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Piasecka
w Grzejniku

Szykuje się rozrywkowa sobota
– już 27 czerwca w Grzejnik Cafe
(ul. Szpitalna 8) wystąpi Kaśka Piasecka. Znana stand-uperka pojawi
się w Knurowie po raz pierwszy.
Koszt biletu to 30 zł. Początek –
godz. 19.00.

sygnały czytelników
32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Uwagi pod inny
adres

Będzie winda dla klientów

R

usza modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana. Przed budynkiem stanęło ogrodzenie. Wejście
główne zostało wyłączone z użytkowania. Teraz do środka można się dostać wejściem od strony ul. Floriana (na lewo od bankomatu). Zmiany pozytywnie odczują klienci. Jedną z najważniejszych i oczekiwanych jest
zabudowa windy.
/bw/

Knurów

Knurów

Diabetycy zapraszają

Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków informuje, że w lipcu i sierpniu siedziba stowarzyszenia będzie czynna we wtorki w godzinach 10-12. Lokum KSD
znajduje się w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 – pokój nr 28 (piwnica).
- Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków – zachęca prezes KSD Lidia
Lach. – Zawsze służymy pomocą i poradą.
/bw/

Knurów

Szczepić trzeba

Stówka
za występ

100 zł – takiej wysokości mandaty
otrzymały dwie osoby pijące alkohol w
rejonie placu zabaw przy ul. Chrobrego.
Sprzeczne z prawem zachowanie zauważył dyżurny Straży Miejskiej, obsługujący monitoring. Do zdarzenia doszło
w ubiegły poniedziałek przed godz. 23.
/bw/

W czwartkowe przedpołudnie strażnicy miejscy wezwali pracownika schroniska dla zwierząt w celu odłowienia bezpańskiego psa błąkającego się przy ul.
Dworcowej. Niedługo później zgłosił sie właściciel czworonoga. Pies trafił do
domu. To nie był jednak koniec tej historii. Wyszło bowiem na jaw, że psiak nie
ma aktualnych szczepień. Mundurowi ukarali właściciela mandatem.
/bw/

Knurów

Drogie plakatowanie

W środowe popołudnie dyżurny Straży Miejskiej ujrzał w kamerach monitoringu dwie osoby naklejające ogłoszenia na ulicznych latarniach. Wkrótce
potem wyszło na jaw, że czynią to bez stosownej zgody. Mundurowi ukarali
sprawców wykroczenia 200-złotowymi mandatami. Nakazali też usunięcie
nielegalnych ogłoszeń.
/bw/

Knurów

Terminator?

W sobotni wieczór do patrolu Straży Miejskiej przy ul. Witosa podeszła
pani ze skargą na mężczyznę, który
niszczył maskę jej samochodu obijając go... pięściami. Kobieta wskazała
sprawcę. Jak się okazało, mężczyzna
nie posiadał przy sobie dokumentu
tożsamości. W celu ustalenia personaliów został przewieziony do Komisariatu Policji. Poszkodowana została
poinformowana o dalszym sposobie
prowadzenia sprawy.
/bw/

Powiat. Sesja Rady Powiatu Gliwickiego

Najpierw głosowania, potem objazd

Na swoisty „dwutakt” podzielona będzie sesja Rady Powiatu Gliwickiego,
zaplanowana na czwartek, 25 czerwca. Radni najpierw zajmą się uchwałami,
a później wyjadą w teren, by z bliska zobaczyć stan inwestycji drogowych
„Stacjonarna” część obrad rozpocznie się o godz. 14 w budynku starostwa przy ul. Zygmunta Starego 17. W programie m.in. 13 uchwał. Wśród nich najważniejsza – w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego za 2014 rok.
Drugą część sesji stanowić będzie objazd inwestycji drogowych, dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Na trasie rajców znajdą się m.in. mosty w Leboszowicach i Pławniowicach oraz przebudowana droga na odcinku Bojszów-Kleszczów.
/sisp, bw/

Klamka wypadła

- Tydzień temu pisaliście o nieskoszonym skrawku przy rondzie
na Ułanów. Tak się składa, że
jestem właścicielem ogrodzonej
części, która z nim sąsiaduje.
Wcześniej zwróciłem się do Urzędu
Miasta, żeby mi go sprzedał. Nie
zgodził się. Nie wiem, czy dlatego,
że będzie chciał poszerzać drogę.
Nieważne.
Wasz rozmówca twierdzi, że
od 2 lat nikt nie kosił tam trawy.
Nie mogę się z nim zgodzić. Sam
robiłem to do końca ubiegłego
roku. Odkąd ogrodziłem swoją
działkę, koszenie reszty spoczywa
na urzędzie.
Zbigniew Jędrzejczyk

- Chodzę regularnie na pocztę
w Szczygłowicach i bardzo mnie
dziwi, że już od ładnych paru
miesięcy w drzwiach jest zepsuta
klamka. Od dawna nie działała jak
trzeba, a ostatnio wypadła. Żal mi
tych dziewczyn, które tam pracują.
Przy kiepskiej pogodzie nie jest
miło siedzieć przy niedomkniętych
drzwiach. Czemu od tak dawna
nikt tego nie naprawił?
Mieszkanka Szczygłowic
Od redakcji: Pracownica Agencji Pocztowej w Szczygłowicach
nie chciała wypowiadać się na ten
temat. Wspomniała jedynie, że
zajmowanie się klientów takimi
sprawami uważa za śmieszne.
Not. /pg/, MiNa

Nieborowice

Biała sobota

27 czerwca będzie Białą Sobotą Medyczną w Śląskim Centrum Medycyny
Inwazyjnej w Nieborowicach (ul. Kasztanowa 5)
Od godz. 9 do 14 będzie można przeprowadzić bezpłatne badanie laboratoryjne oraz skorzystać z konsultacji lekarskich i porad fizjoterapeutycznych.
Chętni proszeni są o wcześniejsze zapisanie się pod nr. tel. 32 728 43 00 lub 664
494 044.
Bezpłatna akcja promująca zdrowie organizowana jest przez Śląskie Centrum
Medycyny Inwazyjnej oraz Laboratorium Medyczne LAB-MED.
/sisp, bw/

nekrolog

Panu

TOMASZOWI RZEPIE
Przewodniczącemu Rady Miasta Knurów
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów
oraz

reklama

radni Rady Miasta Knurów
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Audi zakończyło jazdę na barierkach

Ważne

Ścigany
za wyłudzony
kredyt

Kolizje na A1
Knurów

D

o jednej z kolizji doszło w
sobotę, 20 czerwca, około
godz. 13.10 na 12 kilometrze
autostrady A1, w okolicy CzerwonkiLeszczyn. Według informacji rybnickiej policji, 37-latek z Jastrzębia, jadący
autostradą w kierunku Knurowa, nie
dostosował prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Prowadzone przez niego audi na mokrym
asfalcie zjechało znienacka z prawego
pasa na pas środkowy, uderzając przy
tym w samochód dostawczy marki
Iveco. W wyniku uderzenia furgonetka, kierowana przez 48-letniego
Czecha, zjechała na prawy pas i uderzyła w jadącą nim toyotę, kierowaną
przez 58-latkę z Myszkowa. Audi
zakończyło swoją pechową jazdę na
barierkach energochłonnych, a jego
kierowca został ukarany mandatem.
Wszyscy troje kierowcy byli trzeźwi
i – na szczęście – nikt w tej kolizji nie
ucierpiał. Knurowscy strażacy przybywszy na wezwanie zabezpieczyli
miejsce zdarzenia, zneutralizowali
płyny eksploatacyjne i usunęli pojazdy
na pas awaryjny.
W środę (23 czerwca) przed po-

Foto: JRG Knurów

W ostatnich dniach knurowscy strażacy dwukrotnie
wyjeżdżali do niebezpiecznych zdarzeń na autostradzie
W środowej kolizji ucierpiały
tylko samochody

N

asi Czytelnicy wielokrotnie służyli pomocą w podobnych sprawach. Wraz z
Komisariatem Policji w Knurowie
liczymy, że tak będzie i w tym
przypadku.
5 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Pruszkowie wydał list
gończy za knurowianinem (sygn.
akt II K 160/12).
Szczepański ścigany jest za
przestępstwo z art. 297§1 kk: Kto,
w celu uzyskania dla siebie lub kogo
innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub
instytucji dysponujących środkami
publicznymi – kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub
z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamó-

Foto: Materiały Policji

Foto: JRG Knurów

Kryminalni z knurowskiego komisariatu
apelują o pomoc w ustaleniu miejsca
pobytu Rafała Szczepańskiego

Rafał Szczepański

wienia, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Poszukiwany mieszkał ostatnio przy ul. Michalskiego 68/6.
Każdy, kto zna miejsce pobytu
poszukiwanego, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji.
Za ukrywanie go lub pomoc w
ucieczce grozi kara pozbawienia
wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu
poszukiwanego, bądź jego zatrzymania, należy kierować pod numery telefonu: 32 337 25 37, 32 337
25 38, 32 337 25 00, 997 lub 112,
ewentualnie na adres: knurow@
gliwice.ka.policja.gov.pl.
/g/

reklama

łudniem strażacy z knurowskiej JRG
zabezpieczali miejsce kolizji, do jakiej
doszło na zjeździe z autostrady A1 na
A4. Według informacji zamieszczonej
na funpage’u strażaków, kierująca
mercedesem z nieustalonych przyczyn

MiNa

Knurów

Czech kierujący iveco został
zepchnięty na prawy pas

„Marycha”
i psychotropy

Foto: JRG Knurów
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najechała na tył opla. Także i tym razem obeszło się bez poważnych obrażeń, jednak trzy osoby z niegroźnymi
potłuczeniami zostały odwiezione na
obserwację do szpitala.

Niektór y m nie w ysta rcza ł y
atrakcje proponowane przez program Dni Knurowa i na wszelki
wypadek zaopatrzyli się w zakazane
substancje. W zeszłą sobotę policja,
legitymując pewnego trzydziestolatka na ul. Mieszka I, odkryła, że
ma on przy sobie 1,76 grama marihuany. Tego samego dnia przy ul.
Witosa funkcjonariusze kontrolując
pewnego dwudziestolatka, znaleźli
przy nim 3,81 grama substancji psychotropowych.
MiNa
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Prezydent z absolutorium
Knurów. Obradowała Rada Miasta

Rada Miasta pozytywnie oceniła ubiegłoroczną
działalność prezydenta Adama Ramsa, udzielając
mu absolutorium za wykonanie budżetu. Głosowanie
odbyło się w ubiegłą środę podczas sesji
sekretarzowi miasta, naczelnikom,
dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i jednostek
organizacyjnych.
Podkreślił, że samorząd nie spoczywa na laurach.
- Przed nami realizacja kolejnych,
ważnych dla mieszkańców, inwestycji
przyjętych przez radnych w budżecie
na 2015 rok. I na tym się aktualnie
koncentrujemy – mówił. – Warto
podkreślić, że rozpoczęliśmy prace nad
przygotowaniem Strategii Rozwoju
Miasta na lata 2015-2020, gdzie szeroko włączamy mieszkańców Knurowa.
Zrobimy wszystko, aby utrzymać wysoki poziom wydatków na inwestycje.
Będą one widoczne i będą gwarantować
dalszy rozwój miasta.

Pon i ż ej obsz er ne
fragmenty „Omówienia w ykonania
budżetu” za ubiegły rok, które zostały przedstawione
podczas sesji Rady
Miasta przez prezydenta Knurowa
Adama Ramsa.

kwocie: 112 817,70 zł; Środki te wykorzystano na realizowane zadania związane z termomodernizacją budynków
wykorzystywanych na cele oświatowe,
stanowiących własność gminy;
2. udzieleniem pożyczk i TBS
w kwocie 1 423 541 zł, w związku
z prowadzoną przez nie budową budynków mieszkalnych na terenie miasta.
Poniesione wydatki w roku 2014
ogółem, to kwota : 110 163 749,31 zł,
w t y m : * w yd at k i bie ż ąc e:
89 241 848,01 zł, * wydatki majątkowe:
20 921 901,30 zł.
* * *

Omówienie wykonania budżetu za 2014 rok

D o c ho d y bu d ż e t u g m i ny.
Zaplanowano: 111 840 485,12 zł, a wykonanie wyniosło: 155 550 811,24 zł.
Wydatki budżetu gminy. Zaplanowano: 123 184 568,12 zł, wykonanie wyniosło: 110 163 749,31 zł (89,43
proc. planu).
Przychody w 2014 roku wyniosły:
975 756 zł. Pochodziły z pożyczki zaciągniętej przez gminę w WFOŚiGW
w Katowicach w kwocie: 791 689 zł
oraz spłaty przez Centrum Kultury,
zaciągniętej w gminie pożyczki na
realizowane w roku 2014 inwestycje,
w kwocie: 184 067 zł.
Pozyskane dochody ogółem wyniosły: 155 550 811,24 zł,
w t y m: * dochody bież ące:
151 269 186,65 zł, * dochody majątkowe:
4 281 624,59 zł.
Głównymi rodzajami dochodów
gminy były dochody otrzymane
z tytułów:
- subwencji, w tym subwencji
na zadania oświatowe w wysokości:
20 756 634 zł,
- dotacji na zadania własne gminy,
zlecone z zakresu administracji rządowej, pochodzące ze środków zagranicznych oraz otrzymanych na podstawie
zawartych umów i porozumień, m.in. z
budżetu państwa: 13 337 889 zł,
- podstawowych dochodów podatkowych: 104 243 268 zł,
- pozosta ł ych dochodów:
17 213 020 zł,
w tym ze sprzedaży składników
majątkowych w kwocie 1 482 263 zł.
Rozchody w 2014 roku wyniosły
1 536 358,70 zł i związane były:
1. ze spłatą zaciągniętych przez
gminę w latach poprzednich pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach, w
4

Najważniejsze zadania
inwestycyjne w 2014 roku

I. Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, komunikacji,
transportu i bezpieczeństwa, to głównie roboty na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych. Wydatki poniesione na ten cel to kwota:
6 556 178,00 zł, w tym m.in.:
1. Przebudowa skrzyżowania ul.
Szpitalnej z ul. 26 Stycznia (rondo)
wraz z drogą dojazdową do terenów
objętych KSSE, realizowana będzie
we wspólnym uzgodnieniu z KSSE.
Aktualnie wykonywano uzgodnienia
niezbędne do opracowania dokumentacji budowy ronda i drogi dojazdowej,
której zleceniodawcą i płatnikiem będzie strefa. Dokumentacja uwzględnia
również budowę kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Zadanie to ma dla nas ogromne
znaczenie, ponieważ chcemy stworzyć
możliwie najlepsze warunki dla potencjalnych inwestorów w tym rejonie.
2. Przebudowa ul. Koziełka na
odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej od ul.
Koziełka do ul. Wolności. I etap przebudowy rozpoczęto w omawianym
roku. Koszt pierwszego etapu wyniósł
około 2,9 mln zł, z czego 1,33 mln zł
to pieniądze pozyskane z Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw.
„schetynówek”. W projekcie budżetu
na 2015 rok zabezpieczyliśmy środki
na kontynuację tego zadania i uzy-

Prezydent docenił również współdziałanie z Radą Miasta: - Jeszcze raz
dziękując radnym, proszę o dobrą
współpracę, bo tylko pod tym warunkiem uzyskamy pozytywne efekty.

