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Knurów. Lato z LWSM
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ydzień temu firma Casting
Tako Media ogłosiła przesłuchanie do seriali paradokumentalnych.
- Od osób chętnych do wzięcia
udziału nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia – zachęcała
Marlena Jasion z firmy Casting Tako
Media. – Wystarczy przyjść, wypełnić
krótką ankietę, przeczytać scenariusz

T

i odegrać krótką, 3-minutową scenkę
przed kamerą. Każda osoba zostaje
wpisana do naszej bazy danych, a z
wybranymi osobami kontaktuje się
bezpośrednio osoba odpowiedzialna
za obsadę roli.
W niedzielę, do MOSIR w Szczygłowicach, przyjechało kilkanaście
osób z nadzieją na przygodę. Oliwię
Świtek i Wiktorię Kołodziejczyk,

Knurów
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ubiegły wtorek wieczorem do Staży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie
o kilku osobach obrzucających butelkami ogrodzenie myjni samochodowej. Na miejscu funkcjonariusze zastali trzy osoby. Jedną z nich
wylegitymowano, druga... nie była w stanie tego uczynić, natomiast trzecia
odmówiła ich podania. W tej sytuacji zostały przewiezione na Komisariat
Policji, gdzie ustalono dane osobowe. Dla najbardziej opornego osobnika
cała ta błaha – wydawałoby się – historia skończyła się mandatem.
/bw/

uczennice Miejskiego Gimnazjum nr
1, spotkaliśmy tuż przed wejściem na
casting. Co je tutaj sprowadza?
- Przyszłyśmy z ciekawości, może
trochę z nudów – tłumaczą dziewczyny. – Chcemy się sprawdzić, zrobić w
życiu coś nowego.
Jeśli knurowianki spodobają
się filmowcom, mają szansę zagrać
w takich produkcjach Polsatu, jak
„Dlaczego ja?”, „Trudne sprawy”,
„Zagadki kryminalne” czy „Pamiętniki z wakacji.
- Jest nam obojętne, gdzie i kogo
zagramy – damy radę zarówno jako
amantki jak i jako zły charakter –
śmieją się.
Oliwia i Wiktoria weszły na
przesłuchanie razem. Otrzymały
zadanie – krótką, choć wymagającą,
scenkę do odegrania. Po wyjściu nie
kryły emocji.
- Było interesująco… - mówi z
wyraźną ulgą Wiktoria.
- Scenka nie była trudna do zagrania, choć musiałam powstrzymywać śmiech – dodaje Oliwia.
Teraz dziewczynom pozostaje
tylko czekać na wiadomość już z
konkretną propozycją.
- Szansa jest zawsze! Poczekamy,
zobaczymy. A nuż telefon zadzwoni…
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W niedzielny wieczór doszło do
pobicia mężczyzny w rejonie sklepu
spożywczego przy al. Lipowej. Ten
czyn nie uszedł sprawcy na sucho.
Namierzyła i zatrzymała go Straż
Miejska. Został doprowadzony do
Komisariatu Policji w Knurowie.
Policjanci prowadzą też dalsze czynności w tej sprawie.
Tego samego dnia, po godz. 23,
strażnicy miejscy po krótkim pościgu ujęli mężczyznę podejrzanego
o uszkodzenie pojazdu służbowego
SM. Także w tym przypadku sprawą
zajmuje się KP Knurów.

- Może znajdziecie w szafach
niepotrzebne ręczniki, koce, prześcieradła – wam już się nie przydadzą, a
zwierzaki przyjmą każdą ilość. Zbieramy również transportery, smycze,
miseczki i oczywiście żywność: makarony, ryż, karmy dla zwierząt i kotów
2

– wylicza knurowianka. – Osoby,
które chcą pomoc, proszę o kontakt
telefoniczny – nr tel. 785 955 671, lub
poprzez portal Facebook. W imieniu
swoim oraz miauczących i szczekających braci mniejszych z góry dziękuję!
/-/

Knurów
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Około 30 osób starło się ze sobą
w nocnej (po godz. 23) bójce w sobotę. Do zdarzenia doszło w rejonie
placówek handlowych przy al. Lipowej. W rozdzieleniu dwóch wrogich
grup udział wzięli strażnicy miejscy
i policjanci.

31 sierpnia, czyli niejako na pożegnanie wakacji, LWSM zaprasza
dzieci do Klubu Lokatorek, gdzie
zaplanowano konkursy, gry i zabawy
(począwszy od godz. 12).
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów i odpłatności dostępne
są na plakatach informacyjnych i
w klubach osiedlowych: Gama (tel.
32 235 10 15), Lokatorek (tel. 32 235
19 08) i Maluch (32 235 17 65).
/bw/
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roponujemy zajęcia świetlicowe, w ramach których
organizowane będą: warsztaty plastyczne, gry i zabawy, konkursy
sprawnościowe, warsztaty kulinarne,
turnieje tenisa stołowego i w piłkarzyki oraz przy odpowiednich warunkach pogodowych turnieje sportowe
na boiskach szkolnych – informują
pracownicy spółdzielni.
W planie są wyjazdy do kina
Cinema City w Gliwicach (26 lipca
i 30 sierpnia).
Atrakcyjnie zapowiadają się
jednodniowe wypady. 14 lipca i 25
sierpnia dzieci pojadą do Bargłówki,
gdzie przewidziano przejazd dorożkami, gry i zabawy oraz ognisko z
pieczeniem kiełbasek (pozostałe
wyjazdy w ramce).
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Dwie kobiety o ciemnej karnacji
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olicjanci z Knurowa prowadzą
dochodzenie w sprawie kradzieży dokonanej w Przyszowicach. Pod pretekstem napicia się
wody dwie nieznane kobiety ukradły
pieniądze oraz złotą biżuterię. Poszkodowana 80-latka z Przyszowic
oszacowała straty na ok. 3500 zł. Po
kradzieży kobiety szybko opuściły
posesję i wsiadły do czekającego na
nie samochodu.
Podobna sytuacja miała miejsce także w Gliwicach, w dzielnicy
Ostropa. Sąsiadka starszej pani zainteresowała się samochodem marki
Renault 19 na niemieckich (berlińskich) numerach rejestracyjnych
i wkroczyła do akcji, przeganiając
dwie kobiety oraz ich kompana. Po-

licja gratuluje jej wzorowej postawy.
Oba przypadki łączy sposób
działania i rysopisy sprawców. Pojazd, którym się przemieszczali, to
obecnie rzadko spotykany model. W
razie zauważenia takiego samochodu policja prosi o kontakt, uczulając
zarazem, by reagować.
- Gdy coś nas zaniepokoi, widzimy podejrzane osoby, dzwońmy pod
numer alarmowy 997 - radzi rzecznik
prasowy KMP Gliwice, nadkom. Marek Słomski. - Zgodnie z przepisami
policjant zapyta o nasze dane, pamiętajmy jednak, że możemy je zastrzec
i przekazać informację anonimowo.
Ważne, by ze zgłoszeniem nie czekać,
tylko dzwonić natychmiast.
oprac. /g/
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służby ratunkowe, wprowadzono
ruch wahadłowy.
- 35-latek otrzymał mandat
w wysokości 500 złotych oraz 10
punktów karnych – dodaje rzecznik Słomski.
Jb, foto: Mariusz Jainta
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o pierwszego ze zdarzeń
doszło około godz. 9.45.
Jak informuje gliwicka Komenda Miejska Policji, 53-latek z
Knurowa prowadzący opla merivę
potrącił 69-latkę przechodzącą przez
oznakowane przejście dla pieszych.
Na miejsce przybyła straż pożarna,
pogotowie ratunkowe i policja.
Kobieta została przewieziona na
badania do Katowic. Na razie nie
znamy szczegółowych okoliczności
tego potrącenia – ustala je policja.
- Nie widziałam, jak do tego
doszło. Usłyszałam tylko huk, a
potem zobaczyłam leżącą kobietę.
Wezwałam pogotowie – mówiła nam
jedna z osób spotkanych na miejscu
zdarzenia.
Zajście na „zebrze” zgromadziło
wielu przechodniów i mieszkańców
pobliskich bloków. Ich poruszenie
było tym większe, że to nie pierwszy
przypadek potrącenia na tym właśnie przejściu.
- Trzeba wreszcie coś zrobić, aby

kierowcy nie jechali tędy tak szybko –
mówił Bogdan Danielak, który sam
przed kilku laty został potrącony w
tym miejscu. Teraz zbierał tu podpisy pod wnioskiem o wzniesienie
przejść dla pieszych, licząc że to
zwiększy bezpieczeństwo na drodze.
Z kolei inni mieszkańcy zwracają
uwagę, że kierowcy na tym odcinku
mają utrudnioną widoczność. Jak
mówią, przyczyniają się do tego gałęzie drzew, a także barierki ciągnące
się wzdłuż chodnika.
– Mają sprawiać, żeby ludzie nie
przechodzili przez jezdnię gdziekolwiek, no i dobrze. Ale przy okazji te
wysokie barierki sprawiają, że słabo
widać przechodniów czekających na
przejście na pasach – skarżył się jeden
ze szczygłowickich kierowców.
Niemal w tym samym miejscu, zaledwie kilka godzin później,
między 13.00 a 13.30, miała miejsce kolizja trzech samochodów.
Audi prowadzone przez mieszkańca
powiatu gliwickiego zatrzymało

się przed przejściem dla pieszych.
Jadący za nim kierowca opla astry
z Raciborza również wyhamował,
jednak następny w ciągu samochodów – rybniczanin prowadzący
mazdę – nie zdołał tego zrobić i
najechał na poprzedzające go auto,
powodując efekt domina. Kierowcy opla i audi ponieśli szkody, zaś
31-latek prowadzący mazdę został
ukarany 500-złotowym mandatem.
Tym razem, na szczęście, wśród
pokrzywdzonych nie było pieszych.
Warto przypomnieć, że piesi stanowią aż około 40% wszystkich ofiar
wypadków drogowych w Polsce. W
przeciwieństwie do poruszających się
samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą też
liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa, dlatego kierowcy powinni zachować wobec
nich szczególną ostrożność i na widok
znaków informujących o przejściu dla
pieszych – zwolnić.
MiNa
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ak informuje nadkom. Marek
Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach,
35-letni motocyklista nieprawidłowo wyprzedzał citroena, kierowanego przez 40-latkę. Chwila nieuwagi i motocykl wpadł do rowu.
Na miejscu kolizji pojawiły się
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Kierowca omijający słupek z lewej, musi
liczyć na łut szczęścia.
Jak dowiadujemy się w Urzędzie
Miasta Knurów, to, że przy studzience
stanął słupek, ma związek z usterką, której usunięcie jest zadaniem wykonawcy
niedawnego remontu. Według informacji uzyskanych w Wydziale Inwestycji,
usterka była już zgłaszana wykonawcy,
a ten następnie poinformował o jej usunięciu. Jednak najwyraźniej coś poszło
nie tak, bo słupek znów pojawił się na
tym samym miejscu. Wydział Inwestycji ponownie zasygnalizował problem
wykonawcy remontu. Można mieć nadzieję, że tym razem fachowcy poradzą
sobie z problematyczną studzienką i że
wkrótce słupek z ul. Wolności przestanie działać na nerwy kierowcom.
MiNa

