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Wybory prezydenckie

Knurów

Liderzy łeb w łeb, reszta w ogonie

Mocne podium, potem długo, długo nic i... polityczny plankton
– taki wniosek nasuwa się po niedzielnych wyborach
prezydenckich. O tym, kto zostanie prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej, wyborcy zdecydują 24 maja

W

poniedziałkową noc Państwowa Komisja Wyborcza
podała wyniki. Najwięcej
głosów zebrał Andrzej Duda – 34,76
proc. Bronisław Komorowski otrzymał 33,77 proc. głosów, Paweł Kukiz
– 20,8 proc. Następni są: Janusz Korwin-Mikke – 3,24 proc., Magdalena
Ogórek – 2,38 proc., Adam Jarubas
– 1,6 proc., Janusz Palikot – 1,42
proc., Grzegorz Braun – 0,83 proc.,
Marian Kowalski – 0,52 proc., Jacek
Wilk – 0,44 proc. i Paweł Tanajno – 0,2
proc. Do urn poszedł niemal co drugi
uprawniony do głosowania – frekwencja wyniosła 48,96 proc.
W Knurowie wyniki nie odbiegały
wiele od ogólnokrajowej średniej, choć
inna była kolejność. Najliczniejsze
poparcie uzyskał Komorowski – 33,75
proc., natomiast na Dudę zagłosowało
31,92 proc. wyborców. Zdecydowanie

Knurów

lepszy niż w skali kraju wynik osiągnął
Kukiz (25,89 proc.).
Wyraźnie odmienne preferencje
w yborcze mają mieszkańcy gmin
Gierałtowice i Pilchowice. W pierwszej Duda wygrał z Komorowskim, w
drugiej to urzędujący prezydent ma
znacząco więcej (o 10 punktów procentowych) zwolenników niż pretendent.
Podobnie jak w całym kraju, także
w naszym regionie polityczne podium
opanowali Duda, Komorowski i Kukiz.
Ich konkurenci pozostali daleko w tyle.
W gminie Gierałtowice Duda
otrzymał 36,6 proc. Komorowski 32,08 proc., Kukiz 24,17 proc. Ta trójka
zdeklasowała pozostałych pretendentów do prezydentury. Korwin-Mikke
otrzymał 2,41 proc. głosów, Ogórek –
1,79 proc., Palikot – 0,89 proc., Braun
– 0,73 proc., Jarubas – 0,52 proc.,
Wilk – 0,38 proc., Kowalski – 0,31

proc., Tanajno – 0,13 proc. Frekwencja
57,42 proc.
W gminie Pilchowice zwyciężył
Komorowski – 40,09 proc., drugi
był Duda – 30,97 proc., trzeci Kukiz
– 20,68 proc. Pozostali uzyskali: Korwin-Mikke – 2,65 proc., Ogórek – 2,13
proc., Palikot – 1,24 proc., Jarubas
– 0,91 proc., Braun – 0,49 proc., Wilk –
0,38 proc., Kowalski – 0,3 proc., Tanajno – 0,14 proc. Frekwencja: 47,29 proc.
W skali powiatu gliwickiego najwięcej głosów otrzymał Komorowski
– 36,22 proc. Duda uzyskał 31,18 proc.,
a Kukiz – 23,51 proc. Frekwencja wyniosła 46,69 proc.
W województwie śląskim wygrał
Komorowski (35,25 proc.) przed Dudą
(31,4 proc.) i Kukizem (23,59 proc.).
Do urn poszło 49,87 proc. uprawnionych do głosowania.
/bw/

Źródło: PKW

Piją na widoku

Wiosna. Dowód? Zielone skwery, kwitnące
ogrody i... wysyp pijanych na miejskich
zieleńcach...

T

o już taka tradycyjna zależność:
im więcej stopni, tym więcej promili. Mowa o korzystających z uroków
wiosny i wzmacniających odczucia
sączeniem (przesadnym) napojów
wyskokowych. Są skutki.
W ubiegłą środę po południu
przy ul. Szpitalnej uwagę strażników
miejskich zwrócił starszy mężczyzna
siedzący w pobliżu jednego z lokali.
Jak się okazało, pan niespecjalnie był
ruchliwy, gdyż przeszkadzał mu w tym
wypity alkohol. Mundurowi postarali
się, by trafił pod opiekę rodziny.
Jeszcze mocniej promile dał y
się we znaki mężczyźnie, na którego
patrol Straży Miejskiej natknął się
przy ul. 1 Maja w poniedziałek, przed
godziną 2 w nocy. Nadmiar procentów wręcz rozłożył knurowianina na
łopatki. Strażnicy sprawili, że resztę
nocy spędził w domu, a nie pod gołym
niebem.
W piątek wieczorem podpadł
strażnikom mężczyzna świętujący

W szpitalu wygrał Kukiz

Jeden z 22 obwodów wyborczych znajdował się w knurowskim szpitalu. Wśród
głosujących pacjentów największym poparciem cieszył się Kukiz. Otrzymał 14
głosów. O 1 więcej niż Duda i o 14 niż Komorowski. Po 2 głosy uzyskali Jarubas
i Ogórek, 1 – Korwin-Mikke. Pozostali kandydaci nie znaleźli uznania wyborców.

Zginęły klucze

- Zgubiłem klucze z pilotem do
skody – poinformował nas jeden
z Czytelników. Z nadzieją, że inni
pomogą mu odnaleźć zgubę. Do
zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w rejonie ul. Mieszka I.
Osoby mogące pomóc proszone
są o kontakt telefoniczny pod numerem 600 230 363.

początek weekendu w sąsiedztwie
ratusza. Ukarali go 100-złotowym
mandatem. Pan odmówił okazania
dokumentu tożsamości i – oględnie
mówiąc – nie wykazywał zrozumienia
dla działania mundurowych. Funkcjonariusze zmuszeni zostali do obezwładnienia mężczyzny i przewiezienia
go do Komisariatu Policji. Pamiątką z
zajścia będzie dlań jeszcze jeden mandat – tym razem wartości 300 zł.
Kolejne dwie osoby nie będą mile
wspominać sobotniego wieczoru w
rejonie ul. Piłsudczyków. Do ceny
pitego alkoholu będą musiały doliczyć
koszt nałożonych przez Straż Miejską
mandatów.
/bw/

Konkurs

Humor
w Grzejniku

Wieczór z humorem już 17 maja
o godz. 19 w Grzejnik Cafe. Na
scenie wystąpią gwiazdy Stand-up:
szokujący ostrymi puentami Antoni
Syrek-Dąbrowski, propagujący humor... smutny i nieśmieszny Michał
Kempa oraz uczestnik programów
telewizyjnych Maciej Adamczyk.
Dla naszych Czytelników mamy
dwa bilety na niedzielne wydarzenie. Otrzymają je dwie pierwsze
osoby, które zadzwonią do nas w
piątek o godz. 9 (nr tel. 32 332 63
76) i odpowiedzą na jedno proste
pytanie: Co robi seler na plaży?
jb

/bw/

Knurów

Rodzina z „Koksoremu”

Przyjeżdżają z całej Polski, aby w drugi piątek maja wspólnie świętować
Dzień Hutnika. Byli pracownicy zakładu „Koksorem”, mimo upływu lat
i oszronionych skroni, wciąż czują się wielką zakładową rodziną

P

racownicy z rozrzewnieniem wspominają lata
pracy w „Koksoremie”.
- Pamiętam niezwykle serdeczną i ciepłą atmosferę. Pracowników, tuż po przekroczeniu bramy,
witała muzyka, m.in. piosenki Piotra Fronczewskiego, który wtedy był bardzo popularny - wspomina
Franciszek Szołtysek . - Aż się chciało przychodzić
do pracy.
Koksoremowcy do dzisiaj pielęgnują więzi powstałe kilkadziesiąt lat temu wśród zakładowych
maszyn. Pomysłodawcą corocznych spotkań był
Edward Wosz, w latach 80. dyrektor „Koksoremu”.
Inicjatywa dyrektora przetrwała, mimo że byli
pracownicy rozjechali się po całym świecie.
8 maja koksoremowcy spotkali się w restauracji
„Kredens”. Świętowanie rozpoczęło wniesienie
sztandaru i chóralne zawołanie: „Niech się święci
Dzień Hutnika”.
- Przyszło 37 osób - mówi pan Franciszek. - Było
bardzo miło. Powspominaliśmy dawne czasy, chwilą
ciszy uczciliśmy tych, którzy odeszli na wieczną
emeryturę, m.in. 92-letniego pana Mirosława Junkierta. Pan Mieczysław często przychodził na nasze
spotkania.
Chwile spędzone w gronie dawnych znajomych
i starych przyjaciół minęły szybko.
- Mamy nadzieję, że tradycja organizowania
spotkań będzie trwała przez długie lata - podkreślają koksoremowcy.
jb, foto: arch. organizatorów
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potłukł wazony i połamał ławki
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Knurów

Wielka szkoda
Co prawda 5 maja nie udało się
złodziejowi odjechać volkswagenem
passatem z parkingu przy ul. Ziętka,

ale przy próbie kradzieży porządnie
go uszkodził. Właściciel oszacował
szkody na 10 tys. zł.
/g/

Paniówki

Czekając na robota
Bohaterow ie sz t u k i Sa muela
Becketta czekali na Godota. W podobnej sytuacji znalazł się klient z
Paniówek, bezskutecznie oczekujący
kilka tygodni na... robota kuchenne-

go. Sprzedawca z portalu aukcyjnego
nie wywiązał się z umowy, na poczet
której zainkasował aż 3,7 tys. zł.
/g/

Apele i przestrogi nie pomagają
- policjanci gliwickiej drogówki
tydzień w tydzień wyłapują
nietrzeźwych kierowców

Knurów

Konar zmiażdżył granit
W poniedziałkowy poranek wielu knurowian
przyszło sprawdzić, jakie szkody poczyniła
ułamana odnoga kasztanowca

reklama

Knurów
Foto: Justyna Bajko

S

tarsza pani przyszła razem z córką sprawdzić, czy ucierpiał ich
rodzinny pomnik.
- Na szczęście nie jest aż tak źle.
Tylko ławeczka połamana - wzdycha
knurowianka. - Rano do mamy zadzwoniła kuzynka, zapytała: „Ciociu,
a byłaś już na cmentarzu?”
- Aż mi krew odpłynęła, jak mi powiedziała, co się stało. Nawet śniadania
nie dokończyłam, tylko tak jak stałam,
przyszłam zobaczyć, co się stało - dodaje mama knurowianki.
Pani Maria była w niedzielę na
cmentarzu.
- Codziennie przychodzę odmówić
koronkę. Usłyszałam coś. Jakiś trzask,
a potem huk. Ale nawet nie pomyślałam, że to drzewo runęło - opowiada.
- Szybko przyjechała Straż Miejska. Podobno ktoś stał niedaleko tego drzewa
i ledwo uciekł. A wyobraża pani sobie,
co by było, gdyby ten kasztanowiec
runął w listopadzie? Przecież tutaj są
tłumy! Cud, że nikt nie zginął.
W poniedziałek konar został pocięty na kawałki i usunięty, odsłaniając
spustoszenia: zmiażdżone pomniki,
stłuczone flakony, połamane ławki.
- Prawie 8 tysięcy zapłaciłam za pomnik. Kto mi za to zwróci? - zastanawia
się starsza knurowianka.
Tą częścią cmentarza opiekuje się
parafia Matki Bożej Częstochowskiej.
- Cmentarz jest ubezpieczony uspokaja proboszcz Jan Buchta. - Proszę wszystkie szkody zgłaszać bezpośrednio do kancelarii parafialnej.
Czy ktokolwiek się spodziewał, że
kasztanowiec runie? Ksiądz proboszcz
podkreśla, że natura potrafi zaskakiwać.
- Drzewo wyglądało na zdrowie.
To, co się stało, było nie do przewidzenia. Kasztanowce są pod ochroną. Nie
otrzymałbym zgody na wycięcie zdrowych drzew - mówi proboszcz Buchta.

