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Wybory prezydenckie 2015

Knurów jak Polska
Zaledwie 0,02 punktu procentowego dzieli wynik
wyborczy w Knurowie od całościowego, w skali
kraju

W gminie Gierałtowice frekwencja wyniosła 61,27 proc. Zdecydowane
zwycięstwo odniósł Duda, uzyskując
55,88 proc. poparcia. Wynik Komorowskiego: 44,12 proc.
W gminie Pilchowice te proporcje
niemal się odwróciły. Tutaj wygrał
dotychczasowy prezydent, otrzymując 53,45 proc. głosów. Na Andrzeja

C

ztery miesiące temu inny wynik
niż zwycięstwo prezydenta Bronisława Komorowskiego w ydawał
się mrzonką. Wyniki niedzielnych
wyborów pokazują, że – jak w powiedzeniu – „najwięcej niespodzianek
niesie pewność siebie”. Dotychczasowy
prezydent przegrał bowiem decydujące
wyborcze starcie. Nowym prezydentem został pretendent – Andrzej Duda.
W s k a l i k r a j u (o c z y w i ś c i e
z uwzględnieniem głosów za granicą) Andrzej Duda zdobył 51,55 proc.
głosów, a Bronisław Komorowski –
48,45 proc. Do urn poszło 55,34 proc.
uprawnionych do głosowania.
Jak głosowali wyborcy w Knurowie i ościennych miejscowościach?
Knurów niemal idealnie odwzorował wynik ogólnopolski: 51,53 proc.
zagłosowa ło na Dudę, natomiast
48,47 proc. opowiedziało się za Komorowskim. Frekwencja była nieco
niższa niż w kraju – 54,87 proc.

Wy ni k w pow iecie gliw ick im
w dużym stopniu odzwierciedlał rezultat w województwie śląskim. 51,2
proc. opowiedziało się za Komorowskim, z kolei za Dudą – 48,8 proc. Frekwencja w województwie wyniosła
55,13 proc., czyli nie odbiegała wiele
od ogólnokrajowej.
/bw/

Wyniki w Knurowie

Źródło: PKW

Zaproszenie

Chudów

Knurów. Kto pomoże?

Z sercem dla ludzi

Pod takim hasłem 30 maja (sobota)
odbędzie się rodzinny piknik integracyjny
z okazji 25-lecia Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek” w Kuźni
Nieborowskiej.
O godz. 14.00 wystąpi Rafał
Mutz. Godzinę później odbędzie się msza św., po której nastąpi powitanie gości i występ
gwiazdy wieczoru – Teresy
Walerjańskiej.
Powiat Gliwicki, Stowarzyszenie „Moja Gmina, Nasz
Powiat”, DPS „Zameczek” i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
i Chorych Psychicznie „Po-

Dudę zagłosowało 46,55 proc. spośród tych, którzy oddali ważne głosy.
Frekwencja: 53,38 proc.
W skali powiatu większym poparciem cieszył się Komorowski,
za którym opowiedziało się 51,12
proc. głosujących. Duda przekonał
do siebie 48,88 proc. wyborców, przy
frekwencji sięgającej 51,41 proc.

most” przygotowały moc atrakcji: w ystępy pensjonariuszy
DPS, gry i konkursy, zabawy
z bańkami mydlanymi, loterię
fantową i zabawę taneczną.
W dobrze zaopatrzonym bufecie będzie można posilić się
swojskim ciastem, kiełbasą
z grilla oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem.
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni zespół Wadam.

Motoserce na zamku

Agatka szuka roweru
W p on ie d z i a ł e k ok o ł o
godz. 17 na placu zabaw Nivea tuż przy Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 7 Agatka zostawiła rowerek. Dziewczynka
nazywała go Petunią. Rower
marki B’Twin ma biało-czarną
ramę i czarne błotniki oraz
koła o średnicy 20 cali. 7-letnia
Agatka prosi szczęśliwego znalazcę o zwrot Petunii.

– Może ktoś uczciwy znalazł
i schował rower... – zastanawia
się pani Sylwia, mama Agatki.
Ktokolwiek ma informacje
na temat roweru proszony jest
o kontakt z właścicielami – nr
tel. 609 741 876 lub redakcją –
nr tel. 32 332 63 77.
jb

W niedzielę, 31 maja, przy chudowskim
zamku odbędzie się VII Ogólnopolska
Akcja Krwiodawstwa „Motoserce
– motocykliści dzieciom”
Impreza rozpocznie się
o godz. 10. Oprócz możliwości
oddania krwi, zaplanowano
wiele atrakcji także dla dzieci,
m.in. gry i zabawy z wodzirejem, malowanie twarzy, konkursy, pokazy ratownictwa.

Na godz. 11 zaplanowano motocyklową paradę. Uczestnikom czas umilą też zespoły Rabarbar i Rockomotive.
Do udziału zaprasza klub motocyklowy FireBirds z Zabrza.

/sisp, bw/

informacja własna wydawcy

/g/

Gliwice. Sesja Rady Powiatu

Tragedia na sesji

70. rocznica Tragedii Górnośląskiej będzie
głównym tematem sesji Rady Powiatu
Gliwickiego w czwartek, 28 maja
Pierwsza część sesji (początek o godz. 14) odbędzie
się w sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego przy ul. Zygmunta Starego 17. Rajcy i goście
zobaczą prezentację uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy poświęconą
tragicznym wydarzeniom z lat
40. Bogusław Małusecki, kie-

Ze względu na święto
– Boże Ciało - następne
wydanie Przeglądu
Lokalnego ukaże się w
środę, 3 czerwca 2015
roku.
Redakcja

2

reklama

rownik gliwickiego oddziału
Archiwum Państwowego w Katowicach, wygłosi prelekcję pt.
„Tragedia Górnośląska a Powiat Gliwicki w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział
w Gliwicach”.
W części roboczej obrad
zaplanowano procedowanie
10 uchwał, dotyczących m.in.
zmian w komisjach stałych
rady oraz zmian w wieloletniej
prognozie finansowej powiatu.
Druga część sesji będzie
mieć charakter wyjazdowy. Stanowić ją będzie wizyta w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSSR
w 1945 roku w Radzionkowie.

/sisp, bw/
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Ważne

Czyj
telefon?

Knurów, Gierałtowice, Leboszowice

Kpiny z prawa

W

ubiegły czwartek 64-latek
z Rybnika wybrał się na
przejażdżkę samochodem za nic mając orzeczenie Sądu
Rejonowego w Gliwicach. Dojechał do
Knurowa, gdzie na ul. Kosmonautów
czekał na niego patrol drogówki. Postępowanie wszczął już wydział kryminalny knurowskiego komisariatu.

Knurów

Wyrywkowa kontrola trzeźwości
w Leboszowicach na ul. Smolnickiej
pozwoliła zatrzymać 60-letniego
kierowcę poloneza. Alkomat wskazał
1,15 promila.
Nieco mniej, bo promil, miał
mieszkaniec Knurowa zatrzymany w
niedzielę na ul. 1 Maja. Postępowanie
w sprawie kierowcy audi prowadzą

Kosztowne
kleksy

kryminalni z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
W poniedziałek, o godz. 1.15,
patrol zatrzymał na ul. Niepodległości 51-latka kierującego oplem
astrą. Knurowianin miał 1,05 prom i la a l koholu w w ydycha ny m
powietrzu.
Rekordzistą ostatnich dni był
jednak 49-letni gierałtowiczanin.
Nie dość że alkomat wskazał u niego
2,5 promila, to na dodatek mężczyzna kierował motorowerem bez
uprawnień. Drogówka zatrzymała
go na ul. Korfantego.
/g/

Knurów

Zignorował Intruz w przedszkolu
WKU
Jedno z przedszkoli odwiedził złodziej. W oko wpadł mu tylko portfel z
dokumentami pracownicy placówki.

Grzywna a nawet areszt grożą
18-latkowi, który pomimo wezwania
nie stawił się w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień w Gliwicach. Rzecz wyszła
na jaw, gdy policjanci realizowali sprawę z poprzedniego okresu.
/g/

Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.
/g/

Pilchowice

Stosunki małżeńskie
Skończyła się trwająca 2,5 roku
gehenna 40-letniej kobiety. Kilka
dni temu policjanci zatrzymali jej

44-letniego męża, który znęcał się
psychicznie i fizycznie.

/g/

20 tys. zł będzie musiał wydać
właściciel domu przy ul. Morcinka, by zamalować paskudne
kleksy na elewacji. W sobotnią
noc nieznany sprawca obrzucił
dom farbą.
Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
/g/

Kuźnia Nieborowska

Śrubokręt
zamiast
klucza
W połowie maja policjanci odebra li zgłoszenie o wła ma niu do
warsztatu wulkanizacyjnego przy
ul. Knurowskiej w Kuźni Nieborowskiej. Ktoś utorował sobie drogę,
odkręcając śruby w drzwiach, po
czym skradł 2 podnośniki siłowe i
klucze. Poszkodowany wycenił straty na 1200 zł.
/g/

reklama

W pobliżu ul. 1 Maja w Knurowie
znaleziono smartfon marki LG. Przedmiot nie figuruje w bazach danych jako
utracony. Właściciel może odebrać
zgubę w Komisariacie Policji przy ul.
Dworcowej 1a, jednak wcześniej będzie
musiał podać prawidłowy PIN.

Przyszowice

Mylił się ten, kto myślał, że surowe kary odstraszą
kierowców od jazdy „na cyku” lub bez uprawnień.
Tylko w ubiegłym tygodniu policjanci z drogówki
namierzyli kilku takich „królów szos”

Przegląd Lokalny Nr 21 (1159) 28 maja 2015 roku

3

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Śmieci po nowemu od lipca...

Nowy przetarg,
nowe ceny,
częstszy odbiór
Prawie 20 uchwał trafiło pod głosowanie podczas
środowej sesji Rady Miasta. Największą uwagę
skupiły decyzje związane z utrzymaniem czystości
i opłatami za odpady komunalne

S

esja odbyła się 20 maja w knurowskim ratuszu. Udział wzięło
19 radnych (na 21 ogółem).
Rada zaakceptowała zaktualizowaną wersję „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Knurów”. Zmiany wynikają
z nowelizacji prawa i konieczności
dostosowania „Regulaminu...” do
aktualnego stanu prawnego.
Nowe brzmienie otrzymała też
uchwała w sprawie „szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Uwzględniono w niej wnioski, zgłaszane przez mieszkańców, m.in. wydłużenie terminu odbioru odpadów zielonych (od marca zamiast od kwietnia)
i zwiększenie częstotliwości odbioru
odpadów wielkogabarytowych (z raz
na rok do raz na miesiąc w przypadku
zabudowy wielorodzinnej i z raz na
rok do dwa razy na rok w przypadku
zabudowy jednorodzinnej).
Najw ięcej uwag i pośw ięcono
uchwale w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Po dwóch latach obowiązywania dotychczasowych opłat
(będą aktualne do końca czerwca), nastąpiła konieczność przyjęcia nowych.
Od 1 lipca opłata będzie wynosić 12,80
zł miesięcznie od osoby - w przypadku

nieruchomości, gdzie są segregowane
i 20 zł miesięcznie od osoby – w przypadku nieruchomości, gdzie odpady
nie są segregowane.
Zdecydowano o udzieleniu powiatowi gliwickiemu dotacji na remont
chodnika wzdłuż ul. Wilsona. Udział
miasta w inwestycji wyniesie połowę
ostatecznych kosztów, ale z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 50 tys. zł.
Znacznie więcej, bo nawet 350 tys.
zł, miasto gotowe jest przeznaczyć na
budowę chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa (od skrzyżowania z ul. Rybnicką
po posesję nr 17) . Inwestycja będzie
wspólnym dziełem gminy i województwa (administratorem drogi jest
Zarząd Dróg Wojewódzkich).
Z robotami drogowymi skoordynowana będzie budowa oświetlenia
na wymienionym odcinku. Na ten cel
miasto zagwarantowało w tegorocznym budżecie 90 tys. zł.
O 40 tys. zł zwiększono wydatki
przewidziane na termomodernizację
budynku zaplecza socjalnego stadionu
przy ul. Dworcowej. Pieniądze pozwolą na realizację studium wykonalności
i projektu.
O 30 tys. zł wzrośnie pula pieniędzy
przeznaczonych na zagospodarowanie
terenu pomiędzy al. Lipową i ul. Witosa
pod budownictwo mieszkaniowe. Decyzja ma związek z zainteresowaniem
inwestorów terenem po byłej ciepłowni
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Przed podziałem i sprzedażą poszczególnych działek należy wykonać koncepcję

Policja

Czyje radio

zagospodarowania terenu. Temu celowi
przysłużą się zagwarantowane mocą
uchwały fundusze.
Dodatkowych 35 tys. zł zabezpieczono na zagospodarowanie terenów
(z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe) w rejonie ulic 26 Stycznia i Gen. Ziętka.
Dokładnie 35 055 zł kosztować ma
wykonanie dokumentacji projektowej
budowy „ciągu pieszo-rowerowego na
odcinku od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej”. Pierwotnie planowano na to 24
tys. zł, jednak w przetargu „wyszła”
wyższa cena. Mocą uchwały zabezpieczono brakującą kwotę.
Kilka miesięcy temu przy ul. Michalskiego działał wyświetlacz prędkości.
Zamontowany na krótki okres w celach
testowych przyrząd znalazł uznanie
wśród mieszkańców Krywałdu. Do
urzędu spływały prośby o zabudowanie
wyświetlacza na stałe. Magistrat nie pozostał obojętny na monity krywałdzian.
Przed dwoma tygodniami Urząd Miasta
w piśmie skierowanym od Zarządu Dróg
Powiatowych w Gliwicach zadeklarował
współudział finansowy w kosztach realizacji takiego przedsięwzięcia. Podczas
środowej sesji radni zabezpieczyli na ten
cel w budżecie 12 tys. zł.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (ratusz przy
ul. Niepodległości) i w internecie - na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).

Knurów. Straż Miejska zaprasza w środy

Oznacz
swój rower

W 2014 roku strażnicy oznakowali 101
rowerów. W czwartym z kolei sezonie
nie brakuje chętnych do takiego
zabezpieczenia swoich jednośladów

- Akcja bezpłatnego znakowania
rowerów potrwa do 30 września –
mówi Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie. – Pojazdy
można znakować w każdą środę, w godzinach 14.00-17.00 w naszej siedzibie.
Co trzeba zrobić, żeby oznakować
rower? Wystarczy wybrać się do siedziby SM (ul. Niepodległości 5) z rowerem,
mieć dokument tożsamości ze zdjęciem
oraz paragon lub fakturę potwierdzającą zakup pojazdu. Brak takiego
paragonu nie jest problemem nie do
przeskoczenia. W takiej sytuacji właściciel pojazdu proszony jest o złożenie
oświadczenia, w którym krótko podaje
okoliczności nabycia jednośladu.
Znakowanie odbywa się w obecności i za zgodą osoby dorosłej – nie
można więc wysłać dziecka, rodzic
lub opiekun musi mu towarzyszyć.

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

/b/

Knurów

Tomaszem Bargiełem z II Komisariatu Policji w Gliwicach. Telefon
całodobowy: 322 390 200.

