niż przy maturze, nie ma
tu określonego minimum punktów,
jakie zdający miałby uzyskać. A
to oznacza, że tego egzaminu nie
można nie zdać. Inna sprawa, że
chcąc kontynuować naukę w szkole
średniej, dobrze jest zakończyć gimnazjum na przyzwoitym poziomie.
W całym kraju egzaminy gimnazjalisty zdaje niemal 360 tysięcy
uczniów, w knurowskich szkołach
– 321 osób.
Mi mo pla nowa nych zmia n
w systemie kształcenia wszystko
wskazuje na to, że w przyszłym roku
egzamin gimnazjalny będzie przebiegał podobnie. W poniedziałek
minister edukacji narodowej zapowiedziała, że pierwsze przekształcenia w systemie zostaną wprowadzone we wrześniu 2017 roku.
MiNa

informacja własna wydawcy
Foto: Mirella Napolska

C

psychicznymi i tych niepełnosprawnych intelektualnie. Środowiskowy
Dom Samopomocy to jednak nie tylko
pomieszczenia, ale i wyjście na otwartą przestrzeń. To nie tyle schronienie
przed światem, ile raczej oswojenie
z nim. Stąd zajęcia na świeżym powietrzu, wycieczki, udział w różnych
zawodach, występy. Grupa teatralna „Alternatywa” właśnie odniosła
wymierny sukces – zajęła I miejsce
na Festiwalu Małych Form Teatralnych w Chorzowie. Jurorzy – Dorota
Pomykała, Magdalena Waligórska i
Dariusz Miłkowski – docenili także
Annę Maksym, która prowadzi grupę
i reżyseruje jej spektakle. W czwartek

zwycięskie przedstawienie „O śpiącym królewiczu” Marii Czubaszek
zobaczyli też goście Dnia Otwartego.
Po nim na scenie pojawiła się grupa
taneczna My Dance, prowadzona
przez Ewelinę Maj. Tancerze przedstawili dwa żywiołowe układy choreograficzne. Po scenicznej części Dnia
Otwartego goście – a było ich w tym
roku mnóstwo – udali się do pracowni
warsztatowych. Tam, w jednej z sal
można było obejrzeć, a nawet kupić,
rękodzielnicze wyroby uczestników
„domowych” zajęć. W innej – czekał
poczęstunek – również przygotowany
przez podopiecznych Domu.
MiNa

reklama

i, którzy skorzystali z zaproszenia, mogli na własne oczy
przekonać się, jak wiele to
miejsce ma do zaoferowania swoim
podopiecznym. Środowiskowy Dom
Samopomocy, działający w Ośrodku
Matka Boża Uzdrowienie Chorych
prowadzonym przez Caritas, jest już
profesjonalistą w organizowaniu Dni
Otwartych. ŚDS to dzienny ośrodek
wsparcia dla osób przewlekle chorych
psychicznie oraz z upośledzeniem
umysłowym w różnym stopniu.
Dni otwarte są organizowane
głównie z myślą o tych, którzy mogliby skorzystać z oferty Domu. W tym
miejscu znajdą pomoc w usamodzielnieniu się. Moga nauczyć się wiele – od
ukrojenia kromki chleba po załatwienie spraw w skarbówce.
– Kilkoro uczestników naszych
zajęć podjęło pracę i są w stanie sami
się utrzymać – mówi z satysfakcją
Sylwester Kłosowski, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy.
– Mamy podopiecznego, który już od
czterech lat pracuje zawodowo. I nadal
do nas przychodzi, choć ze względu na
pracę już rzadziej.
Bo Dom Samopomocy to nie tylko
miejsce zdobywania umiejętności,
ale i grupa wsparcia, źródło energii i
przyjaźni.
Codziennie (oprócz sobót i niedziel) na uczestników zajęć w ŚDS
czeka pięć pracowni: rękodzieła, gospodarstwa domowego, techniczna,
ceramiczna i plastyczna. Są też dwie
świetlice: dla osób z zaburzeniami

imnazjaliści w całej Polsce
wystartowali w poniedziałek,
18 kwietnia o godz. 9.00. Pierwszego
dnia pisali egzamin z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Wtorek był czasem testów z
matematyki i nauk przyrodniczych,
zaś w środę była sprawdzana znajomość języków obcych.
W ciągu dwóch pierwszych dni
uczniowie mieli po 150 minut na
napisanie testów (po 90 na język
polski i matematykę, a po 60 na pochwalenie się wiedzą z reszty przedmiotów). Tegoroczną nowością jest
metoda sprawdzania egzaminów,
czyli e-ocenianie. Testy będą skanowane i wysyłane do oceniających
(tych będzie w sumie około 1500).
Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia szkoły. Jednak stresu jest przy

Foto: Mirella Napolska

Foto: Mirella Napolska

To gorący czas dla uczniów gimnazjów –
od poniedziałku do środy trwały egzaminy
wieńczące ten etap edukacji. W Knurowie
przystąpiło do nich 321 osób
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Przyszowice

Niech Bóg obudzi w tobie melodię

*)

O

kazją ku temu stał się Koncert
Jubileuszowy Pieśni Kościelnej i Sakralnej w miejscowej
świątyni pod wezwaniem św. Jana
Nepomucena.
- Świętowaliśmy 10-lecie ponownego przyłączenia do OSP Przyszowice i

122 rocznicę istnienia – mówi dyrygent
Mirosław Hajduk.
Jak na orkiestrę z bogatymi tradycjami przystało, zespół sięgnął do
repertuaru sprzed wielu lat. Zabrzmiały
zarówno piękne pieśni kościelne, jak i
utwory, których znaczenie wykracza

Foto: Bogusław Wilk

Na wzruszającą podróż po dziejach
i muzycznym świecie zabrała
publiczność w niedzielne
popołudnie przyszowicka Orkiestra
OSP

i wieloletniego solisty gliwickiej operetki.
Orkiestrze pod dyrekcją Mirosława Hajduka towarzyszył śpiew
solistów – Danuty Gemander, Alicji
Śmietańskiej-Nowakowskiej, Wojciecha Miczki i Szymona Musioła.
Występ nagrodziły brawa słuchaczy wypełniających świątynię. Wśród
nich wójta gminy Gierałtowice Joachima Bargiela i dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury Piotra Rychlewskiego. Ciepłymi słowami wdzięczności
obdarzył muzyków ks. Adam Niedzie-

la, proboszcz przyszowickiej parafii.
- Reakcje publiczności utwierdzają
nas w przekonaniu, że udało nam
się trafić do serc słuchaczy – nie ma
wątpliwości Mirosław Hajduk. – Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim
muzykom za trud i zaangażowanie,
jaki włożyli w przygotowanie się do
tego koncertu. Jestem przekonany, że
było warto...
/bw/

*) wers z „Chóru niewolników”
(„Va, pensiero”)

Tradycja bogatsza niż myślano

Oświata. Pomysł dla wahających się gimnazjalistów...

Może festiwal pomoże

Edukacyjne oferty kształcenia zawodowego,
pokazy, warsztaty i zawodowe konsultacje złożą
się na I Powiatowy Festiwal Zawodów. Impreza
odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia, w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

poza kanony wiary. Tak jak słynny
„Chór niewolników” z opery „Nabucco”
G. Verdi’ego, nieoficjalny hymn Włoch,
który zyskał popularność w połowie XIX
wieku na ziemiach Italii, kontrolowanych
przez Austrię. Zabrzmiała intrada, przywołująca duchowe przeżycia na Górze
św. Anny. Specjalny wątek poświęcono
pamięci niedawno zmarłego Aleksandra
Wilczka, chórzysty miejscowego Słowika

Skąd taka atencja dla nierównej (122 lata) rocznicy istnienia orkiestry? Powód
dość zaskakujący. Do niedawna przypuszczano, że zarania przyszowickiej
orkiestry należy się doszukiwać w początkowym okresie XX wieku. 100 lat to
piękny wiek, godny uwagi i szacunku – niejeden zespół może pozazdrościć
takiej tradycji. Okazało się jednak, że przyszowicka orkiestra może pochwalić
się jeszcze dłuższymi dziejami. Edward J. Pyka, miejscowy pasjonat historii,
dotarł do tygodnika „Katolik” z 1894 roku, w którym zawarta jest informacja
o orkiestrze przygrywającej na nabożeństwach w ówczesnym kościele św.
Mikołaja w Przyszowicach.
- 122 lat jesteśmy więc pewni – komentuje odkrycie dyrygent Mirosław Hajduk.
– Jednak notatka w „Katoliku” mówi nie o zespole nowym, ale takim, który już
grywa. Można więc przypuszczać, że orkiestra ma jeszcze bogatszą historię.
Może kiedyś wyjdzie na jaw, o ile dłuższą...

