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AKTUALNOŚCI
Knurów. Udana podatkowa akcja skarbówki i magistratu

PIT-y spływały
jeden po drugim

Kilkaset osób skorzystało z obecności
pracowników gliwickiego II Urzędu Skarbowego
w Knurowie i złożyło zeznania podatkowe na
miejscu. – Robię tak co rok i byłabym zawiedziona,
gdyby takiej możliwości nie było – powiedziała
nam pani Bożena

Organizowana od kilkunastu lat akcja skarbówki i magistratu
cieszy się niezmiennym powodzeniem

www.przegladlokalny.eu

P

rzez ostatni tydzień na wejściu
do knurowskiej Straży Miejskiej najlepiej sprawdziłyby
się drzwi... obrotowe. Co chwilę ktoś
wstępował do środka. Jednak nie
po to, aby zgłosić jakiś problem, ani
przyznać, że coś przeskrobał, lecz by
dopełnić formalności podatkowych.
Możliwość tę dała wspólna inicjatywa gliwickiej skarbówki i knurowskiego Urzędu Miasta. Tym razem
pracownicy II US pełnili dyżury w
siedzibie Straży Miejskiej. Na brak
pracy nie narzekali.
- Korzystam z tej sposobności od
pierwszej takiej akcji, czyli już od przeszło 10 lat – powiedziała Przeglądowi
pani Bożena. Knurowianka chwali sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z urzędnikami urzędu skarbowego.
– Wolę spotkać się twarzą w twarz i od
razu rozwiać wszelkie wątpliwości. Córka rozlicza się przez internet, ale mnie
jakoś te techniczne nowinki jeszcze nie
przekonują.
Podobnego zdania jest pan Jan z
osiedla 1000-lecia.
- Komputer mi sam wszystkiego nie
wyjaśni, a tu raz, dwa, dopytałem, o co
chciałem – mówi. – Zrobiłem sobie spacerek i załatwiłem sprawę, a na poczcie
najpierw wyczekałbym się w kolejce i
jeszcze za to zapłaciłbym kilka złotych.
Z możliwości złożenia zeznania
podatkowego w Knurowie skorzystało
kilkaset osób. Ostatni uczynili to w
poniedziałkowe (2 maja) popołudnie.
/bw/

Foto: Justyna Bajko

Knurów. Zaproszenie

Koksoremowcy
na Dzień
Hutnika

W drugi piątek maja
Stowarzyszenie Byłych
Pracowników PRUK
„Koksorem” zaprasza
na doroczne spotkanie
z okazji Dnia Hutnika

Zakładu już nie ma, ale są ludzie,
wspomnienia, przyjaźnie. Byli pracownicy Koksoremu nie tylko cenią
sobie wspólną przeszłość, ale i dbają
o to, by zawodowe znajomości trwały
nadal. Stąd spotykają się co roku, w
okolicach Dnia Hutnika, aby nieco
powspominać i dobrze się bawić. Tym
razem spotkanie odbędzie się w „Kredensie” (ul. Kapelanów Wojskowych 2,
dawny „Kosmos”). Zostało zaplanowane na 13 maja, a rozpocznie się o godz.
16.00. Organizatorzy zapraszają!
/-/

Paniówki

Festyn w Parku

Zespół Never For You będzie
gwiazdą Siódmego Festynu Rodzinnego w Parku Joanny w Paniówkach.
Impreza odbędzie się w sobotę,
początek o godz. 16. W programie
m.in. „Wesoła zabawa z Minionkami” i zabawa taneczna. Wśród atrakcji: wesołe miasteczko, przejażdżki
konne, urozmaicony i dobrze zaopatrzony bufet.

/bw/

ogłoszenie expresowe

Serdeczne podziękowania dla
kibiców i przyjaciół za przybycie na obchody 1 rocznicy
śmierci śp. Dawida Dziedzica.
Rodzina
2

Knurów

Izba pod
pięknym aniołem

Górnicy po pracy uciekali w świat natury,
w świat jasnych kolorów i oswojonych kształtów.
Szukali oddechu od ciemnych, kopalnianych
korytarzy, od nieustannego strachu. Knurowska
Izba Tradycji przypomina tę górniczą tęsknotę za
pięknem. Na ścianach, obok eksponatów, zawisły
obrazy malarek - Sybilli Golec i Urszuli Kędzior

K

olory uderzają już od progu. Na
ścianie, niedaleko wejścia, na
odwiedzających spoglądają różnobarwne anioły Sybilli Golec. Dalej, w
głębi, w miejscu, gdzie odwzorowano
tradycyjny śląski dom, wiszą obrazy
Urszuli Kędzior. Pod drodze mija się
również anioły na szkole, rysunkowe bajki, fragmenty knurowskiego
krajobrazu.
- Nasza izba jest nie tylko izbą tradycji górniczych, ale przede wszystkim
izbą tradycji miasta - mówi Bogusław
Szyguła, kustosz Izby Tradycji. - Malarze zawsze służyli górnikom. Malowali naturę, bo górnik, po wyjeździe z
dołu, bardzo chciał być bliżej natury.
Malarki są do siebie niepodobne:
pani Sybilla reprezentuje sztukę naiwną, pełną radości i kolorów; pani
Urszula maluje bardziej tradycyjnie

- jej obrazy tchną niepokojem i próbą
dotarcia pod podszewkę świata.
Panie, choć tak różne, pokazują
świat takim, jakim go widzą. I właśnie na tej różnorodności spojrzeń
zależało kustoszowi Szygule.
Wystawa, prezentująca współczesnych knurowskich artystów,
będzie miała ciąg dalszy. Bogusław
Szyguła już planuje zaproszenie
kolejnych twórców. A do odwiedzin
w Izbie Tradycji zaprasza słowami,
które napisał jeden z zaprzyjaźnionych bywalców: „Do Izby Tradycji przychodzą ludzie przyjaźni i
uśmiechnięci. Tutaj zatrzymał się
czas. To miejsce z klimatem i dobrą
energią. Zapraszamy do Izby pod
pięknym aniołem”.
Wystawa potrwa do grudnia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

nekrolog

Knurów. Szkoła średnia za nimi...

Czas na nowy etap
29 kwietnia w Domu Kultury
w Szczygłowicach odbyło się uroczyste
wręczenie świadectw abiturientom Zespołu
Szkół im. I.J. Paderewskiego

T

en wzruszający moment pożegnania ze szkołą średnią był okazją,
aby podziękować rodzicom uczniów za
ich oddanie, nauczycielom za wysiłek,
a władzom za wsparcie.
Z rąk, m.in. Doroty Gumienny,
dyrektor „Paderka” nagrody i wyróżnienia otrzymali najwybitniejsi
uczniowie. Stypendia Rady Rodziców za najwyższą średnią na świadectwie przyznano Natalii Hajduk
(I LO) i Grzegorzowi Szmidtowi
(Technikum nr 1). Świadectwa z
w yróżnieniem wręczono: Joannie
Besler, Annie Długosz, Katarzynie
Firmanty, Alicji Grali, Natalii Hajduk, Hannie Płaszczyk, Magdalenie

Rudnik, Oliwii Rusin, Grzegorzowi
Szmidtowi, Adrianowi Szymasze i
Sylwii Zajusz.
Padera, czyli Subiektywną Nagrodę Dyrektora Szkoły, otrzymali
Arkadiusz Smołka (I LO) i Patrycja
Kaszubińska (Technikum nr 1).
Dla uczniów, nauczycieli i rodziców zaśpiewał chór Schola Cantorum.
Wykonali pieśń „Gaudeamus igitur”
- utwór, który zazwyczaj „otwiera”
rok akademicki. Oby to piękne zakończenie było dla uczniów „Paderka”
początkiem wspaniałej przygody, niekoniecznie akademickiej.

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

ś.p. ERYKA SKORUPY
oraz wspierali nas
w najtrudniejszych chwilach
składa

Żona oraz Dzieci z Rodzinami

Tekst i foto: Justyna Bajko
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Legnica

Skazany za marihuanę
Knurowianin tłumaczył, że nie miał pojęcia o pięciu
kilogramach marihuany, które jego koleżanka
przewoziła w samochodowych progach. Sąd nie
uwierzył. Skazał Tomasza O. na dwa lata więzienia

Ale zatrzęsło!
W środę, tydzień temu, o godzinie
18.35 w Ruchu Szczygłowice
kopalni „Knurów-Szczygłowice”
doszło do wstrząsu o sile 2,7
stopni w skali Richtera

W

strząs wystąpił w rejonie ściany nr 15, w pokładzie 405/I,
poniżej poziomu 850 m.
- Jego epicentrum pojawiło się 130
metrów za frontem ściany, 70 metrów
od chodnika przyścianowego - precyzuje rzecznik prasowa Wyższego Urzędu
Górniczego w Katowicach, Jolanta Talarczyk. - Załoga została natychmiast
wycofana, a wydobycie wstrzymane.
Nikomu nic się nie stało.
Wstrząs nie wyrządził żadnych
szkód po ziemią. Jak na razie do WU-

Knurów

Zwinął
portfel

G-u nie wpłynęły żadne zgłoszenia
dotyczące zniszczeń na powierzchni.
Kopalnia przyjęła już takich kilkanaście.
Środowy wstrząs zakwalifikowano
do tzw. wysokoenergetycznych. Jego
skutki odczuli nie tylko knurowianie,
ale też mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn, gminy Pilchowice, a nawet południowych krańców Rybnika.
Po tym, jak górotwór odpoczął,
wznowiono wydobycie.
/g/

Knurów

Próbował

Robiąc zakupy warto pilnować
portmonetek pamiętając, że kieszonkowcy są wśród nas. W sobotni poranek, 30 kwietnia, pewna knurowianka,
wybrawszy się na targ, padła ofiarą
złodzieja, który pozbawił ją portfela
zawierającego 80 zł gotówki i kartę
bankomatową. Sprawę badają policjanci z knurowskiego komisariatu.

