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Knurów

Słupek na kierowców

Jaką radę znaleźć na samochody, które, ścinając
zakręt, niemal ocierają się o ścianę domu?
Postawienie niewysokiego, ale solidnego słupka
wydaje się skuteczne, tyle że nielegalne, w dodatku
skarżą się na to sąsiedzi...

Słupek mógłby chronić
budynek przed nieprawidłowo
jeżdżącymi samochodami,
gdyby spełniał określone
normy

Knurów

Dzień Dziecka z wędką

Frajda dla młodych amatorów wędkowania. Zarząd
knurowskiego Koła nr 28 Polskiego Związku
Wędkarskiego zaprasza na zawody spławikowe z
okazji Dnia Dziecka

I

P

rzy budynku stojącym na rogu
Placu Powstańców Śląskich i
ul. Plebiscytowej ciągle widać
ślady opon. Samochód, który zostawił je na chodniku, przejeżdżał
zaledwie o centymetry od krawędzi
domu. Według mieszkańca budynku, to nie pierwszy taki przypadek i
zapewne nie ostatni.
- Niektórzy jeżdżą tędy jak szaleni. Kilkakrotnie zgłaszałem to na policję, ale nic się nie zmieniło – mówi
knurowianin, który w obawie o dom
postanowił działać na własną rękę.
Ustawił na chodniku słupek mający
zniechęcać kierowców do ścinania
zakrętów.
- Zrobiłem to fajnie, nie jakieś
dziadostwo, tylko słupek z granitu.
Jest oznakowany odblaskiem, więc
nikt w nocy w to nie wjedzie – przekonuje mężczyzna.
A że słupek stanął – na terenie
zarządzanym przez gminę – bez
pozwolenia, więc nielegalnie?
- A czy ktoś miałby pozwolenie,
żeby mi mur przewrócić? – pyta
retorycznie knurowianin. – Poza
tym, kto zapłaci za tę zdemolowaną
studzienkę ściekową?
O sprawie powiadomił nas jeden
z sąsiadów, skarżąc się, że nowy
obiekt jest utrudnieniem dla pieszych, zwłaszcza tych z wózkami, i
niepełnosprawnych. To bardzo dziwi
mieszkańca narożnego budynku,
który zastanawia się, czemu sąsiad
nie przyszedł z tym problemem do
niego.
- Na chodniku jest dość miejsca,
postawiłem słupek tak, aby nie było
utrudnień -przekonuje knurowianin. – Jest na tyle szeroko, że chyba
każdy wózek przejedzie. Dziwne, że
ludzie robią z tego problem, podczas gdy wokół są rzeczy naprawdę
niebezpieczne. O, proszę, tam jest
żywopłot, droga jednokierunkowa,
żywopłot wystaje pod kątem, czemu
2

do tego nikt się nie przyczepi?
Jakie rozwiązanie można znaleźć
w tej sytuacji? Czy da się zalegalizować postawiony już słupek? Co mają
zrobić inni mieszkańcy w podobnych
sytuacjach? Zapytaliśmy o to w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Knurów. Jak można
się domyślać, w pasie drogi nie wolno
niczego stawiać bez zgody zarządcy
drogi (w tym wypadku – Gminy Knurów). W określonych sytuacjach, kiedy ustawiony już obiekt ma uzasadnienie, nie zagraża bezpieczeństwu
ruchu i spełnia przepisowe wymogi
(odpowiednia wysokość, kolorystyka,
etc.), można by go zalegalizować. Jednak, jak słyszymy w WGKRiOŚ, taki
słupek w tym konkretnym miejscu
reklamy

stać nie może, więc będzie musiał
zostać usunięty. Choćby dlatego, że
jest zbyt niski, nie dość widoczny, a
przez to – niebezpieczny. Urzędnicy
przypuszczają, że problem na rogu Pl.
Powstańców Śląskich i Plebiscytowej
ma związek z remontem ul. 1 Maja –
na czas prac tamtędy właśnie wiedzie
objazd do pobliskiego cmentarza.
Jeśli tak jest, nie powinno być problemu z postawieniem tam tymczasowego zabezpieczenia. – Poprosimy
Straż Miejską, aby patrol udał się na
miejsce i wysłuchał pana, który ustawił słupek – zapowiada Magdalena
Szczygieł z WGKRiOŚ. – Mam nadzieję, że uda się porozumieć i znaleźć
rozwiązanie.
MiNa

mpreza odbędzie się w niedzielę,
4 czerwca, na zbiorniku Moczury.
Organizatorzy zapraszają do udziału
dzieci i młodzież. Rywalizacja odbywać się będzie w dwóch kategoriach
wiekowych: 5-9 lat i 10-14 lat, osobno dla dziewcząt i chłopców.
Zapisy odbędą się w dniu zawodów, w godz. 8-8.30, w wyznaczonych stanowiskach przy Rybaczówce. Start przewidziano na godz.
9. Młodsi będą wędkować przez
półtorej godziny, starsi dwukrotnie
dłużej.

- Dzieci uczestniczące w zawodach muszą być pod opieką osoby
dorosłej – zastrzegają organizatorzy.

Na Jaskini też połowią

Tego samego dnia zawody wędkarskie odbędą się też w Szczygłowicach. Do udziału zaprasza Stowarzyszenie Wędkarskie „Górnik”.
- Wędkujemy na stawie Jaskinia.
Rozpoczynamy wcześnie, bo o godz.
8 – informuje prezes stowarzyszenia
Leszek Rejkowicz.
/bw/

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Czemu limit na odpady zielone?
- Ostatnio przy okazji koszenia
trawy i pielęgnacji ogrodu zapełniłem 20 brązowych worków na
odpady zielone – pisze pan Jan.
– Zgodnie z regulaminem odbioru odpadów w gminie Knurów
wystawiłem worki przed posesję,
jednak nie doczytałem, że firma
Komart ustaliła limity z radnymi
naszego miasta na jednorazowy
odbiór 10 worków z odpadami
zielonymi. Dlaczego płacąc za
wywóz śmieci, mam wozić śmieci
w swoim samochodzie do PSZOK
w Szczygłowicach? Dlaczego radni
wynegocjowali takie niedorzeczne
limity worków, skoro w innych gminach takie limity nie obowiązują?
Oczywiście worków ze szkłem,
papierem, plastikiem i metalem
limity nie obowiązują, bo na tych
odpadach firma Komart zarabia,
sprzedając je.
O komentarz poprosiliśmy w
Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów.
- Ten regulamin obowiązuje od
dwóch lat, mieszkańcy mieli czas,

32 332 63 77

by się zapoznać z tymi regułami
– mówi Beata Lubecka, kierownik
Referatu ds. Odpadów Komunalnych. – Nikt nie powinien być
zaskoczony ani czuć się pokrzywdzony, bo zasady są sprawiedliwe
– wszystkich mieszkańców obowiązują takie same limity. Jeśli
ilość worków z odpadami zielonymi
przekracza wyznaczony limit, są
dwa wyjścia: można poczekać na
następny odbiór albo zawieźć odpady do PSZOK.
Kierownik zaznacza, że cena za
wywóz śmieci została skalkulowana
na określone warunki. Gdyby nie
było limitów, mieszkańcy mieliby
wyższe opłaty, z czego nie każdy
byłby zadowolony. Ważne też, aby
zdać sobie sprawę, że przetwarzanie odpadów zielonych jest trudniejsze, a zarazem kosztowniejsze.
Sposób ich przetwarzania jest
ściśle określony przez przepisy.
Gmina musi spełniać te wymogi, w
przeciwnym razie musiałaby płacić
wysokie kary.
Not. MiNa
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Szczygłowice

Dusiciel w rękach policji

Zerwana i zniszczona osłona szybu
kopuły schronu Sonderwerk-I

D

usząc swoją ofiarę, 44-letni
napastnik doprowadził ją
do stanu bezbronności, a
następnie skradł kurtkę i 1200 zł.

Poszkodowanemu na szczęście nic
się nie stało.
Po kilkudziesięciu minutach
rozbojarz był już w rękach policji.

foto: arch. SP „Prochownia 1910”

Nawet 12 lat więzienia może spędzić w więzieniu
mężczyzna, który w sobotnie popołudnie
zaatakował 63-latka w parku przy ul. Lignozy

Niestety, miał przy sobie jedynie
połowę skradzionych pieniędzy.
Postępowanie w sprawie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
/g/

Góra św. Anna. Karambol na A4

Ucierpieli knurowianie

Nieborowice

Splądrowali
i ograbili schrony
Społecznicy ze Stowarzyszenia
Paramilitarnego „Prochownia
1910” załamują ręce. Zamiast
kontynuować remont
nieborowickich schronów,
szukają złodziei i liczą straty

G

W niedzielę około godz. 19 na autostradzie A4
w kierunku Wrocławia zderzyło się pięć samochodów
– cztery „osobówki” i TIR
ucierpiało 5 osób – cztery trafiły do
pobliskich szpitali, a jedną, kobietę w
ciąży, śmigłowiec pogotowia ratunkowego zabrał do Wojewódzkiego
Centrum Medycznego w Opolu. Jak
informuje nasz Czytelnik, Marek
Krasowski, w wypadku brali udział
również mieszkańcy Knurowa.
Przed kilka godzin trasa w kie-

Knurów.

Nieszczęścia
chodzą parami

Dwa potrącenia
w jedno popołudnie,
na tej samej ulicy.
Do niebezpiecznych
zdarzeń
– z rowerami
w tle – doszło
w poniedziałek
na Szpitalnej

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a
następnie poszkodowanym zajęło
się pogotowie ratunkowe. Mężczyzna doznał ogólnych potłuczeń. Po

runku Wrocławia była zablokowana.
Potężny korek próbowali opanować
policjanci – wyznaczyli objazdy
przez Olszową i Strzelce Opolskie.
Dopiero około godz. 1 w nocy ruch
na autostradzie wrócił do normy.
Przyczyny wypadku bada policja.
Jb, foto: Marek Krasowski

opatrzeniu i przebadaniu został
wypisany do domu. Jak informuje
policja, 38-latce prowadzącej opla
zatrzymano prawo jazdy.
40 minut później 14-letni rowerzysta wjechał w bok forda transita,
zjeżdżającego z ulicy Szpitalnej na
parking przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2. Do kolizji doszło na
chodniku. Chłopak doznał niegroźnych potłuczeń.
Obie sprawy rozpatrzy sąd.
MiNa, /g/

Przez remont ul. 1 Maja wzmógł się ruch na ul. Szpitalnej.
Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii

B

yło około godziny 14, kiedy
74-latek, prowadząc rower,
przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych na ulicy
Szpitalnej. Nie zdążył bezpiecznie
przemierzyć jezdni – potrącił go
opel astra jadący w kierunku ul. Rybnickiej. Pierwszej pomocy udzielili
mężczyźnie strażacy z knurowskiej
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O

dcinek A4 na w ysokości
Góry św. Anny to wyjątkowo niebezpieczne miejsce.
Obowiązujące na tym fragmencie
ograniczenie pręd kości do 110
km/h rzadko bywa przez kierowców przestrzegane.
W niedzielę ruch na autostradzie
A4 ustał tuż po godz. W karambolu

rupa Bojowa „Nieborowice”
przyciąga nie tylko miłośników historii, ale też wandali,
którzy za nic mają wysiłek wolontariuszy. Przed tygodniem ktoś włamał
się do schronów Regelbau 116b i
Sonderwerk-I.
- Łupem złodziei padły pręty
zbrojeniowe, paliki ogrodzeniowe,
drut stalowy, kątowniki, taczka,
drobne narzędzia, pojemniki z masą
asfaltowo-kauczukową, a także drobne artefakty znalezione w schronach,
które miały nam posłużyć w przygotowaniu wystawy - wylicza Grzegorz
Binia, prezes stowarzyszenia.
Na domiar złego włamywacze
uszkodzili betoniarkę oraz zniszczyli
pokrywy kopuły schronu Sonderwerk-I. Poszkodowani oszacowali
straty na 1000 zł.
Do włamania doszło prawdopodobnie 22 maja (poniedziałek) między godz. 15.00 a 16.00. Co prawda
wracający wtedy z pracy policjant
widział przed Regelbau 116b mocno
dymiące się ognisko oraz dwa samochody osobowe (czerwony i czarny),
niemniej uznał, że należą one do
członków stowarzyszenia.
- Nikt z nas nie pali ognisk na
schronach i w ich obrębie, nie ma do
tego wyznaczonego miejsca - podkreśla Grzegorz Binia. - Nikt też nie
spożywa alkoholu czy innych substancji odurzających. Głośne hałasy
czy krzyki mogą sygnalizować próbę
włamania lub inne przestępstwo.