Wspomnienie. Towarzystwo Miłośników Przyszowic żegna Jolantę Krawiec (1946 - 2016)

Wszyscy ją znali i kochali

K

ażdego roku tysiące gimnazjalistów zastanawia się: co dalej?
Jaką wybrać szkołę, jaki zawód?
Spory dylemat. W jego rozwiązaniu
nastolatkom z Knurowa i okolicy
pomóc może
informacja
własnafestiwal zawodów.
Swoje mocne strony i atuty zaprezentują instytucje związane z edukacją, powiatowe szkoły ponadgimnazjalne - ZSZ nr 2 i Zespół Szkół im.
I. J. Paderewskiego z Knurowa oraz
ZS im. M. Konopnickiej w Pyskowi8

cach. W programie festiwalu ujęto
też prezentacje zawodów w różnych
branżach, rozmowy z uczniami i
nauczycielami, a także warsztaty, pokazy, doświadczenia i możliwość konsultacji z doradcami zawodowymi.
- Festiwal zawodów to doskonała okazja, by wybrać najbardziej
odpowiedni kierunek kształcenia i
dowiedzieć się, jak zaplanować swoją
karierę – tłumaczą organizatorzy.

/bw/

Foto: Arch. TMP

Jeśliby ktoś w Przyszowicach zapytał o Jolę, każdy bez wahania wskazałby na Jolę
Krawiec, ale nikt nie byłby w stanie powiedzieć, gdzie ją można znaleźć. Była jak
dobry i ciepły wiatr hulający po Przyszowicach. Była tam, gdzie była potrzebna
ludziom w tarapatach, ludziom chorym, ludziom szukających pociechy. Wszyscy ją
znali i kochali, bo to była nasza Jola...

B

yła rodowitą przyszowiczanką,
urodzoną w 1946 roku w rodzinie Kuchtów. Po szkole podstawowej
kontynuowała naukę w Studium
Nauczycielskim, a później – pracując - ukończyła wyższe studia na
kierunku polonistyki. Całą pracę zawodową związała ze Szkołą Podstawową im. Karola Miarki w Przyszo-

wicach. To poświęcenie się dzieciom,
młodzieży skutkowało późniejszym
kontaktom z wychowankami, dla
których zawsze znajdowała czas.
Jej zasługi dla Przyszowic są wielorakie i nieocenione. Była inicjatorką
powołania Towarzystwa Miłośników
Przyszowic - przez cały okres jego
istnienia była wiceprzewodniczącą.
Inspirowała i przygotowywała spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowała wycieczki, podczas których była
często jedynym przewodnikiem. Była
współorganizatorką licznych wystaw
- np. „Przyszowice na starej fotografii”, czy też „Raczkowie przyszowiccy –
historia rodu”. Zorganizowała miejsce
biwakowe dla członków TMP przy
wiekowej lipie krymskiej nieopodal
rzeki Kłodnicy oraz włączyła się w
organizację Nocy Muzeów. Właściwie
to w każdej dziedzinie działalności
Towarzystwa można znaleźć jej cząstkę - przekazywała ją bezinteresownie,
angażując się całkowicie.
Jako polonistka użyczała swojej
wiedzy w korektach polonistycz-

nych, a jej wiedza o Przyszowicach
była nieoceniona w mery torycznym opiniowaniu publikowanych
w Gminie Gierałtowice książkach.
Warto wspomnieć o dwóch: „Przyszowice piórem i obrazem” oraz
„Przyszowiccy duchowni w służbie
Bogu i ludziom”. Ja ko współredaktorka i korektorka czasopisma
wydawanego przez TMP prowadziła
dział poświęcony działalności Towarzystwa oraz wspólnie z członkami Towarzystwa brała czynny
udział w pisaniu jego kroniki.
Jako społeczność sołectwa Przyszowice żegnamy naszą mieszkankę
- Jolę Krawiec - z wielkim bólem.
Będzie nam jej brakować. Będzie nam
brakować jej obecności, jej słów, a mówiła dużo, a jej słowa dla wielu były
jedynym pokrzepieniem w chorobie,
załamaniu...
Spocznie na cmentarzu razem z
mężem Józefem, na cmentarzu, który
znała doskonale, i któremu poświęciła
wiele czasu.
Sit tibi terra levis
(ejp)
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Knurów. Zjazd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP

Rycerze św. Floriana stawiają na młodzież

Współcześni strażacy-ochotnicy kontynuują, liczącą przeszło wiek,
społeczną działalność swoich poprzedników

Nowy wóz strażacki, remont strażnic w Knurowie i Szczygłowicach oraz rozwój
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - to najważniejsze plany nowo wybranego Zarządu
Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

S

trażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Knurowie i Szczygłowicach od wielu lat służą miastu
i jego mieszkańcom.
- To społecznicy, ludzie o dobrych
sercach, którzy nie wahają się ryzykować swoim życiem, by ratować zdrowie
i mienie innych osób - mówi dh Piotr
Dudło, prezes Zarządu OM Z OSP RP
w Knurowie.
W sobotnie popołudnie w siedzibie
knurowskiej OSP w Knurowie odbył się
zjazd jednostek oddziału miejskiego
związku. W pierwszej części, sprawozdawczej, druhowie podsumowali

ostatnich pięć lat działalności oraz
podziękowali za pracę ustępującemu, ze
względu na koniec kadencji, zarządowi.
Drugą odsłonę zjazdu poświęcono
omówieniu przyszłości OSP oraz wyborom nowego zarządu i prezesa.
Jak się okazało, strażacy bardzo
dobrze ocenili działalność dotychczasowego prezesa, dha Piotra Dudło,
zdecydowanie opowiadając się również za ponownym powierzeniu mu
prezesury zarządu.
Prezes Dudło nie krył satysfakcji z
docenienia działalności.
- W imieniu całego zarządu ser-

decznie dziękuję za zaufanie – mówił.
I zapewnił: – Będziemy nadal aktywnie
działać dla dobra ruchu strażackiego.
Nakreślając plany na najbliższe
lata, nawiązał do zamiaru wyposażenia OSP Knurów w samochód bojowy.
- Ten zamysł może być zrealizowany dzięki przychylności Rady Miasta
i władz samorządowych - podkreślał
Piotr Dudło, występujący w podwójnej
roli – jako przedstawiciel strażaków, a
zarazem sekretarz miasta.
W oczekiwaniach zarządu mieści
się również remont strażnic w Knurowie i Szczygłowicach. Zamierza też

czuwać nad rozwojem Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych.
- Z ruchem strażackim jestem związany od 2000 roku i po raz pierwszy
przy OSP Knurów powstały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - dodaje
Piotr Dudło. - Mamy 15 członków i
jestem pełen nadziei, że to są nowe
kadry dla OSP.
Zakończenie zjazdu zaakcentowała krótka uroczystość. Prezes

Dudło w imieniu zarządu i prezydenta
Knurowa Adama Ramsa podziękował dh Lucjanowi Bismorowi za lata
pełnienia odpowiedzialnej i trudnej
funkcji naczelnika OSP Szczygłowice.
Dh Bismor, choć odchodzi na „strażacką” emeryturę, obiecał wspierać
zarząd w promowaniu wartości ruchu
strażackiego.
Tekst i zdjęcia Justyna Bajko

reklama

Władze związku
Zarząd Oddziału Miejskiego Związku
OSP RP: prezes Piotr Dudło, wiceprezes Benedykt Wróż, sekretarz
Joanna Dymkowska, członkowie:
Marek Steiman, Jan Przybyła, Tomasz Pr z ybyła, Józef Jawor ek,
Andrzej Jonda, Andrzej Pach, Kazimierz Warzocha.
Komisja Rewizyjna OM Z OSP RP: Jarosław Łepki, Grzegorz Stanik, Damian
Steiman.
Kandydaci na delegatów na Zjazd
Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Lucjan Bismor, Kazimierz Warzocha.
Przedstawiciel do Zarządu Powiatowego ZOSP RP: Marek Steiman.