Kościelna
po stu latach

Mocą uchwały został powołany
zespół, którego zadaniem będzie
przedstawienie Radzie Miasta opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego (SO) i
Sądu Rejonowego (SR) w Gliwicach.
Przy ul. Michalskiego ponownie
zostaną zamontowane wyświetlacze
prędkości. Kosztem inwestycji podzielą się zgodnie miasto i powiat
gliwicki. Radni zgodzili się, by gmina
Knurów wzięła na siebie połowę kosz-

skaliśmy jego dofinansowanie z ww.
programu.
3. Przebudowa ulic: Chopina,
Słowackiego, Szymanowskiego. Remonty dróg w rejonie Fińskich Domków są możliwe, ponieważ uporządkowaliśmy w tej części miasta sprawy wodno-ściekowe i energetyczne.
Skutkiem zakończenia tych robót było
przebudowanie ulicy Wieniawskiego.
W projekcie budżetu na 2015 rok zabezpieczyliśmy środki na przebudowę
wymienionych wyżej ulic, tj.: Chopina, Szymanowskiego oraz Słowackiego, a także wykonanie dokumentacji
projektowej ul. Paderewskiego, która
będzie ostatnim etapem modernizacji
dróg w tym rejonie.
4. Przebudowa ul. Reymonta
- ulice wjazdowe z ulicy Puszkina
na osiedle „Redyna”, gdzie w 2014
roku zostały wykonane dwie odnogi,
ponieważ zostały zakończone prace
związane z przebudową kanalizacji w
tym rejonie.
5. Przebudowa ul. Lotników i ul.
Mieszka I,
6 Zagospodarowanie terenów w
rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia
z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe, gdzie na osiedlu Cztery
Pory Roku docelowo powstanie ponad
160 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Sukcesywnie, w
miarę powstawania i zasiedlania tych
budynków, budujemy drogi, chodniki
i oświetlenie.
7. Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego,
Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego, w rejonie ul. Klasztornej, Niepodległości, Dworcowej, Wolności.
8. Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej (I etap
robót), realizowana ze wsparciem ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
II. Inwestycje z zakresu ochrony
środowiska i ekologii, w tym:
1. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z

Foto: Justyna Bajko

P

odjęcie uchwa ł y absolutoryjnej było najważniejszym
punktem w obszernym harmonogramie obrad. Radni, zanim
przystąpili do głosowania, wysłuchali informacji o stanie mienia
komu na l nego or a z spr awoz d a ń
(finansowego i z wykonania budżetu za 2014 r.), opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach
w tej sprawie i stanowiska Komisji
Rewizyjnej. Zarówno RIO, jak i KR,
poz y t y w nie oceni ł y dzia ła lność
prezydenta. Podobnego zdania była
zdecydowana większość radnych: 18
głosami „za”, przy dwóch „przeciw”
prezydent uzyskał absolutorium.
- To ocena pracy wielu ludzi
– pod k reśli ł prez ydent Ra ms. –
Dziękuję zastępcom, skarbnikowi i

Oczekiwaniu mieszkańców stanie się zadość
- miernik prędkości ponownie pojawi się
przy szkolnej „Trójce” w Krywałdzie

tów (ale z zastrzeżeniem, że nie więcej
niż 12 tys. zł).
Rada zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta obejmującego
obsz a r og ra niczony u l ica m i k s.
Koziełka, Dworcową i Rybną oraz
granicami administracyjnymi wraz
z rejonem III Kolonii. Obecnie obo-

likwidacją źródeł niskiej emisji. To
zadanie w fazie przygotowania. Projekt zgłosiliśmy do Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. W ramach
tego zadania planujemy gruntownie
zmodernizować 21 budynków na III
Kolonii. Przedsięwzięcie to jest trudne
ze względu na uwarunkowania społeczne, techniczne, a także finansowe.
Wymaga m.in. przeprowadzenia konsultacji społecznych, zaproponowania
lokali zastępczych.
2. Termomodernizacja budynku
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
2 - gdzie w ramach III etapu prowadzonych sukcesywnie prac termomodernizacyjnych, w ramach których
m.in.: uszczelniono dach, dokonano
w ymiany stolarki drzwiowej na I
piętrze głównego budynku szkoły,
zamontowano akustyczne drzwi przy
głównych drogach ewakuacyjnych,
wykonano nowe posadzki i ułożono
wykładzinę homogeniczną we wszystkich pomieszczeniach, ułożono płytki
gresowe w korytarzach;
3. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy
ul. Ogana 5. Jako jeden z ostatnich
obiektów użyteczności publicznej,
planujemy zmodernizować budynek
UM, tak by stał się budynkiem energooszczędnym, a także przyjaznym dla
wszystkich mieszkańców, ludzi korzystających ze świadczonych przez UM
usług. Dlatego przeprowadzono prace
projektowe. Zaplanowaliśmy wykonanie windy, mając na uwadze eliminację
barier architektonicznych, a zatem
uciążliwości, zwłaszcza dla ludzi
starszych i osób niepełnosprawnych.
Inwestycja otrzymała dofinansowania
ze środków UE Mechanizmu Norweskiego (65,4 proc. dofinansowania poniesionych kosztów kwalifikowanych).
4. Instalacja w Krytej Pływalni
oraz Hali Sportowej w Szczygłowicach pomp ciepła, wykorzystujących
do ogrzewania ciepło odpadowe z
chłodni wentylatora KWK Knurów.
Na realizację zadania otrzymano dotację z WFOŚiGW w Katowicach, w

wysokości: 381 196 zł oraz pożyczkę
w kwocie: 331 545 zł. W związku z
przedłużającą się procedurą ostatecznie środki wpłynęły w styczniu
2015 roku.
5. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego na odcinku
od skrzyżowania z Al. Piastów do
skrzyżowania z ul. Konopnickiej
oraz porządkowanie gospodarki
wodnej i ściekowej w Miejskim
Gimnazjum nr 4 .
6. Wspieranie działań proekologicznych, poprzez wspieranie
proekologicznych inicjatyw mieszkańców zmierzających do poprawy
jakości środowiska, to jest np.: wymiana pieców c.o. na ekologiczne,
zabudowę pomp ciepła i kolektorów
słonecznych, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych oraz likwidację
materiałów zawierających azbest,
które są wspierane poprzez dofinansowanie ze środków gminy.
III. Inwestycje z zakresu turystyki, sportu i rekreacji, to:
1. Modernizacja kąpieliska „Leśne Zacisze”. Modernizację kąpieliska
otwartego „Leśne Zacisze” rozpoczęto
w 2014 roku, jako kluczową inwestycję
służącą rozwojowi sportu i rekreacji.
Prace w toku. W WPF na lata 20142016 zabezpieczono środki na ten cel.
Aktualnie warunkiem zrealizowania
tego zadania w planowanym terminie
(maj 2016 roku), jest sprawne i terminowe wykonanie w roku 2015 prac
budowlanych i montażowych.
2. Modernizacja stadionu miejskiego. Zlecono wykonanie dokumentacji. Po ukończeniu dokumentacji w 2015 roku rozpoczniemy
modernizację stadionu miejskiego.
Na ten cel w planie budżetu na 2015
rok zabezpieczyliśmy środki w wysokości 1,5 mln zł.
3. Rekonstrukcje terenów parków przy ul. Ogana w Knurowie
oraz w Szczygłowicach, w celu
wykorzystania zajmowanego przez
nie tereny do uprawiania sportu,
wypoczynku i rekreacji. Dlatego też
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uporządkowano teren, zbudowano
place zabaw, zabudowano urządzenia
służące rozwojowi kultury fizycznej
i rekreacji mieszkańców w każdym
wieku.
IV. Inwestycje z zakresu kultury, to:
1. Remont biblioteki głównej.
Zakończono I etap modernizacji
biblioteki publicznej, w bieżącym
roku przeprowadzony zostanie II
etap, obejmujący zakup wyposażenia. Na tę inwestycję pozyskaliśmy
1,5 mln zł z Ministerstwa Kultury
z programu o nazwie „Biblioteka+”.
Będzie to przestrzenna, nowoczesna, funkcjonalna biblioteka, która
w połowie 2015 roku wznowi swoją
działalność.
2. Modernizacja Domu Kultury w Szczygłowicach, modernizacja Kina Sceny Kultury oraz
„Kręgu” w parku przy ul. 1 Maja,
to działania tworzące przyjazny

klimat do prowadzenia działalności
kulturalnej w mieście, czego przykładem są projekcje najnowszych
filmów fabularnych, organizowane
liczne koncerty, w tym charytatywne, spotkania rodzinne przy estradzie plenerowej, itp.
V. Inwestycje z zakresu opieki
społecznej, oświaty i edukacji, to:
1. Budowa żłobka. Podjęto działania zmierzające do budowy żłobka w
mieście, który będzie w stanie zapewnić opiekę dzieciom najmłodszym (w
wieku do 3 lat), w szerszym zakresie
niż obecnie. Opracowany został projekt żłobka, po uzyskaniu pozwolenia
na budowę planujemy rozpocząć prace
budowlane.
2. Zadania inwestycyjne i remonty placówek oświatowych. W każdym
roku w okresie wakacyjnym przeprowadzane są modernizacje i remonty
w obiektach oświatowych (szkołach i
przedszkolach). W 2014 roku w pla-

200 tys. zł „skierowano” na realizację imprez kulturalnych związanych
z projektami „Nowoczesny Dom
Kultury w Knurowie odpowiedzią na
kulturalne potrzeby mieszkańców regionu” i „Modernizacja areny w parku
przy ul. Floriana Ogana w Knurowie”,
na zakup i doposażenie sprzętu nagłaśniającego oraz bieżące utrzymanie
obiektów.
Rada Miasta upoważniała prezydenta Knurowa do wystąpienia do
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności
jednego z przepisów ustawy budżetowej z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Zdaniem samorządowców niezgodny z konstytucją jest
też jeden z przepisów rozporządzenia
ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego. W ocenie
knurowskich władz wskazane przepisy są niekorzystne dla miasta. Stąd
decyzja, by kwestię tę rozstrzygnął
Trybunał Konstytucyjny.

Zaniedbane rondo

W interpelacjach radni zgłosili
prawie 30 spraw i problemów. Mowa
była m.in. o: * potrzebie remontu
drogi bocznej od ul. Dąbrowskiego,
biegnącej wzdłuż bloków przy ul.
Mieszka I, której pobocze wykorzy-

cówkach oświatowych, zrealizowano
inwestycje, na kwotę 2.492.662 zł i
remonty o wartości 492.712 zł.
VI. Dotacje na inwestycje dla
zakładu budżetowego – w celu należytego utrzymania zasobów mieszkaniowych w gminie, modernizacje
i remonty budynków usługow ych
i mieszkalnych administrowanych
przez MZGLiA, w tym m.in.: remonty dachów na osiedlu – III Kolonia,
na które wydatkowano 899 607 zł, remont budynku przy ul. Szpitalnej 8,
ul. Floriana 4, ul. Zwycięstwa 34.

W 2014 r. gruntownej przebudowie poddano
ponad połowę długości ul. Koziełka, obecnie trwa
modernizacja pozostałego fragmentu drogi

stywane jest jako parking, * konieczności odnow y dróg osied low ych
w rejonie ulic Dy wizji Kościuszkowskiej i Gen. Ziętka, * zaniedbanym przez GDDKiA rondzie przy
wjeździe na autostradę A1 [więcej
o problemie na str. 6 - dop. red.], *
„dzikim” przejściu pod autostradą
A1 (w rejonie ul. Rybnej) i prośbie
mieszkańców, by je odpowiednio
zabezpieczyć, * k rzy wo rosnącej
wierzbie na skarpie przy placu targowym w Szczygłowicach, sprawiającej
wrażenie, że wywróci się czyniąc
komuś krzywdę, * niebezpiecznym
dla pieszych odcinku ul. Parkowej (z
wnioskiem o spowalniacze), * zdeze-

lowanej nawierzchni ul. Zwycięstwa
i pogarszającym się stanie technicznym przejazdu kolejowego (na tej samej ulicy), * skargach mieszkańców
na hałas dobiegający z A1 (pytanie
o w yniki ekspertyzy GDDKiA, *
przerośniętym żywopłocie wzdłuż
ul. Wilsona, przeszkadzającym pieszym, * brudnej nawierzchni ścieżek
rowerowych (na chodnikach).
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).

Czynniki zewnętrzne

3) obciążenie budżetu miasta
nowymi zadaniami przez ustawodawcę – np. rozpoczęcie nauki w
szkołach podstawowych od 6-tego
roku życia dzieci, realizacja programów specjalnych opracowanych dla
dzieci – uczniów z zaburzeniami,
niepełnosprawnościami, itp.,
4) ograniczanie i niedofinansowywanie zadań zleconych gminom
do realizacji, zmniejszenie wysokości
dotacji celowych udzielanych przez
państwo na zadania własne, czego
powodem jest brak opracowanych
jednolitych wycen kosztów realizacji
tych zadań, zasad ich naliczania i rozliczania oraz czynione przez państwo
oszczędności budżetowe,
5) brak jednoznacznych uregulowań prawnych w zakresie prawidłowości wyliczenia subwencji
oświatowej, co skutkuje t ym, iż
pa ńst wo z rok u na rok obn i ż a
jej w ysokość. Np. nie f inansuje
urlopów dla poratowania zdrowia
udzielanych nauczycielom, wypłaty
świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych dla emerytów
- na powyższy cel gmina musiała
przeznaczyć w 2014 roku kwotę
464.244,48 zł.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia
2014 roku wynosiło: 876 320,50 zł zł.
Było to zadłużenie wobec WFOŚiGW
w Katowicach z tytułu zaciągniętych
pożyczek na termomodernizacje.
* * *
Biorąc pow yższe pod uwagę,
dochody i w ydatk i w ykonane w
2014 roku oraz uwzględniając liczbę
zrealizowanych zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, a także
niepewną sytuacją gospodarczą i
budżetową w skali makro, wydaje
się, że jest to wykonanie budżetu
efekty wne, racjonalne i w miarę
naszych możliwości zapewnia bieżące, harmonijne funkcjonowanie i
rozwój Gminy.
Ogólna sy tuacja Gminy jest
dobra, miasto na bieżąco reguluje
płatności i jest w stanie utrzymać
dwucyfrowy wskaźnik inwestycji.

Aby można jednak było zrealizować
tak ambitne zadania, niezbędne było
wspólne dbanie o dochody miasta oraz
o racjonalne gospodarowanie wydatkami, gdyż na ostateczny kształt budżetu
gminy duże znaczenie mają czynniki
zewnętrzne, m.in. sytuacja gospodarcza
i budżetowa państwa. W tym m.in.:
1) brak jednoznacznych uregulowań prawnych w zakresie opodatkowania budowli podziemnych będących własnością Kompanii Węglowej
S.A. (wyrok Trybunału Konstytuźródło: UM Knurów

Kościelnej czytaj na str. 7 - dop. red.]
Za zgodą rajców podstawowa
„Jedynka” i gimnazjalna „Czwórka” zakupią nowe kserokopiarki, a
MZJOś serwer z oprogramowaniem.
Na ten cel zabezpieczono w budżecie
25 tys. zł.
1,1 mln zł ponad przewidziany
plan Miejsk i Zespół Gospodark i
Lokalowej i Administracji zwiększy
fundusze przeznaczone dodatkowe
prace remontowe. Kolejnych 95 tys. zł
pozwoli MZGLiA zająć się przebudową lokalu przy al. Piastów 1 i adaptację
na mieszkanie (wcześniej pomieszczenia użytkowała Poczta Polska).
Niemal 100 tys. zł dochodu pozyska li dy rektorzy k nurowsk ich
placówek oświatowych gospodarując mieniem od stycznia do maja.
Wygospodarowane środki zostaną
przeznaczone m.in. na: * zakup mebli do sal lekcyjnych klas I-III i „0”
(MSP-2), * malowanie lekcyjnych
sal (MSP-4) i pomieszczeń (MP-7), *
remont elewacji (MG-1), * zakup kosiarki (MP-12), * monitoring (MP-2).
O 27 tys. zł wzrosła pula pieniędzy ujętych na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.
Parkowej w Szczygłowicach. Fundusze pozyskano ze środków przeznaczonych na modernizację budynku
urzędu przy ul. Ogana. Szacunkowy
koszt opracowania dokumentacji to
90 tys. zł.