Foto: Mirella Napolska
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akiś czas temu na niedawno remontowanej ulicy Wolności pojawił się
słupek, który irytuje zmotoryzowanych mieszkańców.
– Stoi na samym środku jezdni, na
bardzo niebezpiecznym łuku – mówi
nasz Czytelnik. – I tak już chyba od kilkunastu tygodni. Na chwilę znika, potem
znów powraca jak jakiś koszmar. Stoi w
pobliżu studzienki ściekowej. Ciekawe,
czego fachowcy nie potrafią naprawić,
że ciągle go tam stawiają. Czy musi tam
stać tak długo, aż dojdzie do jakiegoś
nieszczęścia?
Na wąskiej drodze słupek można
ominąć tylko z jednej strony. Choć ten
odcinek ulicy Wolności nie jest może
zbyt ruchliwy, to łuk, po jakim biegnie
jezdnia, sprawia, że nie widać samochodów nadjeżdżających z przeciwka.
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kwietniu 2015 roku knurowsk i Urz ąd M ia st a
zlecił opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji
sanitarnej na Farskich Polach. Firma
zabrała się do pracy, gdy wyszło na
jaw, że w pasach ulic znajdują się
stare gazociągi. Okazało się, że nie
sposób zaprojektować kanalizacji w
przepisowy sposób – z zachowaniem
1,5-metrowej odległości od starego
gazociągu. Problemu by nie było,
gdyby chodziło o nowy gazociąg,
gdyż w takim przypadku wystarczy
zachowanie półmetrowej odległości.
Teoretycznie było jeszcze jedno
rozwiązanie: budowa kanalizacji
wzdłuż drogi, ale przez prywatne
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związane z budową przepompowni
wód pobliskiego potoku Knurówka.
Inwestycja jest prowadzona przez
Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.
i ma na celu ochronę rejonu ul.
Niepodległości przed nadmiernym

/bw/
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hodzi o dom jednorodzinny
i budynek gospodarczy w
okolicy ronda Zacisze. Choć
na oko oba budynki były w dobrym
stanie, to ich rozbiórka najwyraźniej była nieunikniona. Prace są

tereny. Na to jednak nie było zgody
mieszkańców.
W tej sytuacji magistrat wystąpił
do Polskiej Spółki Gazownictwa z
wnioskiem o przebudowanie sieci
gazowniczej. PSG ze zrozumieniem
odniosła się do oczekiwań miasta.
Rozpoczęto opracowywanie projektu przebudowy gazociągu. Prawdopodobnie do 30 września zostanie
ukończony. Tym samym otworzy się
droga do realizacji inwestycji.
- Wówczas moglibyśmy z powrotem wrócić do zamierzeń związanych z
budową kanalizacji sanitarnej – mówi
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich UM Knurów.

zawodnieniem. Prace rozpoczęły
się w kwietniu, a na ich zakończenie
wykonawca ma czas do końca bieżącego roku.
MiNa
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<ŝĞƌŽǁĐǇŝŐŶŽƌƵũČǌŶĂŬŝ
Jakim prawem kierowcy bezkarnie tarasują drogi pożarowe? Ano
takim, że znak „droga pożarowa - nie
zastawiać” nie daje funkcjonariuszom podstaw do interweniowania.
Pod koniec 2016 roku Komendant Główny PSP sygnalizował
Biuru Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji problem coraz
częściej zablokowanych dróg pożarowych. W konsekwencji do komend wojewódzkich trafiło pismo
wskazujące na możliwość karania
niesubordynowanych kierowców,
jeśli znakowi „droga pożarowa - nie
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Po pierwsze: edukacja
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zy mieszkańcy wieżowców w
Knurowie i Szczygłowicach
mogą spać spokojnie po tym,
co wydarzyło się 7 czerwca przy
ul. Łokietka 4, a tydzień później w
Londynie? To pytanie zadaliśmy zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, mł. bryg.
Andrzejowi Bąkowi i rzecznikowi
Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Gliwicach, bryg.
Dariuszowi Mrówce.
- Powinni czuć się bezpieczni
– uspokaja mł. bryg. Bąk. - Nasza
jednostka ma na wyposażeniu 25-metrowy podnośnik. W razie potrzeby
możemy liczyć na wsparcie kolegów
z Gliwic. Stamtąd też przyjechała
do pożaru wieżowca 42-metrowa
drabina.
Aby strażacy mogli z niej w pełni
skorzystać, wóz musiał podjechać do
płonącego budynku możliwie najbliżej. Rzecznik Mrówka przyznaje, że
feralnej nocy utrudniały to zaparkowane samochody.
- Dojazd z jednej strony był przez
to w ogóle niemożliwy. Udało się z
drugiej dzięki strażakowi, który składał w zaparkowanych samochodach
boczne lusterka, i precyzji operatora
drabiny. Miejsca między naszym
wozem a samochodami było tyle, że
zmieściłoby się tam pudełko zapałek.
W sytuacji, gdy cenna jest każda
sekunda, marnowanie czasu na manewrowanie może kosztować czyjeś
życie. Kiedy strażacy dotarli na ul.
Łokietka 4, pożar był już na tyle
rozwinięty, że 45-latek w mieszkaniu
na X piętrze nie miał szans przeżyć.

zastawiać” towarzyszą „zakaz postoju” lub „zakaz zatrzymywania się”.
„Zwracam się z prośbą o spowodowanie odpowiedniego zadaniowania policjantów, aby w toku normalnej służby zwracali uwagę i reagowali
na przypadki zastawiania dróg pożarowych” - czytamy w piśmie.
Przy wieżowcach na os. 1000-lecia nie ma znaków informujących
o drogach pożarowych. Są za to
zakazy zatrzymy wania się. Nie
wszyscy kierowcy je respektują. I
choć Straż Miejska podejmuje interwencje, których efektem są z reguły pouczenia, to często słyszy na
usprawiedliwienie, że na osiedlach
(m.in. 1000-lecia) brakuje miejsc
parkingowych.

DŽŬƌǇƉŝŽŶŝy/ƉŝħƚƌŽ
Po zakończeniu akcji gaśniczej
wielu mieszkańców wieżowca przy ul.
Łokietka 4 zastanawiało się, dlaczego
strażacy nie skorzystali z mokrego
pionu (instalacji stale wypełnionej
wodą pod ciśnieniem z ujściem na
każdym piętrze), tylko z węża, który
musieli rozwijać na X piętro.

Strażacy przekonują, że nie wiedzieli o istnieniu instalacji w wieżowcu.
- Mokry pion zobaczyłem dopiero
na drugi dzień po pożarze - usłyszeliśmy od zastępcy dowódcy JRG
Knurów.
Rzecznik KM PSP zauważył, że
jeśli strażacy mieliby użyć instalacji,
musieliby najpierw wcześniej na niej
poćwiczyć i mieć pewność, że jest
sprawna.
- Nie mam informacji, by mokry
pion w tym wieżowcu został przez nas
odebrany - dodał.
Z kolei mł. bryg. Andrzej Bąk
zapowiedział, że przyspieszy termin
corocznych ćwiczeń w tego typu
obiektach, by uniknąć kolejnych
zaskoczeń, jak choćby to, że na XI
piętrze wieżowca, gdzie powinna
mieścić się pralnia z suszarnią,
mieszkają ludzie.
Kontrola, jaką po pożarze strażacy przeprowadzili przy ul. Łokietka
4 wykazała, że wieżowiec nie został
wyposażony w przeciwpożarowy
wyłącznik prądu, brakowało też
zgodnego z Polską Normą znaku

przy głównym kurku gazu.
- Nie przestawiono nam dokumentów potwierdzających sprawność
i parametry hydrantu zewnętrznego
nadziemnego, stanowiącego źródło
wody do celów przeciwpożarowych
- poinformował Przegląd rzecznik
KM PSP. - Budynek został wyposażony w zawory hydrantowe na wszystkich kondygnacjach za wyjątkiem tej
najwyższej (XI piętro - przyp. red.).

Straż zw róciła uwagę, że w
pierwszej kolejności za stan ochrony przeciwpożarowej w obiekcie
odpowiada jego właściciel, czyli np.
wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia jako całość, a nie tylko zarząd.
Wyrywkowe kontrole prowadzone są w losowo wybranych budynkach. Zdaniem rzecznika nie ma
możliwości i potrzeby kontrolowania wszystkich budynków na osiedlu.
Dotychczasowe kontrole wieżowców w Knurowie i Szczygłowicach wykazywały nieprawidłowości
dotyczące m.in. niezapewnienia
właściwych warunków ewakuacji,
braku instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, ich niesprawności
lub braku wymaganych okresowych
przeglądów.
W ocenie straży ważniejsza jest
edukacja i poprawa świadomości mieszkańców niż kontrole o
ograniczonym zakresie. KW PSP
organizowała niedawno spotkania
edukacyjne adresowane do kilkudziesięciu zarządców z terenu powiatu gliwickiego.
Ustalono, że prawdopodobną i
przypuszczalną przyczyną pożaru
w wieżowcu przy ul. Łokietka 4 było
zaprószenie ognia.
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rótka uroczystość rozpocznie
się o godz. 15. Kto chętny, może
zobaczyć, jak wygląda placówka „od
środka” – dyrekcja zaprasza w progi

K

pachnącego świeżością obiektu.
Dla tych, co nie będą mieli czasu
bądź możliwości zajrzenia do żłobka,
publikujemy specjalny zestaw fotek

wykonanych na początku tygodnia.
Wystarczy popatrzeć, by ponownie
chcieć być dzieckiem...
/bw/
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– zapewnia Andrzej Porada

e wrześniu 2016 roku radny
Andrzej Porada zwrócił się do
wicestarosty Ewy Jurczygi o pomoc w
sprawie hałasu z wiaduktu nad stawem
Moczury, który mąci spokój okolicznym mieszkańcom. Nie dość, że łomot
emitują samochody przejeżdżające po
dylatacjach na estakadzie, to jeszcze
lustro wody zwielokrotnia uciążliwe
dźwięki.
Wicestarosta zainteresowała tematem Krystiana Kiełbasę, radnego
Śląskiego Sejmiku Samorządowego
oraz posła Piotra Pyzika. Pierwszy
złożył w tej sprawie interpelację do marszałka województwa śląskiego, który
zobowiązał Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad do wykonania
przeglądu ekologicznego problematycznego odcinka drogi. Drugi zwrócił
się do dyrektora GDDKiA o zajęcie się
problemem, informując równocześnie