Czy z k radzieżą mogą mieć
związek dwaj knurowianie, których
we wtorkowe popołudnie ujęli stróże
prawa? Oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom. Marek Słomski, mówi, że trwa
wyjaśnianie, czy 24- i 25-latek mają
coś więcej na sumieniu.
Panowie zostali złapani na gorącym uczynku, kiedy usiłowali na
rowerach wywieźć worek zaprawy
cementowej, dwa kije do szczotek i
rulon materiału na plandekę. Prawdopodobnie dostali się do schronu,
otwierając kłódkę prętem wyrwanym ze zbrojenia podłogi w garażu
armaty przeciwpancernej.
Wartość skradzionych rzeczy (60
zł) oznacza, że złodzieje dopuścili się
wykroczenia.
Ty mczasem społecznicy nie
ustają w staraniach, by przywrócić
Grupę Bojową „Nieborowice” zbiorowej pamięci i uczynić z niej atrakcję turystyczną. Pomaga im w tym
wsparcie wolontariuszy i darczyńców. Jeśli tylko „Prochownia 1910”
podpisze umowę z właścicielem terenu, Agencją Rynku Rolnego, będzie
mogła ubiegać się o grant ze środków
Gminy Pilchowice na dokończenie
rewitalizacji schronów.
Zwiedzanie Grupy Bojowej „Nieborowice” możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się z członkami stowarzyszenia (tel. 669 070 459
lub e-mail: prochownia1910@o2.pl).
/pg/

Nieborowickie schrony powstały w 1939 roku jako element 40-kilometrowego
systemu umocnień Oberschlesien Stellung (Pozycja Górnośląska - przyp.
red.). Niemiecka odpowiedź na polski Obszar Warowny „Śląsk” nie została
jednak wykorzystana w kampanii wrześniowej. Co więcej, fortyfikacje w
Nieborowicach nie zostały w pełni ukończone. Nie dotarły na czas kopuły
pancerne produkcji czechosłowackiej, działo przeciwpancerne, ani płyta je
osłaniająca, która ważyła 18 ton.
Schrony przetrwały wojenną zawieruchę w prawie nienaruszonym stanie.
W 1945 roku Grupa Bojowa „Nieborowice” służyła jeszcze za osłonę dla wycofujących się wojsk niemieckich. Świadczą o tym chociażby gniazda KM na
stropie Regelbau 116b oraz obok schronów. Po wojnie w budynkach detonowano amunicję, miny i niewybuchy, o czym świadczą liczne „blizny” na ścianach.
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Katowice

Metropolia lada dzień

Mańki-Szulik, przewodniczącej
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
- Czterdzieści jeden samorządów
zdecydowało, że razem możemy więcej – nie kryła wzruszenia prezydent.
– Chciałabym, żebyśmy pokazali
Polsce, że warto tworzyć metropolie.
Tuż po poniedziałkowym głosowaniu wniosek został złożony na
ręce wojewody śląskiego, który go
zaopiniuje, a następnie przekaże
ministrowi spraw wewnętrznych i
administracji. Minister na podstawie wniosku wyda rozporządzenie
o utworzeniu z dniem 1 lipca metropolii w województwie śląskim. Pełną
parą metropolia ruszy 1 stycznia 2018
roku, otrzyma wtedy wsparcie budżetowe na poziomie 250 mln zł rocznie.

H

Michał Wójcik. – Rozpoczynamy
nowy rozdział w historii tej części
Polski.
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przekonywał, że województwo zasłużyło na ten dodatkowy
akt prawny, który rozwiąże wiele
problemów i da impuls do rozwoju.
Bardzo emocjonalne było przemówienie prezydent Zabrza Małgorzaty

niczący Rady Miasta Tomasz Rzepa,
z Gierałtowic przybyli wójt Joachim
Bargiel i przewodniczący Rady
Gminy Józef Buchczyk, zaś z Pilchowic – wójt Maciej Gogulla oraz
przewodnicząca Rady Gminy Agata
Mosiądz-Kramorz.
- Wiemy, że coś dobrego i ważnego po nas zostanie – mówił do zebranych wiceminister sprawiedliwości

Śląsko-Zagłębiowską Metropolię utworzą:

Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź,
Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Kobiór, Knurów,
Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary
Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec,
Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze
oraz Zbrosławice.

Knurów

Zimny prysznic
dla osiedla WP II

- Trzeba aż dwóch tygodni, żeby wyremontować
sieć ciepłowniczą? - zastanawia się pan Marcin
z osiedla Wojska Polskiego II, wyraźnie poirytowany
planowanym przestojem w dostawie ciepłej wody

K

omunikaty o postoju sieci
ciepłowniczej na osiedlach
Wojska Polskiego I i II pojawiły się na tablicach ogłoszeniowych w ubiegłym tygodniu.
W związku z koniecznością
wykonania prac remontowych (...)
w dniach 29.05-11.06. 2017 roku
nastąpi przerwa w dostawie nośnika
ciepła do odbiorców - informuje w
nich Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. Spółka zapewnia, że dołoży wszelkich
starań, aby ten okres skrócić do
niezbędnego minimum.

Ta deklaracja wcale nie uspokoiła pana Marcina z osiedla WP II.
- Ten termin mnie przeraża mówi. - Mieszkańcy osiedla WP
I nie mają problemu, bo wodę
podgrzeją junkersami. A my? Jak
w takiej sytuacji wykąpać pod
prysznicem małe dzieci? Mam
dzień w dzień po pracy jeździć do
rodziców lub teściów, żeby wziąć
kąpiel?
Kierownik Zakładu Cieplnego w Knurowie, Janusz Walczyk,
st ud zi emocje z apew nieniem,
że przer w y w dostaw ie ciepła
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do poszczególnych bloków będą
zróżnicowane i uzależnione od
uruchamianych kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej.
- Podaliśmy w komunikacie
maksymalny termin przerwy - tłumaczy. - Przy braku nieprzewidzianych trudności, ulegnie on skróceniu
do 3-4 dni.
Kierownik dodaje, że remont
sieci na osiedlach WP I i II jest konieczny, aby w przyszłości uniknąć
niespodziewanych przerw w dostawie ciepła.
/pg/

Mirella Napolska

Dla Przeglądu
Adam Rams, prezydent Knurowa:
- Uchwaloną metropolię musimy teraz wypełnić
treścią tak, aby służyła mieszkańcom naszego
regionu. Miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu
prezydentów największych miast z ministrem
Błaszczakiem i wojewodą śląskim, podczas którego dyskutowaliśmy o projekcie ustawy metropolitarnej. Zaangażowanie ministra, a także wojewody, w tej ważnej dla nas sprawie dawało gwarancję
uchwalenia tej ustawy w Sejmie. Szczególnie cieszy fakt, że w tak mocno podzielonym parlamencie można było osiągnąć porozumienie. Usunięcie
z nazwy metropolii określenia „Silesia” oceniam
jako poważny błąd marketingowy.

Stało się – w poniedziałek katowiccy radni
jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie powstania
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Odbyło się
to w obecności przedstawicieli 41 miast i gmin,
w tym – Knurowa, Gierałtowic i Pilchowic

istoryczna chwila, porozumienie ponad podziałami,
ogromna szansa na szybszy
rozwój – takie słowa padały podczas
uroczystej sesji katowickiej rady
miasta. Sesja zwołana na poniedziałek, 29 maja, w całości poświęcona
była uchwale wnioskującej o utworzenie metropolii w województwie
śląskim. Odbyła się w historycznej
Sali Sejmu Śląskiego z udziałem
przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, hierarchów kościelnych,
w obecności włodarzy 41 miast i
gmin, które wejdą w skład metropolii, w tym Knurowa, Gierałtowic
i Pilchowic. Knurów reprezentowali
prezydent Adam Rams i przewod-

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest pierwszą metropolią w
Polsce. Będzie mieć około 2,5 tys.
km² powierzchni i liczyć prawie 2,3
mln mieszkańców (około połowy
mieszkańców województwa). Jej
utworzenie jest formalnym zatwierdzeniem więzi, jakie od lat istnieją
między gminami województwa. Te
więzi – społeczne, kulturalne, logistyczne – zgodnie z intencją członków
Metropolii mają się sukcesywnie
pogłębiać, tworząc harmonijny organizm, ku pożytkowi mieszkańców.
Wniosek o utworzenie metropolii to dopiero początek długiego
marszu. Po latach starań, miesiącach
ciężkiej pracy, przed samorządowcami sporo jeszcze do zrobienia.

