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Szczygłowice

„Wyspa” w obiektywie

Czy Szczygłowice są piękne? Odpowiedź
w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki
Publicznej, gdzie na miłośników miejsc
nieoczywistych czeka niezwykła wystawa

Edukacja

Maturzyści wystartowali!
J
Od poniedziałku maturzyści w całym kraju zdają egzamin dojrzałości

ak co roku pewna część młodzieży
przystąpiła do pierwszego poważnego sprawdzianu, któremu tradycyjnie towarzyszy niepowtarzalna
atmosfera. W Knurowie maturę zdaje
w sumie 276 osób – w Zespole Szkół
im. I.J. Paderewskiego 120 abiturientów LO i 72 technikum, zaś w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 26 maturzystów z LO i 72 z technikum.
Egzaminy potrwają do 29 maja. W

tym roku abiturienci z liceum zdają
maturę na nowych zasadach (w technikach zmiany wejdą w życie dopiero
w przyszłym roku). Nie będzie już prezentacji na egzaminie ustnym z języka
polskiego. Zamiast tego uczeń będzie
losować zadanie zawierające tekst
kultury. Po 15 minutach przygotowania będzie musiał wygłosić monolog,
a potem porozmawiać na ten temat z
komisją egzaminacyjną. Kolejna zmia-

Knurów

Rowerowe wsparcie

To już kolejny taki rowerowy podarunek. Tym
razem knurowski PCK przekazał go Ośrodkowi
Wsparcia, działającemu w Dziennym Domu
Pomocy Społecznej

T

rójkołowy rower rehabilitacyjny
dla dorosłych na pewno przyda
się i pensjonariuszom, i pracownikom
knurowskiego Ośrodka Wsparcia.
Świetnie nadaje się i do niezobowiązującej rekreacji, i do celów praktycznych. Będzie można choćby zawieźć

komuś obiad w razie potrzeby.
Przekazanie roweru miało miejsce
w siedzibie knurowskiego oddziału
Polskiego Czerwonego Krzyża. Pan
Janek, który w imieniu pensjonariuszy
Ośrodka Wsparcia odbierał pojazd,
na razie dość nieśmiało chwytał za
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na jest taka, że przedmioty dodatkowe
wybierane przez uczniów będą mogły
być zdawane wyłącznie na poziomie
rozszerzonym. Języki obce nowożytne
będą zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.
Of icja lne w y nik i egzaminów
zostaną ogłoszone 30 czerwca. Trzymamy kciuki!
MiNa

kierownicę, ale to tylko kwestia czasu.
To już kolejny rower rehabilitacyjny przekazany przez knurowski PCK.
Niespełna miesiąc temu podobny, tyle
że dziecięcy, rower trafił do Natalii,
uczennicy III klasy w Zespole Szkół
Specjalnych. Wcześniej dwa rowery
otrzymał ZSS, zaś jeden trafił do osoby
dorosłej.
Wszystko dzięki współpracy PCK
z firmą odbierającą tekstylia z kontenerów oznaczonych logo PCK. W
zamian za to PCK otrzymuje od firmy
rowery, które może darować osobom
i instytucjom potrzebującym sprzętu
rehabilitacyjnego.
MiNa

Knurów

Zabrzmią
syreny

12 maja (wtorek)
w godzinach od 6.00
do 19.00 zostanie
przeprowadzony
wojewódzki trening
systemu alarmowania
i ostrzegania, podczas
którego uruchomione
zostaną syreny alarmowe
Ogłoszenie alarmu zostanie wykonane poprzez trwający 3 minuty
dźwięk modulowany. Jego odwołanie
to dźwięk ciągły, także trzyminutowy.
Trening ma związek z krajowym
ćwiczeniem zorganizowanym przez
Dowództwo Operacyjne Rodzajów
Sił Zbrojnych.
- Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący
naruszenia przestrzeni powietrznej
Rzeczypospolitej Polskiej przez statek
powietrzny, stwarzający potencjalne
zagrożenie dla ludności cywilnej –
tłumaczy major Jarosław Wiewiura,
kierownik Referatu Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów.
Trening służy sprawdzeniu stanu technicznego systemu i nie jest
ogłoszeniem żadnego zagrożenia.

W

ystarczy podnieść głowę, aby
ponad książkami dostrzec
zdjęcia Anny Betler, fotograficzki i
mieszkanki Knurowa. Pani Anna zaprezentowała ekspozycję pt. „Wyspa
w obiektywie, czyli Szczygłowice od
środka”. Artystka tworzy od kilku lat.
- W swojej fotografii staram się
pokazywać zwykłą otaczającą nas
codzienność, tak, żeby miejsce dotąd

przez ludzi niezauważone, mijane
nieraz codziennie, przykuło ich uwagę
i wzbudziło podziw tym, że może być
takie piękne i wyjątkowe - opowiada
fotograficzka.
Wystawa będzie otwarta do końca maja. Więcej o Annie Betler w
kolejnym wydaniu. Zapraszamy!
jb, foto: Anna Betler

Knurów

Wspomnienia o Koksoremie
Stowarzyszenie Byłych Pracowników PRUK
„Koksorem” zaprasza swoich byłych kolegów
i koleżanki na spotkanie pełne wspomnień
i dobrej zabawy

Spotkania z okazji Dnia Hutnika są tradycją, którą koksoremowcy kultywują
od lat. Ich przyjaźń przetrwała pomimo zamknięcia zakładu.
- Tym razem spotkamy się 8 maja o godz. 16 w „Kredensie”, dawny „Kosmos”,
przy ul. Kapelanów Wojskowych 2 - informują organizatorzy. - Na pewno będziemy się dobrze bawić. Serdecznie zapraszamy!
/-/

W obliczu tragicznej śmierci
i bezkresnej pustki po stracie
drogiego naszym sercom
ś.p.

Dawida Dziedzica

jesteśmy ogromnie wdzięczni za liczne
kondolencje, wyrazy głębokiego
współczucia
i szczere słowa otuchy w tych niezwykle
trudnych chwilach.
Dziękując za pamięć i wsparcie gorąco
prosimy, a zarazem apelujemy,
o uszanowanie pamięci, godne
uczestnictwo i zachowanie spokoju podczas
uroczystości pogrzebowych, które odbędą
się w czwartek,
7 maja, o godz. 9
na cmentarzu przy ul. Rakoniewskiego.
Pogrążona w smutku
Rodzina i Bliscy

/bw/
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Gdy sędzia przerwał mecz, na murawie zamiast piłkarzy znaleźli się kibice. A nie powinni...

źródło: materiały Policji
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Wykrwawił się...

W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok 27-letniego Dawida. O jej wynikach
poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.
Wedle ustaleń stwierdzono ranę postrzałową w okolicy prawego ramienia.
Uszkodzeniu uległy naczynia krwionośne, co spowodowało masywny krwotok
wewnętrzny.
- Przyczyną zgonu stała się wymieniona rana wraz z następstwami w postaci
krwotoku wewnętrznego i najpewniej zewnętrznego. Rana ta mogła powstać
od urazu pociskiem gumowym – powiedział prokurator Piotr Żak.
Poinformował, że w ciele zmarłego „w czasie tej sekcji zwłok nie stwierdzono
pocisków”. Dodał, że biegli sporządzą pisemną opinię w tej sprawie.

Knurowskie wydarzenia media
relacjonowały na bieżąco

Śmierć od kuli

Tragedia na stadionie. Nie żyje 27-letni knurowianin,
trafiony gumową kulą w czasie sobotniego meczu
pomiędzy drużynami Concordii i Ruchu Radzionków.
Stało się to w chwili, gdy kilkudziesięciu młodych ludzi
wbiegło z trybun na murawę, próbując zaatakować
sektor zajmowany przez sympatyków gości

Z

wolennicy obydwu drużyn nie
przepadają za sobą. To było
wiadomo przed meczem. Stąd
wzmocnione siły Policji na stadionie i w
jego sąsiedztwie przed i w czasie meczu.
Kibice gospodarzy usiedli na trybunie od strony kopalni, goście znaleźli się po przeciwległej stronie boiska.
Mecz ledwo się rozpoczął, a zaraz
został przerwany. Na boisko spadły
race i petardy, rzucane z trybun zajętych przez zwolenników Concordii.
Sytuacja powtórzyła się w 18 minucie
gry. Po półgodzinie gry, przy stanie 1:4,
sędzia znowu przerwał grę.
Gdy zawodnicy schodzili z boiska,
z krytej trybuny na jego murawę wbiegła spora grupa najbardziej fanatycznych kibiców. Część z nich poradziła
sobie z wysokim ogrodzeniem, inni
ominęli je przeskakując przez płot w
narożniku boiska. Pobiegli w stronę
sektora radzionkowian.
Na ich drodze stanęli mundurowi
z oddziałów prewencji.
- Zabezpieczający mecz policjanci,
by nie dopuścić do eskalacji agresji
użyli gumowych pocisków – informuje
Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
Jedna z kul trafiła 27-letniego
Dawida.
Na filmie, opublikowanym w internecie, widać ten moment. Mężczyzna
chwycił się w okolicę obojczyka, po
czym odwrócił i zaczął iść w stronę
„swoich” trybun. Na bluzie pod szyją
widać rosnącą czerwoną plamę krwi.
Po przejściu 30-40 metrów zachwiał
się i upadł. Znajdujący się w pobliżu
podnieśli go i bezwładnego przenieśli
do linii bocznej boiska.
Kilka osób natychmiast pojęło, że
sytuacja jest bardzo poważna. Jeden z
nich zaczął udzielać pierwszej pomocy. Kilka sekund później przyłączyli
się policjanci z grupy interwencyjnej.
Napięcie wzrosło. Policyjny kordon
oddzielił ratujących od grupy rozeźlonych ludzi na trybunie. Na murawę
poleciały rzucane przezeń przedmioty.
Karetka przewiozła rannego do szpitala. Niestety, młodego knurowianina

nie dało się uratować. Po kilkudziesięciu
minutach od przejęcia pacjenta, szpital
poinformował o jego zgonie.
Wiadomość o śmierci 27-latka
jeszcze bardziej rozogniła sytuację. Do
jej eskalacji doszło po godz. 22.
- Grupa ponad 100 osób zaatakowała stojących przed szpitalem
w Knurowie mundurowych, rzucając
w nich kostkami brukowymi, płonącymi racami i butelkami. Około 30 osób
obrzuciło kamieniami także miejscowy
komisariat – informuje KMP Gliwice. - Łącznie 14 policjantów zostało
rannych. Głównie są to stłuczenia i poparzenia od środków pirotechnicznych.
Ich obrażenia nie zagrażają życiu.
Bezpośrednio po zajściu policjanci
zatrzymali 6 napastników.

Zamieszki też
w niedzielę...