W

Ministerstwo Środowiska.
Machina urzędnicza ruszyła. W lutym Ministerstwo Środowiska określiło
właściwą dla miejsca metodykę badania
hałasu, a miesiąc później marszałek
województwa śląskiego zobowiązał
GDDKiA do przedłożenia przeglądu
ekologicznego do 30 listopada.
Katowicki oddział GDDKiA odwołał się od decyzji, a minister środowiska
częściowo ją uchylił, orzekając w jaki
sposób ma być określone oddziaływanie akustyczne wiaduktu na otoczenie.
Ponadto minister zaznaczył, że należy
je przeprowadzić do 30 września 2018
roku (sic!).
Ewa Jurczyga zwraca uwagę na
skomplikowaną procedurę i to, że od
każdej decyzji GDDKiA może się odwołać. To, niestety, skutkuje przesunięciem terminu pomiarów hałasu.
/g, sisp/
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WOPR w Knurowie.
Do bardzo wielu wypadków nie
doszłoby, gdyby nie lekkomyślność
przyszłych topielców.
- Nie brak osób wchodzących do
wody w miejscach zabronionych.
Czynią to mimo tablic zakazujących
pływania – dodaje prezes Pach.
– Kąpiel w miejscach niezabronionych, ale jednak niestrzeżonych,
wcale nie musi być bezpieczniejsza.
Przeciwnie, może okazać się bardzo
zdradziecka.
I tak faktycznie jest. W ostatnich
latach około stu osób rocznie tonęło,
zażywając kąpieli w miejscach niestrzeżonych, ale nie zabronionych.
To była najczęstsza przyczyna utonięcia. Paradoksalnie znacznie rzadziej ludzie toną w miejscach, gdzie
kąpiel jest zabroniona.
W Knurowie jest kilka akwenów.
Przyciągają, zwłaszcza w upalne dni.
Mimo przestróg zdarzają się osoby,
które nie potrafią się przemóc i
wchodzą do wody w miejscach niestrzeżonych.
- Także w tym roku nie da się

wykluczyć tego typu zachowania –
obawia się nasz rozmówca.
Knurowscy ratownicy z Oddziału Miejskiego WOPR zapowiadają
inspekcje niestrzeżonych akwenów. Czynią tak od lat wspólnie ze
strażnikami miejskimi i Policję. Te
inspekcje mają sens, gdyż niemal za
każdym razem ujawniają przypadki
niefrasobliwości, a nawet skrajnej
nieodpowiedzialności, amatorów
kąpieli „na dziko”. Do najbardziej
popularnych miejsc należą zbiorniki
za ROD „Pod Różą” w Szczygłowicach, staw Zacisze i akwen przy ul.
Przemysłowej.
Zazw yczaj słowna perswazja
przynosi efekty. Jeśli to nie pomaga,
bardziej dyscyplinujące okazją się
mandaty.
- Za kąpiel w niedozwolonym
miejscu grozi mandat do 250 zł –
mówi prezes Pach.
Za skrajnie nieodpowiedzialna
uważana jest kąpiel „na dziko” w
rzece. W Knurowie do Bierawki nikt
o zdrowych zmysłach nie wejdzie, ale
podczas letnich wyjazdów pokusa

.ąSDüVLĊQDG]LNR"3RFRVNRURQD=DFLV]X
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ochłody w rzecznym nurcie pewnie
się pojawi. To może być śmiertelna
pułapka. Zagrożeniem są wiry, doły
i zapadliska w dnie, silny i zmienny
nurt, a nawet płynące z prądem rzeki
przedmioty.
Jak ustrzec się niebezpieczeństwa?
- Najlepiej go unikać i nie kusić
złego losu. Korzystać z legalnych
kąpielisk, zwłaszcza takich z ratow-

nikiem i powiewającą białą f lagą
- sugeruje prezes Pach. – A nade
wszystko kierujmy się zdrowym rozsądkiem...
W Knurowie alternatywą dla kąpieli na dziko jest zmodernizowane
kąpielisko na Zaciszu. Ma wszystko,
co trzeba, by świetnie odpocząć.
Warto o tym pamiętać, a jeszcze
lepiej na nie zaglądać.
/bw/

Seniorzy w Brennej

Knurów, Brenna, Zielona
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kwietniu utonęło 20 osób,
w maju - 40, a do połowy
czerwca woda pochłonęła
24 istnienia. Prawie nie ma dnia, by
ktoś nie zginął w topieli.
A przecież jeszcze tak naprawdę
nie zaczęły się prawdziwe letnie
upały...
W 2015 r. utonęło 709 osób, w
2014 r. – 646.
Na tle Unii Europejskiej Polska
jest krajem topielców. W naszym
kraju ryzyko utonięcia jest średnio
dwukrotnie wyższe niż w krajach
unijnych. Najczęściej toną mężczyźni w wieku 45-59. W ubiegłej
dekadzie co czwarta ofiara była pod
wpływem alkoholu. Niewykluczone,
że ten odsetek jest jeszcze wyższy, bo
w niemal połowie przypadków nie
ustalono przyczyny utonięcia.
– Dla będących „pod wpływem”
nawet spokojna toń to śmiertelna pułapka - ostrzega Jerzy Pach, członek
Zarządu Wojewódzkiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, a zarazem prezes honorowy Oddziału Miejskiego

Foto: mosquidron/MOSiR Knurów
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azwyczaj spotykamy się
w „Gamie”, ale tym razem
zdecydowaliśmy, że zebranie przeprowadzimy w plenerze – mówi
Przeglądowi Zygfryd Mazur,
przewodzący Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Knurowie. – Uwagę skierowaliśmy
na Brennę.
W malownicze rejony Śląska
Cieszyńskiego w ostatni poniedziałek maja wybrało się ponad
50 osób.
- Formalnościom szybko stało
się zadość, a potem oddawaliśmy

się relaksowi – dodaje nasz rozmówca.
Nie było to trudne, tym bardziej, że o dobry nastrój knurowian
zadbał miejscowy muzyk. Góralskie nuty niosły się po okolicy...
Kilka dni później spora reprezentacja seniorów udała się do
Zielonej, gdzie około pół tysiąca
emerytów i rencistów bawiło się
na biesiadzie wojewódzkiej.
- Imprezę prowadził aktor i
kabareciarz Andrzej Potempa, a
biesiadnikom przygrywał zespół
Karpowicz Family – wspomina
prezes Mazur.

Dla trójki knurowian wypad
miał szczególnie słodki smak.
Znaleźli się w gronie szczęśliwców, którzy wylosowali jedne
z głównych nagród: telewizor,
rower i... odkurzacz.
Usatysfakcjonowani udanymi wojażami seniorzy przymierzają się do kolejnych wycieczek.
Tym razem za cel wybrali Olzę i
Wadowice.
- Jeśli ktoś chce do nas dołączyć, serdecznie zapraszamy – zachęca do włączenia się do działalności związku Zygfryd Mazur.
/bw/

Foto: archiwum PZERiI

*G\JyU\QDZLGRNXSU]\MDFLHOVNLHZLĊ]LáDWZLHMVLĊ]DFLHĞQLDMą
'REU]HZLHG]ąRW\PNQXURZVF\VHQLRU]\1LFG]LZQHJRĪHMHGQR
]HVZRLFK]HEUDĔSRVWDQRZLOL]RUJDQL]RZDüZJyUVNLHMVFHQHULL

Przegląd Lokalny Nr 25 (1265) 22 czerwca 2017 roku

Biesiada w Zielonej

7

Seniorzy w Brennej

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

-DNXE0LHU]ZD]RVWDáQDJURG]RQ\
]DRVLąJQLĊFLDZROLPSLDG]LH
PDWHPDW\F]QHM

:W\PURNX/DXUHP.QXURZD]RVWDOLXKRQRURZDQL$GDP6RELHUDMVNL
L.OXE6SRUWRZ\6SDUWDQ.QXUyZ

6WDQLVáDZ.DUSLHO%XáHFND
])XWXUH)RON
=HEUDQLQDZLGRZQLQLHV]F]ĊG]LOLEUDZ

3LRVHQNĊJUXS\4XHHQĞSLHZDOLZV]\VF\

We Are The Champions...
.XOPLQDF\MQ\PSXQNWHPSLąWNRZHMLQDXJXUDFMLWU]\GQLRZHJRĞZLĊWD
PLDVWDE\áRZUĊF]HQLH/DXUyZ.QXURZD7HJRURF]QLQDJURG]HQLVą
PLVWU]DPLQLHW\ONRQDVFHQLHOXEQDVSRUWRZHMPDFLHDOHLZĪ\FLX
rzydniowe obchody święta
miasta zainaugurowała piątkowa gala, zorganizowana
w Domu Kultury. W sali widowiskowej zasiedli samorządowcy, zarówno
miejscy (prezydent miasta Adam
Rams, jego zastępcy – Barbara Zwierzyńska i Piotr Surówka, przewodniczący Rady Miasta Knurów Tomasz
Rzepa, radni), jak i powiatowi (ze starostą gliwickim Waldemarem Dombkiem). Parlamentarzystów reprezentowała Krystyna Szumilas i Czesław
Sobierajski. Podczas Dni Knurowa
przyjeżdżają tu goście z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych. Tak było
i tym razem – na gali nie mogło zabraknąć przedstawicieli słowackiego
Svitu i węgierskiego Kazincbarcika.
Wśród gości inauguracyjnej akademii
byli również przedstawiciele szkół,
firm, instytucji. Galę prowadził Piotr
Skorupa – nasz redakcyjny kolega.
Kulminacją uroczystości było
wręczenie Laurów Knurowa. To wyróżnienie, przyznawane przez Radę
Miasta, jest formą docenienia przez
samorząd za aktywność i wysiłek
na rzecz knurowskiej społeczności.
Honorowane są nim osoby fizyczne
oraz instytucje. Tegoroczny Laur
Knurowa w tej pierwszej kategorii
otrzymał Adam Sobierajski, utalento-

T
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wany i utytułowany tenor, związany
m.in. z Operą Krakowską i Operą
Bytomską, a przede wszystkim –
z Knurowem, w którym mieszka od
dziecka. W Knurowie znają go i cenią
nie tylko wielbiciele opery – Adam
Sobierajski chętnie i często angażuje
się w działalność społeczną czy charytatywną. Laur Knurowa dedykował
w piątek swojej rodzinie.
- To niesamowite, że udało się
dzięki tej nagrodzie udało się zebrać
w jednej sali osoby, które były i są
ważne na mojej drodze – mówił knurowski tenor. – Jest pani Stefania Kopeć z „Siódemki”, która jako pierwsza
zauważyła, że z moim głosem „coś
jest nie tak”. W liceum był chór Schola Cantorum i obecny tu prof. Jerzy
Pogocki. Później prof. Jan Ballarin
„wysłyszał” mnie i wprowadził na
Akademię Muzyczną. Tam trafiłem
do profesor Alicji Słowakiewicz-Wolańskiej. Ona też jest dziś na sali. I są
również moi przyjaciele ze sceny.