We wtorek, 26 kwietnia
ktoś usiłował włamać się do
garażu przy ul. Targowej. Próba się nie powiodła, szkoda
tylko drzwi garażowych, które
nieznany sprawca uszkodził,
próbując je odgiąć.
MiNa

wa lata temu na autostradzie
A4 w rejonie Legnickiego Pola
policja zatrzymała 30-letnią
wówczas zabrzankę i 40-letniego
knurowianina. Para zachowywała
się bardzo nerwowo. Zarzekała się,
że nie przewozi żadnych zakazanych
substancji. Zdradził ją jednak... zapach
ziół. Policja dokładnie sprawdziła pojazd. W odkształconych progach funkcjonariusze znaleźli 5 kg marihuany.
Prokuratora podejrzewała, że para
nie działała sama. Śledztwo trwało
kilka miesięcy. Ustalono, że Tomasz
O. i Elżbieta Sz., zanim przyjechali do
Polski, przebywali w Holandii i Niemczech i działali na zlecenie Zdzisława
B. i Arkadiusza S.
- Mężczyźni pilotowali transakcję,
wskazując środek transportu, miejsce
postoju i miejsce docelowe podróży w
Niemczech nieopodal holenderskiej
granicy. Wskazali też trasę powrotu
już z marihuaną oraz miejsce jej
przekazania na terenie Polski. Towarzyszyli też samochodowi kierowanemu przez Elżbietę Sz., poruszając się
samochodem Audi A 4 (należącym do
Zdzisława B.) Na bieżąco kontaktowali
się telefonicznie z Tomaszem O., co
umożliwiło im uniknięcie zatrzymania
przez Straż Graniczną - opisuje Liliana
Łukaszewicz z Prokuratury Okręgowej
w Legnicy.
Knurowianin i zabrzanka usłyszeli
zarzut przemytu środków odurzających. Mężczyzna nie przyznał się
do winy, udawał pokrzywdzonego.
Twierdził, że wybrał się tylko z koleżanką na zakupy do Berlina i nie miał
pojęcia, że ta „przy okazji” przemycała
narkotyki. Kobieta nie próbowała się
nawet tłumaczyć...
Wspólnicy pary wpadli dużo póź-

Gierałtowice

Złodziej
Rzucił
Z promilami kamieniem -cyklista?
MiNa

Knurów

Wilcza

42-letni mieszkaniec Gliwic dość
wyskokowo obchodził majowe święto – 3 maja o 7.20 miał w organizmie
2 promile alkoholu. Nie byłoby w
tym nic zdrożnego, gdyby nie fakt,
że w stanie „nieważkości” kierował
volkswagenem transporterem. Został
zatrzymany przez gliwicką drogówkę
w Wilczy, na ul. Rybnickiej. Postępowanie prowadzą kryminalni z Gliwic.

26 kwietnia o poranku, przy ul.
Kopalnianej, nieznany sprawca rzucił kamieniem w stronę toyoty argo.
Rzut był celny i spowodował straty
szacowane na około 8 tys. zł – kamień wybił boczną szybę, uszkodził
kierownicę i centralny wyświetlacz.
Postępowanie prowadzi knurowski
Komisariat Policji.
MiNa

MiNa

niej. Dzięki informacjom od zatrzymanych po paru tygodniach udało
się odszukać i zamknąć szefa grupy
Zbigniewa B.
- Mężczyznę oskarżono w grudniu
2014 r. o sprawstwo kierownicze w przemycie narkotyków. Zbigniew B. nigdy
nie przyznał się do winy, twierdził, że
jego znajomość z oskarżonymi nie była
związana z przemytem - dodaje rzeczniczka prokuratury.
Arkadiusza S., który pełnił rolę
pilota, zatrzymano dopiero 30 marca
2016 roku we Francji, kiedy próbował
uciec promem do Wielkiej Brytanii.
Za pomoc przy śledztwie (ujawnienie istotnych okoliczności popełnienia

przestępstwa oraz informacji o osobach
współdziałających, w tym na temat Arkadiusza S. i Zdzisława B.), Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zastosował wobec
Tomasza O. i Elżbiety Sz. nadzwyczajne
złagodzenie kary. Oboje skazał na 2 lata
pozbawienia wolności w zawieszeniu na
5 lat oraz grzywny w wysokości: 2,6 tys.
zł wobec zabrzanki i 9,6 tys. zł wobec
knurowianina. Zbigniew B. trafił za
kratki na pięć lat i otrzymał grzywnę
w kwocie 15 tys. zł. Arkadiusz Sz. dobrowolnie poddał się karze - dostał 2
lata. Musi także zapłacić grzywnę w
wysokości 3 tys. złotych.
jb

z redakcyjnej poczty

Kto niszczy zieleń?
Moja mała ojczyzna tonie w
zieleni. Kocham spacery po naszym
parku. Rano i nie tylko można spotkać wiewiórki. Z pobliskiego lasu
do naszej „jadłodajni” przychodzą
ubrane w kolorowe piórka krzykliwe
bażanty.
Kiedy tydzień temu w sobotę
szłam od strony sklepu „Stokrotka”, doznałam szoku. Jakaś firma
uwijała się jak w ukropie, ścinając
gałęzie i okaleczając młodą, piękną

brzozę. Czułam się fatalnie, bo
to tak, jak gdyby ktoś odrąbał mi
ramiona.
Dlaczego ktoś tak bezmyślnie
okrada Szczygłowice z zieleni i to w
czasie, gdy ona pokazuje nam swoje
piękno? Rozmawiałam z paniami,
prosiły, bym dzwoniła w obronie
brzozy. Zadaję więc pytanie: kto
pozwolił na ścinanie gałęzi, gdy
przyroda budzi się do życia?
Szczygłowiczanka

reklama

MiNa

Knurowska policja bada sprawę
kradzieży, do której doszło w Gierałtowicach, przy ul. Ks. Roboty. W czwartek, 28 kwietnia nieznany sprawca
skradł pistacjowy rower marki Giant
Cypres. Złodziej miał ułatwione zadanie – garaż, w którym stał jednoślad,
nie był zamknięty. Starty poniesione
przez właścicielkę pojazdu to około
1200 zł.

Foto: Internet

D

Knurów

Przegląd Lokalny Nr 18 (1207) 5 maja 2016 roku

3

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Wiaty od wiatru
Knurów
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Z gliwickim oddziałem Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami „Bezpieczna Łapa” szukamy nowych
domów dla bezpańskich psów
Wesoły i energiczny Krecik uwielbia zabawy.
Piesek ma około 1,5 roku i prawie całe swoje życie
spędził na wsi, przywiązany do krótkiego łańcucha, skazany na chłód zimą i skwar latem. Nawet
na budę nie zasłużył... Krecik jest wykastrowany
i ma komplet szczepień, dobrze dogaduje się z
innymi psami. Szuka domu; ludzi, którzy dadzą
mu coś więcej niż tylko krótki łańcuch...

Przystankowa wiata bez ściany nie spełnia swojej
roli, toteż gmina załata to, co zostało zniszczone
przez wandali lub czas
czas ostatniej sesji Rady Miasta.
O szansę na poprawę stanu rzeczy
zapytaliśmy w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Knurów. Jak usłyszeliśmy, wiaty
będą reperowa ne – w pier wszej
kolejności te, które padły ofiarą
wandali. Uzupełnianie ścian będzie
jednak prowadzone nie od razu, ale
stopniowo – na miarę możliwości

finansowych wydziału.
Na niektórych knurowskich przystankach są też wiaty, które nigdy nie
miały bocznych ścianek – tak zostały
zaprojektowane. Ich przebudowa póki
co nie jest brana pod uwagę. Aby móc
cokolwiek powiedzieć na temat takiej
ewentualności, konieczna byłaby opinia producenta.

3-letni Halk to niezwykły pies o pięknym umaszczeniu. Lubi biegać i spacerować, więc pewnie
najlepiej czułby się w domu z ogrodem. Szybko
się zaprzyjaźnia - z ludźmi i innymi psami. Halk
będzie nie tylko ozdobą każdej posesji, ale przede
wszystkim wiernym i wspaniałym towarzyszem.

MiNa
Foto: Bogusław Wilk

S

chronienie przed deszczem
czy śniegiem, a latem zbawienny cień – wiaty przystankowe są dla pasażerów nieocenione
o każdej porze roku. Jednak często
dach i ławeczka to za mało. Gdy
mocno wieje, a do przyjazdu autobusu pozostał jeszcze kwadrans,
można się przekonać, że wiata bez
ściany to żadne schronienie. A takich w Knurowie powoli przybywa,
w dużej mierze za sprawą wandali.
Ot, choćby 13 kwietnia pewien
bezdom ny 24 -latek demolowa ł
przystanek przy ul. Michalskiego.
Działania przerwała mu policja,
zawiadomiona przez przypadkowego świadka, jednak wandal zdążył
stłuc szklaną ścianę.
Skargi mieszkańców na wiaty
bez bocznych ścianek sprawił y,
że temat został poruszony pod-

Bari jest młody i silny, ale źle czuje się w schronisku. Tęsknie patrzy przez kraty, marząc o chwili,
kiedy ktoś zabierze go do domu i rozjaśni smutek
w oczach. W zamian da to, co ma najlepszego przyjaźń i przywiązanie. Bari sprawdzi się jako
pies stróżujący. Potrafi zadbać o swój dom, ochronić go przed nieproszonymi gośćmi.

Max był kiedyś czyjś, ale szybko znudził się swojej
pani. Kiedy przestał być słodkim szczeniakiem,
właścicielka chciała się go pozbyć za wszelką cenę...
Uratowany cudem od niechybnej śmierci, trafił do
domu, gdzie rządziło czternaście kotów. Aby nie
straszył kociąt, całe dnie spędzał na krótkim sznurku. W końcu znalazł się w schronisku. Max, mimo
ciężkich przeżyć, jest pieszczochem, przyjaznym dla
zwierząt i innych ludzi. Uwielbia biegać i bawić się.

Kilka lat temu wandale rozwalili
przystankowe szyby w drobny mak...