Po gorącej sobotniej nocy niedziela
nie okazała się spokojniejsza.

reklama
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- Od rana czuć było, że coś się święci
– powiedział PL kilkunastoletni Arek.
– Chłopaki skrzykiwali się w internecie,
grzały się komórki.
Policja też miała tego świadomość.
Po południu do Knurowa zjechało
kilkuset funkcjonariuszy prewencji.
- Samą tylko Dworcową przyjechało jakieś 30 wozów – mówi pani
Agnieszka, która jadąc w stronę autostrady była świadkiem przejazdu
policyjnej kawalkady. – Wśród nich
były wielkie polewaczki. Od razu dało
się poznać, że robi się niebezpiecznie.
Ulice wjazdowe do Knurowa zostały obstawione przez patrole. Funkcjonariusze kontrolowali, kto wjeżdża
do miasta. Nerwowy nastrój potęgował
hałas dwóch latających nad miastem
śmigłowców.
Przeczucia knurowian nie myliły.
Policyjne formacje zgromadziły się
w rejonie Komisariatu i kopalnianej
dyrekcji. W drugiej stronie ulicy, na

źródło: TVP Info

Knurów. Stadion areną tragicznego zdarzenia

skwerze przy fontannie, zebrało się wielu
gapiów. Większość w pokojowych zamiarach, wśród nich rodzice z dziećmi,
by obserwować, co się dzieje. Niestety,
gęstniała też spora grupa osób, mających
wojownicze, antypolicyjne nastawienie.
Gdy zapadł zmrok, rozpoczęły się
zamieszki.
- Po godzinie 21 zebrało się kilkuset agresywnych pseudokibiców.
Byli oni uzbrojeni w metalowe pręty i
inne niebezpieczne przedmioty, w tym
koktajle Mołotowa. Z zamaskowanymi twarzami skierowali się w stronę
siedziby knurowskiej policji. Obrzucili mundurowych kostką brukową,
kamieniami i substancjami łatwopalnymi. Policjanci, aby przywrócić ład i
porządek, byli zmuszeni użyć przewidzianych prawem środków przymusu
bezpośredniego - pałek, miotaczy gazu,
broni gładkolufowej oraz wodnych
środków obezwładniających – czytamy w policyjnej relacji.
Okolice ronda Jana Pawła II, wjazdu
do dyrekcji kopalni oraz spory odcinek
ul. Dworcowej stały się areną ulicznej
zadymy. Policja ponownie użyła broni
gładkolufowej, nie szczędząc też barwionej cieczy, którą z polewaczek oblewano
rozgrzanych uczestników zajść. W ruch
poszły policyjne pałki.
- W trakcie zamieszek ranny został
jeden policjant, uszkodzonych zostało
5 pojazdów służbowych i jeden prywatny samochód oraz odzież i wyposażenie
policjantów obrzuconych płonącymi
cieczami.
Mundurowi zatrzymali 30 uczestników starć.
- Cały czas trwa analiza materiałów filmowych i fotograficznych sporządzonych w trakcie zamieszek – dodaje
KMP Gliwice. - Wszystkie osoby, które
uczestniczyły w zamieszkach, atakowa-

ły policjantów oraz niszczyły mienie,
zostaną zidentyfikowane i pociągnięte
do odpowiedzialności.

... oraz w poniedziałek

Tym razem na mniejszą skalę. Około
godz. 21 niewielkie grupy napastników
zaatakowały policjantów. Zatrzymano
pięć osób, potem kolejne cztery.

Interwencja
do wyjaśnienia

Okoliczności inter wencji w yjaśni postępowanie prokuratorskie
– zapowiedział komendant śląskiej
policji Jarosław Szy mczyk przed
kamerami TVN24.
„Wszystkie okoliczności interwencji
są szczegółowo wyjaśniane. Na polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji do Knurowa pojechał
zespół kontrolny, by zebrać wszelkie
informacje na temat działania mundurowych” – podała Policja na swojej
stronie internetowej.
- Zabezpieczono już broń gładkolufową, z której oddano strzały,
przesłuchani są pierwsi świadkowie,
zabezpieczono też materiały filmowe.
Policjantów na razie nie udało się
przesłuchać. Nie pozwala na to ich stan
psychiczny. Są pod opieką – informował w niedzielę Piotr Żak, rzecznik
Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
Niedopeł nienie obow ią zków,
przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy i nieumyślne spowodowanie śmierci – pod takim kątem ma być
prowadzone postępowanie.
/bw/

Rapor tu dot yczącego wydar zeń
w Knurowie zażądała od Komendanta
Głównego Policji minister spraw
wewnętrznych Teresa Piotrowska.

reklama
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Knurów

Pięści i race na szpital
Foto: Roman Matysik

Wydarzenia minionego weekendu, zapoczątkowane przez tragiczne wydarzenie
na knurowskim stadionie, zostaną na długo zapamiętane przez personel i pacjentów
tutejszego szpitala. To tutaj przywieziono postrzelonego 27-latka, tutaj też doszło do bójki
kibiców z policją

Gdy w szpitalu trwała reanimacja rannego
27-latka, kibice w napięciu oczekiwali wieści
przed placówką

Baliśmy się wszyscy

Gdy szpitalny personel był zaangażowany w próby reanimacji 27-latka,
przed budynkiem szpitala zebrali się
kibice. Rozgniewani sytuacją dostali
się do środka. Wtargnęli pod blok
operacyjny. Rozgorzała bitwa. Na
szczęście policja wyparła kibiców na
zewnątrz, przed budynek główny.
Tam rozegrał się dalszy ciąg zamieszek – rzucano butelkami z koktajlami
Mołotowa, kostką brukową i innymi
przedmiotami, odpalano race, petardy.
Gdyby policji nie udało się opanować
sytuacji, bezpieczeństwo chorych byłoby zagrożone z zupełnie nieoczekiwanej strony. W budynku znajdowali
się pacjenci w różnym stanie, wśród
nich pacjenci onkologiczni, a na porodówce – kobiety ciężarne i świeżo
upieczone mamy.
- Akurat szłam do porodu, kiedy
się zaczęły te zamieszki – mówi mama
Natana. Miała mieć cesarkę dopiero
w poniedziałek, ale w sobotnie popołudnie zaczęła się akcja porodowa,
4

więc trzeba było skorygować plany.
– Jak mnie przygotowywali do cesarki,
uspokajali mówiąc, że nic mi nie grozi,
że jesteśmy tu bezpieczni. Ale z cesarką
trzeba było na chwilę się wstrzymać, bo
nagle anestezjolog musiał zejść na dół,
chyba do reanimacji tego kibica.
Pacjentka z Gierałtowic była już po
porodzie, więc przez okno obserwowała rozwój sytuacji.
- Panowie policjanci stali przy
wjeździe do szpitala, tam gdzie jest
szlaban, osłaniali nas – relacjonuje.
– Kibice najpierw zaczęli ich fotografo-

W budynku
znajdowali się chorzy
w różnym stanie,
wśród nich pacjenci
onkologiczni, a na
porodówce – kobiety
ciężarne.
wać, krzyczeli przy tym: „mordercy”, a
jak się okazało, że ten człowiek nie żyje,
nagle policjanci z pierwszego szeregu
zaczęli się palić. Jeden z nich dość długo
leżał obok, na chodniku. Wszyscy byliśmy zdenerwowani. Dla mnie szokujące
było też to, że widziałam tam kobiety z
dziećmi, takimi małymi, w wózkach.
Przyszły sobie popatrzeć, co się dzieje.
Absurdalna sytuacja.
Mama Adasia już od kilku dni była
w szpitalu, czekając na akcję porodową.
Sobotnie zamieszki przyspieszyły bieg
wydarzeń: - To były takie emocje, że
aż mnie wzięło do porodu – przyznaje.
– Akurat były te szturmy – i zaczęłam
rodzić.
Z kolei mama Nikoli była wówczas
tuż po porodzie.

– Leżałam tak i w pewnym momencie pomyślałam, że może lepiej wezmę
to dziecko i pójdę stąd. Naprawdę się
bałam – przyznaje.
Pracownicy szpitala również bali
się o pacjentów.
- Sytuacja ekstremalna, która
się na szczęście nie wydarzyła, mogła być taka, że bójka przeniosłaby
się na korytarze szpitala i trzeba by
ewakuować chorych – mówi prezes
Michał Ekkert. – W takich warunkach
byłoby to bardzo trudne, szczególnie w
przypadkach chorych podłączonych do
repespiratora czy innych, których nie
jesteśmy w stanie wywieźć. Tego typu
ryzyko zachodziło.

To nie jest normalne

Zarząd szpitala uważa, że policja
stanęła na wysokości zadania pacyfikując agresywny tłum, dzięki czemu
po weekendowych zamieszkach nikt
nie musiał pozostać w szpitalu. W
sobotni wieczór na izbę przyjęć zgłosiło się 14 policjantów z drobnymi
obrażeniami. Trafiło tam też kilkoro
przechodniów, którzy przypadkowo
ucierpieli (w tym jedna kobieta z poparzeniem). Wszyscy po tym jak udzielono im pomocy, powrócili do domów.
W niedzielę, choć aresztowano ponad
30 osób, do szpitala nie zgłosił się ani
jeden funkcjonariusz, ani też żadna
cywilna osoba.
Jednak szok pozostaje. Szpital
udziela pomocy wszystkim i nie był
stroną w tej sprawie. Fakt, że kibice
w pewnym sensie zaatakowali szpital,
jest przykry.
Według naszych informacji także
lekarz, który ściągnięty na pomoc
przyjechał do szpitala samochodem,
został zaatakowany. Dopiero po jakimś czasie przepuszczono go do
szpitala.
- Najgorsze, że w szpitalu przebywa

W budynku
znajdowali się chorzy
w różnym stanie,
wśród nich pacjenci
onkologiczni, a na
porodówce – kobiety
ciężarne.
może być skuteczna. Może ktoś, zanim
coś zrobi, najpierw się zastanowi, czy
warto.
Obowiązek zabezpieczenia medycznego dotyczy imprez masowych,
w których uczestniczy ponad 1000
ludzi. Ilość osób na meczu nie przekraczała tej liczby. Organizatorzy
nie wynajęli karetki, która czekałaby
w pogotowiu w razie potrzeby. Ta
wezwana do postrzelonego zjawiła
się po kilkunastu minutach, jednak
w tym przypadku było już za późno.
- Jako lekarze mamy prawo do oceny
od strony zabezpieczenia medycznego
– komentuje Michał Ekkert. – W naszym odczuciu był to błąd, nie można
nie zabezpieczać takich imprez, tym
bardziej, że piłka nożna to sport, przy
którym dzieją się tego typu sceny. Jeśli
chodzi o organizatorów z „Concordii”,
nie przypominam sobie, odkąd pracuję,
żeby ktokolwiek przyszedł, rozmawiał
na temat meczu, na temat naszej
ewentualnej pomocy w trakcie lub po
meczu. Trudno dziś powiedzieć, czy ten
człowiek by żył, gdyby na miejscu była
karetka, ale chciałbym, by tak było, bo
27 lat to trochę za mało.
Mirella Napolska

W wyniku zajść ucierpiała
placówka, szkody są też w jej
otoczeniu

Foto: Roman Matysik

W

sobotnie popołudnie pogotowie przywiozło mężczyznę ranionego gumową
kulą w ystrzeloną z broni gładkolufowej. Pacjent był w stanie śmierci
klinicznej – nie miał oddechu ani
własnej akcji serca, a jego źrenice nie
reagowały na światło. Przetransportowano go na blok operacyjny. Tam przeprowadzono hemostazę (ograniczenie
utraty krwi) i reanimację, która trwała
50 minut. Po tym czasie, w związku z
tym, że mężczyzna mimo zabiegów nie
odzyskał tętna, a jego funkcje życiowe
nie zostały przywrócone, odstąpiono
od reanimacji i stwierdzono zgon.
- Na dyżurze byli bardzo profesjonalni lekarze, co mogliśmy zrobić,
to zrobiliśmy – mówi Michał Ekkert,
prezes zarządu spółki „Szpital w
Knurowie”.