Foto: KMP Gliwice

W niedzielę, około godz. 15, na cmentarzu przy
ul. 1 Maja runął konar kasztanowca. Siła uderzenia
była na tyle duża, że zniszczyła granitowe płyty
nagrobne. - Aż się popłakałam, kiedy to zobaczyłam
- mówi knurowianka odwiedzająca grób bliskich

Majowe żniwo

P

olicjanci z gliwickiej drogówki
mają pełne ręce roboty. Tylko
w ostatnim tygodniu odebrali nietrzeźwym kierowcom kilka praw
jazdy. Stawkę otworzył 40-latek
zatrzymany w czwartek o godz.
22.00. Alkomat wskazał u niego
0,75 promila. Dzień później w ręce
policji wpadło kolejnych dwóch
nietrzeźwych: 47-letni rowerzysta
przemierzający ul. Dowrcową miał
w wydychanym powietrzu aż 3,2
promila, a 37-latek jadący volkswagenem passatem przez ul. Wilsona

zanotował wynik 1,2 promila.
Sobotnia kontrola pozwoliła
zatrzymać na ul. 1 Maja kierowcę
będącego pod wpły wem narkotyków.
W poniedziałek rano drogówka
wyłuskała spośród zmierzających
do pracy dwóch tzw. wczorajszych
kierowców. Wpity wcześniej alkohol nie zdążył wyparować z ich
organizmów. Zatrzymany na ul. 1
Maja 67-latek miał 1,05 promila, a
55-latek 0,5 promila.
/g/

Knurów

Knurów

Komisariat Policji prowadzi czynności w sprawie nietrzeźwej matki
(1,26 promila), która 8 maja o godz.
13.00 zajmowała się swoim niespełna 2-letnim dzieckiem. Interwencja
mundurowych możliwa była dzięki
anonimowemu zgłoszeniu.

Policjanci z knurowskiego komisariatu szukają sprawców pobicia, do
jakiego doszło 4 maja o godz. 11.00
przy ul. Batorego. Poszkodowany
27-latek zeznał, że napastników było
dwóch. Po ataku skradli mężczyźnie
1800 zł.

Mamuśka... Z pięściami
/g/

/g/

reklama

jb
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podziękowanie

Foto: Bogusław Wilk

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Wszystkim, którzy wzięli udział
w uroczystościach pogrzebowych,
a w szczególności licznie przybyłym kibicom
oraz Firmie Pogrzebowej SACRUM z Zabrza
za wszelką pomoc w zorganizowaniu ostatniej drogi
Ś.P.

Bliżej ludzi

DAWIDA DZIEDZICA
składa Rodzina

Knurów

reklama

Otwarcie biura miało
krótką, ale uroczystą
i podniosłą, oprawę

Od dwóch tygodni w Knurowie działa Biuro
Poselskie Piotra Pyzika. – Zależy mi na jak
najlepszym kontakcie z mieszkańcami – zapewnia
parlamentarzysta

K

nurowskie biuro jest czwartą
– po Gliwicach, Tarnowskich Górach i Toszku –
placówką posła PiS. Mieści się przy
ul. Dworcowej 10a (wejście od ul.
Pocztowej).
Oficjalne otwarcie miało krótką,
acz uroczystą, oprawę, z udziałem
m.in. radnych powiatowych Adama
Ostaleckiego i Stanisława Rudzkiego
oraz radnego miejskiego Pawła Szkatuły. Placówkę poświęcił ks. Mirosław

Pelc, proboszcz parafii pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego.
- Nie mam wątpliwości, że to biuro
będzie potrzebne – mówi poseł Pyzik.
– Pewność tę daje mi doświadczenie
z funkcjonowania trzech wcześniej
uruchomionych placówek. Czego jak
czego, ale problemów mieszkańcom
nie brakuje. Wielu z nich szuka pomocy u parlamentarzystów. Chcę im
ułatwić kontakt.
Z jakimi bolączkami najczęściej

Powiat. Obrady rady

Konstytucja
i dobrze zasłużeni
Dr Gisela Kensy-Reginek z Knurowa
i Stefan Kusz z Wielowsi zostali tegorocznymi
laureatami nagrody Bene Meritus

N

agroda Bene Meritus (z łaciny: dobrze zasłużony) przyznawana jest
co roku przez Radę Powiatu Gliwickiego osobom i instytucjom, których
działalność przynosi korzyści i chlubę
mieszkańcom regionu.
Dr Kensy-Reginek jest lekarzem,
pediatrą od lat służącą pomocą naj-

młodszym pacjentom z Knurowa i okolic. Stefan Kusz to tyleż rolnik, co
społecznik i polityk (m.in. jako poseł
i wieloletni radny gminny).
W kategorii zbiorowej nagrodę przyznano Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta
Kotulin oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół
Chorych „Hospicjum w Pyskowicach”.

zaglądają do biur poselskich?
- Lista problemów byłaby naprawdę długa. Jednak wśród nich
najwięcej jest spraw wymagających
interwencji prawnej – przyznaje
poseł Pyzik. – Oczywiście bezrobocie, bieda, poczucie braku perspektyw, czy choćby kłopoty ze służbą
zdrowia też odciskają swoje piętno.
Biuro czynne jest w poniedziałki, w godzinach od 16 do 18.
/bw/

Oficjalnie do grona radnych dołączył Józef Kruczek. Zastąpił Andrzeja
Hosza, który złożył mandat, gdyż został
powołany na stanowisko wicewójta
gminy Rudziniec.
Sesja odbyła się 30 kwietnia. Termin dał pretekst do odniesienia się do
Konstytucji 3 Maja. Do święta nawiązał występ uczniów klasy mundurowej
z II LO w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie. Wiersze i teksty
historyczne uzupełniła projekcja filmu, zrealizowanego przez uczniów,
a przy pominającego okoliczności
uchwalenia konstytucji. Nastolatki
nakręciły go w pałacu w Przyszowicach. W realizacji pomogło im Towarzystwo Miłośników Przyszowic.
Następna sesja Rady Powiatu Gliwickiego zaplanowana została na 28
maja.
/sisp, bw/

fotokrytyk
Mieszkańców bloku przy ul.
Wilsona 5 zastanawia widok worka
ze śmieciami tuż przed ich klatką.
- Śmieci leżą już od miesiąca.
Z worka wysypują się kawałki płytek,
papierowe i plastikowe opakowania.
Odpadki leżą obok ławki. Nie można nawet spokojnie usiąść - mówi
mieszkaniec.
- Przechodzę tędy kilka razy
dziennie i ten widok bardzo mnie
denerwuje - dodaje knurowianin
mieszkający nieopodal.
Skąd wzięły się śmieci?
- Któryś z sąsiadów najprawdopodobniej robił remont i po prostu
po sobie nie posprzątał. Nieładnie... podsumowuje mieszkaniec Wilsona.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 11.05.2015 r.
do 31.05.2015 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - siedem części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
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Drzwi nie na „wystawkę”
Dlaczego drzwi to
nie wielki gabaryt
– zastanawia się
knurowianin?
- Właśnie odbierano u nas odpady
wielkogabarytowe – zadzwonił do
nas we wtorek pan Mirosław. – Wystawiłem między innymi oszklone
drzwi i okazało się, że te drzwi nie
zostały zabrane, bo się nie kwalifikują.
Podobno zaliczają się do odpadów
poremontowych, a nie do wielkich
gabarytów. Jak to możliwe, tapczan z
drewna wzięty, lustra – wzięte. A drzwi
to też drewno i szkło, ale się zaliczają do
poremontowych i tego nie biorą. Czym
to się różni? A czy jak wyjmę szybę z
tych drzwi to już będzie wtedy odpad
wielkogabarytowy? Powiedziano mi, że
można to gdzieś nieodpłatnie zawieźć,
ale jak ja mam takie drzwi zmieścić do
mojego auta?
Dlaczego drzwi nie są zaliczane
do wielkich gabarytów? - Odpady
wielkogabarytowe to są rozmaite
przedmioty stanowiące wyposażenie
domu – tłumaczy Brygida Poręba,

k ierow ni k Dzia łu Ha nd lowego i
Gospodarki Odpadami PPHU „KOMART” sp.z o.o., który na zlecenie
gminy przeprowadza zbiórkę odpadów wielkich gabarytów. – To na
przykład meble, duże zabawki, deski
do prasowania, pierzyny, dywany, itp.
Natomiast to, co stanowi integralną
część mieszkania - części budowlane,
czyli ceramika łazienkowa czy właśnie
drzwi, to tzw. odpady poremontowe.
Na stronie internetowej KOMART-u można znaleźć informacje, co
jest odpadem wielkogabarytowym,
a co nim nie jest. Drzwi jako odpad
poremontow y – nieważne, drewniane czy plastikowe, materiał nie
ma tu znaczenia – nie nadają się do
wystawienia z wielkimi gabarytami,
można je za to codziennie bezpłatnie
zostawić w jednym z PSZOK-ów (w
Knurowie są dwa: przy ul. Szpitalnej
i ul. Szybowej).
- Stał się cud. Po tym, jak zadzwoniłem do KOMART-u, panowie
wrócili i zabrali te moje drzwi – mówił
następnego dnia pan Mirosław. – Ale
idąc do sklepu widziałem, że inne drzwi
ciągle stoją.
MiNa

Piesi na zebrze są bezpieczniejsi, a i dola
wyjeżdżających z parkingu może wkrótce się poprawi
Knurów

Słupki bronią Niepodległości

O

bok miejskiego Ratusza, od
czasu, gdy powstał tam duży
parking, raczej nie powinno
być problemów z postawieniem samochodu. Ciągle można też parkować w
pobliżu – wzdłuż ulicy Niepodległości.
Ostatnio jednak kilku miejsc tam ubyło. Naprzeciwko szpitala pojawiły się
biało-czerwone słupki uniemożliwiające parkowanie. Stało się to na zlecenie
katowickiego ZDW, zarządcy drogi.
– Ta zmiana organizacji ruchu
została wykonana na wniosek władz
Knurowa – przyznaje Ryszard Pacer,
rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach.
- To była inicjatywa i wnioski radnych – informuje Anna Lewandowska,
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska.
Po co są potrzebne te słupki? Otóż
ma to związek przede wszystkim z
przebiegającą tamtędy „zebrą”. Samochody parkujące naprzeciw szpitala
stwarzały niebezpieczeństwo nie tyle