Knurów. Obradowała Rada Miasta

„Tak” dla tężni

Zgoda na dofinansowanie zakupu
radiowozu dla Policji, realizację
imprez i działania towarzyszące
Tour de Pologne oraz „zielone
światło” dla budowy tężni to
efekty środowej sesji Rady Miasta

N

ie jedyne. Rada Miasta
zdecydowała też m.in. o
wniesieniu wkładu pieniężnego (700 tys. zł) do kapitału
zakładowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Knurowie i objęcia w
zamian udziałów (7 tys. po 100
zł każdy). PWiK z tych funduszy finansować będzie koszty
budow y sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w ramach
budow y drogi dojazdowej do
strefy ekonomicznej.
Z siedmiu wniesionych pod
głosowanie uchwał największe
emocje wzbudziła ta, której celem było wprowadzenie zmian
w tegorocznym budżecie miasta.
Korekty dotyczyły m.in.:
przekazania 8 tys. zł jako wkładu finansowego miasta do zakupu
radiowozu dla Komisariatu Policji
w Knurowie,
zwiększenia o 30 tys. zł wydatków na przedsięwzięcia związane z wyścigiem kolarskim Tour
de Pologne,
zabezpieczenia 30 tys. zł na
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego
tężni solankowej w rejonie ul.
Ułanów,

zmniejszenia o 3,1 mln zł dotacji dla MZGLiA na termodernizację zabytkowych budynków
Starego Knurowa (miasto stara
się o dofinansowanie ze źródeł
zew nęt rznych, a le poniewa ż
procedury się opóźniają, w tym
roku możliwe będzie wykorzystanie najwyżej 1 mln zł na prace
budowlano-montażowe),
zarezerwowania prawie 124
tys. zł jako zabezpieczenia roszczeń podw ykonawcy budow y
żłobka, w ynikających z realizacji zadania (rejterada z placu
budowy głównego wykonawcy,
rybnickiego Rembudu, sprawiła
problemy nie tylko inwestorowi
(miastu), ale też podwykonawcy,
firmie Bims...).
Za jej przyjęciem opowiedziało
się 18 radnych, przeciwko było
dwóch (nikt nie wstrzymał się od
głosu).
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz przy ul. Niepodległości) i w internecie - na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).
/b/
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Knurów

Żłobek szuka pracowników

Kucharz, konserwator, pielęgniarka/położna, opiekun są na
liście poszukiwanych pracowników do Żłobka Publicznego
w Knurowie. Dyrekcja placówki ogłosiła nabór
Prace budowlane jeszcze trwają, ale
dyrekcja placówki chce zadbać o kadrę jak
najwcześniej...

O

czekiwani są też pokojowa , i ntendent
i pomoc kucharza.
Chętni do podjęcia pracy mają
czas do 5 czerwca (do godz.

14) na złożenie dokumentów
aplikacyjnych w siedzibie
placówki przy ul. Lotników
3 (w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Nabór do Żłobka
Publicznego w Knurowie na
stanowisko: np. opiekun, intendent”). Mogą to uczynić
osobiście lub za pośrednictwem poczty.
- Osoby zainteresowane
pracą w żłobku, które do tej
pory składały oferty w Żłobku
Publicznym w Knurowie przy
ul. Lotników 3, powinny ponownie złożyć oferty – zastrze-

ga dyrekcja placówki.
Kandydaci, którzy spełnią
w ymogi formalne zostaną
zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej miejscu i
terminie zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem
telefonu: 32 4419743.
Szczegóły dotyczące zatrudnienia personelu Żłobka
dostępne są pod adresem:
www.zlobek.knurow.edu.pl.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

informacje własne wydawcy

Szczygłowice

Ta biesiadna niedziela...
Foto: Bogusław Wilk

Gorące rytmy biesiadnych przebojów łagodziły chłodzik
majowego wieczoru. Ci, którzy w niedzielny wieczór przybyli
na szczygłowicki festyn, z pewnością nie żałowali
Swojskie śląskie rytmy i smaczne przekąski przyciągnęły
szczygłowiczan do wspólnego spędzenia niedzielnego
majowego wieczoru

P

rzebojowa muzyka, zimne napoje i
smakołyki serwowane na kulinarnych
stoiskach były dobrym wabikiem do zabawy w plenerze. Najmłodsi też nie narzekali,
szalejąc to przy scenie, to na dmuchanym
zamku bądź zjeżdżalni.
Gwiazdami imprezy byli: Wesoły Masorz i Przyjaciele oraz zespół Flash Band.
- Fajnie, nawet bardzo fajnie – zapewniła

foto-migawka

nas jedna ze szczygłowiczanek, oklaskująca
artystów śpiewających „po naszymu”. – Im
więcej takich imprez, tym lepiej.
Organizatorem festynu było knurowskie Centrum Kultury. Powody do zadowolenia miał też radny Tomasz Mazur,
współinicjator i współorganizator biesiadnej zabawy.

/bw/
ogłoszenie płatne

Foto: archiwum HDK

W sobo tę na jasn ogór skich b łoniach
zebr ali się uc zestnicy XX Jubi leus zowej Pielgrzymki Honor ow yc h Daw c ów
Kr wi. Nie zabr akło
knu row ian. – Nas z
poczet szta ndar owy
znalazł się wśród 35
z terenu całej Polski
– m ów i A d a m P o błoc ki, prezes Klubu
Honorow ych Dawców
Krwi im. dra Floriana
Oga na w Knu rowi e.
– Spotkaliś my wielu
przyjació ł. Nabożeństwu prze wod nicz ył
ks. płk. Zeno n Surma, duszpasterz Honor ow yc h Daw c ów
Krwi.

/bw/
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Warszawa, Knurów

AIB z Godłem
„Teraz Polska”

Szczygłowice

Anioły potrzebne od zaraz

Asia Mierzwa za miesiąc będzie świętowała
czwarte urodziny. Już teraz każdy z nas może
podarować jej najpiękniejszy prezent – wsparcie
w walce o powrót do zdrowia

R

Firma AIB z Knurowa, producent serii Elastlok
(uszczelniające masy butylowe), została nagrodzona
w XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska” w kategorii
Produkty Budowlane

ok temu Asi nagle zatrzymało
się serce. Doszło do niedotlenienia mózgu, Asia zapadła w
śpiączkę. Jednego dnia knurowianka była zdrowym i pogodnym
dzieckiem, drugiego – walczyła o
życie. Obecnie dziewczynka przebywa w klinice „Budzik”.
- Asieńka jest w trochę lepszej
formie Na pewno słyszy, na pewno
widzi, wyciszyły się też ataki pa-

W

jb

informacja własna wydawcy

źródło: youtube.com

poniedziałek, podczas
Gali „Teraz Polska” w
Teatrze Wielkim-Operze
Narodowej w Warszawie, wiceprezes zarządu firmy, Ryszard Szpura,
odebrał statuetkę za serię Elastlok
(uszczelniające masy butylowe). Tym
samym AIB dołączyła do elitarnego
grona firm, których produkty i usługi są najwyższej jakości.
Przez najbliższe 12 miesięcy
seria Elastlok oznakowana będzie
Polskim Godłem Promocyjnym z
możliwością przedłużenia po ponownej weryfikacji nagrodzonego
produktu.
Przykład laureatów z ubiegłych
lat pokazuje, że wyróżnienie przełożyło się nie tylko na ich możliwości
promocyjne, ale też pomogło stać
się wizytówką polskiej gospodarki
na świecie.
AIB to firma, która od początku
swojej działalności zajmuje się produkcją rozwiązań izolacyjnych. W
ofercie posiada wyroby na bazie
butylu, taśmy izolacyjne, uszczelki,

daczki. Robimy maleńkie kroczki
do przodu – opowiada Marlena
Kurek-Mierzwa, mama Asi.
Potrzebne są pieniądze na leczenie dziewczynki. Trwają zbiórki
pieniędzy i nakrętek. Najbliższa
okazja, aby pomóc Asi już w sobotę.
Zapraszamy wszystkich na koncert
charytatywny w Domu Kultury w
Szczygłowicach!

Wręczenie statuetki odbyło się w Teatrze Wielkim-Operze
Narodowej w Warszawie

profile oraz nowy system montażu
w warstwie izolacji Simplex i Simplex Basic. Warto nadmienić, że
AIB chętnie wspiera ciekawe inicjatywy, jak choćby XXVII Bieg Młodości w Knurowie, zorganizowany
przez Amatorski Klub Biegacza.
W przeciągu ostatnich 10 lat firma

udzieliła pomocy finansowej m.in.
przedszkolu i szkole w Knurowie
i Siewierzu, Politechnice Śląskiej
w Gliwicach, Fundacji Kardiochirurgii w Zabrzu, Operze Śląskiej
w Bytomiu oraz Straży Pożarnej
w Gliwicach.
/pg/

reklama

Prezes Ekkert wyjaśnił radnym nowe zasady finansowania placówki

Knurów. Finansowanie zagwarantowane na cztery lata, czyli...

Szpital w sieci

Szpital w Knurowie znalazł się na liście lecznic
zakwalifikowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia do tzw. sieci szpitali. Co to oznacza dla
pacjentów?

W

marcu sejm przyjął ustawę,
która wprowadza zmiany
w funkcjonowaniu służby zdrowia. Stworzenie sieci szpitali ma
ustabilizować sytuację placówek i
uporządkować system opieki zdrowotnej. Zakwalifikowane lecznice
będą miały zagwarantowaną stabilność i ciągłość finansowania, co
z pewnością wpłynie na poprawę
sytuacji pacjentów.
- W ramach sieci szpitali chce-

my, żeby pacjent mógł się czuć
zaopiekowany w całości, a nie miał
oferowane pojedyncze procedury
medyczne, które są od siebie oderwane – pisze minister Konstanty
Radziwiłł na stronie ministerstwa
zdrowia. - Dzięki nowelizacji leczenie będzie skoordynowane, poprawi
się dostęp do nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej, szpital zapewni
również pacjentowi kompleksową
opiekę – począwszy od ambulato-
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ryjnej opieki specjalistycznej, poprzez
opiekę szpitalną aż po rehabilitację.
Knurowski szpital znalazł się na
liście placówek zakwalifikowanych
do sieci. O wprowadzanych zmianach rozmawiano na specjalnym
posiedzeniu Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia
knurowskiej Rady Miasta. Gościem
radnych był dr Michał Ekkert, prezes
Szpitala w Knurowie. Przekonywał,
że zmiany nie będą zauważalne dla
pacjenta, natomiast dla szpitala sieć
oznacza bezpieczeństwo finansowe.
- Z naszego punktu widzenia
to dobra zmiana – podkreślał dr
Ekkert.- Wprowadziliśmy szpital do
sieci i dzięki temu mamy gwarantowane finansowanie na cztery lata.
Możemy więc spać spokojnie.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Dni Knurowa

Szykuje się eksplozja kolorów

Holi to hinduistyczne święto radości i wiosny. Od kilku lat pod nazwą
Festiwal Kolorów odbywa się także w większych miastach Polski.
Czy przypadnie do gustu uczestnikom Dni Knurowa?

Mateusz Grondalski, 6 lat
- Marzę o wszystkich autach z Zygzaka McQueena i o Hot Wheels ze
smokiem – to też są takie autka i
można układać tory. Lubię jak zmieniają kolor i ładnie świecą.

Emil Pawlik, 6 lat
- Boję się ciemności, bo nic wtedy
nie widzę. I nie wiadomo, jaki bebok
wyskoczy. A w przyszłości chciałbym pomagać rodzicom.

