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nglia, Szkocja i Walia przez
ostatnią dekadę stały się swoistą
„drugą ojczyzną” dla około – ostrożnie szacując - miliona Polaków.
Mieszka i pracuje tam też wielu
knurowian. Ostatnie zamachy terrorystyczne mocno nadwyrężyły ich
spokój i poczucie bezpieczeństwa.
Wszystkiego przewidzieć się nie
da. Zapobiec złu też nie zawsze sposób.
Ale w jakimś stopniu można próbować. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podpowiada (na infografice), na

A

.QXUyZ']LHľ'DZF\

=RVWDľGDZFċ
P

odczas Dni Knurowa będzie
szansa nie tylko dobrze się bawić, ale również pomóc innym. Co
godzinę ktoś w Polsce dowiaduje
się, że ma białaczkę. Często jedyną
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e względu na święto Bożego Ciała, przyszłe wydanie
Przeglądu Lokalnego ukaże się w
środę, 14 czerwca.
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Redakcja

Zaproszenie

Na ryby!
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szansą na przeżycie jest przeszczep
komórek macierzystych.
- Chcesz uratować komuś życie –
zarejestruj się jako dawca! Czekamy
na Ciebie 17 i 18 czerwca do godz. 16
do 20 na placu 700-lecia – zapraszają
wolontariusze Fundacji DKMS.
jb

Knurów
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nurowskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza 8 czerwca o godz. 16.30
do klubu „Lokatorek” (ul. Armii Krajowej 1c) na spotkanie edukacyjne.
Rozmowa z fachowcami to najlepszy sposób, aby „z pierwszej ręki” dowiedzieć się, jak walczyć z cukrzycą i jej zapobiegać. Warto zajrzeć w czwartek
do „Lokatorka”. Wstęp wolny.
jb

Amatorzy łowienia ryb powinni
zarezerwować sobie w niedzielę
kilka godzin. Wtedy bowiem na
stawie Moczury odbędą się zawody
wędkarskie o puchar prezydenta
Knurowa. Zbiórkę zawodników
ustalono na godz. 7.00 - 7.30, o godz.
8.00 odbędzie się losowanie stanowisk. Zawody rozpoczną się o 9.00,
a zakończą wręczeniem nagród o
godz. 12.00.
Organizatorzy zapraszają do
udziału w rywalizacji wszystkich,
bez względu na wiek.

co zwrócić uwagę i jak reagować.
Rozpoczyna się sezon urlopowy.
Z pewnością niektórzy z knurowian
wybiorą się w rejony nie uchodzące
za oazy spokoju: do Egiptu, Turcji,
Tunezji. Nawet Francja – cel wielu
wycieczek – przestała za taką uchodzić. Tym bardziej warto więc wziąć
sobie do serca porady. Oby nie były
potrzebne, ale – jak w powiedzeniu
– „strzeżonego Pan Bóg strzeże...”.

foto-migawka
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e w torek, około godz.
22.30 Ochotnicza Straż
Pożarna w Gierałtowicach
została zadysponowana do Przyszowic, gdzie nawałnica uszkodziła
komin oraz dach budynku. Na miejscu działał już zastęp miejscowych
ochotników.
Strażacy zabezpieczyli dach, aby
woda nie wlewała się do domu. Akcja
zakończyła się o godz. 0.30.
Nie wiadomo, czy to piorun czy
silny wiatr złamał konar wierzby
w sąsiedztwie placu zabaw na ul.
Ogana. Strach pomyśleć, co mogłoby
się stać, gdyby w tamtym momencie
ktoś korzystał z siłowni pod chmurką lub bawił się na placu.
Miejsce zabezpieczyli strażnicy
miejscy.

)RWR3DZHá*UDGHN

:LHF]RUQHQDZDáQLFHGDá\VLĊZH]QDNL
PLQPLHV]NDĔFRPGRPXZ3U]\V]RZLFDFK

7RE\áDQLH]Z\NOHXGDQDLQDXJXUDFMDG]LDáDOQRĞFLDPILWH
DWUX%XNZ5XGDFK
5DFLERUVNLF K &KRü ]GMĊFLH WHJR QLH RGGDMH ] NDĪGą
JRG]LQą SU]\E\ZDáR
FKĊWQ\FKGRIHWRZDQLD'QLD']LHFND*RVSRGDU]HXURNOLZ
HJRPLHMVFD]DSR
ZLDGDMąĪHMXĪZNUyWFHEĊG]LHRQLPJáRĞQR]DVSUDZąU
HĪ\VHUDRVF DURZHM
Ä,G\´3DZáD3DZOLNRZVNLHJR&RFLHNDZHZSU] \V]á\PURNX
SODQXMąRWZDUFLH
Z\UHPRQWRZDQ\FKEDVHQyZ

reklama

/g/

2

Przegląd Lokalny Nr 23 (1263) 8 czerwca 2017 roku

$.78$/12ć&,
Foto: Mirella Napolska

www.przegladlokalny.eu

Foto: arch. Policji

0LPRV]\ENLHMUHDNFMLVWUDĪDNyZEXG\QNXQLHGDáRVLĊXUDWRZDü

.QXUyZ%UDZXURZ\SRœFLJ]DNRľF]\ãVLęVXNFHVHP

ŒFLJDQ\U]XFLã
VLęZRF]\

3RV]XNLZDQ\OLVWHPJRĔF]\P
ODWHNGáXJRXNU\ZDáVLĊSU]HG
Z\PLDUHPVSUDZLHGOLZRĞFL
DĪZNRĔFXZ\SDWU]\áJRQDXOLF\
G]LHOQLFRZ\EĊGąF\SRVáXĪELH

.U\ZDãG

7RE\ãů\Z\RJLHľ

- 1DSRF]ąWNXP\ĞODáDPĪHWR]NRPLQDWDNVLĊ
G\PLGRSLHURFKZLOĊSyĨQLHM]REDF]\áDPĪ\Z\
RJLHĔWDNRĪ\ZLROHV]DOHMąF\PQDSRVHVML
SU]\XO3RZVWDĔFyZPyZLáDMHGQD]VąVLDGHN

T

rzy zastępy strażaków (dwa
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i jeden z Ochotniczej
Straży Pożarnej) jadące na sygnale,
zmąciły spokój mieszkańcom tej
części Krywałdu. Dopiero wtedy

niektórzy zwrócili uwagę na to,
co dzieje się na posesji przy ul.
Powstańców. Czarny, gęsty dym, a
następnie słup ognia, nie oznaczały
niczego dobrego. Na szczęście płonął
nie dom, a jedynie szopa kryta papą.
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Strażakom dość szybko udało się
opanować żywioł, niemniej budynek
spłonął doszczętnie.
/g/, MiNa

iedy Piotr K. miał odbyć karę
więzienia za włamanie, zapadł się pod ziemię. Policyjne
poszukiwania nie przyniosły efektu,
toteż sąd wystawił za 49-letnim knurowianinem list gończy.
Przypadek sprawił, że mężczyzna trafił w końcu tam, gdzie jego
miejsce. Idący ulicą Niepodległości
dzielnicowy, ubrany po cywilnemu
i będący po służbie, dostrzegł wśród
pieszych ściganego listem gończym.
Kiedy przestępca zorientował się,

kto się mu przygląda, rzucił się
do ucieczki. Dzielnicowy ruszył
w pościg. Mimo że się przewrócił,
raniąc poważnie kolano i dłoń, nie
odpuścił. Po kilku minutach dogonił
i ujął 49-latka.
Wezwany na miejsce patrol policji przejął zatrzymanego i przewiózł
do komisariatu. Decyzją Sądu Rejonowego Piotr K. trafił do aresztu
śledczego przy ul. Wieczorka w
Gliwicach.
/g/
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wydziale do walki z
przestępczością gos p o d a rc z ą K M P w
Gl iw icach prowad zone było
postępowanie przygotowawcze
pod nad z orem Prok u rat u r y
Rejonowej Gliwice-Zachód w
sprawie paserstwa programów
komputerow ych. Dod ajmy,
ujaw nionego w K nurow ie w
sierpniu ubiegłego roku.
Na zabezpieczonym sprzęcie
informatycznym knurowianina
biegły wykazał oprogramowanie typu peer to peer, służące do
bezpośredniej wymiany plików,
a także programy, gry, filmy i
utwory muzyczne, które zostały
nielegalnie zwielokrotnione.
34-latkowi postawiono 105
zarzutów popełnienia czynu karalnego, polegającego na złama-
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niu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Podejrzany przyznał się do zarzucanych
mu czynów.
Za paserstwo grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
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Z

polic y jnych usta leń w ynika, że 39-letni kierowca
opla jechał z ul. Stachury
w kierunku ul. Roboty i wymusił pierwszeństwo przejazdu na
skodzie, poruszającej się w stronę
Ornontowic.

W kolizji ucierpiała jedna osoba,
którą pogotowie przewiozło do szpitala na badania. Strażacy zabezpieczyli miejsce kolizji, usunęli z jezdni
części z uszkodzonych samochodów
oraz zneutralizowali plamy z płynów eksploatacyjnych.

- Kierującemu oplem zatrzymano prawo jazdy - informuje rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom. Marek
Słomski. - Sprawa trafi do sądu.
JIRWR263*LHUDáWRZLFH
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noc y z ponied zia ł ku na
w torek z przyblokowego
parkingu przy Alei Piastów 8 w
Szczygłowicach skradziono forda
mondeo koloru czarnego.
- Rozejrzyjcie się! Ten samochód może stać na jakimś parkin-

W

gu - apeluje właścicielka, prosząc
internautów i naszych Czytelników
o pomoc.
Informacje na temat skradzionego samochodu można przekazywać pod nr tel. 503 990 547.
/g/

Nocna ewakuacja
– Szczególnie uciążliwe w tej
trudnej akcji było znaczne zadymienie – mówi zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Knurowie, mł. bryg. Andrzej
Bąk. – Trzeba było przeprowadzić
ewakuację mieszkańców, co też było
wyzwaniem, bo przecież w czasie
pożaru windy nie działają, więc
trzeba było schodami pokonywać po
kilka pięter.
Ewakuowano wszystkich z płonącego budynku, w sumie 120 osób.
Zabezpieczono dla nich miejsce
w MSP nr 6 (ze schronienia w szkole
skorzystały dwie osoby – spędziły
tam około dwóch i pół godziny).
Część mieszkańców rozeszła się do
rodzin i znajomych, zaś większość
czekała przed wieżowcem na możliwość powrotu do swoich mieszkań.
Wyzwaniem dla strażaków była
ewakuacja dwóch osób mieszkających na 11 piętrze. Ze względu
na wysoki stopień zadymienia nie
4
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ilka godzin po ugaszeniu
pożaru w budynku ciągle
unosi się woń dymu. Lokatorzy już rankiem wrócili do
mieszkań, teraz stopniowo dochodzą do siebie. Tę noc pełną nerwów
zapamiętają na długo.
Było 35 minut po północy, kiedy
mieszkanka jednego z wieżowców
przy ul. Łokietka zauważywszy
dym, zadzwoniła do Straży Miejskiej, zaś ta zawiadomiła straż
pożarną, policję i pogotowie ratunkowe.
Knurowska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przybyła na miejsce
o godz. 0.42. To była trudna akcja.
W walce z żywiołem brało udział 30
strażaków z 9 zastępów – oprócz PSP
z Knurowa i Gliwic także jednostki
OSP z Knurowa, Gierałtowic i Gliwic-Bojkowa. Z Gliwic przywieziono
42-metrową drabinę – na tyle długą,
aby można było z zewnątrz dostać się
do płonącego mieszkania i gasić ogień
przez okno. Działania strażaków
trwały ponad pięć godzin (zakończyły
się o 5.55). Na miejscu były też trzy
pojazdy policyjne, dwa samochody
knurowskiej Straży Miejskiej. Około
godz. 2.30 na ul. Łokietka przybył
prezydent Knurowa, Adam Rams,
zaś niespełna pół godziny później
kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów,
major Jarosław Wiewiura. Około 4.30
pojawiła się ekipa dochodzeniowa
z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, a następnie prokurator.

można było ich ewakuować od razu.
Aby je uwolnić, trzeba było najpierw
oddymić korytarz w stopniu pozwalającym na bezpieczne wyprowadzenie tej dwójki z budynku.
Potem, w miarę postępów w oddymianiu, strażacy podejmowali decyzje o możliwości powrotu do mieszkań na kolejnych kondygnacjach.
Niestety, nie udało się uratować
45-letniego syna właściciela mieszkania – strażacy odnaleźli jego
zwłoki w jednym z pomieszczeń.
Z nieoficjalnych informacji, opartych na relacjach sąsiadów wynika,
że sam właściciel lokalu po awanturze z synem poszedł do mieszkania
córki, znajdującego się na jednym
z niższych pięter. To prawdopodobnie uratowało życie 81-latka.
Choć poza tą tragiczną ofiarą
nikt nie doznał bezpośrednich obrażeń, dwie osoby w starszym wieku
ucierpiały pośrednio, w wyniku
stresu spowodowanego nocnymi
wydarzeniami. Pogotowie ratunkowe profilaktycznie przetransportowało je do szpitala.