Dh Lucjan Bismor (z prawej), wieloletni naczelnik OSP Szczygłowice,
przyjmował zasłużone podziękowania od prezesa Piotra Dudło
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Obecnie OSP Knurów i Szczygłowice
liczą 61 członków, w tym trzy panie.
Głównym źródłem f inansowania
dla jednostek jest Gmina Knurów,
która w ciągu ostatnich pięciu lat
przeznaczyła na działanie jednostek
około 413 tys. zł.

9

ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu

rozrywka nr 16
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Damian Chomiuk z Knurowa

ur. 12.04.2016 r., 3230 g, 54 cm

Alan Danisz z Knurowa

ur. 13.04.2016 r., 3320 g, 52 cm

Bruno Kucia z Zabrza

ur. 14.04.2016 r., 3090 g, 50 cm

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

Julia Umławska z Knurowa

ur. 13.04.2016 r., 3240 g, 51 cm

Emilia Zmieszkoł z Knurowa

ur. 14.04.2016 r., 2680 g, 49 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 14/2016 brzmiało: „GÓR NICTWO”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Iwona
Makarewicz. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Leon Hansla z Zabrza

22-26.04.2016 r.
PIĄTEK-WTOREK
21.04.2016 r.
CZWARTEK

Krzysztof Kops z Knurowa

ur. 12.04.2016 r., 2660 g, 50 cm

ur. 15.04.2016 r., 2840 g, 49 cm

Patrycja Haupa z Knurowa

ur. 15.04.2016 r., 3420 g, 52 cm

Ratchet i Clank
- godz. 16.00
Łowca i Królowa Lodu - dubbing
- godz. 18.00
Moje wielkie greckie wesele 2
- godz. 20.15
27.04.2016 r.
ŚRODA
Łowca i Królowa Lodu - dubbing
- godz. 18.00

Natalia Kulińska z Knurowa

16

ur. 15.04.2016 r., 4020 g, 56 cm

Kung Fu Panda 3 2D
- godz. 16.00
Bóg nie umarł 2
- godz. 18.00
High-Rise
- godz. 20.15

Moje wielkie greckie wesele 2
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Szymon Urbanik z Pilchowic

ur. 15.04.2016 r., 3930 g, 56 cm

Oskar Sobolak z Knurowa

ur. 16.04.2016 r., 3960 g, 57 cm

Mirella Skurzybot z Pilchowic

ur. 18.04.2016 r., 3100 g, 51 cm
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Szczygłowice. XIII Konkurs Piosenki Młodzieżowej „Droga do gwiazd przez gimnazjum”

„Kolorowy wiatr” przed „Ciszą”

Rośnie nowe pokolenie utalentowanych muzyków. Młodzi nie
boją się wyzwań i sięgają po coraz ambitniejszy repertuar.
Wysoki poziom tegorocznego konkursu zaskoczył jurorów.
Efekt? - aż trzy równorzędne pierwsze miejsca

D

o konkursu organizowanego
wspólnie przez Centrum Kultury, Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej oraz Miejskie Gimnazjum
nr 4 zgłosiła się ponad setka wykonawców.
- Przyjechali z całego województwa,
m.in. z Sosnowca, Rybnika, Świerklan
- mówi Jolanta Leśniowska, dyrektor
MOPP.
Gimnazjaliści rywalizowali w czterech kategoriach: soliści, chóry, zespoły
wokalne i zespoły wokalno-instrumentalne. Zmagania na dźwięki i słowa oceniali
Paulina Kowalczyk, nauczycielka muzyki
z Rydułtowów, oraz Mariusz Kowalczyk,
zastępca dyrektora Centrum Kultury. Jury
miało bardzo trudne zadanie.
- Braliśmy pod uwagę nie tylko warsz-

tat, ale przede wszystkim umiejętności
pokazywania emocji na scenie. Nie tylko
budowanie napięcia głosem, ale całym sobą
- podkreśla Mariusz Kowalczyk.
Wokaliści wystąpili na scenie Domu
Kultury w Szczygłowicach. Zmaganiom
przypatrywali się organizatorzy oraz samorządowcy z gminy i powiatu. Poziom
konkursu był wysoki i wyrównany, o czym
świadczy trudność w wyborze zwycięzcy.
Po długiej naradzie Grand Prix otrzymał
Kamil Lampka z gimnazjum w Piecach.
Kamil zaśpiewał piosenkę Dawida Podsiadły „Nieznajomy”.
Świetnie zaprezentowali się knurowianie. Julia Hemmerling z MG-3 piosenką
„Kolorowy wiatr” wyśpiewała pierwsze
miejsce w kategorii solistów, a Bartkowi

Wyniki

Kaszubie, również z MG-3, trzecie miejsce
dał utwór Bednarka „Cisza”. Najwyższe
miejsce na podium w kategorii zespołów
wokalno-instrumentalnych zajął Zespół
Wokalny z …. oczywiście „Trójki”. Czyżby MG-3 wyrosło na kuźnię muzycznych
talentów?
Konkurs „Droga gwiazd przez gimnazjum” to dla młodzieży dobry sprawdzian
umiejętności wokalnych i szlify przed
wielką sceną. Młodzi z każdym rokiem są
lepsi i zaskakują dojrzałością wykonań.
- Ten rozwój muzyczny jest bardzo
zauważalny: młodzież ciągle się szkoli,
uczy się grać na instrumentach. Bardzo
nas to cieszy - podsumowuje Mariusz
Kowalczyk.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Grand Prix: Kamil Lampka z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach (op. Katarzyna
Brachaczek).
Soliści: I miejsce - Wiktoria Kocik z Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego nr 2 w Rybniku (op. Klaudyna Jackiewicz-Szewczyk),
Julia Hemmerling z Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie (op.
Jacek Żyła), Julia Krzywicka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Zabrzu (op. Katarzyna Kupiec); II miejsce - Weronika Godyń z
Zespołu Szkół w Skrzyszowie (op. Patrycja Gąsior); Julia Sikora z
Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie (op. Anna Kamyk); III miejsce - Bartłomiej Kaszuba z Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie
(op. Jacek Żyła), Bartosz Łyczek z Powiatowego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej przy Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach (op.
Katarzyna Brachaczek).
Chóry: I miejsce - Parole Melodiche z Gimnazjum Publicznego w
Suszcu (op. Alicja Pastuszka-Koczar); II miejsce - Chór Kameralny
z Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach (op. Bogna Rakowska); III miejsce - Chór Gaudeo z Powiatowego Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy
Gimnazjum w Świerklanach (op. Maria Skrobol).
Zespoły wokalne: I miejsce - Duet Wokalny z Gimnazjum nr 2 w
Orzeszu-Zawadzie (op. Anna Kamyk); II miejsce - Duet Wokalny z
Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach (op. Stefan Drożdżok); III miejsce
- Zespół Wokalny z Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach (op.
Anna Kamyk); wyróżnienie - Zespół Wokalny OK z Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie (op. Beata Mazurek).
Zespoły wokalno-instrumentalne: I miejsce - Zespół z Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie (op. Jacek Żyła); II miejsce - The
Change z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach (op. Stefan
Drożdżok).