:ĞƐƚĞƑŵǇǌǁĂƐĚƵŵŶŝ

Instytucją wyróżnioną w tym
roku Laurem Knurowa jest Klub Sportowy Spartan Knurów, reprezentowany w piątek przez swojego założyciela,
Sławomira Tokarza. Jednym z założeń
Spartana jest upowszechnianie wśród

knurowian pasji do sportów walki,
i promocja aktywnego, wolnego od
nałogów, stylu życia. Szczególnie
cenna jest tu współpraca z młodzieżą.
Dziękując za wyróżnienie, Sławomir
Tokarz przywołał na koniec swoje
motto, będące cytatem słów Jana
Pawła II: wymagajcie od siebie, choćby
inni od was nie wymagali. Wyróżnieni
odebrali Laury Knurowa z rąk prezydenta Adama Ramsa i przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Rzepy.
- To my wam jesteśmy wdzięczni,
gratulujemy i jesteśmy z was dumni –
odpowiadał Adam Rams na podziękowania laureatów. – Pokazujecie,
że można pogodzić talent, profesję,
pomaganie, rodzinę, robiąc wszystko
z wielkim zaangażowaniem.
Kolejną tradycją akademii inaugurujących Dni Knurowa stało
się wręczanie uczniom nagród prezydenta za szczególne osiągnięcia
naukowe. W tym roku trafiły one do
Jakuba Mierzwy z Zespołu Szkół nr
1 w Knurowie (laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
z matematyki) i Karoliny Jałowieckiej, uczennicy LO „Filomata”
w Gliwicach (laureatki olimpiady
o żywieniu i żywności). Dziękowano
również nauczycielom obojga nagrodzonych, którzy przygotowywali ich

do olimpiad – Barbarze Makowskiej
z ZS nr 1 i Sabinie Wesoły z „Filomaty” – oraz ich rodzicom. Nagrody
wręczyli prezydenci: Adam Rams
i Piotr Surówka.
Przedsma k iem muzycznych
atrakcji czekających knurowian
w sobotę i niedzielę na Placu 700-lecia, był koncert, który zwieńczył
piątkową galę. Wystąpił – a jakżeby
inaczej – Adam Sobierajski wraz
z przyjaciółmi. W pierwszej części
koncertu królowały operetkowe klimaty (wśród solistów, oprócz laureata, Iwona Socha, Dariusz Stachura,
i głos spoza świata operetki – Michał
Gasz), w drugiej wystąpił zespół Future Folk (gwiazdy ubiegłorocznych
Dni Knurowa). Finałowym utworem
był „We Are The Champions” z repertuaru zespołu Queen. Widownia
chętnie towarzyszyła w śpiewie obu
stojącym na scenie laureatom, którzy
– bez wątpienia – są mistrzami!

DƵǌǇĐǌŶĂŵŽĐ
ŶĂƉƌǌĞŬſƌƉŽŐŽĚǌŝĞ

Sobotnie obchody Dni Miasta
zostały zakłócone przez wyjątkowo
kiepską pogodę. Zapewne deszcz
i zimno zniechęciły wiele osób do
przyjścia na Plac 700-lecia, toteż
widownia była mniejsza niż zwykle.

Szkoda, bo gwiazdy wieczoru –
najpierw Natalia Przybysz, potem
bracia Cugowscy – na przekór aurze
zagrały mocne, energetyczne koncerty. Występujące wcześniej zespoły również dostarczały muzycznej
satysfakcji – na scenie pojawili
się: The Last Room z Adą Lepiorz,
Aeroplan z piosenkami Republiki
i Obywatela G.C., knurowski Le
Fleur, świetny Tina Tribute Band,
grający covery z repertuaru Tiny
Turner, Coincidence i MjusiQ.
Z całą pewnością wszyscy wykonawcy, którzy wystąpili w sobotę
na plenerowej scenie w Knurowie,
zasłużyli na szersze audytorium.
Podobnie jak motoryzacyjne cacka,
które można było podziwiać na Zlocie Klasyków. Cóż, w plenerowych
imprezach pogoda jest loterią.
W niedzielę, na szczęście, aura
była łaskawsza, toteż na Plac 700-lecia przybyły tłumy. Pierwsza część
muzycznego dnia należała do knurowskich dzieci i młodzieży – zespołów działających przy Centrum
Kultury, w Akademii Tańca Perfect,
Fabryce Tańca, muzycznych podopiecznych Jacka Żyły. Tegoroczną
nowością na scenie był zespół
„Hyże Nóżki” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który dał popis tańca
liniowego. Do Knurowa zawitała
też moda na „festiwale kolorów”
– kolorowy proszek, kilkakrotnie
wystrzeliwany w górę, opadał na
widownię która, kolorowa jak tęcza,
tańczyła w rytm dyktowany przez
gwiazdy disco polo, bo to one – Mariusz Sobczak Band, Cliver i Playboys – wystąpiły w koncertowym
finale Dni Knurowa.
MiNa
Foto: Mirella Napolska
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o godzinę ktoś w Polsce dowiaduje się, że
ma białaczkę. Często jedyną szansą na przeżycie
jest przeszczep komórek
macierzystych. Podczas
Dni Knurowa wolontariusze fundacji DKMS szukali
potencjalnych dawców.
Do specjalnie oznaczonego namiotu zgłaszali się
ci, którzy chcieli oddać
cząstkę siebie innym. Jak
informuje koordynator
akcji Kacper Kubik, wolontariusze zarejestrowali
65 osób.

C

:LHOXĪDáRZDáRĪHW\OHPLHVLĊF\
SU]\JRWRZDĔ]QLZHF]\áGHV]F]
$E\áRFRRJOąGDü

ie zawiódł się ten, kto
w sobotnie popołudnie przybył na Plac
700-lecia, bo i nie zawiedli
członkowie Knurowskiego

N

Stowarzyszenia Klasyków.
Przyjechali mimo deszczu i
przeszywającego chłodu, by
zaprezentować swoje dopieszczone cacka, czyli klasyki

motoryzacji wyprodukowane
przed 1990 rokiem.
Na najlepszych czekały
nagrody.
/-/

Foto: Justyna Bajko

Tekst i foto:
Justyna Bajko

ystawa, obrazująca piękno życia – od
poczęcia aż do starości, pojawiła się tuż
przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Ekspozycja składała się dwudziestu
dwóch zdjęć oraz zabawnych bądź wzruszających komentarzy do nich. Wystawę stworzyli

W

polscy członkowie Europejskiej Federacji dla
Życia i Godności Człowieka „One of Us” oraz
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia
Człowieka. Do Knurowa przyjechała z inicjatywy grupy parafialnej pro-life, działającej
przy parafii pw. świętych Cyryla i Metodego.
Jb

Foto: Ultra Records

foto-migawka
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Piotr Cugowski

3UH]\GHQW$GDP5DPVĪ\F]\á
wszystkim udanej zabawy

0MXVL4]DJUDáURFNRZHKLW\

Mariusz Sobczak Band

Tina Tribute Band
.RORURZLLV]F]ĊĞOLZL

0DULXV]6REF]DN%DQG

$HURSODQSU]\SRPQLDá
przeboje Republiki

Studio Piosenki
L0XVLFDOX

6WXGLR3LRVHQNLL0XVLFDOX

3LHUZV]HJRGQLDSRJRGDE\áDSRGSVHP
GUXJLHJR]DFKĊFDáDGRSLNQLNRZDQLD

1DWDOLD3U]\E\V]

Playboys

7XĪSRHNVSOR]MLNRORUyZ
6áRĔFH]DFKĊFLáRNQXURZLDQGR]DEDZ\

Ä+\ĪH1yĪNL´
]8QLZHUV\WHWX7U]HFLHJR:LHNX

3XEOLF]QRĞüV]DODáDQDNRQFHUFLH0MXVL4
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Knurów

Czuwaj w plenerze
Po kilku latach przerwy harcerstwo w Knurowie
RGUDG]DVLĊE\NRQW\QXRZDüSLĊNQąQLHPDOVWXOHWQLą
WUDG\FMĊ

Z

ły stan sztandaru z 1935 roku
odzwierciedlał poniekąd kondycję harcerstwa w Knurowie.
Co prawda na przestrzeni kilkunastu
ostatnich lat pojawiały się próby stworzenia drużyny, niemniej entuzjazm
gasł, kiedy na horyzoncie pojawiały
się problemy ze znalezieniem miejsca
na harcówkę. Brakowało też kogoś,
kto w pełni oddałby się sprawie i
swoją charyzmą przyciągnął dzieci i
młodzież. W końcu tego niełatwego
zadania podjął się ks. Piotr Larysz z
parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Rozkazem komendanta Hufca
Ziemi Gliwickiej ZHP powołane
zostały Próbna Knurowska Drużyna

Harcerska i Gromada Zuchowa, znalazło się też odpowiednie zaplecze.
Dzięki anonimowemu darczyńcy
sztandar z 1935 roku trafił w ręce
odradzającej się drużyny. Odrestaurowany przypomina dziś o latach
świetności knurowskiego harcerstwa.
Nie bez powodu datę uroczystego apelu wyznaczono na sobotę,
wtedy rozpoczynały się Dni Knurowa. Punktualnie o godz. 12.00
na skwerze w pobliżu kościoła pw.
Matki Bożej Częstochowskiej harcerze i zuchy odśpiewali hymn i uczestniczyli we wciągnięciu na maszt
biało-czerwonej flagi. Tej wzruszającej uroczystości przyglądali się