C

entrum Kultury nie ma co do
tego najmniejszych wątpliwości, dlatego postanowiło
włączyć do programu miejskiej imprezy dodatkową atrakcję pod nazwą
„Eksplozja kolorów”. Zabawa polega
na wyrzuceniu w górę przez tłum
kolorowego pudru. W ten sposób
tworzy się barwna chmura. Inten-

sywne, żywe kolory oraz zachowanie
się proszku w powietrzu gwarantują
dobrą zabawę.
Wysokiej jakości sypki, nietoksyczny puder (talk, mąka kukurydziana, barwniki), jest bezpieczny
dla zdrowia i nie powoduje podrażnień, ani nie uczula. Łatwo zmywa
się ze skóry, znika z większości ma-

teriałów podczas prania, nie barwi
na stałe żadnych powierzchni.
Saszetki z kolorami można będzie nabyć (7,5 zł za opakowanie) na
specjalnym stanowisku, ale też wygrać w konkursach na facebooku.
Co ważne, organizatorzy planują stworzyć strefę recyklingu,
gdzie w zamian za określoną liczbę

opakowań po kolorowym proszku,
uczestnicy otrzymają niespodzianki i gratisowe kolory. Pozwoli to na
błyskawiczne uprzątnięcie terenu z
foliowych torebek.
„Eksplozję Kolorów” zaplanowano na 18 czerwca (niedziela) o
godz. 16.00, 17.00 i 18.00.

/g/

Pilchowice

foto-migawka

Świętowanie

Zapraszamy na Gminny
Dzień Dziecka w parku
w Pilchowicach (ul. Damrota).

Kacper Kokot, 6 lat
- A mi się ostatnio śniła lewa noga
w szafie! Chciałbym być kiedyś bohaterem, bo bohaterzy chronią ludzi
przed bandytami.

- Startujemy o godz. 15! Czekają na was, m.in. pokazy zwierząt egzotycznych i lotów ptaków
drapieżnych, występy dzieci oraz
koncert „W magicznym świecie
bajek Disneya” – zachęcają organizatorzy.
/-/

Rudy

Magia w Buku

Bartek Majorek, 6 lat
- Miłość jest wtedy, gdy się kogoś
kocha. Ale jeszcze tak dokładnie nie
wiem, co to jest. Mama mi mówi, że
mnie kocha i to oznacza, że gotuje
mi pyszne obiadki, robi smaczne
śniadanka i czyta bajki na dobranoc.

S
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jak dynamit wybuchająca spod palców basisty Michała
Radość tworzenia wibrafonisty Bernarda Maselego, muzyka
jazz trio „MaBaSo” w Sztukaterii był niezwykłym
funky
koncert
–
Soltisa
Barańskiego i wirtuozeria perkusisty Dano
brzmieniem, entuzjazmem i lekkością improcznym
energety
ość
muzycznym przeżyciem. Formacja porwała publiczn
wizacji. Wspaniały wieczór z mistrzami!
Tekst i foto: Justyna Bajko

Kalina Mikołajczak, 6 lat
- Bycie dla kogoś dobrym znaczy, że
ktoś się z kimś dzieli, bawi się i rysuje z nim. Dla mnie dobrzy są mama i
tata, i ja też jestem dobra dla nich.

4 czerwca zapraszamy
małe i duże dzieci do
Amfiteatru „Buk”
w Rudach. Będzie
magicznie!
łynny ośrodek wypoczynkowy
„Buk”, niegdyś tłumnie odwiedzany przez knurowian, zaczyna
drugie życie. Inauguracja – 4
czerwca o godz. 11. Organizatorzy
zaplanowali mnóstwo atrakcji,
m.in. w świat magii zabierze maluchy magik Marcus, na scenie pojawi się również Teatr Lalek Marka
Żyły. Będą warsztaty lalkarskie,
wokalne i plastyczne oraz cuda z
balonów i kraina dmuchańców.
Wstęp wolny. Osoby zainteresowane spektaklem lalkowym
oraz pokazem magii proszone są
o wcześniejszą bezpłatną rezerwację miejsc - amfiteatr.buk@
gmail.com.
/-/
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R

okrocznie Zarząd Oddziału
Rejonowego PCK w Knurowie organizuje spotkania,
podczas których wręcza nagrody
najlepszym uczestnikom konkursów, a także honoruje tych, którzy
niestrudzenie propagują czerwonokrzyskie idee. W środę, 24 maja, w
Klubie „Gama” zebrali się członkowie i przyjaciele PCK, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i
samorządów. Zarząd Oddziału przygotował specjalne podziękowania
dla tych, którzy prowadzą szkolne
koła PCK lub w inny sposób propagują czerwonokrzyskie idee. W
ten sposób wyróżnieni zostali: Gabriela Bieniek, Zenon Domin, Eryka
Dymarz, Dorota Gaweł, Celina
Piechniczek, Iwona Polok, Barbara
Rapcia, Dorota Stanek, Aleksandra
Surdel, Katarzyna Szwarczyńska,
Krystyna Wandrasz i – last but not
least – major Jarosław Wiewiura,
sędzia główny Mistrzostw Pierwszej
Pomocy. Następnie przyszła kolej
na wręczenie nagród zwycięzcom
rejonowego etapu Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Wśród
uczniów klas ponadgimnazjalnych
I miejsce zajęła Oliwia Polok z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w
Knurowie. Oliwia była najlepsza nie
tylko w rejonie, ale i w całym okręgu,
dzięki czemu zakwalifikowała się
do udziału w ogólnopolskim finale.

Foto: Mirella Napolska

Od lat Polski Czerwony Krzyż uczy młode pokolenia empatii, wzajemnej
pomocy i tego, jak skutecznie jej udzielać, choćby poprzez
organizowanie konkursów i zawodów. Najlepsi są nagradzani

Maja Sorys, 6 lat
- Piękne są kwiatki, bo są bardzo
kolorowe, ale to mama jest dla mnie
najpiękniejsza na świecie! Wszystko
mi się w niej podoba.

Prezes Janusz Sacha pogratulował zwycięskiej drużynie z Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego

Podczas środowego spotkania w
„Gamie” olimpijka opowiedziała o
zorganizowanych przez siebie akcjach prozdrowotnych, wyjaśniając
przy okazji motywy swoich działań.
II miejsce w rejonie przypadło Kamilowi Więcławikowi z Zespołu Szkół
Zawodow ych nr 2 w Knurowie.
Wśród gimnazjalistów I miejsce w
rejonowym etapie olimpiady zajął
Krzysztof Kopczyk z Miejskiego
Gimnazjum nr 3 w Knurowie, II –

Zabrze, Gliwice

Słodkie sny
o zwycięstwie
Akademia Tańca Perfect Jolanty Cybulskiej ma
kolejny powód do dumy. Podopieczne z grupy
Sweet Dreams były najlepsze w XI Śląskim
Turnieju Tańca Ulicznego „(Nie) Łam się”

Martyna Szabat z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach,
zaś III miejsce Aneta Konieczny z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Paniówkach.
W rejonowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy PCK najlepsza
(podobnie jak przed rokiem) okazała się drużyna z Zespołu Szkół
im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.
Nagrody odebrały również drużyny
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gierałtowicach (II miejsce) oraz z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w
Knurowie (III miejsce). Uhonorowano też uczniów szkół podstawowych,
którzy rywalizowali w konkursie
„Mały Ratownik”. Laureaci w kategorii klas I-III to: Gabriel Barczak z
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2
w Knurowie (I miejsce), Magdalena
Sieradzka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w
Knurowie (II miejsce) i Natalia Gąstoł
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w

Gierałtowicach. I miejsce zajął wśród
uczniów klas IV-VI Jakub Nocoń z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z
Przyszowic, II przypadło ex aequo
Wiktorii Weisman z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
i Magdalenie Bismor z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie, a laureat na III pozycji to Maciej
Dymkowski z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie.
Jak przypomniał prezes zarządu
Janusz Sacha, już wkrótce, w 2019
roku, PCK będzie obchodził swoje
100-lecie. Niejedna instytucja może
sobie pomarzyć o doczekaniu takiego wieku. Żywotność PCK bierze się
stąd, że jest nam po prostu potrzebny
– i że nie brakuje osób, które chcą pomagać. Upowszechnianie idei bezinteresownej pomocy to wielka rzecz,
która leży w interesie nas wszystkich.

W

ca, Cieszyna, Rzeszowa, Gliwic i
Zabrza, zajmując ostatecznie III
miejsce.
Tych sukcesów by nie było,
gdyby nie zapał dziewcząt i profesjonalizm instruktorki tańca,
Natalii Szlachetki.
/g/, foto: arch. Akademii Tańca
Perfect
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Bartek Sieniek, 6 lat
- Na Dzień Mamy dałem swojej
mamie łapkę i zaśpiewałem dla
niej piosenkę. Mamusia się bardzo
ucieszyła i mocno mnie przytuliła.
Powiedziałem też, że ją kocham.
Potem mama zabrała mnie do parku
i na działkę.

MiNa

foto-migawka
W piątek w Domu Kultury
w Szczygłowicach z premier ow ym spek t ak lem
muzycznym „Bo życie kabaretem jest” wystąpi li
młodzi artyści ze Studia
Piosenki i Musicalu. Przedstawienie wyreżyserowała
Agniesz ka Bielanik-Witomska, choreografię ułożyła Małgorzata Ochabowicz. Więcej w następnym
wydaniu PL.

tanecznej rywalizacji rokrocznie bierze udział około
500 młodych tancerzy. Tym bardziej więc cieszy sukces dziewcząt
z Knurowa.
Idąc za ciosem, Sweet Dreams
wzięły udział w III Festiwalu Tańca
Step-Dance Show. Konkurowały z
grupami m.in. z Opola, Sosnow-

Lena Kręplewska, 6 lat
- W Knurowie najbardziej podoba mi
się plac zabaw i blok, bo ma pomarańczowe okna.

Mateusz Maciura, 6 lat
- Wakacje chciałbym spędzić na
ringu, bo tam można boksować. Jak
będę miał 10 lat, to będę chodził do
mojego brata do mundurówki, na
treningi.