5-letniego Badiego los ciężko doświadczył. W
ostatniej chwili uratowano go przed śmiercią miał zostać zabity na smalec... Badi żyje, dzięki
odważnym i szlachetnym ludziom, którzy mieli
siłę przeciwstawić się barbarzyństwu. Ale to nie
koniec walki. Teraz piesek walczy o dom. Badi
uwielbia się przytulać. Jest grzecznym i ułożonym
pieskiem. Sprawi radość niejednej dobrej osobie.
Zainteresowani adopcją psów proszeni są o
kontakt (tel. 606 302 223), więcej szczegółów
na stronie: www.bezpiecznalapa.pl

sygnały czytelników
32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Foto: Justyna Bajko

Pięknie i...
trochę strasznie
... konsekwencje odczuwają wszyscy oczekuący na autobus

śladem naszych publikacji

Mężczyzna spłonął żywcem
Po publikacji artykułu pt. „Mężczyzna spłonął żywcem”
z redakcją skontaktowała się Pani Joanna, córka zmarłego
knurowianina, która odniosła się do treści tekstu

- To tragiczne i osobiście bardzo
bolesne dla mnie wydarzenie. Rozumiem i akceptuję, że media w takich
sytuacjach czynią swoją powinność,
jednak w publikacji na łamach gazety
znalazły się sformułowania, które
wymagają sprostowania. Nie jest
bowiem prawdą, że mój Tato spłonął
żywcem, bowiem z informacji przeka4

zanej mi przez prokuratora wynika,
że bezpośrednią przyczyną śmierci
było zatrzymanie akcji serca. Tak
więc w chwili pożaru mój Tato już nie
żył. Nie był też – wbrew temu co zostało napisane – obłożnie chory, lecz
niepełnosprawny (miał kłopot z biodrem). Nie był również samotny, gdyż
przyjeżdżając z Niemiec mieszkałam

z Tatą, a jeśli mnie nie było, to czynił
to mój kuzyn, a ponadto odwiedzała
go sąsiadka. W końcówce artykułu
jest informacja, że mieszkanie czeka
gruntowny remont, sfinansowany z
ubezpieczenia. Niestety, tak nie będzie – to nie jest prawda.
Joanna Kaminska

- W poniedziałek trafiłam na
kibicowski happening przy ul.
Dworcowej, w rocznicę śmierci
Dawida. Efektowny, nawet bardzo
efektowny, to fakt. Ale widziałam,
że niektórzy ludzie – przypadkowi przejezdni i piesi – trochę
strachu się najedli. Te stroje,
mask i-ko ś c iotr upy, no i do ść
nieskoordynowane zachowanie
młodzieży, wyskakującej na drogę przed maski aut, wykrzykującej mało parlamentarne hasła,
we mnie też wzbudziło lęk. Mnie
przestraszyło, ale moi synowie
byli zachwyceni. Sama nie wiem,

czy się z tego cieszyć czy jeszcze
bardziej bać...
A. z Knurowa

A gdzie zebra?

- Przy ul. Zwycięstwa drogowcy
wymienili nawierzchnię na 300-metrowym odcinku. Fajnie, jest OK.
Ale dlaczego nie namalowali białych
pasów na dwóch przejściach dla
pieszych, na których położyli nowy
asfalt? Litr farby z pewnością by
wystarczył, kwadrans roboty. Czepiam się? Może i tak, ale co szkodziło zrobić wszystko do porządku
za jednym razem...
Roman
Not. bw

ogłoszenie

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.05.2016 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Zespół
Szkoła
Szkoła
Zespół

Podstawowa Nr 1 – ul. Słoniny
Szkolno – Przedszkolny – ul. Michalskiego
Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkół Nr 1 – Al. Lipowa
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Krywałd

Jak się nie dać
oszustom...

...to główny, choć nie jedyny temat spotkania członków
Koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z sierż. szt. Anną Winiarską-Żak

S

potkanie odbyło się w środę, 27
kwietnia, w salce parafialnej
przy kościele p.w. św. Antoniego
z Padwy. Dla członków krywałdzkiego Koła była to świetna okazja, by
nieco bliżej poznać swoją dzielnicową – sierż. szt. Anna Winiarska-Żak
sprawuje tę funkcję niedługo, bo od
pół roku. Przedstawiwszy się zgromadzonym, pani dzielnicowa rozdała
magnesy z numerami telefonów (w
tym własnego), aby w razie potrzeby
były pod ręką (czyli na lodówce).
Zaproszenie gościa to pomysł
Tadeusza Wolfa, nowego prezesa Koła
nr 2 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. On właśnie
poprowadził środowe spotkanie, poświęcone przede wszystkim temu, jak
nie stać się ofiarą przestępstwa. Temat
ważny, bo seniorzy nader często stają
się celem rozmaitych oszustów.
– Nigdy nie możemy być pewni,
że jesteśmy całkowicie bezpieczni i że
nic nam nie grozi – mówił na wstępie
Tadeusz Wolf.

„Na piersi” i „na jaja”

Osoby starsze z reguły są życzliwe,
szczere i ufne. Gościnność każe im
otwierać drzwi tym, którzy pukają,
otwartość – odpowiadać na zadawane
pytania. Do tego same są uczciwe, więc
trudno im przewidzieć nieuczciwość
rozmówcy, któremu patrzą w oczy.
Tymczasem przestępcy stosują przeróżne metody, od typowych sposobów

Knurów. Zdarzyło się 85 lat temu...

Wyciął dzieci
w pień

Spotkanie z panią dzielnicową prowadził przewodniczący Koła
nr 2 - Tadeusz Wolf

„na wnuczka” po zupełnie zaskakujące, jak choćby sposób „na piersi”,
o którym wspomniał prezes Wolf,
nawiązując do zdarzenia z Biłgoraja
sprzed paru miesięcy. Otóż 76-latek
wpuścił do mieszkania dwie kobiety,
chcące rzekomo zostawić wiadomość
dla jego sąsiadki. Gdy jedna z nich
uniósłszy bluzkę prezentowała seniorowi swoje wdzięki, druga tymczasem
skradła mu oszczędności (w sumie 17
tys. zł).
Pani dzielnicowa wspomniała z
kolei o metodzie „na jaja”, która, co
prawda, dotyczy drobniejszych kwot,
ale dla emerytów liczy się przecież
każdy grosz. Pukający do drzwi oferuje sprzedaż swojskich jaj, bierze od

Krywałdzianie mieli do gości wiele pytań

Knurów. Rodzina 500+

Ruszyły wypłaty

gospodarza banknot, wręcza paletę z
jajkami i idzie do auta, obiecując, że
zaraz wyda resztę.
Ta k kurioza lnych oszust w w
K nurow ie na razie nie było, a le
rozmaite warianty kradzieży „na
wnuczka” zdarzają się regularnie,
mimo ostrzeżeń.

Znają swoją dzielnicową

Sierż. szt. Anna Winiarska-Żak
w lekkiej rozmowie uczulała uczestników spotkania na ostrożność w
przypadku nieprzewidzianych wizyt
rozmaitych przedstawicieli gazowni,
telekomunikacji czy policji (zawsze
przed otwarciem drzwi możemy
sprawdzić, dzwoniąc do odpowiedniej instytucji, czy rzeczywiście taka
wizyta była planowana). Przestrzegała też przed internetowymi znajomościami (wśród „absztyfikantów”
zdarzają się oszuści finansowi) i
organizowanymi przez firmy wycieczkami do sanktuariów (mogą się
okazać promocją garnków, za które
łatwo przepłacić). Instruowała, jak
się zachować, kiedy odkryjemy, że
ktoś się do nas włamał (lepiej niczego
nie dotykać, by nie zatrzeć śladów).
Po spotkaniu w Krywałdzie emeryci
wiedzą też, co zrobić, gdy stracą kartę
bankomatową (najpierw dzwonimy
do banku – ten ma system połączony z policją). Mają też świadomość
istnienia procedur y „Niebieskiej
Karty”, chroniącej ofiary przemocy
w rodzinie. No i poza tym – znają
swoją dzielnicową. Teraz tym chętniej sięgną, gdy trzeba, po słuchawkę
i zawiadomią, zapytają, poproszą.
MiNa

Knurowski MOPS już rozpoczął wypłacanie
świadczeń rodzinnych z rządowego programu
500+

MiNa
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obry mąż i ojciec - tak o
Robercie Skorupie, dozorcy
w kopalni Skarbofermu,
mówili sąsiedzi i znajomi. Jak się
później okazało, właśnie dobro i
troska o najbliższych pchnęły go do
potwornej zbrodni.
Nic nie zapowiadało najgorszego. Sądnego dnia, około godz.
5.00, żona obudziła męża do pracy,
po czym wyszła do ogrodu. Wtedy
Skorupa wyciągnął z ukrycia siekierę. Obuchem zakatował dwoje dzieci
śpiących w tym samym pokoju. To
samo zrobił z dwojgiem pociech leżących w kuchni. W mordzie dwóch
córek, które przebywały w pokoju
matki Skorupy, próbowała przeszkodzić zaalarmowana krzykiem żona.
Bezskutecznie.
- Jedna z konających w szpitalu
córek mordercy została tak ugodzona siekierą, że widać dokładnie cały
mózg - czytamy w relacji Expressu
Ilustrowanego Wieczornego. - Druga
ma złamany kręgosłup i leży w agonii.
12-letnia Gertruda i 15-letnia
Emilia zmarły niedługo po przewiezieniu ich do Szpitala Spółki
Brackiej, dołączając do 19-letniej
Jadwigi, 18-letniej Teresy, 14-letniej
Marty i 8-letniego Tadeusza.
Według jednych doniesień morderca wyskoczył po wszystkim przez
okno. Inne, wiarygodniejsze, mówiły, że Skorupa wybiegł na podwórze
i okaleczył się siekierą. W popełnieniu samobójstwa przeszkodziła mu
żona. Z niegroźnymi obrażeniami
morderca trafił do szpitala, a później
do aresztu. To, co opowiedział śledczym, mroziło krew w żyłach.

Knurowianin przyznał, że zamierzał zabić też żonę. Kiedy w
więzieniu zwracano się do niego per
pan, oburzał się, że nie jest żadnym
panem, tylko mordercą, którego
należy oddać w ręce kata.
Co pchnęło go do popełnienia tej
straszliwej zbrodni? Dozorca Skarbofermu ujawnił, że szykanowano go
w pracy i grożono mu zwolnieniem.
Dla głowy ośmioosobowej rodziny
utrata zatrudnienia w czasie szalejącego kryzysu oznaczała powolną
śmierć. Chcąc uchronić bliskich
przed nędzą, postanowił pozbawić
ich życia. Przygotowania do zbrodni trwały 6 tygodni. Majowej nocy
poprzedzającej okrutny czyn, mężczyzna nie przespał. Obmyślał każdy
detal swojego planu.
Po wszystkim oświadczył, że
jest zadowolony z tego, co zrobił,
niemniej żałuje kłopotów, jakie w
związku z urządzaniem pochówku
sześciorga dzieci spadły na jego żonę.
Zachowanie dzieciobójcy próbowano tłumaczyć zaburzeniami
powstałymi wskutek obrażeń głowy,
których doznał w czasie wojny. Być
może była to tylko linia obrony?
Nie wiemy, jaka kara spotkała
Skorupę za zamordowanie sześciorga dzieci. Prager Tagblatt, Coburger
Zeitung, Polonia, Nowy Kurjer i
Gazeta Lwowska przestały się nim
interesować, by wziąć na tapet sprawę Rity Gorgonowej, guwernantki
oskarżonej o zabójstwo córki lwowskiego architekta.
Dzieci Roberta Skorupy spoczęły
we wspólnej mogile.
Paweł Gradek

reklama

Pierwsze wypłaty w formie e-przelewów wpłynęły na konta wnioskodawców już w kwietniu. Dział Świadczeń Wychowawczych MOPS w
Knurowie na bieżąco wydaje i przesyła kolejne decyzje. Następne wypłaty
będą przelewane już na początku maja. Przypomnijmy, że wnioski są
przyjmowane od 1 kwietnia br. Ciągle jeszcze można je składać - termin
upływa z końcem czerwca.