Knurów. Parada motocyklowa

6LOQLNGZDNRãD
LPLQDZHVRãD

/pg/
)RWR3DZHá*UDGHN

&ROXELĊZMHĨG]LHQD
PRWRF\NOX"%HQ]\QĊZH
NUZLLZLDWUZHZáRVDFK
±ĞPLHMHVLĊSDQ3LRWU
PRWRF\NOLVWD3DUDGD
PRWRF\NORZDRWZRU]\áD
GUXJLG]LHĔREFKRGyZ
ĞZLĊWDPLDVWD
Chopery, ścigacze, cruisery –
motocykle różnych marek i kolorów
przejechały w niedzielne popołudnie
przez ulice Knurowa. Ruszyli spod
Tesco, zaparkowali na Placu 700-lecia. Motocyklistów otoczyły tłumy
miłośników dwóch kółek.
- Mój synek siłą zaciągnął mnie
na paradę – śmieje się pani Dominika. – Zobaczył motocyklistów i aż
oczy mu się zaświeciły. Dzięki panowie, że jesteście!
Największą popularnością cieszył się motor zrobiony z części
innych maszyn.
- Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Piękna maszyna - nie krył
podziwu pan Michał. – Ryk motocyklów to dla mnie najpiękniejsza
muzyka. Moim marzeniem jest kiedyś
wsiąść na harleya i ruszyć w stronę
zachodzącego słońca...
-EIRWR-XVW\QD%DMNR
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druhowie seniorzy, dziadkowie i rodzice młodych knurowian. Chociaż
wszyscy ostrożnie wypowiadają się
o przyszłości drużyny i gromady, to
wierzą, że ta niemal stuletnia tradycja będzie kontynuowana.
Dobrym duchem inicjaty w y
jest dh Bogusław Szyguła, kustosz
Izby Tradycji KWK „Knurów”.
W harcerskim namiocie przygotował wystawę pamiątek i dokumentów, którą dzieci i młodzież
z z a i nteresowa n iem og ląd a ł y.
Po apelu przyszedł czas na wspólną
zabawę, posilenie się grochówką i
ciastem.

nurowski Polski Czerwony Krzyż zamienia odzież używaną na
specjalne rowery dla osób niepełnosprawnym. W ramach akcji
„Rowery za kontenery” trzykołowiec przeznaczony do rehabilitacji
otrzymała Maria Janowska. Podczas Dni Knurowa rower przekazał
dziewczynce Adam Pobłocki prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi
im. dra Floriana Ogana.
jb

K
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- Generalnie wszystko, co robi artysta sceniczny, jest po to, by to potem
VNRQIURQWRZDü]SXEOLF]QRĞFLą,WRMHVWFK\EDQDMSLĊNQLHMV]H– mówi
3DZHá3LQGXUNQXURZLDQLQZVSyá]DáRĪ\FLHOLZLHOROHWQLF]áRQHNNDEDUHWX
àRZF\%PX]\NG]LĞ]ZLą]DQ\]]HVSRáHP'L3DPSNWyU\ZáDĞQLHZ\GDá
Sá\WĊ
że będziemy występować wspólnie
dopóki, dopóty będzie nam to dawać
szczęście i satysfakcję na scenie. I do
samego końca dawało mi to satysfakcję, jednak nie czerpałem z tego
takiego szczęścia i radości, jak bym
sobie życzył.
- A jak się pojawił pomysł Di
Pamp?
- Generalnie wszyscy w kabarecie mieliśmy muzykowanie we krwi.
Zresztą nasza grupa początkowo nie

)RWR$UFK3DZáD3LQGXUD

Mirella Napolska:
- Na początku 2015
roku fani Łowców.B
musieli oswoić się z
faktem, że rozstaje się
Pan z kabaretem. Za
to wziął się Pan za projekt muzyczny, którego
owoc, płyta Di Pamp,
właśnie się ukazała. Jak
to się stało, że po dwunastu latach zdecydował
się Pan na tak radykalny
krok?
Paweł Pindur: - Po
prostu w pewnym momencie przychodzi czas na
ważne decyzje, zmiany. Już na tyle
spełniłem się w roli kabareciarza, że
przyszedł czas, by zrobić coś innego.
A to już ostatni gwizdek. Mam 35 lat
i wraz z upływem czasu będzie coraz
mniej chęci i energii, żeby coś zmienić. Stąd ta zmiana – taka radykalna,
dosłowna. I w każdym razie jest mi z
nią dobrze.
- Kiedy się rozstawaliście z
Łowcami.B (Pan i Mariusz Kałamaga), było powiedziane, że to
taki „urlop, odpoczynek od spraw
łowieckich”. Tymczasem rzecz
wygląda poważniej. Czy dla Pana
kabaret jest rozdziałem definitywnie skończonym?
- Życie nauczyło mnie jednego:
nigdy nie mów nigdy. Tylko głupcy
zamykają sobie drzwi do powrotu
do poprzedniego stanu rzeczy. Ale
na razie słabo to widzę. Dawno
temu z kolegami obiecaliśmy sobie,

była kabaretowa, ale życie potoczyło
się tak, że staliśmy się kabaretem.
Pochłonęło nas to i zajęło nam tyle
czasu, że muzyka odeszła gdzieś na
dalszy plan. Zresztą pojawiliśmy się
potem w odsłonach muzycznych,
choćby jako Łowcy.Band. Dla mnie
było naturalne, że jeśli zrezygnuję z
kabaretu, to na pewno nie ze sceny.
Ona jest dla mnie jak potężny narkotyk. Chyba każdy, kto stanie na
poważniejszych scenach i złapie po-

:NQXURZVNLP$]\PXFLH

foto-migawka
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rozumienie z odbiorcą, potem już nie
chce z niej zejść. Ja też nie chciałbym
się żegnać ze sceną, chciałbym wracać
na nią w kolejnych odsłonach. Na ten
czas z Di Pamp, w przyszłości może
jeszcze z jakimś innym projektem
muzycznym, ale na pewno.
- Płyta Di Pamp miała ukazać
się przeszło rok temu, tymczasem
na tę EP-kę czekaliśmy aż do teraz.
Czemu tak długo?
- Cóż, nie jesteśmy zespołem
młodzieżowym. Mamy zobowiązania, rodziny, ostatnio nagminnie
pojawiają się u nas dzieci. Wszystko
odsuwało się w czasie, ale ten czas
nie poszedł na marne – stworzyłem
studio nagraniowe, które wkrótce
zacznie prężnie działać. Jest w pełni
wyposażone, nazywa się Azymut
i mieści się w Knurowie. Już teraz
nagrywamy bardzo fajnych ludzi, o
których wkrótce będzie bardzo głośno,
może nawet już jest.
- Wasza „epka” też powstała już
w tym studiu? Macie więc wolność
produkcyjną!
- Tak, to dla nas duży komfort.
Teraz trzeba się zebrać i pracować,
przelewać pomysły na nutki.
- Bardzo ciekawe jest w waszej

muzyce połączenie elektroniki z
akustycznymi brzmieniami. Czy
Di Pamp będzie iść nadal właśnie
w tę stronę?
- Myślę, że nie. Generalnie nie
wiem, w którą stronę to wszystko
pójdzie w dalekiej przyszłości, ale
w tej bliższej na pewno muzycznie
będziemy zmierzać w mocniejszym
kierunku. Utwory na EP są spokojne,
płynące, niektórzy powiedzą, że romantyczne. Już wkrótce będzie mocniej, bardziej dynamicznie. Zresztą to
już się dzieje.
- A jak to się stało, że na płycie
w jednym z utworów pojawił się
Krzysztof Herdzin?
- To była szybka akcja i szybka
reakcja. Mieliśmy pianistę, który
zrezygnował ze względów życiowych
i odległościowych. Zadzwoniłem
więc do Krzysztofa Herdzina, którego poznałem jeżdżąc z kabaretem,
z pytaniem, czy nagra partię piano.
Zgodził się i zrobił to równie szybko,
jak się zgodził.
- Macie za sobą pierwsze koncerty, byliście w Katowicach na
tegorocznym Międzygalaktycznym
Zlocie Superbohaterów. Jak wam
się gra przed publicznością, jak
jesteście odbierani?
- Generalnie jest feedback – ludzie
podchodzą, mówią, że im się podoba,
że jest super, fajnie. Jednak dla nas
to dopiero początek. Na razie sami
ciągle szukamy swojego miejsca na
scenie i musimy jeszcze trochę pograć,
żeby się dookreślić. Choć wiadomo, koncert to koncert. Generalnie
wszystko, co robi artysta sceniczny,
jest po to, by to potem skonfrontować
z publicznością. I to jest chyba najpiękniejsze – ten power, narkotyk, o
którym już mówiłem.
- Czy planujecie w najbliższym
czasie większą płytę, longplaya?
- Tak, już mamy nowe utwory,
może jeszcze nie na całą płytę, ale są.
Gramy je na koncertach. Materiał,
który zgromadzimy, trzeba będzie
utrwalić na jakimś nośniku, więc to
będzie naturalna kolej rzeczy, że w
przyszłym roku pojawi się jakiś LP,
albo jeszcze w tym roku wydamy
kolejną EP, która będzie drugą częścią tego, co pojawiło się wcześniej,
uzupełnieniem i zarazem zamknięciem pewnego etapu. Ciężko mi teraz
powiedzieć, jak będzie, bo my ciągle
jesteśmy w trakcie poszukiwania własnego brzmienia i własnego miejsca w
muzycznym świecie. Myślę, że byłoby
najlepiej, aby pierwsza płyta LP pojawiła się, gdy już je znajdziemy.
- Wtedy, kiedy będziecie już
dookreśleni?
- Tak, gdy będziemy mogli przynajmniej w 85 procentach powiedzieć: tak, to jest ta droga i to jesteśmy
my. Tak to sobie wyobrażam i chciałbym, żeby tak było.
- Życzę powodzenia i jak największej ilości koncertów. Choć,
wiadomo, nie może być ich za wiele,
bo oprócz Di Pamp każdy z was ma
swoje życie zawodowe.
- Tak, aczkolwiek myślę, że z czasem to muzyka weźmie nad wszystkim górę.
5R]PDZLDáD0LUHOOD1DSROVND

=HVSyá 'L 3DPS SRZVWDá Z 
URNX 7ZRU]ą JR 3DXOLQD 2EVWyM
ZLRORQF]HOD 0DUWD.LUNRZVND ZR
NDO -DNXE0RNU]\VLDN V\QWH]DWRU\
L SURGXNFMD  5RPDQ 2GRM JLWDUD 
3DZHá 3LQGXU SURGXNFMD V\QWH]D
WRU\ L ZRNDO  : W\P URNX XND]DáD
VLĊ LFK GUXJD Sá\WD (3 Z GZyFK
ZHUVMDFK±&'L´ZLQ\ORZD 
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rozrywka nr 25

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

$PHOLD&]HUQLN]'ęELHľVND

Milena Cziura z Knurowa

ur. 14.06.2017 r., 4270 g, 56 cm

ur. 14.06.2017 r., 3400 g, 54 cm

+DQQD)RUHLWHU]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

Natan Malcherek z Gliwic

ur. 14.06.2017 r., 3580 g, 55 cm

ur. 14.06.2017 r., 2920 g, 53 cm

%UXQR6]RVWDN].QXURZD
ur. 14.06.2017 r., 3110 g, 51 cm

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

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 23/2017 brzmiało: „CZARNA MAGIA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Bożena
Graboś. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

(PLOLD6NU]\V]RZVND]5\EQLND
Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości
5, 44-190 Knurów
22-23.06.2017
r. – wraz
z kuponem&=:$57(.3,Ą7(.
w ciągu 10 dni od ukazania się
Auta data
3 2D
dubbing
numeru (decyduje
stempla
pocztowego).