tƐƚĂđŝǁǇũƑđ
Pozostali mieszkańcy nie musieli korzystać z pomocy lekarzy,
jednak wszyscy, z którymi rozmawiamy, mówią o stresie.
- Mam mocny sen, niczego nie
czułem. Obudziło mnie pukanie
policjanta z informacją o ewakuacji
– relacjonuje jeden z lokatorów. – Do
rana staliśmy przed blokiem.
- Zanim zaczęła się akcja, poczułem dym przechodzący przez drzwi
– mówi inny. – Byliśmy w mieszkaniu tylko z tatą, bo mama była
w pracy na nocnej zmianie. W takich

sytuacjach człowiek bierze, co ma
cennego i wychodzi. Ja wziąłem kota.
- Jak można tak narazić na
niebezpieczeństwo tyle osób, co za
bezmyślność - nie mieści się w głowie jednej z sąsiadek. – W tamtym
mieszkaniu często były awantury.
Wcale bym się nie dziwiła, gdyby to
było nawet celowe podpalenie w jakimś amoku.
Wśród naszych rozmówców
pojawiły się też opinie, że nowe
hydranty, zainstalowane na każdym
piętrze budynku zaledwie kilka
miesięcy temu, podczas akcji nie
zadziałały.
– Strażacy byli zmuszeni ciągnąć
wodę z dołu, bo tu jej w ogóle nie
było – mówi jeden z mieszkańców
wieżowca. – Zastanawiam się, czy
nie zawiadomić o tym prokuratury.
Jednak prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej, Eugeniusz Jurczyga, zapewnia
nas, że instalacja została wykonana
jak należy, jest w pełni sprawna, tyle
że tej dramatycznej nocy strażacy
po prostu z niej nie skorzystali. Potwierdza to dowódca knurowskiej
JRG PSP.
- Nie używaliśmy ich, nie było
takiej potrzeby. Korzystaliśmy z hydrantu zewnętrznego – mówi mł.
bryg. Andrzej Bąk.
Ja k doszło do pożaru? Według strażaków prawdopodobną
przyczyną tragicznego w skutkach
zdarzenia było zaprószenie ognia,
jednak na ostateczne wyjaśnienia
trzeba będzie poczekać. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach.
Jar
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Czytelniczka
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Liczcie na siebie
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Czujna klientka

Cenowe sztuczki
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SU]HEUDü QD VWUDJDQLH =ZUyFLV]
WDNLHMXSU]HMPLHXZDJĊWR]JĊEą
QD F]áRZLHND Z\MHG]LH ZVW\GX
QDUREL$WRMHMZVW\GSRZLQQRE\ü
'UXJDVSUDZDFHQDQDNDUWRQLH
VWRLMDNZyáDOHQLH]DNLORJUDPD
]DSyá7\ONRWRMXĪGRSLVDQHPDá\
PLOLWHUDPL:SRĞSLHFKXF]áRZLHN
QLHGRMU]\F]ĊVWRGRSLHURZGRPX
VLĊRULHQWXMHĪHQDELOLJRZEXWHO
NĊ.LONDUD]\PDFKQąáHPUĊNąER
PXVLDáE\PVLĊZUDFDüLZ\NáyFDü
7HUD]RPLMDPWDNLFKFZDQLDNyZ
Marian
not. MiNa, /g/
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O górniczej batalii o deputat
piszemy od ponad trzech lat. Przypomnijmy. Deputat za 2014 rok
emeryci wywalczyli sobie w sądach.
Batalia o węgiel za 2015 rok ciągle
trwa. Na razie wyroki nie są po myśli
byłych górników. Górnicze spółki
zapowiedziały, że w przyszłości
w ogóle zrezygnują z tego rodzaju
powinności na rzecz swoich dawnych pracowników.
Emeryci poważnie potraktowali
takie zagrożenie. Postanowili rozwiązać problem systemowo. Wspierani
przez Związek Zawodowy Górników
w Polsce podjęli próbę zmiany prawa
tak, by w imieniu kopalń wypłatą

deputatu wszystkim emerytom górniczym zajęło się państwo.
Pod koniec marca 2016 r. w Sejmie RP został złożony obywatelski
projekt „ustawy węglowej” wraz ze
126 tysiącami podpisami poparcia.
W czerwcu 2016 roku odbyło się
jego pierwsze czytanie. Potem został
skierowany do komisji ds. energii
i skarbu państwa.
Równolegle w Ministerstwie
Energii powstał rządowy projekt
ustawy. Poddano go międzyresortowym uzgodnieniom. Jesienią rozeszła się pogłoska, że możliwe jest
takie scalenie dwóch konkurujących
ze sobą wizji rozwiązania drażliwej
sprawy, że wyłoni się trzecia, kompromisowa.
- Chcemy te dwa projekty „zestrzelić” razem, żeby wypracować
jedno stanowisko – zapowiadał
wówczas w Sejmie wiceminister
Grzegorz Tobiszowski, powołując
się na akceptację strony społecznej
na tego typu działanie.
Niedługo później pojawiła się
jeszcze inna koncepcja. W listopadzie ze strony rządowej padła
propozycja, by emeryci otrzymali
do końca roku 8-9 tysięcy złotych
w zamian za zrzeczenie się praw

do deputatu węglowego. Wzbudziła
mieszane uczucia.
Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego
Górników w Polsce, reprezentujący
Komitet Inicjatywy Obywatelskiej,
stojący za projektem społecznym
„ustawy węglowej”, zastanawiał się,
czy to nie próba wykupienia sobie
spokoju dość tanim kosztem. Henryk Hankus, były wieloletni przewodniczący ZZG w Polsce w KWK
Szczygłowice, podejrzewał, że to
zamiar rozbicia jedności górniczych
emerytów. Jego zdaniem propozycja
może i kusząca dla kogoś wiekowego, ale dla 60-latków niekorzystna.
W tej sytuacji wiceminister Tobiszowski przyznał, że pomysł jednorazowej wypłaty świadczenia nie
znalazł poparcia strony społecznej.
Zapowiedziano, że rozważana będzie opcja, wedle której coroczną
pieniężną wypłatą deputatu – na
mocy ustawy – emerytom górniczym zajmie się ZUS.

͘͘͘ĂĚĞĐǇǌũŝďƌĂŬ

Od pół roku wokół emeryckich
deputatów zapadła cisza. Pomysły
się ucięły, dokumentacja utknęła
w parlamencie.

iby wszyscy wiemy, że ważność dowodu osobistego
w ygasa po 10 latach, ale
zwykle czekamy z jego wymianą
do ostatniej chwili. Niektórzy nieświadomie chodzą z nieważnym
dokumentem – do czasu, aż muszą
go użyć. W tym roku konieczność
starań o nowy dowód dotyczy wyjątkowo dużej ilości osób. Dlaczego?
Ma to związek z wymianą książeczkowych dowodów na plastikowe, jaka miała miejsce w 2007 r.
Wydawane wówczas masowo nowe
dowody właśnie tracą ważność.

N
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Warto sprawdzić, czy ta kwestia
przypadkiem nas nie dotyczy, tym
bardziej, że zbliżają się wakacje, a
podczas urlopowych wojaży dowód
wydaje się niezbędny. Toteż nic
dziwnego, że latem wyraźnie wzrasta
ilość wniosków o jego wymianę, jakie
trafiają do urzędów miast i gmin.
- O ile do kwietnia br. składano
około 400 wniosków w miesiącu,
już w maju przyjęliśmy ich około
600 – mówi Joanna Dymkowska,
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Knurów. – W
okolicach wakacji wniosków zawsze
jest więcej.
Jeśli ktoś się właśnie zorientował, że powinien postarać się o
wymianę dokumentu, może jeszcze
zdąży przed urlopem. Jak dowiadujemy się w Urzędzie Miasta Knurów, procedura wyrobienia nowego
dowodu osobistego nie powinna
przekroczyć 30 dni.
Dziś o dowód jest łatwiej i taniej.
Wydaje się go bezpłatnie, a wnioski
można składać nie tylko osobiście,
ale także drogą elektroniczną (do
tego potrzebny jest profil zaufany

wania mamy przesunięty w okolicę
czerwca. Mamy nadzieję, że ta kwestia rozstrzygnie się do lipca – tłumaczył przed tygodniem wiceminister
Tobiszowski.
- To 48 obietnica w ciągu roku,
wcześniejsze terminy nie zostały
dotrzymane, więc trudno ją brać na
poważnie – irytuje się Czerkawski.
I zapowiada, że jeśli nie będzie przełomu, emeryci górniczy wybiorą się
przed Sejm, by wyrazić swoje niezadowolenie: - Nie będziemy siedzieć
z założonymi rękoma...
- Jeśli zapadnie taka decyzja, na
pewno się przyłączymy – przekonują
Henryk Hankus i Franciszek Szafarz. – Czekamy na konkrety.

.QXUyZ1RZ\]DVWęSFDNRPHQGDQWD.RPLVDULDWX3ROLFML

Knurów

8ZDJD-HĞOL
NWRĞZ\PLHQLDá
GRZyGRVRELVW\
w 2007 roku,
SRZLQLHQE\ü
F]XMQ\±MHJR
dokument traci
ZDĪQRĞü

Na zniecierpliwienie przedłużającym się procedowaniem nad
projektami ustawy górniczej zwrócił uwagę knurowianin Franciszek
Szafarz, inicjator sądowej walki
emerytów z dawną Kompanią Węglową, również górniczy emeryt,
poszkodowany decyzją spółki.
- Czas leci, a efektów nie ma –
mówił „Przeglądowi” już kilka miesięcy temu. Od tamtej pory sytuacja
nie uległa zmianie.
- Nawet nie znamy zapisów rządowej propozycji ustawy, bo nikt nam
jej nie przedstawił – mówi Wacław
Czerkawski. – Utknęła w Komitecie
Ekonomicznym Rady Ministrów.
- Jesteśmy po konsultacjach międzyresortowych i tylko dyskusja na
KERM sprawiła, że termin procedo-

na platformie ePUAP lub podpis
elektroniczny). Do wniosku trzeba
załączyć jedną fotografię (a nie, jak
dawniej, dwie). Nie ma już obowiązku składania wniosku w miejscu
zamieszkania – można to zrobić w
dowolnym organie gminy na terenie
Polski. W Urzędzie Miasta Knurów
(ul. dr. Floriana Ogana 5) wnioski
są przy jmowane na parterze w
pokoju nr 7 (stanowisko „Dowody
Osobiste”).
Dowód osobisty mogą mieć
także dzieci. Mogą, a w niektórych
sytuacjach wręcz powinny. Warto
zdać sobie sprawę, że gdy jedziemy z
dzieckiem do innego kraju Unii Europejskiej, musimy wziąć w podróż
jego dowód tożsamości ze zdjęciem
(paszport albo dowód osobisty). Pamiętajmy, że dowody osobiste dzieci
są ważne krócej – 5 lat.
Szczegółowe informacje na temat
dowodowych formalności można
uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
pod numerami tel. (32) 339-22-47
lub (32) 339-22-78.
MiNa

F]HUZFDVWDQRZLVNR]DVWĊSF\
komendanta Komisariatu Policji
Z.QXURZLHREMąáQDGNRP
5DIDá5XGRZLF]
owy wiceszef KP Knurów
wstąpił do służby w 1994
roku. Od początku związany był z I Komisariatem Policji w
Gliwicach, najpierw jako policjant
pogotowia patrolowego, potem w pionie kryminalnym. Dzięki ciągłemu
doskonaleniu i osiąganym sukcesom
zajmował coraz wyższe stanowiska,
zostając wreszcie naczelnikiem wydziału. Przez krótki czas był także
szefem „Jedynki”.
Nadkom. Rudowicz jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach – magistrem politologii, ukończył też Wyższą Szkołę
Policji w Szczytnie. Teraz, w wyniku
szeregu zmian i przesunięć kadrowych, droga służbowa zaprowadziła go do Knurowa, gdzie będzie
odpowiadał m.in. za pion kryminalny oraz służył doświadczeniem,

N

Foto: arch. KMP Gliwice

eśli nic się nie zmieni na lepsze,
byli górnicy mogą pojawić się
w Warszawie pod koniec czerwca bądź na początku lipca.
- Z samego Knurowa jesteśmy
w stanie wysłać ze dwa autokary
wypełnione chętnymi do zamanifestowania swojego niezadowolenia
– słyszymy od zorientowanych w sytuacji górniczych emerytów.
Frustracja rośnie, ale jeszcze jest
szansa na uspokojenie nastrojów.
Potrzebne szybkie decyzje.