Foto: Mirella Napolska

„Górnik zamordował 6 dzieci”, „Tragedja
rodzinna w Knurowie”, „Potworne
morderstwo” - krzyczały w maju 1931 roku
nagłówki krajowych i zagranicznych gazet
o tym, co wydarzyło się w domu przy
ul. Wolności
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Szczygłowice. Teatr Bąbel znowu zachwycił

Mateuszu, trochę więcej animuszu
Od 22 lat zachwycają kolorowymi strojami,
bajecznymi dekoracjami i aktorską grą. Tym razem,
27 kwietnia, na scenie Domu Kultury
w Szczygłowicach rodzice i nauczyciele z Miejskiego
Przedszkola nr 3 opowiedzieli „Bajkę o złotej rybce”

Dzieci długo oklaskiwały aktorów

Teatr „Bąbel” tworzą pełni pasji rodzice, którzy poświęcają
sporo czasu i energii, aby stworzyć niezwykłe przedstawienie

D

awno, dawno temu, za górami i lasami żył sobie rybak Mateusz. Mateusz miał
żonę - złą i zachłanną Balibinichę,
oraz przyjaciółkę - mewę Śmieszkę.
Pewnego dnia, kiedy wszystko było
inne niż zwykle, rybak wyłowił złotą
rybkę, spełniającą życzenia. Mateusz
nie potrzebował wiele, tworzył swoje
szczęście z tego, co miał wokół. Ale
jego żona... O! To już inna historia!
Opowieść o rybaku, Balibinisze
i złotej rybce wystawili rodzice oraz
nauczyciele z Miejskiego Przedszkola
nr 3. Każde przedstawienie, a zagrali

je w sumie pięć razy, było połączeniem
różnobarwnych strojów, dopracowanych dekoracji, gry świateł i dźwięku.
W rolach głównych - oczywiście rodzice, wspierani przez pedagogów.
Krystyna Grzesik, reżyserka i
scenarzystka bajki, zadbała, aby za
historią rybaka kryło się coś więcej niż
tylko piękna opowieść. Wśród słów i
kolorów ukryła nienachalny morał.
Dzieci, które licznie zasiadły na widowni, na własne oczy mogły przekonać się do czego prowadzi zachłanność
i jak ważna jest prawdziwa przyjaźń.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Wystąpili: narrator - Anna Dyrbuś; Balbinicha - Katarzyna Czapla; Rybak Tomasz Mazur; Śmieszka - Małgorzata Bielicka; Złota Rybka - Sylwia Papina,
Ochmistrzyni - Anna Szymańska; Nimfy, Damy Dworu, Mewy - Izabela Sobaniak, Ewa Dąbrowska, Zuzanna Kowal, Wioletta Sieniek; Strażnicy - Rafał
Lenża, Przemysław Jurko.
Scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne - Krystyna Grzesik; choreografia – Małgorzata Bielicka; nagłośnienie – Mateusz Styczeń; dekoracje –
nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 3; przewóz dekoracji – firma Marbud,
obsługa kamer - Paweł Ratuszniak i Andrzej Jankowski.
Szczególne podziękowania za przygotowanie spektaklu należą się: Ludmile
Jankowskiej, Halinie Papinie oraz Krzysztofowi Frączkowi oraz właścicielowi
sklepu „Złota rybka” Andrzejowi Chochelowi. Organizatorzy dziękują również
Stowarzyszeniu Wędkarskiemu „Górnik” ze Szczygłowic za udostępnienie
rekwizytów.

- Zawody zawodami, ale najważniejsza była możliwość wspólnego spędzenia
wolnego czasu – podkreślali uczestnicy wędkowania

Foto: Arch. Klubu HDK

Foto: Archiwum Klubu HDK
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Knurów. Wędkarskie zawody krwiodawców

Ryby brały, było miło

W sobotę przy stawie Moczury odbyły się
IV Międzyklubowe Zawody w Wędkowaniu
Spławikowym. Rywalizowali honorowi krwiodawcy

O

tryumf, puchary i prestiż konkurowali członkowie klubów z
Knurowa, Czerwionki-Leszczyn, Bełku i Mysłowic. Gościny uczestnikom
imprezy udzieliło Koło nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego.
- Od kilku lat spotykamy się na
zawodach, które – choć w nazwie
sugerują rywalizację – tak naprawdę
służą jeszcze lepszej integracji naszego
środowiska – mówi Adam Pobłocki,
prezes Klubu HDK im. dra F. Ogana

w Knurowie. – W rzeczywistości to
zabawa dobrych znajomych, którzy poświęcają się ideom czerwonokrzyskim i
honorowego krwiodawstwa.
Przyjaźń przyjaźnią, ale jak już
wędki zamoczono w wodzie, to każdy
z uczestników wędkowania liczył,
że to jego żyłka napnie się od dużej
zdobyczy.
Jak się okazało, największe powody do zadowolenia mieli: indywidualny zwycięzca Witek Bogdan z

Przegląd Lokalny Nr 18 (1207) 5 maja 2016 roku

Knurowa, zdobywczyni II miejsca
Danuta Karmańska z Bełku i trzeci
w zawodach Jarosław Moćko z Bełku.
Drużynowo wygrała reprezentacja Klubu Fenix z Bełku, wicemistrzostwo zdobyła druga drużyna
gospodarzy, czyli Klubu HDK im.
dra F. Ogana, trzecie Klub Baśka z
Mysłowic, a czwarte Klub im. A. Bery
z Czerwionki-Leszczyn.
- Jak wspomniałem, wyniki nie
były najważniejsze, bo liczyła się
przede wszystkim dobra atmosfera i
możliwość wspólnego spędzenia wolnego czasu – podkreśla prezes Pobłocki.
– Co nie zmienia faktu, że okazja do
rewanżu na pewno się nadarzy. Przy
okazji serdecznie dziękujemy sponsorom – sklepom Bricomarché i Traper
za wsparcie naszej inicjatywy...

informacja własna

/bw/
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Małpy na Gibraltarze nie dawały
spokoju pani Bożenie. - Jedna
nawet zwinęła mi okulary - śmieje się
podróżniczka

Chwila oddechu - szum fal, ciepło promieni
słonecznych i słodkie lenistwo

Pani Bożena zwiedza cały świat - na „Warunie” promuje Polskę i Knurów. Może
znajdą się sponsorzy, chętni, aby ich logo zaistniało w Europie?

Miasta od strony morza wyglądają niezwykle

Miłość od morza do morza
Knurów

Uwiodła ją wielka woda, przestrzeń, która wydaje się nie mieć końca i wolność… Prawie 20 lat temu
Bożena Łozanowa wyruszyła w swój pierwszy rejs, od tej pory nie wyobraża sobie innego życia niż
tam, na morzu

Z

awsze lubiła niecodzienne wakacje:
maluch, plecak i w drogę! Nad
hotelowy pokój, ograniczony ścianami i sufitem, przekładała namiot, patrzenie w niebo i śniadanie pod drzewem.
Pociągał ją świat, który wymykał się ustalonym regułom i prawom. Świat, który
zachował element nieprzewidywalności,
wręcz szaleństwa. Gliwiczanka rzadko się
obawia tego, co może ją spotkać.
- Trzeba uważać, ale gdybyśmy wszystkiego się bali, człowiek nie ruszyłby się z
chałupy - śmieje się.
Ciekawość świata i ludzi, zgoda na
przygodę i brak luksusów zaprowadziła
panią Bożenę do miejsca, gdzie jest teraz –
na jacht „Waruna”, o którym mówi „nasz
mały domek”.

Zaczęło się w Grecji

Pani Bożena przez kilkanaście lat była
związana z Knurowem. Pracowała w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta. W pierwszy rejs wyruszała w 1998
roku. Przez przypadek.
- Szukałam wakacji niezobowiązujących, bez luksusów, blisko ciepłej i
dużej wody. W gazecie wyczytałam, że są
wolne miejsca na rejs jachtem po Grecji.
Zadzwoniłam, zapytałam, czy ktoś, kto
widział jacht tylko na obrazku i nie ma
umiejętności żeglarskich, może się zgłosić.
Odpowiedzieli, że jeżeli lubię przygodę, to
zapraszają – śmieje się pani Bożena.
W Grecji złapała żeglarskiego bakcyla.

Zauroczyła ją wolność, piękne widoki,
pachnące, świeże powietrze, łopot żagli
targanych wiatrem. W 2001 roku popłynęła do Chorwacji. Kapitanem jachtu, na
którym „zacumowała”, był pan Wojciech,
zapalony żeglarz. Pod koniec rejsu znikło
„pan” i został po prostu Wojtek. On mieszkał w Warszawie, ona w Gliwicach. Ale
odległość to żadna przeszkoda, kiedy nam
zależy. A im zależało. Od tej pamiętnego,
chorwackiego rejsu są towarzyszami na
morzu i w życiu.

Morskie opowieści

Woda unieważnia granice: światów,
określeń. Ucisza naszą nerwowość i pęd.

Patrząc w jej granatową, leniwą toń,
trudno myśleć o problemach. Zostają na
lądzie. Daleko. Pani Bożena wydaje się być
stworzona do żeglowania. Nie straszna jej
choroba morska.
- Chyba mam walnięty błędnik – żartuje. – Ale naprawdę, czuję się dobrze, nawet
gdy mocno buja.
W 2010 roku z małej łódki przenieśli
się na większy i wygodniejszy jacht. Statek
zbudował pan Wojtek, ale to pani Barbara
nadała mu imię.
- Miałam do wyboru trzy. Wybrałam
nazwę „Waruna”, czyli imię hinduskiego
boga nieba i wody – mówi gliwiczanka.
Na „Warunie” wypłynęli w dwumie-

sięczny rejs, pierwszą tak długą wyprawę:
od Gdańska, gdzie łódka była zwodowana,
aż do czubka włoskiego buta. Płynęli w
piątkę, z trójką przyjaciół. Załoga skompletowała się, jak to bywa w życiu pani Bożeny, trochę przez szczęśliwy przypadek.
- W maju, kiedy czyściliśmy łódkę,
przechodził obok nas pan. Przystanął,
zapytał o nasze plany. Okazało się, że jest
marynarzem na emeryturze i marzy mu
się długi rejs, taki jak planujemy. Zostawił
swoje namiary. Pod koniec sierpnia, kiedy
dojrzeliśmy do wypłynięcia, zadzwoniliśmy
do niego – opowiada pani Bożena. – Romek
był wspaniałym załogantem – miłym i
kulturalnym.