Ulica Chopina
zmieni się w lecie

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
mieszkańcy będą mogli cieszyć się nową
drogą pod koniec kalendarzowego lata

Foto: Justyna Bajko

Foto: Archiwum Policji

/kmp, b/

Foto: Archiwum Policji
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Strażnicy miejscy grawerują numer na ramie roweru. Specjalnym
pisakiem oznaczają go – znak będzie
widoczny w promieniach ultrafioletowych. Pojazd otrzymuje też naklejkę
informującą, że został oznakowany.
To dla potencjalnego złodzieja znak,
że nie warto kusić się na ten łup, gdyż
znajduje się w policyjnej bazie danych.
Cała procedura trwa kilkanaście
minut. I jak praktyka pokazuje, nie
jest to stracony kwadrans. W wielu
przypadkach pozwala właścicielowi roweru cieszyć z uroków jazdy na dwóch
kółkach znacznie dłużej niż posiadacze
pojazdów nieoznakowanych...
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące znakowania, odpowiedź uzyskasz dzwoniąc do Straży Miejskiej
– tel. 32 339 22 37 lub 32 330 15 59.

Dokładnie 735 707,03 zł kosztować ma przebudowa
ul. Chopina. Robotami zajmie się firma TKS z Katowic

Gliwiccy policjanci poszukują szukają właścicieli
prezentowanych na zdjęciach radioodtwarzaczy
samochodowych

Sprzęt nie figuruje jako utracony. Osoby, które rozpoznają te
przedmioty, proszone są o kontakt
z prowadzącym sprawę sierżantem

Warto poświęcić chwilę i zabezpieczyć swój
pojazd; na zdjęciu: Andrzej Dobrowolski, zastępca
komendanta Straży Miejskiej, podczas znakowania
jednego z rowerów

I

nwest ycja wzbudziła spore
z a i nteresowa nie w bra n ż y
budowlanej. Do przetargu,
rozpisanego przez knurowski magistrat, zgłosiło się 12 firm (jedna
z nich nawet z Czech). Proponowane przez nie oferty mocno się
różniły. Kilku z oferentów za swoją
pracę oczekiwało ponad milion
złotych.
Wyg ra ła k atow ick a spół k a
TKS. Zaproponowała najkorzystniejszą cenę. Zobowiązała się do
realizacji inwestycji w 14 tygodni
od podpisania umow y (nastąpi
to lada dzień). Zanim na drodze
pojawią się robotnicy, firma musi
przygotować projekt organizacji
ruchu. Najprawdopodobniej prace
ruszą w pierwszej połowie lipca.
W ramach przebudow y w ykonana zostanie nowa jezdnia i
chodniki (także elementy kanalizacji).
/bw/
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Dzicy lokatorzy
Knurów. Uciążliwi goście na posesji przy ul. Niepodległości

KNURÓW, KOTLISZOWICE

Wypadek na zebrze
W

ydział Kryminalny Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach
wyjaśnia okoliczności wypadku, do
jakiego doszło na zebrze, na ul. 1
Maja. We wtorek, po godz. 8.30, na
oznakowanym przejściu dla pieszych
18-latek wszedł pod nadjeżdżającego
opla astrę. Za kierownicą siedział
45-letni knurowianin.
Przechodzień ze złamaną kostką
trafił do szpitala.
Po tym, co we wtorek stało się w

Kotliszowicach (gmina Toszek), gliwicka policja przestrzega rodziców,
by pilnowali swoje pociechy.
- Matka z dwójką dzieci wysiadła
z autobusu. 7-latek wbiegł za pojazd
na jezdnię, prosto pod koła peugeot’a
- informuje oficer prasowy KMP Gliwice, kom. Marek Słomski. - Dziecko z ciężkimi obrażeniami zostało
przetransportowane śmigłowcem do
szpitala w Sosnowcu.
/g/

Radość z widoku małych lisków, bawiących się na
posesji pana Damiana przy ul. Niepodległości, trwała
krótko. - Żyć trzeba, a ja nie mam pewności, że moje
dzieci są na podwórku bezpieczne...

N

atura, o czym pisaliśmy przed
kilkoma tygodniami, zaczyna
upominać się o swoje, ignorując obecność człowieka. Tak było z
parą puszczyków, która uwiła gniazdo
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej,
tak było z pustułkami bytującymi na
osiedlu Wojska Polskiego II. Ostatnio
do grona drapieżników dołączyły
lisy. Wyszczeniły się w stodole przy
ul. Niepodległości i od razu upodobały
sobie sąsiednią posesję z równo wystrzyżonym trawnikiem. Odtąd stała
się ona areną ich zabaw.
Rodzina pana Damiana początkowo z zaciekawieniem i uzasadnioną
ostrożnością przyglądała się trzem
liskom i ich matce, uwieczniając ich
harce na zdjęciach. Czar prysł, kiedy
na trawniku zaczęła znajdować rozszarpane ptactwo. Wtedy już ciężko
było oswoić się z myślą, że dzieci będą
bezpieczne na podwórku.
Sąsiad nie wiedział, że w jego stodole pomieszkują dzicy lokatorzy. Kiedy
powiedział mu o tym pan Damian, powiadomił Straż Miejską. Minęło kilka
dni. W tym czasie służby ustalały, kto
i jak powinien się tematem lisów zająć.
Padło na szefa Referatu Zarzadzania
Kryzysowego, zaprawionego w bojach
z dziką zwierzyną, majora Jarosława
Wiewiurę. Przypomnijmy, że to on
interweniował, gdy w atrium Zespołu
Szkół nr 1 pojawiła się lisica z czworgiem małych. Przychówek przewieziono wtedy do Mikołowa, do schroniska
dzikich zwierząt.
- Wtedy istniało uzasadnione
podejrzenie, że matka może mieć
wściekliznę i zagraża bezpieczeństwu
uczniów - wyjaśnia mjr Wiewiura.
- Tym razem mamy do czynienia z
inną sytuacją: lisica jest zdrowa, unika
ludzi, nie bez powodu wyszczeniła się
przecież w zaciszu stodoły.
Jego zdaniem nie ma podstaw do
wyłapania i przewiezienia lisów do
Mikołowa.
- Zwierzyna przestaje czuć się w lesie
jak u siebie. Przeszkadzają jej miłośnicy
jazdy na kładach, rowerzyści, spacerowicze z psami, dlatego szuka ustronnych
miejsc. Czasem, jak widać w tym przypadku, są to miejsca dość zaskakujące.

Wiewiura spotkał się z właścicielem stodoły i wyłuszczył mu jak postępować z dziką zwierzyną. Poradził,
by odczekać kilka tygodni, aż młode
podrosną i wyniosą się do lasu.
Sensu w odławianiu lisów nie
widzi też Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Na co dzień zajmuje się dziką i - jak podkreśla - ranną
zwierzyną. Nie jest zwolennikiem
przesadnego ingerowania w naturę.
- Odłowienie 4 lisów kosztuje kilka
tysięcy złotych. Kto za to zapłaci? - pyta.
Uspokaja, że drapieżnik i nie
wchodzą ludziom w drogę. Jeśli tylko
wyczują zagrożenie, wyprowadzą się.
- Taniej byłoby zainwestować w psa
- radzi. - Można też głośno się zachowywać, trzasnąć kilka razy drzwiami. To
lisy odstraszy.
Pan Damian wziął sobie te uwagi

do serca, jednak kilka dni temu ze
zdumieniem odkrył, że lisica ma nie
4, a 7 młodych. Zwierzęta stają się
coraz bardziej uciążliwe: kopią dziury,
znoszą porwane kury, a to raczej nie
zapowiada ich rychłej wyprowadzki.
- Może petardy rozwiążą problem?
- zastanawia się knurowianin.
Spokoju nie daje mu jeszcze jedna
kwestia: - Jaką mam pewność, że lisy
nie przywleką mi tu wścieklizny? Szczepionki rozrzuca się po lasach, a nie na
prywatnych posesjach...
Jarosław Wiewiura uspokaja,
mówiąc, że ze zdrowiem lisów nie
jest aż tak źle, a Śląski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii to potwierdza: od
2012 roku nie zanotowano na terenie
województwa ani jednego przypadku
wścieklizny u lisów wolno żyjących.

Policja ustala, kto zawinił
we wtorkowym zdarzeniu

Foto: Paweł Gradek

Lisy to inteligentne i przezorne
zwierzęta - nie bez powodu dorobiły
sie łatki „chytrusków”

reklama

/pg/

reklama

Przegląd Lokalny Nr 21 (1159) 28 maja 2015 roku

5

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Kłopoty z objazdem

Foto: Mirella Napolska

Dziury połata wykonawca
– Jęczmienna i Chabrowa są w fatalnym stanie – skarżą się mieszkańcy.
– Za utrzymanie tych dróg w czasie przebudowy ul. Koziełka odpowiada
wykonawca prac remontowych, który wywiązuje się z zobowiązań – mówią
urzędnicy

N

iejednokrotnie poruszaliśmy
na naszych łamach kwestię stanu nawierzchni ulic Jęczmiennej
i Chabrowej. Mieszkańcy okolicznych
domów skarżyli się, że drogi są miejscami podziurawione jak szwajcarski
ser, a przejazd nimi był prawdziwym
wyzwaniem.
W ostatnich miesiącach te nieutwardzone ulice stały się traktem
dla wyjątkowo wielu samochodów –
w związku z remontem ulicy Koziełka
wprowadzono objazd. Wiedzie on
właśnie m.in. Jęczmienną i Chabrową.
Do naszej redakcji napływają kolejne
głosy mieszkańców.
– Te tumany kurzu są nie do zniesienia! – skarży się pan Franciszek.
– No i te dziury! Na Akacjowej co prawda dziury zasypano, ale tylko te naj-

większe, a co z resztą?
– Po ostatnich deszczach Chabrowa jest w fatalnym stanie – pisze pani
Grażyna (imię zmienione na prośbę
Czytelniczki). – Stan łącznika Koziełka i Wolności jest podobny, nie sposób
ominąć tam dziur. To jest naprawdę
karygodne, żeby mieszkańcy tak dużego osiedla domków musieli ciągle prosić
o łatanie drogi.
Z informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta Knurów wynika, że za stan
tych dróg w czasie remontu ul. Koziełka odpowiada jego wykonawca, w tym
wypadku firma Skanska. Tuż przed
rozpoczęciem remontu przygotowano
drogi objazdowe –w ramach bieżącego
remontu naprawiono część Akacjowej,
boczne odnogi Koziełka, podsypano
fragment ul. Jęczmiennej. Nawierzch-

Knurów

Pociągi wrócą na tory

Zaniedbana linia kolejowa doczeka się gruntownej odnowy

6

nieprzejezdny – pociągi korzystały
z objazdu przez Kuźnię Raciborską
i Rudziniec Gliwicki. W ubiegłym
roku Kompania Węglowa odtworzyła
most na Bierawce, w rezultacie PKP
podjęło decyzję o remoncie fragmentu
linii 149.
– Dzięki rewitalizacji odcinka,
pociągi będą jechać trasą krótszą o 50
km, więc przejazd z Gliwic do Rybnika
skróci się o ponad 2 godziny. Remont
usprawni także połączenie Śląska
z portami w Świnoujściu, Szczecinie
i Gdyni – dodaje rzecznik Karniewski.
Na odnowionym odcinku pociągi będą mogły rozpędzać się do 70
km/h. Remont powinien się zakończyć
pod koniec roku. Prawdopodobnie
również wtedy PKP ogłoszą przetarg
na rewitalizację drugiego toru.

MiNa

nie pojawił się wraz remontem ul. Koziełka – istniał dużo wcześniej – i nie
zniknie wraz z końcem tej inwestycji.
Mieszkańcom pozostaje uzbroić się
w cierpliwość i liczyć na remont tych
dróg.
Warto przypomnieć, że były plany, aby przy okazji przebudowy ul. Koziełka wyremontować również frag-

MiNa

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Dziura w dworcu

– Ktoś znowu próbuje wyręczyć
PKP i na własną rękę rozebrać
dworzec w Szczygłowicach. Często
tamtędy przechodzę i zauważyłem, że złomiarze wybili zamurowane okno na parterze. Wcześniej
próbowali dostać się do środka
przez drzwi, ale to się im nie
udało. Teraz plądrują, co tylko się
da. Zaczęli od dachu. Proszę, ile
dachówek zdążyli pozrzucać. Otoczenie budynku wcale nie wygląda
lepiej. Złomiarze wykopują kable
z ziemi, obalają betonowe słupy.
Żal na to wszystko patrzeć.
Czesław Pokładek

Jacek Karniewski z zespołu
prasowego PKP PLK S. A.:
– Pod koniec ubiegłego roku
zabezpieczyliśmy dworzec przed
postronnymi. Jego los już dawno został przesądzony – budynek stoi na szkodach górniczych.
Rozstrzygnięty niedawno przetarg na remont linii kolejowej nie
uwzględniał jego rozbiórki. Nie
oznacza też przywrócenia na tym
odcinku ruchu pasażer skiego,
dlatego obiekt zniknie. Dyrektor
zakładu zapewnił mnie, że wyśle
ekipę, która ponownie zabezpieczy
dworzec przed osobami postronnymi. Mogę zdradzić, że obecnie
pr z ygotow y wana je s t umowa
z kopalnią na rozbiórkę budynku.
Powinno do niej dojść w II połowie
2015 roku.

Plac zabaw w parku NOT jest
ulubionym miejscem zabawy
okolicznych dzieci pod czujnym
okiem rodziców

Plac obaw

Zieleń na wysokim
poziomie

– Kiedy po latach próśb doczekaliśmy się nowego chodnika
łączącego ul. Niepodległości z Wilsona, teraz brakuje odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni w tym
miejscu. Trawa tak się rozrosła,
że niebawem przykryje całą kostkę. Tu niewiele trzeba. Skosić raz,
a porządnie.
Widzę też, że ktoś zabrał się
za oczyszczanie skarpy z samosiejek. Dobrze, ale może by tak
posprzątał te wszystkie gałęzie?
Knurowianka

– Widzę, że większość placów
zabaw w Knurowie ma gumowe
maty, które chronią dzieci przed
upadkiem. Dlaczego tak nie może
być na placu w parku NOT w Szczygłowicach? Zamiast mat są drobne
kamienie. Przecież to nie jest bezpieczne...
Szczygłowiczanka

Od redakcji: Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Knurowie
przekonują, że nie ma powodów
do obaw. Ich zdaniem nawierzchnia
z drobnych kamieni spełnia taką
samą funkcję jak maty – amortyzuje upadki. Spełnia wymogi bezpieczeństwa, a przy tym jest łatwiejsza
w utrzymaniu.

Tekst i foto: Justyna Bajko

Postęp prac śledzą mieszkańcy,
internauci oraz... złodzieje. 21 maja
około godz. 14 nieznany sprawca
połasił się na fragmenty nieczynnego torowiska. Firma Skanska,
prowadząca prace na linii 149, oszacowała straty na 7360 zł. Policja
poszukuje „miłośników” kolei.

ment Jęczmiennej, łączący ul. Koziełka
z ul. Wolności. Jednak urzędnikom
nie udało się uzyskać na to wymaganej
zgody wszystkich właścicieli tamtejszych gruntów, w związku z czym
do tego nie doszło. Z kolei ulica Chabrowa jest częścią Gliwic i to do tego
miasta należą decyzje o ewentualnym
remoncie.

sygnały czytelników

Foto: Paweł Gradek

urzliwe dzieje remontu linii 149
w końcu mają szansę na szczęśliwe zakończenie. Polskie Koleje Państwowe od września 2014 roku szukały
firmy, która podejmie się rewitalizacji.
Pierwszy przetarg unieważniono –
kwota zaproponowana przez oferentów znacznie przekraczała tę określoną przez PKP. Wykonawcę udało się
znaleźć za drugim razem. Przetarg
wygrała firma Skanska.
Umowę podpisano 30 kwietnia,
remont ruszył na początku maja.
– Re w italiz acja nieczy nnego
od 2008 roku, ponadsześciokilometrowego odcinka, obejmuje wymianę
toru, czterech rozjazdów, przebudowę
sieci trakcyjnej oraz remont czterech
przepustów i wiaduktu – tłumaczy
Jacek Karniewski.
Inwestycja pochłonie 25 milionów
złotych.
Linia kolejowa 149 łączy Zabrze-Makoszowy z Leszczynami. Od wielu
lat jest wykorzystywana do transportu
węgla z kopalń Rybnickiego Okręgu
Węglowego. Po zawaleniu się kopalnianego szybu wentylacyjnego i mostu
na Bierawce, odcinek między Knurowem a Szczygłowicami był całkowicie

To nie pomyłka
Przechodnie przyglądający się pracom na ul. Koziełka niejednokrotnie zwracają
uwagę na krawężniki, które po jednej stronie ulicy są ułożone nietypowo. Na
pierwszy rzut oka wydaje się, że powinny być ułożone odwrotnie. Tymczasem
wszystko jest jak należy, jak wyjaśnia Wydział Inwestycji Urzędu Miasta
Knurów – nikt się nie pomylił. Otóż po jednej ze stron Koziełka nie będzie
chodnika, zaś „odwrotnie” ułożony krawężnik będzie całkowicie zatopiony w
nawierzchni drogi.