Foto: pexels.com

/DGDG]LHĔPLQLHURNRGSLHUZV]HJRF]\WDQLD
Z6HMPLHRE\ZDWHOVNLHJRSURMHNWXÄXVWDZ\
ZĊJORZHM´±2GWDPWHMSRU\VSUDZDQLHUXV]\áD
z miejsca±LU\WXMąVLĊJyUQLF]\HPHU\FLZDOF]ąF\
RGHSXWDW=DSRZLDGDMąSURWHVWZVWROLF\

zdobytym przez wiele lat pracy w
jednej z najbardziej obciążonych
zadaniami jednostek garnizonu.
Uroczystego wprowadzenia
dokonał I zastępca komendanta
miejskiego policji w Gliwicach,
mł. insp. Mariusz Luszawski.
oprac. /g/
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yróżnienie przyznawane
jest za upowszechnianie
etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych i współdziałanie na rzecz
integrowania środowiska zawodowego. W tym roku otrzymały je
pielęgniarki z powołania, pracujące w knurowskim szpitalu: Teresa
Miketa - oddziałowa Oddziału
Chirurgii Ogólnej, Jolanta Jasztal
- oddziałowa Oddziału Onkologii,
oraz Irena Kałkus - pielęgniarka
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
Gratulujemy, życząc kolejnych
sukcesów i satysfakcji z niełatwej
przecież pracy.

W

'DULXV]D :yMFLND
 PDMD =DU]ąG =ZLą]NX %DQNyZ 3ROVNLFK XKRQRURZDá
]LHOF]HJRPHGD
SRSUH]HVD]DU]ąGX2U]HVNR.QXURZVNLHJR% DQNX6SyáG
RZDQLHLZNáDGZ
]D]DDQJDĪ
UD]X]QDQLD
OHPLP0LNRáDMD.RSHU QLND7RZ\
6DPRU]ąGX%DQ
G]LDáDQLHQDU]HF]UR]ZRMXEDQNRZRĞFLVSyáG]LHOF]HMRUD]
RORJLL%DQNRZRĞFL
NRZHJR8U RF]\VWRĞüRGE\áDVLĊZWUDNFLH,;)RUXP7HFKQ
6SyáG]LHOF]HMZ:DUV]DZLH
NRZDQLHL Z\UyĪ
0HGDO LP0LNRáDMD.RSHUQLNDZUĊF]DQ\ MHVW MDNRSRG]LĊ
LHF]Q\PIXQNFMR
QLHQLH]DZVSyáG]LDáDQLHZG\QDPLF]Q\PUR] ZRMXLEH]S
QRZDQLXSROVNLHMEDQNRZRĞFL
)RWRDUFK2U]HVNR .QXURZVNL%DQN6Sy áG]LHOF]\

/g/
foto: arch. Szpital Knurów
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Knurów

ŒZLęWRœþQDZ\FLċJQLęFLHUęNL

&KRüSU]HGG]LHüPLMHV]F]HPLHVLąF
QDXNLMXĪWHUD]ZDUWRSRP\ĞOHü
RZDNDFMDFK0LHMVNLH2JQLVNR
3UDF\3R]DV]NROQHMSU]\JRWRZDáR
FLHNDZąRIHUWĊZ\FLHF]HN
lipca dzieci odwiedzą Podlesice
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (koszt 15 zł), dwa dni
później, 6 lipca, MOPP proponuje
szaleństwa w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu (koszt 17
zł). 11 lipca mali globtroterzy zajrzą
do Miasteczka Twinpigs w Żorach
(koszt 40 zł), zaś 13 lipca zdobędą
Warownię w Pszczynie (koszt 21 zł).
18 lipca MOPP zabierze dzieci do
Wioski Indiańskiej w Ogrodzieńcu
(koszt 20 zł), a 20 lipca do parku miniatur i parku liniowego w Olszowej
(21 zł).

4
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Zbiórka przed w ycieczką na
parkingu przy kościele Matki Bożej
Częstochowskiej o godz. 9, planowany powrót około godz. 16.
Zapisy na wycieczki od 13 czerwca w siedzibie MOPP (al. Lipowa 12,
tel. 32 235 27 13) - 13 i 14 czerwca w
godz. od 8 do 16 (telefonicznie od
godz. 9), od 19 czerwca w godz. od 8
do 12. Maksymalnie można zapisać
swoje dzieci na trzy wycieczki.
Szczegółowe informacje na stronie www.mopp.knurow.edu.pl.

Knurowie znajdą się rękawica i bandaż przykrywający ranę w boku Świętego Ojca Pio.
Uroczystości rozpoczną się o
godz. 9 od wprowadzenia relikwii
do świątyni. Modlitwy i nabożeństwa potrwają do godz. 13.
Ojciec Pio urodził się 25 maja
1887 r. w miasteczku Pietrelcina w
południowych Włoszech. Francesco był jednym z ośmiorga dzieci
Peppy i Grazio Forgione. W 1903
r. przyjął franciszkański habit
Kapucynów, cztery lata później
złożył wieczyste śluby zakonne.

W

Był chorowitym dzieckiem, w
młodości też jego zdrowie szwankowało. Hagiografowie piszą, że
wraz z pojawieniem się chorób
fizycznych, zaczęły się dziać wokół
niego niewytłumaczalne zjawiska.
Przypominają, że 20 września 1918
r. duchowny otrzymał stygmaty z
rąk postaci przypominającej anioła.
Miało się to stać podczas jego modlitwy przed krzyżem umieszczonym

na chórze jednego ze kościołów.
Stygmaty pojawiły się na rękach,
stopach i boku - podobnie jak u
ukrzyżowanego Jezusa. Te pozostały
otwarte, krwawiąc przez 50 lat. Rany
stygmatów zaczęły się goić dopiero
przed jego śmiercią.
Ojciec Pio zmarł 23 września
1968 r. Kanonizowano go 16 czerwca
2002 r.
Oprac. bw
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Foto: Gabriela Wolf
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Historia. Jak uczczono 666-lecie Knurowa w 1971 roku

3RWU]\NURþV]yVWNLQDMXELOHXV]
-DNGRV]áRGRWHJRĪHQLHRNUąJáDURF]QLFDVWDáDVLĊSRZRGHP
GRKXF]QHJRĞZLĊWRZDQLDXURG]LQ.QXURZD"

i a ło to s wój p o c z ą t e k w i n ny m
jubileuszu. Otóż w
st yczn iu 1970 rok u, pod
pat ronatem Prez yd iu m
Miejskiej Rady Narodowej,
św iętowa no 25. rocznicę
wyzwolenia Knurowa. Z tej

M

okazji wydano monografię
zat y tułowaną „Knurów –
moje miasto”. Na jej okładce
umieszczono trzy znaczące
daty: 1305 (to z tego roku
pochodzi pierwsza wzmianka o naszej miejscowości),
1945 i 1970.

Ćw ierćw iecze w yzwolenia Knurowa było okazją
do tego, by zaktywizować
uczniów – za rów no t ych
z e sz kó ł pod st awow ych,
jak i licealistów. Ogłoszono
konkurs literacki „Młodzi
współgospodarze”, młodzież

3U]HZRGQLF]ąFD3UH]\GLXP0518UV]XOD3U]\E\áDSU]HND]DáD
G]LHFLRPNOXF]GRPLDVWD

informacja własna wydawcy

wraz z dorosłymi brała też
udział w czynach społecznych związanych z rocznicą.
Wtedy to, z inicjatywy prezydium MRN (z przewodniczącą Urszulą Przybyłą
na czele) zapadła decyzja o
rozpoczęciu przygotowań
do miejskich uroczystości
666-lecia Knurowa, które
przypadały w 1971 roku. Podobnie jak w 1970 roku, tak
i tym razem do uroczystości
jubileuszowych włączyła się
młodzież. Ogłoszono konkursy (literacki, plastyczny),
w szkołach organizowano
sesje popularnonaukowe. To
wtedy z inicjatywy Stefanii
Grzegorzycy powstał teatr
poezji „Refleksje”, który wystawił „Pieśń o powstańczym
czynie” według tekstów Bolesława Lubosza. W tej inscenizacji uczestniczyło aż 50
osób! Poza tym, to właśnie w
„Refleksjach” powstała „Piosenka o Knurowie”.
Obchody 666-lecia miejscowości zbiegły się z wojewódzkimi i centralnymi uroczystościami związanymi z 50. rocznicą
powstań śląskich, szczególnie
z trzecim zrywem powstańczym (wybuchł w nocy z 2 na 3
maja 1921 roku). Warto wspomnieć, że w roku jubileuszu
trzyosobowa drużyna uczniów

reprezentująca Szkołę Podstawową nr 2 zajęła I miejsce
w Olimpiadzie Wiedzy o
Województwie Katowickim
(na szczeblu wojewódzkim),
organizowanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego
Katowickiego. Do uroczystości
666-lecia Knurowa włączył
się również Zakładowy Dom
Kultury kopalni „Knurów”, w
tym działające tam zespoły: teatralny, żywego słowa, a także
knurowscy harcerze. Kulminacyjne uroczystości odbywały
się od 3 do 6 czerwca 1971 roku.
Ślady tamtych wydarzeń
można odnaleźć w regionalnej prasie sprzed 46 lat.
„Now iny Rybnick ie” cz y
dw ut ygod ni k społeczno-kulturalny „Poglądy”, którego redaktorem naczelnym
był Wilhelm Szewczyk, poświęciły wiele miejsca na
informowanie czytelników
o przebiegu uroczystości w
Knurowie. Można tam odnaleźć różne jubileuszowe
ciekawostki, jak choćby ta,
że knurowscy pierwszoklasiści z okazji rocznicy zasadzili na osiedlu 1000-lecia
666 drzewek. Starsi koledzy nie pozosta li w t yle,
sadząc 1000 drzewek i 2000
krzewów. Wiele przetrwało
też zapewne we wspomnie-

niach ówczesnych młodych
współgospodarzy miasta –
uczniów knurowskich szkół,
bo to oni zdominowali rocznicowe obchody. Licealiści
k nurowsk iego LO, którzy
zdawali egzamin dojrzałości
w 1973 roku, z pewnością pamiętają tamte uroczystości.
Wszak to oni uczestniczyli
w konkursach, montażach
słowno-muzycznych, przygotowywanych pod kierunkiem nauczycieli, a także w
spotkaniach z pisarzami i
nauczycielami akademickimi
(Wilhelmem Szewczykiem,
prof. Kaziemierzem Popiołkiem, Alfonsem Mrowcem).
Jak się okazało, rocznica
666-lecia Knurowa nie była
jednorazowym wydarzeniem.
To tamte wydarzenia zapoczątkowały tradycję corocznych obchodów, które przekształciły się w Dni Knurowa.
Imprezy cieszącej się dużą
sympatią mieszkańców...
Maria Grzelewska
Foto: arch. Izby Tradycji

&]HUZLRQND/HV]F]\Q\7RVLęZ\GDMH

3RF]WyZNL]SU]HV]ãRœFL

1DNáDGSRSU]HGQLHMNVLąĪNL%áDĪHMD$GDPF]\NDUR]V]HGá
VLĊEá\VNDZLF]QLH7HUD]DXWRUGHELXWXMHZUROLZ\GDZF\
DMHJRDOEXPÄ&]HUZLRQND/HV]F]\Q\'DZQHZLGRNLPLDVWD
LRNROLF\´WUDILGRVSU]HGDĪ\F]HUZFD
olekcja 31-lat ka liczy
130 starych pocztówek
z Czer w ion k i-Leszcz y n i
okolic. Dotychczas cieszyła i
zachwycała nielicznych, toteż jej właściciel postanowił
stworzyć wyjątkowy album,
uzupełniony o archiwalne
mapy, plany ulic i budynków.