Knurów

Podziel się krwią i uratuj życie

Po raz ósmy PCK, Klub HDK im. dra Ogana i Grupa
Muszkieterów zapraszają do akcji „Zbieramy krew dla Polski”

- Specjalny ambulans Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanie w sobotę, 16 maja, na parkingu przed Intermarché i Bricomarché
przy ul. Szpitalnej 42 – mówi Adam
Pobłocki, prezes Klubu Honorowych
Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana
w Knurowie. – Akcja odbędzie się w
godzinach 9-14.
Krwiodawcy muszą spełnić kilka
podstawow ych warunków: być w
wieku 18-65 lat, ważyć co najmniej 50
kg i posiadać dokument tożsamości
ze zdjęciem. Nie mogą dzień wcześniej spożywać alkoholu oraz innych
używek. A w dniu akcji powinni zjeść
lekki posiłek i napić się trochę wody
- w czasie upałów krew jest nieco bardziej gęsta.
- Każdy, kto zdecyduje się na oddanie krwi, uzyska bezpłatnie wyniki
swoich badań laboratoryjnych. Każdy

krwiodawca otrzyma w tym roku
breloczek ratunkowy, zawierający maseczkę do sztucznego oddychania i jednorazowe rękawiczki. Jest to nowość,
wprowadzona w ramach propagowania
idei pierwszej pomocy – informują
organizatorzy. Wśród krwiodawców
rozlosowane zostaną też profesjonalne
apteczki samochodowe.
Poborowi krwi w Knurowie towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, a
wśród nich pokazy pierwszej pomocy i
ratownictwa oraz konkurs plastyczny.
Oddający krew otrzymają też poczęstunek. Zainteresowani uzyskają również dodatkowe informacje i materiały
na temat honorowego krwiodawstwa
w specjalnym punkcie „Zostań Krwiodawcą – Ratownikiem”.
Knurów będzie jedną ze 144 miejscowości uczestniczących w akcji.
- Realizując kolejny rok z rzędu

kampanię „Zbieramy krew dla Polski”,
podkreślamy wagę krwi jako daru
ratującego zdrowie i życie człowieka.
Mamy nadzieję, że w 2015 r., podobnie
jak w latach poprzednich, przybędzie
honorowych dawców – podkreśla Eliza
Orepiuk-Szymura, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy
Muszkieterów. - Zachęcamy wszystkich
mieszkańców Knurowa i okolic do przyłączenia się do naszej inicjatywy.

Foto: Mirella Napolska

Knurów

Słupki przy „zebrze” ułatwiają przejście pieszym, czynią też
ich bardziej widocznymi dla kierowców

dla zmotoryzowanych, ile dla pieszych.
To przejście funkcjonuje bez sygnalizacji świetlnej, a korzysta z niego
sporo osób. Auta stojące po obu stronach przejścia utrudniały piechurom
widoczność. Co więcej, sami piesi
wychodzący zza parkującego pojazdu
mogli być nie dość wcześnie zauważeni. Ta niebezpieczna sytuacja mogąca
doprowadzić do wypadku trwała od
lat. Apele miejskich urzędników do
ZDW w Katowicach o rozwiązanie tej
sprawy również trwały dość długo,
co najmniej przez rok. Ale w końcu
odniosły skutek.
Może przy Niepodległości powinno się pojawić więcej słupków?
Przydałyby się na pewno przy wyjeździe ze wspomnianego parkingu przy
Ratuszu. Kierowca chcący włączyć się
do ruchu, spoglądając w lewo widzi
niewiele poza zaparkowanymi autami.
Jednak, jak się okazało, słupków
przy Niepodległości na razie nie przybędzie, ale za to już w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie znikną też

miejsca do parkowania wzdłuż drogi.
- Chcieliśmy zlikwidować te uciążliwości przy ul. Niepodległości – mówi
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Knurów.
– Mieliśmy już nawet gotowy projekt
chodnika. Według niego nie byłoby
możliwości parkowania wzdłuż ul.
Niepodległości. Jednak projekt nie został zrealizowany, bo w międzyczasie
okazało się, że Województwo Śląskie
planuje przebudowę DK 921 od DK 78
do granicy Zabrza. Przekazaliśmy nasz
plan Zarządowi Dróg Wojewódzkich.
Powiedziano nam, że zostanie on wykorzystany przy realizacji przebudowy.
Na remont Niepodległości trzeba
jednak jeszcze trochę poczekać. W
listopadzie ubiegłego roku podpisano umowę na wykonanie programu
funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy DK 921 na wspomnianym
odcinku. Wykonawca ma na to czas do
17 listopada 2015 roku. Wstępny koszt
planowanych prac to 58 mln zł.
MiNa

reklama

/bw/

Knurów. Nowy sposób oszustów

Naciągają „na abonenta”

Warto być czujnym, kiedy nieznajomy staje w progu naszych drzwi
z nietypową propozycją

T

aką czujnością wykazała się jedna
z knurowianek, która nie dała
się oszukać i odprawiła z kwitkiem
domniemanego oszusta.
Był wtorek, około południa, kiedy
do drzwi mieszkania przy ul. Jedności
Narodowej zadzwonił mężczyzna.
- Mówił, że wylosowałam nagrodę
i zapytał, czy płacę abonament – relacjonuje knurowianka. – Odpowiedziałam, że jako emerytka jestem
zwolniona z opłat.
Wtedy kobieta usłyszała, że jest
dla niej przesyłka do odbioru, ale

musi za to zapłacić 90 zł. Poprosiła
nieznajomego o przedstawienie jakichś dokumentów. Mężczyzna powiedział, że niczego takiego nie ma.
- Ja mu na to: co to pan sobie
znalazł gąskę Balbinkę? Za długo
pracowałam w urzędzie miasta, żeby
się nabierać na takie rzeczy. Pytałam
też sąsiadów, okazało się, że u nich
było podobnie, tylko najpierw odbierali telefony, że o określonej godzinie
przyjdzie do nich ktoś z przesyłką i
mają być w domu, aby ją odebrać.
Knurowianka nie dała się nabić w
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butelkę, jednak nadal nie brakuje takich
osób, które łatwowiernie padają ofiarami
oszustów, zwłaszcza wśród ludzi starszych, samotnych.
– Jeżeli do drzwi pukają nieznajomi
i jeżeli dzieje się coś, co wzbudza niepewność, zawsze warto zadzwonić na
policję – mówi komendant Komisariatu
Policji w Knurowie, podinsp. Maciej
Kawa. – Żadne tego typu zgłoszenia nie
są ignorowane. Nawet, gdyby podejrzenia
miały się okazać fałszywe, warto sprawę
zgłosić, nic się nie stanie.
MiNa
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Pożegnanie w spokoju
Ponad tysiąc osób wzięło udział w pogrzebie
27-latka, trafionego gumową kulą podczas meczu
pomiędzy drużynami Concordii i Ruchu Radzionków

U

roczystości odbył y się w
ubiegły czwartek. Do Knurowa zjechało ponad tysiąc
kibiców z różnych stron Polski.
Wiele osób, pomnych trzydniowych
zamieszek, obawiało się o spokój
podczas i po pogrzebie. Na szczęście obawy te się nie potwierdziły.
Uczestnicy uszanowali prośby rodziny zmarłego o godne pożegnanie.
Od poranku w mieście dało się
wyczuć napięcie. Zapowiedź przyjazdu tysięcy kibiców (w tym wielu
na co dzień zwaśnionych) i groźba
powtórki z zajść zelektryzowała
Policję. Już przed godz. 8 patrole drogówki kontrolowały ulice dojazdowe

do Knurowa. Wjazd do komisariatu
przy pominał twierdzę z ży w ym
murem, tworzonym przez oddziały
prewencji w pełnym rynsztunku. Na
skwerze przy ul. Dworcowej „zaparkował” konny patrol, nie brak było
policjantów z psami. Nad miastem
latał policyjny helikopter.
Wielu mieszkańców z niepokojem obserwowało sytuację tuż po
zakończeniu uroczystości pogrzebowych. Rzeka kibiców skierowała się
w stronę skweru przy ul. Dworcowej.
Nie zatrzymując się, wszyscy poszli
dalej, na stadion. Chwilę później
znaleźli się na murawie. Zapalili znicze w miejscu, gdzie w sobotę reani-

mowany był ranny 27-latek. Po kilku
minutach tłum ruszył z powrotem na
plac przed wjazdem do kopalnianej
dyrekcji. Gdy oczekiwano najgorszego,
zebrani poprzestali na wykrzyczeniu
haseł i pretensji w stronę Policji. Po
kwadransie na skwerze zaczęło się
przerzedzać. Jeszcze przed południem
pozostali na nim nieliczni kibice, więcej było dzieci oblegających plac zabaw.

- Mieli się bić, a się nie biją –
zaczepił nas 60-letni mężczyzna w
skórzanej kurtce. Od dłuższej chwili
stał w pobliżu konnego patrolu i obserwował teren.
- Widzi pan, ja nie jestem stąd.
Pierwszy raz w Knurowie. Przyjechałem, bo miało się dziać – kontynuował
wyraźnie rozczarowany widz.
– Podobno to wjazd do kopalni , w ięc dl acz ego wła śnie tutaj
ludzie stoją? – dociekał, wyraźnie
niezorientowany w k nurowsk iej
topografii.

Po kwadransie znudziło mu się
oczekiwanie na awantury: - Szkoda,
że nie mam aparatu. Zrobiłbym sobie
zdjęcie – wskazał głową w stronę
konnego patrolu, obleganego przez
co bardziej odważnych amatorów
pamiątkowej fotki. – O, nawet babka
tam jest, zdjęła kask.
Mieszkańcy nie podzielali jego
oczekiwań co do „zadymy”.
- Odetchnąłem z ulgą – przyznał
jeden z nich. – Naprawdę bałem się
najgorszego.
/bw/
Kibice na knurowskim
stadionie

Foto: Mirella Napolska

Knurów

Uroczystości
pogrzebowe odbyły
się na cmentarzu przy
ul. Rakowieckiego

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Roman Matysik

Na miejscu reanimacji kibica uczestnicy pogrzebu zapalili
znicze; niektórzy zostawili klubowe szaliki i koszulki

Knurów

Najpierw strach, potem ulga

Miasto czekało. Jeszcze nie opadł kurz po zamieszkach, a już zapowiadały się kolejne.
Chodziły pogłoski, że do Knurowa przyjedzie 2 tysiące kibiców, że rozbiją obóz blisko
cmentarza, że w zemście za śmierć Dawida zaatakują komisariat i zdemolują miasto...