Złomiarzom nie udało dostać się do wnętrza budynku dworca przez drzwi,
to spróbowali oknem; to, że zamurowane, nie było dlań problemem...

Foto: Paweł Gradek

B

Nawierzchnia drogi pozostawia wiele do życzenia...

Foto: Bogusław Wilk

Trwają prace przy rewitalizacji linii kolejowej 149.
– Dzięki temu między Leszczynami a Knurowem
zostanie przywrócony ruch kolejowy – mówi Jacek
Karniewski z zespołu prasowego PKP

nia Chabrowej również została podsypana – przez gliwicki Zarząd Dróg
Miejskich (ulica jest częścią Gliwic).
Tuż przed remontem stan tych
dróg się poprawił – na tyle, na ile
mógł. Tyle że nieutwardzona droga
obciążona zwiększony m ruchem
zużywa się szybciej. Urząd Miasta
zapewnia, że wykonawca wywiązuje
się ze zobowiązania utrzymania stanu
dróg.
– Zauważone uszkodzenia nawierzchni są naprawiane na bieżąco
– mówi Ewa Szczypka, naczelnik
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
Knurów. – W najbliższych dniach
są planowane naprawy odcinka ulicy
Jęczmiennej – od ul. Wolności do ul.
Koziełka.
Problem Jęczmiennej i Chabrowej

Syf na święto?

– Ciekawe, kto wpadł na to,
by odbiór odpadów wielkogabarytowych przeprowadzać w poniedziałek rano. Nie tylko ja się
zastanawiam, sąsiadom też się
to nie podoba. Powód? Bo taki
termin sprawia, że całą niedzielę
przed naszymi domami musiały
leżeć niezbyt ładne wystawki. Mało
kto był w stanie bladym świtem
w poniedziałek wystawić od ręki
lodówkę, leżankę czy inny sporych
rozmiarów sprzęt. Na to jednak
trzeba czasu i trochę organizacji.
Większość zmuszona była zrobić
to w sobotę. Trochę wstyd, gdy
w niedzielę przy głównych drogach
zalegają śmieci. I to na dodatek
takie, co z miejsca rzucają się
w oczy...
W. z Krywałdu
not. g, bw
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Knurów

Więcej
dla pielęgniarek
O 120 zł wzrośnie średnio zasadnicza stawka
wynagrodzenia pielęgniarek w knurowskim
szpitalu. Walka o podwyżki trwała trzy miesiące

S

tarania o wyższe płace prowadziła
Zakładowa Organizacja Związkowa
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy
Szpitalu w Knurowie. Spór zbiorowy
wszczęto 16 lutego. Skończył się przed
tygodniem.
Pielęgniarki i położne pracujące
w knurowskim szpitalu zwracały uwagę, że ich pensje są tylko nieznacznie
wyższe od płacy minimalnej.
– Średnia płaca zasadnicza pielęgniarki w naszym szpitalu wynosi brutto
1850 zł – mówi Jadwiga Kotańska, przewodnicząca Zarządu ZOZ OZZPiP. –
To bardzo mało, zważywszy na ogrom
naszych obowiązków i związanej z nimi
odpowiedzialności.
– Jest nas mało, na oddziałach
liczących ponad 30 łóżek pracują 2‒3
pielęgniarki – dodaje Ewa Godula,
wiceprzewodnicząca ZOZ OZZPiP
i pełnomocnik Okręgowej Rady Pie-

Zespół Wokalny MSP 6 był najlepszy

Knurów, Zabrze

Śpiew na rocznicę

Najwyższe miejsca na X Regionalnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Niech
popłynie w niebo dumny śpiew” przypadły knurowianom

K

oncert laureatów zabrzańskiego
festiwalu został wpleciony w obchody 71 rocznicy bitwy pod Monte
Cassino, zorganizowane 14 maja.
Organizatorem Festiwalu było Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Monte

Cassino. Wśród laureatów znaleźli się
także młodzi wokaliści z Knurowa.
I miejsce w kategorii zespołów zajął
Zespół Wokalny z MSP 6 (pod opieką Elżbiety Płonki). Wśród solistów
najlepsza, zdaniem jurorów, była

Przyszowice

Gliwice. Zaproszenie

Nie tylko
Chylińska
3

1 maja na Placu Krakowskim zapowiada się niezły koncert. Właściwie – trzy koncerty, bo wystąpią
kolejno Agnieszka Chylińska, Mrozu
i Dawid Kwiatkowski. Będzie zatem
różnorodnie, prawie każdy powinien
tu znaleźć coś dla własnych uszu. Na
imprezę zaprasza prezydent Gliwic.
Początek – o godz. 18.
MiNa

MiNa
Foto: Archiwum Beaty Mazurek

Gliwice. Zaproszenie
na wystawę

Czas wojny, czas śmierci
Coś dla miłośników lokalnej
historii najnowszej – ukazała
się książka poświęcona Przy-

Julia Żabicka z MG 4 (opieka – Beata
Mazurek), zaś II miejsce zajął Bartek
Kaszuba z MSP 7 (opieka – Stefania
Stefaniak).

szowicom z okresu II wojny
światowej

K

siążka nosi tytuł „Czas wojny,
czas śmierci. Przyszowice w latach 1939 – 1945”. Ukazała się dzięki
staraniom Towarzystwa Miłośników
Przyszowic.
Jej autorką jest Krystyna Augustyniak, z którą przy powstawaniu
publikacji współpracowała Jolanta
Krawiec. Czytelnik znajdzie w niej
sporo faktów z czasów wojny, w tym
nazwiska i zdjęcia wszystkich zabitych
w Przyszowicach, również poległych
i zaginionych na różnych frontach II
wojny światowej.
Nową publikację można także
zakupić m.in. w sklepie ODIDO w
Przyszowicach.
sisp, MiNa

Co mi powie
woda?

P

iętnaście wystawionych tu eksponatów demonstruje zjawiska
związane z wodą. Wystawa inspiruje
do pytań: jak się to dzieje, że woda
płynie, wiruje, jak zachowują się w niej
takie czy inne przedmioty i dlaczego.
Wystawie towarzysza dodatkowe
atrakcje – warsztaty i projekcje, przygotowane przez gliwickich naukowców i Ciemna City.
MiNa

Był koncert, będzie turniej piłkarski – „Mała
Pomaga”, projekt realizowany w ramach „Korby”
przynosi wsparcie dla Domu Dziecka w Gliwicach
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Foto: Magdalena Migdal

ponad 600 zł. I to nie wszystko – w
czwartek, 28 maja w hali sportowej
Liceum Ogólnokształcącego w „Paderku” od godz. 9 będzie rozgrywany turniej piłkarski. Dzięki niemu na pewno
uda się powiększyć zebrane fundusze.

Knurów. Nowe informacje w sprawie śmierci
27-letniego Dawida

Zgubne promile?
P

Jeszcze do wtorku,
2 czerwca w gliwickim
C.H. Forum można
oglądać interaktywną
wystawę o wodzie

Pomaga koncertowo
hodzi o wsparcie nie tylko finansowe, choć chary taty wny
koncert, jaki odbył się w zeszłą sobotę
w Technikum nr 1 ZS im. I.J. Paderewskiego, przyniósł materialny efekt.
Na rzecz wychowanków gliwickiego
domu dziecka udało się zebrać na razie

sisp, jb

O ile na ostateczne ustalenia prokuratury
w sprawie śmierci 27-letniego Dawida przyjdzie
nam jeszcze poczekać, to nieoficjalnie wypłynęły
dane o wynikach badań toksykologicznych
i balistycznych

Projekt Korba

C

lęgniarek i Położnych w Katowicach.
– Muszą się mocno starać, by podołać
obowiązkom, a wciąż przybywa nam
pracy papierowej.
Zawarte 21 maja porozumienie
gwarantuje podwyżkę o 120 zł oraz
premie motywacyjne.
– Podwyżki są możliwe dzięki racjonalnie prowadzonej polityce inwestycyjnej
w naszej placówce – wyjaśnia Michał
Ekkert, prezes spółki Szpital w Knurowie. – W ostatnich latach sporo inwestowaliśmy w sprzęt, dzięki czemu powiększa
się zakres świadczonych przez nas usług,
a tym samym dochody szpitala.
Oprócz podwyżek pielęgniarki
i położne wynegocjowały także zmianę
warunków pracy poprzez zmniejszenie
zakresu zadań (ze względu na przeciążenie pracą) oraz gwarancję niepogarszania warunków pracy i płacy
pracowników na okres nie mniejszy
niż 36 miesięcy.

rzypomnijmy. 27-latek został postrzelony z broni gładkolufowej
w prawe ramię, kiedy wbiegł na murawę boiska. Rana okazała się śmiertelna. Mężczyzna doznał masywnego
krwotoku wewnętrznego i zewnętrznego. Zmarł krótko po przewiezieniu
go do szpitala.
Kilka dni temu „Gazeta Wyborcza” pisząc o knurowskich wydarzeniach powołała się na wyniki badań
toksykologicznych i analizy balistycznej. GW poinformowała, że w krwi
kibica krążył alkohol o stężeniu od 1,9
do 2,4 promila (wynik różnił się w zależności od tego, z jakiego organu pobrano próbkę). Gdyby faktycznie tak
było, taka zawartość alkoholu mogła
znacząco wpływać na zachowanie
27-latka (zazwyczaj przy takim stężeniu obniżona jest kontrola zachowania
i poruszania się, występują też zaburzenia mowy, nieraz senność).
Duże kontrowersje w środowisku
kibicowskim wzbudziły informacje
GW o analizie balistycznej. Wedle niej
w momencie postrzału kibic miał rzekomo biec mocno pochylony w stronę
funkcjonariuszy. Kula ugodziła kibica pod takim kątem, że – gdyby był
wyprostowany – strzał musiałby paść
ze znacznej wysokości. Śledczy wykluczyli, by policjanci celowo mierzyli
w głowę lub korpus 27-latka.

Próbowaliśmy zweryfikować te informacje. Niestety, nie udało nam się.
Prokuratura nabrała wody w usta – nie
komentuje medialnych doniesień. Dla
dobra toczącego się śledztwa odmawia
udzielenia szczegółowych informacji.
– Cały czas prowadzimy czynności:
przesłuchujemy świadków i konfrontujemy ich zeznania z naszymi ustaleniami. Czekamy też na opinie biegłych
– mówi Piotr Żak, rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
/pg/

40 osób z zarzutami
Do tej pory na podstawie zebranego
materiału dowodowego prokuratura
postawiła zarzuty 40 osobom. Najwięcej odpowie za czynny udział w
zbiegowisku dopuszczającego się
zamachu na osobę lub mienie. Takie
zachowanie podlega karze do 3 lat
więzienia.
Chuligani odpowiedzą też za czynną
napaść na funkcjonariuszy publicznych (obrzucenie ich petardami,
koktajlami Mołotowa i kostką brukową) - grozi za to od roku do 10 lat
pozbawienia wolności, nawoływanie
do przemocy i publiczne znieważanie policjantów.
- Decyzją sądów 3 osoby trafiły do
aresztu, wobec pozostałych prokuratura zastosowała dozory policyjne
i poręczenia majątkowe - informuje
Piotr Żak, rzecznik Prokuratur y
Okręgowej w Gliwicach. - Postępowanie nie zostało zakończone. Nie
wykluczam kolejnych zatrzymań.
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Knurów. Rodzinny festyn

Biesiadna zabawa z poezją w tle
Biesiadne szlagry, cukrowa wata i autorzy
najpiękniejszych wierszy dla mam – w niedzielę
sporo knurowian bawiło się na rodzinnym festynie
na skwerze przy ul. 1 Maja

Dzieci garnęły się do zabawy...

W

iosenne festyny rodzinne
organizowane przez Centrum Kultury i Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat stały
się już lokalną tradycją. Jego areną była
wyremontowana niedawno scena przy
ul. 1 Maja (to pierwsza impreza zorganizowana tu po jej renowacji).
Tym razem pojawili się na niej
Wesoły Masorz i Przyjaciele, których
kabaretowo-biesiadny program rozbawiał niektórych do łez. Również
w biesiadnym klimacie był utrzymany
występ duetu Iwona & Piotr. Piosenka
o Aleksandrze-seksibombie i podobne

szlagiery porywały do tańca i dzieci,
i dorosłych (z seniorami włącznie).
Całą imprezę poprowadził Marek
„Biesiadny” Malarz. Wbrew temu,
co zwiastował niedzielny poranek, pogoda na festynie dopisała, co też miało
znaczenie dla dobrej zabawy.
Istotnym momentem imprezy
było ogłoszenie wyników konkursu
„Wiersz dla Mamy”. Autorzy byli
oceniani w trzech kategoriach wiekowych: klas I-IV szkół podstawowych,
klas V-VI podstawówek i gimnazjów.
Zainteresowanie konkursem było,
jak zwykle, duże – zgłoszono kilka-

dziesiąt wierszy. W jury zasiadali:
Marzena Rudzewicz (dyrektor Zespołu Szkół nr 1), Jolanta Leśniowska
(dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej), Joanna Nowak (polonistka w MG-3) oraz radni – Marian
Gruszka i Włodzimierz Gw iżdż.
Wiersze poznali nie tylko jurorzy,
bowiem wręczanie nagród było dla
młodych poetów okazją do przeczytania własnej poezji, jak się okazało
– niebanalnej, osobistej, cennej nie
tylko dla samych adresatek. Nagrody
wręczali Jerzy Kosowski, dyrektor
k nurowsk iego Centrum Ku ltur y
oraz radni-inicjatorzy imprezy: Piotr
Barchański i Marian Gruszka (zabrakło trzeciego z nich – Włodzimierza
Gwiżdża). Dla zdobywców I miejsc
przygotowano niepowtarzalne trofea: każdy z nich otrzymał statuetkę
ze szkła, a na niej wygrawerowany
fragment własnego wiersza (lista
laureatów w ramce).
– Dziękujemy młodym artystom,
a także ich opiekunom i nauczycielom
– od nich wiele zależy, to oni swoją postawą zachęcają dzieci do zainteresowania poezją – mówi Marian Gruszka.
Organizatorzy zadbali, aby i poza
sceną nie zabrakło typowych festynowych atrakcji. Była zatem wata cukrowa, popcorn, balony i inne straganowe
cudeńka, a najmłodsi mogli poskakać
na kolorowych „dmuchańcach”.