ponad 200 chorych – mówi prezes Ekkert. – Na szczęście nikomu z chorych
nic się nie stało. Ale nie jest to sytuacja
normalna, że personel medyczny udziela pomocy chorym, kiedy na terenie
szpitala toczy się regularna bitwa. Mam
ogromny apel do wszystkich, mamy nadzieję, że się to już nigdy nie wydarzy.
Są obiekty, jak szpital, gdzie udzielamy
pomocy wszystkim, niezależnie czy jest
to kibic, czy policjant, czy jest ubezpieczony, czy nie. Nie można przeszkadzać
w wykonywaniu tych czynności, ograniczać dostępu do lekarzy, demolować
mienia – to jest absolutnie niedopuszczalne. Ubolewam, że to się przeniosło
na szpital. Stworzono zagrożenie dla
wszystkich chorych, dla personelu, nie
było żadnego komfortu pracy. Ze szpitala zrobiono pobojowisko i tylko dzięki
policji jakoś opanowano sytuację.
Ucierpiał też sam obiekt. Uszkodzono szyby, elewację i dach na dwóch
szpitalnych budynkach od strony ul.
Niepodległości. O zniszczeniach został
już powiadomiony ubezpieczyciel,
szpital zgłosi też sprawę na policję. To
nie koniec roszczeń – placówka liczy,
że dzięki rejestrującym zdarzenia
nagraniom wideo, zarówno od osób
prywatnych, jak i z telewizji czy z monitoringu, uda się rozpoznać niektórych sprawców wandalizmu. Wówczas
szpital będzie rościć zadośćuczynienie
finansowe od tych osób z powództwa
cywilnego. Trwa szacowanie strat.
Wyniosą one od kilku do kilkunastu
tysięcy złotych.
Szpital rozważa podpisanie umowy z profesjonalną firmą ochroniarską. Na terenie placówki zostanie
zamontowany monitoring – kamery,
które rejestrują obraz zarówno w
dzień, jak i w nocy. Taka prewencja

Starosta apeluje o zachowanie spokoju
- W ostatnich dniach w Knurowie doszło do wydarzeń, które nie powinny
się zdarzyć. Śmierć młodego człowieka, poszkodowani funkcjonariusze
policji, strach mieszkańców i zniszczenia – w tym na terenie szpitala – to
wydarzenia, które na długo pozostaną nam w pamięci – czytamy w oświadczeniu starosty gliwickiego Waldemara Dombka. - Wszystkie okoliczności
tych zdarzeń są wyjaśniane, czym zajmują się powołane do tego instytucje. Apeluję, by zapewnić im w tym spokój. Nie służy temu wywoływanie
burd, podsycanie atmosfery niepokoju i dążenie do konfrontacji z policją.
Licząc na zachowanie obywatelskiej postawy, zwracam się do wszystkich o
zachowanie spokoju, powstrzymanie emocji, spokój i rozwagę.
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Wrzenie na forach
Zapewne już nie w setkach
tysięcy, lecz milionach, liczyć
można komentarze i opinie,
którymi internauci podzielili się
na forach

I
Knurów na ustach całego świata, ale...

Nie o taki rozgłos
chodziło

Wydarzenia w Knurowie odbiły się szerokim
echem w mediach. Nie tylko polskich i nie tylko
sportowych. O tragedii i zamieszkach informowały
m.in. niemiecka stacja ZDF, brytyjskie Daily Mail
i Independent, a nawet grecki Sportdog

P

w Wielkiej Brytanii. – Zadzwonił do
mnie wieczorem pytając, co się w Knurowie dzieje. W restauracji, w której
pracuje, już wszyscy wiedzieli, że zginął
młody człowiek.
- To, co Jurek Dudek przez kilka lat
robił dobrego dla promocji miasta, w
jeden wieczór obróciło się w pył – boleje
pan Mirosław. – Nie wiem, co teraz trzeba zrobić, by odbudować ten wizerunek.
Przecież Knurów nie jest zły. Boję się,
żeby niezasłużona zła opinia do niego
nie przylgnęła.
/bw/

Czy takie kibicowanie było
warte życia?...
Zadyma dzień, drugi, trzeci.
Zadymiarze mają gdzieś szacunek
dla zabitego kolegi, chcą wyłącznie
nawalanki...
Mam nadzieję, że wszystkie
koszty poniosą bandyci. Rozwalają
miasto, niech za to zapłacą.
Mogę przyjąć, że ci ludzie
mają nawet rację i są niezadowoleni. Protestować można. Jak się
jednak zaczyna niszczyć mienie
zwykłych ludzi - nie powinno być
litości.
Za kilka lat kibole będą rządzić naszym krajem i wielokrotnie
powtarzać: to my walczyliśmy z
policją, siedzieliśmy w kazamatach identycznie jak nam teraz panujący. Styropian już wywietrzał.
To tragedia, do której dojść
nie powinno. Jak mało k iedy
niepotrzebna. Ból dla najbliższej
rodziny, smutek dla znajomych,
wyrzuty sumienia (jak sądzę) dla
policjantów, którzy strzelali...
/bw/

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

32 332 63 77

Państwo, czy „ch...,
dupa i kamieni
kupa”?

- Stara piłkarska prawda mówi,
że „gra się tak, jak przeciwnik pozwala”. (Pseudo)kibice świetnie ją
znają. I korzystają. Skoro można
podymić, to dlaczego nie. Jeśli da
się wszcząć uliczne walki, nie ma
sprawy. A jakby spróbować puścić
z dymem komisariat – a jakże,
spróbują. Takie hobby. A cierpimy
wszyscy, bo strach wyjść na ulice.
Gdzie jest państwo, dlaczego na to
pozwala? To, co się stało w Knurowie, to już nie jest lokalny kłopot. To
sprawa wagi państwowej. Przecież
służby wiedziały (a przynajmniej
powinny), że po sobocie szykują się
kolejne zamieszki. Tu nie powinno
być miejsca na półśrodki. Należało
zadziałać radykalnie. Jak? Ostro:
np. ogłosić godzinę policyjną (od
22.00 do rana), przysłać naprawdę poważne siły, nawet wojsko.
Ustanowić reguły: zero tolerancji
dla chuligaństwa i zadym. Łapać,
szybko sądzić i karać. Żaden nastoletni dzieciak nie pętałby się
nocą po mieście, jeśli tak, to kara
dla rodziców. Błyskawiczna, zdecydowana reakcja i konsekwencja w
egzekwowaniu prawa odstraszyłaby
chętnych do kolejnych burd. Tak
powinno być. A nie jest. Miasto
jest demolowane co noc. I człowiek
coraz poważniej się zastanawia, czy
nasz kraj to rzeczywiście prawdziwe
państwo, czy – jak to ujął minister
Sienkiewicz – tylko „ch..., dupa i
kamieni kupa”...
Senior
Not. bw

reklama

raktycznie wszystkie znaczące polskie media od kilku dni poświęcają
wiele miejsca zdarzeniom w Knurowie.
Do miasta zjechały stacje telewizyjne i
radiowe, sensacji szukają tabloidy, nie
pomijają jej uchodzące za poważne
tytuły. Nie wspominając o internetowych forach, zwłaszcza kibiców, które
osiągają temperaturę wrzenia...
- Niestety, nie o taki rozgłos chodziło – kręci głową starszy knurowianin.
Mówi, że sobotnich wydarzeniach
usłyszał od syna przebywającego...

to dosłownie „podzielili się”.
Od skrajnie negatywnych dla
kibiców („wystrzelać hołotę!”) po
złowieszcze dla policjantów („zabić k... psy”). Jednak między tymi
ekstremalnymi wypowiedziami
nie brak tyleż w yrazistych, co
nadających się do pełnego zacytowania opinii:
Żal mi tego gościa, ale sam
igrał z losem. Dorosły facet, ojciec małego dziecka, jak on w
ogóle mógł tak zrobić. Przecież
widział – jak i reszta jego kompanów – uzbrojonych policjantów. I
na pewno wiedział, czym to może
grozić. Nieodpowiedzialność do
sześcianu...
Trzeba być ostatnim durniem, żeby strzelać na wysokości
głowy! Kto im dał broń, kto ich
wpuścił na murawę, kto pozwolił
im strzelać. Jeśli już, to najpierw
powinni do siebie. Przynajmniej
chłopak by żył...
Prawidłowe zachowanie policji! Popieram w 100 %!!!
Obojętnie co by się nie działo, policja nie ma prawa walić z 3
metrów do człowieka...

sygnały
czytelników
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Knurów

Prezydent
apeluje o spokój...
W poniedziałkowy poranek specjalne
oświadczenie odnoszące się wydarzeń
w Knurowie wydał prezydent Adam Rams

Krajobraz po bitwie
Knurów

Po każdych zamieszkach ktoś musi posprzątać:
zebrać porzuconą kostkę brukową, naprawić
kosze i ławki, wstawić nowe szyby. Życie rządzi się
nieubłaganymi prawami. - Żyć dalej trzeba - mówi
pan Michał

S

przątanie nie jest fotogeniczne.
Dziennikarze obecni nocą na
zamieszkach, odsypiają. W poniedziałkowy poranek w parku przy
Dworcowej życie toczy się nieśpiesznie. Nuda. Starsi biegną do pracy,
maturzyści na egzamin dojrzałości.
Aż trudno uwierzyć, że jeszcze parę
godzin wcześniej było tutaj gorąco
od emocji.
Pani Maria idzie na zakupy do
sklepu. W domu zabrakło mleka.
- Słyszałam, co się stało. Żal człowieka. Miał całe życie przed sobą. Podobno sam wychowywał synka. Wiele
przeszedł. Ale żal mi też tego policjanta,
który strzelał. Jak on teraz będzie żył?
Przecież zabił człowieka. Mówi pani,
że może nie miał wyboru... A ja pani
mówię, że zawsze jest jakiś wybór opowiada knurowianka.
W parku praca wre. Służby sprzątają, panie sadzą kwiaty.
- Na szczęście sadzonek nam nie
zdeptali. Myślałyśmy, że będzie znacznie gorzej - mówią.
W sobotnią i niedzielną noc walka
między kibicami (w tym kontekście
to słowo jednak na wyrost) a policją
trwała w sumie kilka godzin. W stronę
funkcjonariuszy leciały koktajle Mołotowa, kawałki ławek, kostki brukowe i
kosze na śmieci.
- Prawie wszystkie kosze zniszczyli
- mówi pan Michał, spacerujący po
parku z psem.
- Walili w policję, czym się dało,
nawet kostkę obok kościoła wyrwali.
Miasto nam tylko zdemolowali. Młodzież karnawał sobie zrobiła. I kto zapłaci za te zniszczenia? Powinni wrócić
i posprzątać.
Pani Anna mieszka niedaleko
stadionu. Słyszała odgłosy meczu,
jakieś krzyki, ale w sobotę poszła
wcześniej spać.
6