Rzeka kibiców

Dawid został pochowany na cmentarzu przy ul. Rakoniewskiego. Z pogrzebu kibice wracali falami.
- Było ich bardzo dużo. Moja mama
mieszka bliska cmentarza. Przez firankę przyglądała się kibicom. Płynęła
rzeka ludzi, śpiewali coś, machali szalikami. Bała się nawet wyjść do sklepu.
Powiedziałam jej: „Mamo, jak będą
strzelać, to odejdź od okna. Schowaj
się”! - opowiada pani Maria.
6

Spore zainteresowanie
wzbudził konny patrol
policji

Po drodze na stadion Concordii
Knurów uczestnicy uroczystości pogrzebowych mijali Miejską Szkołę
Podstawową nr 2. Jeszcze przed pogrzebem policja kontaktowała się z
dyrekcją.
- Prosili, aby do nich dzwonić,
jeśli coś nas zaniepokoi. Na szczęście
było spokojnie - mówi Teresa Bochenek, dyrektor MSP-2. - Nie czuliśmy

Foto: Mirella Napolska

W

dniu pogrzebu mieszkańcy zamarli. Nad miastem
krążyły helikoptery, policja
ustawiała szyk bojowy.
- Wyglądało jakbyśmy przygotowywali się do wojny. Zastanawiałam
się, czy nie zrobić zapasu cukru i mąki
- mówi pani Anna. - Mąż nawet myślał o wycieczce poza miasto na czas
pogrzebu.
O możliwych ponownych starciach między policją a kibicami mówili
wszyscy, nakręcając spiralę niepokoju.
- Myślałam, że zniszczą nam miasto. Mówiłam córce, aby nie szła do
pracy, bałam się - dodaje knurowianka.

się zagrożeni, ale na wszelki wypadek zamknęliśmy budynek i bramę.
Pracowaliśmy normalnie, choć dzieci
było mało. Sporo rodziców zdecydowało się nie posyłać tego dnia pociech
do szkoły.
Wielu mieszkańców, pomimo
wiszącego w powietrzu napięcia,
przyglądało się pochodowi kibiców.
Pan Janusz wziął rower i przyjechał z

osiedla, aby na własne oczy zobaczyć
to, co działo się w centrum.
- Syn mi odradzał, ale ja się nie bałem. Jak były zamieszki, to siedziałem
przed telewizorem. Teraz nie dałem się
zatrzymać - mówi. - Po co mi to? Żona
o to samo pytała. Bo to ciekawe! Adrenalina! Historia się dzieje na naszych
oczach.
Pracownicy biurowca przy ul.
Szpitalnej także śledzili przejście kibiców. Choć nie wszyscy...
- Razem z koleżanką wzięłyśmy
wolne - mówi pani pracująca w biurowcu. - Strzeżonego Pan Bóg strzeże.

Najazd na szpital?

W czasie sobotnich zamieszek
ucierpiał miejski szpital. Podobno tym
razem lecznica się przygotowała. Ci,
którzy mogli zostać wypisani, poszli
do domu. Wiele sal było pustych.
- W dzień pogrzebu był strach.
Nie byliśmy pewni, czy sytuacja się
nie powtórzy, czy znowu nie będzie
zadymy. Nie było radiowozów, choć
widziałam samochód, który stał blisko
szpitala. Widocznie policja obserwowała placówkę - opowiada knurowianka

pracująca w szpitalu. - Od sobotnich
zamieszek był spokój. Czasami przychodzili młodzi kibice znicze zapalić.
Jeden powiedział do mnie, że tylko
ustawia znicz i prosił, aby nigdzie nie
dzwonić.
K nurow ia n k a, ja k w ięk szość
mieszkańców, zastanawia się, czy
kibice wrócą.
- Może to tylko cisza przed burzą?
- zamyśla się.
W szpitalu pacjenci nie ukrywali
swojego przerażenia i złości zarazem.
- Wielu chorych wychodziło przed
szpital i obserwowało, czy kibice idą.
Czekali - mówi pracownica placówki. - Ci, którzy nie byli z Knurowa,
narzekali, że nie mogą się wydostać, bo
policja zablokowała drogi. Każdy klął
na czym świat stoi.
Przed komisariatem stało kilku
gapiów.
- Policjanci mieli ładne konie.
Zrobiłem kilka zdjęć. Powiem pani, że
trochę się rozczarowałem, bo chyba, jak
każdy spodziewałem się zadymy - tłumaczy pan Michał. - Kibice przeszli, coś
tam pokrzyczeli i tyle. Poszli na stadion.
Pamięć o tym, co wydarzyło się na
stadionie Concordii nie umarła wraz z
pogrzebem Dawida. Mieszkańcy jeszcze długo będą wspominać tragiczne
wydarzenia.
- Knurów wydawał się takim spokojnym i bezpiecznym miastem. Jednak widocznie nieszczęścia zdarzają
się wszędzie i nic nas przed nimi nie
uchroni. Może trzeba się do tego przyzwyczaić?
jb
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Knurów

Młodzi na ratunek!

Ranni czy porażeni prądem byli tylko pozorantami, ale
umiejętności uczestników Mistrzostw Pierwszej Pomocy
organizowanych przez PCK są jak najbardziej prawdziwe

XV

cie - mówił tuż przed startem sędzia
główny, mjr Jarosław Wiewiura, szef
Referatu Zarządzania Kryzysowego
UM Knurów.
Uczestnicy mistrzostw mieli odnaleźć się w kilku zainscenizowanych
sytuacjach. Musieli m.in. udzielić
pierwszej pomocy osobie porażonej
prądem, innej – poparzonej kawą, opatrzyć rannych w wypadku na rolkach i
ciężarną kobietę postrzeloną w ramię.
- To nie jest sucha wiedza, którą

trzeba wkuć i tyle. To praktyczne
zdarzenia, z którymi możemy mieć do
czynienia w naszym życiu, więc tym
bardziej warto się tego nauczyć – tłumaczyła jedna z nastolatek z gimnazjalnej „Trójki”.
- To nie jest takie trudne – przekonywała druga. – Wszystkie jesteśmy na
takich zawodach po raz pierwszy, ale
idzie nam naprawdę nieźle.
Dziewczęta miały rację. To właśnie
one, reprezentantki MG-3, wygrały.

i prezes Oddziału Śląskiego Polskiego
Towarzystwa Medycyny Ratunkowej,
dr n. med. Wojciech Żurawiński.
Knurowski PCK jest wdzięczny za
pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia instruktorom pierwszej pomocy, pozorantom, wolontariuszom,
krwiodawcom i opiekunom szkolnych
kół PCK.
MiNa

reklama

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy odbyły się – jak
co roku – w atrium Zespołu Szkół nr
1. Wzięło w nich udział sześć drużyn
z knurowskich gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. W tym samym
czasie młodsi uczniowie, z klas I-III
podstawówek, rywalizowali w teoretycznym konkursie „Mały ratownik”.
– Niezależnie od tego, jakie będą
wyniki konkursu, wszyscy wygrywa-

- Młodzież uczestnicząca w mistrzostwach to najlepsi z najlepszych.
Czują potrzebę pomagania i mają
umiejętności – mówi Ilona Pach z
knurowskiego oddziału PCK. – Poziom jest z roku na rok coraz wyższy,
już w szkołach podstawowych dzieci
mają na ten temat dużą wiedzę.
Konkurs prowadzili prezes knurowskiego oddziału PCK Krystyna
Dziedzic i jego wiceprezes, Mirosław
Polok. Umiejętnościom młodych
ratowników przyglądali się z zainteresowaniem goście: były prezes PCK
w Knurowie Klemens Bąk, konsultant
wojewódzki mistrzostw ratowniczych
– prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Wyniki
Konkurs „Pierwsza pomoc”: 1.
MG-3, 2. Zespół Szkół im. J.I. Padewskiego, 3. MG-1.
Konkurs „Mały ratownik”: Klasy
I-III: 1. Magdalena Burek (MSP-3 w
ZS-P), 2. Wiktor Polok (MSP-1), 3.
Fabian Kowalczyk (MSP-2); Klasy
IV-VI: 1. Wiktoria Weisman (ZS-P
w Gierałtowicach), 2. Tomasz Matuszek (MSP-6), 3. Bartosz Ciostek
(MSP-2).
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Knurów

Edukacja

Niech znikną bariery!

Przedszkolaki po naborze

W sumie 69 dzieci nie zostało przyjętych
do knurowskich przedszkoli. Ta liczba powinna
się wkrótce zmniejszyć

Już ruszyły, jak co roku w maju – VII
Knurowskie Dni Integracji „Bądźmy razem”

K

nurowskie Dni Integracji już na
dobre wpisały się w kalendarz
miejskich wydarzeń. To przedsię-

wzięcie regularnie zachęca nas do
znoszenia barier, na jakie napotykają
niepełnosprawni – i tych fizycznych, i

Olimpiadą „Sport na wesoło”
rozpoczęły się tegoroczne Knurowskie
Dni Integracji

tych mentalnych. Tegoroczne Dni wystartowały w środę, 13 maja i potrwają
do 17 maja. W programie zaplanowano wydarzenia sportowe i kulturalne,
spotkanie z gośćmi honorowymi, a na
finał – festyn integracyjny. Szczegóły
– na plakacie poniżej.
Pierwszym punktem programu
była olimpiada „Sport na wesoło”,
rozegrana w hali Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Rozgrywki toczyły
się we wspaniałej atmosferze. I, jak
łatwo się domyślić, chodziło w niej
przede wszystkim o dobrą zabawę i o
to, żeby po prostu być razem. Świetnie się bawili zarówno zawodnicy,
jak i kibice, którzy z entuzjazmem
im kibicowali.
Więcej na temat VII Knurowskich Dni Integracji „Bądźmy Razem” w następnym wydaniu PL.
MiNa

informacja własna wydawcy

P

o tym, jak w kwietniu w przedszkolach pojawiły się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przedszkoli, wielu rodziców tych
drugich było przerażonych. Miejski Zespół Jednostek Oświatowych wyjaśniał
wówczas, że „niezakwalifikowany” nie
znaczy jeszcze wcale „nieprzyjęty”. Ponieważ można było się ubiegać o miejsce
w trzech przedszkolach jednocześnie,
poszczególne nazwiska pojawiały się na
listach kilkukrotnie – zarówno wśród
szczęśliwców, jak i „odrzuconych”. Po
weryfikacji lista niezakwalifikowanych
trzy i czterolatków z pierwotnych 289
pozycji skróciła się do 69. W sumie aż
94,38 proc. zgłoszonych chętnych już
ma miejsce w przedszkolach.
Dzieci z rocznika 2010 są objęte
obowiązkiem przedszkolnym, toteż
wszystkie pięciolatki zgłoszone przez
rodziców do rekrutacji zostały przyjęte.
Trwają jeszcze poszukiwania tych pięciolatków, które nie zostały przez opiekunów zgłoszone – bo i takie sytuacje
się zdarzają. Z kolei czterolatki mają
prawo do nauczania przedszkolnego,
tzn., jeśli rodzice zgłoszą taką chęć,
gmina powinna zapewnić im przed-

szkole. Po weryfikacji list okazuje się,
że 20 dzieci z rocznika 2011 biorących
udział w rekrutacji nie zostało na razie
przyjętych. Co dalej z tymi czterolatkami? Jednym z wyjść byłoby ogłoszenie
przez MZJOś otwartego konkursu ofert
dla organów prowadzących przedszkola niepubliczne. Jednak jest szansa,
że sprawę będzie można rozwiązać
szybciej. Jest bardzo prawdopodobne,
że jedna ze szkół przeprowadzi uzupełniający nabór dla czterolatków, w
efekcie którego zostanie tam stworzona
druga grupa przedszkolna.
A co z trzylatkami, którym nie
udało się znaleźć miejsca? Pierwotnie
na liście było ich 217, po ostatecznej
weryfikacji zostało 49. W początku
czerwca będzie uzupełniający nabór w
przedszkolach, w których zostały wolne
miejsca (6 miejsc w MP-3 i 1 w ZSP w
Krywałdzie).Trwa też rekrutacja do
przedszkoli niepublicznych, część rodziców zgłosiła do niej swoje pociechy.
Za dwa lata także rodzice trzylatków
będą wiosną spać spokojnie – od 2017
roku również dla wszystkich 3-letnich
maluchów będzie się musiało znaleźć
miejsce w przedszkolu.
MiNa