Dla Sz. P. Krystyny Niedworok
Z okazji Twego Święta, Mamusiu,
życzymy Ci zdrowia, sił i codziennej
radości wraz z słowami największej
wdzięczności za wszystkie dla nas trudy
i starania składamy Ci dzisiaj
podziękowania Twoje kochające
Córeczki Darusia i Oliwiusia

Dla Mamy Beaty Dzido.
W każdej chwili i godzinie
niech Ci życie słodko płynie.
Niech Cię dobry los obdarzy
wszystkim, o czym tylko marzysz.
Z okazji Dnia Matki kochanej Mamie
wszystkiego co najlepsze życzy Bartuś.



Choć serduszko moje małe, Tobie dziś
oddaje całe. Byś na zawsze pamiętała i
podziękę moją znała. Za to wszystko coś
zrobiła, za to żeś mnie urodziła
i że byłaś mą ostoją, za to żeś jest Matką
moją. Ślę życzenia, a nie kwiatki,
oraz miłość na Dzień Matki.
Kochanej Mamie Agnieszce
Gabrysia P.

Dla kochanej Mamusi Ireny Politaj!
Mówię do Ciebie Mamusiu w ciszy,
lecz Ty przez serce zawsze usłyszysz.
Kocham Cię Mamo! Wiem, że mi uwierzysz, Ty co miłością wysoko mierzysz.
Zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa z nieba, abyś miała Mamo wszystko
co Ci trzeba! Życzy kochająca Córka
Beata z Rodziną



Dziękujemy za to wszystko, czym dobroć
jest na ziemi, że jesteś najważniejsza,
że tego nikt nie zmieni, że jeden dzień
najpiękniej w naszym sercu jaśnieć musi,
dla jednych to Dzień Matki, a dla nas
Dzień Mamusi. Wszystkiego, co najlepsze
dla Mamy Beaty Dzido
życzą dzieci. Kochamy Cię Mamo!
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Dałaś mi ciepło i serce, ocierałaś moje
łzy. Jesteś dla mnie całym światem, nikt
nie ma Mamy takiej jak Ty!
Kochanej Mamie Danucie
wszystkiego, co najlepsze życzą
Dorota i Łukasz



W tym wyjątkowym dniu życzymy Ci
Mamo, aby dobry humor nigdy Cię nie
opuszczał, żadne troski nie mąciły Twojego spokoju i byś zawsze była zdrowa,
pełna radości i optymizmu.
Agnieszka i Wojtek

Laureaci konkursu „Wiersz dla Mamy”

Grand Prix: Martyna Niedźwiedź, Miejskie Gimnazjum nr 3, kl. I a.
Gimnazja
I miejsce: Aleksandra Baron, Miejskie Gimnazjum nr 3, kl. I d;
II miejsce: Julia Hemmerling, Miejskie Gimnazjum nr 3, kl. I d;
III miejsce: Michał Korba Miejskie Gimnazjum nr 3, kl. I f.
Szkoły podstawowe, klasy V-VI
I miejsce: Małgorzata Ciupa, Miejska Szkoła Podstawowa nr 9, kl. VI a;
II miejsce: Nikola Kowalska, Miejska Szkoła Podstawowa nr 4, kl. VI b;
III miejsce: Bartosz Rejman, Miejska Szkoła Podstawowa nr 9, kl. VI a.
Szkoły podstawowe, klasy I-IV
I miejsce: Wiktoria Kalita, Miejska Szkoła Podstawowa nr 2, kl. IV b;
II miejsce: Julia Bęben, Miejska Szkoła Podstawowa nr 7, kl. IV;
III miejsce: Kalina Chołuj, Miejska Szkoła Podstawowa nr 6, kl. IV b.

Tekst i foto: Mirella Napolska

Najlepsze życzenia dla Mam


Laureatom konkursu „Wiersz dla Mamy” gratulacje złożyli inicjatorzy
i organizatorzy - radni Marian Gruszka i Piotr Barchański oraz dyrektor
CK Jerzy Kosowski



Abyś zawsze przy nas była
Najpiękniejsza i jedyna
Mądra, dobra, ukochana
Taka bliska – Nasza Mama!
Dla najukochańszej Mamy Asi
Dominika, Wiktor i Przemek





Mamo, z okazji Twojego Święta życzymy
Ci zdrowia i radości wraz ze słowami
największej wdzięczności.
Za wszystkie dla nas trudy i starania
składamy Ci dzisiaj podziękowania.
Córki: Bożena, Iwona, Ewa, Beata
i Syn Mariusz



Mamo!
Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,
za to, że wskazujesz drogę mi w mroku
za to, że dni moje tęczą malujesz
dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.
Jakub Samociuk

Nasza Mamo ukochana,
Powiemy Ci coś w sekrecie.
Tak, jak my Cię kochamy
Nie kocha Cię nikt na świecie.
Kochanej Mamie Monice Laksander
życzą Córki Natalka i Zosia





Kochana Mamo!
Życzę Ci, żebyś zawsze szczęśliwa była,
w radości i szczęściu żyła.
Niech o każdej porze i wszędzie
uśmiech na Twojej twarzy będzie.
Życzą Martyna, Justyna, Marek i Artur



Kochana Mamo!
Mam dla Ciebie bukiet życzeń, moja
Mamo ukochana, niech Twa buzia będzie
zawsze tylko roześmiana.
Niech Ci szczęście oraz zdrowie
nieustannie dopisują,
Niech się Twoje marzenia w każdym dniu
realizują. Z okazji Dnia Mamy kochanej
Mamie Agnieszce Sucheckiej
ze Szczygłowic życzy Córka Monika

Kochana Mamo Rozalio!
Z okazji Twojego Święta
życzymy Ci zdrowia i radości
wraz ze słowami
największej wdzięczności.
Ślą Synowie Bogdan i Roman



Kochanej Mamie Iwonie Kaszek
w Dniu Matki dużo zdrowia, szczęścia,
spełnienia marzeń, uśmiechu na twarzy
i dużo radości życzą kochający Cię
Dawid i Paulinka



Nasze Mamy Ania i Danusia
są wspaniałe, chociaż nie są
ideałami. W ich sposobie zachowania

znajdujemy tyle wad, co zalet.
Dlatego tym bardziej je kochamy, bo są
dla nas bardzo ważne. Życzymy dużo
zdrowia, sił na każdy dzień oraz pogody
ducha, bo na nie zasługują
– dzieci Iwona z Wojtkiem Podraza



Z okazji Twego Święta Mamo
życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej
wdzięczności. Za wszystkie dla mnie
trudy i starania składam Ci dzisiaj
podziękowania. Sto lat życzymy naszym
Mamom! Kasia i Krzysiek



Za to, że zawsze jesteś przy moim boku.
Za to, że pokazujesz mi drogę
w mroku.Za to, że dni moje tęczą malujesz. Dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję!
Monika i Zosia



Droga Mamo!
W każdej chwili i godzinie niech Ci życie
słodko płynie. Niech Cię dobry los obdarzy wszystkim o czym tylko marzysz.
Z okazji Dnia Matki kochanej Mamie
Małgorzacie Wiercińskiej z Knurowa
wszystkiego, co najlepsze życzy Syn
Marcin



Przyjmij Droga Mamo od Syna Twego
kwiatki. Niech świat będzie piękny
nie tylko w Dzień Matki. Dla Mamy Asi
od Syna Michała
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Prochownia wzrosła w lesie
O fabryce prochu w Krywałdzie pisaliśmy wielokrotnie, jednak warto uczynić to jeszcze raz.
Jest okazja: 140-lecie jej powstania. I „nowe” – bo przecież tak naprawdę bardzo stare
– fotografie, które na łamach nie gościły

Foto: Archiwum H.P. z Krywałdu

Na zdjęciu, wykonanym pod koniec XIX wieku, uwieczniona została najprawdopodobniej pierwsza załoga krywałdzkiej prochowni. Tak mówi zapis na odwrocie fotografii

K

rywałdzka prochownia nie
była pierwszą na Śląsku. Już
200 lat wcześniej w regionie
istniały wytwórnie prochu. Czytamy
o nich w jubileuszowym opracowaniu
z 1895 roku pt. „Zur Erinnerung An
Das 200 Jährige Jubiläum Der Pulverfabriken Maifritzdorf * 1695 – 1895
* 18.VI. Pulverfabriken Maifritzdorf
– Follmersdorf – Heinrichswalde
Reg Bez Breslau – Kriewald Reg Bez
Oppeln – Jessen Reg Bez Frankfurt”,
wydanym w Berlinie. Były to Maifritzdorf (od 1695 roku), Follmersdorf
(dzisiaj Chwalisław) i Heinrichswalde.
Do wydania jubileuszowej publikacji z okazji 200-lecia prochowni
w Maifritzdorf przyczynił sie Herman

Gűttler, właściciel fabryki prochu
w Reichenstein (obecnie Złoty Stok).
U podstaw budowy prochowni
w Krywałdzie leżał rozwój górnictwa
na Górnym Śląsku i rosnące zapotrzebowanie na proch czarny. Do jej
początków nawiązuje ks. Alojzy Koziełek w swojej monografii pt. „Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii
Ziemi Gliwickiej” (Katowice, 1937):
„Dnia 7.VIII.1875 r. kupiła Spółka
„Gesellschaft der vereingren Rheinisch-Westfälischen Pulverfabriken” od posiedzicieli dobra rycerskiego Szczygłowice, panów Guradze i Prinsheim
parcelę leśną, położoną w obwodzie
dworskim (Gutsbezirk) Szczygłowice,
a nazwaną „Krywałd”, obszaru 10,33

ha, aby wybudować tu fabrykę prochu.
Pozwolenie na wybudowanie prochowni otrzymała Spółka od władzy
opolskiej dnia 1.IX.1875 r. i wprowadziła ją w ruch w r. 1876. Wybudowano
szereg budynków, położonych w dwóch
liniach równoległych. W budynkach
tych zainstalowano maszyny do wytwarzania prochu oraz inne warsztaty
i magazyny”.
W 1878 roku prochownię kupiła
Paulina Gűttler, wdowa po właścicielu
fabryki w Reichenstein. Wkrótce rozbudowała zakład (była też fundatorką
kapliczki św. Barbary w Krywałdzie,
wybudowanej w 1887 roku).
W 1896 roku firma Gűttler odstąpiła prochownię firmie Obers-

chlesische Actiengesellschaft. Nowy
właściciel kontynuował rozbudowę
fabryki. Przez ponad 100 lat stanowiła
ona jeden z najważniejszych zakładów
w regionie. Miała też znaczący wkład

w burzliwej historii - przetrwała dwie
wojny światowe, zmiany właścicielskie
i technologiczne rewolucje. Zmogły ją
- u progu trzeciego tysiąclecia - przemiany ustrojowe...
Maria Grzelewska

Ogród w Krywałdzie w sąsiedztwie prochowni - lata 90. XIX wieku

Foto: Archiwum autorki

Portiernia w krywałdzkiej prochowni - lata 90. XIX wieku
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Przepustka z 1900 roku, upoważniająca do wejścia na teren fabryki
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Knurów. Dwie placówki, wspólny cel

Ożywiają współpracę

Mija pięć lat od zawarcia porozumienia między
Muzeum Ziemi Górnośląskiej z Ratingen i knurowską
Izbą Tradycji. – Nasza współpraca jest intensywna
i efektywna – podkreśla Stefan Kaiser, dyrektor
muzeum. W środę dyrektor Kaiser gościł w Knurowie

Publiczność z entuzjazmem reagowała na twórczość lokalnych
artystów

Paniówki

Próba ocalenia

Anioły rodzą się w słowach. Między zdaniami, wśród
akapitów, kropek i przecinków szukają swojego
miejsca. Anielskie obrazy knurowianki Sybilli Golec
towarzyszyły wieczorowi poezji w Paniówkach

W

e wtorek bibliotekarze z gminy
Gierałtowice świętowali swoje
święto – święto ludzi, których życie
toczy się wśród książek i między słowami. Gdy zapadł zmierzch, w otoczeniu obrazów Sybilli Golec, malarki
naiwnej z Knurowa, wystąpili muzycy
i poeci.
Kuba Michalski przy wtórze gitary, wyśpiewał m.in. wiersze Leśmiana,
Tuwima i Przerwy-Tetmajera, a poeci
skupieni wokół Gminnej Biblioteki
Publicznej w Gierałtowicach zaprezentowali wiersze wydane w tomiku
„Dar słowa”. W świat słów wprowadzili gości wieczorku Lidia Pietrowska,
Irena Kanicka, Bogdan Krzysztof
Wachowicz i Tadeusz Golonka. Na artystów z zaciekawieniem spoglądały

anioły pani Sybilli.
– Obrazy Sybilli Golec to próba
przywrócenia światu jego pierwotnego
piękna – tłumaczy Irena Kanicka.
– Rajski ogród malowany trochę jakby za mocno, może w obawie przed
tym, że się nie uda? Że nie uda się
się świata uleczyć, ocalić? Jest jednak
w tych obrazach pełna determinacja,
by to uczynić.
Życzenia bibliotekarzom złożył
Joachim Bargiel. Wójt gminy Gierałtowice podziękował pracownikom
bibliotek za wkład w rozwój kultury.
– Wieczór poetycki zakończyły
ożywione dyskusje – dodaje Irena Kanicka. – Kolorowe anioły pani Sybilli
uśmiechały się na pożegnanie.

jb, foto: arch. Lidii Pietrowskiej

M

uzeum Ziemi Górnośląskiej
w Ratingen, największe muzeum śląskie w Niemczech
Zachodnich, stworzono z miłości
do śląskiej kultury, historii i przemysłu. Placówka od 1983 roku zbiera
ślady górnośląskiej przeszłości. Bogata
kolekcja muzeum obejmuje kilkaset
eksponatów, m.in. mapy, w yroby
rzemieślnicze, odlewy żeliwne czy
tekstylia. Placówka ściśle współpracuje z insty tucjami kulturalnymi
w Polsce i Czechach, prowadząc działalność w duchu dialogu i wzajemnej
otwartości.
W 2010 roku Izba Tradycji podpisała umowę o współpracy z Muzeum Ziemi Górnośląskiej. Eksponaty
z Knurowa często goszczą na wystawach organizowanych przez niemiecką instytucję. Naszych zachodnich
sąsiadów odwiedziła m.in. Piękna
Madonna z Krywałdu. W 2012 roku
udało się zorganizować wspólną ekspozycję pt. „Knurów – miasto na węglu wyrosłe”.
– Przed budynkiem muzeum znajdują się także koła wyciągowe ze zburzonego szybu „Piotr” – tłumaczy Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji.
Muzeum odrestaurowało koła,
ratując je tym samym przed zniszczeniem.

Knurów. Hard Rock na żywo

Klimatyczna gra z pozornym smutkiem

Na pogodę pod psem najlepsza jest muzyka Le Fleur – melancholijna,
przywodząca na myśl produkcje Kapitana Nemo, Mad Money czy New Model
Army. Ci, którzy przyszli w sobotę do „Sztukaterii”, nie zawiedli się

N

a polskiej scenie niewiele jest
zespołów czerpiących z tradycji
new romantic czy cold wave. Kapitan
Nemo, legenda lat 80., funkcjonuje dziś
ze zmiennym szczęściem na obrzeżach
show-biznesu. Nieco lepiej wiedzie się
Super Girl and Romantic Boys i Closterkellerowi. Czy knurowska grupa Le
Fleur ma szansę na komercyjny sukces?
Bez wątpienia.

Zdaniem twórcy Hard Rock ’a,
Krzysztofa Skowrońskiego, Le Fleur
to prawdziwa perełka wśród kapel ćwiczących w piwnicach Zespołu Szkół nr
1. W ciągu kilku lat grupa wypracowała
własny, niepowtarzalny styl, łączący
poetyckie teksty z melancholijną muzyką. Docenili go jurorzy przeglądów
i festiwali, przyznając knurowianom
główne nagrody, doceniają słuchacze.