- Dowiedziałam się dopiero w niedzielę rano. Myślałam, że tyle policji
chodzi po ulicach z powodu święta
konstytucji - opowiada.
W niedzielę pani Anna poszła pod
komisariat, chciała na własne oczy
zobaczyć, co się dzieje.
- Jak w stanie wojennym. Kiedy
zaczęli czymś strzelać - uciekłam.
Bałam się po prostu - mówi przejęta.
– Niestety, moim zdaniem za śmierć
kibica odpowiada policja. Mogli najpierw jakieś ostrzeżenie dać, ale nie od
razu strzelać.
Wielu knurowian pytanych o zamieszki mówi tylko: „Szok”.
- Kiedy mój mąż usłyszał wybuch
rac, odwrócił się do mnie i powiedział:
„Halina, pakuj się. Ruscy weszli!” opowiada mieszkanka osiedla. - Kibice
sami są sobie winni, szkoda tylko, że
musiał zginąć człowiek.
Opinię pani Haliny podziela sporo
mieszkańców.
- Nie ma co się patyczkować z kibicami. Poszli na mecz? To po co wyskakiwali na murawę, skąd mieli race? Ja
mieszkam tutaj od urodzenia, na każdy
mecz chodziłem i takich burd nie było
- pan Piotr nie kryje zdenerwowania.
- Kibice za dużo sobie pozwalają. Fakt,
szkoda człowieka, ale po co on tam
leciał. Na meczu był, a nie na bitwie. A
ten, co idzie z pałką czy nożem na innych, to już nie jest kibicem, a bandytą.
A dla takich muszą być kary.
Na murawie stadionu Concordii
Knurów mieszkańcy zapalają znicze.
Przychodzą głównie młodzi, nie czują
się winni.
- Nie odpuścimy policji. Zabili jednego z naszych, a tego się nie wybacza
- mówi jeden z kibiców.
Okazję do zbicia kapitału politycznego zwęszyli politycy.
W poniedzia łek do K nurowa

przyjechał Janusz Korwin-Mikke,
kandydat na prezydenta. Po co?
- Lansuje się przed wyborami śmieje się kibicka, która przyszła na
spotkanie z politykiem.
- Może myśli, że zdobędzie parę
głosów. Ale my pamiętamy, że kazał
strzelać do górników. Czy on wie, że
Knurów to górnicze miasto? - dodaje
inna.
Spotkanie trwało kilka minut.
Korwin-Mikke wszedł na murawę w
otoczeniu dziennikarzy i sztabu. Powiedział parę zdań, zrobił sobie zdjęcia
z kibicami, asystent zasugerował mu
zapalenie znicza.
- Używa się nadmiernych środków
tam, gdzie nie są potrzebne. W sytuacjach w których do ludzi należałoby
strzelać, się nie strzela, a w sytuacji,
kiedy niewinny człowiek wybiega na
boisko, to policja używa broni - mówił
kandydat na prezydenta. - Ludzie tracą cierpliwość i następną ofiarą może
być policjant.
Podobno na spotkaniu miał się
także pojawić Przemysław Wipler.
Nie dojechał... Przy komisariacie
stoją samochody większości stacji radiowych i telewizyjnych. Operatorzy
przechadzają się wzdłuż ogrodzenia,
rozmawiają, żartują, piją kawę z
termosu, ktoś robi zdjęcia zniszczonych szyb w komisariacie. Niedługo
pojadą na inną wojnę.
- Dla nich to tylko kolejny materiał, kolejna sensacja. A dla nas?
W końcu znikną dziennikarze z kamerami, rozejdą się kibice. Skończą
się wiadomości o zamieszkach, pobiciach. Zostaniemy sami z naszą tragedią. Ale i my w końcu zapomnimy. Bo
tragedia tragedią, a żyć dalej trzeba
- mówi ze smutkiem pan Michał.

- Nawiązując do tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich
dniach w Knurowie wyrażam głębokie
ubolewanie względem zaistniałej sytuacji. Składam wyrazy współczucia dla
rodziny tragicznie zmarłego – czytamy w
oświadczeniu. - Sytuacja ta nie powinna
się zdarzyć. Śmierć młodego człowieka,
poszkodowani funkcjonariusze policji,
zniszczenia, strach mieszkańców, to
traumatyczne przeżycia, które na długo
utkną w pamięci Knurowian.
Prezydent podkreślił zarazem, że
Knurów uchodził za miasto spokojne: Nasze miasto było, jest i będzie miastem
przyjaznym i nade wszystko bezpiecznym.
Na koniec zaapelował: - Zwracam
się do wszystkich o opanowanie emocji,
zachowanie rozwagi i spokoju.

...wojewoda też...

Z apelem do mieszkańców województwa śląskiego wystąpił wojewoda
Piotr Litwa.
- Śmierć człowieka nie może być
pretekstem do łamania prawa, atakowania funkcjonariuszy państwowych oraz
niszczenia mienia. Zdarzenie to należy
wyjaśnić i uczynią to powołane ku temu
instytucje. Potrzebują jednak czasu i
spokoju. Podsycanie konfliktu, dążenie
do konfrontacji z policją, wzniecanie burd
- nie służy tej sprawie – czytamy w oświadczeniu, które ukazało się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. - Dlatego apeluję do tych, którzy do
konfrontacji dążą, aby powstrzymali się
od takich zachowań. Apeluję również do
tych, którzy sami w zamieszkach udziału
nie biorą, ale są ich obserwatorami. Wasza
bierna obecność również może podsycać
negatywne zachowania, stanowić dla
Was zagrożenie oraz utrudniać działania
policji. Lepiej pozostańcie z dala od miejsc
niebezpiecznych! Liczę na Waszą obywatelską postawę!

...także dyrekcja liceum...

- Ślą ska Policja za pośrednictwem Śląskiego Kuratorium Oświaty apeluje do Was – młodzieży mieszkającej na terenie naszego miasta i okolic

– o powstrzymanie się od uczestnictwa w
jakichkolwiek formach manifestowania
swoich poglądów na temat tragicznych
wydarzeń, do których doszło w Knurowie w miniony weekend – tak zaczyna
się apel Doroty Gumienny - dyrektor
Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego.
- Zwracamy Waszą uwagę na ryzyko
poniesienia odpowiedzialności prawnej
i karnej, ryzyko poniesienia uszczerbku
na zdrowiu, ryzyko popełnienia błędu
rzutującego na całe wasze dorosłe życie.
Eskalowanie niepokojów społecznych
nie jest zajęciem, które mogłoby dać
szybkie, mądre i adekwatne rozwiązanie
problemu, wzbudzającego wiele emocji i
skrajnych osądów.
Nie zaspokajajcie ciekawości, nie
zaogniajcie konfliktu, szanujcie nasze
miasto i jego mieszkańców, zachowajcie
rozsądek i dojrzałość.

...i Policja

W poniedziałek na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach pojawił się komunikat:
W związku z sobotnimi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Knurowie, policja
prowadzi w mieście intensywne działania.
Chcemy przywrócić porządek i zadbać o
bezpieczeństwo mieszkańców. W trosce o
Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z
prośbą, by nie gromadzić się w miejscach
działań naszych funkcjonariuszy.
Policja wystosowała też pismo – za
pośrednictwem kuratorium oświaty
- do dyrektorów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w Knurowie,
Gliwicach i Pyskowicach. Ostrzega
w nim, że „nie można wykluczyć, iż w
najbliższym czasie może dojść do skonsolidowania wrogo nastawionych do siebie
grup pseudokibiców i zamanifestowania
sprzeciwu wobec działania Policji”.
KMP Gliwice prosi, by dyrektorzy
zaapelowali do uczniów „o powstrzymanie się od uczestnictwa w planowanych
wiecach i pochodach związanych ze
śmiercią uczestnika zajść”. Ostrzega, że
„udział w tego typu zgromadzeniach może
narażać młodych ludzi na odpowiedzialność prawną i karną”.
/bw/

reklama

Tekst i foto: Justyna Bajko
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Z kart historii Knurowa. Od wyzwolenia po kres wojny...

105 dni tragizmu, wyrzeczeń i radości

26 stycznia 1945 roku do Knurowa weszła Armia Czerwona. Upłynęło kolejnych 105 dni, zanim II wojna
światowa się skończyła. Co działo się w Knurowie przez ten czas?

W

k roczenie sowietów do
miejscowości miało swoje
konsekwencje. Nie tylko
polityczne i militarne. Także zwykłe,
powiedzielibyśmy życiowe. Przede
wszystkim na mieszkańcach spoczął
wysiłek wyżywienia żołnierzy, którzy

rozlokowali się w Knurowie i Krywałdzie (m.in. w budynku obecnego
gimnazjum przy ul. Koziełka, w Kasynie i we dworze Paczyńskich). Sowieci nie wahali się plądrować obejść
szywałdzkich gospodarzy i zabierać
domową zwierzynę – krowy, świnie i

Mieszkanki Krywałdu na balkonie budynku dyrekcji Lignozy –
fotografia (prawdopodobnie) z maja 1945 roku

drób. Miejscowi rzeźnicy (w Knurowie Stania, w Szygłowicach – Kowol)
mieli obowiązek uboju i przerabiania
na mięso i wędliny.
Wieczorami zamierało życie na
ulicach. Zagrożone były zwłaszcza
kobiety, obawiające się napastowania
ze strony przybyszów ze wschodu. Ci
zaskakiwali miejscowych jeszcze jedną
manią – gromadzenia zegarków...
Życie powoli wracało do normy.
W pierwszej kolejności dokonano wyboru gminnych i powiatowych władz
samorządowych (do czasu wyzwolenia
Rybnika w Knurowie funkcjonowała
władza powiatowa). Ogromnym wysiłkiem okupione zostało utrzymanie
wydobycia węgla w knurowskiej kopalni, a także uniknięcie przestoju w
koksowni i krywałdzkiej prochowni.
Niełatwe było też przejęcie szpitala i
przekształcenie go na potrzeby lecznicy
zamkniętej dla osób cywilnych. Wyzwaniem była organizacja szkolnictwa.
Tragizm pierwszych tygodni po
wejściu Armii Czerwonej podkreśliły
masowe deportacje w głąb ZSRR. Tragedia Górnośląska dotknęła niejedną
okoliczną rodzinę.
Koniec wojny przyjęto z ulgą. Choć
brakowało wszystkiego – żywności,
opału, odzieży, lekarstw – radość była
powszechna.
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki

Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk nadawany był żołnierzom, którzy brali udział w walkach w marcu i kwietniu 1945 roku. Jak
potem mawiano, o przywrócenie granic na Odrze, Nysie i Bałtyku. Dwustronny medal wykonany był ze stopu metali. Miał
33 mm średnicy. Jasnobrązowy. Na awersie wytłoczono zarys
granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jej głównych rzek i
oznaczenie (kropkami) miast: Warszawy, Gdańska, Szczecina
i Wrocławia. Górną część wieńczył orzeł bez korony. Po obwodzie był napis: „Za – Odrę – Nysę – Bałtyk”. Rewers zdobił
napis: „RP Zwycięzcom III 1945 IV 1945”

Knurów. Kabaretowy wieczór w kinie

Moda na Nowaki

Zielonogórscy kabareciarze
zapraszają na pełen humoru wieczór w kinie
Adrianna Borek, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg zapewniają, że nie
zazna nudy ten, kto sobotni wieczór
spędzi w Kinie Scenie Kulturze.
W „Modzie na Nowaki” kabaret
przedstawia swoje największe hity i
cały wachlarz absurdalnych i zaska-

kujących postaci, które są zabawną
odpowiedzią na naszą codzienność.
Występ w sobotę, 9 maja, w Kinie
Scenie Kulturze. Początek o godz.
16.30.
Bilety – 45 zł.
/ck, bw/

PRODUCENT PRZYCZEP WIOLA - DOŁĄCZ DO PROFESJONALISTÓW

Przyjdź do nas. Nauczysz się zawodu, zdobędziesz dobrą pracę
Ucząc się u nas zostaniesz cenionym specjalistą, otrzymasz szansę zawodowego rozwoju oraz ciekawej i satysfakcjonującej pracy na nowoczesnych maszynach. Jeśli chcesz mieć dobry i przyszłościowy zawód, przyjdź do nas – przyjmiemy uczniów z kierunku mechanik, monter maszyn i urządzeń
Firma Wiola powstała w 1995 roku. Priorytetem naszej działalności jest produkcja
przyczep. W naszym asortymencie znajdują
się przyczepy towarowe i do przewozu sprzętu
budowlanego, lawety samochodowe, kontenery,
izotermy oraz wiele przyczep specjalistycznych.
Bezpieczeństwo i jakość – według tych
słów tworzymy nasze przyczepy.
Prawie 20 lat tradycji na współczesnym
rynku jest najlepszym dowodem jakości
naszych produktów. Jesteśmy dynamicznie
rozwijającym się przedsiębiorstwem, firmą
perspektywiczną, cenioną w kraju i za granicą.

ogłoszenie

Jesteś uczniem szkoły
zawodowej?