25

- godz. 16.00, 18.00

âXFMD.DãNRZVND]*OLZLF
ur. 15.06.2017 r., 4170 g, 56 cm

24.06.2017 r.
SOBOTA
Prawidłowe rozwiązanie
rozrywki z nr.
Auta 3 2D dubbing
38/2016 brzmiało:
bilet
- godz.„GKA”.
14.00, Podwójny
16.00
do kina otrzymuje
AARZ.
Gratulujemy! Po
Auta 3
3D dubbing
odbiór zapraszamy
do
redakcji.
- godz. 18.00
Król Artur: Legenda miecza
- godz. 20.00
25.06.2017 r.
NIEDZIELA
Auta 3 3D dubbing
- godz. 14.00, 16.00
Auta 3 2D dubbing
- godz. 18.00
Król Artur: Legenda miecza
- godz. 20.00
26.06.2017 r.
321,('=,$à(.
Auta 3 2D dubbing
- godz. 10.00, 12.00
Auta 3 3D dubbing
- godz. 14.00

ur. 16.06.2017 r., 3590 g 55 cm

/LOLDQD-DFHN]ŮRU
ur. 18.06.2017 r., 3280 g, 52 cm

6DUD.XELV]]2UQRQWRZLF
ur. 17.06.2017 r., 3160 g, 53 cm

/HQD.RU]HQLRZVND]/HV]F]\Q
ur. 18.06.2017 r., 3700 g, 56 cm

27.06.2017 r.
WTOREK
KINO NIECZYNNE

Król Artur: Legenda miecza
- godz. 20.00

28.06.2017 r.
ĝ52'$
Auta 3 2D dubbing
- godz. 16.00, 18.00
Król Artur: Legenda miecza
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Monika Kudzia z Knurowa

=RÀD6NRZURQ].QXURZD

ur. 19.06.2017 r., 3420 g, 52 cm

ur. 19.06.2017 r., 3000 g, 51 cm
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àDWZRQLHE\áRDOHXF]HVWQLF\NRQNXUVXQLHĨOHVRELHUDG]LOL

ŮXEU]ċWNR"âDWZRRE\ND

2GODWZ6]NROH3RGVWDZRZHMZ3DQLyZNDFK
RGE\ZDVLĊ*PLQQ\.RQNXUV2UWRJUDILF]Q\7DNĪH
W\PUD]HPWUDG\FMLVWDáRVLĊ]DGRĞü5\ZDOL]RZDOL
XF]QLRZLHSRGVWDZyZHNLJLPQD]MyZ

I

Sprostowanie
Paweł Klais został uhonorowany
Srebrnym Medalem „Zasłużony dla
Pożarnictwa” podczas jubileuszowej
akademii z okazji 40-lecia Gminy
Gierałtowice i 130-lecia OSP Gierałtowice. W ubiegłotygodniowym
artykule [„Jubileusz w rubinach”] z
przyczyn niezależnych od redakcji
wkradł się błąd w nazwisku zasłużonego druha. Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja

wany przez nią tekst dyktanda roił
się od podstępnych słów. Żubrzątko,
chabrowo-hortensjowa kołderka czy
huncwot rozbójnik mogą sprawić
problemy...
- Mimo iż nie raz dowcipna treść
wywołała uśmiech na twarzach piszących, potraktowali swoje zadanie
bardzo poważnie, popełniając tylko
nieliczne błędy – zapewnia Barbara
Pytlarska, nauczycielka języków
polskiego i angielskiego.

Ortograficzne potwory pokonała szóstka zwycięzców. Zwyciężyli Agata Szuścik z Przyszowic
(SP) i Marcin Matera z Gierałtowic
(G). Z drugiego miejsca cieszyli się
Jakub Kostrzak z Gierałtowic (SP)
i Oliwia Udała z Paniówek (G),
natomiast na trzecim miejscu konkurs ukończyli Weronika Szejnoga
z Paniówek (SP) i Tomasz Bylica z
Przyszowic (G).
Oprac. bw

8F]HVWQLF\NRQNXUVX
6]NRá\SRGVWDZRZH-DNXE.RVWU]DNàXNDV].RFDM±*LHUDáWRZLFH:HURQLND
6]HMQRJD $PHOLD :\UREHN ± 3DQLyZNL 2OLZLD $GDPF]\N $JDWD 6]XĞFLN ±
3U]\V]RZLFH
*LPQD]MD 0DUFLQ 0DWHUD $GULDQQD %HGQDUHN ± *LHUDáWRZLFH 2OLZLD 8GDáD
$QQD6]RáW\VHN±3DQLyZNL0DáJRU]DWD%DUZLĔVND7RPDV]%\OLFD±3U]\V]R
ZLFH

informacja własna wydawcy

:LHF]yU]SRH]Mċ

ĝOąVNDSRHWND-DGZLJD%RKOD
]GRPX-DQLV]HZVND E\áDJRĞFLHP
VSHFMDOQ\PZLHF]RUXSRHW\FNLHJR
]RUJDQL]RZDQHJRSU]H]8QLZHUV\WHW
7U]HFLHJR:LHNXSU]\ZVSyáSUDF\]0LHMVNą
%LEOLRWHNą3XEOLF]Qą

potkanie odbyło się w głównej
siedzibie biblioteki. Udział
wzięło około ćwierć setk i
osób, w przeważającej liczbie słuchacze UTW.
Autorka twórczość poetycką
rozpoczęła na emeryturze, pisząc
wiersze dla wnuczki na konkursy
recytatorskie. Największe laury zebrał wiersz „Kicia”, który wnuczka
pisarki, Wiktoria, recytowała w
grupie finalistów na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
Wkrótce nawiązała kontakty z innymi pasjonatami rymowania poprzez portal Nasza Klasa. Na forum
rymowanym „Ruda Śląska – Stolica
Fraszki”, wraz z grupą Miłośników
Śląskiej Fraszki i Rymowanki, pisze
fraszki, szpaski i limeryki w gwarze
śląskiej.
Wydała w 2015 roku dwa tomiki
swoich wierszy w Śląskiej Oficynie
Drukarskiej w Pszczynie. Tomik
„Sowizdrzalskie Rymy po ślonsku
i polsku” to zbiór konkursowych
fraszek, szpasek i limeryków w
gwarze śląskiej i legendy o Sowizdrzale. Drugi - „Mój dzień za
dniem rymem” - to zbiór wierszy
pochodzących z jej dwóch blogów
literackich „Dzień za dniem” i
„Pean na każdy dzień”.
Jadwiga Bohla jest laureatką
licznych śląskich konkursów literackich. Posiada tytuł i brązową

S

Paniówki. Gminny Konkurs Ortograficzny

jak co roku nie mieli łatwo.
Postarała się o to prof. Danuta
Krzyżyk z Katedry Dydaktyki
Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, zasiadająca w
Radzie Języka Polskiego. Przygoto-

Knurów

-DGZLJD%RKOD

odznakę Pszociela Śląskiej Godki,
przyznaną w 2015 roku przez Koło
Związku Górnośląskiego w Halembie z Rudy Śląskiej. W tym samym
roku nagrodzono ją Notgeldem
Śląskim za propagowanie kultury
regionu.
Obecnie na blogu literackim
pisze historię dziewięciu rodów
swojej rodziny od 1660 roku w
oparciu o akta metrykalne i przekazy rodzinne, co jest przygotowaniem do wydania książki „300 lat
Janiszewskich z Grodźca”. Czas jej
zajmują też wykłady w Towarzystwach Genealogicznych na temat
poszukiwań przodków.
/-/

reklama

informacja własna wydawcy
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0 R QW X M ą F \ DX WR P DW \F ] Q H ] D P N Q L Ċ F L D
GREUDPV]XNDSUDF\7HO
15-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
&=<ĝ&,.7HO
7-26/17

'RFLHSODQLH HOHZDFML SRGELWNL 0DORZDQLH
HOHZDFML * áDG]LH PDORZDQLH UHPRQW\
NRPSOHNVRZH7HO
23-26/17

1/17-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.

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

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZ PDORZDQLH GRPyZ
UHPRQW\HOHZDFML7HO
5-26/17

0DORZDQLH WDSHW\ JáDGĨ 6ROLGQLH V]\ENR
LWDQLR7HO
25/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

1-26/17

6HUZLV NOLPDW\]DFML ± SURPRFMD  ]á
7HO

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUD
FDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
7HO

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQNL
G O D  G ] L H F L     O D W  G R Ğ Z L D G F ] H Q L D 
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK.QX
URZD SR NXUVLH RVRED ] OHNNLP VWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

'$035$&õ

15-odw.

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

16-39/17 Y

1,(58&+202ć&,

2IHUWDSUDF\QDVWDQRZLVNRRSHUDWRUDNRSDU
NRáDGRZDUNL-&%&; GRĞZLDGF]HQLHODWD 
XPRZDRSUDFĊ.RQWDNWWHO
25-26/17

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

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

. Q X U y Z  % D W R U H J R      P    S D U W H U 
7HO
25-26/17

=DWUXGQLĊ PĊĪF]\]QĊ GR SUDF\ SU]\ F]Ċ
ĞFLDFKVDPRFKRGRZ\FKPRĪHE\üGRSU]\
XF]HQLDSRV]NROH7HO
25/17

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

=DWUXGQLĊ SDQLą GR SLHOĊJQDFML ]LHOHQL
7HO
25/17

6SU ]HGDP  SRNRMRZH PLHV]NDQLH QD
SDUWHU]H SU]\ XO 3RF]WRZHM Z .QXURZLH
7HO
24-27/17

6SU]HGDPG]LDáNĊEXGRZODQąP.U\
ZDáG7HO
22-25/17

6SU ]HGDP G]LD á NĊ EXGRZODQą . QXUyZ
XO0DWHMNL7HO
23-26/17

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

6NXS VDPRFKRGyZ PRWRF\NOL ± JRWyZND
7HO
17-26./17

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

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FKGRZ\UHMH
VWURZDQLD7HO
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

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDG
F]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWS RUD] SU]HUyENL NUDZLHFNLH .QXUyZ
LRNROLFH7HO
14/17-odw.