Foto: Bogusław Wilk

wiązujący plan został uchwalony w
2004 r. Technicznie „nie nadąża”
za współczesnością. Opracowanie
według nowych standardów pozwoli
na udostępnienie planu miejscowego
w wersji elektronicznej w Systemie
Informacji Przestrzennej Gminy
Knurów.
Przyjęto zasady sprzedaży lokali
użytkowych stanowiących własność
gminy. Ujęto w nich m.in. możliwość
udzielenia bonifikaty od ustalonej
ceny nieruchomości w wysokości:
* do 99,99 proc. w przypadku „przeznaczenia do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej lokali użytkowych
osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność
kulturalną lub oświatową, na cele
publiczne i statutowe, niezwiązane
z działalnością zarobkową”, * do 90
proc. w przypadku, gdy chodzi o
działalność (niezarobkową) charytatywną, opiekuńczą, wychowawczą,
sportową lub turystyczną.
Ulica Kościelna – tak oficjalnie
od środy nazywa się dróżka, boczna
od ul. Zwycięstwa, prowadząca w
stronę kościoła w Krywałdzie. Trakt
istnieje od lat. Do tej pory był bezimienny.
Warto przypomnieć, że w swojej
historii Knurów miał już ul. Kościelną.
To obecna ul. Koziełka, która Kościelną była niemal wiek temu, bo w
latach 20. i 30. XX wieku. [Więcej o ul.

Foto: Roman Matysik

Dużą i bardzo oczekiwaną inwestycją jest modernizacja
kąpieliska na Zaciszu
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cyjnego z dnia 13 września 2011 r.,
zamiast jednoznacznie rozstrzygnąć
powyższą kwestię jeszcze bardziej ją
skomplikował w części podważając
dotychczasową linię orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego).
Rozstrzygnięcie powyższego problemu może trwać kilka lat, co może
komplikować sy tuację finansową
Gminy w kontekście tego, iż w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia miasto będzie zmuszone zwrócić
Kompanii Węglowej S.A. zapłacony
podatek wraz z odsetkami,
2) problemy finansowe górnictwa,
przez co Gmina uzyskuje znacznie
mniejsze dochody z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych.
Przedsiębiorstwa kooperujące z kopalniami mają trudności w bieżącym
regulowaniu zobowiązań podatkowych względem gminy,

/b/
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Knurów. Zaniedbane skrzyżowanie razi mieszkańców

Rondo przy autostradzie
nie zawróci ci w głowie

Knurowianie psioczą na wygląd ronda przy wjeździe na autostradę A1.
Chcieliby widzieć je pięknym i zadbanym – prawdziwą wizytówką miasta.
– Niestety, zazwyczaj wbija się w oczy wybujałym zielskiem – wytykają...

R

ondo to pierwszy widok Knurowa, z jakim stykają się kierowcy zjeżdżający z „Jedynki”.
- Powinien być ładny i wręcz stanowić wizytówkę zachęcającą do wjazdu do miasta – mówi knurowianin
Andrzej Porada, miejscowy radny.
– Przykro to mówić, ale nie jest. Mieszkańcy nie potrafią tego przeboleć, stąd
rozczarowanie i liczne skargi.
Szczególnie mocno w oczy kole
zarośnięte trawą serce ronda. Pal licho,
jeśli koszona, gorzej, gdy zapomniana
zmienia się w wybujałe zielsko.
Mieszkańcom taki obrazek nie
przypada do gustu. Rozczarowanie
podziela knurowski samorząd.
Ju ż dwa lata temu mag ist rat
prób ow a ł w p ł y ną ć na z a r z ądc ę
ronda – Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad w Katowicach.
- Apelowaliśmy do GDDKiA o
uporządkowanie ronda tak, by rzeczywiście nie trzeba się było go wstydzić
– mówi zastępca prezydenta Knurowa
Barbara Zwierzyńska. – Niestety, te
monity nie przyniosły oczekiwanego
skutku.
GDDKiA bała się ponieść koszty.
W tej sytuacji miasto postanowiło
udzielić pomocy. Magistrat zadeklarował, że sfinansuje zakup roślin i koszt
prac nasadzeniowych.
- Wszystkim nam w Knurowie
zależy, by to miejsce przyciągało wzrok
pięknem, a nie brzydotą – tłumaczono.
Niestety, GDDKiA odrzuciła ofertę.

Lobbing poselski
też bezskuteczny

Samorządowcy nie złożyli broni.
Odwołali się do lokalnego patriotyzmu parlamentarzystów. Korzystając
z obecności w Knurowie posła Jerzego

reklama

Polaczka, byłego ministra transportu
i drogownictwa, poprosili o poparcie
starań. Poseł ujął się za Knurowem
lobbując w GDDKiA. Dwa tygodnie
później przyszła odpowiedź.
- Wyrażenie zgody na wykonanie
nasadzenia zieleni na rondzie wraz z
ponoszeniem całkowitych kosztów jego
utrzymania w pasie drogowym przez
Gminę Knurów obecnie nie jest możliwe
– przekonywała Ewa Tomala-Borucka, ówczesna dyrektor katowickiego
oddziału GDDKiA. Odmowę uzasadniała związaniem GDDKiA umową,
zawartą w drugiej połowie 2012 r.,
na bieżące utrzymanie autostrady
A1. Tłumaczyła, że umowa „nie daje
możliwości aneksowania zakresu prac
utrzymaniowych oraz podwyższenia
ich standardu”. Zastrzegała, iż wyrażenie zgody wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia przez Gminę
Knurów dodatkowego postępowania
„o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę związaną z utrzymaniem
nowo nasadzonej zieleni” na rondzie.
„Takie działanie jest zaś sprzeczne z
zapisami Ustawy o Zamówieniach
Publicznych jako wykonanie podwójnej
usługi dla określonego już w jednym
postępowaniu zakresu robót” – argumentowała dyrektor Tomala-Borucka. I na koniec gasiła nadzieję:
„Tutejszy Oddział nie może narażać
Skarbu Państwa na finansowanie tego
samego asortymentu prac z dwóch
równoległych Umów – zawartej przez
Gminę Knurów oraz będącej w obrocie
GDDKiA, której nie można aneksować
zmniejszając zakres prac”.
Aby w tym tyglu z dziegciem dać i
łyżkę miodu, dyrektor Tomala-Borucka zaproponowała wówczas (wiosną
2013 roku) zawarcie porozumienia

regulującego wykonanie i utrzymanie
zieleni na rondzie węzła „Knurów” tuż
przed wygaśnięciem wiążącej GDDKiA umowy.
Problem w tym, że umowa kończy
się 30 listopada... 2017 roku.
Dokument nosi tytuł: „Utrzymaj
standard”...
- Normalny człowiek nie jest w
stanie tego zrozumieć, że nie można dać

sobie rady z małym kolistym kawałkiem
gruntu – mówi radny Porada. – Widzi
zaniedbane rondo i myśli: „Jaki pan,
taki kram”. Niestety, nie każdy wie, jak
naprawdę wygląda sytuacja i pretensje
kieruje w stronę miasta. Gdy ktoś mi
zgłasza swoje odczucia, tłumaczę, jak
jest naprawdę, ale nie jestem w stanie
dotrzeć do wszystkich zdegustowanych
wyglądem ronda.

Tekst i foto: Bogusław Wilk

Przed kilkoma dniami rondo zostało skoszone. – To absolutne pielęgnacyjne minimum
– komentują knurowianie licząc, że w przyszłości serce skrzyżowania będzie ładną wizytówką
Knurowa

Knurów

Co to za flaga?

- Nie wiem, jaki kraj jest tą flagą
reprezentowany, bo na pewno nie Polska
- Aleksandra Nowak zżyma się na widok
chorągwi witających przyjezdnych
na głównych ulicach miasta
- Dziś, jadąc przez Knurów, wręcz
osłupiałam - pisze do nas pani Aleksandra. - Wzdłuż całej ulicy Niepodległości wiszą f lagi w kolorach
biało-czerwono-czarno-zielono-żółto-niebieskich. Jestem oburzona, że

nasza śliczna biało-czerwona flaga
została tak zbezczeszczona.
Spieszymy z w y jaśnieniami.
Flaga, której widok wprawił w osłupienie naszą Czytelniczkę, towarzyszy miejskim i państwowym uro-

Knurów

Kto na ławnika

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów
na ławników orzekających w sprawach
rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym i Sądzie
Rejonowym w Gliwicach

31 grudnia 2015 roku upłynie
czteroletnia kadencja ławników w
sądach. Zadaniem Rady Miasta jest
wybór 12 ławników do Sądu Okręgowego i 9 do Sądu Rejonowego (w
tym 4 do orzekania w sprawach z
6

Sprawa trafiła na forum Rady
Miasta.
- Podejmiemy kolejną próbę zmiany sytuacji – zapewnia wiceprezydent
Zwierzyńska. Szansy na negocjacyjnych sukces dopatruje się m.in. w
zmianie kierownictwa w GDDKiA.
- Jechałem niedawno autostradą i w
pobliżu Gliwic widziałem, jak wysokie
wały przy jezdni ścinała kosiarka... na
pilota. Operator siedział sobie wygodnie na poboczu... – podzielił się swoim
spostrzeżeniem jeden z Czytelników. –
Skoszenie knurowskiego ronda zajęłoby
mu co najwyżej dwie minuty. Trzeba
tylko chcieć.
Monity o uporządkowanie ronda
przyniosły skutek. Przed kilkoma
dniami trawa została skoszona.
- To absolutne minimum – skomentował pan Damian, którego zagadnęliśmy, gdy kierował się spacerem w
stronę przystanku przy inkubatorze
przedsiębiorczości. – Marzy mi się,
żeby choć trochę przypominało któreś
z rybnickich rond...

zakresu prawa pracy). Ma na to czas
do października.
30 czerwca upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników.
Mogą to uczynić prezesi właściwych
sądów, stowarzyszenia, organizacje

czystościom nieprzerwanie
od 20 lat. To właśnie w 1995
roku ówczesna Rada Miejska
ustanowiła flagę projektu Romana Buchty, składającą się z
czterech płaszczyzn.
Część biało-czerwona, zajmująca
1/3 długości flagi (dłuższy bok), znajduje się przy drzewcu i symbolizuje
polskość Śląska. Część żółto-niebieska, zajmująca 2/3 długości flagi, jest
fragmentem flagi Śląska. Zielonoczarna przewiązka symbolizuje górnicze tradycje miasta. Barwy występujące na fladze zostały zaczerpnięte
z kolorystyki herbu Knurowa.
/g/

społeczne i zawodowe, a także co najmniej 50 obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących
stale na terenie gminy dokonującej
wyboru.
17 czerwca na sesji Rady Miasta
został powołany zespół, którego
zadaniem będzie przedstawienie
Radzie Miasta opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników. Gremium
to tworzą radni: Henryk Hibszer
(przewodniczący), Barbara Gawlińska-Twardawa, Maria Gruszka,
Joachim Machulik, Jerzy Pach, Adam
Sobierajski i Janusz Szydło.
/bw/
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Knurów. Nowa ulica w Krywałdzie

Ślubni goście nie pobłądzą

Nareszcie. Ulica wiodąca do kościoła parafialnego w Krywałdzie
nie jest już bezimienna – stała się ul. Kościelną

D

roga łącząca ulice Zwycięstwa i Stawową jest jedną z
bardziej uczęszczanych w
Krywałdzie. Nic dziwnego, bo stoi
przy niej kościół parafii pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Regularnie korzystają z niej wierni z całej okolicy. Trudno uwierzyć, ale do tej pory
ulica nie miała swojej nazwy. Toteż o
ile mieszkańcy Krywałdu na pamięć
znają drogę do swojego kościoła, o tyle
dla przyjezdnych był to problem.
Wiosną kościół w Kry wałdzie
tonie w bujnej zieleni. Jadąc ulicą
Zwycięstwa łatwo można przeoczyć
ten niewielki budynek stojący w głębi.
A na dodatek trzeba było skręcić w
bezimienną ulicę.
– Przygotowując zaproszenia
na ślub, chrzest czy inną okazję,
krywałdzianie podawali jako adres
ulicę Zwycięstwa – mówi Jan Furgoł,
miejski radny, a zarazem mieszkaniec
Krywałdu i wiceprezes Towarzystwa
Miłośników Knurowa.
Czasem dla ułatwienia podawano, że kościoła trzeba szukać między
budynkami 24 a 26. Ale i tak zdarzało
się, że goście zamiast trafić tam, gdzie
trzeba, jechali do kościoła w Szczygłowicach. A ten rzeczywiście znajduje
się przy Zwycięstwa, a na dodatek jest
świetnie widoczny.

Miano od środy

Takie sytuacje nie powinny się już
zdarzać, ponieważ w ubiegłą środę podczas sesji radni Knurowa przyjęli uchwałę, na mocy której bezimienna dotąd ulica w Krywałdzie stała się ul. Kościelną.
Dlaczego nie wcześniej? Bo jeszcze do
niedawna droga nie znajdowała się we
władaniu gminy. Kiedyś zarządzały nią
Zakłady Tworzyw Sztucznych Krywałd-Erg. W 2000 roku, kiedy ZTS zostały
postawione w stan upadłości, droga
straciła opiekuna. Formalnie stała się
własnością skarbu państwa, w praktyce
– jakby bezpańska. Starania gminy o jej
przejęcie nie przynosiły wówczas skutku. Stan tej uczęszczanej drogi pogarszał
się z roku na rok.
– Po opadach było tam mnóstwo
kałuż, kiedy zamarzały, tworzyło się lodowisko – wspominają krywałdzianie.
Gmina nie będąc w posiadaniu
drogi niewiele mogła tam zrobić. Owszem, od czasu do czasu podejmowała
się drobnych prac, choć nie było to jej
obowiązkiem.
Wreszcie, 30 grudnia 2014 roku,
gmina mogła przejąć bezimienną
krywałdzką drogę. Skoro to się udało,
można było w końcu nadać ulicy nazwę. Pomysł, aby była to ul. Kościelna,
wydaje się logiczny – dla przyjezdnych
będzie wskazówką. Jest jeszcze dodatkowa zaleta tej idei.

W ten sposób historia zatoczyła koło. Knurów ma ponownie ul.
Kościelną, która znajduje się przy
kościele.