W ubiegłą sobotę Le Fleur zagrał
koncert w ramach cyklu „Hard Rock
na żywo”. Tym razem „Sztukateria” nie
pękała w szwach, bo pogoda skutecznie
zniechęciła do wychodzenia z domu. Nie
zawiedli się ci, którzy jednak przyszli.
Zespół przygotował dla nich solidną
dawkę gitarowych brzmień wzmocnioną elementami elektronicznymi.
Ciekawie wypadła interpretacja

Stefan Kaiser i Bogusław Szyguła w przyjacielskiej atmosferze
omawiali warunki dalszej współpracy

W środę Izbę Tradycji odwiedził
dyrektor muzeum Stefan Kaiser. Choć
niemiecka placówka współpracuje
z instytucjami znacznie większymi niż
Izba Tradycji, porozumienie z Knurowem bardzo sobie ceni. Dlaczego?
– Lubię pasję oraz zaangażowanie
pana Bogusława – mówił z uśmiechem

Stefan Kaiser. – Nasza współpraca jest
bardzo intensywna, ale i efektywna,
i mam nadzieję, że będzie trwała przez
długie lata.
Dyrektor Kaiser zdradził jeszcze
jeden, oprócz odnowienia współpracy,
powód odwiedzin w Knurowie – gość
z Niemiec uwielbia cynamonki!

„Prośby” poety wyklętego, Rafała Wojaczka. Poziomem dorównywały jej
autorskie teksty, np. „Spacer z Virginią
Woolf” i „Nie wiesz o mnie nic”.
Miłym dla ucha uzupełnieniem
koncertu były covery. Wokalistka Aleksandra Zasępa brawurowo wyśpiewała
hity Joy Division „Love will tear us
apart”, The Cure „A forest” czy Lykke
Li „I follow rivers”.
Klubowy cykl “Hard Rock na żywo”
dobiegł końca. W trzech koncertach
wystąpiło 5 zespołów różnorodnych
stylistycznie. Ambicją organizatorów
było upowszechnianie dorobku Hard
Rock’a wśród knurowian. Odbywało
się to ze zmiennym szczęściem, bowiem
przekonanie publiki do knurowskich,
co wcale nie znaczy gorszych, zespołów,
wymaga czasu i determinacji. Pozostaje
mieć nadzieję, że cykl kameralnych
koncertów będzie miał swój ciąg dalszy
jesienią.
Ci, którzy nie skorzystali z oferty Hard
Rock’a, będą mogli posłuchać zespołów
w czasie plenerowych koncertów (część
z nich zagra podczas Dni Knurowa). /pg/

Powiat. Miś bezpieczeństwa

Tekst i foto: Justyna Bajko

Gierałtowice
bliskie
zwycięstwa

Na zamku w Toszku odbył się finał
III Powiatowego Konkursu Wiedzy
z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – „Miś bezpieczeństwa”. W decydującej fazie konkursu spotkało się osiem
szkół. W wyrównanej stawce najlepiej poradziła sobie reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku.
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach,
trzecie – podstawówka z Kotulina.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, które przydadzą się podczas poruszania się w ruchu drogowym, m.in. odblaski, czapki, pompki, dzwonki, bidony.
Najlepsi wrócili do domów z pucharami
i dodatkowymi nagrodami.
/sisp, bw/

serdeczności

Foto: Paweł Gradek

Występ zespołu Le Fleur był udanym zwieńczeniem klubowego cyklu „Hard Rock na żywo”
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Knurów. Wojaże z Erasmusem

Nasi nad Dunajem
Foto: Mirella Napolska

Czworo uczniów MG-1 wraz z czwórką nauczycieli,
spędziło kilka majowych dni w bułgarskiej
miejscowości Ruse. Wszystko za sprawą Erasmusa+

Młodzi artyści dali udany pokaz talentu i sporych umiejętności

Knurów. Koncert w „Sztukaterii”

Foto: Archiwum MG-1

Ta kilkudniowa wizyta była dla
nauczycieli świetną okazją do wymiany doświadczeń zawodowych.
Uczniowie mogli przyjrzeć się, jak wyglądają lekcje w bułgarskich szkołach.
Wszyscy goście podczas warsztatów
zapoznawali się z nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w edukacji. Poza tym, jak to zwykle przy
takich wizytach bywa, goście mieli
okazję poznać nieco lepiej Bułgarię
i jej mieszkańców. Uczniowie mieszkali u rodzin bułgarskich rówieśników. Wspólne obiady były okazją
do posmakowania kuchni bułgarskiej.
Gospodarze znaleźli też czas, aby pokazać gościom swoje miasto, uroczo
położone nad Dunajem. Knurowianie
zobaczyli m.in. muzeum etnograficzne, budynek opery z fantastyczną fontanną, Teatr Narodowy oraz pięknie
odnowione kamienice, które zgodnie

sąsiadują z nowoczesną architekturą.
Duże wrażenie wywarła na gościach
wycieczka do Basarbowa, gdzie podziwiali XV-wieczny monastyr wykuty
w skale (dziś już nieczynny). Zwiedzili
Veliko Tarnovo – miasto z dobrze
zachowanymi murami obronnymi,
zamkiem, basztą i cerkwią, weszli też
do Jaskini Baczo Kiro, w której podziwiali nacieki stalaktytowe i draperie
skalne.
– Udział w programie „ER ASMUS+ Akcja K2 Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji
i dobrych praktyk” jest nie tylko inspiracją do samokształcenia i wymiany
dobrych praktyk, ale także motywuje
do podnoszenia kompetencji językowych oraz społecznych, ponieważ jest
trampoliną do nawiązywania kontaktów i przyjaźni w Europie – podsumowują uczestnicy programu z MG-1.

Kto chciał muzycznie poczuć wiosnę, mógł
w niedzielne popołudnie wpaść do „Sztukaterii”.
Tam młodzież ze Studia Piosenki i Musicalu, pod
kierunkiem Agnieszki Bielnik-Witomskiej, dała
koncert pod tytułem „Wiosennie, kolorowo,
pozytywnie”

T

ym razem w „Sztukaterii” wystąpili najstarsi sceniczni podopieczni Agnieszki Bielanik-Witomskiej,
tworzący zespół Bez Nazwy. Na dobry
początek grupa zaśpiewała „Introit.
(Pieśń na wyjście”) Starego Dobrego
Małżeństwa (do tekstu Edwarda Stachury). Ta piosenka nadała ton pierwszej części koncertu, lirycznej, refleksyjnej, oscylującej wokół klimatów
poezji śpiewanej. Bez Nazwy na chwilę
oddał scenę swoim młodszym znajomym ze Studia Piosenki i Musicalu –
zespołowi Happy Band, który przełamał liryczny nastrój na rzecz bardziej
dynamicznych rytmów. Taka też była
druga odsłona koncertu – radosne,
energetyczne piosenki z repertuaru
m.in. T.Love, Skaldów, Czerwonych

Gitar. W finale zabrzmiała „Wiosna”
z repertuaru Skaldów.
Jak zwykle na koncertach podopiecznych Ag nieszk i Biela ni k-Witomskiej, sala była wypełniona
po brzegi. Wśród stałej publiczności
są, rzecz jasna, rodziny młodych
artystów. Ale są także osoby, które
raz trafiwszy na taki koncert, chętnie
w ybierają się na kolejne. Wiedzą,
że warto. Dzieci i młodzież ze Studia
świetnie się czują na scenie, rozwijają
swoje muzyczne umiejętności. Jednocześnie mają to, czego brak niektórym
zżartym rutyną zawodowcom – świeżość, autentyczność i pasję. Stąd tak
miło się ich słucha (i ogląda). Czekamy
na następne muzyczne spotkania...
MiNa

Oprac. MiNa

foto-migawka
Foto: Archiwum MP-12

Informacja własna

W

izyta w Bułgarii wzięła się
stąd, że w tym roku szkolnym Miejskie Gimnazjum
nr 1 w Knurowie przystąpiło do europejskiego programu Erasmus+. Jego
uczestnicy uczą się, jak kreatywnie
wykorzystywać w nauce nowe narzędzia ery cyfrowej i nowoczesne metody nauczania. Po kilku spotkaniach
koordynatorów i marcowej wizycie
nauczycieli w Anglii przyszedł czas
na uczniów.
Od 11 do 15 maja młodzież z MG-1
(Magdalena Gruziewicz, Natalia i Patryk Śliwińscy oraz Oliwia Polok) wraz
z nauczycielami (Barbara Przerwa,
Agnieszka Piotrowska, Anna Bujara,
Eleonora Stępień) byli gośćmi Szkoły
Językowej w bułgarskim mieście Ruse.
Oprócz nich przyjechali tam również
ich rówieśnicy z Włoch, Portugalii
i Hiszpanii.

Wiosna, wiosna
wkoło…

ZAPRASZAMY NA

WIELKI
FINAŁ
BAKCYLA!

ZACHĘCAMY DO PODZIWIANIA PRAC I WYSTĘPÓW
NASZYCH FINALISTÓW. FINAŁ ODBĘDZIE SIĘ
W TECHNIKUM NR 1 W KNUROWIE

Dzieci z przedszkolnej „Dwunastk i”, noszącej imię
Janusza Korczaka, to bardzo pozyt ywnie zakręcone
towarzystwo. Nic dziwnego, one też pomagają dziew ięciole
tniej Laurze z Knurowa w osiągnięci spraw ności,
poprzez
zbiera nie nakrętek. Dzięk i plasti kowy m darom dziew
czynka może uczestniczyć w rehabilitacy jnych turnu
sach. A
jej młodsi koledzy i koleża nki czerpią radość z bycia
pomocnymi.

DATA: 30.05.2015

GODZINA:14
ZARAZIMY PASJĄ NAWET CIEBIE!

/bw/
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Knurów

Szkoła życia

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.
Aby ułatwić gimnazjalistom podjęcie
decyzji, Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego
zaprosił absolwentów gimnazjów na dni otwarte

G

ości już przy wejściu do szkoły
z entuzjazmem witali uczniowie i nauczyciele. – Po takim
powitaniu, aż chce się tutaj zostać na
dłużej – śmiali się gimnazjaliści.
Paulina przyjechała na dni otwarte
z Czerwionki. Nie wie jeszcze, którą

szkołę wybierze, ale „Paderek” bardzo
jej się spodobał.
– Atmosfera jest świetna. Bardzo
poważnie zastanawiam się nad tą szkołą – mówi.
Koleżanka Pauliny już zdecydowała.

– Chciałabym się dostać do klasy
humanistyczno-językowej.
Gimnazjaliści zwiedzili szkołę
– zajrzeli do profesjonalnego studia
nagrań, radiowęzła, kawiarenki, sal
lekcyjnych i na halę sportową. Wysłuchali także prelekcji zaproszonych

Absolwenci gimnazjów zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły

naukowców, zapoznali się z ofertą
szkoły i warunkami rekrutacji oraz,
choć przez chwilę, mogli poczuć energetyczną atmosferę szkoły.
– W „Paderku” nauczamy i wychowujemy, przygotowujemy na studia, jak
i do życia – mówi w filmie promującym

Dorota Gumienny, dyrektor placówki.
O tym, kto zostanie w ZS im. I.J.
Paderewskiego na dłużej, zadecyduje
proces rekrutacyjny. Wyniki na początku lipca.
jb
Foto: Justyna Bajko

Knurów

Na ludowo w Maszkietach
W poniedziałek, 8 czerwca, kawiarnia Maszkiety
zaprasza na „Folk z naszych serc – koncert
najpiękniejszych piosenek ludowych”

W

yst ąpi A n na Tchórz ewsk a
– aktorka scen muzycznych,
absolwentka Akademii Muzycznej
w Katowicach na wydziale wokalnym.
Knurowianka jest artystką Zespołu
Pieśni i Tańca Śląsk, przez kilka lat
była związana z Państwowym Zespołem Ludow ym Pieśni i Tańca
Mazowsze.
Warto przypomnieć, że swoją
przygodę z muzyką zaczynała w knu-

Komitet powitalny „Paderka”

Knurów. XX Wojewódzki Festiwal Pieśni
i Piosenki Obcojęzycznej

Soliści
Szkoły podstawowe, klasy I – III: 1. Maria Porszke – SP28 Rybnik, 2 miejsca nie przyznano, 3. Zuzanna Poślednik –
SP Filomata. Szkoły podstawowe, klasy IV – VI: 1. Elizabeth Pryka – Śląskie Centrum Muzyczne, 2. Szymon Piontek
i Maja Bogacz – ZS-P Paniówki, 3. Radosław Garbiec – SP
nr 41 Gliwice; wyróżnienie: Sonia Skarupa – SP-19 Rybnik.
Gimnazja: 1. Julia Rączka – Ognisko Muzyczne w Centrum
Kulturalno-Oświatowym Anna Urbańczyk, 2. Magdalena
Pindur – ZS-P Paniówki, 3. Weronika Dykacz – MDK Gliwice
i Karolina Cibis – Gimnazjum Filomata; wyróżnienia: Alex
Pulda – MDK
Gliwice i Agnieszka Mazelanik – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Jejkowicach.

Tu trzeba mieć słuch i do nut, i do języków.
W zeszłą środę na gali XX Wojewódzkiego
Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej
w Knurowie laureaci odebrali nagrody i gratulacje
en festiwal zaskakuje różnorodnością – można na nim usłyszeć
i muzykę dawną, i evergreeny, i całkiem świeże przeboje pop. Po angielsku, włosku, francusku… W środę, 20
maja najlepsi z tegorocznych uczestników festiwalu zaśpiewali na scenie
Domu Kultury w Szczygłowicach.
Wśród laureatów znalazły się
również solistki z Knurowa. Julia
Lisoń zwyciężyła w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych, zaś Aleksandra
Śmieja zajęła III miejsce. Obie wokalistki są uczennicami LO w ZS im. I.J.

Paderewskiego, zaś do występu przygotowywał je Dawid Szymała.
Po muzycznej części gali laureaci
oraz ich artystyczni opiekunowie
odebrali nagrody, dyplomy i gratulacje. Wręczali je: zastępca prezydenta
Knurowa Piotr Surówka, Marzena Rudzewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1
i Mariusz Kowalczyk, zastępca dyrektora Centrum Kultury w Knurowie.
Organizatorzy festiwalu to knurowskie Centrum Kultury i Miejskie
Gimnazjum nr 3 w Knurowie.
MiNa

Szkoły ponadgimnazjalne: 1. Julia Lisoń – I Liceum
Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, 2.
Martyna Pogorzelczyk – II LO Rybnik, 3. Aleksandra Śmieja
– I LO Knurów; wyróżnienie: Kamila Czapla z Ogniska Pracy
Pozaszkolnej, Zespół Przygoda.
Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne

Julia Lisoń wyśpiewała I miejsce

Foto: Mirella Napolska

W gościnnych progach szczygłowickiego Domu Kultury gościli najlepsi uczestnicy festiwalu
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Oprac. b

Laureaci XX Wojewódzkiego Festiwalu
Pieśni
i Piosenki Obcojęzycznej Knurów 2015

Zaśpiewali najlepsi
T

rowskim Dziecięcym Zespole Folklorystycznym „Jedynka”, a następnie
rozwijała się wokalnie w Chórze Kameralnym Slavica Musa. Ma bogaty
repertuar wykonawczy, od klasycznych arii po piosenki ludowe. W koncercie towarzyszyć jej będą Grzegorz
Wojtasik – skrzypce, Robert Szewczuk
– fortepian.
Koncert rozpocznie się o godz. 18.