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

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HMZ]DNUHVLH
SU]HUyENL ZV]\ZDQLH ]DPNyZ VNUDFDQLH
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLHFLDVWZGRPX
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

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

7RW\ONRF]ĊĞü]QDPLHQLW\FKJRĞFLXF]HVWQLNyZVSRWNDQLD
E\á\FKSLĊĞFLDU]\WUHQHUyZLG]LDáDF]\

Biegi
Zawodnicy KB Endurance Solidarni Knurów uczestniczyli ostatnio w następujących zawodach:
- V I I I G l iw ic k i Bie g
Uliczny, dystans 10 km - Sebastian Zawada (75. miejsce
w open, 30. miejsce w M30,
czas: 47.46), Czesław Kostrzak (137. miejsce w open,
12. miejsce w M50, czas:
51.31), Mariusz Burliga (198.

miejsce w open, 57. miejsce
w M40, czas 55.18), Marcin Wolski (247. miejsce w
open, 90. miejsce w M30,
czas 1.00.23), Marzena Burliga (289. miejsce w open, 20.
miejsce w K40, czas: 1.00.44),
- Barbarian Race Wisła,
dystans 13 km i 40 przeszkód
- Tomasz Mielnicki pokonał
trasę w 3 godziny.
PiSk

Foto: prywatne

foto-migawka

Czas bokserskich
ZVSRPQLHľ

W

Knurowie doszło do spotkania kilku pokoleń pięściarzy, trenerów i działaczy.
Pomysłodawcą i jednym z głównych

organizatorów był były zawodnik Dariusz Wróbel. 17 czerwca br. na „Czas
bokserskich wspomnień” przybyło
około 80 osób.

Więcej informacji znajdziecie w jednym z najbliższych wydań „Przeglądu
Lokalnego”.
PiSk

6DPERWRURV\MVNDV]WXNDZDONLáąF]ąF
DWHFKQLNLMXGR]UHJLR
QDOQ\PLRGPLDQDPL]DSDVyZ]WHUHQX
GDZQHJR=655:WHM
G\VF\SOLQLH GHELXWRZDá QLHGDZQR 2OLZLHU
1RZRN ÏZ GHELXW
]DOLF]\áQD/LWZLHVWDUWXMąFZ]DZRGDF
KPLĊG] \QDURGRZ\FK
2OLZLHU]DMąáPLHMVFHZZDG]HGR
NJZĞU yG]DZRGQLNyZ
XURG]RQ\FKZURNXLPáRGV]\FK

PiSk

Lekkoatletyczna
F]RãyZND

imnazjaliści z Zespołu
Szkół nr 1 potwierdzili
przynależność do lekkoatletycznej czołówki w regionie.
W eliminacjach wojewódzkich zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców została
sklasyfikowana na drugich
miejscach.

G

Indywidualnie miejsca na
podium wywalczyli: Aleksandra Potaczek (2. miejsce w
biegu na 100 metrów), Wiktoria Sochecka (3. miejsce
w pchnięciu kulą), Paulina
Biskup (1. miejsce w skoku
w dal), Patryk Kowaliszyn
(2. miejsce w biegu na 300

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

metrów), Grzegorz Nowak
(3. miejsce w biegu na 1000
metrów), Jonatan Pacek (1.
miejsce w pchnięciu kulą),
Jakub Karpiński (2. miejsce
w pchnięciu kulą), Artur
Kuśka (3. miejsce w pchnięciu kulą), Damian Godula (2.
miejsce w skoku w dal), Jakub

Foto: ZS-1

informacja

Kotliński (3. miejsce w skoku
w dal).
W sztafecie 4x100 metrów
dziewczęta wywalczyły trzecią lokatę, a chłopcy drugą.
Opieku na mi k nu rowskich uczniów byli Damian
Tkocz i Przemysław Kopiecki.

Informacja własna wydawcy

PiSk

:\GDZFD&HQWUXP.XOWXU\Z.QXURZLH
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Knurowie, w Gierałtowicach i w Pilchowicach.
Również w kilkunastu innych miejscowościach prowadzone
jest szkolenie dzieci w ramach Piłkarskiego Przedszkola Górnika Zabrze.
Na zakończenie jakże udanego sezonu dla klubu z Zabrza, swoją przygodę

na stadionie przy ulicy Roosevelta
przeżyli młodzi kandydaci na piłkarzy z Pilchowic. W przedostatniej
kolejce sezonu Nice 1. Ligi, dzieci wyprowadziły na murawę zawodników
Górnika i Podbeskidzia.
Wielu z tych, którzy stawiają
teraz pierwsze kroki na boisku,

marzy o wielkiej karierze. Piłkarskie Przedszkole Górnika może
być dla nich początkiem drogi do
spełnienia tych marzeń.
- Zajęcia na terenie Pilchowic
prowadzimy w Zespole Szkół od
listopada ubiegłego roku - mówi
trener Adam Tusiński. - Obecnie w

)RWR.U]\V]WRI.U]HPLĔVNL

)RWR.U]\V]WRI.U]HPLĔVNL

)RWR.U]\V]WRI.U]HPLĔVNL

7RPRůHE\þSRF]ċWHNGURJL
GRVSHãQLHQLDPDU]Hľ

treningach uczestniczą dziewczynki
i chłopcy z roczników 2011-2012,
ale planujemy rozszerzyć swoją
działalność. Nabór dzieci trwa cały
rok. Każdy może się do nas zgłosić w
dowolnym terminie i wziąć udział w
treningach próbnych.
Wielu kibiców kojarzy zapewne

Pilchowice i Górnika z Waldemarem
Matysikiem, który trafił do Zabrza
z Orła Stanica, a następnie już jako
reprezentant Polski zdobył medal
mistrzostw świata. Czy za kilkanaście lat obecni przedszkolacy również
zagrają z koszulce z orłem na piersi?
PiSk

7DNDPDãD/LJD0LVWU]yZ
ra mach Dni
Knurowa odbył się AlfaSystem
Cup - turniej żaków,
zorganizowany
przez Akademię Piłki Nożnej oraz Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji.
Rywalizację
umownie nazwaną
Ligą Mistrzów wygrał Gwarek Ornontowice przed MUKP
Dąbrowa Górnicza i
APN I Knurów.

W

)RWR5REHUW)LMRáHN

Dwa synki z Knurowa

PiSk

=,1$.ODVDRNUöJRZD
30. KOLEJKA
GRUPA I:
6SDUWD .DWRZLFH  /.6 *R
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30. KOLEJKA
GRUPA II:
/.6  1ĊG]D  à76 àD
EĊG\ QLH RGE\á VLĊ  5\PHU
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.65DFKRZLFH-HG
QRĞü  3U ]\V]RZLFH 
6RNyá àDQ\ :LHONLH  52:
,,5\EQLN3U]\V]áRĞü
&LRFKRZLFH'UDPD=EURVáD
ZLFH  &]DUQL 3\VNRZLFH
 0áRGRĞü 5XGQR  'ąE
*DV]RZLFH8QLD.VLąĪHQLFH
%XN5XG\:LHONLH=DPH
F]HN&]HUQLFD
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MAJER A Klasa
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Sushi Kushi B Klasa
26. KOLEJKA:
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Grono laureatów Lauru Knurowa powiększyło się w tym
roku o Adama Sobierajskiego i Klub Sportowy Spartan. Na
pierwszy rzut oka są to laureaci, których nic nie łączy.
Adam to przecież poważny gość w smokingu, pod muszką i
obdarzony głosem, który predysponuje go do występów na deskach największych oper w kraju i poza jego granicami.
Spartan to z kolei miejsce, które łączy górników z nauczycielami, taksówkarzy z urzędnikami, uczniów z księgowymi,
czy też sportowców na przykład z policjantami. Innymi słowy,
w Spartanie można zadbać o tężyznę fizyczną, można też - po
wykonaniu odpowiedniej pracy - pokusić się o najbardziej
prestiżowe sukcesy sportowe.
Adam Sobierajski i Spartan to dwa różne światy, ale tylko
na pierwszy rzut oka. Bo przy głębszej analizie znajdujemy co
najmniej kilka wspólnych mianowników. Pierwszy to bezsprzecznie zamiłowanie do sportu. Drugi to wrażliwość. Trzeci - chęć
pomagania.
Tych wspólnych mianowników jest jeszcze więcej, bo pamiętać należy, że za Spartanem kryje się jego założyciel Sławomir
Tokarz. A to oznacza, że z Adamem Sobierajskim łączy go silna
osobowość i ciągły rozwój oraz wytyczanie sobie nowych celów.
Solista Michał Gasz, który swym występem uświetnił inaugurację tegorocznych Dni Knurowa, stojąc z Adamem Sobierajskim na scenie szczygłowickiego Domu Kultury powiedział do
publiczności: - To my, dwa synki z Knurowa.
Określenie Michała Gasza znakomicie pasuje również do
Adama i Sławka. Bo to też są dwa synki z Knurowa.