Knurów, Szczygłowice

Śpiewająco
w obcych językach

Po angielsku, francusku, włosku… W zeszłą
środę w knurowskim Domu Kultury odbyły się
przesłuchania XX Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki i Pieśni Obcojęzycznej

Foto: Mirella Napolska

Kwartet wokalny z Rybnika
dał niezły popis

W muzyczne szranki stanęła przeszło pięćdziesiątka solistów i zespołów
z podstawówek, gimnazjów i szkół
średnich z różnych miejscowości Śląska. Wśród nich byli także uczniowie
z Knurowa i okolic, m.in. Bartosz Kaszuba z MSP nr 7, Aleksandra Śmieja
i Julia Lisoń (obie z I LO w ZS im. I.J.
Paderewskiego), Magdalena Pindur,
Maja Bogacz i Szymon Piątek (wszyscy
z ZS w Paniówkach).
Wykonawcy musieli się wykazać
zarówno zdolnościami wokalnymi,
jak i językowymi. Towarzyszący im
akompaniament musiał być grany „na
żywo” (playback był niedopuszczalny).

Z kolei organizatorzy zadbali o to, aby
spotkanie z piosenkami obcojęzycznymi
miało też swój odpowiednik kulinarny
– przy poszczególnych stolikach bufetu
można było poczęstować się przekąskami
rodem z kuchni danego kraju.
Młodych artystów, którzy według
jurorów okazali się najlepsi, będzie
można posłuchać podczas koncertu
laureatów, który odbędzie się 20 maja,
również w Domu Kultury w Szczygłowicach. Początek o godz. 11.00. Wstęp
jest wolny. Organizatorzy festiwalu to
knurowskie Centrum Kultury i Miejskie Gimnazjum nr 3 w Knurowie.
MiNa

Knurów. VII KDI

Bieg godzinę wcześniej

O godz. 9.00, a więc wcześniej niż pierwotnie planowano, rozpocznie się
w sobotę bieg na orientację dla niewidomych. Start na skwerze przy ul. Dworcowej (obok fontanny). Organizatorzy przepraszają za zmianę, zachęcając do
udziału i kibicowania.

/bw/
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Knurów

Koncert w hołdzie papieżowi

Niedzielny koncert idealnie wpisał się
w 10. rocznicę śmierci papieża-Polaka

W niedzielny wieczór w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej odbył się
koncert poświęcony Janowi Pawłowi II

C

ześć papieżowi złożyli soliści i
chór Miejskiego Gimnazjum nr 3
wraz z zaproszonymi gośćmi. Akompaniował zespół instrumentalny. Na
koncert złożyły się popularne pieśni
i piosenki religijne. np. „Barka”,
„Abba Ojcze”, utwory instrumentalne, ale także utwory współcze-

snych kompozytorów i wykonawców.
Młodzież zaśpiewała również hymn
przyszłorocznych Światowych Dni
Młodzieży. Występ przyciągnął wielu
słuchaczy – w świątyni trudno było o
wolne miejsce. Okazał się przeżyciem
duchowym i artystycznym.
Organizatorem przedsięwzięcia,

1952 rok, Knurów: piękna, rodzinna uroczystość,
na ścianie „Ostatnia wieczerza” - tyle wiemy, kto
wie więcej o tym zdjęciu?...

dyrygentem i instruktorem - zarówno
chóru jak i zespołu instrumentalnego
i solistów - był Jacek Żyła. Koncert
prowadziła Justyna Żyła. Pomocy w
przygotowaniu udzieliło Centrum
Kultury.
oprac. bw

Wystąpili

Soliści: Julia Hemmerling, Ewa Magiera, Dawid Puchalski, Paulina Nowosielska, Aleksandra Śmieja, Monika Stasiak, Marek Stasiak, Bartłomiej Kaszuba,
Nadia Kaszuba, Milena Prokop, Anna Prokop. Zespół wokalny z MSP-6 w
składzie: Paulina Rduch, Natalia Grondalska, Natalia Smoszewska, Maria
Panfiluk, Alicja Bicz, Zuzanna Moczulska, Aleksandra Gancarz, Julia Gębka i
Nikola Baja. Zespół instrumentalny: Beata Kobiałko – instrumenty klawiszowe, Maksymilian Haponik – gitary, Aleksandra Kutypa - gitara akustyczna,
Kamil Kowalczyk – gitara basowa, Błażej Bęben – perkusja.

Z kart historii

Czyja twarz
wygląda
znajomo

N

asza Czytelniczka, Ewa Granieczny,
kupiła na portalu aukcyjnym ciekawe
zdjęcie - utrwalone w kadrze rodzinne święto. Chciała uratować je przed zniszczeniem.
- Było mi go szkoda, bo błąkało się po
aukcjach i pewnie za jakiś czas właściciel by
je wyrzucił - tłumaczy knurowianka.
Z tyłu fotografii jest podpis - „75 rocznica urodzin naszej Mamy, Knurów, 7.6.52?”.
Pani Ewa szuka właścicieli zdjęcia.
- Chętnie oddam to piękne zdjęcie komuś
z tej rodziny, żeby zamieszkało w rodzinnym
albumie - mówi.
Może ktoś rozpoznaje osoby siedzące
przy stole? Prosimy o kontakt z redakcją - nr
tel. 32 332 63 77.
jb

Foto: Archiwum Ewy Granieczny
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rozrywka nr 19
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Inga Zawada z Knurowa

Antoni Grzybowski z Knurowa

Kamila Perkowska z Gierałtowic

Oskar Szkatuła z Czerwionki-Leszczyn

Stanisław Kaczor z Czerwionki-Leszczyn

Maksymilian Walkowiak z Gierałtowic

ur. 5.05.2015 r., 3200 g, 53 cm

ur. 6.05.2015 r., 2400 g, 48 cm

ur. 11.05.2015 r., 3450 g, 53 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).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 17/2015 brzmiało: „ŁĄCZNIK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria
Marczak. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

15-20.05.2015r.
PIĄTEK-ŚRODA
Sekrety morza 2D
- godz. 16.00

19

Apartament
- godz. 17.45

Ups! Arka odpłynęła
- godz. 16.00
Klub dla wybrańców
- godz. 18.00
Zabójcy bażantów
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Wiek Adaline
- godz. 20.00

ur. 6.05.2015 r., 3600 g, 53 cm

ur. 11.05.2015 r., 3700 g, 53 cm

Knurów

Zaproś
młodzież do domu!

Coraz bliżej do Światowych Dni Młodzieży, które
w 2016 roku odbędą się w Krakowie. Knurów
ugości kilkaset młodych ludzi z całego świata.
Poszukiwane są rodziny chętne do przyjęcia
młodzieży

W

14.05.2015r.
CZWARTEK

ur. 6.05.2015 r., 4000 g, 55 cm

Knurowie pełna mobilizacja.
Do miasta przyjedzie ponad
500 osób, m.in. z Brazylii, USA i
Boliwii. Parafialne Centra ŚDM poszukują rodzin (formularz dostępny
w parafiach) oraz osób chętnych do
współpracy w zakresie organizacji
poby tu młodzieży, transportu i
przygotowań imprez plenerowych.
W związku z ŚDM parafialne centra
planują kilka spotkań.
- Młodzież od 17 lat chętną do
pomocy przy organizacji ŚDM zapraszamy na spotkanie 30 maja o godz.
11 na boisko LKS Wilki w Wilczy.
Spotkanie rodzin przyjmujących młodzież -14 czerwca o godz. 16 w kościele
św. Cyryla i Metodego - informują
parafialne centra.
W parafii Matki Bożej Częstochowskiej dostępny jest także album
ze zdjęciami z peregrynacji symboli
ŚDM wraz z filmem DVD - koszt

25 zł. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na organizację
pobytu międzynarodowych gości w
Knurowie.
jb

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Rekreacja. Powiat zaprasza na rajd rowerowy

Knurów

Z gimnazjum
do sejmu

W Dzień Dziecka w sejmowych
ławach zasiądą knurowianie.
Dominika Żmuda i Dawid
Puchalski, uczniowie
z Miejskiego Gimnazjum nr 3,
wezmą udział w XXI
posiedzeniu Sejmu Dzieci
i Młodzieży
procesie rekrutacyjnym do SDiM
uczestniczyło kilkaset osób z całej
Polski. Poziom był bardzo wysoki, a zadanie trudne i wymagające - przeprowadzić
badanie wybranego miejsca w przestrzeni
lokalnej i zaproponować zmiany.
Dominika i Dawid pod lupę wzięli
plac 700-lecia i skwer przy ul. Kapelanów
Wojskowych. Wyniki oraz relację ze spaceru badawczego zamieścili na specjalnej
platformie internetowej.
Jury doceniło projekt knurowian. W
nagrodę otrzymali nominację na posłów
SDiM i 1 czerwca będą uczestniczyć w sesji
sejmowej. Z powiatu gliwickiego ta sztuka
udała się tylko dwóm drużynom: gimnazjalistom z knurowskiej „Trójki” i licealistom
z I LO w Gliwicach.
- Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu
naszych uczniów - podkreśla Marzena Rudzewicz, dyrektor ZS nr 1.

W

Do pałacu
na dwóch kółkach

reklama

Nie masz planów na ostatnią sobotę maja?
Rozważ udział w IV Rajdzie Rowerowym
po Powiecie Gliwickim. Tym razem cykliści
skierują się do Pławniowic

Z

biórka na parkingu przed
Starostwem Powiatowym w
Gliwicach (ul. Zygmunta Starego
17) o godz. 10. Metą będą wały
nad Kanałem Gliwickim obok pałacu w Pławniowicach. Planowany
przyjazd około godz. 13.
Można jechać z grupą z Gliwic, można indywidualnie z dowolnego miejsca i wybraną przez
siebie trasą. Byle dotrzeć na metę.
Tam organizatorzy przewidzieli
dodatkowe atrakcje: zwiedzanie

jb

zespołu pałacowo-parkowego i
udział w imprezie pod hasłem
„Bądź bezpieczny nad wodą”. W
programie m.in. konkursy drużyn ratowniczych, strażackich i
ratowników wodnych, stawianie
motorówki na wodzie, gry i zabawy dla dzieci. Będzie możliwość
popływania na skuterze wodnym
i motorówkach.
Szczegóły na stronie www.
powiatgliwicki.pl.

informacja własna wydawcy

/sisp, bw/

Proponowana główna trasa rajdu:

Gliwice, Starostwo Powiatowe – ul. Zygmunta Starego - przez
skrzyżowanie z ul. Kościuszki - skrzyżowanie z ul. Kazimierza
Wielkiego - trasa rowerowa nr 26 - ul. Kazimierza Wielkiego - ul.
Zawiszy Czarnego - ul. Adama Mickiewicza - ul. Gen. Sowińskiego
- przed ogródkami działkowymi skręt w lewo i kontynuacja jazdy
drogą szutrową - na skrzyżowaniu w prawo, wzdłuż ogródków działkowych – trasa rowerowa nr 376 – Kozłów – trasa nr 15 – Rachowice
kościół – trasa nr 373 w stronę Łączy – trasa nr 382, kierunek
Rudziniec – Rudziniec – trasa nr 16 – Pławniowice.