Chcesz poszerzać swoją wiedzę
i zdobywać nowe umiejętności?
Pragniesz zostać cenionym
specjalistą?
Chcesz mieć dobrą pracę?
Jeśli TAK, to oferta dla Ciebie.
Zostań uczniem w naszej firmie.
Przyjmiemy uczniów
z kierunku:
- mechanik, monter maszyn
i urządzeń
Nauczymy Cię:
- pracy w zespole
- umiejętności organizacji pracy
- posługiwania się podstawowymi
nar zę dziami (np. s zlif ie r kami,
wiertarkami)
- obsługi zaawansowanych krawędziarek CNC i lasera światłowodowego. Organizujemy też kursy
spawalnicze metodą MAG.
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Z naszych obserwacji wynika, że absolwenci szkół zawodowych nie zawsze posiadają
odpowiednią wiedzę i umiejętności związane z
pracą na produkcji. W firmie WIOLA sprawiamy, że szybciej i sprawniej przyswajają wiedzę
praktyczną, dzięki czemu potrafią ją wykorzystać od razu po skończeniu szkoły.
Firma WIOLA zapewnia swoim uczniom
dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii.
Nauczą się oni m.in. obsługi lasera światłowodowego Ermaksan i krawędziarek CNC Ermaksan – urządzeń wysokiej klasy.
Organizujemy też kursy spawalnicze metodą MAG.
Pod okiem wysoko kwalifikowanych instruktorów zdobędziesz specjalistyczne umiejętności. Nauczycielem zawodu jest kierownik
produkcji Marcin Jedziniak.

Precyzyjny i niezawodny laser
światłowodowy Ermaksan

To prosta droga do atrakcyjnej pracy. W naszej firmie pracują absolwenci szkół, którzy odbywali u nas praktyki. Potrafimy docenić każdego,
kto się wyróżnia i szybko się uczy.

Rozpoczynamy nabór
na rok 2015/2016

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu
2015 roku. Będą prowadzone na terenie
naszego zakładu w Knurowie przy
ul. Przemysłowej 14.
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie
firmy WIOLA – w biurze kadrowej Anny
Cichorczyk (tel. 32 232 19 65 wew. 26).

Producent Przyczep Wiola
44-190 Knurów
ul. Przemysłowa 14

Stanowisko gięcia burt – praca
odbywa się na nowoczesnej
krawędziarce CNC Ermaksan
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Knurów. LemON zachwycił publikę

To był dobry, dynamiczny
i energetyczny koncert. LemON
nie zawiódł oczekiwań widzów
w szczygłowickim Domu Kultury.
Wśród nich byli wierni fani zespołu
z... Wrocławia i Łodzi
jednej z osób, która miała przyjemność
podglądnięcia ćwiczących artystów.
- Cały koncert ma swój scenariusz i
każdy jego fragment jest w szczegółach
opracowany muzycznie i wizualnie.
Zastosowanie podestów pod perkusję
i klawisze, a także zbudowanie osłony
z pleksi dla perkusisty poprawiło tzw.
higienę akustyczną (redukcję szumów)

Foto: Roman Matysik

M

uzycy przybyli do Szczygłowic w południe. Z miejsca
zabrali się do próby. Zespół
dysponuje kilkuosobową grupą pracowników technicznych zajmujących
się akustyką i oświetleniem. Każdy
wiedział, co ma robić.
- Miło było patrzeć, jak się przygotowują do występu – usłyszeliśmy od

LemON nie oszczędzał się na scenie - dał naprawdę dobry koncert

Foto: Roman Matysik

Najpierw śpiew, potem „słitfocie”

Publiczność nagrodziła zespół owacją na stojąco

– wyłuszczał nam niuanse Mariusz
Kowalczyk, doktor dyrygentury, a
zarazem wicedyrektor organizującego koncert Centrum Kultury w
Knurowie. - Wszystko to sprawiło, że
uzyskano właściwe barwy i brzmienia
zespołu najwyższej jakości.
Podobnego zdania była publiczność. Widzowie większość czasu
spędzili śpiewając na stojąco razem z
Igorem jego łemkowskie melodie. Na
koniec nagrodzili muzyków głośną
owacją.
- Po koncercie pogratulowałem
Igorowi profesjonalizmu połączonego z
dużą dawką emocjonalnego przekazu.
Usłyszałem: „tylko takie podejście do

pracy ma sens” – dodał wicedyrektor
Kowalczyk.
Nic dziwnego, że zespół kroczy
od sukcesu do sukcesu. Ostatnie to
nominacje do Telekamer 2015 r. i
Fryderyków.
Po koncercie fani (tak po prawdzie głównie fanki) mieli możliwość
zrobienia słitfoci z Igorem i uzyskania
autografu. Zespół dziękował za żywiołowe reakcje publiczności i organizację
koncertu. LemON zapamięta Knurów
z dobrej kulturalnej strony, podobnie
jak i wielu gości, którzy przybyli z
różnych miejsc Polski.
/MK/

informacja własna wydawcy

Uwaga, rodzice!

Muzycznie z maluchami
To wyjątkowa oferta – zajęcia
z muzykoterapią dla najmłodszych, już od
pierwszych miesięcy życia!

Z

ajęcia odbywają się w szczygłowickim Domu Kultury i są efektem
współpracy ze Studiem Artystycznym
Maciej z Zabrza. Istotną rolę odgrywa
w nich muzykoterapia – rzecz nie do
przecenienia w stymulacji rozwoju
dzieci. W atmosferze radosnej zabawy
najmłodsi pokonują kolejne bariery,
zdobywają nowe umiejętności. W czasie zajęć wykorzystuje się różne formy
muzycznej aktywności. Jest i śpiew,
i gra na instrumentach, i ruch przy
muzyce. Dzieci uczą się skupiania na
słuchaniu muzyki, improwizowania.
- Maluchy uwielbiają zabawę przy
muzyce – to ich naturalna potrzeba –
mówi Magdalena Ziółkowska, jedna z
dwóch szefowych Studia Artystycznego Maciej. - Rodzice też coraz częściej
mają świadomość, że warto od najmłodszych lat zaszczepiać w dziecku
wrażliwość na muzykę.

8

Muzykoterapia jest też świetną
formą kuracji przy różnego rodzaju schorzeniach. Jest zalecana w
przypadkach niepełnosprawności
intelektualnej i ruchowej, a także przy
zaburzeniach słuchu i mowy, emocji i
zachowania, integracji sensorycznej.
Zajęcia w Szczygłowicach odbywają się w trzech grupach wiekowych: 3-12
miesięcy (czwartki, godz.11.00-11.45),
1-3 lata (wtorki, godz. 13.30-14.15) oraz
3-4 lata (wtorki, godz. 14.15-15.00). We
wszystkich są jeszcze wolne miejsca.
Koszt to 80 zł miesięcznie. Uczestnikom potrzebne będą wygodny strój i
obuwie zmienne, a w najmłodszej grupie dodatkowo – kocyk i oliwka.
W zajęciach z dziećmi do 3 lat biorą udział także rodzice, co jest świetną
okazją do tego, aby rodzinnie i twórczo spędzić razem czas. Dla tych, którzy opiekują się dziećmi na urlopach

macierzyńskich i wychowawczych,
spotkania są urozmaiceniem codzienności i źródłem inspiracji do
codziennych zabaw.
Studio Maciej ma świetnie przygotowaną mery torycznie kadrę,
polecaną przez Centrum Edukacji
Artystycznej – takie referencje są
gwarancją profesjonalizmu. Zajęcia
w Domu Kultury prowadzi Agnieszka Krzep - muzykoterapeutka.
– Dzieci uwielbiają, jak śpiewa, gra na gitarze, skrzypcach i
wymyśla niesamowite muzyczne
przygody – mówi o niej Magdalena
Ziółkowska.
Dom Kultury po remoncie, z
pięknym, now ym zapleczem, to
idealna baza dla najmłodszych, wymagających klientów.
Aby dowiedzieć się więcej o
ofercie, można dzwonić pod numery
tel. 697 915 835 i 32 332 63 84. Warto
też odwiedzić stronę www.studiomaciej.pl.
MiNA
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Szczygłowice. XIII Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży

Jaśniej od radości

Zespół akrobatyczny
z MG-3 zaprezentował niezły
poziom

Przedszkole w rytmie Bollywood

Małe, ale tylko wzrostem, talenty
błyszczały na scenie Domu Kultury
w Szczygłowicach. Na corocznym
przeglądzie dorobku artystycznego
zaprezentowały się dzieci
z knurowskich przedszkoli i szkół.
Było kolorowo i radośnie!

informacja własna wydawcy

M

łodzi artyści, bez tremy i
kokieterii, udowodnili, że
Knurów to miasto muzyków, tancerzy, recytatorów, a nawet
akrobatów.
Przegląd, organizowany przez
Dom Kultury i Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej, trwał dwa dni.
W pierwszym dniu wystąpiły przedszkolaki, w drugim - uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów. Artystów
przywitały Jolanta Szafraniec, dyrektor DK i Jolanta Leśniowska, dyrektor
MOPP.
Nad występami przedszkolaków
unosił się duch dalek ich wojaży.
Dzieci z MP-12 i MP-7 zatańczyły
układ z filmu Bollywood, przenosząc
widzów do dalekich Indii. Przedszkolaki ze „Światełka” wykonały
natomiast tradycyjny grecki taniec.
Na scenie przechadzały się także
pszczoły, tańczyła kaczka dziwaczka
i małe kuchareczki.

- Dzieci nie znają tremy. Bawią
się występami! Ich entuzjazm i radość
i nam się udziela - śmiali się rodzice,
którzy przyszli podziwiać swoje pociechy.
Dzień drugi należał do talentów
ze szkół podstawow ych i gimnazjów. Przegląd zaczął się od mocnego uderzenia: w ystępu zespołu
akrobatycznego z Miejskiego Gimnazjum nr 3. Dziewczyny wyginały
się w różnych kierunkach, tworząc
ciekawe f igur y ak robatyczne. Po
akrobatkach na scenie pojawili się
tancerze, soliści, instrumentaliści
i rec y tatorz y. Ka żdy w ystęp nagradzano gromkimi, zasłużonymi,
brawami.
Wszystkie w ystępujące szkoły
otrzymały od organizatorów pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz słodkie
upominki.
Tekst i foto: Justyna Bajko
Wesoło było i na scenie,
i na widowni

reklama
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rozrywka nr 18
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Julia Deciuk ze Zbrosławic

ur. 25.04.2015 r., 3970 g, 55 cm

Bartłomiej Merta z Czerwionki

ur. 26.04.2015 r., 3330 g, 52 cm

Kamil Kołodziej z Rybnika

ur. 29.04.2015 r., 3750 g, 56 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).