Szczygłowice

Opowieści
ze sznurków

- Pod palcami dzieci wszystko może stać się
sztuką. Codzienność jest pełna inspiracji,
wystarczy się rozejrzeć... - przekonują
organizatorzy konkursu „Sznurkowe Bajery”

Z

wykły szary sznurek, kawałek
papieru, niewielki kapsel - dla
innych to śmieci, ale dla uczestników
konkursu, zorganizowanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną, to materiał do tworzenia ładnych rzeczy.
Zamysł organizatorów był prosty
- z okazji Międzynarodowego Dnia
Książki odciągnąć dzieci od kom-

puterów i zachęcić do kreatywnego
myślenia.
- Chcieliśmy, aby dzieci nie tylko
nauczyły się robić coś fajnego, ale miały
również z tego mnóstwo radości - mówi
Sylwia Wolnica z MBP, pomysłodawczyni konkursu.
Inspiracją była książka „Sznurkowe historie” Roksany Jędrzejewskiej-

Uczestników konkursu
kibicowali starsi i młodsi
członkowie rodziny
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Dumni nagrodzeni z równie zadowolonymi organizatorami konkursu

-Wróbel, opowiadająca o wzruszającej
podróży szarego sznurka.
Do konkursu zgłoszono 29 prac.
- Wszystkie były wspaniałe i wszystkie zasługiwały na nagrodę - podkreśla
Brygida Dreślińska, kierownik MBP.
Nagrody - książki, dy plomy i
słodycze, wręczane przez Brygidę Dreślińską i Jolantę Szafraniec, kierownik
DK, dzieci odebrały na scenie Domu
Kultury w Szczygłowicach.
W czasie uroczystości bajeczkę dla
uczestników konkursu przeczytała Jolanta Szafraniec, a dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 2 zaśpiewały piosenkę
„Cała Polska czyta dzieciom”.

Laureaci konkursu „Sznurkowe bajery”
Prace przestrzenne: I miejsce - Daria Kuśka (MSP-3), Aleksandra Kaletta
(MSP-6), Natalia Dwulatek (MSP-6).
Prace rysunkowe: I miejsce - Alicja Lasak (MP-2), Jagoda Kaletta (MSP-6);
II miejsce - Liliana Ocytko (MP-2).
Wyróżnienia: Damian Kowalczyk, Jakub Kaczmarczyk, Ignacy Osmala,
Julia Górka, Bartłomiej Iwański, Patryk Materna, Jagoda Tarasiewicz, Emilia
Dylewska, Ewa Czapla, Kacper Łukasiewicz, Marta Słowik, Adam Stradomski, Krzysztof Kranz, Julia Krystek , Hanna Biczyska, Szymon Trzaskowski,
Filip de Lepeleire, Zofia Strumidło, Dawid Manista, Magdalena Zając, Tomasz
Łukaszyk, Filip Adamski (wszyscy wyróżnieni są z MP-2).

informacja własna

Tekst i foto: Justyna Bajko
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Dachy, remonty dachów, pokrycie papą
termozgrzewalną, blachą, dachówką. Tanio
i solidnie. Tel. 693 197 539
14-17/16

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

www.przegladlokalny.eu

MOTORYZACJA
Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.
3-22/16

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

1-17/16

14-17/16

Drewno rozpałkowe. Tel. 600 895 294

16-19/16

14-17/16

SZUKAM PRACY

16-19/16

Kafelkowanie itp. Tel. 791 409 670

11/16-odw.

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

3/16-odw.

Gładzie, malowanie. Tel. 511 910 298

Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy. Tel.
601 654 010

16-17/16

1/16-odw.

Meble na wymiar. Remonty i wykończenia.
Tel. 607 783 982

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

15-18/16

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

1-17/16

P. W . S A M T R A N S S p . J . z a t r u d n i
kierowcą kat. C + E transport krajowy.
Tel. 602 314 300
16-17/16

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

14-17/16

Emerytka – sprzątanie sklepów, mniejszych
przychodni, poradni lekarskich w Knurowie, Gierałtowicach, Przyszowicach. Tel.
781 719 783
Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, mozaiki. Tel. 785 948 716

DAM PRACĘ

Zatrudnię frezera z doświadczeniem na
frezarkę konwencjonalną. Wynagrodzenie
powyżej 3000 zł. Tel. 502 097 497

16/16

Zatrudnię kelnerkę. Tel. 602 775 756

15-18/16

Zatrudnię na stanowisko barman/kelner.
Tel. 602 775 756
15-18/16

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

16-18/16

Zatrudnię spedytora, księgową, pracownika
fizycznego (emeryt). Europalex Stanica.
Tel. 602 159 203

16/16

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

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.

FINANSE
Biuro Rachunkowe Honesty Knurów ul. Różana 29. Rozliczamy księgowość w pełnym
zakresie; prowadzimy kadry i płace; rozliczamy dotacje klubom sportowym. Jeździmy do
klienta po dokumenty. Pierwsze 3 m-ce za
10,00 zł brutto. Tel. 661 730 041

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

15-16/16

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o pow. około 80
m 2 . KNURÓW, UL. KS. KOZIEŁK A 12,
PARTER, PARKING. 1200 zł (do negocjacji – zależne od wkładu finansowego
w remont). Tel. 696 444 726
11-17/16Y

Knurów. Sprzedam nowe mieszkanie trzypokojowe. Tel. 602 638 719

Urodziny w kinie
Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina, pyszny
tort urodzinowy, zdjęcia, gry i zabawy z
animatorem, prezenty dla solenizanta i

uczestników zabawy. 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).

16-17/16

Odstąpię lokal handlowy C.H. Merkur y
(parter). Tel. 509 571 247

16/16

Spr zedam dzia ł kę budowlaną 6 3 3 m 2
w Knurowie. Tel. 517 492 775

16-19/16
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Sikret, czy raczej
sekret Ali
B

Trójbój siłowy,
czyli trzy w jednym

W

- Joanna Stanek po raz
pierwszy wystąpiła w niższej
kategorii wagowej i osiągnięte
wyniki są jej rekordem życiowym - informuje trener
Eugeniusz Mehlich. - Nowe
„życiówki” ustanowiła również debiutantka Katarzyna
Dzieżok, która w kategorii 72
kg uzyskała łączny wynik 215
kg na co złożyło się 70 kg w
przysiadzie, 50 w wyciskaniu i
95 w martwym ciągu.
Katarzyna Dzieżok upla-

sowała się na piątym miejscu,
z kolei „oczko” wyżej sklasyfikowany został inny debiutant
Daw id O ż ga st a r t ując y w
otwartych mistrzostwach Śląska. W przysiadzie zawodnik
Eugena osiągnął 120 kg, w wyciskaniu 87,5, a w martwym
ciągu 140, co dało mu łącznie
347,5 kg. Z takim wynikiem
był czwarty w kategorii open
juniorów do lat 18.
PiSk

Foto: Garda

Rudzie Śląsk iej
odbył y się zawody Pucharu Polski
Seniorek w klasycznym trójboju siłowym oraz Otwarte
Mistrzostwa Śląska. W pucharowych zmaganiach, w kategorii wagowej 52 kg Joanna
Stanek z UKS Eugen Knurów
wywalczyła brązowy medal.
Jej wynik to 207,5 kg (77,5 kg
w przysiadzie, 45 kg w wyciskaniu sztangi leżąc i 85 kg w
martwym ciągu).

W Ostrawie wystąpili (od lewej): Mateusz Wuzik, Aleksandra
Matyja, Paulina Gancarczyk, trener Adam Spiecha, Dawid Nowok

Dziewczęta na remis,
zwycięstwa chłopców

P

ięściarze Gardy Gierałtowice wykorzystują nie tylko
krajowe turnieje, by konfrontować się z rywalami i zdobywać nowe doświadczenia. Nie
po raz pierwszy podopieczni
Adama Spiechy wyjechali za
południową granicę, a konkretnie do czeskiej Ostrawy, gdzie
odbyła się Severomoravská Liga
Boksu.