K

Błażej Adamczyk zbiera
pocztówki od 2011 roku.
Śledząc krajowe i zagraniczne portale aukcyjne,
odwiedzając giełdy staroci
i antykwariaty, czy wreszcie
kontaktując się z innymi
kolekcjonerami lub osobami prywatnymi, dociera do
białych kruków. Perełką w
jego kolekcji jest szklana
płytka z 1915 roku z zimowymi zdjęciami biblioteki,
willi dyrektora i kopalni
„Dębieńsko”. Prawdopodobnie widokówka nigdy
nie weszła do obiegu. Innym
rarytasem jest pocztówkaPrzegląd Lokalny Nr 23 (1263) 8 czerwca 2017 roku

cegiełka z Dębieńska Wielkiego. Przedstawia widok
starego kościoła i projekt
jego przebudowy, której w
takim kształcie nie udało się
zrealizować.
Równie ciekawą i cenną
częścią publikacji są plany
i mapy, z których czytelnik
dowie się, jak wyglądały i
do kogo należały konkretne
budynki i parcele z terenów
Czerwionki-Leszczyn i okolic. Co ważne dla fascynatów
lokalnej historii, w albumie znalazły się również
fragmenty map Krywałdu i
Szczygłowic.
- Część pochodzi z archiwów państwowych i muzeów,
część z prywatnych zbiorów
- mówi Błażej Adamczyk.
Album „CzerwionkaLeszczyny. Dawne widoki
miasta i okolicy” jest jak
podróż w czasie do budyn-

ków, których już nie ma, do
miejsc zmienionych przez
górniczą eksploatację.
Przedpremierowo wydawnictwo będzie można
nabyć 10 czerwca podczas
Industriady. Dwa dni później książka trafi do regularnej sprzedaży (45 zł). Zainteresowanych odsyłamy
do autora (borysa86@gmail.
com, tel. 507 510 083).
/pg/
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„Perfect”. Do tańca porwał publiczność występ zespołu Future Folk –
muzycy od razu zgodzili się pomóc
dziewczynce, z własnej inicjatywy
poprosili znajomych artystów o
gadżety na aukcję i odwiedzili knurowiankę w „Budziku”.
- Wspaniali ludzie! Rewelacyjny
głos Staszka, talent do skrzypiec
Szymona i magia na instrumentach
elektrycznych od Matta... stworzyły
taką moc na scenie, którą poczuła
nawet Warszawa – śmieje się mama
dziewczynki.
Niespodzianką było pojawienie
się Jankesa – dziennikarz z radia
Eska poprowadził licytację. Przed

budynkiem DK dzieci malowały
kredą serca dla Asi i korzystały z motocyklowych przejażdżek. Na zmęczonych zabawą czekał poczęstunek.
- Przyjaciele Asi pokazali, że
kolejny raz są z nami w dążeniu do
celu, czyli zebraniu funduszy na
kontynuowanie rehabilitacji, aby Joasia stanęła na nogi – mówi Marlena
Mierzwa. – Podczas festynu zebraliśmy 9 297,05 zł! Dziękujemy całej
gwardii ludzi dobrego serca, którym
los naszej Asieńki nie jest obojętny...
Ilu ludzi jednoczy jej małe serduszko.... Dziękujemy, że jesteście z nami!
Jb, foto: Mirella Napolska

àDĔFXFKOXG]LGREUHMZROL

ok temu serduszko Asi Mierzwy na chwilę przestało bić
– dziewczynka zapadła w
śpiączkę. Marlena Kurek-Mierzwa,
mama Asi, pamięta każdą sekundę
z tego dnia.
- Byłam w pracy, gdy zadzwoniła
moja mama, powiedziała: „Wracaj
do domu, Asia miała wypadek”.
Zostawiłam wszystko i pobiegłam do
córki. Przed drzwiami do jednego z
pokojów stali moi bliscy, zapytałam
ich: „Gdzie jest Asia?”, usłyszałam:
„Nie wchodź do środka, Asię reanimują” – wspomina pani Marlena.
– Chciałam krzyczeć: „Chwila! Przecież gdy trzy godziny temu wychodziłam do pracy, Asia odpoczywała
w fotelu dziadka z butelką mleka i
oglądała bajkę!”. Siedziałam na schodach i czekałam… to było straszne:
ta cisza za drzwiami, to czekanie, aż

R

ktoś wyjdzie i coś powie….
Ratownicy walczyli o życie Asi
przez 10 minut, wcześniej dziewczynkę reanimował tata, który, na
szczęście, nie stracił zimnej krwi.
Knurowianka traf iła na OIOM
do katowickiego szpitala, stamtąd
przewieziono ją do kliniki „Budzik”,
gdzie jest do dzisiaj.
Te kilkanaście minut zmieniły
życie rodziny Mierzwów.
- Nie przyjmowaliśmy do wiadomości, że leczenie tyle potrwa. Wierzyliśmy, że lada moment Asia się
obudzi i wracamy do domu, przecież
była zdrowym dzieckiem i zaraz znowu takim będzie. Po co więc zbiórki,
po co sprzęt…
Od początku akcje dla dziewczynki organizują Dorota Lora,
Żaneta Wesołowska i Kacper Kubik
– nie znali Asi przed wypadkiem,

ale bardzo chcieli jej pomóc. Pani
Marlena mówi o nich: „anioły”.
- To nasi przyjaciele – powodują,
że wciąż możemy się uśmiechać.
Mamy ich wsparcie i dzięki temu jest
nam łatwiej o Asię walczyć – podkreśla.

Serca dla Asi
W sobotę na festynie w Szczygłowicach świeciło piękne słońce i
działy się cuda – dla dziewczynki
wystąpił Tomasz Szwed, który na
co dzień jest psychoterapeutą w
„Budziku”.
- Cudowny, dobry człowiek i genialny muzyk. Pomimo gorączki przyjechał z Warszawy specjalnie dla dzieci.
– mówi pani Marlena.
Zagrały również zespoły z Knurowa – OK, Tęcza i Tęczowe Urwisy,
zatańczyły dzieci z Akademii Tańca
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o życie kabaretem jest…”,
premierow y spekta k l
Studia Piosenki i Musicalu,
w y reż yserowa ła Ag nieszk a
Bielanik-Witomska, nad choreografią czuwała Małgorzata
Ochabowicz.
Kabaret komentuje rzeczywistość, sięgając po ironię i
żart. Na scenie ironii było sporo
– młodzi wokaliści momentami
przerysowywali aktorskie kreacje, puszczając oko do widza,

„B
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że przecież to wszystko to żart.
Zachwyciły dziewczyny w utworze z musicalu „Chicago” – wokalistki stworzyły zaskakujące
postacie femme fatale, łącząc
seksapil z naiwnością. Aplauz
na widowni wzbudził występ
Wiktorii Jaros, która z wdziękiem zaśpiewała piosenkę „Bo
ja wolę brzydala”. Świetny był
duet Szymona Owczorza i Ani
Kruk. Jak zwykle poziom energii
wzrósł, gdy na scenę weszła Ka-

sia Dachton. Głębokim głosem
czarował Kacper Chirzyński, a
pokaz umiejętności tanecznych
dał Dawid Grondalski.
Kabaret to trudna sztuka,
balansująca między żartem i
powagą, łącząca śpiew, taniec
i grę aktorską. Młodzi artyści
stworzyli spektakl, który bawił,
wzruszał i momentami niepokoił. Stworzyli kabaret!
Jb, foto: Justyna Bajko
Studio Piosenki i Music alu
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Knurów
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o już XIII edycja tej imprezy. Tradycyjnie ZSS
zaprosił do wspólnej
zabawy uczniów, dyrektorów i
nauczycieli zaprzyjaźnionych
placówek. Na uczestników
czekało wiele atrakcji, wśród
których prym wiodł y zabawy sportowe: strzelanie
z łuku, rowerow y slalom,
tor przeszkód, rzucanie do
celu, chodzenie po linie...
Do poszczególnych konkurencji podchodziły drużyny
o nazwach jasno mów iących, że chętnie podejmą
każde w yzwanie: Pędzące
Bawoł y, Szybk ie Panter y,
Niedoścignieni, Wściek łe
Psy czy Zwinne Jaszczury.
Na pikniku były też zajęcia
plastyczne, gastronomiczne,
można było skorz ystać z
okazji do malowania twarzy,
plecenia warkoczy, poćwi-

T
rzedstawienie w Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 2
mieszało historie i konwencje, tworząc bajkowy „świat
na opak”. Żartobliwa bajka
w wykonaniu nauczycieli i
rodziców z MSP-2 była prezentem dla uczniów.
- Już od paru lat wspólnie
z rodzicami robimy przedstawienie na Dzień Dziecka
– mówi Teresa Bochenek,
dyrektor MSP-2. – To fajna
zabawa dla maluchów, ale też
i dla dorosłych – bo w każdym
z nas jest trochę dziecka.
Aktorzy, ubrani w fanta-

P

zyjne kostiumy, zagrali dowcipnie z dużym dystansem do
siebie i swoich ról. Dyrektor
Bochenek, nie do poznania w
stroju krasnoludka, czy Hanna Pyka jako zła królowa to
role, które z pewnością wejdą
do historii „Dwójkowego”
teatru.
Bajeczkę wyreżyserowała
Laura Czardybon, pracująca w MSP-2 jako logopeda.
Po przedstawieniu na dzieci
czekał zdrowy poczęstunek,
ufundowany przez Radę Rodziców.
Tekst i foto: Justyna Bajko

czyć na fantomie udzielanie
pierwszej pomocy czy też
wspólnie zatańczyć (choćby
gangnam style). Wolontariuszami podczas pikniku byli
„po sąsiedzku” uczniowie
klasy mundurowej z ZSZ nr

2, tradycyjnie w przygotowanie imprezy zaangażowali
się też rodzice uczniów ZSS.
Taki dzień warto zapamiętać, toteż każdy uczestnik
wspólnej zabawy otrzymał
pamiątki – dyplomy i medale

ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Gliwicach, a
także drobne upominki. Za
rok można się spodziewać
kolejnego pikniku, zapewne
równie udanego.
MiNa

3LOFKRZLFH
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niedzielę w pilchowickim parku na maluchy
czekały tańce i dmuchańce!
Były również pokazy zwierząt egzotycznych i lotów
ptaków drapieżnych. Dzieci
podziwiały występy małych
tancerzy ze Studia Tańca i

W

Ruchu Efforte oraz szalały
na karuzelach w rytm przebojów z magicznego świata
Disneya.
Zachw yceni festynem
byli i dzieci i dorośli.
- Brawa dla organizatorów! Jak zwykle stanęliście na

wysokości zadania – pisał w
mediach społecznościowych
pan Andrzej. - Jeszcze raz
dziękuję i niech ościenne gminy biorą przykład, jak można
przygotować taką imprezę.
Jb, foto: Andrzej T. Knapik

foto-migawka
- 3 L H O Ċ J Q R Z D Q L H
G]LHFLĊF\FK PDU]HĔ
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F L H   N L H G \  S U ] \
FKRG] L GRURV á RĞü
:LĊ F QLHF K ']LHĔ
']LHFNDWUZDGáXĪHM
QLĪ MHGHQ  G]LHĔ ±
DSHOXMąXF]QLRZLH ]
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ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

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).

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
r.
Niepodległości8.06.2017
5, 44-190 Knurów
– wraz
CZWARTEK
z kuponem wRiko
ciągu
10 dnibocian
od ukazania się
prawie
numeru (decyduje
data stempla
- godz.
15.30pocztowego).