Bruno Myśliwiec z Gliwic

ur. 25.04.2015 r., 3790 g, 55 cm

Oliwia Grotowska z Gliwic

ur. 29.04.2015 r., 2740 g, 49 cm

Mikołaj Witkowski z Książenic

ur. 29.04.2015 r., 3150 g, 51 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 16/2015 brzmiało: „ŚLEDZIK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Józef
Gugała. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

8.05.2015 r.
PIĄTEK
Ups! Arka odpłynęła
- godz. 16.00

Franciszek Staszewski z Gierałtowic

Olivier Żymełka z Chudowa

ur. 30.04.2015 r., 3410 g, 54 cm

ur. 1.05.2015 r., 3600 g, 54 cm

Natan Rusinowski z Gliwic

Nikola Zieleźnik z Czerwionki-Leszczyn

7.05.2015 r.
CZWARTEK

Klub wybrańców
- godz. 18.00
Zabójcy bażantów
- godz. 20.00
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Ups! Arka odpłynęła
- godz. 16.00
Nocny pościg
- godz. 18.00
System
- godz. 20.00

9.05.2015 r.
SOBOTA
Kabaret Nowaki
- godz. 16.30

ur. 2.05.2015 r., 3640 g, 54 cm

ur. 2.05.2015 r., 3190 g, 52 cm

10-12.05.2015 r.
NIEDZIELA- WTOREK
Ups! Arka odpłynęła
- godz. 16.00
Klub wybrańców
- godz. 18.00
Zabójcy bażantów
- godz. 20.00
13.05.2015 r.
ŚRODA
Knurowskie Dni Integracji
- godz. 17.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Adam Józefowski z Gliwic

ur. 3.05.2015 r., 2900 g, 52 cm

Lena Golińska z Knurowa

ur. 5.05.2015 r., 3170 g, 53 cm
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Knurów. Projekt „Korba” First Blood Festival

Młodzi zdolni na scenę
Uwaga, młodzi muzycy! Chcecie wyjść z ukrycia i pokazać się
knurowskiej publiczności? Wystąpcie na First Blood Festiwal!

o przedsięwzięcie dwójki uczniów
Technikum nr 1 w knurowskim
Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego
– Izabeli Mierzwy i Tomasza Lewusza.
First Blood Festiwal, organizowany przez nich w ramach ogólnopolskiego projektu „Korba”, ma pomóc w
promowaniu młodych zdolnych. Jest
skierowany głównie do uczniów szkół
średnich i gimnazjalnych, ale już wiadomo, że będą i młodsi wykonawcy.
- Nastawiliśmy się tylko na talenty
muzyczne – mówi Tomasz Lewusz.
– Na początku, na etapie pomysłu
miała to być znacznie większa impreza
ze zlotem motocyklowym, do tego miał
być Knurowski Ruch Klasyków, scena
na Placu 700-lecia. Ale po podliczeniu
kosztów okazało się to za drogie. Dlatego zmniejszyliśmy skalę przedsięwzięcia i skupiliśmy się na muzyce.
Finałowy koncert jest zaplanowany na 6 czerwca. Odbędzie się w Domu
Kultury w Szczygłowicach. Wielki

Ci, którzy przyszli
na pierwszy casting
już wiedzą,
że wystąpią
w DK

Foto: archiwum organizatorów

T

finał ma być poprzedzony dwoma castingami. Pierwszy z nich już za nami,

zaś drugi casting odbędzie się 9 maja
w Technikum nr 1.

Jak tłumaczą organizatorzy, te
castingi nie służą żadnej ostrej selekcji
rodem z telewizyjnych programów
muzycznych. Wszyscy chcący zapre-

Szczygłowice

Samotność
w wielkim mieście

W Domu Kultury w Szczygłowicach trwa wystawa zdjęć Pawła
Franika, fotografa z Knurowa. Na
kilku fotografiach z cyklu „On his
own” artysta utrwalił obraz człowieka
samotnego, wyodrębnionego z wielkiej
przestrzeni. Ze względu na formę prac,
artysta podkreśla, że są one próbą
ukazania piękna widzianego w duchu

zentować w czerwcu swój talent powinni się zmieścić w programie.
- Castingi są po to, abyśmy zobaczyli, co oni grają, żeby nikt nam nie
przyszedł do Domu Kultury z jakimś
tandetnym disco polo, bo tego nie chcemy – tłumaczy Tomek Lewusz.
W założeniu impreza ma być różnorodna i już po pierwszym castingu
wiadomo, że tak będzie. Na festiwalu
wystąpi raper, zespół rockowy, 9-letni pianista, możliwe też, że wystąpi
osoba śpiewająca arie operowe. Organizatorzy czynią też starania, aby
na początku imprezy wystąpił jeden
z popularnych kabaretów. Wszystko
jest na dobrej drodze, aby tak się stało.
- Mamy nadzieję, że się to ludziom
spodoba, bo jedni będą mogli wystąpić,
a ludzie, którzy przyjdą na widownię,
będą mogli posłuchać dobrej muzyki –
mówi Tomek Lewusz.
- Bardzo nam zależało, żeby każdy
mógł wystąpić i każdy miał szansę –
dodaje Iza Mierzwa.
Nie ma tu sztywnych ograniczeń
wiekowych ani repertuarowych, wystarczy odrobina zdolności i chęci. Organizatorzy liczą na to, że podczas drugiego
castingu – czyli już niebawem, 9 maja
– ujawnią się kolejne nowe talenty. Wystarczy przyjść tego dnia do Technikum
nr 1 i pokazać, co się potrafi. O więcej
szczegółów można zapytać organizatorów (firstbloodfestival@email.com,
www.facebook.com/festival).
MiNa
Foto: Paweł Franik
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minimalizmu. Fotografie zostały już
docenione przez międzynarodowe
jury konkursu Leica Oskar Barnack
Award. Wystawę można oglądać do
końca maja. Zapraszamy!
jb

informacja własna wydawcy

Olimpiada to nie tylko rywalizacja, ale przede
wszystkim świetna zabawa

Szczygłowice. Maluchy na olimpiadzie

Wszyscy jesteście zwycięzcami

Ponad 160 przedszkolaków rywalizowało w trakcie Olimpiady Gier i Zabaw
Ruchowych. – Ważne były radość i uśmiech, a nie wynik - mówi prowadzący
Zbigniew Rabczewski z MOSiR-u

W

imprezie udział wzięły miejskie przedszkola 2, 3, 7, 12 i 13
oraz niepubliczne „Wesołe Nutki” i
„Światełko”.
Sportowe zmagania w budynku
MOSiR rozpoczęła uroczysta defilada.
Zabrzmiał hymn olimpiady napisany
przez Beatę Wapińską. Udanej zabawy
życzyli Marcin Kasprzyk z MOSiR-u i
Joachim Machulik, przewodniczący

Komisji Sportu, Rekreacji, Turystyki
i Promocji Zdrowia, który wystąpił
w podwójnej roli: kibica i dziadka. O
właściwą rozgrzewkę malców zadbała
instruktorka aerobiku Patrycja Speer,
formy fizycznej doglądała pielęgniarka
Krystyna Pach-Mroncz.
Potem zaczęły się zawody. Dzieci
m.in. rzucały przedmiotem do celu,
biegały z piłkami i pokonywały tory
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przeszkód. Ambicji nie brakowało.
Docenili to sponsorzy nagród.
Udana olimpiada jest zasługą organizatorów z MOSiR-u, uczestników
i opiekunów. Także uczniów szczygłowickiej podstawowej „Czwórki” z
opiekunem Adamem Augustowskim,
którzy od lat towarzyszą przedszkolakom w sportowych zmaganiach.

15.05.2015
o godzinie: 16

Tekst i foto: Justyna Bajko
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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.

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

www.przegladlokalny.eu

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

6-25/15

13-21/15

ZDROWIE I URODA
Docieplenia budynków, remonty i malowanie
elewacji. Tel. 607 969 200

2-25/15

Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501 815 416
15-19/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

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

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. 794 383 085
18/15

NIERUCHOMOŚCI

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

18/15-odw.

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

18/15-odw.

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

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

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

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.

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

Knurów. Sprzedam nowe, bezczynszowe,
3 pokoje, 76 m2. Tel. 602 638 719
16-18/15

Spr zedam działkę rekreacyjną 40 0 m 2
(Ogródki Działkowe Goździk) dzielnica
Krywałd-Jagielnia. Tel. 793 020 824
17-18/15

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

DAM PRACĘ
Zatrudnię elektryków. Tel. 535 959 342

18-21/15

Zatrudnię pomoc do cukierni. Knurów.
Tel. 502 082 442
17-18/15Y

18-19/15

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, zamienię działkę budowlaną
Krywałd, 12,5 a. Tel. 513 661 470
18-19/15

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

PRZETARG
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach
ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu o którym mowa
w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego, na zadanie: „Dostawa detektora
gazów palnych, wentylatora nadmuchowego, mechanicznych korków
kanalizacyjnych, pakerów, generatora dymu oraz pompy szlamowej
z osprzętem”. Informacje oraz specyﬁkację istotnych warunków
zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1,
44-178 Przyszowice tel. (32) 301 15 21. Termin składania ofert upływa
15.05.2015 r. o godz. 10.30.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach
ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu o którym mowa
w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego, na zadanie: „Dostawa fabrycznie
nowego samochodu dostawczego”. Informacje oraz specyﬁkację istotnych
warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1,
44-178 Przyszowice tel. (32) 301 15 21. Termin składania ofert upływa
15.05.2015 r. o godz. 10.30.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach
ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu o którym mowa
w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego, na zadanie: „Dostawa fabrycznie
nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżającym lemieszowym”.
Informacje oraz specyﬁkację istotnych warunków zamówienia można
uzyskać w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice tel. (32)
301 15 21. Termin składania ofert upływa 15.05.2015 r. o godz. 10.30.

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 12.05.2015 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•
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Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Słoniny
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa
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Piotr Skorupa

Eugeniusz Mehlich już po raz siódmy
stanął na najwyższym stopniu
podium mistrzostw świata

Zmarła
prezes Victorii
Dzisiaj (czwartek) odbędzie się pogrzeb Ewy
Kulczyny - prezes LKS
Victoria Pilchowice. Msza
święta zostanie odprawiona o godz.12.00 w Kościele
Najświętszej Maryi Panny

w Gliwicach (ul. Kozielska), natomiast ceremonia
pogrzebowa rozpocznie
się o godz.13.00 na cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Udane przetarcie
Początkujący,
przed ME
Największa obecnie nadzieja knurowskiego boksu
- Damian Durkacz odniósł
kolejne ważne zwycięstwo.
Zawodnik Spartana zwyciężył
w Szczecinie w ramach trzeciej
edycji Pucharu Ziem Nadbałtyckich.
Przypomnijmy, że nastolatek z Knurowa przygotowuje
się do startu w Mistrzostwach
Europy, które odbędą się w
bieżącym miesiącu na Ukra-

inie. - 8 maja wyjeżdżamy na
zgrupowanie do Cetniewa, a
tydzień później będziemy już
we Lwowie, gdzie Damian
będzie walczył o medal Mistrzostw Europy Kadetów informuje trener Ireneusz
Przywara.
Dodajmy, że w ubiegłym
roku Damian Durkacz odpadł z tej imprezy po walce
ćwierćfinałowej.

Przegląd Lokalny Nr 18 (1156) 7 maja 2015 roku
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Polak, Niemiec
i Japończyk czyli
medaliści mistrzostw
świata masters
w wyciskaniu
sztangi leżąc
(kategoria 83 kg)

Foto: prywatne

medalu i zrobię wszystko, by przy
kolejnej okazji udowodnić Japończykom, że można z nimi wygrać.
Po dwóch latach poświęceń cel
osiągnąłem - mówi reprezentant
Polski.
Rywalizację o mistrzostwo
świata w kategorii 83 kg Eugeniusz Mehlich rozpoczął od
wyciśnięcia 165 kg. I jak się
później okazało, już po zaliczeniu pierwszego podejścia mógł
cieszyć się ze złotego medalu.
Jego rywale byli zdecydowanie
słabsi. Japończyk Manoe Takeshi rozpoczął - i zakończył - z
wynikiem 157,5 kg, natomiast
nieco lepszy okazał się Niemiec
Gerard Baumeister wyciskając
ostatecznie 160 kg.
Mehlich w drugim podejściu zaliczył 170 kg, natomiast w
kolejnym próbował pobić rekord
Polski i prosił na sztangę 177,5
kg. Ostatecznie rekordu nie poprawił, ale mistrzostwo świata
zdobył bezdyskusyjnie.
- To wielkie przeżycie i
ogromna radość. Podium, złoto
i Mazurek Dąbrowskiego. Byłem wzruszony, łza w oku się
zakręciła... - wspomina knurowianin, dziękując wszystkim za
wsparcie. Zarówno to osobiste,
jak i w yrażane na portalach
społecznościowych i poprzez
prawie setkę sms-ów. - Dziękuję
instytucjom, osobom prywatnym
i Gminie Knurów za pomoc w
realizacji tego sukcesu.
Eu gen iu sz Meh l ich n ie
u k r y wa, że swoim uda ny m
startem w Ameryce pokazał drogę swoim zawodniczkom, które
przygotowują się do udziału w
mistrzostwach świata juniorek
(Szwecja).