Nakrętkomania trwa

Jeśli możesz, pomożesz

Nie słabnie chęć pomocy ośmioletniej Laurze w osiągnięciu
samodzielności. Kolejny tego dowód dały knurowskie przedszkolaki

D

kuzynki i koleżanki. Sama jeszcze
nie potrafi pobiec razem z nimi,
ale dzięki nakrętkom to może się
zmienić.
Jedna nakrętka nie znaczy prawie nic. Ale liczone w setkach nabierają realnej wartości. Zamienione na
złotówki pozwalają Laurze uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych.
Koszt jednego turnusu to kilka
tysięcy złotych. Potrzeba więc dużo,
naprawdę dużo, nakrętek...
I Czytelnicy stają na wysokości
zadania. Praktycznie nie ma dnia,
by ktoś nie dostarczył kolejnej porcji

plastików.
Sonia Noparlik dzieli czas między Gliwice i Szczygłowice. Często
w swoją trasę obowiązków wplata
redakcję PL. I za każdym takim
razem pani Sonia zagląda do nas z
okazałym pakunkiem.
- Zbieram ja, cała rodzina i
wszystkie koleżanki w pracy – mówi
Czytelniczka Przeglądu. – Każdy
chce mieć swój udział w tej pięknej
akcji pomocy dziewczynce.
Jeśli możesz, pomożesz? Na
pewno.
/bw/
Foto: Bogusław Wilk

o naszej redakcji wparowała
kilkunastoosobowa grupa
malców z „Siódemki”. W
rękach dzieciaki dzierżyły reklamówki w ypełnione kolorow ymi
nakrętkami.
- To dla Laury – powiedziały.
Knurowianka urodziła się z
mózgowym porażeniem dziecięcym,
małogłowiem, astmą oskrzelową,
epilepsją i obustronnym niedosłuchem. Mimo to dziewczynka stara
się być jak inne dzieci. Uwielbia
bawić się z rówieśnikami. Zawsze się
uśmiecha, kiedy wokół niej biegają

15.05.2015
o godzinie: 16

- Żadna nakrętka się nie zmarnuje
– zapewniły przedszkolaki
odwiedziwszy naszą redakcję
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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

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
13-21/15

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
13-21/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
13-21/15

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

Skup samochodów. Tel. 791 544 346
Docieplenia budynków, remonty i malowanie
elewacji. Tel. 607 969 200

6-25/15

2-25/15

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

ZDROWIE I URODA

15-19/15

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

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

3/15-odw.

DAM PRACĘ
PRACA OD ZARAZ Autoryzowany Serwis
Bosch zatrudni od zaraz mechaników samochodowych, elektryków-elektromechaników.
Miejsce pracy Gliwice ul Kujawska 34.
Tel 784 738 365
19/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

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

Spó łka w Nieborowicach zatrudni pracownika na stanowisko kierowca/zaopatrzeniowiec z kategorią prawa jazdy B+E.
Tel. 32 33 55 100

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

Zatrudnię elektryków. Tel. 535 959 342

19-25/15

19-20/15

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

Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon 32 235-14-25 wewn.34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

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.

19-25/15

FINANSE

1. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,75m2 składające się z 2
pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone w
Knurowie przy ul. Kosmonautów 12B/11 – III piętro.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosi - 7,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 21.05.2015 r. godz. 10.00.
Wadium w wysokości 1.500,00 zł. należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM
/pokój nr.3/ w terminie do dnia 20.05.2015 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 18.05.2015 r.
od godz. 16.30 do 17.30.

I N F O R M A C J A

1-21/15

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

19/15

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionego
lokalu mieszkalnego:

18-21/15

19-25/15

Tanie noclegi pracownicze. Tel. 515 182 015

PRZETARG

SZUKAM PRACY

EDUKACJA

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

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
19/15

NIERUCHOMOŚCI

Spr zedam dział kę w Knurowie pr zy
ul. Kossak-Szczuckiej (boczna ul. Koziełka).
Tel. 604 649 369
19/15

Sprzedam lub zamienię 3 pokoje na 2,
os. WP II. Tel. po 15.00 – 504 347 512

18-19/15

S p r z e d a m m i e s z k a n i e d w u p o ko j o w e
w K nurow ie, o s II Wojska Po lsk i e g o,
tel. 784 932 912
19/15

Sprzedam mieszkanie w Knurowie przy
ul. Lompy, I piętro, pow. 62,06 m2 + piwnica 15 m 2, po remoncie. Cena 3000 zł/m 2
do negocjacji. Tel. 537 080 501

17-21/15Y

Sprzedam mieszkanie w Knurowie, ul. Wilsona, 45 m2, cena do uzgodnienia. Tel.502
392 345
19-20/15

Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, II piętro,
65,25 m2, Redyna. Tel. 503 983 277

19/15

Sprzedam, zamienię działkę budowlaną
Krywałd, 12,5 a. Tel. 513 661 470

18-19/15

ZŁÓŻ ŻYCZENIA
SWOJEJ MAMIE
Za pośrednictwem Przeglądu Lokalnego
złóż bezpłatnie życzenia swojej MAMIE
Wystarczy, że wpiszesz treść swoich życzeń
na załączonym kuponie i dostarczysz go do naszej
redakcji w Knurowie przy ul. Niepodległości 5
(obok ratusza) do wtorku, 25 maja do godz. 15.00.
Specjalne życzenia ukażą się na naszych łamach
- bezpłatnie - w czwartek, 28 maja 2015 r.

treść życzeń:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
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Porady, pokazy
i spotkanie
z mistrzem

Uczestnicy spotkania zorganizowanego z okazji 15-lecia AKB Knurów

16 maja (sobota) w samo
południe, w Centrum Handlowym Merkury w Knurowie
gościć będzie ut y tułowany
kulturysta Piotr Głuchowski.
Od godziny 10.00 trwać będą
z kolei zapisy do zawodów w

wyciskaniu sztangi leżąc oraz
uginaniu ramion ze sztangą.
W ramach imprezy przewidziano porady dietet yczne
oraz treningowe oraz pokaz
sztuk walki.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 5 MAJA:
1. Edward Nowak
2. Wojciech Napierała
3. Zdzisław Mral
4. Bernard Musiolik
5. Bogumił Wolny
6. Konrad Sobieraj
7. Stefan Wroblowski
8. Jan Szczeszak
9. Tadeusz Kamczyk

Jubileusz AKB

A

matorsk i K lub Biegacz a to najsta rsz e
knurowskie stowarzyszenie zrzeszające biegaczy. 6
maja doszło do uroczystego
spotkania z okazji 15-lecia
klubu, którym od początku dowodzi Czesław Nowak. Prezes
podkreślał, że działalność AKB
oraz realizowane projekty - w
tym dwa największe związane

z organizacją biegu ulicznego
na 10 km oraz biegów młodości - są uzależnione od hojności
sponsorów. A ci, dzięki staraniom sternika AKB dokładają
wszelkich starań, by poprzez
wspomniane imprezy zachęcać mieszkańców Knurowa do
czynnego wypoczynku, a co
za tym idzie, do sportowego i
zdrowego trybu życia.

KLASYFIKACJA GENERALNA

Sponsorom i jednocześnie
gościom jubileuszowego spotkania dziękował nie tylko
Czesław Nowak, ale i zastępca
prezydenta K nurowa Piotr
Su rówk a ora z prz ewod n iczący Rady Miasta Tomasz
Rzepa, którzy podkreślali, że
zaangażowanie podmiotów
gospoda rcz ych w projek t y
związane z kulturą fizyczną

Pływackie wojaże
z sukcesami
nieznacznie gorsze od swoich
najlepszych czasów.
W Cieszynie ry walizowano o Puchar MTP Delfin.
Knurowski zespół zajął tam
czwarte miejsce w klasyfikacji
medalowej.
- Zawodnicy ze startu na
start osiągali coraz lepsze
w y niki , z doby wając łącznie 8 medali, w tym 4 zło-

w znaczny sposób pomagają
zaszczepić w mieszkańcach
chęć do aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Najbliższa impreza organizowana przez Amatorski Klub
Biegacza odbędzie się 22 maja
w szczygłowickim parku, gdzie
rozegrana zostanie 24. edycja
Biegów Młodości.
PiSk

1. Edward Nowak
- 24.007 pkt
2. Joachim Makselon
- 23.644 pkt
3. Jerzy Makselon
- 22.927 pkt
4. Piotr Palica
- 22.657 pkt
5. Michał Foit
- 22.277 pkt
6. Dariusz Skowron
- 22.178 pkt
7. Leonard Spyra
- 21.404 pkt
8. Janusz Myszka
- 21.186 pkt
9. Bernard Musiolik
- 20.979 pkt
10. Jacek Zacher
- 20.798 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 19 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

informacja

te, 2 srebrne i 2 brązowe
- relacjonuje szkoleniowiec.
Trzy pierwsze miejsca zajęła
Aleksandra Bańbor, a jedno
zwycięstwo odniósł Tomasz
Sosna. Na drugich i trzecich
miejscach uplasowały się:
Maja Dziublińska i Aleksandra Bańbor.
PiSk

Foto: SP TKKF

Z

abierzów i Cieszyn - w
tych miejscowościach
startowali ostatnio reprezentanci Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice. W Zabierzowie odbyły się zawody
o Puchar Rycerza Kmity, w
których wystąpili następujący podopieczni Sebastiana
Dąbrowskiego: Tomasz Sosna, Aleksandra Bańbor, Maja
Dziublińska, Laura Bober,
Karolina Kaletka, Karolina
Kaleta, Weronika Morciszek i
Wiktoria Furtak.
- Wiele startów należało do
udanych, jednak warto podkreślić, że były to starty kontrolne,
w których celem nie było poprawianie „życiówek”, choć jest to
zawsze mile widziane - mówi
trener Sebastian Dąbrowski. W dobrej dyspozycji był Tomasz
Sosna na dystansie 50 metrów
stylem motylkowym, w którym
zmierzył się ze starszymi zawodnikami, a mimo to udało
mu się awansować do finału.
Wszystkich swoich zawodników
oceniam pozytywnie, bowiem w
tej części sezonu nie spodziewałem się, że będą osiągać wyniki

- 2.240 pkt
- 2.112 pkt
- 2.033 pkt
- 1.906 pkt
- 1.865 pkt
- 1.842 pkt
- 1.840 pkt
- 1.722 pkt
- 1.695 pkt
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IV liga

Foto: Piotr Skorupa

Pamięć po tragicznie
zmarłym 27-latku
piłkarze uczcili
chwilą ciszy

Jedność zastopowała lidera,
trener powiedział dość

W

e wtorek rozegrano
mecze zaległej serii
spotkań z 4 kwietnia
i nie da się ukryć, była to kolejka,
w której wiele się działo. Przede
wszystkim punkty potracili
liderzy obru grup. W pierwszej
przegrał Ruch Radzionków, w
drugiej LKS Bełk zremisował w
Przyszowicach. W ten sposób
Jedność punktowała w czwartym meczu z rzędu i w tabeli

zajmuje miejsce tuż za podium.
Z czołowej „piąt k i ” na
dobre w y pad ła Concordia,
która notuje serię meczów bez
z w ycię st wa . Dod at kow y m
zmartwieniem może być ilość
traconych goli: 4 w meczu z
Ruchem Radzionków, który
został przerwany po nieco pół
godzinie gry, 6 w konfrontacji
z Sarmacją Będzin i 4 w spotkaniu z Polonią Poraj.