Historia zatoczyła krąg

Nazwa „ul. Kościelna” ma w Knurowie swoją tradycję, choć dotyczyła
zupełnie innego miejsca – dzisiejszej
ul. Koziełka. Pojawiła się po III Powstaniu Śląskim, kiedy Knurów został
przyłączony do Polski. Taką, a nie inną
nazwę, ulica zawdzięczała stojącemu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach
zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących
DW921 z DW408
Zakończyła się realizacja projektu „Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408” dofinansowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów
sieci drogowej, Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Wartość tego projektu, którego beneficjentem był Powiat Gliwicki, a realizatorem
– Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, wyniosła prawie 1,8 mln PLN, w tym 1,5 mln
PLN dofinansowania.
W ramach realizacji inwestycji poniesiono nakłady na prace związane z przebudową mostu przez rzekę Bierawkę w Leboszowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 2925S

przy niej drewnianemu kościołowi św.
Wawrzyńca. Wówczas była to najważniejsza ulica w Knurowie, przy której
tętniło życie wioski – oprócz kościoła
znajdowała się tu szkoła, cmentarz,
apteka, zakłady rzemieślnicze, magiel,
młyny. Tędy jechało się do Gliwic.
Świątynia przy dawnej Kościelnej
okazała się zbyt ciasna dla wiernych.
Wybudowano nową, a modrzewiowy
kościół w 1935 roku przeniesiono
do Chorzowa. Również ulica miała
wkrótce stracić swoją nazwę. Po wy-

buchu II wojny światowej Niemcy
nadali jej imię Hermanna Göringa.
Powojennym patronem ulicy został Julian Marchlewski. Pozostał nim przez
cały PRL. Kiedy po przemianach 1989
roku lokalne samorządy masowo usuwały nazwy jednoznacznie kojarzące
się z socjalizmem, knurowska ulica
otrzymała nową – stała się ul. Księdza
Alojzego Koziełka.
– Chcieliśmy wrócić do dawnej
nazwy, ale pojawiły się obawy, czy nie
będzie ona myląca. Przecież nie było
tam już kościoła – wspomina Furgoł,
który wówczas, w 1991 roku, również
był radnym. – Uznaliśmy, że naszym
bohaterem minionych czasów jest
ksiądz Alojzy Koziełek.
Dawna ul. Kościelna zyskała godnego patrona, a i poprzednia, zapomniana nazwa tej ulicy odnalazła teraz
nowe miejsce na mapie. Miejsce, do
którego pasuje jak ulał.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Po przejęciu przez gminę ulica doczekała się nazwy

Smolnica – Pilchowice. Istniejący wcześniej most tymczasowy został wymieniony na
most trwały, w związku z czym konieczna była przebudowa drogi (na łącznej długości
około 150 m przed i za obiektem), regulacja rzeki (na odcinku po 20 m powyżej i poniżej obiektu), wybudowanie dwóch wjazdów oraz przeniesienie drogi gruntowej.
Całość zadań związanych z realizacją projektu uzupełniał nadzór inwestorski oraz
promocja projektu.
Realizacja projektu pozwoliła na skrócenie czasu przejazdu na odcinku łączącym
DW408 (z kierunku węzła autostradowego) z DW921 (w kierunku DK78), a także
przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz do
poprawy jakości infrastruktury drogowej.
Miło nam zaprosić na piknik przy moście, który odbędzie się 27 czerwca 2015 r.
o godzinie 17.00. Dla uczestników przewidziano atrakcyjny program
i poczęstunek.
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej Powiatu Gliwickiego:
www.powiatgliwicki.pl

A tak wygląda most po przebudowie (fot. archiwum Starostwa Powiatowego
w Gliwicach)

ogłoszenie

Projekt realizowany przez Powiat Gliwicki.

Most w Leboszowicach przed przebudową (fot. archiwum Starostwa Powiatowego
w Gliwicach)
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Młodzi, zdolni i wykształceni - tegoroczni stypendyści Prezydenta Knurowa
wraz z nauczycielami. Wyróżnionym gratulowali prezydent Adam Rams
i wiceprezydent Piotr Surówka

Józef Kapłanek nie krył wzruszenia, odbierając Laur Knurowa
z rąk prezydenta Ramsa i przewodniczącego Rady Miasta
Tomasza Rzepy

Dni Knurowa

Weekend
dobrej zabawy

Tegoroczne święto Knurowa było jak jego mieszkańcy
- kolorowe, zróżnicowane i zaskakujące. Dobrej
zabawie nie przeszkodziła nieco kapryśna pogoda

O

ficjalna inauguracja odbyła
się w piątek w Domu Kultury w Szczygłowicach. Miała
odświętny charakter - wiązała się
z wręczeniem tegorocznego Lauru
Knurowa i 25-leciem samorządności
po przemianach ustrojowych na przełomie lat 80. i 90.
W pięknie odnowionych wnętrzach zebrali się samorządowcy,
przedstawiciele okolicznych instytucji, zakładów pracy, organizacji i
stowarzyszeń oraz społecznicy. Samorząd miasta reprezentowali prezydent
Adam Rams z zastępcami, Barbarą
Zwierzyńską i Piotrem Surówką oraz
przewodniczący Rady Miasta Tomasz
Rzepa z radnymi. Mocną reprezentację miał parlament w osobach posłów:
Krystyny Szumilas, Jerzego Polaczka
i Piotra Pyzika. Nie zabrakło gości
z miast partnerskich - delegatów
ze słowackiego Svitu, węgierskiego
Kazincbarcika oraz zaprzyjaźnionej
Czeskiej Trzebowej.
Przywołując 25 lat samorządności
podkreślono, że u progu lat 90. władza
nad „małymi ojczyznami” przeszła
w ręce społeczności lokalnych, dając
początek społeczeństwu obywatelskiemu. Prezydent Rams przypominał, że droga do wolności wiodła od
heroicznego zrywu „Solidarności” w
1980 roku. Ówczesny bunt przeciwko
monopolowi władzy zapoczątkował
demok rat yczne przemia ny i da ł
ludziom nadzieję, że wolność jest
możliwa. Minione ćwierćwiecze pokazało, że jest ona - mimo rozmaitych
niedoskonałości – w Polsce dobrze
wykorzystywana.
- Byliśmy i jesteśmy zarówno
świadkami, jak i uczestnikami zmian
8

- Jesteśmy z was dumni
- podkreślał prezydent Knurowa, gratulując stypendystom

Jacek Wójcicki
- wielki głos i charyzma

Nowe pokolenie knurowskich samorządowców Dominika Żmuda i Dawid Puchalski oklaskiwane przez
samorządowców obecnych

- mówił prezydent Rams, dziękując
samorządowcom za mądrą i odpowiedzialną pracę dla dobra publicznego.
Prezydenckie słowa zobrazował
krótki film o idei samorządności na
przykładzie Knurowa. Doskonale
wpisał się w to, dopiero co wydany,
album pt. „Knurów. 25 lat samorządności na stronach Przeglądu Lokalnego 1990-2015”.

Przestrzeń społeczną

K nurowa t worzą jego mieszkańcy, mozolną pracą i codzienną
aktywnością przyczyniając się do rozwoju miasta. Wyrazem wdzięczności
knurowskiego samorządu za obywatelski wysiłek jest Laur Knurowa –
najważniejsze miejskie wyróżnienie,
przyznawane przez Radę Miasta. W
tym roku Laurem Knurowa uhonorowany został Józef Kapłanek, prezes
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego [sylwetka laureata na str.
12 - dop. red.].

Coroczna gala jest doskonałą
okazją do docenienia wyróżniających
się uczniów - laureatów ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych. Tym razem stypendia
prezydenta miasta otrzymali: Marcin
Olesiński, Paulina Rużeńska, Wojciech Gradowski, Przemysław Sprus
i Karolina Jałowiecka.
Nie byłoby sukcesów uczniów
bez pracy nauczycieli. Prezydent
podziękował pedagogom za ich trud
i poświęcenie. Listy gratulacyjne
wręczono także rodzicom. Zasłużone
gratulacje powędrowały do Dominiki Żmudy i Dawida Puchalskiego
- uczniów Miejskiego Gimnazjum
nr 3, którzy wzięli udział w tegorocznym posiedzeniu Sejmu Dzieci
i Młodzieży.
- Jesteście jeszcze bardzo młodzi,
ale to pierwszy krok do włączenia się w
życie publiczne. Może kiedyś to wy będziecie stanowić prawo, potrzebne, aby
uporządkować nasze życie - mówił pre-

zydent Rams. - Potrzebujemy młodych,
zdolnych i wykształconych ludzi. Brawo!
Uroczystość miała też artystyczny
akcent. Był nim występ Jacka Wójcickiego. Krakowski muzyk przeniósł
publiczność do ma łego k ina, na
Planty i we włoskie krainy. Wójcicki
stworzył ciekawy spektakl na szczygłowickiej scenie, nagrodzony owacją
na stojąco.

Prawdziwie gwiaździsty

wymiar miały sobota i niedziela.
Zróżnicowane muzycznie, zaskakujące mnogością atrakcji. W sobotę na
scenie przy placu 700-lecia zaprezentowała się śmietanka knurowskich
zespołów zapowiadana przez Pawła
Ziębę. Rockową energią zarażały grupy Last Room, Bad Request, Le Fleur i
Dust. Do tańca porwały zespoły Centrum Kultury i Music Band. Gwiazdą
wieczoru były zespoły Lao Che i Electric Light Orchestra Classic. W nocy
niebo nad Knurowem rozświetliło się

od tysięcy kolorowych świateł. Pokaz
sztucznych ogni zakończył sobotnie
świętowanie.
Niedziela należała do muzyki
łatwej i przyjemnej. Pod sceną zaroiło
się od fanów disco. Publiczność żywiołowo reagowała na piosenki grup
Maxel, B-Qoll i MIG - nie obyło się
bez tańców, hulanek i swawoli...
Sporo działo się także poza sceną.
Dzięki policjantom z gliwickiej drogówki knurowianie mogli skorzystać
z symulatora dachowania, do czego
zachęcał asp. Janusz Szydło. Na placu
zaparkowały pojazdy zaby tkowe.
Miłośnicy starej motoryzacji z zachwytem przyglądali się wdzięcznym
maluchom i dostojnym syrenkom.
Przez miasto przejechała parada
motocykli. Motocykliści zmierzali
do parku NOT-u w Szczygłowicach.
- Ale piękne maszyny - z podziwem kręcili głowami przechodnie.
Tekst i zdjęcia: Justyna Bajko
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ie lękajcie się” - słowa Jana
Pawła II przyśw ieca ł y II
Ewangelizacji Ulicznej zorganizowanej przez parafię Matki Bożej
Częstochowskiej z Knurowie. Ewan-

gelizatorzy wyszli poza bezpieczne
mury kościoła, aby wśród wątpiących i
poszukujących dać świadectwo swojej
wiary. W sobotę ulicami miasta przejechał Papa Mobile, oryginalny samo-

chód, którym poruszał się Papież-Polak w 1979 roku, zaś przed kościołem
zaparkowało Mobilne Centrum św.
Jana Pawła II. Interaktywne muzeum
tłumnie odwiedzili goście Święta Mia-

J

gelizacji są dostępne w internecie.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę
na stronie www.youtube.pl: Centrum
JP II Knurów i papamobile Knurów.

jb, foto: Marek Krysiuk

Z

okazji urodzin miasta Knurowski Ruch Klasyków, przy wsparciu Centrum Kultury,
zorganizował pierwszy w swojej historii rajd klasyków. Wzięło w nim udział ponad 30
załóg. Celem rajdowców był Plac 700-lecia, gdzie wszyscy mogli podziwiać motoryzacyjne
cacka. A było na co popatrzeć. Można było nasycić oczy pięknem limuzyny chevroleta czy
mercedesa w babcinym wieku (najstarsze okazy miały około 80 lat). Można też było ze łzą
w oku powspominać złote czasy syrenek i małych fiatów, poczuć dreszczyk grozy na widok
czarnej wołgi, zajrzeć do wnętrza peerelowskiej karetki.

Foto: Mirella Napolska

Foto: Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

edną z imprez towarzyszących Dniom
Knurowa był zlot i parada motocykli.
Najpierw w Parku NOT w Szczygłowicach odbył się piknik, po którym motocykliści przejechali kawalkadą na boisko
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7. Tam
uczestnicy imprez na placu 700-lecia
mogli podziwiać piękne maszyny oraz
mistrzowski pokaz stuntu w wykonaniu
23-letniego Dawida Olczyka.

sta. W tym samym czasie w świątyni
i przed trwały modlitwy i spotkania.
II Ewangelizacja Uliczna zakończyła
się mocnym uderzeniem - koncertem
zespołu Rymcerze. Filmy z ewan-

Foto: Mirella Napolska

„N

Przegląd Lokalny Nr 25 (1163) 25 czerwca 2015 roku

9

DNI KNUROWA

www.przegladlokalny.eu

DNI KNUROWA

www.przegladlokalny.eu
Electric Light Orchestra Classic

Bad Request

Lao Che

Gospodarz – prezydent Rams – i goście
z zaprzyjaźnionych miast

Duet B-QLL

Zdjęcia w fotobudce były strzałem w dziesiątkę

Gwiazda niedzielnego wieczoru - MIG

Maxel porwał publiczność

10
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Podczas wycieczki: można było zobaczyć, jak niektóre odpady stają
się - ponownie - cennym surowcem

Laur Knurowa 2015

Józef Kapłanek

Kilkadziesiąt osób skorzystało z zaproszenia firmy
Komart do zwiedzenia Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Firma
zorganizowała dzień otwarty w związku z Dniami
Knurowa

-Z

ainte re sowani mogli
zapoznać się z infrastrukturą i zasadami
f unk c jono wani a posz cz ególnych
instalacji składających się na RIPOK, czyli sortowni, kompostowni i
składowiska odpadów – powiedział
Przeglądowi wiceprezes spółki Janusz Różański.
Firma zadbała o transport, ale kto
chciał, mógł przyjechać na ul. Szybową
na własną rękę. Po przekroczeniu bram
zakładu zwiedzającymi opiekowali się

pracownicy Komartu. Każdy z gości
otrzymał zestaw praktycznych upominków, m.in. odblaskowe narzutki.
- Nigdy nie byłem na takim obiekcie, a zawsze mnie ciekawiło, jak on wygląda i działa – przyznał nam jeden ze
zwiedzających knurowian. – I powiem,
że jestem zaskoczony rozmiarami i
rozmachem inwestycji.
- A mnie najbardziej podobały
się... jaskółki – zdradziła nam kilkuletnia dziewczynka pod opieką mamy.
Kilkadziesiąt ptaków opanowało halę

kompostowni, przemierzając ją w tę i
we w tę. – Myślałam, że któraś na mnie
wyląduje.
- Odwiedziłam to miejsce już
wcześniej, także podczas dnia otwartego, ale wtedy nie było jeszcze kompostowni – dodała mama dziewczynki.
– Lubię tego typu wydarzenia. Jeśli
ktoś zaprasza, to dlaczego nie skorzystać. Zawsze się można czegoś nowego
dowiedzieć...
Tekst i foto: Bogusław Wilk