Sukcesy w Pucharze
Polski BJJ
Adam Witkowski i Marci n Ma zia rz z e Spa r ta na
Knurów zostali medalistami
Pucharu Polski NO – GI. W
czasie zawodów rozegranych

w Zawierciu, podopieczni
Tomasza Jabłonki zdobyli odpowiednio brązowy i srebrny
krążek.
PiSk

Foto: Spartan

Foto: Spartan

lot nad Atlantykiem i Grenlandią wywołał sporo emocji - nie
ukrywa. - Pierwszy trening po
przylocie do Stanów Zjednoczonych odbyliśmy 3000 metrów nad
poziomem morza, ale nie miałem
z tym problemów. Od początku
podróży byłem pozytywnie nastawiony i skoncentrowany na
najważniejszych sprawach, na
które mogłem mieć wpływ. Resztą nie zaprzątałem sobie głowy.
Trenowałem wspólnie ze
Szwedami oraz Japończykami
i muszę powiedzieć, iż metody
treningowe w dochodzeniu do
mistrzostwa dość mocno się różnią - relacjonuje nasz mistrz.
Polska ekipa na mistrzostwa
świata w wyciskaniu sztangi leżąc liczyła cztery osoby - trzech
zawodników plus trener. Na
drugiej półkuli „biało-czerwoni” wylądowali w poniedziałek,
a start mieli zaplanowany na
piątek.
- Kilka lat temu, dokładnie
po tym, jak zostałem mistrzem
świata w Austrii i pobiłem wciąż
aktualny rekord świata w kategorii 90 kg na 211 kg uznałem, że są
to dla mnie zbyt duże obciążenia.
Zaplanowałem sobie wtedy, że za
kilka lat zostanę mistrzem świata
w niższej kategorii. Dwa lata
temu pojechałem na mistrzostwa
do Pragi, ale zająłem 7 miejsce.
Przegrałem m.in. z Japończykiem i postanowiłem wtedy, że
nie rezygnuję z kolejnego złotego

Foto: prywatne

E

ugeniusz Mehlich po
raz pierwszy został mistrzem świata w roku
1999. W kwietniu bieżącego
roku sięgnął po tytuł mistrza
globu po raz siódmy, zw yciężając ry walizację w mistrzostwach świata masters w
wyciskaniu sztangi leżąc.
- I jest to moje najcenniejsze trofeum - przyznaje
knurowski siłacz. - Wiąże się
to z kilkoma sprawami. Po
pierwsze - mistrzostwa odbyły
się w Stanach Zjednoczonych,
po drugie - były objęte pełną
kontrolą antydopingową (Federacja IPF - przyp. red.), po trzecie - wymagały wielu wyrzeczeń
i przygotowań zakrojonych na
większą niż zazwyczaj skalę.
Owe przygotowania miały
związek ze specyfiką miejsca,
w którym odbył się tegoroczny
czempionat. - Startowaliśmy
1700 metrów nad poziomem
morza. Wiedząc o tym, w 2013
roku włączyłem do treningu
bieganie, które miało na celu
poprawę wydolności. Ogółem
przebiegłem w czasie przygotowań około tysiąca kilometrów
- zdradza.
Nim doszło do startu Eugeniusza Mehlicha w amerykańskim mieście Aurora w
stanie Colorado, knurowianin
pokonał kilka tysięcy kilometrów na pokładzie Boeinga 747.
- 400 pasażerów w samolocie i

Foto: prywatne

Siódmy - najcenniejszy

PiSk

a już na medal

C z t e r e c h z aw o d n i k ów
Spartana Knurów wystąpiło
w Mistrzostwach Bytomia BJJ
No-Gi (Ne waza system). - Nasz
klub reprezentowali początkujący zawodnicy, a ich wyniki
przerosły nasze oczekiwania,
bo do Knurowa wróciliśmy z
trzema medalami - relacjonuje
Sławomir Tokarz ze Spartana.
Pierwsze miejsce wywal-

czył Adam Witkowski, który
stoczył cztery zwycięskie pojedynki, w tym trzy zakończone
przed czasem.
Na drugim miejscu uplasowali się Dawid Papiernik
zw yciężając trzy z czterech
walk i Marcin Maziarz, który
pokonał dwóch rywali, tocząc
trzy pojedynki.
PiSk

Trener Tomasz Jabłonka wraz ze swymi
zawodnikami: Marcinem Maziarzem
(z lewej) i Adamem Witkowskim
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IV liga

Przerwany mecz, przerwane życie

Foto: Justyna Bajko, Piotr Skorupa (archiwum)

M

ecz Concordii z
Ruchem Radzionk ów r o z p o c z ą ł
się od ostrego strzelania.
Bramki sypały się niczym
z rogu obfitości. Piłka do
siatki jednego bądź drugiego zespołu trafiała w
5, 13, 25, 30 i 31 minucie.
To był niecodzienny mecz
nie tylko ze względu na
grad goli. Sędzia przerwał
spotkanie już w 1 minucie,
gdy osoby zajmujące sektor
dla k ibiców gospodarzy
zaprezentowali tak zwaną
oprawę meczową. Sytuacja
powtórzyła się w minucie
18, a po nieco pół godzinie
gry arbiter uznał, że mecz
nie moż e być kont y nuowany. Powód? Odpalanie
rac i rzucanie na murawę
petard z sektora zajmowanego przez szalikowców
Concordii.
Chwilę później kilkadziesiąt osób zajmujących
m iejs c a we w sp om n ianym sektorze, wtargnęło
na murawę i pobiegła w
stronę kibiców Ruchu Radzionków. To był początek
dramatu. Policjanci chcąc
zapobiec starciu dwóch
zwaśnionych grup, użyli
broni gładkolufowej. Jedna
z g u mow ych k u l t ra f iła 27-letniego mieszkańca Knurowa. Mężczyzna
stracił przytomność i na
muraw ie rozpoczęła się
reanimacja, która trwała
do przyjazdu karetki pogotowia. Następnie walka
o życie poszkodowanego
przeniosła się do szpitala,
gdzie lekarzom nie udało
się uratować mężczyzny.
Sobotnie wtargnięcie

osób na murawę w czasie
meczu Concordii nie było
pier wsz y m tego rodzaju
incydentem. Mecz knurowsk iej druż y ny zosta ł też
przer wany 21 maja 2011
roku, gdy ry walem Concordii byli Czarni Piasek.
Wtedy skończyło się na porażce walkowerem, teraz
konsekwencje są tragiczne.
W związku z sobotnimi
w yd a r z en ia m i na organizatora meczu nałożone
zostaną kary. Jakie, trudno
dzisiaj przewidzieć. W Śląskim Związku Piłki Nożnej
poinformowano nas jedynie, że od kilku dni trwają
procedury mające na celu
w y ja śn ien ie wsz y st k ich
okoliczności tragicznego
zajścia, natomiast dec yzja powinna zapaść dzisiaj

(cz wa r tek) w god zi nach
popołudniowych.
- My ze swej strony odwołaliśmy mecz drużyny
rezerw, który miał się odbyć
dzień po tragedii, natomiast
pozostałe spotkania odbywać się będą zgodnie z terminarzem poszczególnych
rozgrywek - poinformował
nas prezes Concordii, Andrzej Michalewicz dodając,
że w k lubie z niecierpliwością czekają na decyzje
odpowiednich wydziałów
Śląsk iego Zw ią zku Pił k i
Nożnej w Katowicach. Decyzje te dotyczyć będą przerwanego meczu z Ruchem
Radzionków oraz kolejnych
spotkań knurowskiej drużyny w roli gospodarza.
PiSk

22. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Ruch
Radzionków (mecz przerwany
w 33 minucie przy stanie 1:4)
0:1 Dębski 5 min, 0:2 Wojsyk 13
min, 1:2 Gajewski 25 min (rzut
karny), 1:3 Sadowski 30 min
(rzut karny), 1:4 Cepek 31 min
Concordia: Krzywicki, Śliwa,
Cieślik, Mikulski, Jaroszewski, Maciejewski, Żyrkowski,
Rozumek, Szewczyk, Młynek,
Gajewski.
RKS Grodziec - Pilica Koniecpol 6:3, Sarmacja Będzin
- MLKS Woźniki 4:0, Górnik
Piaski - Zieloni Żarki 2:4, Polonia Poraj - Unia Ząbkowice
1:0, Przyszłość Ciochowice Gwarek Tarnowskie Góry 1:0,
Slavia Ruda Śląska - Fortuna
Gliwice 4:0, Raków II Częstochowa - pauza.
1. Ruch
2. Zieloni
3. Gwarek T.G.
4. Przyszłość
5. Sarmacja
6. Concordia
7. Raków II
8. Polonia
9. Woźniki
10. Unia
11. Górnik
12. Grodziec
13. Slavia
14. Pilica
15. Fortuna
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22. KOLEJKA, GRUPA II:

Zza biurka

Czasu nie cofniemy
Rozpoczyna się mecz. Na
trybunach kibice dwóch rywalizujących ze sobą drużyn
prowadzą kulturalny doping.
Na zielonej murawie emocje
sięgają zenitu. Napastnicy
strzelają gole, bramkarze popisują się efektownymi paradami. Wynik zmienia się, jak
w kalejdoskopie. Po ostatnim
gwizdku sędziego wszyscy
zadowoleni, że byli świadkami piłkarskiego spektaklu,
spokojnie rozchodzą się do
swoich domów.

Niestety taki scenariusz nie
został w sobotę wprowadzony
w życie. Efekt jest tragiczny,
bowiem najbliżsi żegnają dzisiaj Dawida. To oni ponieśli
największą stratę. I to oni
apelują - również na naszych
łamach - by w tych szczególnych dniach zachować spokój.
Czasu nikt już nie cofnie.
Teraz najważniejsze, by ta
tragedia była dla nas wszystkich lekcją, z której wyciągniemy odpowiednie wnioski.
Piotr Skorupa

Forteca Świerklany - Iskra
Pszczyna 1:0, Gwarek Ornontowice - Górnik Pszów 4:0,
LKS Bełk - GKS II Katowice
1:0, Drzewiarz Jasienica - Podlesianka Katowice 1:1, Unia
Racibórz - GTS Bojszowy 0:1,
Szczakowianka Jaworzno Krupiński Suszec 1:0, Jedność
Przyszowice - Radziechowy
Wieprz 2:0, Unia Turza Śląska
- Czarni-Góral Żywiec 2:1.
1. Bełk
2. Forteca
3. Drzewiarz
4. Gwarek O.
5. Jedność
6. Krupiński
7. Bojszowy
8. Szczakowianka
9. Iskra
10. GKS II
11. Turza Śląska
12. Racibórz
13. Góral
14. Radziechowy
15. Podlesianka
16. Pszów