23. KOLEJKA, GRUPA I:
Sarmacja Będzin - Concordia Knurów 6:2
1:0 Skórski 9 min, 1:1 Młynek 25 min, 2:1 Majka 26 min, 3:1
Zawadzki 34 min, 4:1 Kozłowski 47 min, 5:1 Skórski 51 min, 5:2
Modrzyński 58 min, 6:2 Skórski 75 min
Concordia: Krasoń, Śliwa 46 min Zabawczuk, Cieślik, Mikulski,
Jaroszewski, Maciejewski 65 min Kharchenko, Żyrkowski 46 min
Modrzyński, Rozumek, Wieliczko, Młynek, Gajewski.
MLKS Woźniki - RKS Grodziec 0:1, Pilica Koniecpol - Slavia
Ruda Śląska 2:2, Unia Ząbkowice - Górnik Piaski 5:2, Zieloni
Żarki - Ruch Radzionków 0:2, Raków II Częstochowa - Polonia
Poraj 2:1, Fortuna Gliwice - Przyszłość Ciochowice 0:4, Gwarek
Tarnowskie Góry - pauza.

18. KOLEJKA, GRUPA I (ZALEGŁA Z 4.04.2015 R.):
Concordia Knurów - Polonia Poraj 0:4
0:1 Skwarczyński 14 min, 0:2 Witczyk 26 min, 0:3 Ścisłowski 78
min, 0:4 Synoradzki 85 min
Concordia: Krzywicki, Śliwa 81 min Guzera, Kempa, Folcik, Zabawczuk, Maciejewski 59 min Gład1. Ruch
45
kowski, Żyrkowski, Szewczyk,
2. Przyszłość
41
Młynek, Gajewski, Modrzyński
3. Zieloni
39
64 min Kharchenko.
4. Gwarek T.G.
38
Pilica Koniecpol - For tuna
5. Sarmacja
36
Gliwice 2:1, MLKS Woźniki 6. Raków II
35
Gwarek Tarnowskie Góry 1:3,
7. Polonia
30
Sarmacja Będzin - Raków II
8. Concordia
30
9. Grodziec
27
Częstochowa 0:3, RKS Gro10. Unia
27
dziec - Unia Ząbkowice 2:0,
11. Woźniki
26
Slavia Ruda Śląska - Zieloni
12. Slavia
25
Żarki 2:0, Przyszłość Ciocho13. Pilica
24
wice - Ruch Radzionków 1:0,
14. Górnik
22
Górnik Piaski - pauza.
15. Fortuna
4

Po tych niecodziennych
wynikach, we wtorek tuż po
meczu z Polonią Poraj trener
Concordii stwierdził: - Rezygnuję z dalszego prowadzenia dr użyny. W szatni podziękowałem zawodnikom za
współpracę. Jako trener jestem
odpowiedzialny za wyniki i
biorę to na swoje barki. Nie
u kr y wam je dn ak , ż e m am
zastrzeżenia do kilku członków zarządu - informuje nas
Wojciech Kempa.

Zza biurka

W środę przed południem
bezskutecznie próbowaliśmy
skontaktować się z prezesem
Andrzejem Michalewiczem.
Udało nam się z kolei dodzwonić
do wiceprezesów. Zbigniew Kosmala i Arkadiusz Łyko szybko
ucięli jednak temat twierdząc,
że oficjalne stanowisko klubu
będzie znane po obradach zarządu. Te zakończyły się po oddaniu
tego wydania „PL” do druku. Do
tematu wrócimy za tydzień.
PiSk

Po przerwanym meczu z Ruchem Radzionków

Wydział Dyscypliny Śląskiego ZPN postanowił zastosować wobec
klubu CONCORDIA KNURÓW środek zapobiegawczy polegający
na nakazie rozgrywania meczów bez udziału publiczności na
całym obiekcie sportowym na okres 2 tygodni. Środek zapobiegawczy ma zastosowanie od 7.05.2015 r. Posiedzenie rozpoznawcze z udziałem stron zostało wyznaczone na 14.05.2015 r.

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

18. KOLEJKA, GRUPA II
(ZALEGŁA Z 4.04.2015 R.):
Górnik Pszów - GTS Bojszowy
0:1, Iskra Pszczyna - Krupiński
Suszec 3:1, Forteca Świerklany - GKS II Katowice 1:1,
Gwarek Ornontowice - Podlesianka Katowice 1:2, Jedność
Przyszowice - LKS Bełk 2:2,
Drzewiarz Jasienica - Unia Turza Śląska 0:1, Szczakowianka
Jaworzno - Czarni-Góral Żywiec 2:0, Unia Racibórz - Radziechowy Wieprz 2:1.

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

58
48
45
38
34
34
34
34
30
30
30
27
22
19
19
11

Klasa okręgowa

Wilczy apetyt

P

iłkarze Wilków Wilcza odnieśli w miniony weekend
czwarte zwycięstwo z rzędu i
mogą żałować, że w tym sezonie
przyszło im rywalizować w grupie, gdzie pewnym kandydatem
do awansu wydają się rezerwiści
Energetyka ROW Rybnik.
14

23. KOLEJKA:

Na uwagę zasługuje również
postawa Tempa Paniówki. Ten
zespół nie przegrał z kolei sześciu meczów z rzędu, a to oznacza, że dłuższą serią spotkań bez
porażki może się pochwalić tylko wspomniany lider z Rybnika.
PiSk

Wyzwolenie Chorzów - Czarni
Pyskowice 4:3, Tempo Paniówki - Zuch Orzepowice 3:0,
Zamkowiec Toszek - Orzeł
Mokre 1:4, Wilki Wilcza - Sokół Orzesze 6:0, Energetyk
ROW II Rybnik - KS 94 Rachowice 5:0, Buk Rudy Wielkie Wawel Wirek 1:1, Urania Ruda
Śląska - ŁTS Łabędy 0:1, MKS
Zabrze-Kończyce - LKS 1908
Nędza 0:2.

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

57
48
47
44
37
36
35
31
30
30
30
28
23
21
14
11

Dziesięć dni
później

Na wielu meczach byłem,
wiele na nich się naoglądałem, i wiele na słuchałem.
Były mecze, po których opuszczałem stadion zadowolony,
były też takie, po których
czułem się zawiedziony. We
wtorek doświadczyłem czegoś zupełnie nowego. I jakoś
źle się czułem oglądając 22
facetów biegających za piłką
w miejscu, gdzie zaledwie 10
dni wcześniej rozgrywał się
dramat polegający na ratowaniu ludzkiego życia. Dramat
zakończony porażką.
Osobiście nie znałem Dawida. I nie chcę odgrywać tu
roli kolejnej mądrej głowy,
która siedząc w wygodnym
fotelu i popijając kawę, czepia się organizatora, kiboli,
policjantów, sędziego i nie
wiadomo kogo jeszcze.

Chcę jednak zwrócić uwagę na to, że w mojej ocenie 10
dni to zdecydowanie za krótki
czas, by zapomnieć o tym, co
się wydarzyło. Zdecydowanie
za mało dni upłynęło, by założyć koszulkę, korki i wyjść
na miejsce tragedii, grać o
marne 4-ligowe punkty i udawać, że wszystko jest OK.
O dziwo, z moją opinią
zgodziło się kilku uczestników tego meczu, ale mimo
to nie przyszło im do głowy,
by rozegrać to spotkanie na
obiekcie zastępczym, czy też
w ystąpić do organiz atora
rozgrywek o przełożenie go na
inny termin.
Byli też tacy, którzy stwierdzili jasno: twardym trzeba
być, bo to co wydarzyło się 10
dni temu to już historia...
Piotr Skorupa

Piłkarskie propozycje
16 MAJA, GODZ. 16.00
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Naprzód Żernica - Zryw Radonia
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Victoria Pilchowice - Naprzód Świbie

16 MAJA, GODZ. 17.00
4 liga, grupa I
Concordia Knurów - Zieloni Żarki
4 liga, grupa II
Jedność 32 Przyszowice - Czarni Góral Żywiec
Klasa okręgowa
Orzeł Mokre - Wilki Wilcza
LKS 1908 Nędza - Tempo Paniówki

17 MAJA, GODZ. 14.00
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Jedność 32 II Przyszowice - Gwiazda Chudów

17 MAJA, GODZ. 16.00
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Concordia II Knurów - Quo Vadis Makoszowy
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Podokręgu Zabrze.
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Piłkarska majówka

A

kademia Piłki Nożnej wraz z rodzicami
i sponsorami zorganizowała majówkę na stadionie

w Paniówkach. Miejsce imprezy
nie może dziwić, bowiem knurowska Akademia ma tam swoją
filię szkolącą dzieci i młodzież.