Foto: Justyna Bajko

RIPOK otworzyła drzwi
T

egoroczny laureat od urodzenia
jest związany z Knurowem tutaj mieszka i pracuje. Przez wiele
lat był pracownikiem naukowym.
W 1986 roku uzyskał tytuł doktora
nauk technicznych na Politechnice
Śląskiej. Jego prace naukowe były
doceniane w kraju i zagranicą. W
1998 ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na kierunku
finanse i bankowość. Wiedzę zdobytą na uczelniach wyższych wykorzystał w praktyce.
- Pod jego kierownictwem Bank
Orzesko-Knurowski z małego lokalnego banku stał się jednym z
największych i najdynamiczniej
rozwijających się banków w Polsce.
W 2010 roku był pierwszym bankiem spółdzielczym notowanym na
Giełdzie Papierów Wartościowych
- czytamy w uzasadnieniu do zgłoszenia kandydatury Józefa Kapłanka
do Lauru Knurowa, wniesionego do
Rady Miasta Knurów.
Obecnie placówka posiada 21
oddziałów w całej Polsce.
Józef Kapłanek współzakładał
ceniony Dom Maklerski Banku BPS
SA w Warszawie i przez wiele lat
pełnił funkcję wiceprezesa. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej
instytucji. Knurowianin od sześciu
lat pełni także funkcję członka Rady
Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.
Za swoją działalność bankową

otrzymał liczne wyróżnienia, m.in.
Złoty Krzyż Zasługi i Medal Złoty za Długoletnią Służbę, nadane
przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego, Medal 20-lecia
Związków Banków Polskich, otrzymany z rąk Prezesa Związku Banków Polskich oraz Medal za Zasługi
dla Bankowości Rzeczpospolitej
Polskiej, nadany przez Prezesa NBP.
Swoje doświadczenie i wiedzę
Józef Kapłanek wykorzystuje dla
dobra mieszkańców Knurowa. To
dzięki jego zaangażowaniu powstał
Zakład Opieki Leczniczej w Knurowie - długo oczekiwane przez knurowian miejsce dla osób przewlekle
chorych. Tegoroczny laureat Lauru
Knurowa znacznie przyczynił się
także do rozwoju przedsiębiorczości
na terenie miasta oraz był inicjatorem wielu przedsięwzięć, m.in.
jest współzałożycielem Fundacji na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa i
jej pierwszym prezesem oraz pomysłodawcą kontaktów partnerskich z
węgierskim miastem Kazincbarcika.
Józef Kapłanek czynnie uczestniczył w budowania samorządności
- był radnym Sejmiku Województwa
Śląskiego, radnym Powiatu Gliwickiego oraz, przez dwie kadencje,
radnym Miasta Knurów.
oprac. jb

Opracowano na podstawie wniosku
o przyznanie nagród Lauru Knurowa

Urodziny w kinie
W

piątek plac 700-lecia zamienił się w największe kino na Śląsku. Niebo było tego dnia łaskawe - przez chwilę
nawet nie padało... Na miłośników kina czekały dwa seanse. Dzieci bawiły się na „Zambezii”, ci nieco starsi na
„Wkręconych 2”. Co rusz wśród bloków rozbrzmiewały wybuchy śmiechu. Kinową atrakcję przygotowało dla knurowian Kino Scena Kultura. - Kino pod chmurką to świetny pomysł. Cudownie się bawiłam - mówiła po seansie pani Kasia.
jb, foto:arch.
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Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla
solenizanta i uczestni ków zabaw y.

To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).
/ck/
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foto: arch. Szkolnej Ekspedycji

Skład „Szkolnej Ekspedycji”: Liwia Szafruga, Jakub Werwiński, Łukasz Wilk, Magdalena
Hrynyszyn, Magdalena Kupka, Kamil Bogacki, Patrycja Honys, Justyna Reginek, Karolina
Wieczorke oraz opiekunowie: Katarzyna Gorywoda i Adam Ziaja (kierownik wyprawy).
Młodzieżowym kierownikiem wyprawy została wybrana Karolina Wieczorke, jedna z
najbardziej doświadczonych członków pilchowickiego projektu.

Zdążyć na Festiwal Świec
Pilchowice. Szkolna Ekspedycja rusza na podbój Azji

W poniedziałek uczniowie z Pilchowic wyruszali na kolejną wyprawę
w nieznane. Tym razem odwiedzą kraj, gdzie małżeństwo porównuje
się do... słonia. - Tajlandio, nadchodzimy! - śmiali się podróżnicy tuż
przed wylotem

foto-migawka

Foto: Archiwum MP-12

„Baw się z „12”, zawsze zdro
wo i kolorowo” – to hasł o przy
świecało uczestnikom festynu
nastki” w Knur owie. Atrakcji
przedszkolnej „Dwunie brakowało: gry, konkursy
, zabawy, występy – m.in. zesp
Sztukaterii (Mar zenie I, II i III)
ołów ćwic zących w
i Smerfów. Publiczność zach
wyciły pokazy sztuk walki klub
spor towe z udziałem zawodnik
u Spar tan i zabawy
ów Concordii. Gościem spec jalny
m był Jerz y Dudek, któr y spre
ze swoim autografem. Zost ała
zentował książkę
zlicy towana, a uzyskane środ
ki przysłużą się przedszkolu.
/mp12, b/

S

zkolna Ekspedycja,
projekt edukacyjny,
Przygody pilchowickich uczniów można
stworzony w Zespo- śledzić na www.fb.com/ekspedycja
le Szkół w Pilchowicach,
uczy otwartości na inność. Uczniowie
Przez trzy tygodnie podróżnicy
odwiedzają kraje bliskie i dalekie, będą odkrywać tajemnice Azji, smaaby poczuć smak przygody i poprzez kować lokalne potrawy oraz poznawać
podróże doświadczać różnorodności miejscowe zwyczaje. Głównym celem
świata.
wyprawy jest udział w Festiwalu Świec
22 czerwca pilchowiczanie obrali w Ubon Raczatani. Festiwal, w tym roku
kurs na Tajlandię. Droga do Azji wio- obchodzony 2 lipca, upamiętnia pierwdła przez Pragę i Istambuł. W stolicy sze kazanie wygłoszone przez Buddę.
Tajlandii, Bangkoku, zameldowali się
- Na ulicach Ubon Raczatani możwe środę i wyruszyli dalej - do miasta na wtedy zobaczyć wspaniałe rzeźby
Chiang Mai.
wykonane z wosku, które pokazuje się
- W kolejnych dniach planujemy w czasie wielkiej parady. 50 buddyjetapami wracać do stolicy, a na sam skich świątyń przygotowuje 2-metrowe
koniec, jeśli starczy czasu i finansów, świece, które rywalizują o miano najchcielibyśmy udać się na jedną z piękniejszej - wyjaśnia Adam Ziaja.
tajskich wysp - mówi Adam Ziaja,
Pilchowiczanie wrócą do Polski
opiekun w y praw y. - Szczegółowy 12 lipca.
jb
plan wyjazdu ustali nam życie.

Rzeszów. III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
w Kickboxingu

Policjant na medal
Foto: Archiwum SP Paniówki

Grzegorz Sobierajski
z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach,
a po godzinach trener
Stowarzyszenia Fight
Club Knurów, przywiózł
brązowy medal
z Mistrzostw Polski
Służb Mundurowych
w Kickboxingu

Pod nieobecność nicponia, któr
y „czmychnął nie wiedzieć doką
d, niwecząc swój dwudziestoip
gotowawczy”, XIV Gminny Konk
ółdniowy trud przyurs Ortograf iczny wygrała, repr
ezentując a Paniówki, Hanna
zdobył Szymon Szolc z Gierałtow
Nocoń. Drugie Miejsce
ic, trzecie – Małgorzata Barw
ińska z Przyszowic. Konkurs
stawowej w Paniówkach. Hon
odbył się w Szkole Podorow ym prowadzącym i juro
rem była prof. Danuta Krzy żyk
Rywalizowali najlepsi ortograf
z Uniwersy tetu Śląskiego.
owie szkó ł podstawowych w
gmin
ie Gierałtowice: Wiktor Kmie
Szymon Szolc (Gierałtowice),
cik, Szymon Madeja i
Małgorzata Barwińska, Agat
a Kozł owska i Patr ycja Lis (Prz
Anna Szoł tysek i Hanna Noco
yszowice), Sandra Czapla,
ń (Paniówki). Wsz yscy zost ali
docenieni. Nie tylko dobr ym
ufundowanymi dzięki wsparciu
słowem, ale i nagr odami,
Rady Rodziców SP w Paniówka
ch.
Barbara Pytlarska
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Rzeszowska impreza pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu
zgromadziła ponad 160 zawodników
z prawie 70 klubów i jednostek służb
mundurowych z całej Polski.
Grzegorz Sobierajski rywalizował
na macie w walce na punkty i w walce
ciągłej. Pierwsza formuła przyniosła
mu brązowy medal, w drugiej zajął
V miejsce.
Organizatorem zawodów były
Służby Więzienne.
/g/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
AZBEST – dofinansowanie do demontażu
i utylizacji. Tel. 792 013 569, 509 055 051

22-25/15

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

www.przegladlokalny.eu

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

Mieszkanie do wynajęcia w Knurowie. 1000 zł
+ media. Tel. 781 843 893

1-25/15

23-25/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów, Jęczmienna 4, www.pb-group.com.pl,
Tel. 882 066 201

Sprzedam 2 pokoje Knurów. Tel. 535 056 535

19-25/15

23-34/15

Sprzedam M-2, 37 m 2, II piętro, centrum.
Tel. 535 707 053

25/15

Sprzedam mieszkanie 63 m 2 , 4 pokoje.
Tel. 510 567 231

1/14-odw.

DACHY - Wykonujemy dachy dla domów
i konstrukcje drewniane. WIĘŹBA DACHOWA
w atrakcyjnej cenie. Tel. 666 852 100

21-25/15

Sprzedam mieszkanie do remontu, 47 m2,
ul. Spółdzielcza. Tel. 004915781547726

19-25/15

23-30/15

Sprzedam tanio nowy dom. Tel. 508 192 750
25/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

13-25/15

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

13-25/15

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727

18/15-odw.

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

Przychodnia SANVITA zatrudni pielęgniarkę-pensja od 2000 netto oraz rejestratorkę
ze stopniem niepełnosprawności. Tel. 32 336
26 14 sanvitaknurow@wp.pl
20-25/15

Przychodnia zdrowia w Knurowie zatrudni
pielęgniarkę. Warunki pracy do uzgodnienia.
Tel. 603 890 831, rad_sc@poczta.onet.pl
24-25/15

Szukam florysty z doświadczeniem. Praca w
Knurowie. Tel. 509 628 386

25-26/15

Zatrudnię do palenia w piecu c.o.
Tel. 32 235 22 52
24-30/15

Zatrudnimy kucharkę. Tel. 664 040 345

23-25/15

18/15-odw.

ZDROWIE I URODA

Docieplanie domów, podbitki, malowanie
elewacji, ankrowanie. remonty kompleksowe.
Tel. 602 407 190

2/15-odw.

24-26/15

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084

Docieplenia budynków, remonty i malowanie
elewacji. Tel. 607 969 200
2-25/15

Docieplenia budynków, wykonanie i mycie
elewacji, klinkier. Tel. 665 639 146
24-34/15

Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie,
panele. Tel. 501 815 416

21-25/15

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

FINANSE

20-43/15

A l e p o ż y c z k a n a w e t w 2 4 g o d z i n y.
Tel. 667 999 414

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

Kredyty dla firm również na oświadczenie,
skutecznie, szybka decyzja, wnioski telefoniczne. Tel. 733 116 502

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

23-25/15

25/15

25-28/15C

3/15-odw.

Szybka decyzja, kredyt 15 000 rata od 250zł,
skutecznie, wnioski telefoniczne, dojazd do
klienta. Tel. 731 500 901

DAM PRACĘ

25-28/15Y

Oferujemy pracę dla opiekunek w Niemczech. 1100-1300€, A1, opłacamy przejazd.
Tel. 32 283 17 19

NIERUCHOMOŚCI

25/15

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
panele, kafelkowanie, remonty kompleksowe.
Tel. 785 948 716
24-26/15

Klimatyzacja montaż, sprzedaż.
Tel. 506 646 960
25-27/15

SPORT I REKREACJA

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

M alowanie, t apet y, g ł adź. Myjemy po
remoncie, odsuwamy meble. Tel. 32 235 61
32, 502 517 262

Do wynajęcia 37 m2. Tel. 604 647 179

24-25/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100

Knurów – sprzedam dom 1-2 rodzinny,
działka 6a, garaż wolnostojący, możliwość
adaptacji na różne cele. Bardzo dobra
lokalizacja. Tel. 608 427 995

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201

K n u r ó w. S p r z e d a m 3 p o ko j e 76 m 2 .
Tel. 602 638 719

25/15

19-25/15

19-25/15

24-30/15

25/15

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
13-30/15

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625
13-30/15

I N F O R M A C J A

W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.
O terminie otwarcia Biblioteki w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu
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Zapraszamy do:

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96
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rozrywka nr 25
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Lena Czopek z Gliwic

Igor Rapacz z Czerwionki-Leszczyn

Oliwia Nowaczyk z Gliwic

Klaudia Poloczek z Czerwionki-Leszczyn

ur. 16.06.2015 r., 3360 g, 51 cm

ur. 17.06.2015 r., 3040 g, 53 cm

Zoﬁa Domańska z Zabrza

ur. 18.06.2015 r., 3290 g, 55 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).

ur. 16.06.2015 r., 3830 g, 54 cm

ur. 17.06.2015 r., 2660 g, 49 cm

Emilia Adamek z Knurowa

ur. 19.06.2015 r., 3200 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 23/2015 brzmiało: „KASZTANKA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Szymon Pawlik. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Tymoteusz Antosz z Knurowa

ur. 19.06.2015 r., 2900 g, 51 cm

Paulina Górecka z Knurowa

ur. 19.06.2015 r., 2650 g, 50 cm

26.06.2015 r.
PIĄTEK
25.06.2015 r.
CZWARTEK

25

Kraina jutra
- godz. 15.45
Jurassic World 2D napisy
- godz. 18.00
Magical Girl
- godz. 20.15

Minionki 2D
- godz. 12.00,18.00
Minionki 3D
- godz. 16.00
27-28.06.2015 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Minionki 2D
- godz. 14.30,18.00
Minionki 3D
- godz. 16.15
29-30.06.2015 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK

Maksymilian Bąk z Knurowa

ur. 20.06.2015 r., 2500 g, 48 cm

Julia Kandzior z Knurowa

ur. 20.06.2015 r., 3620 g, 54 cm

Minionki 3D
- godz. 16.00
Minionki 2D
- godz. 18.00
1.07.2015 r.
ŚRODA
Minionki 2D
- godz. 16.00
Minionki 2D
- godz. 18.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Paweł Cyganek z Knurowa

ur. 21.06.2015 r., 3065 g, 53 cm

Iga Maciejewska z Knurowa

ur. 21.06.2015 r., 2660 g, 51 cm
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WIADOMOŚCI POTOCZNE
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W tej rubryce znajdziecie wszystko, czym żyli mieszkańcy Knurowa i okolicznych wsi kilkadziesiąt lat temu. Będą więc historie
mrożące krew w żyłach, tragiczne zdarzenia, głośne procesy sądowe i mało znane fakty z przedwojennej historii wsi Knurów, o których
rozpisywała się ówczesna prasa.
Zapraszamy do podróży w czasie...
Wybór i opracowanie: Paweł Gradek

Niewinnemu groziła śmierć na szubienicy
Syn pod zarzutem zbrodni ojcobójstwa. Nieoczekiwany zwrot
w dochodzeniach. Ślady pantofli. Na tropie właściwego mordercy
Jest 1933 rok. Opinia publiczna żyje głośnym procesem Rity Gorgonowej, guwernantki w domu lwowskiego architekta, oskarżonej
w procesie poszlakowym o zabójstwo jego córki. O sprawie informuje „na gorąco” większość
krajowych bulwarówek, w tym dziennik „Siedem Groszy”. Nic więc dziwnego, że potworny
mord na 83-letnim mieszkańcu Przyszowic nie
uchodzi uwadze ówczesnego tabloidu.