Na ostrawskim ringu rywalizowali Czesi, Słowacy i Polacy.
Gardę Gierałtowice reprezentowały m.in. dwie kadetki: Paulina Gancarczyk w wadze 48 kg
zremisowała z Claudią Totovą
(Dukla Ołomuniec) i Aleksandra Matyja, która w wadze
70 kg również zremisowała ze
swą rywalką Dominiką Cikovą
(Dukla Ołomuniec).

Przegląd Lokalny Nr 16 (1205) 21 kwietnia 2016 roku

W k ategor i i k adet Dawid Nowok w wadze 57 kg
pokonał w II rundzie przez
TKO Ivo Biedrmana (Boxing
Club Ostrava), natomiast junior Mateusz Wuzik w wadze
60 kg również w II rundzie
przez TKO wygrał z Giovanim
R ichterem (Du k la Ołomuniec).
PiSk

yła zawodniczka Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice i jednocześnie mieszkanka Gierałtowic - Alicja Idzikowska zanotowała wspaniały debiut w Mistrzostwach Polski 14-latków. Z
dalekiego wyjazdu do Olsztyna
utalentowana nastolatka przywiozła - uwaga - cztery medale.
- Były to dla mnie pierwsze
w życiu mistrzostwa Polski
i starałam się przez ostatnie
pół roku mocno pracować, by
osiągnąć satysfakcjonujący
mnie wynik - relacjonuje Alicja
Idzikowska. - Jadąc na zawody
nie wierzyłam, że mogę zdobyć
aż cztery medale. Jestem naprawdę szczęśliwa i zadowolona z tych wyników bo wiem, że
dałam z siebie wszystko.
Organizacja mistrzostw była
bardzo dobra, atmosfera była
super, koleżanki z klubu mocno
mnie wspierały. Spotkałam również swoje rywalki, które znałam
do tej pory tylko z rankingów.
Ponieważ wiele lat trenowałam w TKKF Szczygłowice
chciałabym w tym miejscu
podziękować za wszystko osobom kierującym sekcją oraz
trenerom, z którymi miałam

przyjemność współpracować.
Dziękuję również swojemu
obecnemu trenerowi Michałowi Matuszewskiemu za bardzo
dobre przygotowanie.
Ala Idzikowska obecnie reprezentuje barwy gliwickiego
klubu Sikret. Natomiast praca
jest jej sekretem gwarantującym sukces. I to jaki sukces.
Cztery medale mistrzostw
Polski nie zdobywa się ot tak.
Najcenniejszy krążek wywalczyła w wyścigu na 50
metrów stylem grzbietowy z
czasem 29,77, ustanawiając
nowy rekord Śląska w swojej
kategorii wiekowej. Srebrny
medal zdobyła na 100 metrów stylem motylkowym
z rewelacyjnym czasem
1.04,70. Dwa brązowe to
efekt startu na 50 metrów
stylem motylkowym (czas
29.20) i 100 metrów stylem
grzbietowym (1.05,27).
Do czterech medali
Alicja dołożyła jeszcze
piąte miejsce na 100 metrów
stylem zmiennym.
W mistrzostwach wystąpiło 624 pływaków ze 146
klubów.

Foto: prywatne

Foto: Eugen

Reprezentanci knurowskiego klubu zanotowali udane debiuty,
a przy okazji ustanowili rekordy życiowe

PiSk

Kwietniowa Grand Prix
w pływaniu

J

uż po raz drugi w tym roku
młodzi pływacy stanęli do rywalizacji w knurowskiej Grand
Prix. Czołówka w poszczególnych kategoriach wiekowych
przedstawia się następująco:
- 25 m stylem dowolnym
- 8 lat i młodsi - dziewczęta 1. Alicja Masoń, 2. Wiktoria
Pawlik, 3. Dominika Rozumek,
- chłopcy - 1. Dawid Bismor,
2. Maksymilian Mozgawa, 3.
Michał Stolarski,
- 25 m stylem grzbietowym
- 8 lat i młodsi - dziewczęta - 1.
Wiktoria Pawlik, 2. Dominika
Rozumek, 3. Alicja Masoń, chłopcy - 1. Michał Stolarski,
2. Maksymilian Mozgawa, 3.
Dawid Skowroński,
- 50 m stylem dowolnym - 9
lat - dziewczęta - 1. Zuzanna
Szolc, 2. Julia Powiecka, 3.
Nikola Oleszczyk, - chłopcy
- 1. Adam Sgolik, 2. Błażej
Bondza, 3. Wiktor Ciupke, - 10
lat - dziewczęta - 1. Karolina
Niewiadomska, 2. Wiktoria
Kochowska, 3. Patrycja Nahibowicz, - chłopcy - 1. Szymon
Swaczyna, 2. Michał Sobieraj,
3. Przemysław Midura,
- 50 m stylem grzbietowym - 9 lat - dziewczęta - 1.
Zuzanna Szolc, 2. Julia Powiecka, 3. Julianna Wieczorek,
- chłopcy - 1. Adam Sgolik,
2. Wiktor Ciupke, 3. Błażej
Bondza, - 10 lat - dziewczęta
- 1. Karolina Niewiadomska,
2. Zuzanna Surdel, 3. Paulina

Kozik, - chłopcy - 1. Szymon
Swaczyna, 2. Michał Sobieraj,
3. Przemysław Midura, - 11 lat
- dziewczęta - 1. Kalina Kaleta,
2. Alicja Powiecka, 3. Justyna
Pietrykowska, - chłopcy - 1.
Dawid Pawlik, 2. Krzysztof Marek, 3. Rafał Szopniewski, - 12
lat - dziewczęta - 1. Weronika
Morciszek, - chłopcy - 1. Jakub
Lewicki, 2. Szymon Dudziński,
- 13 lat - dziewczęta - 1. Magdalena Ociepa, 2. Alicja Matuszek,
- chłopcy - 1. Marcin Gaik,
- 50 m stylem klasycznym
- 9 lat - chłopcy - 1. Oscar Głowacki, - 10 lat - dziewczęta - 1.
Zofia Sontag, 2. Patrycja Nahibowicz, 3. Alicja Skowrońska,
- 11 lat - dziewczęta - 1. Kalina
Kaleta, 2. Alicja Powiecka, 3.
Emilia Szynkowska, - chłopcy
- 1. Dawid Pawlik, 2. Krzysztof
Marek, - 12 lat - chłopcy - 1.
Jakub Lewicki, 2. Szymon Dudziński, - 13 lat - dziewczęta - 1.
Alicja Matuszek, - chłopcy - 1.
Marcin Gaik,
- 400 m stylem dowolnym
- 11 lat - dziewczęta - 1. Justyna
Pietrykowska, - 12 lat - dziewczęta - 1. Weronika Morciszek,
- 13 lat - dziewczęta - 1. Magdalena Ociepa.

Klasyﬁkacja
po II rundzie GP:

- dziewczęta - 8 lat i młodsze - 1. Alicja Masoń, 2. Wiktoria Pawlik, 3. Dominika Rozumek, - 9 lat - 1. Zuzanna Szolc,
2. Julia Powiecka, 3. Karolina
Krystek, - 10 lat - 1. Karolina
Niewiadomska, 2. Patrycja Nahibowicz, 3. Zofia Sontag, - 11
lat - 1. Kalina Kaleta, 2. Alicja
Powiecka, 3. Justyna Pietrykowska, - 12 lat - 1. Weronika
Morciszek, 2. Emilia Browarska, 3. Martyna Kisielewska,
- 13 lat - 1. Alicja Matuszek,
Magdalena Ociepa, 3. Oliwia
Biernat,
- chłopcy - 8 lat i młodsi
- 1. Maksymilian Mozgawa,
2. Michał Stolarski, 3. Dawid
Bismor, - 9 lat - 1. Adam Sgolik, 2. Wiktor Ciupke, 3. Błażej
Bondza, - 10 lat - 1. Szymon
Swaczyna, 2. Michał Sobieraj,
3. Maciej Wieczorke, - 11 lat 1. Dawid Pawlik, 2. Krzysztof
Marek, 3. Paweł Król, - 12 lat - 1.
Jakub Lewicki, 2. Szymon Dudziński, 3. Jakub Kalkan, - 13
lat - 1. Marcin Gaik, 2. Robert
Wyrobek, 3. Filip Lamla.
PiSk

informacja własna
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Kto ma rację?