23

Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara -2D
dubbing
- godz. 17.00
Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara -2D
napisy
- godz. 19.30
9.06.2017 r.
3,Ą7(.
7KH&LUFOH.UąJ
- godz. 18.30

-XWUREĊG]LHP\V]F]ĊĞOLZL
- godz. 20.30

10

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Olivier Langner z Czerwionki-Leszczyn

'DPLDQ&LHœOD]*OLZLF

ur. 28.05.2017 r., 3760 g, 52 cm

ur. 29.05.2017 r., 3390 g, 53 cm

.DFSHU&\URľ]*LHUDãWRZLF

/HQD-DQLV]HZVND]ŮRU

ur. 29.05.2017 r., 3120 g, 53 cm

ur. 29.05.2017 r., 3810 g, 56 cm

:RMFLHFK0DOLFNL]âDQyZ:LHONLFK

1LQD0DFLċJ]*LHUDãWRZLF

ur. 29.05.2017 r., 3090 g, 53 cm

ur. 30.05.2017 r., 2990 g, 49 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 21/2017 brzmiało: „ŚRODEK ATAKU”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Józef
Gugała. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

10.11.2017 r.
SOBOTA rozrywki z nr.
Prawidłowe rozwiązanie
Gwiazdy
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny bilet
- godz. 16.15

:RMFLHFK0UR]HN]*OLZLF

+DQQD6WHSRZDQ\].QXURZD

ur. 30.05.2017 r., 3720 g, 56 cm

ur. 30.05.2017 r., 2650 g, 50 cm

do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

7KH&LUFOH.UąJ
- godz. 18.00
-XWUREĊG]LHP\V]F]ĊĞOLZL
- godz. 20.00
11-12.06.2017 r.
1,('=,(/$321,('=,$à(.
Gwiazdy
- godz. 16.15
-XWUREĊG]LHP\V]F]ĊĞOLZL
- godz. 18.00
7KH&LUFOH.UąJ
- godz. 20.15
13-14.06.2017 r.
:725(.ĝ52'$
Gwiazdy
- godz. 16.15
7KH&LUFOH.UąJ
- godz. 18.00
-XWUREĊG]LHP\V]F]ĊĞOLZL
- godz. 20.00

1LQD/HZDQGRZVND]*OLZLF

.DMHWDQ7XWDM]*OLZLF

ur. 2.06.2017 r., 3020 g, 51 cm

ur. 2.06.2017 r., 3350 g, 51 cm

www.kinoscenakultura.pl

%ãDůHM.RUNXV]*OLZLF

/HQD&LHOLFD].QXURZD

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

ur. 4.06.2017 r., 3560 g, 55 cm

ur. 5.06.2017 r., 3090 g, 49 cm
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Michalina
3RUV]NH

6]F]\JãRZLFH1DMOHSVL]QDMOHSV]\FK

:RãDQLHROHSV]\œZLDW

.QXURZLDQLH1DGLD.DV]XED-XOLD+HPPHUOLQJRUD]]HVSyáÄ$OOHJUR´
]QDOHĨOLVLĊZJURQLHODXUHDWyZ;;,,:RMHZyG]NLHJR)HVWLZDOX3LRVHQNL
2EFRMĊ]\F]QHM

/DXUHDFLZUD]]RSLHNXQDPLLRUJDQL]DWRUDPLNRQNXUVX

W

ojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej tworzą muzyczni pasjonaci,
ci, dla których muzyka to coś więcej
niż tylko dźwięki i słowa.
- Już samo zajmowanie się muzyką, tą piękną sztuką, która przemienia nasze wnętrza, jest nagrodą
– mówił do uczestników festiwalu
Damian Stroka, jeden z jurorów.
– Dlatego gratuluję wam i życzę
wytrwałości w tej ciężkiej pracy, bo
nawet największy talent nic nie osiągnie bez pracy,
We wtorek, podczas koncertu
laureatów, na scenie Domu Kultury
w Szczygłowicach wystąpili najlepsi z najlepszych, czyli zdobywcy
pierwszych miejsc. Młodzi artyści
sięgnęli po piosenki znane i lubiane,
choć znalazło się kilka perełek. Z
trudnym utworem Björk zmierzyła
się Julia Rączka, pięknie wybrzmiały
również słowa z utworu Michaela Jacksona „Men in the mirror”.

Młodzież z zespołu „Remedium”
stanowczym głosem wyśpiewała, że
jeśli chcesz zmienić świat, zacznij
od siebie.
Nagrody laureatom wręczyli
Tomasz Rzepa, przewodniczący

Rady Miasta oraz przedstawiciele
organizatorów festiwalu – Mariusz
Kowalczyk z Centrum Kultury oraz
Marzena Rudzewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Knurowie.
Tekst i foto: Justyna Bajko

.QXUyZ

:ęGNDUVNLHWDOHQW\

0DWHXV]3DU]\EXW-DNXE3LDVHFNLL3LRWU
3DU]\EXWSRWZLHUG]LOLGREUąIRUPĊSRGF]DV
0LVWU]RVWZ2NUĊJX.DWRZLFH.DGHWyZ
ZG\VF\SOLQLHVSáDZLNRZHM
tym roku koło PZW nr 28
w Knurowie reprezentowało trzech młodych wędkarzy.
Walczyli o start w Mistrzostwach
Polski, rywalizując z niespełna
80 najlepszymi zawodnikami z
okręgu katowickiego.
Dw ie trzygodzinne tur y
przyniosły rozstrzygnięcie: Mateusz Parzybut zajął II miejsce, Jakub Piasecki uplasował się na VI
miejscu, a Piotr Parzybut był 44.
Mateusz otrzymał przepustkę do
Mistrzostw Polski Kadetów U15,
ponadto z Jakubem zakwalifikowali się do startu w GPx Polski.
Od początku sezonu młodzi wędkarze imponują dobrą
formą. Potwierdzili ją, zajmując
I miejsce w drużynowych zawodach rejonu VII kadetów i w eliminacjach do zawodów „Młode
Talenty”.

W

.QXUyZ

3yãNRORQLH
]DU\VXQHN
S

iedmioro uczestników dostarczyło prace plastyczne na konkurs „PCK pomaga”, organizowany
przez Oddział Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Knurowie.
Nagrodą było sfinansowanie półkolonii letniej dla dziecka w wieku
od 7 do 14 lat na jeden wybrany
turnus.
Jurorzy mieli twardy orzech
do zgryzienia, zwłaszcza że prace
prezentowały wysoki poziom. Zwycięski rysunek Wiktorii Polywki
oraz prace pozostałych uczestników
można obejrzeć na naszej stronie
www.przegladlokalny.eu.

oprac. /g/

reklama

/g/
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:\QLNL;;,,:RMHZyG]NLHJR)HVWLZDOX3LRVHQNL2EFRMĊ]\F]QHM
6ROLĞFL
6]NRá\SRGVWDZRZH.ODV\,±,,,,PLHMVFH1DGLD.DV]XED &HQWUXP.XOWXU\
Z.QXURZLH ,,PLHMVFH±QLHSU]\]QDQR,,,PLHMVFH1DWDOLDĩXNRZVND 63
Z*OLZLFDFK .ODV\,9±9,,PLHMVFH0DULD3RUV]NH 63Z5\EQLNX 
L)LOLS2NRĔVNL 6WXGLR$UW\VW\F]QHÄ0DFLHM´Z=DEU]X ,,PLHMVFH7RELDV]
&]RJDáD 2JQLVNRPX]\F]QHZ5\GXáWRZDFK ,,,PLHMVFH$OHNVDQGUD6WDQJHO
63Z*OLZLFDFK Z\UyĪQLHQLH-XOLD*UXV]ND =63Z5\EQLNX 
*LPQD]MD,PLHMVFH0LFKDOLQD3RUV]NH *LPQD]MXPQUZ5\EQLNX L-XOLD
+HPPHUOLQJ 0* .QXUyZ  ,, PLHMVFH  0DUWD 0DOFKDUHN *LPQD]MXP 3X
EOLF]QHZ6XV]FX ,,,PLHMVFH1DWDOLD2OHMDN *LPQD]MXPQUZ5\EQLNX L
$QQD5]HV]XW 0'.Z5\EQLNX 6]NRá\SRQDGJLPQD]MDOQH,PLHMVFH-XOLD
5ąF]ND 2JQLVNR 0X]\F]QH 5\GXáWRZDFK  ,, PLHMVFH  ,JD .DQLD 6WXGLR
3LRVHQNLÄ9RLFHSOHVV´Z3V]F]\QLH L.DUROLQD:LOJXV 6WRZDU]\V]HQLH2JQLVN
$UW\VW\F]Q\FKZ7\FKDFK ,,,PLHMVFH,ZRQD&KRUąĪ\F]HZVND 2JQLVNR0X
]\F]QHZ5\GXáWRZDFK L0DWHXV]6]HZF]\N =67Z5\EQLNX 
=HVSRá\ZRNDOQHLZRNDOQR±LQVWUXPHQWDOQH
6]NRá\SRGVWDZRZH.ODV\,±,,,Z\UyĪQLHQLH=HVSyá6LNRUNL 63Z*OLZL
FDFK .ODV\,9±9,Z\UyĪQLHQLH]HVSyáÄ$NRUG6PLOH´ =63Z*OLZLFDFK L
]HVSyáÄ']LHZLąWND´ 63Z*OLZLFDFK *LPQD]MD,PLHMVFH=HVSyáÄ7RNHUV´
233Ä3U]\JRGD´Z5\EQLNX ,,PLHMVFH$OOHJUR &HQWUXP.XOWXU\Z.QXURZLH 
6]NRá\SRQDGJLPQD]MDOQH,PLHMVFH5HPHGLXP 2333U]\JRGD´Z5\EQLNX 
,,PLHMVFHGXHW:HURQLND'\JDF]L:RMFLHFK.XUFMXV] 0'.Z*OLZLFDFK ,,,
PLHMVFH%DQG2YHU 0'.Z*OLZLFDFK 
&KyU\
:\UyĪQLHQLH&KyUÄ3DUROH0HORGLFKH´ *3Z6XV]FX 

Foto: arch. OSP Knurów

.QXUyZ

%LOHZãX]DFK

Puchar prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Knurów w turnieju bilarda trafił do Damiana Wróża. Na podium stanęli też Franciszek Wilk
(II miejsce) i Sławomir Kalisz (III miejsce).
Organizatorzy (zarząd OSP Knurów i zarząd miejski OSP) dziękują
tym, którzy pomogli w przygotowaniu turnieju.
/g/
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6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

'$035$&õ

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejeVWURZDQLD7HO

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 ponieG]LDáNXGRSLąWNXSRUDG\SUDZQHSRZF]HĞQLHMV]\PXPyZLHQLXVLĊWHOHIRQLF]Q\P

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

22-23/17

17-odw. Y

13-26/17

785<67<.$
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
&=<ĝ&,.7HO

'<Ů85<5$'1<&+

3 U ] H Z á R N D  8 V W N D   Y L O O D O L P D  X V W N D  S O
7H O             1 RZ \ R E L H N W 
:LIL$QHNV
20-24/17

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 13.06.2017 r. w godz. 16.00
GREĊGąSHáQLOLG\ĪXUZQDVWĊSXMąF\FKV]NRáDFK

7-26/17

Docieplanie elewacji, podbitki. Malowanie
HOHZDFML *áDG]LH PDORZDQLH UHPRQW\
NRPSOHNVRZH7HO
23-26/17

Docieplenia budynków, malowanie domów,
UHPRQW\HOHZDFML7HO
5-26/17

0 DO RZDQL H R G  ] á P 2  W DS HW \ J á DGĨ
7HO
23/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

1-26/17

6HUZLV NOLPDW\]DFML ± SURPRFMD  ]á
7HO
16-39/17 Y

1,(58&+202ć&,

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDGF]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
itp. oraz przeróbki krawieckie. Knurów
LRNROLFH7HO
14/17-odw.

(PHU\WNDV]XNDSUDF\±VSU]ąWDQLHLP\FLH
RNLHQ7HO
3-26/17

Krawcowa szuka pracy dorywczej w zakresie
przeróbki (wszywanie zamków, skracanie,
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
Singier, oprócz tego pieczenie ciast w domu
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

3UDFD GRU\ZF]D GRGDWNRZD ± VSU]ąWDQLH
ELXU GRPyZ L PLHV]NDĔ .QXUyZ L RNROLFH
7HO
23-24/17







6]NRáD3RGVWDZRZD1U±XO:LOVRQD
=HVSyá6]NROQR±3U]HGV]NROQ\±XO0LFKDOVNLHJR
6]NRáD3RGVWDZRZD1U±XO.LOLĔVNLHJR
6]NRáD3RGVWDZRZD1U±XO%DWRUHJR
=HVSyá6]Nyá1U±$O/LSRZD

3UDFD,QVWDODWRUVLHFLWHOHLQIRUPDW\F]Q\FK
XPRZDRSUDFĊ7HO
21-25/17

3UDFD6HUZLVDQWV\VWHPyZLVLHFLWHOHLQIRUPDW\F]Q\FKXPRZDRSUDFĊGREUH]DURENL
7HO
21-25/17

=DWUXGQLĊQDGRFLHSOHQLD7HO
23-24/17

=DWUXGQLĊSDQDLSDQLąGRSUDF\SU]\]LHOHQL
7HO
23/17

0 ĊĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
7HO
1/17-odw.

0 R QW X M ą F \ DXWR P DW \F ]Q H ] D P N QL Ċ F L D
GREUDPV]XNDSUDF\7HO
15-odw.

2SLHNXQGR]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLHSVyZ
7HO
2/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO
1/17-odw.

/RNDOKDQGORZRXVáXJRZ\Z\QDMPĊ.QXUyZ
àRNLHWNDFHQWUXPRVLHGOD7HO
22-25/17

0P2SDUWHUSRUHPRQFLHRV:3,,
7HO
20-23/17

6SU ]HGDP G]LDáNĊ EXGRZODQą  P 2
.U\ZDáG7HO

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO
1/17-odw.

Solidny, uczciwy, dyspozycyjny czasowo,
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
lat poszukuje pracy dorywczej w Knurowie
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
7HO
15-odw.