Rodzina Krzyszteczków

Głowa rodziny, Franciszek Krzyszteczko,
miał czterech synów i jedną córkę. Trzej synowie byli rzeźnikami, jeden zaś piekarzem.
Rzeźnikiem był też zięć 83-latka.
- Cała ta rodzina zamieszkuje w jednym
domu, którego właścicielem był Franciszek
Krzyszteczko - czytamy w dzienniku „Siedem
Groszy”. - Żona Franciszka Krzyszteczki, Albina, sprzedaje na targach wyroby mięsne, jak
również jej synowie i zięć. Najmłodszy syn,
Wiktor, wynajął od ojca jeszcze skład, w którym
także sprzedaje wyroby mięsne. Maksymilian
prowadzi piekarnię w Przyszowicach.

Straszne odkrycie

Kiedy rano większość rodziny rozjechała się
na targi, Franciszek Krzyszteczko jeszcze spał. Syn
Wiktor i służąca Maria Pilna przebywali wtedy
w kuchni, odgrodzonej od sypialni cienką ścianą
z desek. W domu przebywał ponadto parobek,
Wilhelm Sedlaczek. Na krótko przed godz. 8 Wiktor wyjechał do Mysłowic w interesach.
Kiedy niedługo później służąca weszła do
kuchni po mięso, usłyszała charczenie dochodzące zza prowizorycznej ściany. W sypialni
na podłodze i w kałuży krwi leżał Franciszek,

nazywany przez bliskich faterkiem.
Wystraszona kobieta zaalarmowała domowników. Pierwsza do mieszkania wbiegła córka Helena. Kiedy obmywała ojcu zakrwawioną twarz,
odkryła na jego głowie wielką ranę ciętą. Zorientowawszy się, że chodzi o zbrodnię rabunkową,
syn piekarz wezwał lekarza i zawiadomił policję.
Nie udało się uratować seniora z Przyszowic.
Zmarł - jak podaje gazeta - po dwugodzinnych
męczarniach, nie odzyskawszy przytomności.
Zbrodnia była dla wszystkich sporym szokiem,
zwłaszcza że 83-latek nie miał wrogów i był lubiany w Przyszowicach.

Mord rabunkowy?

W czasie oględzin sypialni, policja stwierdziła nieład. Ktoś rozbił szufladę od bieliźniarki,
skąd skradł kasetkę na pieniądze. Nie obłowił się,
bo w środku była tylko polisa ubezpieczeniowa.
Z szuflady znikło 6 marek niemieckich.
Z ustaleń śledczych wynikało, że zbrodniarz zamierzał zdobyć większą gotówkę. Kiedy
otwierał szufladę, senior przebudził się. Złodziej
uderzył go wtedy twardym narzędziem w głowę.
Wskutek pęknięcia czaszki Franciszek stracił
przytomność, by po kilku minutach ją odzyskać,
wyjść z łóżka i upaść na ziemię.
Kto był mordercą? - zastanawiali się wszyscy.
Nikogo obcego w domu Krzyszteczków przecież
nie widziano. Poza tym miałby problem z wejściem do środka, gdyż na podwórzu przebywały
dwa złe psy. Wszystko wskazywało, że zbrodniarza należy szukać wśród domowników.

Syn ojcobójcą?

Głównym podejrzanym stał się Wiktor
Krzyszteczko. Wychodził kilkakrotnie do

rzeźni mieszczącej się w podwórzu, przechodząc obok sypialni ojca. Dość szybko przypisano mu też motyw zbrodni - Franciszek był
jedynym właścicielem domu, który zamierzał
sprzedać w obce ręce. Śledztwo wykazało ponadto, że wdowa po 83-latku, której ulubionym
synem był Wiktor, nie rozpaczała zbytnio po
stracie męża. Wiadomość o jego śmierci przyjęła z obojętnością.

Widmo szubienicy

Wiktora aresztowano i osadzono w więzieniu w Rybniku. Prowadzone w trybie doraźnym
dochodzenie miało doprowadzić do powieszenia
sprawcy zbrodni.
Aresztowany nie przyznał się do mordu.
W jego winę nie wierzyła też rodzina.
Kiedy los Wiktora zdawał się być przesądzony, na miejsce zbrodni udali się śledczy,
prokurator i komisarz policji. Wtedy nastąpił
sensacyjny zwrot...
Ustalono, że zabójca uciekał przez płot
ogradzający posesję Krzyszteczków. Nieopodal, obok małego stawu, znaleziono ślady
pantof li. Wiele wskazywało na to, że poszukiwany ukrył narzędzie zbrodni oraz zrabowaną
kasetkę w stawie.
Dziennik informował, że policja jest już na
tropie właściwego zabójcy. Jego nazwiska i bliższych szczegółów sprawy nie chciała podać ze
względu na toczące się śledztwo.
- Ukończenie śledztwa w tem tajemniczem
morderstwie oczekiwane jest przez mieszkańców
Przyszowic i okolicy ze zrozumiałem zainteresowaniem - tak kończył się artykuł.
Czy ktoś pamięta lub wie, jaki był ciąg dalszy
tej makabrycznej historii?

Śmierć komornika
W czerwcu 1936 roku wydarzył się na
dworcu kolejowym w Knurowie, powiat Rybnik,
straszny wypadek, którego ofiarą padł komornik sądowy Edward Nardelli z Rybnika.
Mężczyzna przyjechał na rowerze do dworca
kolejowego w Knurowie. Tuż przed odejściem
pociągu do Rybnika oddał jednoślad do bagażowni, poczem za szybko usiłował wsiąść
do odjeżdżającego już pociągu. Poślizgnął się
i wpadł pod koła pociągu.
Nardelli doznał zdruzgotania kończyn i poniósł śmierć na miejscu. Zwłoki odstawiono do
kostnicy szpitala w Knurowie.

Ujęcie przemytników
Straż graniczna spostrzegła przekradających
się przez odcinek graniczny pod Knurowem
czterech osobników. Na wezwanie mężczyźni
nie zatrzymali się, wobec czego strażnicy dali
kilka strzałów i przytrzymali Józefa oraz Jerzego
Burków, a ponadto Józefa Badurę z Knurowa.
Stwierdzono, że są to zawodowi przemytnicy,
przy których znaleziono... zapalniczki, mydło
i zaprawę do zup Maggi.

Prowokacja hitlerowska w Knurowie
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W lipcu 1934 roku ulicami przygranicznego Knurowa
przeszedł pochód marynarzy. Uroczystość
zakłócili hitlerowscy prowokatorzy

Zdjęcie pochodzi z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Początek lipca 1934 roku. W Knurowie
właśnie zakończyły się huczne obchody Dni
Morza, w czasie których odbyło się poświęcenie bandery Ligi Morskiej i Kolonialnej. Uroczystości towarzyszył przemarsz marynarzy i
mieszkańców ulicami wsi. Podniosły nastrój
święta zmąciła prowokacja „niewyśledzonych
wyznawców Hitlera”. Ówczesna prasa milczy
na temat incydentu. Kilka dni później dziennik „Polonia” informuje o nowej prowokacji
hilterowskiej w Knurowie.
Ktoś rozwiesił „szmaty hitelrowskie” i
plakat.
- Treści plakatu jedynie ze względu na
przyzwoitość nie podajemy do publicznej wiadomości - czytamy w gazecie. - Flagi o dość
obszernych rozmiarach ze swastyką na białem
tle i napisem „Heil Hitler” zostały przerzucone
przez przewody elektryczne, najprawdopodobniej przez tych samych sprawców, którzy
dwa dni wcześniej dopuścili się w Knurowie
prowokacji.
Policja za punkt honoru postawiła sobie
odnalezienie prowokatorów i obiecała w ciągu
najbliższych dni ukarać ich za wybryki.
Nikt, wówczas nie przypuszczał, że za 5
lat prowokacja w pobliskich Gliwicach będzie
pretekstem do wypowiedzenia Polsce wojny.
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Świadkiem egzaminu był
m.in. prezydent Knurowa Adam Rams, który gratulując
nabytych umiejętności, życzył
by nie musiały one nigdy być
użyte do ratowania ludzkiego
zdrowia i życia.
Kurs w roli instruktorów
prowadzili Wiktor Zajączkowsk i i Ja rosław Kur panik, natomiast asystentami
z ramienia OM WOPR byli
Aleksandra Podsiadło i Dawid
Stolarek.

k a ndyd aci na ratow n i ków
musieli wykazać się wiedzą
teoretyczną.
Po zdany m egzaminie,
przysięgę złożyli: Mateusz
Bartel, Bartosz Bieniek, Emilia Broni kowska, Mateusz
Bronikowski, Paulina Domagała, Anna Dziuba, Wiktoria
Furta k, Patr ycja Górecka,
Tomasz Gontarewicz, Karolina Kaletka, Filip Kos, Anna
Malcherczyk, Monika Mryka,
Dawid Piekarz, Kinga Rębilas
i Julia Rozkoszek.

PiSk

Pasowania dokonał prezydent
Knurowa Adam Rams
Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

O d d z i a le M ie js k i m Wo d n e g o
Ochotniczego
Pogotow i a R at u n kowe go
zakończył się kurs na stopień Młodszego Ratownika
WOPR. W egzaminie wzięło
udział 16 osób, które musiały
w yk a z ać się odpow ied nimi umiejętnościami w pływaniu na czas, holowaniu
ma nek ina, nurkowa niu w
dal, nurkowaniu w głąb oraz
w akcji ratowniczej. Obok
umiejętności praktycznych

Foto: Piotr Skorupa

Obyście nie musieli wykorzystywać
swych umiejętności
W

Po zdanym egzaminie
nadszedł czas na złożenie
przysięgi ratowniczej

Egzamin zdało 16 osób reprezentujących OM WOPR Knurów

Prezent na 35-lecie

Joanna Malewska:

Sama nie wiem,
jak to zrobiłam...
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marki Suzuki. Wartość tego
sprzętu to 17 tysięcy złotych. Dla
naszego Oddziału to olbrzymie
wyróżnienie i docenienie pracy,
jaką od 35 lat wykonują nasi
ratownicy - podkreśla prezes
honorowy OM WOPR Knurów,
Jerzy Pach.
Dodajmy, że przekazany
sprzęt został zakupiony ze
środ ków Śląsk iego Urzędu
Marszałkowskiego.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

z „branży” dodają mi powera,
wspierają, dzielą się swoją wiedzą i
zabierają na treningi, za co bardzo
im dziękuję.
W tym sporcie doświadczenie, ale też i szczęście w losowaniu stanowiska, mają ogromne
znaczenie. Na zawodach o Puchar Prezydenta, nie miałam
szczęścia w losowaniu stanowiska, które nie było ciekawe.
Ale jakoś dałam radę. Sama nie
wiem jak to zrobiłam...
Cieszę się, że dzięki mojemu
hobby, jakim jest wędkarstwo
robię coś dla siebie, ale mogę też
reprezentować nasze miasto w
dyscyplinie, która niestety jest
tak mało popularna w mediach.
My od wędkarstwa nie stronimy, a wracając do Joanny
Malewskiej warto dodać, że
przez 11 lat śpiewała w chórze
kameralnym „Slavica Musa”.

W ubiegłym tygodniu
gościł w Knurowie Wiktor Zajączkowski - prezes
Zarządu Wojewódzkiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jego wizyta
związana była z przekazaniem
na rzecz Oddziału Miejskiego
WOPR Knurów nowego sprzętu,
który służyć będzie ratownikom
w czasie patrolowania akwenów.
- Otrzymaliśmy ponton
wraz z 15-konnym silnikiem

Foto: Piotr Skorupa

Przed tygodniem relacjonowaliśmy przebieg wędkarskiej
rywalizacji o Puchar Prezydenta
Knurowa, a dzisiaj wracamy do
tematu, bowiem naszą ciekawość wzbudziła zwyciężczyni
zawodów - Joanna Malewska.
Jak się okazało, zawodniczka z
5-letnim stażem.
- Moja przygoda z wędkowaniem rozpoczęła się niespodziewanie i przypadkowo - zdradza
pani Joanna. - Większość kół
wędkarskich narzeka na brak
kobiet. A panie są ważnym ogniwem w drużynie, dlatego razem
z kolegami, jako „Team Knurów”
biorę udział w zawodach na
poziomie I ligi. Indywidualnie
startuję z kolei w zawodach
okręgowych.
Jak to bywa w każdym sporcie, nie zawsze jest się na szczycie. Czasami miewam chwile
zwątpienia, ale wtedy koledzy

Foto: Piotr Skorupa

Instruktorom kursu z ramienia OM WOPR Knurów
pomagali Aleksandra Podsiadło i Dawid Stolarek

Joanna Malewska z trofeum za zwycięstwo
w zawodach wędkarskich o Puchar
Prezydenta Knurowa

Moment przekazania nowego sprzętu
delegacji knurowskiego OM WOPR
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Trzymali kciuki za Polonię.
I udało się

Będzie rewolucja?

W Concordii twierdzą, że
w okresie przygotowawczym
swoją szansę otrzymają wychowankowie. Mówi się o siedmiu
takich zawodnikach.
Wa żną i n for macją jest
decyzja związana z trenerem
M icha łem Bud ny m, k tór y
pozostaje w Concordii, mimo
braku zwycięstwa w sześciu
ostatnich meczach.
- Trener podjął u nas pracę
w niezwykle trudnym okresie.
Zespół nie dość, że nie był należycie przygotowany do sezonu
to na dodatek znajdował się w
rozsypce - to jeszcze raz Andrzej

Foto: Piotr Skorupa

Awans Polonii oznaczał
początek urlopów dla zawodników Concordii, którzy wrócą
do zajęć 7 lipca. W jakim skła-

Trener
nie wygrał, ale...

Wiele wskazuje na to, że Bartłomieja Krzywickiego
nie zobaczymy już w barwach Concordii. Czy kask
ochronny kojarzący się m.in. z Petrem Czechem
może świadczyć o tym, że już tego lata spełnią się
marzenia młodego bramkarza i wyląduje on
w jednym z klubów z Wysp Brytyjskich?

18

W Concordii szykuje się wiele zmian. Czy to oznacza,
że kilka osób będzie korzystać z zimnego okładu?

Michalewicz. - Biorąc to pod
uwagę, nie robimy tragedii z tego,
że te ostatnie mecze nie kończyły
się naszymi zwycięstwami.
Od prezesa dowiedzieliśmy się, że w nowym sezonie
zostanie utrzymana drużyna
rezerw, która grać będzie w
klasie „B”, a jej trenerem pozostanie Damian Mehlich.
Wiemy też, że zespół ten ma
być oparty na zawodnikach z
rocznika 1997.

Co z Kempą
i licencją?

Gdy rozmawialiśmy z prezesem, wciąż nie wiadomo było,
czy w klubie pozostanie Wojciech Kempa. Andrzej Michalewicz twierdzi, że przedstawił
byłemu trenerowi propozycję
bycia kimś w rodzaju dyrektora
sportowego i skauta.
- Zgodnie z tym co mówiłem
wcześniej, wstępna rozmowa
z prezesem się odbyła, później
chciałem otrzymać ewentualny
zakres nowych obowiązków na
piśmie, ale tego już nie dostałem. Mam nadzieję, że do 30
czerwca spotkamy się z prezesem raz jeszcze i ustalimy
ewentualne dalsze warunki
współpracy - komentuje Wojciech Kempa.
Wracając do rozgr y wek
I V-ligow ych wa r to dodać,
że Concordia wciąż walczy o
licencję, która w pierwszych
rozdaniach nie została przyznana. - Robimy wszystko,
by po złożeniu odwołania ,
licencja została przyznana.
Olbrzymią pomoc otrzymaliśmy w tym temacie ze strony
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, a szczególnie od
dyrektora Krzysztofa Stolarka
i Waldemara Kośmidra. Mam
nadzieję, że teraz nie będzie
przeciwwskazań, by przyznać
nam licencję na grę w IV lidze.