Szkoły podstawowe, klasy I – III: 1. Zespół „Sikorki”
– SP-41 Gliwice, 2 i 3 miejsc nie przyznano. Szkoły podstawowe, klasy IV-VI: 1. Zespół Muzyki Dawnej i Tańca
Historycznego „Capella Nicopolensis” z Miejskiego Domu
Kultury w Mikołowie, 2 miejsca nie przyznano, 3. Zespół
„Radek and the Blue Jeans” – SP-41 Gliwice; wyróżnienie:
zespół „Yellow” – SP Filomata. Gimnazja: 1 miejsca nie
przyznano, 2. Zespół „Format” - Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach i Kwartet „Acolada” - Gimnazjum nr 2 w Bytomiu, 3 miejsca nie przyznano. Szkoły
ponadgimnazjalne: 1. zespół „Remedium” z Ogniska Pracy
Pozaszkolnej Zespół Przygoda i duet wokalny Julia i Weronika
z Ogniska Muzycznego w Centrum Kulturalno-Oświatowym
Anna Urbańczyk, 2. zespół ”A’cappella Trio” – MDK Bytom,
3 miejsca nie przyznano.
Chóry
Chór „Parole Melodiche” – Gimnazjum Publiczne w Suszcu, 2.
Chór kameralny „Canto” z Gimnazjum w Wielowsi, 3 miejsca
nie przyznano.

Przegląd Lokalny Nr 21 (1159) 28 maja 2015 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Szczygłowice. Festyn Rodzinny „Wybieram zdrowe życie”

Na pohybel złej pogodzie
Lało jak z cebra, ale głód dobrej zabawy był silniejszy. Nic
dziwnego – festyn przy Miejskim Gimnazjum nr 4 z roku
na rok kusi coraz większymi atrakcjami

Chłopcom imponowała drużyna futbolu amerykańskiego Lions

J

edni ut yskują nad brakiem festynów w Szczygłowicach, drudzy, zamiast
narzekać, wolą wziąć sprawy
w swoje ręce. Psycholog Ewa
Świątkowska i pedagog Graży-

na Śliwa-Tańska z Miejskiego
Gimnazjum nr 4 znają przepis
na dobrą zabawę.
– Pokazujemy, że można
się bawić bez alkoholu i bijatyk.
Festynowi towarzyszy promocja

zdrowego trybu życia oraz wiele
atrakcji. To wystarczy, by przyciągnąć mieszkańców osiedla
oraz gości z Knurowa i Gliwic
– tłumaczą.
Zła pogoda nie przeszko-

Leboszowice

Ostatnia szarża

1 marca 1945 roku pod Borujskiem bojowa kawaleria Wojska
Polskiego ruszyła na niemieckie czołgi. To była ostatnia szarża
w dziejach polskich ułanów – świadectwo męstwa i wiary,
że sprawiedliwość zatriumfuje. O wydarzeniach sprzed 90 lat
przypominała tegoroczna Kawaleryjka

S

potykają się co roku, aby
w lasach nadleśnictwa Rybnik upamiętnić kawalerzystów
bohatersko walczących na wojennych frontach. Miłośników
historii, widzianej z końskiego
grzbietu, przyciąga do Lebo-

szowic i Smolnicy niezwykła
atmosfera, którą stwarza organizator Kawaleryjki – leśnik, podróżnik i pasjonat Piotr
Kulczyna.
Kawaleryjka, jak co roku,
rozpoczęła się od w yścigu.

Szarża pod Borujskiem. Konie kontra pojazdy mechaniczne
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Jeźdźcy mieli do pokonania
30 k m. Wygr y wał ten, kto
w najkrótszym czasie odnalazł
dziesięć punktów zadaniowych rozmieszczonych w lesie
i rozwiązał historyczny test.
Na zmęczonych współczesnych

dziła w dobrej zabawie, zwłaszcza że nie brakowało atrakcji.
Największym zainteresowaniem cieszyły się pokazy judo
Kataguruma, boksu, mecz drużyny futbolu amerykańskiego
Lions, Taurus Extreme i zlot
grupy motocyklowej Riders
of Castle. Kto chciał, mógł
za drobny datek na gliwickie
schronisko dla zwierząt przejechać się stalowym rumakiem
i poczuć wiatr we włosach.
Strażnicy Miejscy mieli pełne
ręce roboty – do godz. 19.00
znakowali rowery, a strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej prezentowali sprzęt
gaśniczy.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się pokaz zumby i występy dzieci i młodzieży.
W ramach festynu odbyły się
też warsztaty artystyczne: Laboratorium Dźwięków, Pasja
i Dizajneko.
– D z ię kuje my goś c iom
z Taurus Extream, drużynie
Lions, grupie Riders of Castle,
judokom Kataguruma i wszystkim, którzy włączyli się w organizację festynu. Bez wolontariuszy, pomocy uczniów, wsparcia

Za datek na schronisko można było przejechać
się motocyklem

sponsorów (firmie Saint-Gobain oraz ZIB A. Duda, W.
Szostak) i komendantów Straży
Miejskiej i JRG Knurów niewiele

nam by się udało zrobić – mówią organizatorki.
Kolejna taka impreza już
za rok.

/pg/, foto: Ewa Świątkowska

Informacja własna wydawcy

ułanów czekała wojskowa zupa
i kiełbaski oraz kibice. Główną
nagrodą był Kordelas Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik.
Zwycięzcom gratulował m.in.
Maciej Gogulla, wójt gminy
Pilchowice.
Grupa rekonstrukcji historycznej Powstaniec Śląski
zabrała uczestników i gości
Kawaleryjki w podróż w przeszłość – rekonstruktorzy pokazali inscenizację szarży pod
Borujskiem.
– Historia w zadziwiający
sposób potrafi zataczać koła
i tak też stało się z historią naszej kawalerii – tłumaczy Piotr
Kulczyna. – Gdy w sierpniu
1914 roku pierwsi kawalerzyści
troczyli rosyjskie szaszki do rosyjskich zdobycznych siodeł,
nikt z nich nie przypuszczał,
że ostatnia szarża Polskiej Kawalerii także dokona się w rosyjskich siodłach z szaszkami
w dłoni...
Organizatorzy Kawaleryjki
przywracają pamięć o czasach,
kiedy honor, patriotyzm i bohaterstwo liczyły się bardziej niż
życie i osobiste szczęście.
– Żołnierzom należy się
nasza pamięć i szacunek – podkreśla leśnik Kulczyna. – Dziękuję wszystkim uczestnikom
Kawaleryjki oraz osobom zaangażowanym w jej organizację. Wszyscy byliście i jesteście
wspaniali.
jb, foto: Andrzej T. Knapik
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Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Bruno Malisz z Gliwic

ur. 19.05.2015 r., 3490 g, 54 cm

Antoni Puchałka z Knurowa

ur. 19.05.2015 r., 2880 g, 51 cm

Alicja Jasto z Knurowa

ur. 20.05.2015 r., 3050 g, 52 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).

Maja Michalczyk z Knurowa

ur. 19.05.2015 r., 2700 g, 48 cm

Wiktoria Sanocka z Knurowa

ur. 19.05.2015 r., 2690 g, 49 cm

Alan Szendzielorz z Knurowa

ur. 20.05.2015 r., 4060 g, 56 cm

Praw idłowe rozw iązanie rozr y wk i
z nr. 18/2015 brzmiało: „Koński ogon”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Werner
Grieger. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
Wiek Adaline
- godz. 20.15

Natalia Cejnóg z Knurowa

ur. 21.05.2015 r., 3190 g, 51 cm

Kacper Kościelniak z Zabrza

ur. 21.05.2015 r., 3650 g, 59 cm

29-31.05.2015 r.
PIĄTEK - NIEDZIELA
28.05.2015 r.
CZWARTEK

Rechotek 2D
- godz. 16.00
Avengers. Czas Ultrona 2D dubbing
- godz. 17.30
Dziennik panny służącej
- godz. 20.15

21

1.06.2015 r.
PONIEDZIAŁEK

Apartament
- godz. 16.00

Rechotek 2D
- godz. 14.30, 16.30
Avengers. Czas Ultrona 2D dubbing
- godz. 18.00
Dziennik panny służącej
- godz. 20.45

Milan Szolc z Knurowa

ur. 21.05.2015 r., 3990 g, 54 cm

Wojciech Tomczyk z Knurowa

ur. 21.05.2015 r., 4140 g, 59 cm

reklama

2.06.2015 r.
WTOREK - ŚRODA

Avengers. Czas Ultrona 2D napisy
- godz. 17.30

Rechotek 2D
- godz. 16.00
Avengers. Czas Ultrona 2D dubbing
- godz. 17.30
Dziennik panny służącej
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Knurów. Wędkowali krwiodawcy...

Foto: Szkolna Ekspedycja/Zespół Szkół Pilchowice

Moczury życzliwe dla gości
Aż sześć reprezentacji krwiodawców rywalizowało
o wygraną w III Międzyklubowym Wędkowaniu
Spławikowym na stawie Moczury
Foto: Archiwum Klubu HDK PCK im. dra Floriana Ogana

Mistrzami w organizowaniu przeciekawych wypraw
są uczestnicy Szkolnej Ekspedycji z Zespołu Szkół
w Pilchowicach

Knurów

Wybierz się
na koniec świata
Chcesz podróżować, nie wiesz jak
zacząć? Zobacz, jak robią to inni

W
W Knurowie wędkującym krwiodawcom gościny udzieliło Koło nr 28 – zawody odbyły się na stawie Moczury

Z

awody odbyły się w sob ot ę . Z or g a n i z ow a ł
je K lub Honorow ych
Dawców Krwi im. dra Floriana
Ogana w Knurowie. Oprócz
knurowian (dwie ekipy) o zwycięstwo konkurowali krwiodawcy z Tychów, Mysłowic,
Bełku i Czerwionki-Leszczyn.
– Nie powiem, żeby rybki
specjalnie brały, ale też tak
naprawdę nie chodziło o jakąś
superrywalizację, lecz o przyjemne spędzenie czasu – mówi

prezes koła-gospodarza, Adam
Pobłocki. – Najważniejsza była
dobra atmosfera i integracja
naszego środowiska. To z pewnością osiągnąć się udało.
Moczury okazały się bardzo gościnnym akwenem dla
przyjezdnych z Czerwionki-Leszczyn. Triumfowała reprezentacja Klubu HDK PCK im.
Antoniego Bery. Indywidualnie
z wygranej cieszył się jej zawodnik – Wacław Krawulski.
– Choć nie udało się nam

Knurów. Dzień Dziecka z wędką

wygrać, to jednak jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu
imprezy – zapewnia prezes
Pobłocki. – Myślę, że nasi goście
również wywieźli z Knurowa
pozytywne odczucia.
Z pewnością dobre wspo-

mnienia będą miłym dodatkiem do nagród, którymi uhonorowano zwycięzców. Zadbali
o to organizatorzy, wspierani
przez życzliwych sponsorów –
sklepy Bricomarché i Traper.
/bw/

Wyniki:
Indywidualnie: 1. Wacław Krawulski (Klub HDK PCK im. A.
Bery, Czerwionka-Leszczyny); 2. Danuta Karmańska (Klub HDK
PCK Fenix, Bełk); 3. Robert Bluszcz (Klub HDK PCK im. A. Bery,
Czerwionka-Leszczyny).
Zespołowo: 1. Klub HDK PCK im. A. Bery, Czerwionka-Leszczyny; 2. Klub HDK PCK Fenix, Bełk; 3. Klub HDK PCK im. F.
Ogana, Knurów.

ysta rcz y, ż e z ajrz ysz
n a I M i ę d z y s z k o l ny
Festiwal Podróżniczy Carpe Diem. W poniedziałek, 1
czerwca, w Technikum nr 1
przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie. Tego dnia miłośnicy
podróżowania będą wymieniać
się doświadczeniami ze swoich
wojaży.
Jak wziąć udział? Wystarczy zapowiedzieć się mejlowo
(festiwalcarpediem@gmail.
com) – indywidualnie bądź
grupowo.

W programie:

8.30‒9 – rejestracja uczestników pokazów konkursowych
9‒9.10 – rozpoczęcie, powi-

tanie gości
9.10‒10.30 – Jacek Paweł
Czech – „Eiger – Matterhorn –
Alpy zima 2015”
10.45‒11.30 – Marita Kolanko – „Różne oblicza Ameryki Południowej”
11.45‒13.30 – pokazy konkursowe
13.45‒14.30 – Adam Ziaja
– „Jak zorganizować szkolną
wyprawę na koniec świata”
14.30‒15 – zakończenie
festiwalu, rozdanie konkursowych nagród.
Festiwal organizują pospołu Zespół Szkół im. I. J.
Paderewskiego i Zespół Szkół
w Pilchowicach.
/bw/

Informacja własna

Złów rybkę i wygraj

Zarząd Koła nr 28 Polskiego Związku
Wędkarskiego zaprasza dzieci
mające od 5 do 14 lat na zawody
wędkarskie.
Nad Jaskinią...
Impreza z okazji Dnia Dziecka odbędzie się w niedzielę, 31
maja, na stawie Moczury
– Zapisy zawodników rozpoczną się o godz. 8.00, potrwają
do 8.30 – informuje prezes Koła
Damian Chlubek. – Potem pół
godziny na zajmowanie stanowisk i start punktualnie o godz.
9.00.
Młodsi zakończą wędkowanie po półtorej godzinie, starsi
w samo południe. Po zważeniu
zdobyczy i obliczeniu wyników
nastąpi podsumowanie imprezy
i wręczenie nagród.
– Zawodnicy będą łowić
samodzielnie pod opieką swojego
rodzica lub opiekuna – zastrzega prezes Chlubek. – Każdy
zawodnik musi posiadać siatkę
na złowione ryby.

też zawody

W niedzielne przedpołudnie ciekawie będzie też nad stawem Jaskinia w Szczygłowicach.
Na tradycyjne, coroczne zawody
z okazji Dnia Dziecka zaprasza
Zarząd Koła Wędkarskiego przy
KWK Szczygłowice.
– Impreza co roku cieszy się
sporym powodzeniem, wierzymy,
że podobnie będzie i tym razem
– mówi prezes Koła Leszek Rejkowicz.
Chętni do udziału powinni
przyjść z rana, by zdążyć z zapisami i zajęciem stanowisk nad
wodą. Wędkowanie rozpocznie
się o godz. 9.
– Czy ryby będą brały, tego
nie wiemy, ale z pewnością będzie
dobra atmosfera i warte zachodu
nagrody – zapewnia prezes Rejkowicz. – Serdecznie zapraszamy.
/bw/

Przegląd Lokalny Nr 21 (1159) 28 maja 2015 roku

15

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

1/14-odw.

DACHY - Wykonujemy dachy dla domów
i konstrukcje drewniane. WIĘŹBA DACHOWA
w atrakcyjnej cenie. Tel. 666 852 100
19-25/15

D o c i e p lani e bu dy nków, e l ewac j e.
Tel. 665 639 146

13-21/15

www.przegladlokalny.eu
Do wynajęcia domek parterowy z ogrodem
w K n u r o w i e . Te l . 0 0 4 9 6 2 516 8 0 5 8 3
lub 0049017695883269
21/15

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
3/15-odw.