22-25/17

6SU ]HGDP G]LD á NĊ EXGRZODQą . QXUyZ
XO0DWHMNL7HO

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

23-24/17

6SU]HGDP G]LDáNĊ QD WHUHQLH 2JUyGNyZ
' ] L D á NR Z \F K Ä - H G Q R Ğ ü ´ Z . Q X U R Z L H
7HO

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

23-24/17

6SU]HGDP OXE ]DPLHQLĊ QD PQLHMV]H 0
63 m 2  ,, SLĊWUR &HQD GR X]JRGQLHQLD
7HO

Szukam pracy w charakterze opiekunN L G O D G] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
7HO
1/17-odw.

22-23/17

:\QDMPĊ PLHV]NDQLH .QXUyZ %DWRUHJR
53 m2SDUWHU7HO
23-24/17

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

02725<=$&-$
$ X W R  V N X S  ] D  J R W y Z N Ċ   N D Ī G \  V W D Q 
7HO
13-26/17

Skup samochodów, motocykli – gotówka.
7HO
17-26./17

6NXS VDPRFKRGyZ S áDFLP\ QDMZLĊFHM
7HO
1-25/17

12
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1DMPáRGV]\PNLELFRZDOLVDPRU]ąGRZF\QDF]HOH
]SUH]\GHQWHP$GDPHP5DPVHP

']LHľ']LHFND]%LHJLHP0ãRGRœFL
7HJRURF]QDHG\FMDNQXURZVNLHJR%LHJX0áRGRĞFL
]RVWDáD]DSODQRZDQDQDF]HUZFD,E\áWR
SU]\VáRZLRZ\VWU]DáZÄ´ERĞZLĊWXMąF\']LHĔ
']LHFNDPRJOLNLONDFKZLOVSĊG]LüQDVSRUWRZR

T

2EVHUZDWRU]\ELHJXQDJURG]LOL/DXUĊJURPNLPLEUDZDPL
D&]HVáDZ1RZDNRNROLF]QRĞFLRZ\PSXFKDUHPLPDVNRWNą

rasa biegu i długość uzależniona była od wieku startujących,
i tradycyjnie już prowadziła
alejkami szczygłowickiego parku,
gdzie stawili się nie tylko uczniowie z
Knurowa, ale i z Gierałtowic. Wokół
trasy zgromadzili się nauczyciele i rodzice. Dzieci i młodzież oklaskiwali też
przedstawiciele samorządu na czele z
prezydentem Adamem Ramsem, a nad
prawidłowym przebiegiem rywalizacji
czuwał prezes Amatorskiego Klubu
Biegacza - Czesław Nowak wspomagany pracownikami Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Na mecie każdy uczestnik otrzymywał pamiątkowy medal, napój i
słodki poczęstunek. Najlepsi odegrali
główne role nie tylko na trasie biegu,
ale i w czasie ceremonii wręczenia
nagród, która odbyła się w najbardziej
kolorowym zakątku parku - na placu
zabaw.
PiSk
)RWR3LRWU6NRUXSD

WYNIKI:
Przedszkole
G]LHZF]ĊWD$PHOLD*UHN1LNROD0DFXED*DEULHOD=LHOLĔVND
FKáRSF\.U]\V]WRI.RV]'RPLQLN%áDV]F]\N3LRWU6LPODW
.ODVD,
G]LHZF]ĊWD/HQD-DQNRZVND2OLZLD.DF]PDUHN=RILD6HSLRN
FKáRSF\2OLZLHU1LHPF]\N'RPLQLN5XSULFK%UDMDQ']LRN
.ODVD,,
G]LHZF]ĊWD/DUD6]RáW\VHN$QQD%áDĪHMRZVND5RNVDQD*URERV]
FKáRSF\1DWDQLHO0LJGDO'DZLG1LHPF]\N0DNV\P:DJQHU
.ODVD,,,
G]LHZF]ĊWD:LNWRULD%UDOLFK2OLZLD.RZROLN0DáJRU]DWD5DMFD
FKáRSF\)DELDQ6]NRGQ\0DWHXV].RSF]\ĔVNL6HEDVWLDQ3RODV]HZVNL
.ODVD,9
G]LHZF]ĊWD:LNWRULD6]\GáR1DWDOLD=DUĊED0DUW\QD-DVPRV
FKáRSF\'RPLQLN'XGHN,JRU0LJGDO:LNWRU)UHOLFK
.ODVD9
G]LHZF]ĊWD=X]DQQD6]XUPD2OLZLD6NUDED=X]DQQD5RĪHN
FKáRSF\.DVMDQ3LHWU]LN0DFLHM.DF]PDUF]\N:LNWRU.PLHFLN
.ODVD9,
G]LHZF]ĊWD0LOHQD.DOHWND2OLZLD&HPEU]\ĔVND:DQHVD0DWHMD
FKáRSF\'DPLDQ1RZDNRZVNL.DFSHU.UHPLHF-DNXE/HZLFNL
.ODVD,JLPQD]MXP
G]LHZF]ĊWD1DWDOLD3DSDáD$PHOLD6WDQLF]HN1DGLD%RJXVáDZVND
FKáRSF\(U\N3LV]F]HN0DWHXV]3LHNDUVNL3LRWU5\IF]\ĔVNL
.ODVD,,JLPQD]MXP
G]LHZF]ĊWD$QJHOLND1LHUDG]LN
FKáRSF\%DUWRV]*URERV]7RPDV]2VPDQ.HZLQ*U\FKWRá
.ODVD,,,JLPQD]MXP
G]LHZF]ĊWD.DUROLQD.DOHWND0DUWD.RSHUQLN
FKáRSF\3LRWU:RMFLHFKRZVNL$OHNVDQGHU%UDOLFK6]\PRQ1LHZLDGRPVNL
3L6N
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6HUGHF]QHSRG]LĊNRZDQLDVSRQVRURP
]DKRMQRĞüLZNáDGZáRĪRQ\ZSU]\JRWRZDQLH
;;9,%LHJX0áRGRĞFLZ.QXURZLH
8U]ąG 0LDVWD .QXUyZ 3UH]\GHQW $GDP 5DPV
026,5 .QXUyZ .U]\V]WRI 6WRODUHN $,% .QXUyZ
6SyáND ] RJUDQLF]RQą RGSRZLHG]LDOQRĞFLą VSN
ĝOąF]ND 6]SXUD '\WNR :LROD3ROVND .QXUyZ
6áDZRPLU*UDERZVNL*686SyáND$NF\MQD$QGU]HM
3DZOHWNR-DQ%DVLXUD3U]HGVLĊELRUVWZR(QHUJH
W\F]QH0HJDZDW*OLZLFH=G]LVáDZ0RVNZD.RPDUW
.QXUyZ.DWDU]\QD0DNDURZLF]-DQXV]5yĪDĔVNL
&DUER7UDQV:LOF]D*U]HJRU]6]NyáND3:L.*OLZL
FH,ZRQD/XNRZLF])RLW+(0,(XJHQLXV]3DMąF]HN
6WDQLFD 6(32 .QXUyZ 5DIDá ']LMD $JQLHV]ND
'\ND 2U ]HVNR .QXURZVNL %DQN 6SyáG]LHOF]\
'DULXV] :yMFLN *yUQRĞOąVND 6SyáND %URNHUVND
*OLZLFH 5RPDQ 3U]\E\áD .DURO 6XFKRĔ 33+8
32*7(&+*OLZLFH.U\VWLDQ*U]RQG]LHO'\UHNWRU
(NRQRPLF]Q\ .:. .QXUyZ6]F]\JáRZLFH -DQXV]
2U]Há 3XE 'ROFH 9LWD .QXUyZ 0LUHOD .RSHUQLN
$SWHNDĝZ%DUEDU\.QXUyZ/XFMDQ0DWHUD%XG±
0HWDOOFR ĩHUQLFD 7RPDV] 0DĔND -HU]\ :RĨQLDN
0$;32// .XĨQLD 5DFLERUVND 0DNV\PLOLDQ -HU]\
*RáąEHN6WRPDWRORJLD&KPLHOHZVF\.QXUyZ0DáD
.ZLDFLDUQLD.QXUyZ5HQDWD-DZRUHN
6DQLW*OLZLFH-DFHN&]DUG\ERQ
6HUGHF]QHLV]F]HJyOQH
SRG]LĊNRZDQLD]DSRPRFZRUJDQL]DFML
;;9,%LHJX0áRGRĞFLGOD
8U]ĊGX0LDVWD.QXURZD3UH]\GHQW$GDP5DPV
=FD 3UH]\GHQWD 3LRWU 6XUyZND 3U]HZRGQLF]ąF\
5DG\ 0LDVWD 7RPDV] 5]HSD 026L5 .QXUyZ '\
UHNWRU  .U]\V]WRI 6WRODUHN =E\V]HN 5DEF]HZVNL
3DWU\N 3LHWUDF]\N *PLQ\ *LHUDáWRZLFH -RDFKLPD
%DUJLHOD ']LDáDF]RP $PDWRUVNLHJR .OXEX  %LH
JDF]DZ.QXURZLH.RPHQG]LH0LHMVNLHM3ROLFMLZ
*OLZLFDFK:\G]LDá5XFKX'URJRZHJR.RPLVDULDW
3ROLFMLRUD]6WUDĪ\0LHMVNLHM.QXUyZ5HGDNWRURPL
G]LHQQLNDU]RP3U]HJOąGX/RNDOQHJRSRUWDOLQIRU
PDF\MQ\.QXUyZ793.DWRZLFH3U]HZRGQLF]ąF\
.RPLVML 6SRUWX -RDFKLP 0DFKXOLN .:. .QXUyZ
6]F]\JáRZLFH *U]HJRU] %U]H]LQND RSLHNXQRP L
URG]LFRPLZV]\VWNLPSR]RVWDá\PRVRERPNWyU]\
SRPDJDOL SU]\ RUJDQL]DFML ELHJX 3RG]LĊNRZDQLD
ZV]\VWNLP G]LHFLRP L PáRG]LHĪ\ NWyU]\ SRGMĊOL
F]\VWą VSRUWRZą ZDONĊ RUD] ]D QLHSRZWDU]DOQą
ZVSDQLDáąDWPRVIHUĊXĞPLHFKLGREUHVáRZD
6NáDGD3UH]HV$.%&]HVáDZ1RZDN
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,9OLJD

:DONDRV]F]ęœOLZċ
WU]\QDVWNę
OLJRZFRPSR]RVWDáDGRUR]HJUDQLDMXĪ
W\ONRMHGQDNROHMNDDOHSRMHM]DNRĔF]HQLX
LWDNQLHNWyUHS\WDQLDSR]RVWDQąEH]
RGSRZLHG]L
Z racji tego, że Concordia
Knurów i Wilki Wilcza występują w grupie II, koncentrujemy się na tabeli tejże grupy. Co wiemy na pewno? Ano
to, że najlepszy zespół - LKS
Decor Bełk prowadzony przez
byłego piłkarza Concordii Jarosława Kupisa zmierzy się
w barażowym dwumeczu o
awans do 3. ligi z Gwarkiem
Tarnowskie Góry.
Wiemy też, że automatycznie z grupy II zdegradowane do „okręgówki” zostały
zespoły Krupińskiego Suszec,
Orła Mokre, Granicy Ruptawa i Iskry Pszczyna.
Regulamin rozgr y wek
mówi o tym, że jeżeli Unia
Turza Śląska spadnie z 3. ligi
to zespoły, które w dwóch
grupach 4. ligi zakończą sezon na 14. miejscu zostaną
zdegradowane do klasy okręgowej. Jeżeli klub z Turzy
Śląskiej utrzyma się w 3. lidze

to czternaste drużyny 4. ligi
rozegrają między sobą baraż
o pozostanie na tym szczeblu.
Wynika z tego, że drużyny
sklasyfikowane w 4. lidze na
13. miejscu mogą po sobotniej
kolejce myśleć o urlopach.