Pieniądze
leżeć będą
na murawie

Andrzej Michalewicz wracając po kilkunastu latach do
zarządu Concordii miał swój
plan. Mimo, że klub gra na
piątym szczeblu rozgrywek,
zaproponował zawodnikom
podpisanie kontraktów. Te z
jednej strony miały gwarantować klubowi profesjonalne podejście piłkarzy do swych obowiązków i ewentualne profity,
gdyby znalazł się chętny na
zakup zawodnika Concordii.
Z drugiej strony kontrakty
generowały stałe koszty, a że
klub przystępował do ubiegłego
sezonu nie mając na koncie lub
w sejfie kwoty, która gwarantowała płynność finansową, z
czasem pojawiły się mniejsze
lub większe problemy.
- Sytuacja związana ze
współpracą z naszymi sponsorami była dynamiczna, co
oznacza, że zmieniała się i
miała związek nie zawsze z
wynikami osiąganymi przez
drużynę - zdradza prezes Concordii. - Staraliśmy się realizować wiele nowych pomysłów,
by przyciągnąć do klubu nowe
firmy. Niekiedy nie udawało się
to, bo na przykład górnictwo
znalazło się w sytuacji kryzysowej, a innym razem straciliśmy
potencjalnych sponsorów, bo
2 maja doszło do incydentu
na stadionie po którym zmarł
kibic, a my zostaliśmy ukarani
nakazem gr y przy pu stych
trybunach. To wszystko nie
ułatwia nam zadania, ale nie
poddajemy się.
Dowiedzieliśmy się, że 30
czerwca w knurowskim klubie
przestaną obowiązywać wspomniane kontrakty. Od nowego
sezonu zawodnicy będą zarabiać,
gdy zdołają podnieść pieniądze z
murawy. Innymi słowy, zacznie

obowiązywać nowy system premiowania za zwycięstwa.

Sparingi
i Węgierska Górka

Plan letnich działań wydaje się jasny. Działacze muszą zabezpieczyć budżet na
nowe rozgrywki, a trener ma
za zadanie nie tylko dobrze
prz ygotować z awod ni ków,
ale przede wszystkim skompletować taką kadrę, która
gwarantować będzie komfort
pracy od pierwszej do ostatniej kolejki.
Na okres przygotowawczy
trener Michał Budny zakontraktował następujące sparingi:
18 lipca z Gwarkiem Tarnowskie
Góry, 22 lipca z Unią Racibórz,
27 lipca z Odrą Miasteczko Śląskie, 1 sierpnia z KS 94 Rachowice. Wolnym terminem pozostaje

jeszcze 29 lipca, natomiast w
przypadku, gdy sezon ruszy 15
sierpnia to tydzień wcześniej
Concordia zagra ostatni sparing
z Jednością 32 Przyszowice.
Knurowski klub to nie tylko
pierwszy zespół. Pracowite wakacje czekają również drużyny
dziecięce i młodzieżowe. Każda
wyjedzie na zgrupowanie do
Węgierskiej Górki. – Obozy
zaczynamy od 1 sierpnia. W
pierwszej grupie na tydzień wyjadą roczniki 2000 i 2001. Od 8
sierpnia zgrupowanie rozpoczną
chłopcy z roczników 2002 i 2003.
Trzeci turnus od 15 sierpnia
obejmie zawodników z roczników
2006 i 2007, a od 22 sierpnia w
Węgierskiej Górce przebywać
będą chłopcy z rocznika 2004 informuje koordynator szkolenia
młodzieży, Henryk Skrzypczyk.
Piotr Skorupa

Trenerzy podnoszą
kwalifikacje

Michał Bagiński

Trener to zawód, który wymaga ciągłego podnoszenia
kwalifikacji, zdobywania wiedzy, śledzenia nowinek szkoleniowych. Michał Bagiński i
Dawid Dybcio z knurowskiej
Akademii Piłki Nożnej nie są
jeszcze zawodowymi trenerami,
jednak ukończyli ostatnio kurs,
uzyskując licencję UEFA B.

Foto: archiwum

Po tym, jak Concordia zajęła na zakończenie sezonu 12.
miejsce w tabeli I grupy IV ligi, w
knurowskim klubie przez kilka
dni najwięcej uwagi poświęcano
Polonii Bytom. To piłkarze tego
klubu walczyli o awans do II
ligi i ich ewentualny sukces był
gwarantem spokojnego lata w
Grunwaldzie Halemba, GKS-ie
II Katowice i właśnie Concordii
Knurów. W razie niepowodzenia
bytomian, którzy w barażach o
awans walczyli z Wartą Poznań,
Grunwald musiałby opuścić
szeregi III ligi, natomiast knurowianie i katowiczanie musieliby
rozegrać baraże o utrzymanie
w lidze IV. Finał finałów jest
taki, że Polonia Bytom najpierw
pokonała Wartę w Poznaniu
2:1, a następnie przed własną
publicznością postawiła kropkę
nad „i” zwyciężając 1:0, pieczętując sukces w postaci awansu
na szczebel centralny. Tym
samym Grunwald pozostaje w
III lidze, a Concordia i rezerwy
„GieKSy” w IV.
- Po sukcesie Polonii pozwoliłem sobie zadzwonić z
gratulacjami do prezydenta Bytomia Damiana Bartyli, który
wcześniej był prezesem tego klubu - zdradza sternik Concordii,
Andrzej Michalewicz.

dzie? - Jesteśmy przygotowani
na duże zmiany personalne i
niewykluczone, że pozyskamy
latem 15 nowych zawodników
- kontynuuje Andrzej Michalewicz. - Na razie wiadomo,
że żegna się z nami bramkarz
Bartłomiej Krzywicki, o którym
mam bardzo dobre zdanie, ale
od początku jego przygody z
Concordią wiedzieliśmy, że chce
grać w wyższej lidze i myśli nawet o wyjeździe do Anglii.
W klubie zostają m.in.: Krasoń, Widera, Śliwa, Szewczyk,
Młynek, Jaroszewski, Mawo, Gajewski, Maciejewski, Zabawczuk
i Gładkowski. Widera co prawda
wspominał coś o odejściu, ale
na razie wiele wskazuje na to,
że pozostanie u nas. Mam też
nadzieję, że w gronie naszych
zawodników pozostanie Żyrkowski. Z pozostałymi rozmawiamy
bądź będziemy rozmawiać.

Foto: archiwum

Telefon
do prezydenta...
Bytomia

Foto: Piotr Skorupa

W ubiegłym tygodniu
piłkarze Concordii rozpoczęli
urlopy. Prawdopodobnie
kilku z nich przygotowania
do nowego sezonu
rozpocznie w innych klubach

Dawid Dybcio

Trenerzy z APN uczestniczyli w kursie zorganizowanym przez Podokręg Tychy,
gdzie rolę przewodniczącego
pełnił srebrny medalista olimpijski z Montrealu (1976) - Jan
Benigier, a prowadzącym był
Damian Galeja (trener IV-ligowego Gwarka Ornontowice).
PiSk
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Puchar
już wyjechał

Do historii przeszło już największe siatkarskie wydarzenie
roku 2015 w Knurowie. Do
serii turniejów oraz ekspozycji

Pucharu Świata w szczygłowickiej hali MOSiR wrócimy
na naszych łamach za tydzień.
PiSk

Klasa okręgowa
30. KOLEJKA:
Energetyk ROW II Rybnik Urania Ruda Śląska 3:4, Wawel Wirek - Tempo Paniówki
4:0, KS 94 Rachowice - LKS
1908 Nędza 1:7, Buk Rudy
Wielkie - MKS Zabrze-Kończyce 0:3, Sokó ł Or zesze
- Czarni Pyskowice 3:2, Zuch
Orzepowice - Wilki Wilcza
2:6, Zamkowiec Toszek - Wyzwolenie Chorzów 2:7, Orzeł
Mokre - ŁTS Łabędy 0:1.

1. Energetyk II
2. Wilki
3. Nędza
4. Wyzwolenie
5. Mokre
6. Urania
7. Wawel
8. Łabędy
9. Rachowice
10. Tempo
11. Zuch
12. Kończyce
13. Czarni
14. Buk
15. Zamkowiec
16. Orzesze

70
67
64
54
49
47
44
44
43
36
36
34
31
28
17
17

1. Gwarek
2. Zryw
3. Sokół
4. Zaborze
5. Młodość
6. Gwiazda
7. Stal
8. Naprzód
9. Carbo
10. Jedność II
11. Kozłów
12. Walka
13. Orły
14. Społem
15. Drama
16. Tęcza

68
62
55
55
48
48
45
43
39
37
36
34
34
25
20
14

Klasa A
30. KOLEJKA:
Stal Zabrze - Gwarek Zabrze
1:1, MKS Zaborze Zabrze Orły Bojszów 1:3, Gwiazda
Chudów - Carbo Gliwice 4:0,
Zryw Radonia - Salveo Drama
Kamieniec 5:0, Tęcza Wielowieś - Społem Zabrze 3:0,
Naprzód Żernica - Jedność
32 II Przyszowice 6:1, Sokół
Łany Wielkie - Walka Zabrze
3:1, Ruch Kozłów - Młodość
Rudno 1:1.

Biegi

AKB

Wiesław Maciejewski startujący w kategorii wiekowej 70-latków zajął pierwsze lokaty w katowickim Bieg Korfantego oraz
w biegu ulicznym w Cieszynie.
Za każdym razem rywalizacja
odbywała się na dystansie 10 km.
Pan Wiesław wraz z Lidią i Zbigniewem Kopszak biorą udział
w cyklicznym biegu „Gliwicka
Parkowa Prowokacja”.
Warto również odnotować,
że Zbigniew Kopszak ukończył
półmaratony w Sobótce i w
Kietrzu.

Zza biurka

KB Endurance
Solidarni

Reprezentanci k nurowskiego klubu wystąpili w pilchowickim biegu im. ks. Konstantego Damrota na 5 km.
Krzysztof Musiolik z czasem
20 minut i 36 sekund zajął
25 miejsce w kategorii open,
a w kategorii wiekowej M-20
był siódmy, z kolei Czesław
Kostrzak z czasem 22.18 uplasował się na 47 miejscu w open
i piątym w M-50.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 16 CZERWCA:
1. Dariusz Sikotowski
2. Stefan Wroblowski
3. Czesław Antończyk
4. Tadeusz Kamczyk
5. Józef Antończyk
6. Bernard Wróbel
7. Bogdan Litwin
8. Antoni Malcherek
9. Michał Foit

- 2.200 pkt
- 2.134 pkt
- 2.052 pkt
- 1.988 pkt
- 1.955 pkt
- 1.851 pkt
- 1.819 pkt
- 1.800 pkt
- 1.750 pkt

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
XVII GRAND PRIX KNUROWA
1. Edward Nowak
- 27.862 pkt
2. Jerzy Makselon
- 27.761 pkt
3. Janusz Myszka
- 27.192 pkt
4. Czesław Antończyk
- 26.692 pkt
5. Michał Foit
- 26.492 pkt
6. Tadeusz Kamczyk
- 25.804 pkt
7. Jacek Zacher
- 25.442 pkt
8. Bernard Musiolik
- 25.439 pkt
9. Joachim Makselon
- 25.352 pkt
10. Kazimierz Fąfara
- 25.278 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 1 września o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Szacun
dla Jacka Polaka
i jego „orkiestry”
No i mamy po sezonie.
Piłkarskim ma się rozumieć, bo
ten wakacyjny dopiero startuje.
Ostatni akord futbolowego
wyścigu o premię sezonu odbył
się w minioną niedzielę. A że
sporą sympatią darzę byłych
zawodników Concordii, z zaciśniętymi kciukami pojechałem
do Radzionkowa, by kibicować
Jackowi Polakowi. Jacek jest
obecnie trenerem LKS-u Bełk,
który w roli beniaminka zdecydowanie wygrał rywalizację
w II grupie IV ligi i w nagrodę
zamiast bezpośredniego awansu, dostał dwa dodatkowe mecze. Mecze barażowe z nie byle
kim, bo z Ruchem Radzionków.
Ten niedzielny był rewanżem
za środowy, który podopieczni
Jacka Polaka wygrali przed
swoimi kibicami 2:1.
Nie uwierzę w to, że radzionkowianie nie mrozili
przed tym meczem szampanów.
Wystarczyło przecież wygrać
1:0 i Ruch mógłby się cieszyć z
awansu. Takie proste, a w konsekwencji niemożliwe do wykonania. Bo po drugiej stronie boiska stanęli ambitni amatorzy,
którzy nie wystraszyli się Piotra
Rockiego i spółki. Pojechali do

Radzionkowa walczyć o historyczny sukces. I wygrali. Aż 3:1!
Trudno w to uwierzyć, ale
w Bełku mają III ligę. Szacun
dla Jacka i jego piłkarskiej
kapeli, która przez cały sezon
grała, jak z nut.
W barażach wystąpił nie
tylko Jacek Polak, ale również
inni byli zawodnicy Concordii.
Mam tu na myśli Marcina
Michalaka i Michała Zielińskiego. Ci panowie zafundowali sobie dodatkowe emocje
zwyciężając rywalizację w
opolsko-śląskiej grupie trzeciej
ligi. Zasiadając na trybunach
bytomskiego stadionu przy
ulicy Olimpijskiej, tym razem
ściskałem kciuki za Marcina
i Michała. No i wracałem do
Knurowa podwójnie zadowolony. Bo nie dość, że ci dwaj
panowie odnieśli sukces, to dodatkowo dali Concordii utrzymanie w czwartej lidze bez
konieczności gry w barażach.
To się nazywa, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
Na początku wspomniałem o wakacjach, a więc udanego wypoczynku wszystkim
urlopowiczom.
Piotr Skorupa

Trybalski pokonał
mistrza Czech

M

arcin Trybalski - kadet
z Gardy Gierałtowice
sprawił miłą niespodziankę,
zwyciężając aktualnego mistrza Czech - Daniela Mikustaka (Banik Karvina). Zasłużoną
i jednogłośną wygraną pięściarz Gardy odniósł w czasie
Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Bokserskiego
im. prof. Antoniego Motyczki
w Rydułtowach.
- W turnieju tym wystąpili
Czesi i Polacy, a nasz klub reprezentowało sześciu zawodników - relacjonuje trener Adam
Spiecha. - Po dobrych walkach,
w klasyfikacji drużynowej Garda Gierałtowice zajęła trzecie
miejsce, ustępując gospodarzom
turnieju - RMKS-owi Rybnik i

06 Kleofasowi Katowice.
Wyniki walk z udziałem
zawodników Gardy:
- waga 48 kg - Krzysztof
Żeno wypunktował jednogłośnie Oskara Andrzejczyka (06
Kleofas Katowice), - waga 54 kg Dawid Nowok uległ stosunkiem
1:2 Marcelowi Janickiemu (UKS
Śląsk Ruda Śląska), - waga 60
kg - Remigiusz Skoczyński przegrał 1:2 z Szymonem Skorupą
(R MKS Rybnik), - waga 66
kg - Tomasz Otworowski jednogłośnie w ygrał ze swoim
klubowym kolegą Bartłomiejem
Ratalewskim, - waga 75kg Marcin Trybalski wypunktował
3:0 Daniela Mikustaka (Banik
Karvina - Czechy).