W czasie rejsu jest czas,
aby odpocząć i pozwiedzać
- na chwilę zanurzyć się
w m.in. klimacie Porto i
Kadyksu
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Płynęli nieograniczani czasem, a
jedynie pogodą. Morze bywa kapryśne.
W Porto stali cztery dni, zanim morze
ich wypuściło. Gdy nie wiało albo niebo zasnuwało się deszczowymi chmurami, wpływali do portów, zatoczek i
zwiedzali. Pani Bożena nie przepada
za pieszymi wycieczkami, więc na
pokład zabrali rowery – zwykłe, ale
niezawodne składaki marki „Jubilat”.
- Składaczki są super, aczkolwiek
trochę nam pordzewiały - dodaje pani
Bożena
Na Jubilatach zwiedzili m.in. Amsterdam, Gibraltar i Kadyks.
- W Amsterdamie pierwszy raz z
życiu widziałam wielki parking dla
rowerów, wręcz nie miał końca! Tak
zdębiałam, że nawet nie zrobiłam
zdjęcia – wspomina. – Na Gibraltarze
zaprzyjaźniliśmy się z małpkami. Jedna
nawet zwinęła mi okulary… Chcieliśmy również odwiedzić małą wysepkę,
jedyną taką w okolicy. Wpływamy do
zatoczki i nagle widzimy, jak leci trzech
facetów z bronią i coś krzyczą. Okazało
się, że to strefa wojskowa! W planach
mieliśmy także zatrzymać się na Sardynii, ale tak pięknie wiało, że od razu
zawiało nas na Sycylię.
Na morzu zdarzają się nieoczekiwane i zabawne spotkania.
- Płynęliśmy z La Coruny do Porto. Słoneczko świeciło, wiatr leciutko
wiał. Zrobiłam pranie pieluch, których
używamy do sprzątania. Znienacka
pojawił się nad nami helikopter.
Śmialiśmy się, że to pewnie inwazja.
Zaczęłam więc machać tą pieluchą,
że się poddajemy - śmieje się pani
Bożena. – Nagle słyszymy, że ktoś coś
mówi przed radio. A to z tego helikoptera pytają, czy chcemy brać udział w
ćwiczeniach ratowniczych. Jasne, że
chcemy! Najpierw jakąś kukłę zrzucili,
potem ją ratowali. Helikopter cały czas
krążył nad nami, rozbryzgując wodę.
Byliśmy cali mokrzy. Po zakończeniu
pięknie nam podziękowali i popłynęliśmy dalej.
Pani Bożena w rejs zabrała swojego kota. Gdy przepływali niedaleko
Kilonii, zwierzak zatęsknił za lądem i
... wyskoczył.
- Kotka dopłynęła do lądu - opowiada pani Bożena. - Szukałam jej,
wołałam, strasznie się opłakałam.
Na szczęście miała chip i identyfikator. Po miesiącu, kiedy byliśmy w
Porto, zadzwonił telefon. Patrzę, jakiś
obcy numer. Odbieram, a tu ktoś po
polsku pyta, czy czasem nie szukamy
kota. Szukamy! Usłyszałam, że kot
jest w schronisku i czeka na mnie. Za
miesiąc przyjechaliśmy do Gdańska i

pierwsze co zrobiłam, to pojechałam
do Kilonii, po kotkę. Tak się przytuliła, że nie można jej było ściągnąć
z kolan.
Na pokładzie każdy ma swoją
rolę i pełni tzw. wachty, czyli rodzaj
dyżuru. Jedni gotują, inni sprzątają
albo mają dyżur przy sterze.
- Niewiele mamy wolnego czasu,
bo albo są zajęcia, albo odsypia się
nocne wachty. Ale, oczywiście, trochę
lenistwa też jest. Przecież nie jedziemy po to, aby się umartwiać, ale aby
mieć przyjemność - opowiada. - Gdy
świeci słońce i wieje wiatr, czyli jest
dużo energii, włączamy samoster. To
moment, aby odpocząć, poopalać się,
poczytać książki. Szant co prawda nie
śpiewamy, bo nikt z nas nie jest muzykalny, ale puszczamy je z płyt.
Pani Bożena nazywana jest MacGy verem w spódnicy, bo potrafi
wszystko: remontuje, szyje, haftuje,
poradzi sobie nawet z drobną elektryką.

Między słońcem
a księżycem

Po przejściu na emeryturę niektórym trudno odnaleźć się w nowej
rzeczywistości pozbawionej rygorów
codziennych obowiązków, pracy od...

do... Pani Bożeny to nie dotyczy.
- Nie brakuje mi papierków, wstawania na budzik, chociaż miło wspominam wszystkich przyjaciół w urzędu
- mówi.
Szczęście znalazła na wielkiej
wodzie.
- Pamiętam, jak w Gdańsku wypłynęliśmy wieczorem na pełne morze.
Po jednej stronie wschodził księżyc, po
drugiej czerwone słońce topiło się w
morzu. Dwie wielkie kule. Pamiętam,
że blask księżyca odbijał się w żaglach
tak, że te fosforyzowały dziką bielą na
tle ciemnogranatowego nieba... Przepiękny widok... - opowiada.
Bożena Łozanowa nie gromadzi
rzeczy, ale kolekcjonuje wspomnienia,
nie wpatruje się w telewizor, ale w fale
skrzące się od słonecznych promieni.
Zamiast narzekać na niską emeryturę,
popija piwo w hiszpańskim Porto. I
śmieje się, kiedy pytamy, czy tęskni za
pracą. Bo jak można za czymś tęsknić,
kiedy obok ma się wszystko, co warto
kochać?...
Justyna Bajko

PS. Kiedy Państwo czytacie ten
tekst, pani Bożena właśnie płynie do
Grecji...

Załoga „Waruny”
informacja własna
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Knurowscy maturzyści
tuż przed środowym
egzaminem

rozrywka nr 18

Foto: Mirella Napolska

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Edukacja

Maturzyści już piszą

Tuż po długim majowym weekendzie, 4 maja
ruszyły egzaminy maturalne

W

tym roku w całym kraju do
egzaminu maturalnego przystąpiło ponad 283 tys. osób. W knurowskim „Paderku” jest w sumie 134
maturzystów – 86 w I Liceum Ogólnokształcącym i 48 w Technikum nr 1. W
Zespole Szkół Zawodowych nr 2 egzamin dojrzałości zdaje 67 abiturientów
– 25 w II Liceum Ogólnokształcącym
i 42 w Technikum.
Serię egzaminów rozpoczął pisemny sprawdzian z języka polskiego,
obowiązkowy dla wszystkich. O godz.
9.00 rozpoczęli go ci, którzy wybrali
poziom podstawowy, o 14.00 przyszedł
czas na tych, którzy zdecydowali się
na rozszerzony sprawdzian z języka
ojczystego.

Tegoroczni absolwenci liceów są
drugim rocznikiem zdającym maturę
według nowych zasad. W tym roku
zasady te po raz pierwszy obowiązują
także w technikach. Według nich każdy
maturzysta musi zdać trzy egzaminy
pisemne na poziomie podstawowym (z
języka polskiego, matematyki i języka
obcego). Musi też zdać przynajmniej
jeden (a maksymalnie – 6) pisemny
sprawdzian z tzw. przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne
– języka polskiego i języka obcego.
Matury potrwają do 27 maja, a ich
wyniki zostaną ogłoszone 5 lipca.
MiNa

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

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 rozry wki z
nr. 16/2016 brzmiało: „WACHLARZYK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria
Kraska. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Elena Marek z Gliwic
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5.05.2016 r.
CZWARTEK
Ratchet i Clank
- godz. 15.30
Mustang
- godz. 17.00
Opiekun
- godz. 18.45
Niewygodna prawda
- godz. 20.30
6.05.2016 r.
PIĄTEK
Księga dżungli -2D
- godz. 16.30
Piąta fala
- godz. 18.30
Pięćdziesiąt twarzy Blacka
- godz. 20.30
7.05.2016 r.
SOBOTA
Księga dżungli -2D
- godz. 15.00
Księga dżungli -3D
- godz. 17.00
Pięćdziesiąt twarzy Blacka
- godz. 19.00
Piąta fala
- godz. 20.45

8.05.2016 r.
NIEDZIELA
Księga dżungli -3D
- godz. 15.00
Księga dżungli -2D
- godz. 17.00
Pięćdziesiąt twarzy Blacka
- godz. 19.00
Piąta fala
- godz. 20.45
9.05.2016 r.
PONIEDZIAŁEK
Księga dżungli -2D
- godz. 16.30
Pięćdziesiąt twarzy Blacka
- godz. 18.30
Piąta fala
- godz. 20.15

Marika Flaga z Gliwic

ur. 28.04.2016 r., 3110 g, 50 g,

Kacper Musiał z Gliwic

ur. 27.04.2016 r., 3410 g, 53 cm

Jagoda Janicka ze Stanicy

ur. 29.04.2016 r., 2520 g, 49 cm

10.05.2016 r.
WTOREK
Księga dżungli -2D
- godz. 16.30
Pięćdziesiąt twarzy Blacka
- godz. 18.30
Piąta fala
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

11.05.2016 r.
ŚRODA
Księga dżungli -2D
- godz. 15.00
Piąta fala
- godz. 19.30

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 27.04.2016 r., 2880 g, 51 cm

Kuba Paśnicki z Knurowa

ur. 2.05.2016 r., 3570 g, 54 cm

Jakub Pluciński z Byciny

ur. 2.05.2016 r., 3910 g, 54 cm
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O podróżach
w ciemno

foto-migawki
Foto: Archiwum MG-1

Gierałtowice. Niezwykłe spotkanie w GBP

Hanna Pasterny, niewidoma pisarka
i podróżniczka, przemierza świat samolotem,
rowerem i autobusem. Rzadko narzeka na los,
bo jak mówi, Pan Bóg tylko mocnych ludzi
powołuje do trudnych zadań

Hanna Pasterny (druga z prawej) w otoczeniu
organizatorów i wielbicieli

P

isarka gościła w Związku Emerytów i Rencistów w Gierałtowicach. Przyjechała na zaproszenie
miejscowej Gminnej Biblioteki Publicznej. Serca publiczności od razu
zdobyła uśmiechem i niezw yk łą
pogodą ducha. Hanny Pasterny jest
postacią wyjątkową - z wykształcenia
logopeda i romanistka, pracuje jako
konsultantka ds. osób niepełnosprawnych oraz społeczna asystentka
prof. Jerzego Buzka.
W Gierałtowicach pani Hanna
odpowiadała o swoich podróżniczych
przygodach i rozterkach, o trudnościach, z jakimi codziennie musi się
zmagać, o spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi.
Goście szczelnie wypełnili salę i
byli zachwyceni pisarką.