Do wynajęcia mieszkanie, 49 m2, Knurów,
2 pokojowe po remoncie, 1450 z czynszem.
Tel. 503 928 134

DAM PRACĘ

20-21/15

Lokal użytkowy do wynajęcia, ul. Niepodległości. Tel. 607 961 721
20-21/15

Sprzedam mieszkanie w Knurowie przy
ul. Lompy, I piętro, pow. 62,06 m2 + piwnica
15 m 2 , po remoncie. Cena 30 0 0 zł /m 2
do negocjacji. Tel. 537 080 501

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

Przyjmę pracownika z umiejętnością gipsowania, malowania itp. Tel. 515 234 488
21-23/15

17-21/15Y

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

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

21-25/15

Tanio sprzedam działkę budowlaną, 12,5 a,
Krywałd. Tel. 507 925 080
20-22/15

Zatrudnię barmankę. Tel. 32 445 06 71

20-21/15

Zatrudnię elektryków. Tel. 535 959 342

18-21/15

Zatrudnię kucharza z doświadczeniem oraz
pomoc kuchenną. Informacja pod tel. 506
146 216; mail: pw_istal@wp.pl
21-22/15

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625
13-21/15

13-21/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
13-21/15

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-25/15

6-26/15

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

ZDROWIE I URODA

19-25/15

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

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

19-25/15

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne
i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli
mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie
gminy dokonującej wyboru.

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-21/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
J ęc zmienna 4, w w w.pb - group.c om.pl,
Tel. 882 066 201
19-25/15

FINANSE
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. 667 999 413

21/15

SZUKAM PRACY
NIERUCHOMOŚCI

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach
oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można
żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska
związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

21-25/15

Uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2015 r. upływa
czteroletnia kadencja ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach i Sądzie Okręgowym
w Gliwicach.
Zgodnie z pismem Sądu Okręgowego w Gliwicach, na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016 r. nową kadencję Rada Miasta
Knurów wybrać winna do orzekania w Sądzie Okręgowym 12
ławników, a do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 9
ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy 4 ławników.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem
powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw
pracowniczych.

13-21/15

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

INFORMACJA

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

18/15-odw.

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

18/15-odw.

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
2/15-odw.

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084
20-43/15

I N F O R M A C J A
W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

Zapraszamy do:

O terminie otwarcia Biblioteki w nowych,
wyremontowanych pomieszczeniach
poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu

Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej
osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony
władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została
mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków
publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu
wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż
trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa , dołącza się
również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą
niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą
imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego
zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa
30.06.2015 r.
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać w Biurze
Obsługi Rady Miasta (Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7,
I piętro, pokój nr 19, tel. 339-22-58).
Ponadto karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest
również na stronie internetowej Urzędu Miasta - www.knurow.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
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Bieganie ma się dobrze
To była już 24. edycja Biegu Młodości. I po raz kolejny
okazało się, że ten najtańszy
sposób na rekreację ma się
bardzo dobrze. Chętnych do
uczestnictwa nie brakowało, a
organizator tego całego pozytywnego zamieszania - Czesław
Nowak - doliczył się grubo
ponad czterystu startujących. I
to nie tylko z Knurowa, ale i z
zaprzyjaźnionych Gierałtowic,
Ornontowic, a nawet Brennej.
Pierwszy grupowy start poprzedziły w tym roku dwa niecodzienne biegi. W pierwszym,
najkrótszy dystans z uśmiechem
na twarzy pokonała niespełna
3-letnia Kaja Nowak. W drugim,
na gromkie brawa zasłużyła
niepełnosprawna Laura Zawada.
Później rozpoczęła się już rywalizacja o miejsca na podium,
chociaż dla większości była to
znakomita okazja do aktywnego
spędzenia wolnego czasu.
Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach wywalczyli:
- rocznik 2010 i młodsi dziewczęta - 1. Kaja Nowak
- chłopcy - 1. Piotr Simlat, 2.

Uczestników Biegu Młodości dopingowali m.in. przedstawiciele
władz samorządowych miasta Knurów i powiatu gliwickiego

Filip Kosno, 3. Kamil Nowak,
- roczni k i 20 08/20 09 dziewczęta - 1. Oliwia Rapacz,
2. Lena Jankowska, 3. Oliwia
Kaczmarek, - chłopcy - 1. Kasjan Litwa, 2. Rafał Konrad, 3.
Oliwier Niemczyk,
- rocznik 2007 - dziewcz ęta, g r upa I - 1. Mi lena
Widenka, 2. Wiktoria Bralich,
3. Aleksandra Balbierz, grupa
II - 1. Kinga Fajger, 2. Amelia
Pijanowska, 3. Wiktoria Bronikowska, - chłopcy, grupa
I - 1. Mateusz Kopczyński, 2.
Krzysztof Kastelnik, 3. Antoni

Zza biurka

Tańca między słupkami
nie widzieli, ale już biegają
Statystyki wydają się alarmujące, bowiem wynika z nich,
że co piąte dziecko w naszym
kraju ma nadwagę bądź cierpi
na otyłość. To oznacza, że tym
młodym osobom zdecydowanie
skraca się droga do przeróżnych,
nawet śmiertelnych chorób. I
wydłuża dystans do ewentualnego sportowego sukcesu.
W piątek byłem w Szczygłowicach i odniosłem wrażenie, że młodzi knurowianie
wypadają w tej statystyce zdecydowanie lepiej. A świadczyć
o tym może liczba ponad czterystu startujących w kolejnej
edycji Biegu Młodości.
Dosłownie „rzut kamieniem” od miejsca, gdzie wychował się Jerzy Dudek - najbardziej utytułowany sportowiec

Do mety zmierzają Kaja Nowak
i Laura Zawada

rozpoczynający swą piłkarską
przygodę w Knurowie, rzesza
młodych kandydatów na sportowców próbowała jak najszybciej pokonać dystans dzielący
start od mety.
Skoro padło już imię i
nazwisko naszego wybitnego
bramkarza, to warto przypomnieć, że w poniedziałek minęło
10 lat od jego największego sukcesu, czyli wygrania rozgrywek
elitarnej Ligi Mistrzów.
Dekada to szmat czasu.
Gdy na stadionie w Stambule,
a ściślej rzecz ujmując - między
słupkami i pod poprzeczką
bramki oglądaliśmy Dudek
Dance, niektórych uczestników
piątkowego Biegu Młodości nie
było jeszcze na świecie...
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Piotr Skorupa

Latko, grupa II - 1. Maksymilian Ziółek, 2. Dominik Kępa,
3. Kacper Paruzel,
- rocznik 2006 - dziewczęta
- 1. Wiktoria Szydło, 2. Martyna Jasnos, 3. Oliwia Zaczyńska, - chłopcy - 1. Stanisław
Mendrek, 2. Dominik Dudek,
3. Kuba Czerkies,
- rocznik 2005 - dziewczęta - 1. Zuzanna Szuma, 2.
Wioletta Wojnowska, 3. Sabina
Cudok, - chłopcy - 1. Jakub
Jurczyga, 2. Karol Szymanik, 3.
Kasjan Pietrzik i Tymon Fiłek,
- rocznik 2004 - dziewczęta - 1. Aleksandra Jaworska,
2. Dorota Paś, 3. Oliwia Cembrzyńska, - chłopcy - 1. Kacper
Kreniec, 2. Damian Nowakowski, 3. Tomasz Macha,
- rocznik 2003 - dziewczęta
- 1. Nadia Krzempek, 2. Mał-

gorzata Greń, 3. Aleksandra
Suchanek, - chłopcy - 1. Samuel
Kuczera, 2. Eryk Piszczek, 3.
Jakub Krawczyński,
- rocznik 2002 - dziewczęta - 1. Angelika Kostka, 2. Ola
Potaczek, 3. Patrycja Chujeba, chłopcy - 1. Marcin Zaboroś, 2.
Paweł Niedoba, 3. Piotr Pistelok,
- rocznik 2001 - dziewczęta
- 1. Karolina Kaletka, 2. Wiktora Bała, 3. Julia Rozkoszek,
- chłopcy - 1. Radosław Greń,
2. Patryk Kowaliszyn, 3. Piotr
Wojciechowski,
- roczniki 1999 i 2000 dziewczęta - 1. Nikola Grosek,
2. Karolina Adamczyk, 3. Minika Szolc, - chłopcy - 1. Kamil
Danowski, 2. Patryk Grzegorzyca, 3. Krzysztof Żeno.
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 19 MAJA:
1. Edward Nowak
2. Jerzy Pluta
3. Adam Dudziński
4. Czesław Antończyk
5. Józef Antończyk
6. Bogdan Litwin
7. Stefan Wroblowski
8. Janusz Nowak
9. Antoni Malcherek
10. Michał Foit

- 2.072 pkt
- 2.004 pkt
- 1.989 pkt
- 1.950 pkt
- 1.908 pkt
- 1.886 pkt
- 1.882 pkt
- 1.871 pkt
- 1.855 pkt
- 1.852 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Edward Nowak
- 26.311 pkt
2. Joachim Makselon
- 25.209 pkt
3. Jerzy Makselon
- 25.005 pkt
4. Michał Foit
- 24.896 pkt
5. Janusz Myszka
- 24.557 pkt
6. Jacek Zacher
- 24.544 pkt
7. Piotr Palica
- 24.295 pkt
8. Konrad Sobieraj
- 24.130 pkt
9. Dariusz Skowron
- 23.878 pkt
10. Bernard Musiolik
- 23.685 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 2 czerwca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

podziękowania
SERDECZNE PODZIĘKOWANIE ZA POMOC I WKŁAD FINANSOWY
BEZ KTÓREGO NIE ODBYŁBY SIĘ XXIV BIEG MŁODOŚCI
KNURÓW 22.05.2015 R

Urząd Miasta Knurów - Prezydent Adam Rams, , MOSIR Knurów Dyrektor
- Krzysztof Stolarek, AIB Knurów - Maciej Ślączka, Ryszard Szpura, Piotr
Dytko, JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA, ATEX PILCHOWICE - Prezes
Adam Jonderko, ALBUD Knurów - Prezes Zbigniew Owczarek, Górnośląska Spółka Ubezpieczeniowa Spółka Akcyjna Gliwice, Producent Przyczep
WIOLA Gliwice - Sławomir Grabowski, BIOPELL Knurów Sp. z o.o. - Prezes
Ryszard Czoik, HEMI Knurów - Prezes Eugeniusz Pajączek, CARBO TRANS
Wilcza - Prezes Grzegorz Szkółka, DTL Knurów - Prezes Małgorzata Stanik, Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Gliwice - Prezes Zdzisław
Moskwa, Apteka Św. Barbary Knurów - Lucjan Matera, Górnośląska
Spółka Brokerska Gliwice, TECHNOMEX Gliwice - Prezes Janusz Franczyk, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gliwice - Prezes Henryk
Błażusiak, BUD - METALLCO Żernica, EKO BUD Żory - Prezes Franciszek
Paździor, KOMART Knurów - Prezes Katarzyna Makarowicz, MAXPOLL Kuźnia Raciborska, Centrum Kultury Knurów - Dyrektor Jerzy Kosowski,
Kopalnia Knurów-Szczygłowice Jastrzębska Spółka Węglowa - Dyrektor
Aleksander Wardas, Kopalnia Knurów-Szczygłowice Jastrzebska Spółka
Węglowa - Dyrektor ds.Pracy Roman Noga, Mała Kwiaciarnia Knurów Renata Jaworek, ORZESKO-KNUROWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY - Prezes
Józef Kapłanek, IVETT KNURÓW - Prezes Mieczysław Ćwieląg, Starosta
powiatu Gliwickiego - Waldemar Dombek, Rada Miasta Knurów, Gmina
Gierałtowice - Wójt Joachim Bargiel, Zespół Szkolno Przedszkolny Nr3
Knurów, TVP Katowice, Przegląd lokalny knurów, Pub DOLCE VITA Knurów Mirella Kopernik, ENERGOSYSTEM RYBNIK - Prezes Witold Paweł
Opaliński,
Dotacja na organizacje XXIV Biegu Młodości została udzielona
ze środków Powiatu Gliwickiego oraz Gminy Knurów
Serdeczne podziękowanie dla Prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa, Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów Piotra Surówki, Wicestarosty
Gliwickiego Ewy Jurczyga za pomoc w organizacji XXIV Biegu Młodości
w Knurowie.
Szczególne podziękowania dla za pomoc w organizacji XXIV Biegu
Młodości dla:
- Działaczy Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie,
- Pracowników MOSIR Knurów
- Komenda Miejska Policji w Gliwicach Ruch Drogowy
- Policji w Knurowie oraz Straży Miejskiej Knurów
- Redaktorom i Dziennikarzom Przeglądu Lokalnego
- Młodzieży ze Szczygłowic
- Wszystkim pozostałym osobom, którzy pomagali przy organizacji
Składa Prezes AKB Czesław Nowak

17

SPORT

www.przegladlokalny.eu

Do trzech razy sztuka?

Debiut trenera Michała
Budnego w roli szkoleniowca
Concordii zakończył się niepowodzeniem, bowiem knurowianie ulegli w wyjazdowym
meczu R KS-ow i Grodziec.
Kilka dni po tym spotkaniu
Concordia podejmowała Unię
Ząbkowice Śląskie i tym razem
podopieczni Michała Budnego wywalczyli remis. Czy to

oznacza, że w trzecim meczu
doczekamy się pierwszego zwycięstwa pod wodzą nowego
szkoleniowca?
Przed kilkoma dniami Wydział Gier Śląskiego Związku
Piłki Nożnej poinformował,
że przerwany mecz Concordia
- Ruch Radzionków został zweryfikowany jako walkower 0:4.
PiSk

25. KOLEJKA, GRUPA I
RKS Grodziec - Concordia Knurów 2:0
1:0 Gałach 25 min (samobójcza), 2:0 Koch 32 min
Concordia: Krzywicki, Zabawczuk, Śliwa, Jaroszewski, Gałach 46 min
Karwowski, Gładkowski 46 min Kharchenko, Maciejewski, Żyrkowski
67 min Pietras, Szewczyk 75 min Malinowski, Gajewski, Młynek.
Sarmacja Będzin - Slavia Ruda Śląska 2:1, MLKS Woźniki - Przyszłość
Ciochowice 1:1, Raków II Częstochowa - Ruch Radzionków 3:2, Unia
Ząbkowice - Zieloni Żarki 5:0, Gwarek Tarnowskie Góry - Górnik Piaski 1:2, Fortuna Gliwice - Polonia Poraj 0:7, Pilica Koniecpol - pauza.

26. KOLEJKA, GRUPA I
Concordia Knurów - Unia Ząbkowice 0:0
Conc ordia: K r zy wicki, Z a 1. Ruch
bawczuk, Śliwa, Jaroszewski,
2. Sarmacja
Karwowski, Maciejewski, Żyr3. Przyszłość
kowski, Szewczyk, Gajewski,
4. Zieloni
Młynek 89 min Kharchenko,
5. Gwarek T.G.
Kozdroń 76 min Mawo.
6. Raków II
Przyszłość Ciochowice - Sarma7. Polonia
cja Będzin 0:2, Slavia Ruda Ślą8. Grodziec
ska - RKS Grodziec 0:0, Zieloni
9. Concordia
Żarki - Raków II Częstochowa
10. Unia
5:3, Ruch Radzionków - Gwarek
11. Górnik
Tarnowskie Góry 2:0, Górnik
12. Slavia
Piaski - Fortuna Gliwice 7:0,
13. Pilica
Polonia Poraj - Pilica Koniecpol
14. Woźniki
15. Fortuna
0:0, MLKS Woźniki - pauza.

54
42
42
42
39
38
35
34
34
31
31
29
28
27
4

12 punktów w 9 dni

S

obota - wygrana Concordii 1:0 w meczu IV ligi
z Zielonymi Żarki. Niedziela - zwycięstwo Concordii
3:2 z Quo Vadis Makoszowy
w spotkaniu klasy „B”. Środa - wygrana Concordii 4:3 z
Amatorem Rudziniec w meczu
klasy „B”. I w niedzielę kolejne
trzy punkty po wygranej „rezerwistów” 2:1 z Gwarkiem II
Ornontowice. To bilans czterech
ostatnich meczów trenera Damiana Mehlicha, który w ciągu
dziewięciu dni zdobył ze swymi
podopiecznymi tuzin punktów.