IV liga

To będzie mecz
o „sześć” punktów

Kolejna porażka Jedności 32
Przyszowice stawia ten zespół
w trudnej sytuacji, ale jeżeli w
sobotę wygra mecz o „sześć”
punktów z Fortecą Świerklany

J

to złapie głębszy oddech.
Concordia Knurów również
przegrała, ale jej sytuacji w tabeli jest jeszcze w miarę spokojna.
PiSk

20. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Sarmacja Będzin 1:3
0:1 Kozłowski (61), 1:1 Młynek (75), 1:2 Malicki (81), 1:3 Dyrda (90+1)
Concordia: Kuczera, Knot,
Mateusz Mikulski, Bąk, Czajka,
1. Gwarek T.G.
51
Pstuś (74. Szewczyk), Szczu2. Radzionków
41
rek, Buchalik, Górka, Mawo
3. Grodziec
40
(72. Gajek), Młynek.
4. Myszków
37
Przemsza Siewierz - GKS II
5. Sarmacja
36
6. Poraj
34
Katowice 1:0, Raków II Czę7. GKS II K.
33
stochowa - Zieloni Żarki 5:1,
8. Slavia
31
Górnik Piaski - Slavia Ruda
9. Raków II
29
Śląska 3:3, Unia Ząbkowice 10. Concordia
27
Polonia Poraj 0:3 (walkower),
11. Przemsza
23
RKS Grodziec - Górnik Wesoła
12. Wesoła
23
1:0, Przyszłość Ciochowice
13. Piaski
20
- Gwarek Tarnowskie Góry
14. Żarki
12
0:9, MKS Myszków - Ruch
15. Ciochowice
0
Radzionków 0:2.
16. Ząbkowice
19

est spór. Uczestniczy w
nim czterech byłych piłkarzy Concordii i obecny
zarząd knurowskiego klubu.
Pierwsi walcząc o należne ich
zdaniem gratyfikacje finansowe z tytułu reprezentowania
Concordii skierowali swe kroki do kancelarii prawnej. Rozmawiają również na temat swej
sytuacji z Polskim Związkiem
Piłkarzy i Sądem Polubownym
przy Polskim Związku Piłki
Nożnej.
Jeżeli Łukasz Pilc, Marcin
Rozumek, Marcin Modrzyński i Łukasz Spórna wygrają
ten „mecz”, klub może mieć
problemy z otrzymaniem licencji.
A pa m ięt ać na le ż y, ż e
Concordia musi jeszcze spłacić byłego trenera Wojciecha
Kempę.
Co na to stojący na czele
zarządu Andrzej Michalewicz?
- Takie sprawy powinny
być załatwiane w klubie i obie

strony powinny dążyć do polubownego porozumienia mówi. - Klub ma argumenty,
które przemawiają na naszą
korzyść. Uznajemy, że piłkarze
nie wypełnili kontraktów, a oni
domagają się wypłaty między 5
a 7 tysięcy złotych dla każdego.
Sąd powszechny w jednym
przypadku pozew odrzucił, ale
rzeczywiście zawodnicy mają
prawo odwołać się do Sądu
Polubownego przy PZPN.
Innego zdania są piłkarze. - Graliśmy dla Concordii
praktycznie przez całą naszą
przygodę z piłką, a na koniec
zostaliśmy potraktowani jak
najgorsi - mówią zgodnym
głosem. - Klub zachował się
bardzo nie fair, a ponadto nie
wywiązał się z zapisów kontraktowych. Dlatego chcemy
odzyskać to, co nam się należy.
Jak widać, spór trwa w
najlepsze.
Piotr Skorupa

20. KOLEJKA, GRUPA II:

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

20. KOLEJKA - GRUPA III:
Naprzód Rydułtowy - Naprzód
Borucin 1:1, ŁTS Łabędy Fortuna Gliwice 6:0, Czarni
Pyskowice - Rafako Racibórz
2:0, Wilki Wilcza - Dąb Gaszowice 3:0, Zryw Radonia
- KS 94 Rachowice 0:1, LKS
Krzyżanowice - Zameczek
Czernica 4:2, Jedność Jejkowice - Silesia Lubomia 1:1,
Zuch Orzepowice - LKS 1908
Nędza 2:3.

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

39
39
38
37
36
35
29
28
28
27
26
24
23
16
10
9

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

47
46
40
37
36
36
31
29
29
28
26
20
20
16
6
5

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

Kilkanaście lat temu w Kielcach powstał Kabaret Skeczów
Męczących. Nazwa tej grupy
pasuje do sytuacji w knurowskim klubie. Nasuwa się jednak
pytanie, śmiać się z tej sytuacji,
czy płakać? Mam nadzieję,
że odpowiedź poznamy już w
najbliższy poniedziałek. Przed
kilkoma dniami na oficjalnej
stronie Concordii ukazała się
bowiem lakoniczna informacja
mówiąca o tym, że 25 kwietnia
odbędzie się jedno z najważniejszych zebrań członków klubu.

Lakoniczna, bo nie podano, czy
będzie to Walne Zebranie, czy
może Nadzwyczajne Walne, a
może Walne Sprawozdawczo-Wyborcze?
Do owej lakonicznej informacji dopisano jedynie, że ma
zostać utworzona spółka z o.o.,
do której zostanie przeniesiona
drużyna seniorów. Z kolei zespoły dziecięco-młodzieżowe mają
pozostać w stowarzyszeniu.
Chyba zapowiadają się
zmiany...
Piotr Skorupa

foto-migawka

Knurowska
ekstraklasa

K

nurów jest miastem, w
któr y m w ychowało się
wielu utytułowanych piłkarzy.
Niektórzy z nich po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczęli pracę w roli trenerów.
Obecnie mamy w ekstraklasie
Marcina Brosza, który stoi na
czele sztabu szkoleniowego Korony Kielce, w Górniku Zabrze
asystentem Jana Żurka jest inny
wychowanek Concordii - Józef
Dankowski, a w Śląsku Wrocław Mariuszowi Rumakowi

asystuje Dariusz Dudek.
W miniony weekend doszło
do konfrontacji dwóch przyjaciół. Po jednej stronie barykady
stanął Marcin Brosz, po drugiej - Dariusz Dudek, a po 90
minutach Korona zremisowała
ze Śląskiem 1:1.
Jest jeszcze w Polsce inne
miasto porównywalne z Knurowem, które dostarczyło klubom ekstraklasy aż tylu trenerów?
PiSk

Jednak
Kazachstan

Reprezentacja Polski nie
weźmie udziału w tegorocznych mistrzostwach świata
w futsalu. „Biało-czerwoni”
z knurowianinem Rafałem
Krzyśką w składzie, przed
rewanżow ym meczem barażow ym z Kazachstanem

nie byli na straconej pozycji,
bowiem pierwsze spotkanie
zakończyło się remisem 1:1.
Niestety rewanż od początku
przebiegał pod dyktando Kazachów, którzy pokonali naszą
reprezentację 7:0.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Klasa okręgowa

Co to będzie,
co to będzie?