Maja Sobolak, 6 lat
- W Dzień Dziecka chciałabym pojechać do Dynowa, bo tam mieszka
moja babcia i chciałabym dostać
płytę z „My Little Pony” - to takie
małe zwierzątka, co zmieniają kolor
włosów.
Dziękujemy dyrekcji i pracownikom
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Szczygłowicach za pomoc w przeprowadzeniu rozmów z dziećmi.

not. jb
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rozrywka nr 22

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Aleksander Dziura z Wilczy

ur. 21.05.2017 r., 3900 g, 56 cm

Oliwer Rybarz z Bojkowa

ur. 23.05.2017 r., 3340 g, 53 cm

Tomasz Kulesza z Knurowa

ur. 24.05.2017 r., 3090 g, 52 cm

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

ur. 23.05.2017 r., 2860 g, 52 cm

Filip Kretek z Leszczyn

ur. 24.05.2017 r., 3430 g, 55 cm

Łukasz Kwitek z Knurowa

ur. 24.05.2017 r., 3400 g, 51 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 20/2017 brzmia ło: „ BA R M A N K A”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Stefania
Mazur. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Zuzanna Gromkiewicz z Pilchowic
Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
1.06.2017
r.
Niepodległości 5,
44-190 Knurów
– wraz
CZWARTEK
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

Wiktoria Rutkowska z Knurowa

2-6.06.2017
Prawidłowe
rozwiązanie r.
rozrywki z nr.
PIĄTEK-WTOREK
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny bilet
Riko prawie bocian 2D dubbing
do kina otrzymuje
AARZ.
Gratulujemy! Po
- godz.
15.30
odbiór
do redakcji.
Piracizapraszamy
z Karaibów:
Zemsta Salazara

ur. 25.05.2017 r., 2980 g, 51 cm

Aleksander Kozak z Knurowa

ur. 25.05.2017 r., 3860 g, 53 cm

2D dubbing
- godz. 17.00
Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
2D napisy
- godz. 19.30
7.06.2017 r.
ŚRODA

22

Marcelina Piecuch z Knurowa

ur. 25.05.2017 r., 2490 g, 51 cm

Riko prawie bocian 2D dubbing
- godz. 16.00
Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
2D dubbing
- godz. 18.00
Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
2D napisy
- godz. 20.30

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
2D napisy
- godz. 19.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Kacper Woźny z Książenic

ur. 25.05.2017 r., 3555 g, 54 cm

Zuzanna Zielińska z Knurowa

ur. 25.05.2017 r., 3150 g, 50 cm

Mikołaj Garbalski z Gliwic

ur. 28.05.2017 r., 3560 g, 54 cm

Przegląd Lokalny Nr 22 (1262) 1 czerwca 2017 roku

ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 wyszkoli kawalerzystów

Z ułanami
wespół w zespół
Foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

– Do tej pory żadna szkoła w kraju nie miała
nawiązanej współpracy ze stowarzyszeniem
kawaleryjskim - mówi rotmistrz Zbigniew Kamczyk
-Godowski z Ochotniczego Szwadronu 3. Pułku
Ułanów Śląskich z Wodzisławia Śląskiego. Szlak ten
przetarł Zespół Szkół Zawodowych nr 2
Knurów

Mogę wszystko!
- Wykorzystujcie swoje talenty, wspierajcie
się nawzajem i nie bójcie się prosić o pomoc
– radziła gimnazjalistom Hanna Pasterny,
niewidoma podróżniczka i społeczniczka

P

U

mowa między szkołą a szwadronem określa zasady nieodpłatnej współpracy w zakresie poszerzania i kultywowania
tradycji, a także historii 3. Pułku
Ułanów Śląskich oraz innych jednostek wojskowych wśród młodzieży,
zwłaszcza uczniów klas mundurowych. Stowarzyszenie przeprowadzi
lekcje teoretyczne i praktyczne jazdy
i musztry konnej, historii polskiej jazdy, władania białą bronią oraz zapozna z regulaminami. Do dyspozycji
uczniów będą konie, wykwalifikowani instruktorzy oraz odpowiedni
ubiór i wyposażenie w czasie zajęć.

- Jest to pierwsza taka umowa
w Polsce – informuje Zbigniew
Kamczyk-Godowski. – Do tej pory
żadna szkoła w kraju nie miała
nawiązanej współpracy ze stowarzyszeniem kawaleryjskim. Cieszę
się, że możemy pomóc w wykształceniu młodych k awale rzystów.
Polscy ułani nadal są uważani za
najlepszych, wygrywają wszystkie
zawody międzynarodowe, tak więc
uczniowie będą mieli naprawdę
bardzo dobre wzorce.
Z adowolen ia z naw i ą z a nej
współpracy nie k r y je dy rektor
ZSZ nr 2, Grażyna Dąbrowska. W

ostatnim czasie to kolejna umowa,
dzięki której szkoła będzie mogła
poszerzyć możliwości kształcenia uczniów klas mundurowych.
Dodajmy, że całkiem niedawno
placówka porozumiała się też z Klubem Sportowym „Spartan”.
- W naszej szkole jest sporo osób,
które jeżdżą konno – wyjaśnia uczennica k lasy mundurowej, Nikola
Kiesz. – Teraz będziemy mogli połączyć tę pasję z zajęciami wojskowymi.
Na pewno też przydadzą się nam
zajęcia z musztry konnej.

ani Hanna poznaje świat wsłuchując się w jego dźwięk i,
badając strukturę, w yczuwając
smak i zapach. Choć nie widzi od
urodzenia, podkreśla, że niepełnoprawność to nie przeszkoda,
a wyzwanie. Jastrzębianka jest
tłumaczką języka francuskiego i
logopedą, pisze artykuły do prasy,
pracuje jako konsultantka ds. osób
niepełnosprawnych w Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych
CRIS w Rybniku, uprawia sport,
podróżuje, zdobyła kilkanaście
nagród i wydała trzy książki.

foto-migawka

W czwartek Hanna Pasterny na
spotkaniu autorskim w Miejskim
Gimnazjum nr 3, zorganizowanym
przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
opowiedziała gimnazjalistom o
podróżach w ciemno, przyjaźniach
z niezwykłymi ludźmi, wolontariacie i codziennych zmaganiach
z rzeczywistością. Prosiła również
uczniów, aby z optymizmem myśleli o życiu i nie bali się świata.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Więcej informacji o niezwykłej
Hannie Pasterny na stronie: www.
hannapasterny.pl

Foto: Andrzej T. Knapik

/sisp/

Knurów

Miro Maro to Romeo!
O
to przykład łączenia talentu z poczuciem humoru:
grupa MINT. z Knurowa wzięła na warsztat przebój Cyber Mariana i, zdaniem internautów, przebiła
oryginał.
Dla Dominiki Skoczylas, Karola Papały i Daniela
Grychtoła współpraca z popularnym Youtuberem, Cyber Marianem, to nie pierwszyzna. Ponad rok temu zaprosili go do wykonania hitu Rihanny i Drake’a. Teraz
postanowili pójść krok dalej i zrobić cover jego piosenki
„Miro Maro”. Wsparła ich w tym Aleksandra Śmieja.
Po prostu GENIUSZ. To jest genialne, wspaniałe...
cudowne! - internauci nie kryją zachwytu nad teledyskiem.
Knurowianie tchnęli w piosenkę nową jakość.
Mamy więc aranż przywodzący na myśl produkcje
new romantic i teledysk mocno osadzony w klimacie lat
80. Starsi skojarzą go z Frankiem Kimono, Kapitanem
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20 maja w Stanicy
Chłopy, ach te chłopy! Czym by bez nich był ten świat –
panowie pozaz„Koło Chłopa” świętowało okrągły jubileusz. 10 lat temu
h, i założyli
drościli paniom, które zrzeszają się w Kole Gospodyń Wiejskic
chłopa trzeba się
koło
bo
kobieta,
ła
wymyśli
Nazwę
szenie.
stowarzy
własne
ńcami gminy.
nachodzić… Panowie świętowali jubileusz wspólnie z mieszka
Maciej Gogulla.
Gratulac je chłopom złożył również wójt gminy Pilchowice
jb

Nemo lub Papa Dance, młodsi z Mikromusic i hitem
„Takiego chłopaka”.
Po takiej dawce humoru i dobrej roboty czekamy
na kolejne covery MINT.
A Cyber Marian?
Padłem, leżę i nie wstaję! Mistrzostwo - napisał w
komentarzu pod klipem.

informacja własna

/g/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Adwokat Ewa Kiszka zawiadamia o otwarciu
Kancelarii Adwokackiej w Knurowie przy ul.
Kosmonautów 11, tel. 32 301 01 51, tel. kom.
507 693 667. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, porady prawne po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

22-23/17

www.przegladlokalny.eu

Krawcowa szuka pracy dorywczej w zakresie
przeróbki (wszywanie zamków, skracanie,
zwężanie, szycie pościeli i firan itp.) w domu.
Posiadam dobrą maszynę do szycia marki
Singier, oprócz tego pieczenie ciast w domu
lub u kogoś, gotowanie i opieka oraz pomoc
przy osobie starszej. Tel. 506 743 991
19/17-odw.

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/17-odw.

M o nt u j ą c y auto m at yc z n e z a m k n i ę c i a
do bram szuka pracy. Tel. 737 463 516

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214

Krawcową do dopasowań sukien ślubnych
zatrudnię w Gliwicach lub podejmę współpracę-zlecenie. Tel. 600 351 008

1/17-odw.

21-22/17

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399

Praca Instalator sieci teleinformatycznych umowa o pracę. Tel. 505 089 859

1/17-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/17-odw.

15-odw.

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

7-26/17

Docieplenia budynków, malowanie domów,
remonty elewacji. Tel. 607 969 200

5-26/17

KOMUNIE, przyjęcia, catering. Kawiarnia
Kaprys. Tel. 795 456 584, 32 235 62 26

22/17 Y

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

1-26/17

Serwis klimatyzacji – promocja 79,99 zł!
Tel. 504 340 521

16-39/17 Y

NIERUCHOMOŚCI

DAM PRACĘ

Opiekun do zwierząt/wyprowadzanie psów.
Tel. 737 463 516

1/17-odw.

Solidny, uczciwy, dyspozycyjny czasowo,
bez nałogów, dobrze znający się na pracach przy domu, koszenie trawy, strzyżenie
żywopłotów, sadzenie itp. W wieku około 40
lat poszukuje pracy dorywczej w Knurowie
i okolicy. Może też być praca przy drzewie.
Tel. 503 570 366
Gliwice, pomoc krawcowej w pracowni sukien ślubnych. Zatrudnię. Tel. 600 351 008

21-22/17

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 1 czerwca 2017 r.

22-25/17

20-23/17

Spr zedam działkę budowlaną 1250 m 2
Krywałd. Tel. 507 925 080

22-25/17

Sprzedam lub zamienię na mniejsze M-5,
63 m 2 , II piętro. Cena do uzgodnienia.
Tel. 781 849 745
22-23/17

MOTORYZACJA
Auto skup za gotówkę, ka żdy stan.
Tel. 507 572 625

13-26/17

Skup samochodów, motocykli – gotówka.
Tel. 601 654 010

17-26./17

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-22/17

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/16-41/17

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

13-26/17

Sprzedam RENAULT MEGANE 1996 r.,
przebieg 135 tys. Cena do uzgodnienia.
Tel. 512 702 242, wieczorem 507 578 799
17-odw. Y

TURYSTYKA
Pr zewłoka /Ustka; villalima.ustka.pl
Tel. +4 8 6 0 0 6 8 0 6 42. N ow y obiek t.
Wifi. Aneks.
20-24/17

SZUKAM PRACY
Dyspozycyjna czasowo i mająca doświadczenie, w wieku około 40 lat, szuka pracy
dorywczej, jako pomoc domowa, sprzątanie
itp. oraz przeróbki krawieckie. Knurów
i okolice. Tel. 503 570 366

14/17-odw.

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

3-26/17
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Zatrudnię ekspedientkę w sklepie ogólnospożywczym „Bartek” w Szczygłowicach.
Tel. 693 336 442

19-22/17

Knurów. Na ten koncert aż prosi się pójść...

OGŁOSZENIE

M-4, 56 m2, parter, po remoncie, os. WP II.
Tel. 512 942 249

21-25/17

Urząd Miasta Knurów ogłosił nabór kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. Warunki
które muszą spełniać kandydaci do zatrudnienia oraz informacja
o terminie i wymaganych dokumentach znajdują się na stronie
BIP Urzędu Miasta Knurów: (www.knurow.bip.info.pl).