4. KOLEJKA:
Szczakowianka Jaworzno - Forteca Świerklany i Unia Turza
Śląska - Krupiński Suszec (mecze zakończyły się po oddaniu
gazety do druku), LKS Bełk
- Iskra Pszczyna 4:1, Radziechowy Wieprz - GTS Bojszowy
5:1, Jedność Przyszowice - GKS
II Katowice 1:2, Czarni-Góral
Żywiec - Podlesianka Katowice
3:2, Drzewiarz Jasienica - Górnik
Pszów (przy stanie 4:0 mecz
przerwany z powodu zdekompletowania drużyny gości), Unia Racibórz - Gwarek Ornontowice 4:1.

1. Bełk
2. Forteca
3. Drzewiarz
4. Jedność
5. Gwarek O.
6. Krupiński
7. Szczakowianka
8. Racibórz
9. Bojszowy
10. Iskra
11. Turza Śląska
12. GKS II
13. Radziechowy
14. Góral
15. Podlesianka
16. Pszów

67
52
45
42
37
37
37
37
35
34
34
31
28
26
19
11

Weekend ze szpadą
30 i 31 maja w hali MOSiR w Knurowie odbędą się
Igrzyska Dzieci w ramach
Mistrzostw Polski Skrzatów,
Zuchów i Dzieci w szpadzie.
W sobotę r y walizować
będą dziewczęta, natomiast w
niedzielę chłopcy (eliminacje

od godz. 10.00, a na godz.
14.0 0 zapla nowa no wa l kę
młodzików o Puchar Prezydenta Knurowa).
W sobotę na planszach
odbędzie się też Turniej Dinozaurów (od godziny 12.00).

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

PiSk

z maturami, urlopami, pracą
zawodową, opieką nad dziećmi
i innymi obowiązkami.
Swój wkład w te zwycięstwa
ma również moja rodzina, a
w szczególności żona, której
dziękuję za wyrozumiałość w
tych zwariowanych trenerskich
dniach.
Z racji tego, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, czekamy na kolejne trzy punkty,
wszak w najbliższy weekend
Concordia II zagra z ostatnim
w tabeli KS Bojków.

Klasa B

25. KOLEJKA:
Wyzwolenie Chorzów - Orzeł Mokre 1:3, LKS 1908 Nędza - Zuch
Orzepowice 3:1, Tempo Paniówki - ŁTS Łabędy 2:0, Zamkowiec
Toszek - Wawel Wirek 0:1, Wilki Wilcza - KS 94 Rachowice 1:1, Energetyk ROW II Rybnik - Buk Rudy Wielkie 3:0, MKS Zabrze-Kończyce
- Czarni Pyskowice 2:3, Urania Ruda Śląska - Sokół Orzesze 2:1.

26. KOLEJKA:
Orzeł Mokre - Urania Ruda
Śląska 7:1, ŁTS Łabędy - LKS
1908 Nędza 0:0, Buk Rudy
Wielkie - Zamkowiec Toszek
1:2, Wawel Wirek - Wilki Wilcza 0:2, Zuch Orzepowice Energetyk ROW II Rybnik 0:4.
Mecze Sokół Orzesze - MKS
Zabr ze - Kończyce, Czarni
Pyskowice - Tempo Paniówki,
KS 94 Rachowice - Wyzwolenie Chorzów zakończyły się
po oddaniu gazety do druku.

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

Damian Mehlich

PiSk

Klasa okręgowa

25. KOLEJKA, GRUPA II
Krupiński Suszec - LKS Bełk 0:2, GTS Bojszowy - Unia Turza Śląska
0:0, Iskra Pszczyna - Drzewiarz Jasienica 2:1, Forteca Świerklany
- Jedność Przyszowice 2:2, Gwarek Ornontowice - Szczakowianka
Jaworzno 3:2, Podlesianka Katowice - Radziechowy Wieprz 1:3, GKS II
Katowice - Czarni-Góral Żywiec 1:1, Górnik Pszów - Unia Racibórz 1:5.

- To taki trenerski hat-trick
„plus”, z którego jestem dumny
- mówi szkoleniowiec, który na
co dzień prowadzi drugi zespół
Concordii, a w trybie awaryjnym usiadł również na ławce
pierwszej drużyny. - Miło mi i
cieszę się, że tak te ostatnie mecze
wypadły. Mam nadzieję, że te
cztery zwycięstwa to taki powiew
optymizmu w tym trudnym dla
klubu momencie. Jednocześnie
chciałbym podkreślić, że duża w
tym zasługa zawodników, którzy
musieli się nieźle nakombinować, by pogodzić treningi i mecze

Foto: Piotr Skorupa

IV liga
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Piłkarskie propozycje
30 MAJA, GODZ. 16.00
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Victoria Pilchowice - Start Kleszczów
KS Bojków - Concordia II Knurów

30 MAJA, GODZ. 11.00
4 liga, grupa I
Slavia Ruda Śląska - Concordia Knurów

30 MAJA, GODZ. 17.00
4 liga, grupa II
Szczakowianka Jaworzno - Jedność 32 Przyszowice
Klasa okręgowa
Wilki Wilcza - Buk Rudy
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Naprzód Żernica - Sokół Łany Wielkie

31 MAJA, GODZ. 14.00
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Jedność 32 II Przyszowice - Zryw Radonia

31 MAJA, GODZ. 15.00
Klasa okręgowa
Tempo Paniówki - Sokół Orzesze

31 MAJA, GODZ. 17.00
3 liga kobiet
Wilki Wilcza - Polonia Tychy
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Społem Zabrze - Gwiazda Chudów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

W dziewiątkę
pokonali lidera!

W

niedzielę drugi zespół
Concordii podejmował
lidera - Gwarka II Ornontowice - i w niecodziennych
okolicznościach zainkasował
komplet punktów. Owa niecodzienność związana jest z
kłopotami kadrowymi knurowian, którzy mimo, że nie
zostali ukarani czerwonymi
kartkami, mecz kończyli w...
dziewiątkę.
- Kilku zawodników rezerw bierze ostatnio czynny
udział w rozgrywkach IV ligi
i w związku z tym nie wszyscy
mogą w pełny m w y miarz e
czasowym wystąpić w rezerwach - informuje trener Damian Mehlich. - W niedzielę
miałem do dyspozycji tylko
dwunastu piłkarzy, ale i tak

poradziliśmy sobie w trudnym
meczu z liderem. A skład zaczął się sypać w 37 minucie,
gdy kontuzji doznał Bylak.
W jego miejsce wszedł jedyny
rezerwowy Walentynowicz, ale
już od 42 minuty musieliśmy
grać w dziesiątkę, bowiem ze
względu na kolejną kontuzję
boisko opuścił Pietras. Mecz
kończyliśmy w dziewiątkę, bo
Malinowski dzień wcześniej
wystąpił kilkanaście minut w
meczu IV ligi i w niedzielę nie
mógł grać do ostatniego gwizdka sędziego.
Problemów, jak widać, nie
brakowało. Nie może zatem
dziwić, że wygrana w takich
okolicznościach cieszy szczególnie.
PiSk

MECZ ZALEGŁY Z 3 MAJA:
Concordia II Knurów - Amator Rudziniec 4:3
Bramki dla zwycięzców: Mastyj, Krusiński, Karwowski, samobójcza.
Concordia II: Widera, Bylak, Folcik, Smętek, Wiszniowski od 30
min Gałach, Krusiński, Karwowski, Kutypa, Malinowski od 46 min
Juzwuk, Kozdroń od 75 min Hałas, Mastyj.

23. KOLEJKA
Concordia II Knurów - Gwarek II Ornontowice 2:1
Bramki dla zwycięzców: Folcik, Mastyj.
Concordia II: Krzywicki, Bylak od 37 min Walentynowicz,
Folcik, Smętek, Juzwuk, Malinowski (ze względu na występ w
pierwszej drużynie mógł grać do 72 min - brak zmiany), Pietras
(kontuzja w 42 minucie - brak
1. Gwarek II
50
zmiany), Przesdzing, Krusiń2. Świbie
48
ski, Kutypa, Mastyj.
3. Pawłów
47
Start Kleszczów - Piast Paw4. Pławniowice
47
łów 0:3, Amator Rudziniec
5. Burza
42
- Victoria Pilchowice 2:3,
6. Concordia II
41
Quo Vadis Makoszowy - KS
7. Quo Vadis
33
Bojków 4:2, Naprzód Świbie 8. Ciochowice II
31
LKS 45 Bujaków 7:2, Olimpia
9. Amator
29
Pławniowice - Pr zyszłość
10. Kleszczów
26
11. Ziemięcice
24
II Ciochowice 2:6, Pogoń
12. Bujaków
21
Ziemięcice - Burza Borowa
13. Victoria
18
Wieś 0:7.
14. Bojków
8
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24

osoby wzięły
udział w okolicznościow ym spotkaniu po latach, jakie zorganizował trener Jerzy Ignacek z
okazji swych 75. urodzin.
Pierwotnie z okazji tego
jubileuszu miał się odbyć mecz
piłkarski, jednak po tragicznych wydarzeniach z 2 maja,
do jakich doszło w czasie i po
spotkaniu ligowym Concordii

Foto: prywatne

100. lat Panie
Trenerze!

z Ruchem Radzionków, urodzinowe uroczystości zostały
ograniczone jedynie do towarzyskiego spotkania przy kawie.
O tym, jak szanowaną osobą jest jubilat, świadczyć może
przyjazd do Knurowa m.in.
jego byłego podopiecznego Jerzego Dudka, a także kolegów
po fachu - Jerzego Janoszki czy
Marcina Bochynka.

W

Ambasador

Jerzy Ignacek (drugi z lewej) cieszy się olbrzymią
sympatią nie tylko wśród swoich byłych
podopiecznych

PiSk

„Trójka” w czołówce
Patrycja Hruzik, 3. Justyna
Fil, - pchnięcie kulą - 2. Angelika Szpak, 4x100 m - 2.
MG-3, - końcowa klasyfikacja
dziewcząt: 1. Gimnazjum Nr
11 Gliwice, 2. Gimnazjum Nr
3 Gliwice, 3. Miejskie Gimnazjum Nr 3 Knurów,
- chłopcy - 100 m - 2. Sebastian Dmowski, 3. Mateusz
Pauliński, - 300 m - 2. Wojciech Kostelecki, - 1000 m - 2.

Marcin Olesiński, - 4x100 m
- 2. MG-2, - końcowa klasyfikacja chłopców: 1. Gimnazjum
Nr 11 Gliwice, 2. Miejskie
Gimnazjum Nr 3 Knurów, 3.
Gimnazjum w Toszku.
Dodajmy, że uczniowie
Miejskiego Gimnazjum nr 3
w Knurowie zakwalifikowali
się do finału wojewódzkiego
w konkurencji biegu sztafetowego. Na szczeblu rejonu

W

czoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie
zakończyły się rozgrywki Ligi
Europy w sezonie 2014/2015.
Finałową parę tworzyły reprezentacje klubów z Ukrainy i
Hiszpanii: Dnipro Dniepropietrowsk i Sevilla FC.
Wiemy, że na trybunach
warszawskiego stadionu zasiedli m.in. mieszkańcy Knurowa, którzy mogli być dumni
z fa k t u , i ż A mba s adorem

rywalizację wygrała sztafeta
w składzie: Mateusz Pauliński,
Sebastian Dmowski, Mateusz
Kwietniowski, Marcin Olesiński oraz Wojciech Kostelecki
(rezerwowy).
Opiekunem grupy chłopców był Przemysław Kopiecki, z kolei za przygotowania
dziewcząt odpowiedzialna była
Ola Podsiadło.

Finału Ligi Europy był Jerzy Dudek. Był y bramkarz
Concordii, a następnie reprezentant Polski i zwycięzca
Champions League, zaprosił
na ten niecod zienny mecz
m.in. kolegów z boiska - Zenona Gałacha i Bronisława
Siwca, a także swego byłego
trenera Jerzego Ignacka, który
niedawno obchodził swoje 75.
urodziny.
PiSk

Marcin Klaczka
trenerem w APN

PiSk

Foto: MG-3

Gliw icach odbyły się drużynowe
zawody lekkoatletyczne na szczeblu rejonowym.
Dziewczęta z Miejskiego Gimnazjum nr 3 zajęły 3. miejsce,
natomiast chłopcy uplasowali
się na 2. pozycji.
Miejsca na „pudle” w poszczególnych konkurencjach
zajęli:
- dziewczęta - 100 m - 2.

Foto: laczynaspilka.pl

www.przegladlokalny.eu

Foto: MG-3

Foto: Piotr Skorupa

Marcin Klaczka wśród
swych podopiecznych
z knurowskiej Akademii

Sztafeta chłopców awansowała do finału
wojewódzkiego

Dziewczęta z gimnazjalnej „Trójki” zajęły
w klasyfikacji drużynowej 2. miejsce

„6” z kompletem zwycięstw

W

druż y nę w yłoniono grając
systemem „każdy z każdym”.
Z kompletem zwycięstw
ry walizację zakończyły
uczennice MSP-6 w Knurowie, pokonując 24:21 MSP-1,
26:16 MSP-2 i 32:24 Czuchów.

W zwycięskiej drużynie wystąpiły: Aleksandra Prokop,
Ju lia Włochow icz, Nata lia
Pa ra, Weroni k a Kupniewska, Klaudia Czarnata, Daria
Starzomska, Pola Michalska,
Kornelia Przy tuła, Barbara

Trzebuniak, Klaudia Trela i
Jagoda Karmowska. Nauczyciel: Dorota Gardzioła.
Stroną organizacyjną turnieju zajmowali się Dorota
Nowak i Stanisław Rudzki.
PiSk

Foto: UKS 6 Polho Czuchów

M iejsk iej Sz kole
Podstawowej nr 1
odbył się kolejny
turniej w dwa ognie. Tym razem adresowany był do uczennic klas V. Na starcie stanęły
cztery zespoły, a zwycięską

J

Zwycięska drużyna MSP-6 w turnieju dziewcząt klas V w dwa ognie
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ako piłkarz grał na najwyższym ligowym szczeblu broniąc barw m.in. Dyskobolii
Grodzisk Wielkopolski, Lechii/Polonii Gdańsk, Ruchu
Radzionków, Podbesk idzia
Bielsko-Biała i Ruchu Chorzów.
W minionym tygodniu Marcin
Klaczka - bo i nim mowa - rozpoczął nowy rozdział w swym
życiu i po raz pierwszy poprowadził trening w roli trenera
Akademii Piłki Nożnej założonej przez Marcina Brosza.

- Muszę przyznać, że przed
pierwszym treningiem miałem
większą tremę niż przed występami w ekstraklasie - powiedział nam z uśmiechem na
twarzy, po zajęciach z rocznikiem 2008.
Dodajmy, że 41-letni Marcin Klaczka przez wiele sezonów był zawodnikiem Concordii Knurów, a obecnie wybiega
jeszcze na boisko w koszulce
Tempa Paniówki.
PiSk

Klasa A
26. KOLEJKA:
Gwarek Zabrze - Salveo Drama Kamieniec 4:1, Carbo
Gliwice - Orły Bojszów 3:0,
Stal Zabrze - Społem Zabrze
3:2, Gwiazda Chudów - Walka
Zabrze 3:1, Ruch Kozłów Sokół Łany Wielkie 3:3, Tęcza
Wielowieś - Naprzód Żernica
0:2, MKS Zaborze Zabrze Jedność 32 II Przyszowice
6:1, Zryw Radonia - Młodość
Rudno 2:2.

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

60
50
48
43
43
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38
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35
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20
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