Dariusz Dudek i Marcin Brosz przez wiele lat
ze sobą współpracowali. Teraz pracują w innych
klubach, ale wciąż się przyjaźnią. W Knurowie
mieliśmy ostatnio okazję zobaczyć ich w czasie
charytatywnego turnieju siatkarskiego „Gramy
dla Martina”

Foto: prywatne

Unia Turza Śląska - Jedność 32 Przyszowice 6:1
1:0 Kulczyk (14), 2:0 Hanzel (26), 3:0 Kulczyk (49), 3:1 Hajok (77), 4:1
Hanzel (83), 5:1 Polak (88), 6:1 Polak (90+2).
Jedność: Szindler, Zabawczuk
(65. Bartosiewicz), Szaruga,
1. Turza Śląska
44
Pilc, Wolniewicz, Mrozek, Przy2. Krupiński
35
bylski (81. Fiedel), Spórna, Szoł3. Polonia Ł.G.
34
tysek (77. Modrzyński), Hajok,
4. Tychy II
34
Kozdroń (51. Kiełtyka).
5. Drzewiarz
32
6. Pszczyna
32
Drzewiarz Jasienica - GTS Boj7. Radziechowy
30
szowy 3:0, Gwarek Ornontowice
8. Landek
28
- Granica Ruptawa 1:1, GKS
9. Racibórz
27
II Tychy - Iskra Pszczyna 2:0,
10. Ruptawa
26
Polonia Łaziska Górne - Radzie11. Szczakowianka
24
chowy Wieprz 5:1, Unia Racibórz
12. Bojszowy
23
- Spójnia Landek 3:1, Krupiński
13. Ornontowice
22
Suszec - ROW II Rybnik 0:0,
14. Przyszowice
21
Forteca Świerklany - Szczako15. Świerklany
19
wianka Jaworzno 0:0.
16. ROW II
14

Foto: Piotr Skorupa
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Podobno wszystkie drogi prowadzą do
Rzymu, trudno więc się
dziwić, że Michał Bagiński z Knurowa
bez problemu trafił na
derby Wiecznego Miast a pomiędzy Lazio
i AS Roma.

Taki trykot na licytację dla Martina przekazał
reprezentant Polski w futsalu i jednocześnie
knurowianin Rafał Krzyśka
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W finale ograli Górnika

Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

Vibovit na podium 10

poniedziałkowy wieczór
zakończyła się 26. edycja
rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej, w której już
przed tygodniem mistrzowski
tytuł wywalczyła IPA Knurów.
Świeżo upieczony mistrz w
ostatniej kolejce zgarnął trzy
punkty bez walki, a następnie
rozegrał wewnętrzny sparing,
gdyż jego rywal Team Stalmet
nie przystąpił do meczu posiadając zaledwie trzech zdolnych
do gry zawodników.
Ostatnią niewiadomą tego
sezonu było zatem miejsce na
najniższym miejscu podium,
o k tóre tocz ył y korespondencyjny pojedynek Vibovit i
Tritech. Ci drudzy nie bez trudu pokonali ostatni w tabeli

Keno Energy Team i liczyli na
porażkę swojego konkurenta
w pojedynku z Bud-Expert
Teamem. I chociaż drużyna
Piotra Rolnika była niezwykle
zmot y wowana w ystawiając
do gry aż 11 zawodników, to
Vibovit okazał się tego dnia
znacznie lepszym zespołem
wygrywając różnicą sześciu
goli. Dzięki temu najbardziej
utytułowana drużyna MLPNH znalazła się na podium
już po raz 17.
Ostatnim akordem halowego sezonu będzie Turniej
o Puchar Prezydenta Miasta
Knurowa połączony z oficjalnym wręczeniem nagród - 7
maja, godz. 9.00.

dali szans Górnikowi Zabrze,
zwyciężając 2:0.
Po ostatnim meczu turnieju okazało się, że do zwycięstwa drużynowego knurowianie dorzucili jeszcze koronę króla strzelców Dominika
Dudka i tytuł dla najlepszego
zawodni ka turnieju, któr y
otrzymał Paweł Chrośnik.
APN reprezentowali: Kacper Jatta, Paweł Chrośnik,
Toma sz Smugaj, Dom i n i k
Dudek, Patryk Bodanko, Ma-

c iek Stola rcz y k, Dom i n i k
Kond ratow icz , K a rol Sz ymecki, Damian Michałowski,
Sz y mon Ad a mus , Sz y mon
Sternal, Dominik Marek, Eryk
Maj, Oliver Mansfeld, Bartosz
Kujawa, Kamil Mazurek i Igor
Stulik.
Drugi knurowski zespół Concordia uplasowała się na
miejscu siódmym. W grupie
przegrała 2:6 z APN, 1:3 z ROW-em Rybnik i zremisowała
4:4 z Piastem Gliwice. W me-

1. APN Knurów
2. Górnik Zabrze
3. MKS Zaborze
4. ROW Rybnik
5. Piast Gliwice
6. MOSiR Czerwionka
7. Concordia Knurów
8. AKS Mikołów

czu o siódme miejsce Concordia po regulaminowym czasie
gry remisowała 0:0 z AKS-em
Mikołów, by wygrać w rzutach
karnych 3:2.
PiSk

Foto: APN

W

-lat kowie z A kademii
P i ł k i Noż nej w y g r ali silnie obsadzony turniej,
który odbył się w Knurowie.
Podopieczni Krzysztofa Nieradzika rozpoczęli triumfalny marsz od pokonania 6:2
kolegów z Concordii. Później
przegrali 0:1 z ROW-em Rybnik i zremisowali 2:2 z Piastem
Gliwice, co w ystarczyło do
awansu do półfinału. Akademicy rozgromili w nim MKS
Zaborze 5:1, z kolei z finale nie

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA

Waldemar Jachimowski

WYNIKI 21. KOLEJKI Z DNIA 18.04.2016

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
Grzegorz Górka
Tomasz Dura
Mateusz Bogumiło
Wojciech Rozumek
Michał Szczurek
Adrian Zabłocki

21
21
21
21
21
21
21
21

51 144-61
48 146-48
40 110-77
38 105-90
29 104-78
23 72-121
10 64-129
6 64-194

16
16
12
12
9
7
3
2

3
0
4
2
2
2
1
0

DFK Schlesien Rokita
DFK Schlesien Rokita
Team Stalmet
Tritech
IPA Knurów
TKKF Mistral Intermarche
IPA Knurów
Tritech
Vibovit

2
5
5
7
10
12
17
19

Wygraliśmy! - cieszą się zawodnicy knurowskiej akademii piłkarskiej

60
41
35
30
27
24
22
22
19

Nie lada niespodzianka czekała na zawod
ników Akademii Piłki
Nożnej z rocznika 2003 i młodsi. Ich
trener - Michał Grodoń
zaprosił na zajęcia Beniamina Bołdy
sa, który uprawia futbol
amerykański i reprezentuje Silesię Rebel
s.

Klasa A

Zmiana lidera
Najwięcej bramek w meczach 21 kolejki padło w spotkaniu Sokoła Łany Wielkie z Naprzodem Żernica. Gospodarze
wygrywając zdecydowanie 5:1
zapewnili sobie awans na fotel lidera i zakończyli tym samym serię Naprzodu, który nie przegrał
trzech wcześniejszych spotkań.
21. KOLEJKA:
Społem Zabrze - Jedność 32 II
Przyszowice 1:0, Zamkowiec
Toszek - MKS Zaborze Zabrze
3:2, Tęcza Wielowieś - Drama Kamieniec 0:1, Gwiazda
Chudów - Młodość Rudno
2:2, Gwarek II Ornontowice Carbo Gliwice 3:1, Sokół Łany
Wielkie - Naprzód Żernica 5:1,
Walka Makoszowy - Ruch
Kozłów 0:3, Piast Pawłów MOSiR Stal Zabrze 0:4.