1/17-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę. Tel.
664 847 725

15-odw.

Lokal handlowo-usługowy wynajmę. Knurów
Łokietka - centrum osiedla. Tel. 515 344 855

21-25/17

OGŁOSZENIE

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666

1/17-odw.

19-22/17

Praca Serwisant systemów i sieci teleinformatycznych - umowa o pracę, dobre zarobki.
Tel. 505 089 859

2/17-odw.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

Zatrudnię pracownika pizzerii – gastronomii w Karczmie Ostoja w Szczygłowicach.
Tel. 693 336 442

o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami:
Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta,
który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz.
778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art. 46
pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2016 poz. 353 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów:
Uchwały Nr XXX/416/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego
ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami
miasta
Uchwały Nr XXXIV/469/17 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXX/416/17 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi
granicami miasta
Projekt ww. planu miejscowego wymaga przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Do projektu planu miejscowego
zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie
Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 5 lipca 2017 r.
(włącznie):
- pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta
Knurów: ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów;
- ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta
Knurów, ul. Niepodległości 7;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres:
ua@knurow.pl lub um@knurow.pl
Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent
Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Świat w melodiach

Na zapowiadany na przyszłą niedzielę
(11.06) koncert „Najpiękniejsze
melodie świata” warto się wybrać nie
tylko dla śpiewu i muzyki. Magnesem
są też artyści – postaci znane i lubiane

S

ceną zawładną Mar ta
Pagacz-Janik i Jacek Silski – osobowości niepoślednie...
Mar ta Pagacz-Ja ni k to
artystka znana wielu knurowianom. Przygodę z muzyką
zaczęła w zespole folklorystycznym „Wrazidloki”. Potem było
Studium Wokalno-Baletowym
i Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (wydział wokalno-instrumentalny). Uczestniczyła w
licznych projektach wokalnych
i tanecznych. Jest sopranistką
Opery Śląskiej w Bytomiu. Brała udział
w wokalnej oprawie muzyki do filmu pt.
„Zbrodnia Ikara” wg scenariusza Piotra
Szmitke. Jej występy zawsze ujmują
publiczność, nagradzającą śpiewaczkę
gromkimi brawami.
Nie inaczej jest też w przypadku Jacka
Silskiego – solisty Królewskiej Orkiestry
Symfonicznej przy Pałacu w Wilanowie.
„Śląski Słowik” (bo takim mianem bywa
często określany) ze sceną zetknął się w
jako solista w zespole estradowym WP
„Kirasjerzy”.
Występował z Operą Śląską w Bytomiu i Operą Państwową we Wrocławiu.
Spełniał się w rolach musicalowych
spektakli Teatru Rozrywki w Chorzowie.
Pracował w Teatrze Muzycznym w Kiel
(Niemcy). W zawodowym CV ma też
produkcje muzyczne i filmowe, m.in. musical „Showstar 2008” (TV ZDF), „Tarzan
and Jane” – Philla Collinsa (SAT 1) i „Das
Supertalent” – Diethera Bohlena.
Artysta występował z takimi wykonawcami jak: Julio Iglesias, Karel Gott,
Gina T., Iri Korn, Boney M., ABBA,
Goran Karan, Frank Galan, Francesco
Napoli, In-grid, Goombay Dance Band,
Kate Ryan, Edward Simoni oraz z całą

czołówką polskiej estrady: Kombi,
Golec uOrkiestra, Maryla Rodowicz,
Varius Manx, Wilki, Wiesław Ochman,
Piotr Szczepanik, Ryszard Rynkowski,
KAYAH, Mieczysław Szcześniak, Budka
Suflera. Jacek Silski występował na takich scenach jak: Filharmonia w Monachium, Sala Kongresowa w Warszawie,
Filharmonia Narodowa w Warszawie,
Stadt Theather Wien, Grand Casino
Bern, Theatre Kiel, Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Koncertował dla Polonii
Kanadyjskiej w filharmonii w Toronto.
Za prestiżowe uznaje wspólne występy z Julio Iglesiasem w Music Teatret
Veile w Danii, z wirtuozem skrzypiec
Vadimem Brodskim, legendą amerykańskiej trąbki – Garym Guthmanem
oraz solistką Opery Narodowej w Warszawie – Bożeną Harasimowicz.
Na swoim koncie ma siedem wydanych płyt, filmy video, w tym emitowane również w TVP oraz udział z
Operą Śląską w filmie nominowanym
do Oskara „Kornblumenblau”. Od 2010
roku współpracuje na stałe z Królewską
Orkiestrą Symfoniczną.
Jako jedyny w Polsce wydał płytę z
największymi przebojami Julio Iglesiasa.
/bw/

ROZWIĄZANIE KONKURSU

Luciano Pavarotti – o tego wspaniałego tenora pytaliśmy w ubiegłotygodniowym konkursie. Wszystkim uczestnikom zabawy serdecznie dziękujemy. Gratulacje kierujemy natomiast do Anny Podrazy i Łucji Plazy - zwycięzców.
Nagrodą są zaproszenia na koncert „Najpiękniejsze melodie świata”, który
odbędzie się 11 czerwca (niedziela) w Domu Kultury w Szczygłowicach (początek o godz. 17).
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Nowy Zarząd OM WOPR Knurów

Adam Kubica
na kolejną kadencję

26

maja br. odbył się 9.
Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotow ia Ratunkowego
w Knurowie. Na stanowisko prezesa ponownie został

wybrany Adam Kubica, a w
skład zarządu weszli: Krzysztof Stolarek, Paweł Bobak,
Bogdan Leśniowski, Robert
Dziubliński, Dawid Stolarek,
Grzegorz Stanik, Zdzisław
Kałka i Marcin Baran.
Delegatami na Zjazd Wo-

informacja

W sobotę
pływalnia
nieczynna

M

jewódzki zostali Adam Kubica i Krzysztof Stolarek.
Szerszą informację z Walnego Zjazdu OM WOPR Knurów przedstawimy w jednym
z kolejnych wydań PL.
PiSk

iejski Ośrodek Sport u i R e k r e a c ji w
Knurowie informuje, że
z powodu odbywającego
się w sobotę, 3 czerwca,
Reg iona l nego Mit ing u
Pływackiego z okazji Dnia
Dziecka, pływalnia kryta
w Szczygłowicach będzie
tym dniu nieczynna dla
klientów indywidualnych.
W niedzielę, 4 czerwca,
pływalnia będzie dostępna
dla klientów indywidualnych od godz. 14.00.
/-/

Foto: ZS

informacja

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 z Knurowa z powodzeniem
uczestniczyli w międzyszkolnych rozgrywkach piłkarskich

Ta ostatnia minuta

U

c z n iow ie Z e s p o ł u
Szkół nr 1 w Knurowie zajęli drugie miejsce w rejonowych zawodach
piłkarskich gimnazjalistów.
- Do zwycięstwa zabrakło
niewiele, bowiem decydującą
bramkę straciliśmy w ostatniej
minucie meczu z Gimnazjum
Sportowym Gliwice, w którym
wystąpili zawodnicy Piasta relacjonuje nauczyciel z Knurowa, Przemysław Kopiecki.
Finał rejonowy nasi gimnazjaliści przegrali 1:2, a honorową bramkę strzelił Adam
Burliga. Z kolei w drodze
do rozgrywek rejonowych
uczniowie z Knurowa wygrali
zawody na szczeblu powiatu,
pokonując rówieśników z Pyskowic 5:2 (bramki: Krzysztof
Kuta - 3, Adam Burliga - 2).

W obu spotkaniach Zespół
Szkół nr 1 z Knurowa reprezentowali: Kacper Kaczor
(klasa 1A), Adam Burliga, Dominik Szwagrzyk, Michał Jasiński (wszyscy 2A), Jan Paw-

lik (2E), Bartosz Majewski,
Piotr Gradowski (3A), Paweł
Kopaczewski (3C),Krzysztof
Kuta, Adrian Gurak (3E),
Łukasz Szopa (3C).
PiSk

Skat sportowy
WYNIKI
Z 23 MAJA:

1. Michał Foit
- 2.426
2. Czesław Antończyk - 2.202
3. Zbigniew Ciszewski - 2.072
4. Stefan Wroblowski - 1.989
5. Tadeusz Kamczyk - 1.932
6. Janusz Nowak
- 1.866
7. Jerzy Pluta
- 1.767
8. Piotr Pakura
- 1.750
9. Alfred Wagner
- 1.748

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Tadeusz Kamczyk
2. Michał Foit
3. Zbigniew Ciszewski
4. Jacek Zacher
5. Zenon Niemiec
6. Janusz Nowak
7. Dariusz Skowron
8. Edward Nowak
9. Leonard Spyra
10. Jerzy Pluta

- 25.481
- 23.251
- 22.190
- 22.184
- 22.114
- 21.823
- 21.659
- 21.322
- 21.280
- 21.261

Kolejny turniej odbędzie się 6 czerwca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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IV liga

Wilki mają
nowego trenera

31. KOLEJKA:

Foto: Piotr Skorupa

Po porażce 1:5 z Polonią Łaziska Górne,
w Wilkach Wilcza doszło do zmiany trenera.
Jacka Wiśniewskiego zastąpił Krzysztof
Wierzbicki, który w debiucie zanotował
porażkę 0:4 z LKS Decor Bełk

Awansem do
4. ligi Jacek
Wiśniewski
zapisał najlepszą
kartę w historii
Wilków Wilcza

K

rz ysztof Wierzbick i
mieszka w Wodzisławiu
Śląskim, ale pochodzi ze Świnoujścia i przygodę z piłką rozpoczynał w tamtejszej Flocie.
Następnie grał m.in. w Odrze
Wodzisław Śląski, ROW-ie
Rybnik i Victorii Jaworzno.
Jest emerytem górniczym, jako
trener wprowadził do 4. ligi
Mamry Giżycko. W tym roku

kalendarzowym pracował już
w Victorii Świebodzice.
Przypomnijmy, że Jacek
Wiśniewski uzyskał z Wilkami Wilcza historyczny sukces
w postaci awansu do 4. ligi.
Z klubem pożegnał się po
rozegraniu 30 meczów. 12 z
nich Wilki wygrały, 3 zremisowały, a 15 przegrały.
PiSk

ZINA Klasa okręgowa
27. KOLEJKA
GRUPA I:
LKS Goczałkowice Zdrój - ZET
Tychy 3:0, Grunwald Halemba
- Tempo Paniówki 4:3, Piast
Bieruń Nowy - Urania Ruda
Śląska 1:3, Pogoń Imielin - AKS
Mikołów 2:0, Wawel Wirek Sparta Katowice 3:1, LKS Łąka
- JUW-e Jaroszowice 7:2, Unia
Kosztowy - GTS Bojszowy (nie
odbył się), Podlesianka Katowice - Pogoń Nowy Bytom 0:0.