Opinie delegata i prezesa nie są zbieżne
W
poniedziałek „Gaz e t a Wy b o r c z a”
dotarła do raportu
sporządzonego przez Krzysztofa Hermanowicza - delegata
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
na sobotni mecz Concordii
Knurów z Ruchem Radzionków.
Wynika z niego, że delegat miał
wiele uwag do zachowania pracowników ochrony, jak i klubu,
który był organizatorem meczu.
- Zachowanie służb porządkowych i informacyjnych wynajętej firmy ochrony budzi szereg
uwag i zasługuje na bardzo niską ocenę. Niewłaściwe i bardzo
pobieżne sprawdzenie odzieży
wierzchniej i bagażu zarówno z
wejść dla gospodarzy, jak i gości
przyjezdnych doprowadziło do
wniesienia znacznej ilości środ14

ków pirotechnicznych, jak i elementów odzieży, tzw. kominiarek,
służących kibicom do zakrycia
twarzy, czyli do braku identyfikacji. Dodatkowo brak należytej
i właściwej dyslokacji służb na
obiekcie doprowadził do zagrożenia, jakie powstało podczas
meczu, powiązanego z brakiem
jakiejkolwiek reakcji na łamanie
regulaminu obiektu i prawa, czyli
do swobodnego opuszczenia przez
kibiców gospodarzy swojego sektora i wtargnięcia na płytę boiska
oraz ataku w stosunku do kibiców
gości - napisał delegat dodając,
że część rozwiniętych rolek kas
fiskalnych imitujących serpentyny zapaliła się, a służby ochrony
organizatora nieprzygotowane
na taką ewentualność nie mogły
ugasić tlących się skrawków

przez ponad 10 minut. Duża
część nierozwiniętych rolek była
rzucana w ławkę rezerwową
drużyny gości.
Z raportu delegata wynika
też, że na trybunach zasiadło
820 osób, w tym 101 fanów
klubu z Radzionkowa.
Z tymi zapisami nie zgadza
się prezes Concordii - Andrzej
Michalewicz. - Uważam, że
to co zawiera opinia delegata
mija się z prawdą - mówi. - Gdy
raport ujrzał światło dzienne
zadzwoniłem do Krzysztofa
Hermanowicza, bo co innego
mówił mi po meczu, a co innego
napisał. Według mnie kontrola
przy wejściu na stadion była prowadzona profesjonalnie. Ogółem
na obiekcie było 20 pracowników
firmy, a sprzedanych zostało 535

cegiełek wstępu na mecz.
Moment def init y wnego
przerwania meczu, delegat opisał w sposób następujący: - Przy
biernej postawie służb porządkowych firmy Scorpion przedostają
się na murawę, zamaskowani
biegną w kierunku kibiców gości.
Nawołując do bójki i konfrontacji, nie zważając na służby
prewencji policji znajdujące się
przy sektorze gości, próbują się
dostać do ich sektora - napisał
Krzysztof Hermanowicz.
Najbardziej dramatyczny
moment sobotniego popołudnia, a więc to co działo się po
postrzeleniu mężczyzny, został
ujęty w raporcie w sposób następujący: Pomocy udziela kibicowi
ratownik medyczny oraz jeden
z policjantów, po przyjeździe

karetki pogotowia poszkodowana osoba zostaje odwieziona
do szpitala. Wszystko to dzieje
się przy biernej postawie służb
ochrony organizatorów.
Całego tego zajścia nie widział prezes Concordii. - Po
tym, jak sędzia zakończył mecz
udałem się wraz z zawodnikami,
sędziami i częścią kibiców w
kierunku wyjścia ze stadionu, a
następnie poszedłem do budynku
klubowego - relacjonuje Andrzej
Michalewicz i dodaje, że w rozmowach z policją przed meczem
sugerował, by funkcjonariusze
z większą uwagą zabezpieczali
sektor z kibicami Concordii.
Andrzej Michalewicz przyznaje, że w sobotni wieczór był
załamany i w gronie najbliższych
stwierdził, że rezygnuje z dalsze-
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go prowadzenia klubu. - Podobną
sytuację, chociaż nie tak tragiczną
w skutkach przeżyliśmy w 2011
roku. Wtedy kibice wtargnęli na
boisko i mecz został przerwany,
a drużyna mimo, że prowadziła
1:0 została ukarana walkowerem.
Po tamtych zajściach dokonaliśmy wielu zmian, a ta najważniejsza dotyczyła nawiązania
współpracy z profesjonalną firmą
ochroniarską. Niestety w sobotę
kibice zadali nam kolejny cios, po
którym byłem załamany. Chciałem zrezygnować, ale najbliżsi
zdopingowali mnie do dalszych
działań i mam nadzieję, że dane
mi będzie spełnić swoje marzenia
i marzenia prawdziwych kibiców,
którzy chcą awansu do III ligi mówi Andrzej Michalewicz.
Piotr Skorupa
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Nowy
mistrz
pokonał
starego
Ostatnim akordem halowych rozgrywek piłkarskich
sezonu 2014/15 był niedzielny
Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa. W imprezie, w której wzięło udział
8 zespołów, fawor y tem był
świeżo upieczony mistrz TS
10ka.pl Zabrze, który jak burza

Foto: MOSiR Knurów

www.przegladlokalny.eu

Korona króla strzelców
ligi i pucharu trafiła
do Ariela Mnochego

przebrnął gry eliminacyjne
pokonując kolejno Vibovit, ZZ
Kadrę i Veritax Gumiland, a
następnie w półfinale ograł po
emocjonującym meczu Tritech.
W drugiej z grup prym
wiodła nieoczekiwanie ekipa
UKS Milenium I, która również
odniosła trzy wygrane, jednak

Piłkarskie propozycje
Klasa „A” Podokręg Zabrze
MKS Zaborze Zabrze - Naprzód Żernica
Gwiazda Chudów - Młodość Rudno
Stal Zabrze - Jedność II Przyszowice
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Start Kleszczów - Concordia II Knurów

9 MAJA, GODZ. 17.00

W trakcie turnieju odbyła się
oficjalna ceremonia wręczenia
nagród za udział w rozgrywkach
ligowych, w której uczestniczyli:
Jerzy Pach - zastępca Przewodniczącego Rady Miasta oraz
Joachim Machulik - Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki,
Rekreacji i Promocji Zdrowia.

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

Concordia II Knurów - Amator
Rudziniec (odwołany), Pogoń
Ziemięcice - LKS 45 Bujaków
3:1, Piast Pawłów - Olimpia
Pławniowic e 1:1, K S B ojków - Naprzód Świbie 0:11,
Victoria Pilchowice - Burza
Borowa Wieś 2:3, Quo Vadis
Makoszowy - Start Kleszczów
4:2, Gwarek II Ornontowice Przyszłość II Ciochowice 2:0.

10 MAJA, GODZ. 15.00

10 MAJA, GODZ. 16.00
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Olimpia Pławniowice - Victoria Pilchowice

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

Wracając do zakończonego
sezonu ligowego dodajmy, że
najlepszym strzelcem został
Ariel Mnochy (TS 10ka.pl Zabrze), najlepszym bramkarzem
Krzysztof Górka (Tritech), a
Puchar Fair Play przypadł UKS
Milenium II.
Waldemar Jachimowski

Klasa B
20. KOLEJKA:

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

Klasa okręgowa
Tempo Paniówki - Zuch Orzepowice
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1. Gwarek II
2. Świbie
3. Pławniowice
4. Pawłów
5. Burza
6. Concordia II
7. Quo Vadis
8. Ciochowice II
9. Amator
10. Ziemięcice
11. Bujaków
12. Kleszczów
13. Victoria
14. Bojków
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informacja

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

12 MAJA, GODZ. 18.00
4 liga, grupa I
Concordia Knurów - Polonia Poraj
4 liga, grupa II
Jedność 32 Przyszowice - LKS Bełk

WYNIKI Z 28 KWIETNIA:

Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Podokręgu Zabrze.

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

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

„Dziesiątce” wysoko poprzeczkę i w przeciwieństwie do gładko przegranego meczu grupowego, w końcówce spotkania
umiejętnie prowadził grę z
lotnym bramkarzem, strzelając
kontaktowego gola. Na wyrównanie 9-krotnym mistrzom
zabrakło jednak czasu.

- grupa A
Team Stalmet – UKS Milenium 1:7
TKKF Mistral Intermarché – Tritech 2:3
Team Stalmet – TKKF Mistral Intermarché 2:3
Tritech – UKS Milenium 0:4
Team Stalmet – Tritech 0:4
UKS Milenium – TKKF Mistral Intermarche 3:2
- grupa B
Veritax Gumiland – Vibovit 1:1
Veritax Gumiland – ZZ Kadra 2:2
TS 10ka.pl – Vibovit 5:0
TS 10ka.pl – ZZ Kadra 4:2
ZZ Kadra – Vibovit 0:1
TS 10ka.pl – Veritax Gumiland 7:1
- półfinały
UKS Milenium I – Vibovit 0:1
TS 10ka.pl – Tritech 3:0
- o 3. miejsce
Triech – UKS Milenium I 2:2 k. 3:2
- finał
TS 10ka.pl – Vibovit 2:1

18. KOLEJKA (ZALEGŁA):

22. KOLEJKA:

4 liga, grupa I
Sarmacja Będzin - Concordia Knurów
4 liga, grupa II
Gwarek Ornontowice - Jedność 32 Przyszowice
Klasa okręgowa
Wilki Wilcza - Sokół Orzesze

Społem Zabrze - Orły Bojszów
5:4, Walka Zabrze - Carbo
Gliwice 2:2, Salveo Drama
Kamieniec - Ruch Kozłów 1:4,
Jedność 32 II Przyszowice
- Gwarek Zabrze 1:2, Sokół
Łany Wielkie - MKS Zaborze
Zabrze 3:0, Tęcza Wielowieś
- Zryw Radonia 1:4, Naprzód
Żernica - Gwiazda Chudów
4:2, Młodość Rudno - Stal
Zabrze 2:0.

w półfinale została zatrzymana
przez Vibovit ulegając mu 0:1.
W ten sposób po raz drugi
tego dnia aktualny mistrz stanął naprzeciw mistrza sprzed
roku i po raz drugi okazał się
lepszy, kończąc sezon zdobyciem dubletu. Przyznać trzeba
jednak, że Vibovit postawił

Klasa okręgowa

9 MAJA, GODZ. 16.00

23. KOLEJKA:

Najlepszym bramkarzem turnieju został
Mateusz Masiuk (z lewej), natomiast najlepiej
w rozgrywkach ligowych między słupkami
spisywał się Krzysztof Górka

WYNIKI TURNIEJU
O PUCHAR PREZYDENTA KNUROWA
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1. Bogdan Litwin
2. Piotr Palica
3. Jerzy Makselon
4. Czesław Antończyk
5. Joachim Makselon
6. Janusz Nowak
7. Alfred Wagner
8. Stefan Wroblowski
9. Janusz Myszka
10. Wojciech Napierała

- 2.499 pkt
- 2.242 pkt
- 2.218 pkt
- 2.009 pkt
- 1.905 pkt
- 1.871 pkt
- 1.818 pkt
- 1.745 pkt
- 1.622 pkt
- 1.581 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Joachim Makselon
- 21.979 pkt
2. Edward Nowak
- 21.767 pkt
3. Jerzy Makselon
- 21.513 pkt
4. Piotr Palica
- 21.216 pkt
5. Janusz Myszka
- 21.186 pkt
6. Dariusz Skowron
- 20.897 pkt
7. Michał Foit
- 20.810 pkt
8. Leonard Spyra
- 19.923 pkt
9. Kazimierz Fąfara
- 19.831 pkt
10. Jacek Zacher
- 19.284 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 12 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Sztuka. Kolejny sukces Krzysztofa Gołucha

Nagrodzony „Zapis
przelotnych gestów”

590 zdjęć nadesłanych przez 116 autorów trafiło pod ocenę
jurorów IX Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać
człowieka”. III nagrodę otrzymał zestaw „Zapis przelotnych
gestów” autorstwa knurowianina Krzysztofa Gołucha

O

rganizatorem biennale jest
Oświęcimskie Centrum Kultury. Odbywająca się od 1999 roku
impreza cieszy się uznaniem w
środowisku pasjonatów fotografii.
Knurowianin zgłosił zestaw
fotografii, na których uwiecz-

16

nił osoby niepełnosprawne w
różnych życiowych sytuacjach.
„Zw yk łą” codzienność ujętą
niebanalnie. Ale po cóż opowiadać, kiedy można zobaczyć.
Poniżej nagrodzone zdjęcia.
Jeżeli ktoś będzie mieć okazję

do przejazdu przez Oświęcim,
zachęcamy do obejrzenia całej
pokonkursowej wystawy. Jest
tego warta - w OCK przy ul.
Śnadeckiego 24.
/bw/

Foto: Krzysztof Gołuch

Przegląd Lokalny Nr 18 (1156) 7 maja 2015 roku