Bogdan Leśniowski:

Jestem spełnionym
maratończykiem

B

ogdan Leśniowski kończąc kwietniowy bieg
maratoński w Londynie
spełnił swoje marzenie, które
realizował od 2002 roku.
- Trzynaście lat temu wystartowałem w maratonie w
Nowym Jorku i przy tej okazji
narodził się pomysł, by zdobyć
tak zwaną koronę maratonów świata - mówi Bogdan
Leśniowski. - By osiągnąć ten
cel, oprócz Nowego Jorku musiałem wystartować w Chicago,
Bostonie, Berlinie i Londynie.
Najtrudniej było znaleźć się na
liście startowej biegu londyńskiego, bowiem obowiązuje tam
dość skomplikowany proces
rejestracji. Pewni udziału mogą
być tylko ci, którzy ubiegają się
o start poprzez firmy charytatywne. Pozostali uczestniczą
w losowaniu. Ja próbowałem
szczęścia cztery razy, ale bezskutecznie. Na szczęście z początkiem tego roku zadzwonił
do mnie kolega i zaproponował
wpisanie na listę startujących
poprzez organizatora półmaratonu pilskiego, który jest
jednocześnie tour operatorem
maratonu w Londynie. Pomysł
zaakceptowałem, wpłaciłem
datek na cel charytatywny, no
i rozpocząłem przygotowania.
Przed Londynem postanowiłem przebiec półmaraton w
Warszawie, jednak doznałem
kontuzji kolana i biegu w stolicy

nie ukończyłem. Następstwem
tego konieczna była przerwa w
treningach, ale dzięki zastrzykom i zabiegom medycznym
mogłem wyruszyć do Londynu.
Wiadomo było, że w tym stanie
nie będę mógł powalczyć o dobry wynik, ale moim celem i tak
było pokonanie tego maratonu
poniżej czterech godzin. I udało
się. Przekraczając linię mety
mój stoper pokazał 3 godziny
i 57 minut. Czuję się teraz
spełnionym maratończykiem, a
bieg w Londynie dedykuję żonie
z okazji 25. rocznicy ślubu, która razem z dziećmi wspierała
mnie na trasie maratonu.
Oficjalny wynik to 3.56.58
Realizując swój plan nakreślony w 2002 roku, Bogdan
Leśniowski najlepszy czas osiągnął w Chicago - 2 godziny
55 minut i 29 sekund. Poniżej
trzech godzin przebiegł również maratony w Nowym Jorku
i w Berlinie.
W niektórych środowiskach biegaczy, do korony
maratonów świata dołączono
Tokio i niewykluczone, że knurowianin stanie w przyszłym
roku na linii startu w Japonii.
W tym miejscu warto dodać, że knurowianie pokonywali biegi maratońskie również
w Pekinie (Marian Gruszka), a
także w Chicago i w Melbourne (Czesław Nowak).

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

PiSk

W ramach piłkarskiej majówki odbyły się cztery mecze.
Grali najmłodsi, grali też trenerzy i rodzice, a wśród nich

założyciel APN - Marcin Brosz.
- Jak to zwykle bywa w czasie
tego typu imprez, nie liczyły się
wyniki, a najważniejsza była

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

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

54
48
45
39
39
35
34
33
32
32
31
29
28
25
19
7

Klasa B

Concordia, jak Bojków
i Pilchowice
Drugi zespół Concordii po
trzeciej wiosennej kolejce wypadł z „torów” i cztery kolejne
mecze przegrał (w tym jedno
walkowerem). Tak kiepską serią w ostatnich czterech wystę-

dobra zabawa i chęć rywalizacji.
Majówka się udała i w imieniu
wszystkich uczestników dziękuję
tym, którzy pomogli nam zorga-

nizować te kilkugodzinne piłkarskie święto - podsumowuje
trener Michał Bagiński.
PiSk

Gimnazjalna „Dwójka”
już w półfinale
U
czniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2 wygrali rejonowe mistrzostwa w piłce nożnej
i awansowali do półfinału wojewódzkiego. Mecz dający awans
nie był „spacerkiem”, bowiem
rywalem knurowian byli reprezentanci sportowego gimnazjum
z Gliwic, do którego uczęszczają
m.in. zawodnicy Piasta. - Po
zaciętym meczu wygraliśmy 1:0,
a warto dodać, że w ostatniej minucie nasz bramkarz Sebastian

Pawlik obronił rzut karny i został
bohaterem spotkania - podkreślają opiekunowie Dawid Dybcio
i Wojciech Kempa.
MG-2 z Knurowa reprezentowali: Sebastian Pawlik,
Damian Misiak - Adam Zawadzk i, Krzysztof Wesoł y,
Krzysztof Bochniak, Grzegorz
Mierzwa, Sebastian Jonda,
Daniel Nykiel, Rafał Bogusz i
Daniel Antonowicz.
PiSk

informacja

pach mogą się „pochwalić” tylko dwie inne ekipy - KS Bojków
i Victoria Pilchowice. Trudno
w to uwierzyć, ale knurowska
piłka daje kibicom coraz mniej
powodów do radości.

21. KOLEJKA
Start Kleszczów - Concordia II Knurów 4:0
Concordia II: Suchocki, Wiszniowski, Folcik, Smętek, Guzera,
Krusiński, Karwowski, Przesdzing, Malinowski, Kozdroń,
1. Gwarek II
47
Pietras. Grali również Walen2. Świbie
45
tynowicz, Bogumiło, Lipka.
3. Pławniowice
44
Amator Rudziniec - KS Boj4. Pawłów
41
ków 11:0, Pogoń Ziemięcice
5. Burza
36
- Przyszłość II Ciochowice
6. Concordia II
32
7. Quo Vadis
30
2:1, Naprzód Świbie - Piast
8. Amator
29
Pawłów 1:1, Olimpia Pławnio9. Ciochowice II
28
wice - Victoria Pilchowice 2:0,
10. Ziemięcice
24
Burza Borowa Wieś - LKS
11. Kleszczów
23
45 Bujaków 4:1, Quo Vadis
12. Bujaków
21
Makoszowy - Gwarek II Or13. Victoria
12
nontowice 1:3.
14. Bojków
8
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Człowiek z aparatem
Szczygłowice

ba od dziecka już tak mam. Lubię się
śmiać, tym bardziej że przecież śmiech
to zdrowie! - podkreśla.
Pani Anna zaskakuje jak Szczygłowice na jej zdjęciach.
- Już w dzieciństwie lubiłam samochody. Jeździłam czym się dało,
wystarczyło, że dosięgałam do pedałów
- śmieje się. - Miłość do motoryzacji
zaszczepił we mnie tata. Do dziś pamiętam wyprawy od Cieszyna aż po
Gdańsk: kurz, błoto i zapach spalin wy-

Z

16

była dla niej szokiem.
- Pamiętam, wysiadłam na przystanku obok targowiska. Mój mąż prowadził mnie między blokami. Wszystko
wydawało mi się do siebie podobne
- tyle budynków i chodników. Zgubiłam
się - mówi fotografka.
Szczygłowice odkrywała etapami.
Brała rower i godzinami objeżdżała
„wyspę”. Z czasem zaczęła zabierać
syna i... aparat. Szukała dobrego światła, interesujących ujęć.
- Jednym z moich ulubionych zdjęć
jest kopalnia odbijająca się w tafli wody
- opowiada. - Dwa dni podchodziliśmy
z synem do tego miejsca. Pierwszego
dnia nie zdążyliśmy przed zachodem
słońca. Drugiego w końcu się udało.
Aby zrobić zdjęcie kościoła z księżycem w tle, wstała o 5 rano.
- Zależało mi na odpowiednim
świetle - śmieje się szczygłowiczanka.
Zdjęcia pani Anny odkrywają inne
Szczygłowice - ładniejsze, ciekawsze.
Fotografka zachęca do spojrzenia na
„wyspę” jej oczami.

„Wyspa” w obiektywie

Do końca maja w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczygłowicach prezentowana jest wystawa
„Wyspa w obiektywie” - zdjęcia autorstwa Anny Betler. Fotografka wahała
się, czy pokazać swoje prace, podkreśla, że nie ma potrzeby „zaistnienia”.
W końcu uległa namowom Anny
Czulińskiej, bibliotekarki z MBP, którą zachwyciły prace fotografki.
Anna Betler przygląda się Szczygłowicom z perspektywy odkrywcy i
poszukiwacza zdumienia. Ma nadzieję, że dzięki jej zdjęciom mieszkańcy
łaskawszym okiem spojrzą na swoją
dzielnicę i nieco bardziej ją polubią.

Anna Betler zatrzymuje w kadrach
Szczygłowice - miejsce
niedoceniane, z góry przez wielu
skazane na brzydotę. Fotografka
rzuciła wyzwanie szarości
i przyzwyczajeniu. Wędrując
wśród osadników, hałd
i wieżowców, szuka zachwytu
djęcia Anny Betler zmuszają, aby na nowo przyjrzeć się
Szczygłowicom. Dostrzec piękno tam, gdzie się go nie spodziewa.
Fotografowanie szczygłowiczanki narodziło się razem z jej synkiem.
- Robiłam wtedy bardzo dużo zdjęć.
Chciałam zatrzymać na zawsze każdy
uśmiech mojego synka, każdą minkę,
każdy grymas - opowiada fotografka.
Pierwszy aparat cyfrowy, Kodak
Z740, pani Anna kupiła dziewięć lat
temu. Niewiele wtedy wiedziała o
fotografii. Uczyła się w sama, czerpiąc
wiedzę z książek i doświadczeń innych.
- Na początku korzystałam tylko
z trybu „auto” - śmieje się szczygłowiczanka. - Dosyć szybko jednak doszłam
do wniosku, że nie bez powodu ktoś
umieścił na tym aparacie jeszcze parę
innych guziczków. Szukałam odpowiedzi, jak je mądrze wykorzystać.
Pani Anna urodziła się na wsi wśród pól i lasów. Do najbliższych
zabudowań miała parę kilometrów.
Pierwsza wizyta w Szczygłowicach

sokooktanowego paliwa. To były czasy!
Od pewnego czasu szczygłowiczankę fascynuje też lotnictwo.
- Jeździmy z rodzinką na pokazy
lotnicze. Ostatnio na wakacjach udało nam się dostać na teren lotniska
wojskowego. Przez cały dzień fotografowaliśmy lądowania i starty samolotów. Byliśmy tak blisko, że piloci nam
machali - wspomina.

Justyna Bajko,
foto: Anna Betler

Więcej o twórczości Anny Betler
na stronie www.betlersfoto.pl

- Chcę pokazywać zwykłą codzienność tak, żeby miejsce dotąd przez ludzi
niezauważone, mijane nieraz codziennie,
zachwyciło - opowiada.
Szczygłowice to miejsce kontrastów. Z zieleni lasów i parków
wyrastają pnące się w niebo wieżowce. Osadniki zarastają drzewami,
przeobrażając się w skąpane we mgle
klimatyczne jeziorka. Hałdy tworzą
księżycowy pejzaż - straszny i fascynujący zarazem. Dzielnica jak w
soczewce skupia sprzeczności śląskich
przestrzeni - łączy industrialny krajobraz z niezwykłą przyrodą.

informacja własna wydawcy

Racjonalna optymistka

Znajomi nazywają Annę Betler
człowiekiem z aparatem. Fotografowanie, zarówno krajobrazu jak i
ludzi, przynosi jej dużo radości. Od
kilku lat towarzyszy zakochanym przy
składaniu przysięgi, szuka sposobów
na zatrzymanie ich miłości. Utrwala
ulotne emocje: uśmiech rzucony mimochodem, czułe spojrzenie, chwile
odprężenia. Mówi o sobie, że jest optymistką z odpowiednią dozą realizmu.
- Mama wpoiła mi zasadę, że w życiu
nie trzeba wiele posiadać, aby być szczęśliwym, bo nie to, co posiadamy, a to jacy
jesteśmy czyni nas szczęśliwymi - mówi
szczygłowiczanka. - Staram się żyć tak,
aby szara wszechobecna rzeczywistość
nie zdominowała mojego małego świata.
Chociaż ceni sobie ciszę, przyznaje
się do gadulstwa.
- Jestem niesamowitą gadułą, chyPrzegląd Lokalny Nr 19 (1157) 14 maja 2015 roku