Zadecyduje
ostatnia kolejka
Jaka jest sytuacja Concordii i Wilków? Niewiadoma.
Walka o utrzymanie wciąż
trwa. Obecnie zagrożonych
jest jeszcze 5 drużyn: Szczakowianka Jaworzno, Beskid
Skoczów, Concordia Knurów,
Spójnia Landek i Wilki Wilcza. W ostatniej serii spotkań
Szczakowianka wyjedzie do
Polonii Łaziska Górne, Beskid
zagra u siebie z Krupińskim
Suszec, Concordia podejmie
lidera z Bełku, rywalem Spójni
będzie na wyjeździe Radziechowy Wieprz, a Wilki gościć
będą Gwarka Ornontowice.
PiSk

32. KOLEJKA:
Concordia Knurów - Spójnia
Landek 0:0
Concordia: Stanek, Pilc, GaáDFK %ąN %RFLHN 0LFKDá 0L
NXOVNL.RFXU%XFKDOLN*yU
ND*DMHN&]HUQLDN=LHOLĔVNL
Wilki Wilcza - Unia Racibórz 4:3
 0L]LD    .DSLQRV
   ĩ\UNRZVNL   
6HZHULQ    .RFRW  
*DMHZVNL  3RG\PD
 
:LONL0DWUDV5DMFD%RFLR
QHN6WHXHU6HZHULQ¶7DELĞ
2U ]HV]\QD %DU WRV]HZLF]
.UDVND ĩ\UNRZVNL -yĨZLN
6DERURZVNL6]\PXUD
3RG\PD*DMHZVNL
3RGEHVNLG]LH ,, %LHOVNR%LDáD
 3RORQLD àD]LVND *yUQH 
'U]HZLDU]-DVLHQLFD.UXSLĔ
VNL6XV]HF*.65DG]LH
FKRZ\ :LHSU]  2U]Há 0RNUH
 /.6 &]DQLHF  *ZDUHN
Ornontowice 1:3, Granica
Ruptawa - Szczakowianka
-DZRU]QR  0.6 /ĊG]LQ\
 ,VNUD 3V]F]\QD  %HVNLG
6NRF]yZ'HFRU%HáN

28. KOLEJKA
GRUPA I:

/.6 *RF]DáNRZLFH =GUyM 
*UXQZDOG +DOHPED  3R
JRĔ ,PLHOLQ  :DZHO :LUHN
 $.6 0LNRáyZ  6SDUWD
.DWRZLFH  *76 %RMV]RZ\
/.6àąND8UDQLD5XGD
ĝOąVND  -8:H -DURV]RZLFH
 8QLD .RV]WRZ\  3LDVW
%LHUXĔ 1RZ\  =(7 7\
FK\  3RGOHVLDQND .DWRZLFH
7HPSR3DQLyZNL3RJRĔ
1RZ\%\WRP

7HPSR3DQLyZNL/.6*RF]Dá
kowice Zdrój 1:4, Urania Ruda
ĝOąVND  *UXQZDOG +DOHPED
 *76 %RMV]RZ\  3RJRĔ
,PLHOLQ  -8:H -DURV]R
ZLFH  :DZHO :LUHN  =(7
7\FK\  8QLD .RV]WRZ\ 
6SDUWD.DWRZLFH3LDVW%LHUXĔ
1RZ\$.60LNRáyZ3RG
OHVLDQND.DWRZLFH3RJRĔ
1RZ\%\WRP/.6àąND

.2/(-.$ =$/(*à$
GRUPA II:

28. KOLEJKA
GRUPA II:

à76 àDEĊG\  52:  ,,
5\EQLN  YR  1DSU]yG 5\
GXáWRZ\8QLD.VLąĪHQLFH
-HGQRĞü3U]\V]RZLFH0áR
GRĞü5XGQR5\PHU5\EQLN
6RNyáàDQ\:LHONLH%XN
5XG\:LHONLH&]DUQL3\VNRZL
FH.65DFKRZLFH'ąE
*DV]RZLFH  =DPHF]HN
&]HUQLFD'UDPD=EURVáDZLFH
 3U]\V]áRĞü &LRFKRZLFH 
/.61ĊG]D

5\PHU 5\EQLN  52: 
,, 5\EQLN  .6  5DFKR
ZLFH  à76 àDEĊG\  /.6
1ĊG]D8QLD.VLąĪHQLFH
 'ąE *DV]RZLFH  'UDPD
=EURVáDZLFH  6RNyá àDQ\
:LHONLH0áRGRĞü5XGQR
3U]\V]áRĞü&LRFKRZLFH&]DU
QL 3\VNRZLFH  %XN 5XG\
:LHONLH  1DSU]yG 5\GXáWRZ\
=DPHF]HN&]HUQLFD-HG
QRĞü3U]\V]RZLFH

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH

%HáN
5DG]LHFKRZ\
Czaniec
Podbeskidzie II
/ĊG]LQ\
-DVLHQLFD
Ornontowice
Racibórz
àD]LVND*yUQH
Szczakowianka
Skoczów
Concordia
Landek
Wilki
3V]F]\QD
Ruptawa
0RNUH
Suszec

74








47
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Tytułowe zdanie wypowiedziałem 12 marca br., przedstawiając
jedną z gwiazd sportu w czasie siatkarskiego meczu charytatywnego „Gramy dla Grzesia”. A w niedzielne popołudnie, gdy po raz
ostatni zabrzmiał gwizdek sędziego meczu piłkarskiego Wisła
Puławy - Górnik Zabrze, poczułem olbrzymią satysfakcję.
Co łączy jedno z drugim? Osoba Marcina Brosza, trenera Górnika
Zabrze, który od początków swej przygody z piłką związany jest z
Knurowem. Bo w Concordii rozpoczynał karierę piłkarza, bo od 11
lat prowadzi w tym mieście Akademię Piłki Nożnej.
4 czerwca 2017 roku w Puławach, wraz z „trójkolorowymi”
podopiecznymi postawił pieczęć pod sukcesem w postaci awansu
do ekstraklasy. I tym awansem potwierdził, że jest człowiekiem
od zadań specjalnych.
Marcin Brosz wykonał ze swym sztabem i zawodnikami coś,
co wydawało się niemożliwe. Przecież kilka tygodni temu analitycy
przyznawali „górnikom” zaledwie 1% szans na awans.
Gdy w sukces przestali wierzyć nawet ci najwierniejsi kibice, trener nie tylko wpajał zawodnikom swoją filozofię gry, ale
i zabrał się za tak zwane wietrzenie szatni. Odsunięcie od gry
kilku doświadczonych zawodników nie spodobało się nie tylko
najbardziej zainteresowanym, ale i niektórym ekspertom. Marcin
Brosz postanowił jednak zaryzykować. Postawił na młodych i ci
nie zawiedli. Mało tego, dokonali piłkarskiego cudu.
44-letni dziś trener przyjmuje gratulacje i umacnia swą pozycję
na piłkarskim rynku. W zakończonym już sezonie udowodnił,
że specjalizuje się w zadaniach specjalnych. Takim na pewno był
awans z Górnikiem do ekstraklasy, ale wcześniej z podniesioną
głową odchodził z Kielc, gdzie rozsypany zespół Korony bez problemu utrzymał w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Zadanie specjalne wykonał również w Gliwicach, gdzie nie tylko
uzyskał z Piastem historyczny, bo pierwszy awans do ekstraklasy, ale
i wprowadził ten klub do europejskich pucharów.
Marcina Brosza dobrze wspominają w Podbeskidziu, gdzie startował z minusowymi punktami, a na mecie sezonu był bliski awansu. A
skoro mowa o awansach to warto pamiętać również o tych na niższych
szczeblach, czyli z Polonią Bytom do II ligi i z Koszarawą Żywiec do III.
O wielkim piłkarzu zwykło się mówić Pan Piłkarz, o takich
trenerach, jak Marcin Brosz należy mówić Pan Trener.

IRWRPLJDZND

=,1$.ODVDRNUöJRZD
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*RF]DáNRZLFH
.RV]WRZ\
,PLHOLQ
Urania
Grunwald
àąND
Wawel
Podlesianka
0LNRáyZ
Sparta
%LHUXĔ1RZ\
1RZ\%\WRP
=(7
Paniówki
%RMV]RZ\
-DURV]RZLFH
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Gaszowice
3U]\V]RZLFH
=EURVáDZLFH
1ĊG]D
5\GXáWRZ\
.VLąĪHQLFH
Czernica
&LRFKRZLFH
ROW II
5DFKRZLFH
5\PHU
àDEĊG\
%XN
3\VNRZLFH
àDQ\:LHONLH
Rudno
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$SHN  NOXERZD PDVNRWND NQXURZVNLHM
$NDGHPLL 3LáNL
1RĪQHM  RGZLHG]Lá PáRG\FK VSRUWRZ
FyZ QD WUHQLQJX
LGRĪ\F ]HĔ]RND]ML'QLD']LHFNDGRáąF]
\áFRĞVá RGNLHJR

Foto: APN

Co wiemy?

33. KOLEJKA:
,VNUD 3V]F]\QD  &RQFRUGLD
.QXUyZ
 =LHOLĔVNL    =LHOLĔ
VNL 
&RQFRUGLD6WDQHN3LOF%ąN
%RFLHN  /LSND 0LFKDá 0L
NXOVNL  *DáDFK *DMHN 
.RFXU %XFKDOLN *yUND 0D
WHXV] 0LNXOVNL &]HUQLDN 
+DáDV=LHOLĔVNL
.UXSLĔVNL 6XV]HF  :LONL :LO
cza 0:3
 %RFLRQHN   %RFLR
QHN  .UDVND  
Wilki: Pietrek, Saborowski,
6WHXHU6HZHULQ2U]HV]\
QD .UDVND %DUWRV]HZLF] 
=DOHVLĔVNL7DELĞ%RFLRQHN
ĩ\UNRZVNL -yĨZLN 6]\PXUD
3RG\PD*DMHZVNL
Gwarek Ornontowice - DrzeZLDU]-DVLHQLFD8QLD5D
FLEyU]  %HVNLG 6NRF]yZ 
Spójnia Landek - Granica
5XSWDZD  'HFRU %HáN 
0.6/ĊG]LQ\2U]Há0RNUH
 3RORQLD àD]LVND *yUQH 
6]F]DNRZLDQND -DZRU]QR 
*.6 5DG]LHFKRZ\ :LHSU]
/.6&]DQLHF3RGEHVNL
G]LH,,%LHOVNR%LDáD

:\GDZFD&HQWUXP.XOWXU\Z.QXURZLH
REDAKTOR NACZELNY:%RJXVáDZ:LON=$67ĉ3&$5('$.725$1$&=(/1(*23DZHá*UDGHN REDAKCJA INFORMACYJNA:3LRWU6NRUXSD UHGDNFMDVSRUWRZD 0LUHOOD1DSROVND
PLUHOODQDSROVND#SU]HJODGORNDOQ\HX -XVW\QD%DMNR MXVW\QDEDMNR#SU]HJODGORNDOQ\HX '=,$à7(&+1,&=1<(ZD.U]\ĞFLDN.XFKDUVND$GDP6]DU\
'=,$à 5(./$0< , $'0,1,675$&-$ 'RURWD *RU]DZVND :RMFLHFK 3RODN WHO     UHNODPD#SU]HJODGORNDOQ\HX  :63Ïà35$&$ 0DULD *U]HOHZVND 0DUHN /HZF]XN
:DOGHPDU-DFKLPRZVNL.U]\V]WRI*RáXFK
REDAKCJA:XO1LHSRGOHJáRĞFL.QXUyZWHOWHOID[ZZZSU]HJODGORNDOQ\HXHPDLOUHGDNFMD#SU]HJODGORNDOQ\HX6NáDGNRPSXWHURZ\ZáDVQ\
'UXN'UXN32/6.$35(666S]RR2GG]LDá3ROLJUDILD'UXNDUQLD6RVQRZLHF
5HGDNFMDQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DWUHĞüRJáRV]HĔLUHNODPQLH]ZUDFDPDWHULDáyZQLH]DPyZLRQ\FKRUD]]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRGRNRQ\ZDQLDVNUyWyZLUHGDJRZDQLDQDGHVáDQ\FKWHNVWyZ

3UHQXPHUDWDUHDOL]RZDQDSU]H]58&+6$=DPyZLHQLDQDSUHQXPHUDWĊZZHUVMLSDSLHURZHMLQDHZ\GDQLDPRĪQDVNáDGDüEH]SRĞUHGQLRQDVWURQLHZZZSUHQXPHUDWDUXFKFRPSO(ZHQWXDOQHS\WDQLDSURVLP\NLHURZDüQDDGUHV
HPDLOSUHQXPHUDWD#UXFKFRPSOOXENRQWDNWXMąFVLĊ]&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWDÄ58&+´SRGQXPHUDPLOXE±F]\QQHZGQLURERF]HZJRG]LQDFK±.RV]WSRáąF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUD

14

Przegląd Lokalny Nr 23 (1263) 8 czerwca 2017 roku

SPORT

www.przegladlokalny.eu

28. KOLEJKA:
=DERU]H =DEU]H  3LDVW 3DZ
áyZ  1DSU]yG ĩHUQLFD 
6SRáHP =DEU]H  026L5
6WDO =DEU]H  *ZDUHN ,, 2U
QRQWRZLFH  5XFK .R]áyZ
 =U\Z 5DGRQLD  7ĊF]D
:LHORZLHĞ'UDPD.DPLHQLHF
=DPNRZLHF7RV]HN$PD
WRU 5XG]LQLHF  *ZDUHN
=DEU]H  *ZLD]GD &KXGyZ
SU]HáRĪRQ\  2OLPSLD 3áDZ
QLRZLFH&DUER*OLZLFH


