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

PiSk

Foto: Garda

Foto: Piotr Skorupa

www.przegladlokalny.eu

GARDA GIERAŁTOWICE.
Od lewej: Adam Spiecha (trener), Bartłomiej Ratalewski, Adam Firlit (prezes), Dawid Nowok, Tomasz
Otworowski, Marcin Trybalski. W dolnym rzędzie: Krzysztof Żeno i Remigiusz Skoczyński
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Najlepsi z MSP-9 i MSP-7

Uczniom gratulował
prezydent Adam Rams

Knurów. Gala Sowy 2015

Najlepsi z najlepszych
Są wytrwali i wszechstronnie utalentowani. Przez cały
rok szkolnyciężko pracowali, aby dzisiaj zbierać owoce
swojej pracy - najlepszych uczniów z knurowskich
szkół i ich mistrzów uhonorowano na gali Sowy

N

a uroczystą galę w
Domu Ku lt u r y w
Szczygłowicach zorganizowaną przez Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
przy współpracy z Centrum
Kultury zaproszono śmietankę knurowskiej oświaty - laureatów konkursów
przedmiotowych, wybitnych
sportowców i artystów.

- Jesteście najlepszą reklamą naszego miasta. Gratuluję wam i dziękuję - mówił
o wyróżnionych prezydent
Knurowa Adam Rams.
Prezydent Rams podziękował także nauczycielom za
ciężką i odpowiedzialną pracę oraz podkreślił rolę rodziców w procesie kształcenia.
- To wy, drodzy rodzice,

NAGRODZENI UCZNIOWIE
Szkoły podstawowe:
Julia Hajduk (MSP-1) - laureatka I stopnia XXIV
edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes. Plus Lingua
(opiekunka: Katarzyna Machnik); Wiktor Polok
(MSP-1) - laureat 3 miejsca w Ogólnopolskim
Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego
SYNAPSIK (opiekunka: Sylwia Alczyńska); Kaja
Tomeczkowska (MSP-1) - II miejsce w II Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Frankońskiej (opiekunka:
Beata Mazurek); Marek Kwosek (MSP-2) - bardzo
dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR” (opiekunka: Barbara Sutor);
Szymon Rafałowski (MSP-2) - bardzo dobry wynik
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
„KANGUR” (opiekunka: Barbara Sutor) i II miejsce
w XII Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
„Mistrz Tabliczki Mnożenia” (opiekunka: Wioletta
Paczuła); Adam Rafałowski (MSP-2) - II miejsce
w województwie w Międzynarodowym Konkursie
Programistycznym BALTIE (opiekunka: Małgorzata
Sznapka); Patryk Kwaśniok (MSP-2) - IV miejsce
w województwie w Międzynarodowym Konkursie
Programistycznym BALTIE (opiekunka: Małgorzata
Sznapka); Jan Pawlik (MSP-2) - III miejsce w województwie w IX Wojewódzkim Konkursie o tytuł „Mistrza klawiatury” (opiekunka: Małgorzata Sznapka); Zespół Synkopki z MSP-2 (Maria Królikowska,
Patrycja Dusza, Natalia Czaplok, Karolina Nowak,
Dominika Dyrbuś, Zuzanna Kostrzycka ) - I miejsce
w VII Rejonowym Konkursie Piosenki „Śpiewać każdy może” (opiekunka: Beata Wapińska); Magdalena
Burek (MSP-3) - I miejsce w konkursie Promocja
Zdrowego Stylu Życia – Mały Ratownik (opiekunka:
Edyta Kominiarczyk-Mazurek); Drużyna siatkarska z MSP-4 (Katarzyna Kubik, Karolina Boczoń,
Aleksandra Siwiecka, Wiktoria Cudok, Martyna
Kołodziejczyk, Maja Radzikowska, Dominika Duda,
Nikola Kowalska, Klaudia Kolankowska, Nicolla
Skrzypczak) - IV miejsce w Półfinale Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego
w Mini Piłce Siatkowej dziewcząt (opiekun: Adam
Augustowski); Szkolny zespół wokalny klas 4-6
z MSP-6 (Ewelina Kasza, Aleksandra Ciepińska,
Marta Rakoniewska, Sara Rydzewska, Matylda
Dąbrowska, Anna Kozioł, Weronika Kupniewska,
Magdalena Łada, Pola Michalska, Wiktoria Pilanz,
Agata Radecka, Agnieszka Romanowska, Daria
Starzomska, Karolina Zatylny, Maksymilian Dzida,,
Jagoda Karmowska, Michał Kroczyk, Julia Włochowicz, Natalia Cichocka, Martyna Pietras, Joanna
Stanik) - I miejsce w VII Regionalnym Konkursie
Piosenki Dziecięcej ,,Śpiewać każdy może” i I miejsce w X Regionalnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej
,,Niech płynie w niebo dumny śpiew” (opiekunka:
Elżbieta Płonka); Zespół wokalny klas I-III z MSP6 (Aleksandra Gancarz, Paulina Rduch, Emilia
Kroczyk, Natalia Grondalska, Karolina Pasternok,
Aleksandra Sęk, Natalia Smoszewska, Maria Panfiluk, Zofia Jamrozy, Alicja Bicz, Zuzanna Moczulska,
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jako pierwsi rozpoznajecie talenty u swoich dzieci i wspieracie ich pasje - tłumaczył
prezydent.
Przyjemność wręczenia
statuetek, dyplomów oraz
medali uhonorowanym mieli
prezydent Adam Rams, wiceprezydent Piotr Surówka,
starosta gliwicki Waldemar
Dombek, dyrektor Delega-

tury Kuratorium Śląskiego w
Gliwicach Jagoda Króliczek
oraz dyrektor MOPP Jolanta
Leśniowska.
Galę poprowadziła Aleks a nd r a Żyd e k-Tome c k a .
Szczególną nagrodą dla wybitnych uczniów i nauczycieli
były występy artystów.
Tekst i foto:
Justyna Bajko

Najmłodszych wyjątkowo ucieszyła statuetka sowy,
którą wręczał m. in. wiceprezydent Piotr Surówka

Najwyższe sukcesy uczniów szkół miejskich w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych

Dominika Cyganek, Julia Gębka, Bartosz Tekielak,
Jacek Roszak, Bartłomiej Badura) - I miejsce w
VII Regionalnym Konkursie Piosenki Dziecięcej
,,Śpiewać każdy może” (opiekunka: Justyna Żyła);
Anna Musiał (MSP-7) - laureatka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego
(opiekunka: Beata Dudło); Wiktoria Hasa (MSP-7)
- finalistka Wojewódzkigo Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekunka: Renata Kosiarska);
Natalia Stawinoga (MSP-7) - Srebrny Klucz w XXV
Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim
„Dziecięcy Festiwal Słowa” Starachowice (opiekunka: Marzena Urbanik); Bartłomiej Kaszuba (MSP-7)
- laureat w Regionalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Rybniku, I miejsce w Regionalnym Konkursie
Piosenki Dziecięcej „Śpiewać Każdy Może”, I miejsce w Regionalnym Konkursie Piosenki Religijnej, I
miejsce w XVII Wojewódzkich Prezentacjach Dzieci
i Młodzieży (opiekunka: Stefania Stefaniak); Nadia
Kaszuba (MSP-7) - III miejsce w Regionalnym
Konkursie Piosenki Religijnej (opiekunka: Stefania
Stefaniak); Jakub Nosiadek (MSP-7) - III miejsce w
Regionalnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewać Każdy Może” (opiekunka: Stefania Stefaniak);
Sebastian Szewczyk, Igor Rybicki, Tomasz Knast,
Jakub Szczepanik, Michał Jasiński, Paweł Szaruga,
Bartłomiej Kaszuba, Jakub Wróbel, Adam Burliga
(MSP-7) - I miejsce w rejonie w półfinale zawodów
w piłce nożnej (opiekun: Janusz Klof); Zuzanna Kot
(MSP-9) - I miejsce w Ogólnopolskim konkursie
przedmiotowym EDI - j. angielski (opiekunowie:
Agnieszka Grzybek i Olga Powiecka); Julia Powiecka
(MSP-9) - II miejsce w VI Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu literacko-plastycznego pod patronatem
Anny Komorowskiej (opiekunka: Olga Powiecka) i
IV miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpusek” – edukacja wczesnoszkolna (opiekunka: Sabina Janik-Lewandowska); Wiktoria Wladarz (MSP-9)
- II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpusek” (opiekunka: Sabina Janik-Lewandowska); Maja
Imbirowska (MSP-9) - II miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie „Olimpusek” (opiekunka: Sabina Janik-Lewandowska); Klaudia Kaplińska (MSP-9) - II
miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpusek”
(opiekunka: Sabina Janik-Lewandowska); Alicja
Powiecka (MSP-9) - II miejsce w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego pod
patronatem Anny Komorowskiej (opiekunka: Olga
Powiecka) i IV miejsce w stypendiach wczesnoszkolnych (opiekunka: Gabriela Janecka); Karolina
Zawadzka (MSP-9) - II miejsce w XII Wojewódzkim
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce (opiekun:
Jacek Żyła) i III miejsce w VII Regionalnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”
(opiekunka: Alina Długosz); Jakub Miller (MSP-9) - I
miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Literackim „Savoir-vivre, czyli dobre maniery na
co dzień” (opiekunka: Daria Michalczyk - Łuczka);
Przemysław Midura (MSP-9) - I miejsce w IV Ogól-

nopolskim Konkursie Origamii „Magia zamknięta w
papierze” (opiekunka: Joanna Mandalka); Klasa IV
a (MSP-9) - I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim
konkursie „Kraina Tauronka” (opiekunka: Joanna
Mandalka).
Gimnazja:
Fabian Geitz (MG-1) - laureat Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego
(opiekunka: Anna Bujara); Karolina Jałowiecka
(MG-1) - laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Historii (opiekun: Michał Holona)
i finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekunka: Kinga
Piechaczek); Natalia Śliwińska (MG-1) - I miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Australii
(opiekunka: Barbara Przerwa); Mateusz Malcherek
(MG-1) - I miejsce w regionie w Wojewódzkim
Konkursie Biblijnym (opiekunka: Grażyna Czernik);
Krystian Bismor (MG-1) - tytuł Taona w Polsko
-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” (opiekunka: Eleonora Stępień); Katarzyna Szczepanik,
Paulina Ponikiewska, Julia Modrzejewska, Nikola
Grosek, Julia Kuśmierska, Małgorzata Mirecka,
Kinga Roman, Natalia Kowalik, Marta Grychtoł,
Dominika Kulczycka (MG-2) - III miejsce w półfinale
Wojewódzkim Piłki Koszykowej dziewcząt (opiekunowie: Dawid Dybcio, Wojciech Kempa); Daniel
Antonowicz, Rafał Bogusz, Damian Misiak, Daniel
Nykiel, Dariusz Kastelik, Paweł Ziaja, Krzysztof Bochaniak, Sebastian Pawlik, Sebastian Jonda, Grzegorz Mierzwa, Krzysztof Wesoły, Adam Zawadzki
(MG-2) - I miejsce w Mistrzostwach Rejonu Piłka
Nożna chłopców (opiekunka: Sylwia Surówka);
Marcin Olesiński (MG-3) - laureat Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Historii i z Matematyki
(opiekunowie: Iwona Krzysztofik-Nachman, Brygida Szymoszek); Paulina Różeńska (MG-3) -laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki (opiekunka: Brygida Szymoszek);
Przemysław Sprus (MG-3) -laureat Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekunka: Brygida Szymoszek), Wojciech Gradowski
(MG-3) -laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekunka: Brygida
Szymoszek); Dominika Żmuda i Dawid Puchalski
(MG-3) - posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży; Aleksandra Sobota (MG-3) - finalistka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego
(opiekunka: Magdalena Sarna); Dominika Limanówka (MG-3) - finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Biologii (opiekunka: Barbara
Bismor); Szymon Owczorz (MG-3) - I miejsce w
Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Wiedzy
Ekologicznej i finalista Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Biologii (opiekunka: Barbara
Bismor); Julia Wolny (MG-3) - IV miejsce w etapie
wojewódzkim w Olimpiadzie Promocji Zdrowego
Stylu Życia (opiekunka: Dorota Stanek); Paulina
Bieniek, Dominika Szkółka, Aleksandra Łepki,

Emilia Brachaczek, Aleksandra Sobota (MG-3) - I
miejsce w rejonie w Mistrzostwach Ratowniczych
Polskiego Czerwonego Krzyża (opiekunka: Dorota
Stanek); chór Festina Lente (MG-3) - I miejsce w
XII Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w
Dąbrówce (opiekun: Jacek Żyła); Julia Hemmerling
(MG-3) - I miejsce w II Wojewódzkim Festiwalu
Piosenki Frankofońskiej i II miejsce w VII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej
(opiekun: Jacek Żyła); Dawid Puchalski (MG-3) - II
miejsce w II Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Frankofońskiej (opiekunka: Ewa Życzyńska); Marcin
Olesiński, Mateusz Pauliński, Mateusz Kwietniowski, Wojciech Kostelecki, Sebastian Dmowski (MG3) - I miejsce w rejonie w Wojewódzkich Zawodach
Lekkoatletycznych w Biegach Rozstawnych 4 x 100
metrów (opiekun: Przemysław Kopiecki); Dawid
Nowak, Karol Istel (MG-3) - I miejsce w rejonie w
Wojewódzkim Turnieju Szachowym - konkurencja
drużynowa; Barbara Bielińska (MG-4) - finalistka
Wojewódzkigo Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy
o Społeczeństwie (opiekun: Zbigniew Mikuła); Julia
Żabicka (MG-4) - I miejsce w VII Wojewódzkim
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce i I miejsce w X Regionalnym Festiwalu Pieśni i Piosenki
Patriotycznej „Niech popłynie w niebo dumny
śpiew” w Zabrzu; Alicja Kwil, Kamil Kwil, Bartłomiej
Król (gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych) - I
miejsce w IV Regionalnym Konkursie GeograficznoEkologiczny „Nasz Świat - Eko Świat” (opiekunka:
Anna Siedlecka).
Szkoły ponadgimnazjalne:
Jakub Dzindzio (ZS im. I. J. Paderewskiego) - I
miejsce w Wojewódzkim Konkursie „W świecie
roślin i zwięrząt“ (opiekunka: Iwona Lewandowska
- Knopp); Julia Lisoń (ZS im. I. J. Paderewskiego) - I
miejsce w XX Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej (opiekun: Dawid Szymała), Aleksandra
Śmieja (ZS im. I. J. Paderewskiego) - I miejsce w
II Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Frankońskiej
(opiekun: Dawid Szymała); Krzysztof Gołecki, Kamil Hamerla, Bartosz Trocha, Natalia Bywalec, Karolina Dudziuk, Aleksandra Proć, Arkadiusz Męcik,
Paulina Fabisz, Adrian Romasz, Szymon Piechulla,
Dawid Góra, Dagmara Draga, Łukasz Gemza (ZSZ
nr 2) - II miejsce w IV Wojewódzkim konkursie
musztry klas mundurowych – kategoria musztra
paradna (opiekun: sierż. Sławomir Tokarz); Patryk
Plaskaty, Szymon Wosnitzka, Bartłomiej Dola (ZSZ
nr 2) - I miejsce w zawodach rejonowych w tenisie
stołowym szkół ponadgimnazjalnych (opiekun: Mariusz Łukaszczuk); Kamil Cieślik, Patryk Plaskaty,
Jacek Wyciślok, Bartosz Bajon, Wojciech Sosna,
Krzysztof Klimasara, Dawid Gabryszewski, Maciej
Mikłos, Tomasz Brzezina, Mateusz Latański, Dariusz Adamczyk (ZSZ nr 2) - I miejsce w zawodach
rejonowych w piłce ręcznej szkół ponadgimnazjalnych (opiekunowie: Dominika Kozubek, Mariusz
Łukaszczuk).
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