27. KOLEJKA
GRUPA II:
ŁTS Łabędy - Buk Rudy Wielkie 0:1, ROW 1964 II Rybnik
- KS 94 Rachowice 7:1, Unia
Książenice - Rymer Rybnik
3:0, Młodość Rudno - LKS
1908 Nędza 2:5, Drama Zbrosławice - Sokół Łany Wielkie
7:2, Czarni Pyskowice - Dąb
Gaszowice 2:6, Naprzód Rydułtowy - Zameczek Czernica
2:0, Jedność 32 Przyszowice
- Przyszłość Ciochowice 4:3.

Podbeskidzie II Bielsko-Biała
- Concordia Knurów 0:3
0:1 Zieliński (35), 0:2 Zieliński
(41), 0:3 Czerniak (85)
Concordia: Stanek, Pilc, Gałach, Gałązka 65. Antonowicz,
Bąk 9 0. Bogusz, Mateusz
Mikulski, Bociek, Kocur 85.
Hałas, Buchalik, Czerniak,
Zieliński 87. Nowosielski.
Wilki Wilcza - Polonia Łaziska
Górne 1:5
0:1 Badura (7), 0:2 Frąckowiak
(31), 0:3 Badura (40), 1:3 Gajewski (45), 1:4 Mazurek (61),
1:5 Badura (90)
Wilki: Pietrek, Saborowski,
R a j c a , S t e u e r, S e w e r i n ,
Orzeszyna 69. Bartoszewicz,
Kraska 71. Mnochy, Tabiś 80.
Podyma, Żyrkowski, Jóźwik
77. Zalesiński, Gajewski.
Drzewiarz Jasienica - Orzeł
Mokre 3:1, Beskid Skoczów GKS Radziechowy Wieprz 2:2,
LKS Czaniec - Szczakowianka
Jaworzno 3:0, Krupiński Suszec - Iskra Pszczyna 1:3, MKS
Lędziny - Granica Ruptawa 2:1,
Unia Racibórz - Decor Bełk 0:5,
Gwarek Ornontowice - Spójnia
Landek 0:2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bełk
Czaniec
Podbeskidzie II
Radziechowy
Lędziny
Jasienica
Racibórz
Skoczów
Ornontowice
Szczakowianka
Łaziska Górne
Concordia
Landek
Wilki
Pszczyna
Ruptawa
Mokre
Suszec

70
61
59
58
55
51
47
45
45
44
44
41
41
39
32
23
19
7

MAJER A Klasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Goczałkowice
Grunwald
Kosztowy
Imielin
Urania
Wawel
Łąka
Sparta
Mikołów
Podlesianka
Bieruń Nowy
Nowy Bytom
ZET
Paniówki
Bojszowy
Jaroszowice

63
52
48
48
46
45
44
36
36
36
32
28
25
21
16
16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gaszowice
Przyszowice
Zbrosławice
Nędza
Rydułtowy
Książenice
ROW II
Czernica
Rachowice
Ciochowice
Rymer
Łabędy
Buk
Pyskowice
Łany Wielkie
Rudno

60
57
50
46
45
41
39
38
37
34
33
31
29
23
20
6

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

26. KOLEJKA:

Szczakowianka Jaworzno Concordia Knurów 4:3
1:0 Sermak (17), 1:1 Czerniak
(36), 2:1 Niedzielski (53), 3:1
Walczak (60), 4:1 Sermak
(68), 4:2 Zieliński (74), 4:3
Gajek (75)
Concordia: Stanek, Pilc, Gałach 65. Kocur, Bąk, Bociek 87.
Nowosielski, Michał Mikulski
56. Gajek, Buchalik, Górka,
Mateusz Mikulski, Czerniak,
Zieliński.
Decor Bełk - Wilki Wilcza 4:0
1:0 Bysiec (7), 2:0 Bysiec
(12), 3:0 Olczak (25), 4:0
Bysiec (40)
Wilki: Matras, Saborowski,
Rajca 46. Zalesiński, Steuer,
Sewerin 70. Bocionek, Podyma 46. Orzeszyna, Kraska
46. Mnochy, Tabiś, Żyrkowski,
Jóźwik, Gajewski.
Unia Racibórz - Drzewiarz
Jasienica 3:2, Iskra Pszczyna
- Beskid Skoczów 2:1, Spójnia
Landek - MKS Lędziny 1:0,
Polonia Łaziska Górne - GKS
Radziechow y Wiepr z 0:0,
Orzeł Mokre - Granica Ruptawa 2:0, Gwarek Ornontowice
- Podbeskidzie II Bielsko-Biała
2:0, Krupiński Suszec - LKS
Czaniec 1:10.

27. KOLEJKA:
Piast Pawłów - Naprzód Żernica 1:2, Amator Rudziniec
- Zaborze Zabrze 0:3, Społem Zabrze - Gwarek Zabrze
3:2, Carbo Gliwice - MOSiR
Stal Zabrze 2:4, Gwarek II
Ornontowice - Ruch Kozłów
1:1, Zryw Radonia - Tęcza
Wielowieś 1:1, Drama Kamieniec - Zamkowiec Toszek 2:1,
Gwiazda Chudów - Olimpia
Pławniowice 5:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bez wisienki
na torcie

Końcówka sezonu piłkarskiego w wielu klubach oznacza
nerwówkę. Jednym podskakuje ciśnienie, bo walczą o awans i
na ostatniej prostej nie mogą się potknąć, innym grunt usuwa
się pod nogami, bo w oczy zagląda widmo degradacji. Bywa,
że niektórzy nie radzą sobie w tych ekstremalnych warunkach
i wykonują nerwowe ruchy. Piłkarzowi grającemu pod presją
nagle zaczynają trząść się nogi i popełnia kiksy, a działacz spoglądając na to z boku, zastanawia się, czy nie pozamiatać tego
chaosu nową „miotłą”.
Nie wiem, w jakich okolicznościach doszło do zmiany trenera
w Wilkach Wilcza, ale jedno jest pewne, ktoś w tym klubie nie
wytrzymał ciśnienia. Barwną postać, jaką bez wątpienia jest
Jacek Wiśniewski, zastąpił raczej anonimowy dla wielu kibiców
Krzysztof Wierzbicki.
Popularny „Wiśnia” w swej trenerskiej przygodzie może
pochwalić się historycznym awansem z Wilkami do 4. ligi. Po
tym sukcesie miał m.in. propozycję z Górnika Zabrze, by zostać
asystentem Marcina Brosza, ale nie zdecydował się na zmianę
miejsca pracy. Od kilku dni wiemy już, że nie zakończy sezonu z
wisienką na torcie. Bo nawet w przypadku utrzymania się Wilków w 4. lidze, radość byłego trenera będzie zmącona rozstaniem
się z tym klubem na finiszu rozgrywek.

Sushi Kushi B Klasa
23. KOLEJKA:
Leśnik Łącza - Ruch II Kozłów
0:5, Naprzód Świbie - Start
Kleszczów 1:1, Wilki II Wilcza
- Naprzód Łubie 0:0, LKS 45
Bujaków - Start Sierakowice
2:6, Sośnica Gliwice - Concordia II Knurów 3:0 (vo), Burza
Borowa Wieś - Orzeł Stanica
7:0, Quo Vadis Makoszowy Pogoń Ziemięcice 3:2.

Burza
Sośnica
Sierakowice
Stanica
Kleszczów
Quo Vadis
Świbie
Bujaków
Ziemięcice
Kozłów II
Łubie
Wilki II
Łącza
Concordia II

58
54
48
44
44
39
34
33
25
19
19
12
5
25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bojszów
Bujaków II
Walka
Bycina
Kłodnica
Chudów II
Zaborze II
GSF
Bargłówka
Rudno II
Kamieniec II

45
40
39
30
27
23
23
20
16
11
10

ROW Rybnik
Gimnazjum Istebna
Polonia Tychy
Concordia Knurów
AKS Mikołów
Gwarek Ornontowice
UKS Gamów
LKS II Goczałkowice
Rekord II Bielsko-Biała
Wisła Skoczów

54
48
38
37
23
20
18
12
9
4

Klasa C
Zaborze
Wielowieś
Gwarek
Chudów
Kozłów
Żernica
Carbo
Stal
Radonia
Toszek
Pawłów
Społem
Pławniowice
Kamieniec
Rudziniec
Ornontowice II

55
54
52
49
43
40
38
37
34
31
31
31
29
29
29
14

20. KOLEJKA:
Ślązak Bycina - Orły Bojszów
2:2, Zaborze II Zabrze - Korona Bargłówka 3:4, Kłodnica
Gliwice - pauza, Walka Zabrze
- GSF Gliwice 7:1, Drama II
Kamieniec - Gwiazda II Chudów 1:4, Młodość II Rudno
- LKS 45 II Bujaków 1:4.

III Liga kobiet

MECZE ZALEGŁE:

18. KOLEJKA:

MOSiR Stal Zabrze - Zamkowiec Toszek 8:2, Gwarek Zabrze Gwarek II Ornontowice 3:0, Carbo Gliwice - Drama Kamieniec
1:3, Społem Zabrze - Piast Pawłów 5:0.

ROW Rybnik - Concordia Knurów 14:0, Polonia Tychy - Gwarek Ornontowice 5:1, AKS Mikołów - UKS Gamów 1:0, LKS
II Goczałkowice Zdrój - Gimnazjum Istebna 0:7, Rekord II Bielsko-Biała - Wisła Skoczów 1:1.

informacja własna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MECZE ZALEGŁE:
AKS Mikołów - LKS II Goczałkowice Zdrój 3:0, Wisła Skoczów Gimnazjum Istebna 0:19, Polonia Tychy - UKS Gamów 3:0, Rekord
II Bielsko-Biała - ROW Rybnik 0:15.
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Poprawiny bez pana młodego
i „ucieczka” ze szpitala

SPORT

Widownia knurowskiego kina została
wypełniona do ostatniego miejsca

Foto: Paweł Gradek

Foto: Krzysztof Gołuch

24 maja - dzień przed kolejną rocznicą pamiętnego finału Ligi Mistrzów, w którym
FC Liverpool po serii rzutów karnych pokonał AC Milan, z knurowską młodzieżą spotkał się
bohater tamtego meczu Jerzy Dudek. Spotkanie w kinie trwało niespełna 90 minut,
a następnie rozpoczęła się „dogrywka”, bowiem po autograf i pamiątkowe zdjęcie
ustawiła się kolejka licząca ponad dwieście osób

- Zaprosiłem Jurka do Knurowa,
bo to znakomity sportowiec
i fantastyczny człowiek, który
może przekazać młodzieży wiele
cennych wskazówek - argumentuje
sens tego spotkania Piotr Skorupa

Linia numer 47

Dzisiaj spora część piłkarzy dojeżdża na treningi
swoimi samochodami. Przed
laty mieszkający w Szczygłowicach młody zawodnik
był skazany na komunikację miejską. Z „czerwonych
autobusów” korzystał m.in.
późniejszy bohater finału
Ligi Mistrzów.
- Rzeczywiście tak było
- przyznaje. - Jeździło się
autobusami linii 47, 130 albo
710. Najczęściej 47, bo można
było dojechać i na trening,
i na mecz Górnika Zabrze.
Mało tego. Tym autobusem
dojeżdżałem też w czasie,
gdy byłem już zawodnikiem
Sokoła Tychy. Ze Szczygłowic jechałem do Przyszowic,
a tam do samochodu zabierał
mnie trener. I tak codziennie.