- Od pani Hani możemy uczyć się
dobroci, ciekawości świata i aktywności. To bardzo wrażliwa osoba, która
potrafi śmiać się ze swoich pomyłek
- mówi Lidia Pietrowska, dyrektorka
GBP w Gierałtowicach. - Cieszy się z
drobnych gestów pomocy napotkanych
osób i kategorycznie opowiada się za
mandatami dla właścicieli psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach.
Pani Hanna planuje aktywne
wakacje. Marzy o wyjeździe do Disneylandu, bo od dziecka uwielbia
wesołe miasteczka. Jednak najpierw
wybierze się na Korsykę, aby dotknąć
piaszczystych plaż i odwiedzić sympatycznych lekarzy z Bastii. Może w
drodze powrotnej zajrzy jeszcze do
Gierałtowic?

Oprac. jb, foto: arch. GBP
w Gierałtowicach

Foto: Jerzy Miszczyk

Wzorem ubiegłyc h lat uczniowie gimnazjalnej „Jedynki“
w Knurowie włączyli się w „Sprzątanie Świata“. - Tym razem
sprzątaliśmy okolice stawu Moczury przy ulicach Rybnej
i Dworcowej – usłyszeliśmy od gimnazjalistów. Wraz z nastolatkami porządki robili prezes wędkarskiego Koła nr 28
Damian Chlubek i miejscow y radny Andrzej Porada. Akcję
organizacyjne wsparł Urząd Miasta. - Wśród śmieci przeważ
ały reklamówki, plastiki i mnóstwo butelek. Zaskakujące,
ze proceder zaśmiecania nadal istnieje – dziwili się uczniow
ie.
- Z podziwem patrzyliśmy na nastolatków, ich chęci i zaangaż
owanie – powiedział Przeglądowi prezes Chlubek. – Z
taką świadomą, proekologiczną młodzieżą można góry przenosi
ć... Serdecznie im dziękujemy.
Oprac. bw

Tomasz Bylica i Patrycja Lis z Przyszowic wygrali XV Gminny
Konkurs Ortograf iczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Paniówkach. – Tekst dyktanda stworzyła, jak co roku,
profesor Danuta Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego – informuje Barbara
Pytlarska. – Ponieważ konkurs doczekał się jubileuszowej
edycji, zmodyfikowano nieco formułę i zaproszono też uczniów
gimnazjów.
Drugie miejsca zdobyły Anna Szołtysek z Paniówek i Jolanta
Hajduk z Przyszowic, natomiast trzecie Marcin Matera
oraz Dawid Piotrowski z Gierałtowic.
Oprac. bw

informacja własna wydawcy
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S p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą 12 , 5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080
17-20/16

1/16-odw.

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

Drewno rozpałkowe. Tel. 600 895 294

16-19/16

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

18-21/16

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

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

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.
3-22/16

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

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

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
Gładzie, malowanie. Tel. 511 910 298

16-19/16

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

1-21/16

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

17-26/16

15-18/16

SPRZEDAM

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

1-21/16

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

NIERUCHOMOŚCI

DAM PRACĘ
Myjnia Podgór przyjmie Panie do obsługi
na myjnię samochodową w K nurowie.
Tel. 32 236 60 42
18/16

Z a t r u d n i ę n a d o c i e p l a n i e , r e m o n t y.
Tel. 602 407 190

18/16

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

Zatrudnię na stanowisku kasjer/sprzedawca Knurów. Tel. 502 082 442

17-18/16

Zatrudnię pr zedstawiciela handlowego
– branża spożywcza. Tel. 602 775 756

16-18/16

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

18-19/16

Zatrudnimy mężczyzn do kontroli jakości
części samochodowych – stała praca w Gliwicach, 3 zmiany. Nie wymagamy doświadczenia. Zadzwoń 725 257 398 lub wyślij CV
na adres rekrutacja@crspolska.com
18/16

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ LUB STAŻYSTKĘ.
Salon KOKILOKI. Tel. 733 334 550
17-20/16Y

Zatrudnię kelnerkę. Tel. 602 775 756

15-18/16

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

11/16-odw.

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

3/16-odw.

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

DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY o pow. około 80 m2. KNURÓW, UL. KS. KOZIEŁKA 12, PARTER,
PARKING. 1200 zł (do negocjacji – zależne od wkładu finansowego w remont).
Tel. 696 444 726
17-26/16Y

Odstąpię prosperujący zakład fryzjerski
w Knurowie. Tel. 609 606 641
18-19/16

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

18-19/16

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

INFORMACJA
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
zlokalizowanego w centrum Knurowa na parterze przy ul. Jana
Sobieskiego 6 (obecnie sklep obuwniczy) na prowadzenie działalności
handlowej o łącznej powierzchni użytkowej 47,10 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 12.05.2016 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 10.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1 m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosi 20,00 zł netto, kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 11.05.2016 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 3.500,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
9.05.2016 r. od godziny 14.00 do 15.00.
Przekazanie lokalu może nastąpić z dniem 01.07.2016r. po ustaniu
stosunku najmu z dotychczasowym Najemcą.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź ich unieważnienia bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE
GMINA KNURÓW

2016 rok

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
ODBIORU ODPADÓW: WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO ORAZ NIEBEZPIECZNYCH
Rejon

Rejon pomiędzy ulicami Kosmonautów
i 26 Stycznia
w tym ulice: Ułanów, Sikorskiego, Ziętka,
Szpitalna od Ziętka do Kosmonautów,
Osiedle Wojska Polskiego I,
Osiedle Wojska Polskiego II

RODZAJ ODPADU
WIELKIEGABARYTY

ZSEiE

NIEBEZPIECZNE

OD STYCZNIA DO GRUDNIA
W PIERWSZY PONIEDZIAŁEK
KAŻDEGO MIESIĄCA
z wyjątkiem maja
odbiór w dniu 9 maja

9 maj

9 maj

3 październik

3 październik

16 maj

16 maj

10 październik

10 październik

23 maj

23 maj

17 październik

17 październik

30 maj

30 maj

24 październik

24 październik

Rejon pomiędzy ulicami
Kosmonautów i Niepodległości
w tym ulice: Sokoła, Ogana, Floriana, Wilsona
od 1 Maja do wiaduktu kolejowego,
1 Maja 2 i 6
i TBS, Szpitalna 20, 22,
Osiedle 1000 –lecia, Redyna

OD STYCZNIA DO GRUDNIA
W DRUGI PONIEDZIAŁEK
KAŻDEGO MIESIĄCA
z wyjątkiem maja
odbiór w dniu 16 maja

Rejon III i IV Kolonii,
zabudowa wielorodzinna przy ulicach:
Koziełka, Sienkiewicza, Wolności,
Dworcowa

OD STYCZNIA DO GRUDNIA
W TRZECI
PONIEDZIAŁEK
KAŻDEGO MIESIĄCA
z wyjątkiem maja
odbiór w dniu 23 maja

Zabudowa wielorodzinna przy ulicach:
Niepodległości, Wilsona 45 i 96,
Michalskiego 33, 68, Powstańców Śl. 35,
Zwycięstwa 18, 32, 34, 37, 54, 81
Osiedle Szczygłowice

OD STYCZNIA DO GRUDNIA
W CZWARTY PONIEDZIAŁEK
KAŻDEGO MIESIĄCA
z wyjątkiem:
- marca odbiór 29 marca
- maja odbiór 30 maja
-grudnia odbiór 27 grudnia

Uwaga:
ww. odpady należy złożyć w dniu odbioru (do godz 6.30) w obrębie placyka gospodarczego,
w przypadku nagromadzenia dużej ilości odpadów, ich odbiór może nastąpić dnia następnego,
informacje dotyczące szczegółów odbioru ww. odpadów można uzyskać w PPHU „KOMART” sp. z o.o.
pod numerem tel. 32 235 11 83 wew. 1, 2.
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a rywalizowano w spacerze
farmera, rzucie oponą, wadze
płaczu, toczeniu opony oraz
przeciąganiu samochodu.
- Powoli robię formę i myślę,
że powalczę o mistrza Polski, a

później w międzynarodowych
zawodach. Oczywiście, jak
wszytko pójdzie po mojej myśli i
bez kontuzji - zapowiada strongman z knurowskiego klubu.
PiSk

Foto: Spartan

awodnik Spartana - Błażej
Łodo wygrał turniej siłaczy w Czechowicach-Dziedzicach. Reprezentant knurowskiego klubu był najlepszy w
czterech z pięciu konkurencji,

Dla Błażeja Łodo przeciąganie
samochodu nie stanowi problemu

Miejskie Gimnazjum nr 3 z Knurowa reprezentowali: T. Gontarewicz,
S. Tobiasz, D. Godula, G. Nowak, J. Nowak, B. Majewski, R. Rzepka, S. Wąsik,
F. Bulanda, D. Kocięba, J. Soloch. Opiekunem był Przemysław Kopiecki

Blisko finału

Reprezentacja Miejskiego
Gimnazjum nr 3 z Knurowa
uczestniczyła w półfinałowych
zawodach wojewódzk ich w
koszykówce chłopców. - W
półfinale trafiliśmy na późniejszych zwycięzców turnieju,
Gimnazjum 21 z Zabrza i po
bardzo wyrównanym meczu

Foto: MOSiR

Lider przegrywał 0:2

TKKF Juniors Red - MOSiR
Knurów, gdyż młodzieżowcy
w ygry wali 2:0. Ostatecznie
skończyło się wygraną faworytów 3:2.