=DERU]H
:LHORZLHĞ
*ZDUHN
&KXGyZ
.R]áyZ
ĩHUQLFD
Stal
&DUER
5DGRQLD
7RV]HN
3áDZQLRZLFH
6SRáHP
3DZáyZ
.DPLHQLHF
5XG]LQLHF
2UQRQWRZLFH,,

Foto: TKKF

5HSUH]HQWDQFLNQXURZVNLHMVHNFMLSá\ZDFNLHM

MAJER A Klasa

















Sushi Kushi B Klasa
6WDUW .OHV]F]yZ  /HĞQLN àą
F]D5XFK,,.R]áyZ:LONL
,, :LOF]D  &RQFRUGLD ,,
.QXUyZ/.6%XMDNyZ
YR  6RĞQLFD *OLZLFH  2U]Há
6WDQLFD  1DSU]yG àXELH
 %XU ]D %RURZD :LHĞ 
6WDUW6LHUDNRZLFH4XR9DGLV
0DNRV]RZ\  3RJRĔ =LH
PLĊFLFH1DSU]yGĝZLELH
















%XU]D
6RĞQLFD
6LHUDNRZLFH
.OHV]F]yZ
6WDQLFD
4XR9DGLV
%XMDNyZ
ĝZLELH
=LHPLĊFLFH
.R]áyZ,,
àXELH
:LONL,,
àąF]D
&RQFRUGLD,,
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%RMV]yZ
%XMDNyZ,,
Walka
%\FLQD
.áRGQLFD
&KXGyZ,,
=DERU]H,,
GSF
%DUJáyZND
5XGQR,,
.DPLHQLHF,,













Klasa C
21. KOLEJKA:
.RURQD %DUJáyZND  ĝOą]DN
%\FLQD*6)*OLZLFH=D
ERU]H,,=DEU]H QLHRGE\áVLĊ 
.áRGQLFD *OLZLFH  0áRGRĞü
,, 5XGQR  2Uá\ %RMV]yZ 
SDX]D:DOND=DEU]H'UDPD
,, .DPLHQLHF EUDN Z\QLNX 
/.6,,%XMDNyZ*ZLD]GD
,,&KXGyZ

Skat sportowy
WYNIKI
Z 30 MAJA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

+HQU\N%UROD

'DULXV]6NRZURQ 
&]HVáDZ$QWRĔF]\N
=ELJQLHZ&LV]HZVNL
-DQXV]0\V]ND

$OIUHG:DJQHU

%HUQDUG:UyEHO

/HRQDUG6S\UD


7DGHXV].DPF]\N 
0LFKDá)RLW

=ELJQLHZ&LV]HZVNL
'DULXV]6NRZURQ 
-DFHN=DFKHU

=HQRQ1LHPLHF

/HRQDUG6S\UD

(GZDUG1RZDN

-DQXV]1RZDN

-HU]\3OXWD


.ROHMQ\WXUQLHMRGEĊG]LHVLĊF]HUZFDRJRG]LQLHZNOXELH
/:60Ä*DPD´Z.QXURZLH]NROHLF]HUZFDRJRG]LQLH
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ÅŮDENċµGRPHW\
ekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice wspólnie
z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Knurowie przygotowała z okazji Dnia Dziecka miting, w
którym wzięło udział około
150 młodych pływaków z 12
klubów.
Zawody odbył y się na
krytej pływalni w Szczygłowicach, składały się z dwóch
bloków przedzielonych czasem na posiłek. Otwarcia
zawodów dokona ł prezes
TKKF Szczygłowice Piotr
Owczorz, w rolach koordynatorów wystąpili założyciele
sekcji pł y wack iej Tomasz
Rzepa i Dariusz Brachaczek,
a występy młodych sportowców obserwował m.in. Jerzy
Pach, honorowy prezes OM
WOPR Knurów.
Miejsca na podium wśród
zawodniczek i zawodników
S ekcji Pł y wack iej T K K F
Szczygłowice w y walczyli:
Ma k sy m i l ia n Ponichtera
(2 miejsce na 25 metrów
stylem dowolnym 7-latków
i 2 miejsce na 25 metrów
stylem grzbietow ym), Kamil Wycisk (3 miejsce na 25
metrów stylem dowolnym
7-latków), Dawid Bismor (3

S
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miejsce na 25 metrów stylem
grzbietowym 8-latków), Małgorzata Poręba (1 miejsce na
50 metrów stylem dowolnym
10-latków, 1 miejsce na 50
metrów stylem grzbietowym,
1 miejsce na 50 metrów stylem motylkowym), Karolina
Krystek (1 miejsce na 100
metrów stylem grzbietowym
10-latków, 2 miejsce na 50
metrów stylem dowolnym, 2
miejsce na 50 metrów stylem
grzbietowym), Julia Powiecka (1 miejsce na 50 metrów
stylem klasycznym 10-latków, 2 miejsce na 100 metrów
stylem dowolnym), Zuzanna
Marszałek (2 miejsce na 100
metrów stylem grzbietowym
10-latek), Agata Matuszek (3
miejsce na 50 metrów stylem
grzbietow y m 10 -lat ków),
Alicja Powiecka (1 miejsce
na 100 metrów stylem dowolnym 12-latków, 2 miejsce
na 50 metrów stylem dowolnym, 2 miejsce na 50 metrów
stylem grzbietowym), Emilia
Szynkowska (2 miejsce na
50 metrów stylem klasycznym 12-latków, 3 miejsce
na 50 metrów stylem dowolnym), Aleksandra Czerkies
(2 miejsce na 100 metrów
stylem dowolnym 12-latków,
3 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym), Martyna
Surówka (1 miejsce na 50
metrów stylem klasycznym
13-latków, 2 miejsce na 50
metrów stylem dowolnym),
Michał Stolarski (2 miejsce
na 50 metrów stylem grzbietowym 9-latków, 3 miejsce

Foto: Piotr Skorupa
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zawodów z okazji Dnia Dziecka

na 50 i 100 metrów stylem
dowolnym), Wiktor Ciupke
(3 miejsce na 50 metrów
stylem dowolnym 10-latków,
3 miejsce na 50 metrów stylem motylkowym), Michał
Sobieraj (1 miejsce na 50 i
100 metrów stylem dowolnym 11-latków, 3 miejsce na
50 metrów stylem grzbietowym), Szymon Urbański (2
miejsce na 50 metrów stylem
dowolnym 11-latków), Zofia Sontag (2 miejsce na 50
metrów stylem klasycznym
11-latków, 2 miejsce na 100
metrów stylem klasycznym),
Rafał Szopniewski (1 miejsce
na 50 i 100 metrów stylem dowolnym 12-latków, 1 miejsce
na 50 metrów stylem motylkow ym), Dawid Pawlik (1
miejsce na 50 metrów stylem
grzbietow ym 12-latków, 2
miejsce na 50 i 100 metrów

1DEyUGROLJL
ROGERMyZ
iejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie
ogłasza nabór drużyn do
rozgry wek Miejskiej Ligi
Piłki Nożnej Oldbojów. W
rozgr y wkach mogą brać
udział zawodnicy urodzeni
w roku 1977 i starsi. Mecze

M
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odbywać się będą na boisku
ze sztuczną nawierzchnią
przy ul. Ułanów. Zainteresowani proszeni są o kontakt
telefoniczny z Działem Organizacji pod nr 32 335-20-14
lub 602-724-457.
/-/

stylem dowolnym), Jakub
Lewicki (1 miejsce na 100
metrów stylem dowolnym
13-latków, 2 miejsce na 50
metrów stylem dowolnym, 2
miejsce na 50 metrów stylem
motylkowym), Mateusz Śnieżek (1 miejsce na 50 metrów
stylem grzbietowym 13-latków, 2 miejsce na 100 metrów
stylem grzbietowym), Miłosz
Marszałek (1 miejsce na 100
metrów stylem klasycznym
13-latków, 2 miejsce na 50
metrów stylem klasycznym, 3
miejsce na 100 metrów stylem
grzbietowym), Małgorzata
Wasilewska (1 miejsce na 100
metrów stylem klasycznym
13-latków, 2 miejsce na 50
metrów stylem motylkowym,
3 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym), Tomasz
Adamus (2 miejsce na 50
metrów stylem grzbietowym
13-latków, 2 miejsce na 100
metrów stylem dowolnym).
Ponadto 1 miejsce zajęła
knurowska sztafeta mieszana
6x50 metrów stylem dowolnym w składzie: Martyna
Surówka, Jakub Matiaszewski,
Zofia Sopel, Michał Stolarski,
Małgorzata Poręba i Rafał
Szopniewski. Z kolei na trzeciej lokacie sklasyfikowana została sztafeta w składzie: Alicja
Powiecka, Mateusz Majewski,
Zofia Sontag, Igor Poźniak, Julia Powiecka i Wiktor Ciupke.
PiSk
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Im starsze
tym cenniejsze

Foto: MOSiR
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mprezę, która uświetni
Dni Knurowa, organizuje
Knurowskie Stowarzyszenie Klasyków przy wsparciu
Centrum Kultury i Urzędu
Miasta. KDK to połączenie
zlotu zabytkowych samochodów z rajdem turystycznym.
K lasyki motor yzacji, wyprodukowane przed
1990 rokiem, spotykają się
w tym roku w Sośnicowicach
o godz. 9, w siedzibie firmy
TRAKOR, mieszczącej się
przy ulicy Powstańców 4B.
Stamtąd (około godz. 10.30)
po rejestracji załóg, słodkim
poczęstunku i po wykonaniu próby sprawnościowej,
uczestnicy rajdu kierować się
będą do Zabrza. Po drodze
kierowcy będą mieli okazję
zwiedzić Radiostację Gliwi-

Dzieci i ryby
-DNFRURNX.RáRQU3ROVNLHJR=ZLą]NX
:ĊGNDUVNLHJRZ.QXURZLHL6WRZDU]\V]HQLH
:ĊGNDUVNLHÄ*yUQLN,,´]RUJDQL]RZDá\
]RND]ML'QLD']LHFND]DZRG\ZĊGNDUVNLH
ce. Przyjazd pierwszej załogi
do Zabrza planowany jest
około godz. 13.00. Finał imprezy odbędzie się w Knurowie na Placu 700-lecia,
w godz. 16.00-18.00.

Szczegółowe informacje
o rajdzie można znaleźć na
stronie Knurowskiego Stowarzyszenia Klasyków na
facebooku.
/sisp/

R

ywalizacja amatorów
wędkowania rozegrała
się na dwóch stawach.
Przy „Moczurach” chłopcy i dziewczęta wystartowali
w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród dziewczynek
w wieku od 5 do 9 lat zwyciężyła Elena Szulc, druga
była Hanna Pankiewicz, zaś
na ostatnim stopniu podium
stanęła Milena Porembska.
Chłopc y nie pozostawa li
w tyle. W pierwszej kategorii
wiekowej bezkonkurencyjny
okazał się Karol Miłosz, II
miejsce zdobył Kacper Walczyk, a III - Bernard Kufieta.
Wśród dziewcząt (10-14 lat)
triumfowała Zofia Bogdano-

wicz, na pudle stanęły też Natalia Staniczek i Tatiana Leśniak.
I miejsce wśród chłopców (1014 lat) zajął Jakub Piasecki, II
zdobył Patryk Borucki, a III
- Mateusz Parzybut.
Nieco skromniej wyglądała lista uczestników zawodów rozegranych na stawie
„Jaskinia”. Nie było za to wędkarza, który nie otrzymałby
nagrody. Laureaci otrzymali
ponadto okazałe puchary.
Wś r ó d s z c z ę ś l i w c ó w
z grupy wiekowej 7-10 lat
najlepsza była Nikola Sikora,
II miejsce zdobyła Hanna
Kałużny, a III - Emilia Pochopień. W grupie od 11 do
15 lat triumfował Kacper

Machoczek, drugie miejsce
zajął Patryk Walder, a trzecie
Michał Skarbek.
Zwycięzcom i uczestnikom nagrody wręczali i gratulowali: prezydent Knurowa
Adam Rams, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa, jego zastępca Jerzy Pach,
prz ewod n icz ąc y Kom isji
Sportu, Turystyki, Rekreacji
i Promocji Zdrowia Joachim
Machulik oraz radny Robert
Furtak.
Wa r to nad m ien ić , ż e
w organizację zawodów włączyły się także Urząd Miasta
i Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji.
/g/
Foto: MOSiR

informacja własna wydawcy

Knurów
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podziękowania
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