PiSk

Po trzech z rzędu zwycięstwach z minimalną porażką
musieli się pogodzić „rezerwiści” Jedności 32 Przyszowice, z
kolei Gwiazda Chudów ma już
na swym koncie cztery mecze
bez zwycięstwa.
PiSk
1. Łany Wielkie
2. Rudno
3. Carbo
4. Zaborze
5. Ornontowice II
6. Stal
7. Kamieniec
8. Toszek
9. Kozłów
10. Żernica
11. Walka
12. Wielowieś
13. Przyszowice II
14. Społem
15. Chudów
16. Pawłów

Zapraszamy na przegladlokalny.eu

50
49
39
35
34
33
32
28
28
25
24
24
22
21
17
13

We wtorek odbył się finał Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrze (Górnik II Zabrze - Tempo Paniówki 1:0).
Relację i zdjęcia znajdziecie na www.przegladlokalny.eu
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III Liga
kobiet

foto-migawka
Foto: APN

Keno Energy Team - Tritech 6:8 (4:2)
Jakub Karmański 3, R. Kożuszek 2, Jacek Karmański - K. Idziaszek 4, G. Górka, K. Górka, M. Szczurek, D. Wiercioch
żółte kartki: K. Idziaszek, G. Górka, K. Górka (Tritech) – P. Grzegorczyk (KET).
IPA Knurów - Team Stalmet 5:0 walkower
Team Stalmet nie stawił się do gry
DFK Schlesien Rokita – TKKF Mistral Intermarché 4:1 (3:1)
A, Mnochy 4 – P. Grzybek
żółta kartka: D. Skutnik (DFK)
Vibovit – Bud-Expert Team 8:2 (2:1)
A. Zabłocki 5, M. Sikora 2, K. Kijak – K. Paczkowski, Ł. Górczyk

Wisła Skoczów - Rekord II
Bielsko-Biała 8:0, Wilki Wilcza
- Polonia Tychy 1:0, Gwarek
Ornontowice - KKP Mikołów
0:1, MKS Żory - UKS Gamów
0:6, Granica Ruptawa - Gimnazjum Istebna 1:7.
1. Istebna
2. Tychy
3. Wilcza
4. Skoczów
5. Gamów
6. Rekord II
7. Ornontowice
8. Żory
9. Ruptawa
10. Mikołów

34
33
30
28
25
14
9
6
6
4

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

30
27
27
18
13
13
12
9
7
4

Klasa C

Klasa B
17. KOLEJKA:

11. KOLEJKA:

Quo Vadis Makoszowy - Concordia II Knurów 3:2
Bramki dla Concordii: Hałas, Michał Mikulski.
Concordia II: Widera, Bajer (65. Nowosielski), Bociek, Gałach,
Idziaszek, Jurewicz (46. Ha1. Borowa Wieś
37
łas), Karwowski, Lipka, Michał
2. Pławniowice
37
Mikulski, Przesdzing, Steiman
3. Rudziniec
36
(46. Zakrzewski).
4. Sierakowice
33
Start Kleszczów - Burza Bo5. Kleszczów
32
rowa Wieś 4:3, Start Siera6. Bujaków
31
kowice - LKS 45 Bujaków
7. Świbie
24
2:1, Naprzód Świbie - Amator
8. Quo Vadis
22
9. Concordia II
20
Rudziniec 0:0, Victoria Pil10. Ziemięcice
20
chowice - Leśnik Łącza 2:2,
11. Kozłów II
19
Pogoń Ziemięcice - Ruch II
12. Łącza
15
Kozłów 3:0, KS Bojków - Olim13. Pilchowice
3
pia Pławniowice 0:3 (vo).
14. Bojków
10

Młodość II Rudno - Drama
II Kamieniec 3:4, Naprzód
Łubie - Kłodnica Gliwice 5:3,
Wilki II Wilcza - Ślązak Bycina
8:3, LKS 45 II Bujaków - Orzeł
Stanica 2:0, Sośnica Gliwice Korona Bargłówka 6:0.

Nie tylko Górka, ale i Litwin

Przed tygodniem informowaliśmy, że do zarządu
Podokręgu Zabrze został wybrany knurowianin Wojciech
Górka. Dzisiaj uzupełniamy tę
informację, bowiem członkiem
Wydziału Gier i Ewidencji w

13. KOLEJKA:

Śląskim Związku Piłki Nożnej
Podokręg Zabrze został Artur
Litwin. Na co dzień jest on
związany z knurowską APN,
gdzie pełni funkcję koordynatora do spraw organizacyjnych.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI
Z 12 KWIETNIA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Janusz Nowak
- 2.208
1. Zbigniew Ciszewski - 22.644
2. Wojciech Napierała - 2.119
2. Wojciech Napierała - 20.912
3. Bernard Musiolik
- 2.039
3. Piotr Palica
- 19.402
4. Joachim Makselon - 1.995
4. Stefan Wroblowski - 19.187
5. Edward Nowak
- 1.982
5. Tadeusz Kamczyk - 19.042
6. Zbigniew Ciszewski - 1.982
6. Joachim Makselon - 18.509
7. Zdzisław Gumienny - 1.941
7. Czesław Antończyk - 18.268
8. Bogdan Litwin
- 1.849
8. Jerzy Niewiadomski - 18.080
9. Józef Antończyk
- 1.845
9. Bernard Wróbel
- 17.964
10. Alojzy Kopiec
- 1.830
10. Kazimierz Fąfara - 17.941
11. Piotr Luberta
- 1.817
Kolejny turniej odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Pożytek z pszczół
Knurów

Foto: Paweł Gradek
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Pasieka w środku miasta? Pan Marek udowadnia,
że to możliwe. Kiedy go odwiedzamy, przygotowuje
drewniane ramki do czyszczenia. - Rozwijam gniazda,
żeby w maju, gdy zakwitnie rzepak, pszczoły miały
siłę - tłumaczy

F

arski ogród to prawdziwy raj dla
pszczelich rodzin. Dzięki temu,
że ukryty za betonowym ogrodzeniem, nie dociera tu zgiełk miasta. W głębi stoi rząd uli, w których
mieszka 9 rodzin. Jeszcze niedawno
było ich 12. Niestety, 3 nie przetrwały
łagodnej zimy.
Tym królestwem od wielu lat

zarządza pan Marek. Przyznaje, że
bakcyla pszczelarstwa zaszczepił w
nim teść.
- Początkowo tylko mu pomagałem, mając przy tym więcej strachu
niż radości. Kiedy teść zmarł, zająłem
się jego ulami.
Dziś nie wyobraża sobie życia bez
pszczół. One go uspokajają, a podpa-

Foto: Paweł Gradek

W ulach panuje idealny porządek
- każda pszczoła ciężko pracuje
na całą rodzinę

trywanie ich pracy dostarcza wielkiej
frajdy.
- To zupełnie inny świat, gdzie
wszystko jest uporządkowane. Tu nie
ma wyrachowania, zimnej kalkulacji.
Role są podzielone, hierarchia ustalona, każda pszczoła ciężko pracuje na
całą rodzinę - opowiada pan Marek.
Wie, że człowiek bez pszczoły
zginie, a pszczoła bez człowieka poradzi sobie. Przytacza słowa Alberta
Einsteina wieszczące, że jeśli pszczoły
znikną, człowiekowi pozostaną cztery
lata życia.
Na początku litanii przewin wobec
tych pożytecznych owadów znajdują
się: stosowanie oprysków i uprawa
roślin genetycznie modyfikowanych.
Niewiedzą bądź głupotą można nazwać coraz częstsze dewastacje i
kradzieże uli.
Takie hobby wymaga poświęcenia i wytrwałości. W Leboszowicach
czy Gierałtowicach pasieki przechodzą z pokolenia na pokolenie.
Nie wszędzie tak jest. Pan Marek
ze smut k iem dodaje, że bra kuje
młodych, którzy garnęliby się do
pszczelarstwa.
- Na jednym z naszych zebrań
pszczelarz, którego zapytano, komu
przekaże ule, rozpłakał się, bo nie ma
komu - wspomina.
Knurowianin jest w takiej samej
sytuacji. Myśl, że 20 lat pracy w pasiece
może kiedyś pójść na marne, staje się
coraz bardziej natarczywa.
Tymczasem pan Marek przygotowuje pszczoły do majowego kwitnienia rzepaku. Obchodzi się z nimi

- Pszczelarstwo wymaga
poświęcenia i wytrwałości,
ale daje też sporo
najprawdziwszej słodyczy
- zapewnia pan Marek

ostrożnie, zdradzając, że jeśli zdarzają
się użądlenia, to wyłącznie z jego winy.
Stos drewnianych ramek czeka na
czyszczenie i zdezynfekowanie sodą

kaustyczną. Przy ulach panuje spory
ruch. Nic dziwnego, drzewa w farskim
ogrodzie zaczęły kwitnąć.
/pg/
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