„Ucieczka”
ze szpitala

Oczkiem w głowie świętej pamięci Tadeusza Wierciocha, dzia łacza ówcze-

snego G ór n i k a K nu rów,
była piłkarska młodzież.
A że w naszym mieście nie
brakowało utalentowanych
chłopaków, przy odpowiednim szkoleniu, klub przez
wiele lat mógł się szczycić
z espo łem w ystępując y m
w Międzywojewódzkiej Lidze Juniorów.
- Dzisiaj możemy te rozgrywki porównać z obecną
Centralną Ligą Juniorów,
a więc najwyższym szczeblem, na którym występuje
młodzież - mówi w ybitny
reprezentant Polski. - Pamiętam sezon, w któr ym
broniliśmy się przed spadkiem. Przed jednym z bardzo
ważnych meczów przechodziliśmy specjalistyczne badania lekarskie i okazało się,
że dwóch zawodników miało
bardzo złe wyniki. Jednym
z nich byłem ja i w efekcie
wylądowałem w szpitalu.
Czułem się bardzo dobrze,
więc cały czas dopytywałem
lekarza, czy wypuszczą mnie
do domu , bo w niedzielę

Foto: Piotr Skorupa

Każdy uczestnik spotkania
mógł poprosić Jerzego Dudka
o autograf i pamiątkowe zdjęcie
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mamy do rozegrania ważny
mecz. W piątek lekarz powiedział mi, żebym weekend
spędził jeszcze w szpitalu
i jak w poniedziałek wszystko
będzie w porządku to pójdę
do domu.
Nie mogłem się z tym pogodzić, podobnie jak mój trener Adam Tąpała i wiceprezes Tadeusz Wiercioch, który
w niedzielne przedpołudnie
p o dje c h a ł du ż y m f i ate m
pod szpital i zabrał mnie na
mecz. Zagrałem, wygraliśmy
4:1 i wróciłem do szpitala.
Lekarz nie zorientował się,
że nie było mnie kilka godzin,
i w poniedziałek przyszedł do
mnie i powiedział: Widzisz,
odpocząłeś przez weekend,
wyniki masz dobre, możesz
iść do domu.

Poprawiny
bez pana młodego

Wśród wielu tematów poruszonych w czasie rozmowy
z byłym bramkarzem pojawił
się również ten związany
z jego ślubem.
- Tu ż p r z e d w e s e l e m
otrzymałem powołanie do
młodzieżowej reprezentacji
Polski, która wyjeżdżała do
Ameryki Południowej - wspomina ówczesny bramkarz Sokoła Tychy. - Zbiórka kadrowiczów została wyznaczona
na niedzielę, a my akurat na
ten dzień mieliśmy zaplanowane poprawiny. Rozmawiałem na ten temat z trenerem
i miałem nadzieję, że nie będę
musiał opuszczać żony i gości weselnych, ale nic z tego.
W niedzielę musiałem stawić

się w Warszawie. Pomyślałem - trudno. I pojechałem
do stolicy. Na miejscu okazało się, że wylot do Ameryki
był zaplanowany dopiero na
poniedziałek, więc spokojnie
mogłem niedzielę spędzić
z najbliższymi...

Nigdy nie będziesz
szedł sam

Zwykło się mówić, że łaska kibiców na pstrym koniu
jeździ. Gdy sportowiec lub
drużyna odnoszą sukcesy,
wszyscy wszystkich klepią po
plecach. Gdy wyniki są nie
takie, jak chciałby kibic, atmosfera wokół zawodnika lub
klubu nie jest już sielankowa.
- Dobrych kibiców, podobnie jak przyjaciół, poznaje się w trudnych chwilach
- zauważa były bramkarz
m.in. FC Liverpool. - Ja miałem trudny moment w swojej
karierze, gdy grałem w Anglii i w jednym z meczów
popełniłem błąd, po którym
straciliśmy bramkę w spotkaniu z Manchesterem United. Przed kolejnym meczem
byłem pełen obaw. Niepokoiłem się tym, że kibice mogą
mi ten kiks wypominać, a ja
chcąc go naprawić, znowu
mogę coś zawalić. Możecie
sobie zatem wyobrazić, jak
byłem mile zaskoczony, gdy
przed meczem kibice śpiewając hymn „Nigdy nie będziesz szedł sam” dodali do
niego moje imię i nazwisko,
a koledzy z drużyny wyszli
na rozgrzewkę w specjalnych
koszulkach z takich samym
napisem.

Trzeba sobie
wyznaczać
kolejne cele

Wielu osobom może się
wydawać, że zawodowa droga
Jerzego Dudka była usłana
różami. I trudno się temu
dziwić, bo gdy przegląda się
jego piłkarskie CV to sukces
goni sukces. I są to sukcesy
przez duże „S”. Mistrzostwo
Holandii i tytuł nie tylko najlepszego bramkarza ligi, ale
i najlepszego zawodnika. Wygranie Champions League, do
tego mistrzostwo Hiszpanii,
Puchar Króla i udział w mistrzostwach świata...
- Miałem to szczęście, że do
wszystkiego dochodziłem krok
po kroku - zauważa 44-latek.
- I to jest moim zdaniem najlepsza droga. Młodzi, ale nie
tylko młodzi ludzie powinni
sobie wyznaczać kolejne cele.
Uda się zrealizować jeden,
natychmiast trzeba mieć kolejny. Zdarza się, że niektórzy
są zadowoleni pierwszym sukcesem i osiadają na laurach.
Takie osoby, nawet gdy mają
talent, nie są w stanie osiągnąć
kolejnych sukcesów.

Szpaler
na pożegnanie

Ostatnim przystankiem
w karierze Jerzego Dudka był
Madryt i wielki Real.
- Do tego klubu przyszedłem w roli zmiennika Ikera
Casillasa, a to oznaczało, że nie
grałem regularnie - wspomina
bramkarz urodzony w Rybniku. - W pewnym momencie,
wspólnie z rodziną postanowiliśmy, że wracamy do Polski.

W klubie o tym wiedzieli i przed
jednym z meczów dowiedziałem się od trenera Jose Mourinho, że zagram od pierwszej
minuty, ale w końcówce zostanę
zmieniony i w ten sposób będę
mógł się pożegnać z kibicami.
I tak rzeczywiście było, ale
ostatecznie to pożegnanie okazało się dla mnie wielkim wydarzeniem. Wszystko za sprawą
kolegów z Realu, którzy ustawili
dla mnie specjalny szpaler, dziękując w ten sposób za wspólną
grę. Byłem tym bardzo zaskoczony, bo nigdy wcześniej
czegoś takiego nie widziałem.
Owszem, szpaler był tworzony
dla drużyny, która kilka kolejek
przed zakończeniem sezonu
zapewniła sobie mistrzostwo
kraju, ale nie dla zawodnika. To
było coś wyjątkowego.

Jedynka dla Jurka

Jerzy Dudek przez wiele lat
swojej wspaniałej kariery piłkarskiej wychodził na murawę
w koszulce z „1”. Przy okazji
spotkania z knurowską młodzieżą, nasza redakcja przygotowała dla niego nieco inną
jedynkę. Nie była to koszulka
z numerem, a pierwsza strona
naszego tygodnika sprzed 12
lat, upamiętniająca zwycięstwo
w Lidze Mistrzów i otrzymanie
tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Knurów.
Spot k a n ie z k nu rowską młodzieżą było również
okazją do nadania Jerzemu
Dudkowi tytułu „Osobowość
Podokręgu Zabrze”. Okolicznościową paterę byłemu
bramkarzowi wręczył wiceprezes Tomasz Kulczycki.
Piotr Skorupa
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Knurów

Daj mu kusika!

Gwiazdę wieczoru wspierał Marek Malarz „Biesiadny”

W niedzielę muzyka niosła się po Knurowie,
przyciągając do parku przy ul. Ogana
spragnionych zabawy mieszkańców.
– W końcu zaczynamy sezon festynów!
Wnuczka już nie mogła się doczekać
– śmiał się pan Piotr

F

estyn zorganizowany z
inicjatywy knurowskich
radnych (Włodzimierza
Gwiżdża, Mariana Gruszki i
Piotra Barchańskiego), bawił
i małe dzieci i te trochę większe. Maluchy rywalizowały w
konkursach, prowadzonych
przez Marka Malarza „Biesiadnego”, szalały na karuzeli
i dmuchańcach, zajadały się
watą cukrową, zaś dorośli

tańczyli przy dźwiękach muzyki zespołu Iwona i Piotr.
Pani Małgosia na koncert
duetu przyjechała aż z Zabrza.
- Ich muzyka dodawała mi
otuchy, gdy leżałam w szpitalu
po operacji usunięcia piersi.
Stałam przy szpitalnej bramie
i słuchałam, jak grają Iwonka z Piotrem. Od tego czasu
staram się być na każdym
występie. Jestem ich wierną

fanką – mówiła.
Gwiazdą festynu był zespół
Time – grupa, która często
gości na śląskich listach przebojów. Przy biesiadnej muzyce
nogi aż same rwały się do tańca.
- Lubię te nasze śląskie
szlagiery. Nieraz żonce podśpiewuję „Daj mi kusika”. No,
ale jakoś nie chce dać – śmiał
się pan Piotr.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Zespół „Time” porwał publiczność do wspólnego śpiewu

Dzieci szalały na karuzelach i próbowały sił
w ujeżdżaniu byka

Maluchy bawiły się świetnie

Szczygłowice

Kochaj - Nie krzywdź!

Pod takim hasłem odbył się w sobotę festyn
rodzinny, zorganizowany przez Miejskie
Gimnazjum nr 4

Z

roku na rok organizatorzy stawiają sobie
poprzeczkę coraz wyżej, wymyślając coraz to nowe
atrakcje dla gości festynu.
Tym razem, oprócz pokazów
musztry i Krav Magi, zagrała
orkiestra dęta, odbył się pokaz
baniek mydlanych, a motocykliści za drobną opłatą ob-

wozili dzieci po Szczygłowicach. Uzbierane w ten sposób
pieniądze przeznaczono na
cele charytatywne. Sporym
zainteresowaniem cieszyły
się też zumba i belgijka. Tę
drugą odtańczyła nie tylko
młodzież, ale też nauczyciele
i... ksiądz! Ceniący piękno
mogli skorzystać z oferty

stoisk kosmetycznych oraz
samodzielnie wykonać eko-biżuterię.
Przerwy między kolejnymi pokazami, wypełniła śpiewająca i tańcząca młodzież.
Nic dziwnego, że po tylu
atrakcjach nie malała kolejka
do grilla i słodkiej kawiarenki.

/g/, foto: Paweł Gradek

Musztra paradna w wykonaniu uczniów
klasy mundurowej z ZSZ nr 2 zrobiła
wrażenie na uczestnikach festynu
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- Belgijka to taniec dla każdego
- przekonywała i udowadniała
nauczycielka Ewa Szczerbetka

Motocyklowe przejażdżki cieszyły
się dużym zainteresowaniem
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