6. KOLEJKA:
Ekipa Czwartkowa - Znajomi Sędziego 3:0 (22, 21, 23)
TKKF Juniors RED - MOSiR Knurów
2:3 (-20, -22, 20, 23, 10)
TKKF Juniors Blue - JRG Knurów 3:0
(17, 10, 16)
SALVATOR - FORFAN 0:3 (24, 9, 16)

1
2
3
4
5
6
7
8

MOSiR Knurów
17
Ekipa Czwartkowa 15
SALVATOR
10
TKKF Juniors Blue 10
FORFAN
9
TKKF Juniors Red 8
Znajomi Sędziego
2
JRG Knurów
1

S. Tobiasz 7, D. Godula 3, G.
Nowak 2, J. Nowak 2. Z kolei
w konfrontacji z Tarnowskimi
Górami punktowali: S. Wąsik
15, S. Tobiasz 9, J. Nowak 5,
D. Godula 5, G. Nowak 3, F.
Bulanda 2, J. Soloch 1.
PiSk

foto-migawka

Knurowska Liga Piłki Siatkowej

W przedostatniej kolejce
Knurowskiej Ligi Piłki Siatkowej trzy spotkania kończyły
się wynikami 3:0. Na niespodziankę zanosiło się w meczu

przegraliśmy 32:37 - relacjonuje
opiekun knurowskiej drużyny
Przemysław Kopieck i. - W
meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy drużynę z Gimnazjum
nr 1 z Tarnowskich Gór 40:29.
W spotkaniu z zespołem
z Zabrza punkty dla naszej
drużyny zdobyli: S. Wąsik 18,

MOSiR Knurów

Foto: Agata Niźnikiewicz

Z

Foto: MG-3

Błażej Łodo - strongman
ze Spartana

„Zielony Tydzień” z piłką w tle - tak możn a
nazwać akcję przeprowadz oną w Miejs kiej
Szko l e P o d s t awow e j
nr 2 z oddzi ałami integracyjnymi, w której
wzięli udział trenerzy i
zawodnicy knurowskiej
Akademii Piłki Nożnej.

informacja

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

To już staje się
tradycją
Tradycyjnie już, kolejny
turniej o Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym wygrał
zawodnik spoza czołowej dziesiątki. Tym razem jest to Jan
Pikus. Na drugim miejscu
sklasyfikowany został Janusz
WYNIKI
Z 26 KWIETNIA:

1. Jan Pikus
2. Janusz Myszka
3. Bernard Wróbel
4. Adam Dudziński
5. Zbigniew Ciszewski
6. Piotr Palica
7. Joachim Makselon
8. Dariusz Skowron
9. Konrad Sobieraj
10. Leonard Spyra

- 2.091
- 1.921
- 1.914
- 1.863
- 1.803
- 1.677
- 1.654
- 1.625
- 1.625
- 1.603

Myszka, którego również nie
znajdziemy w czołówce.
Tymczasem lider Zbigniew
Ciszewski powiększył przewagę nad najgroźniejszym rywalem do 963 punktów.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Zbigniew Ciszewski - 24.447
2. Wojciech Napierała - 23.484
3. Piotr Palica
- 23.095
4. Stefan Wroblowski - 21.990
5. Tadeusz Kamczyk - 21.989
6. Bernard Wróbel
- 21.724
7. Janusz Nowak
- 21.630
8. Czesław Antończyk - 21.311
9. Joachim Makselon - 21.225
10. Jerzy Niewiadomski - 21.061

Kolejny turniej odbędzie się 17 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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IV liga

Klasa okręgowa

Ważne zwycięstwa

P

o serii kwietniowych niepowodzeń zespoły Concord i i K nu rów i Jed noś c i
32 Prz yszow ice pożegna ł y
miesiąc zwycięstwami. Knu-

rowianie odskoczyli na cztery
punkty Górnikowi Piaski i na
siedem „oczek ” Górnikowi
Wesoła co oznacza, że nieco
spokojniej mogą się przygoto-

22. KOLEJKA - GRUPA II:

wywać do kolejnych gier.
Sytuacja zespołu z Przyszowic jest bardziej skomplikowana i podopieczni Wojciecha
Kempy muszą punktować w ko-

lejnych meczach, bo zajmowane
obecnie miejsce nie gwarantuje
utrzymania.
PiSk

22. KOLEJKA, GRUPA I:

22. KOLEJKA, GRUPA II:

Przemsza Siewierz - Concordia Knurów 1:0
1:0 Tukaj (47)
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski, Bąk, Knot (59. Gajek),
Gałach, Karwowski, Górka, Buchalik (86. Szewczyk), Pstuś (78.
Szczurek), Mawo, Młynek.
Raków II Częstochowa - Sarmacja Będzin 2:2, Górnik Piaski - GKS
II Katowice 2:0, Przyszłość Ciochowice - Slavia Ruda Śląska 1:6,
Unia Ząbkowice - Zieloni Żarki 0:3 (walkower), RKS Grodziec
- Polonia Poraj 3:0, MKS Myszków - Górnik Wesoła 5:2, Ruch
Radzionków - Gwarek Tarnowskie Góry 0:2.

Iskra Pszczyna - Jedność 32 Przyszowice 2:1
0:1 Spórna (30), 1:1 Maślorz (45), 2:1 Żur (87)
Jedność: Szindler, Zabawczuk, Pilc, Szaruga, Mrozek, Szołtysek,
Kiełtyka, Hajok, Bartosiewicz (81. Przybylski), Spórna, Modrzyński
(82. Beker).
Unia Turza Śląska - Spójnia Landek 2:1, Drzewiarz Jasienica
- ROW II Rybnik 9:0, Forteca Świerklany - GTS Bojszowy 0:2,
Krupiński Suszec - Radziechowy Wieprz 0:2, Gwarek Ornontowice - Polonia Łaziska Górne 1:4, GKS II Tychy - Szczakowianka
Jaworzno 2:3, Unia Racibórz - Granica Ruptawa 1:3.

23. KOLEJKA, GRUPA I:

23. KOLEJKA, GRUPA II:

Concordia Knurów - Raków II Częstochowa 6:0
1:0 Buchalik (4), 2:0 Mawo (6), 3:0 Buchalik (16), 4:0 Młynek (32),
5:0 Młynek (39), 6:0 Mawo (66)
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski, Szczurek, Knot (63. Mateusz
Mikulski), Karwowski, Górka,
1. Gwarek T.G.
58
Buchalik, Gałach, Pstuś (79.
2. Grodziec
47
Lipka), Mawo (84. Czajka),
3. Radzionków
47
Młynek (87. Szewczyk).
4. Myszków
43
Sarmacja Będzin - Górnik
5. Sarmacja
43
Piaski 3:1, Zieloni Żarki - Przy6. GKS II K.
37
szłość Ciochowice 1:0, GKS
7. Poraj
37
II Katowice - Unia Ząbkowice
8. Slavia
37
3:0 (walkower), Slavia Ruda
9. Raków II
31
10. Concordia
30
Śląska - RKS Grodziec 1:2,
11. Przemsza
29
Przemsza Siewierz - MKS
12. Piaski
26
Myszków 6:2, Polonia Poraj
13. Wesoła
23
- Ruch Radzionków 1:3, Gwa14. Żarki
18
rek Tarnowskie Góry - Górnik
15. Ciochowice
0
Wesoła 4:0.
16. Ząbkowice
19

Jedność 32 Przyszowice - Szczakowianka Jaworzno 1:0
1:0 Hajok (88)
Jedność: Szindler, Zabawczuk, Szołtysek, Pilc, Szaruga,
M r oze k , Szo ł t y s e k , K i e ł t yka, Hajok, Bar tosiewicz
1. Turza Śląska
53
(14. Przybylski 90. Mucha),
2. Polonia Ł.G.
43
S p ó r n a , M o d r z y ń s k i (4 4.
3. Pszczyna
38
Wolniewicz).
4. Tychy II
37
ROW II Rybnik - Unia Turza
5. Radziechowy
36
Śląska 1:2, Spójnia Landek 6. Drzewiarz
36
Forteca Świerklany 3:0, GTS
7. Krupiński
35
8. Ruptawa
35
Bojszowy - Iskra Pszczyna
9. Landek
32
0:4, Polonia Łaziska Gór10. Szczakowianka
30
ne - Krupiński Suszec 3:1,
11. Racibórz
30
Gwarek Ornontowice - GKS
12. Bojszowy
26
II Tychy 0:2, Radziechowy
13. Przyszowice
25
Wieprz - Unia Racibórz 0:1,
14. Ornontowice
22
Granic a Ruptawa - Dr ze 15. Świerklany
20
wiarz Jasienica 2:1.
16. ROW II
17

Foto: APN

foto-migawka

Spotkanie przy Edukacji

Bliźni acy z Knuro wa, czyli Łukas z
i Rafał Wolsz tyńsc y.
Zawodnicy Legionovii Legionowo po sobot
nim zwycięstwie 2:1
z GKS-em Tychy spotkali na stadionie
nie tylko rodzinę i przyjaciół, ale i reprezentantów knurowskie
j Akademii Piłki Nożnej

III Liga kobiet
15. KOLEJKA:
Wisła Skoczów - UKS Gamów
2:0, Wilki Wilcza - Gimnazjum
Istebna 2:2, Polonia Tychy Rekord II Bielsko-Biała 3:0,
Granica Ruptawa - Gwarek
Ornontowice 2:5, MKS Żory KKP Mikołów 0:7.

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

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

39
38
31
31
28
17
12
10
6
6

W światku piłkarskim wiele
mówi się od pewnego czasu o
dobrze funkcjonujących akademiach piłkarskich Legii Warszawa, Lecha Poznań czy Zagłębia
Lubin. Z różnych względów nie
można ich porównywać z naszą,
czyli knurowską Akademią Piłki
Nożnej, której założycielem
i twarzą jest Marcin Brosz.
APN działa w innych realiach.
Można nawet stwierdzić, że
w innym świecie. Innym nie
oznacza gorszym. Brakuje tu co
prawda „lokomotywy” w postaci
drużyny seniorów występującej
na przykład na szczeblu centralnym, ale i bez niej osoby
skupione wokół Akademii mają
pomysł na edukację. A czasy
mamy takie, że edukować trzeba
na wielu płaszczyznach, nie tylko tej typowo piłkarskiej.
Skoro już wspomniałem o
edukacji to nie mogę nie od-

nieść się do tego, co wydarzyło
się w minioną sobotę przy ulicy
Edukacji. Nie w Knurowie,
a w Tychach. Ten adres był
miejscem docelowym dla sporej
grupy knurowian. Znaleźli się w
niej przede wszystkim najbliżsi
Łukasza i Rafała Wolsztyńskich, wychowanków Concordii,
którzy występują obecnie w
Legionovii Legionowo, czyli w
zespole, który toczył ligowy bój
z GKS-em Tychy.
Na nowy obiekt wybrali się
również reprezentanci APN,
którzy po meczu udowodnili,
że znają się nie tylko na szkoleniu dzieci i młodzieży, ale i na
marketingu. Dowodem na to
jest zdjęcie wychowanków Concordii unoszących szalik APN.
Fajny obrazek nawiązujący
do hasła „Łączy nas piłka”.
Piotr Skorupa

Naprzód Czyżowice - Tempo
Paniówki 2:2, Polonia Łaziska Rybnickie - Gwiazda
Skrzyszów 2:0, KS 27 Gołkowice - Gwarek Zabrze 2:1,
Górnik Pszów - Urania Ruda
Śląska 1:6, Orzeł Mokre - Jastrząb Bielszowice 1:0, Wawel
Wirek - Naprzód Syrynia 0:0,
Rymer Rybnik - Przyszłość
Rogów 0:1, Naprzód Zawada
- Polonia Marklowice 0:0.

22. KOLEJKA - GRUPA III:
Wilki Wilcza - Fortuna Gliwice
(nie odbył się - goście nie
dojechali), Czarni Pyskowice Naprzód Borucin 2:0, Naprzód
Rydułtowy - LKS 1908 Nędza
3:3, Zryw Radonia - Dąb Gaszowice 4:5, Jedność Jejkowice - Rafako Racibórz 1:3, ŁTS
Łabędy - Zuch Orzepowice 2:1,
LKS Krzyżanowice - Silesia
Lubomia 1:3, Zameczek Czernica - KS 94 Rachowice 4:2.

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

45
43
42
39
37
36
32
31
31
31
31
25
24
16
13
12

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

52
50
43
39
38
36
35
34
34
29
26
26
24
19
6
5

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

54
52
45
39
36
35
34
31
31
28
28
25
24
24
20
13

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

44
41
37
37
34
32
27
25
25
23
21
18
6
10

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

36
30
28
19
18
16
16
10
9
4

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

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

Klasa C
13. KOLEJKA:
Sośnica Gliwice - Kłodnica
Gliwice (przełożony), Młodość II Rudno - Ślązak Bycina
1:2, Drama II Kamieniec - Korona Bargłówka 3:1, Naprzód
Łubie - Orzeł Stanica 7:0,
Wilki II Wilcza - LKS 45 II
Bujaków 0:1.
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bramek wyznaczoną przez
komputer. W ten sposób zawodnicy wszystkich grup mogą doskonalić na różnych stopniach
zaawansowania przyjęcie piłki,
strzał i czas reakcji. Po treningu
komputer analizuje wszystkie
możliwe parametry i trenerzy
otrzymują obraz poziomu wytrenowania danych piłkarzy.
Do dyspozycji zawodników
są fizjoterapeuci, masażyści,
lekarz, a w internacie, gdzie
mieszkają zawodnicy spoza
Dortmundu, jest kucharz, który przygotowuje odpowiednie
posiłki dla młodych sportowców.
Zawodnicy uczęszczają do
różnych szkół, trenują 5-6 razy
w tygodniu. Kadra zespołów
U-9, U-10, U-11 liczy maksymalnie 12-14 zawodników, w
starszych rocznikach liczba
wzrasta do 18-20 osób.
Z zawodnikami pracuje
minimum dwóch trenerów
w przypadku grup od U-9 do
U-13, a od grup U-14 w górę,
nawet trzech lub czterech szkoleniowców. W treningach najistotniejsze jest posiadanie
piłki, celność i jakość podań,
szybkość reagowania. Zajęcia
są intensywne, prowadzone w
szybkim tempie, a zawodnicy
są bardzo zaangażowani i zdyscyplinowani. Wystarczy jedno
słowo trenera i cała grupa ćwiczących zatrzymuje się i skupia
swoją uwagę na trenerze i na
cennych wskazówkach.
Zawodnicy od najmłod-

Dawid Dybcio w czasie stażu w Dortmundzie

szych roczników przed zajęciami mają od 25 do 40 minut
treningu funkcjonalnego. Każdy
otrzymuje dokładną rozpiskę
takiego treningu i pod okiem
trenera wykonuje wszystkie ćwiczenia w grupach, ale według
indywidualnych predyspozycji.
Jeżeli chodzi od przygotowanie fizyczne, przykłada się do
tego ogromną uwagę. W wieku

15 lat zawodnicy już są wprowadzani w trening siłowy, uczy
się ich obsługi sztagi, odpowiedniej postawy, rok starsi koledzy
już pracują z wykorzystaniem
sztangi, natomiast od 17 roku
życia te obciążenia wzrastają i
są odpowiednio przygotowane
i zindywidualizowane dla zawodników, pozostając pod ciągłą
kontrolą trenerów.

N

Nasz pomysł na Akademię
różni się od modelu niemieckiego. Dla nas każde dziecko jest
ważne, a tam koncentruje się
przede wszystkim na wyselekcjonowanej grupie zawodników.
Mimo różnic, wiele elementów
szkolenia można realizować
również u nas. Zachęcam teraz
trenerów do lepszego przygotowania zajęć, lepszej organizacji

Foto: Piotr Skorupa

Majówka
z piłką

a początek długiego
weekendu, na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy ul. Ułanów
odbył się turniej „Majówka
z piłką”. Galerię zdjęć z wydarzenia zorganizowanego

Foto: prywatne

P

olsk i Zw ią z ek Pi ł k i
Nożnej opubli kowa ł
niedawno Narodow y
Model Gry. Nie od dziś jednak wiadomo, że sam dokument, nawet najlepszy, nie
zastąpi szkoleń z elementami
praktycznymi lub możliwości podpatrzenia codziennej
pracy wykonywanej w dobrze
zorganizowanych klubach. Z
takiego założenia wychodzi
m.in. Dawid Dybcio, który
od kilku lat jest trenerem w
knurowskiej Akademii, a od
niedawna odpowiada w niej
również za koordynowanie
spraw sportowych. Chcąc poszerzyć swoją wiedzę wyjechał
kilka miesięcy temu na staż do
Dortmundu.
- Przez kilka dni podpatrywałem zajęcia grup młodzieżowych. Odbyłem wiele rozmów
z trenerami poszczególnych
grup oraz szefem szkolenia
młodzieży w BVB, Edwinem
Boakampem - wspomina knurowianin. - Baza sportowa to 9
boisk, 5 naturalnych i 4 sztuczne. Każde oświetlone i świetnie
przygotowane. Do dyspozycji
jest również ogromna i świetnie wyposażona siłowania.
Świetną sprawą jest specjalna
maszyna o nazwie „Footbonaut”. To wynalazek Borussii.
Maszyna wyrzuca piłki z różną
siłą, na różnej wysokości, pod
różnym kątem oraz z różną
rotacją. Futbolówkę należy
najpierw przyjąć, a następnie
uderzyć w jedną spośród 64

Foto: prywatne

Jak się uczyć to od najlepszych

an Smieszek z Jedności 32
Przyszowice po raz kolejny
został wybrany do Zarządu
Ślą sk iego Wojewód z k iego
Zrzeszenia LZ S Katow ice.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że we władzach zasiada od
1981 roku.

PiSk

i skupienia się na wyróżniających się zawodnikach. Rozmawiamy o tym, by treningi były
bardziej intensywne, a zawodnicy bardziej zdyscyplinowani.
Dawid Dybcio pojechał na
staż do Borussii dzięki Arturowi Płatkowi, który uczestniczył
przed laty w procesie organizowania knurowskiej Akademii.

We władzach
od 1981 roku

J

przez MOSiR i sekcję piłki
nożnej TKKF Szczygłowice możecie zobaczyć na
naszej stronie internetowej
- www.przegladlokalny.eu

KONKURS

SPORT

PiSk

W czasie XX Śląskiego Wojewódzkiego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Zrzeszenia
LZS wręczono medale 70-lecia,
którymi wyróżniono nie tylko
Jana Smieszka, ale i Alfreda Kubickiego z gminy Gierałtowice.
PiSk

foto-migawka

Wygraj piłkę z autografami
piłkarzy Concordii

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

W jakich klubach przed przyjściem
do Concordii pracował Michał Budny?
(wystarczy wymienić dwa kluby)

Fundatorem nagród jest Efekt-Sport. Rozwiązanie konkursu
nastąpi 19 maja na łamach tygodnika „Przegląd Lokalny”.

PiSk

2 maja, a więc rok po tragic znych wydar
zeniac h w czasie meczu
Concordia - Ruch Radzionków, na Stadio
nie Miejskim w Knurowie
zebrało się blisko dwieście osób, by wspom
nieć Dawida Dziedzica.

Przegląd Lokalny Nr 18 (1207) 5 maja 2016 roku

Foto: Piotr Skorupa

Odpowiedzi przesyłajcie mailem na jeden z podanych adresów:
redakcja@przegladlokalny.eu, sport@ksconcordia.com.pl,
michalbudny@efekt-sport.pl
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Iskrzyło od talentów!
Szczygłowice. XIV Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży

Święto muzyki i słowa trwało dwa
dni. Pierwszego dnia na scenie Domu
Kultury w Szczygłowicach wystąpiły
przedszkolaki, drugiego - uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci
śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze

W

Knurowie nie brakuje młodych
i utalentowanych ludzi. Zanim
jednak wyruszą w wielki świat,
szlifują umiejętności pod okiem nauczycieli.
To ci w małym człowieku potrafią dostrzec
zalążek talentu i umiejętnie go rozwinąć.
Coroczny przegląd jest więc świętem nie tylko
uczniów, ale przede wszystkich tych, którzy
na co dzień stoją z boku - pedagogów.
Przez dwa dni k nurowsk ie szkoł y i
przedszkola prezentowały swoje największe
skarby - uczniów, którzy wybijają się ponad
przeciętność i nie boją się sięgać po najwyższe
laury. Przegląd prowadzili organizatorzy - Jolanta Szafraniec, kierownik DK, oraz Jolanta
Leśniowska, dyrektor Miejskiego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej. Wtorek, 26 kwietnia,
należał do najmłodszych. Na scenie wystąpiły
przedszkolaki z Miejskich Przedszkoli nr 2, 3,

Zespół Tańca Sportowego „Dynamit”
z MG-1 mocno podniósł poprzeczkę

5, 7, 12 i 13 oraz Niepublicznych Przedszkoli
„Wesołe Nutki” i „Słoneczko”. Czwartkowy
przegląd, w którym jasno świeciły talenty ze
szkół podstawowych i gimnazjów, otworzyła
niespodzianka - szczygłowicka grupa teatralna Spółka Detektywów „Cuksy”. Dziewczynki
ostatnio uczestniczyły w Olimpadzie Przedsiębiorczości we Wrocławiu. Na scenie DK
wystąpiło kilkunastu wykonawców. Pięknie
zaprezentowali się uczniowie z Zespołu Szkół
Specjalnych - zespół „Wiolinki” oraz Ireneusz
Trela, grający na cymbałkach. Wrażenie zrobiły również zespoły akrobatyczne z MG-1 i
MG-3.
Wszystkie placówki uczestniczące w przeglądzie otrzymały dyplomy oraz pamiątkowe
puchary.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Uczestnicy drugiego dnia przeglądu z organizatorami

Przedszkolaki z MP-3 w wersji ludowej

Informacja własna wydawcy
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