Skat sportowy
WYNIKI
Z 13 CZERWCA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA
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Foto: APN

Foto: www.facebook.com/polish.police.football.team

0DUFHOLQD3DZOLNMHVWSROLFMDQWNą
3RSUDF\]DPLHQLDVáXĪERZ\PXQGXU
QDVWUyMSLáNDUVNLDNRQNUHWQLHEUDPNDUVNL
:]DNRĔF]RQ\PQLHGDZQRVH]RQLH]RVWDáD
PLVWU]\QLąĞZLDWD

Dobre granie
]DPLHG]ċ
W

Wyniki uzyskane przez
APN: 7:0 z LKS 35 II Gierałtowice (bramki: Smugaj 2, Cieślar 2, Nieradzik 2, Kujawa),
4:0 z LKS 35 I Gierałtowice
(Jatta 2, Cieślar, Nieradzik),
2:0 z Concordią Knurów (Jatta, Cieślar), 6:0 z MKS Zabrze Kończyce (Nieradzik
2, Cieślar 2, Jatta, Kujawa),
2:1 z Naprzodem Żernica
(Cieślar, Stepień), 4:0 z LKS
35 II Gierałtowice (Nieradzik 2, Stępień, Jatta), 2:1 z
LKS 35 I Gierałtowice (Cieślar, Stępień), 2:0 z Concordią
Knurów (Nieradzik, Cieślar),
4:1 z MKS Zabrze Kończyce
(Nieradzik 3, Smugaj). Mecz
rewanżow y z Naprzodem
Żernica nie odbył się ze względu na burzę.
Klasyfikacja końcowa:
1. APN Knurów, 2. LKS 35 I
Gierałtowice, 3. MKS Zabrze
Kończyce, 4. Naprzód Żernica, 5. Concordia Knurów, 6.
LKS 35 II Gierałtowice.
Skład APN (rocznik 2006
i młodsi): Kacper Jatta, Kac-

olska Reprezentacja
Policji w piłce nożnej
kobie t f u n k c jonuje
od dwóch lat, a tegoroczne
mistrzostwa świata służb
mundurowych odbyły się na
Majorce. „Biało-czerwone”
w pierwszej fazie turnieju
pokonały m.in. 3:0 Norwegię, 1:0 Luksemburg i 4:0
Anglię. W ćwierćfinale nasza
reprezentacja rywalizowała
z Portugalią i po remisie 1:1
o awansie decydowały rzuty

P
per Stępień, Tomasz Smugaj, Karol Szymecki, Oliver
Mansfeld, Bartosz Kujawa,
Dawid Nieradzik, Janek Cieślar, Oskar Bieroński.
We wspomnianej na wstępie rywalizacji żaków z rocznika 2009 klasyfikacji nie prowadzono, ale warto odnotować
wyniki podopiecznych Patryka Pietraczyka z knurowskiej
APN: 2:1 z Górnikiem I Zabrze
(gole: Kołodziej, Staszek), 11:1
z Górnikiem II Zabrze (Kołodziej 4, Jatta 2, Molak 2, Krupa,
Szewczyk, Staszek), 2:1 z Rozwojem Katowice (Kołodziej,
Szewczyk), 7:0 z Gwarkiem
Ornontowice (Kołodziej 3,
Krupa 2, Jatta, Molak), 1:2 z
Jednością Przyszowice (Kołodziej), 4:2 z Górnikiem III
Zabrze (Kołodziej 2, Staszek,
Krupa), 7:0 z Górnikiem IV
Zabrze (Kołodziej 2, Szewczyk
2, Staszek, Krupa, Molak).
Najwięcej bramek dla
APN-u zdobył Kamil Kołodziej - 14.

karne (6:5 dla Polek).
W drodze do finału Marcelina Pawlik zachowała czyste konto, a nasz zespół pokonał 1:0 Służby Celne z Rzymu.
W finale na Polki czekała Żandarmeria Francuska.
Wynik tej potyczki - 3:0 i po
chwili zabrzmiał Mazurek
Dąbrowskiego.
Marcelina Pawlik wyjechała na mistrzostwa jako
jedyna ze Śląska.
Dodajmy, że miniony se-

zon piłkarski był szczególny, bowiem kobiety po raz
pierwszy reprezentowały w
lidze Concordię Knurów. Nim
trafiły na ulicę Dworcową,
broniły barw Wilków Wilcza,
a ich poprzedniczki występowały pod szyldem Naprzodu
Żernica.
Concordia w śląskiej grupie 3. ligi zakończyła rozgrywki na 4. miejscu.
PiSk

6]HœþPHF]yZ
bez straty gola
ie lada wyczynu dokonali
młodzi reprezentanci
Akademii Piłki Nożnej, którzy biorąc udział w turnieju
żaków w Pawłowicach Śląskich rozegrali sześć meczów
i nie stracili bramki.
Młodych piłkarzy prowadzi trener Patryk Pietraczyk,
który podkreśla nie tylko
skuteczną grę swoich podopiecznych w defensywie, ale

N

chwali również chłopców za
wiele akcji ofensywnych.
K nu row ia n ie w yg r a l i
cztery mecze: 3:0 z Cukrownikiem Chybie (bramki: Kołodziej 2, Cieślar), 7:0 z Pniówkiem Pawłowice Śląskie (Jatta
2, Kołodziej, Cieślar, Kopeć,
Cwajna, Staszek), 2:0 z Akademią Piłkarską 21 w Łące
(Cwajna, Cieślar) i 2:0 z Orłem
Moszczenica Jastrzębie Zdrój

(Staszek, Kopeć).
Dwa inne spotkania z Rekordem Bielsko-Biała i Trójką
Czechowice-Dziedzice zakończyły się bezbramkowymi
remisami.
APN reprezentowali: Szymecki, Górniok, Nahibowicz,
Kijas, Kopeć, Staszek, Jatta,
Cieślar, Kołodziej, Cwajna.
PiSk

=HVSyáĪDNyZ]$31.QXUyZRGQLyVáZ3DZáRZLFDFK
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PiSk

:QDMPáRGV]HMNDWHJRULLZLHNRZHMQLHSURZDG]RQRNODV\ILNDFML
DOH]HVSyá]$31PRĪHVLĊSRFKZDOLüV]HĞFLRPD]Z\FLĊVWZDPL

Przegląd Lokalny Nr 25 (1265) 22 czerwca 2017 roku

Foto: APN

Foto: APN

G i e r a ł t ow ic a c h
odbyła się kolejna
edycja turnieju piłkarskiego dla najmłodszych
- Multiplay Cup, w którym
z dobrej strony pokazali się
zawodnicy knurowskiej APN.
Zespół z rocznika 2006 i
młodsi wygrał swoją kategorię wiekową, natomiast ich
młodsi koledzy z rocznika
2009 doznali tylko jednej
porażki, ale w tej kategorii
wiekowej nie prowadzono
klasyfikacji końcowej.
- Cieszy nas kolejne turniejowe zwycięstwo, tym
bardziej, że straciliśmy tylko
3 bramki. Jestem zadowolony
z postawy każdej formacji i
teraz koncentrujemy się na
końcówce sezonu ligowego
- pow iedzia ł nam trener
Krzysztof Nieradzik, którego zespół zakończył rywalizację na 1. miejscu. Szkoleniowiec mógł się cieszyć
również z faktu, że jego syn
Dawid z 11 bramkami został
królem strzelców.

%UDPNDUND&RQFRUGLL0DUFHOLQD3DZOLN ZGROQ\PU]ĊG]LHGUXJD]OHZHM 
]GRE\áDQD0DMRUFHW\WXáPLVWU]\QLĞZLDWD
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2QLSRWUDILċ
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-8WDOHQWRZDQDPáRG]LHĪWRQDMSLĊNQLHMV]D
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Ä6RZ\´SUH]\GHQW$GDP5DPV
:ĞURGĊZ.LQLH6FHQLH.XOWXU]HZUĊF]RQR
QDJURG\Z\UyĪQLDMąF\PVLĊXF]QLRP
rzełamują utarte schematy i chodzą
szla kami, które sami w y t yczają –
uzdolnieni uczniowie ciężką pracą i
talentami zdobywają najwyższe naukowe
i artystyczne szczyty. Podczas uroczystej
gali, zorganizowanej przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej, uhonorowano tych,
którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w
konkursach przedmiotowych, na festiwalach
muzycznych i turniejach sportowych.
Galę, podsumowującą rok szkolny, poprowadzili Paulina Żyrkowska i Dawid Puchalski. Prezydent Adam Rams pogratulował
tegorocznym Sowom i podziękował nauczy-

P

cielom oraz rodzicom za ich całoroczny trud.
- Jesteście współautorami sukcesów waszych
podopiecznych – podkreślał prezydent. Opinię
tę podzielali wiceprezydent Piotr Surówka i
przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa.
Nagrodzonych oklaskiwali samorządowcy z gminy i powiatu, dyrektorzy miejskich
jednostek i szkół oraz nauczyciele. Oprócz
statuetek i nagród wyróżnieni uczniowie
otrzymali również prezent artystyczny – na
scenie wystąpiły Klaudia Guzera, Michalina
Pałac, Julia Pietraczek oraz duet taneczny:
Julia Wawrzykowska i Julia Łukaszewicz.
Tekst i foto: Justyna Bajko

/DXUHDWRPSRJUDWXORZDOLVDPRU]ąGRZF\]SUH]\GHQWHP
$GDPHP5DPVHPLZLFHSUH]\GHQWHP3LRWUHP6XUyZNą

NAGRODZENI UCZNIOWIE
1DMZ\ĪV]HVXNFHV\XF]QLyZV]NyáPLHMVNLFKZNRQNXUVDFKSU]HGPLRWRZ\FKDUW\VW\F]Q\FKLVSRUWRZ\FK
Szkoły podstawowe. Jakub Malcherek (MSP-1) - laureat
Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Biblijnego Jonasz
(opiekunka: Iwona Błaszczyk); Marek Mosz (MSP-1) - laureat
Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Biblijnego Jonasz
(opiekunka: Iwona Błaszczyk), Klaudia Guzera (MSP-1) - II miejsce na Festiwalu „Śpiewać każdy może” (opiekunka: Małgorzata
Skrzypek); Szymon Rafałowski (MSP-2) – laureat Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekunka: Wioletta
Paczuła), I miejsce w województwie w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym „Baltie 2017” (opiekunka: Małgorzata
Sznapka); Mateusz Zmuda (MSP-2) – finalista Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekunka: Wioletta
Paczuła), III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr, 18 miejsce w finale w Międzynarodowym Konkursie
Programistycznym „Baltie 2017” (opiekunka: Małgorzata Sznapka);
Marek Kwosek (MSP-2) - finalista Wojewódzkiego Konkurs Przedmiotowego z Matematyki (opiekunka: Barbara Sutor), II miejsce
w województwie w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym „Baltie 2017” (opiekunka: Małgorzata Sznapka); Gabriel
Barczak (MSP-2) – I miejsce w Rejonowym Konkursie PCK „Mały
Ratownik” (opiekunka: Gabriela Bieniek); Katarzyna Kurcjusz
(MSP-7) – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego (opiekunka: Anna Lasota); Filip Koczwara (MSP6) - I miejsce w XXII Konkursie Wiedzy Biblijnej - etap rejonowy
(opiekunka: Małgorzata Szkoda); Julia Sokół (MSP-7) – II miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Rym pro arte” Gliwice, II miejsce na Wojewódzkim Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym Czerwionka-Leszczyny (opiekunka:
Stefania Stefaniak); Jakub Nosiadek (MSP-7) - II miejsce w Regionalnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”
(opiekunka: Stefania Stefaniak); Dominika Dyrbuś (MSP-6) – II
miejsce na XI Wojewódzkim Konkursie Piosenki Religijnej „Pieśń
niesiemy w darze” (opiekunka: Beata Mazurek); Zespół wokalny
z MSP-6 w składzie: Marcelina Kaletka, Marta Żelichowska, Dawid
Dudała, Dawid Kaczmarek, Emilia Kołodziej, Wojciech Piszczek,
Magdalena Sobczak, Natalia Tomala, Daria Żóraw, Anna Baron,
Kinga Kocybik, Karolina Manista, Maja Pawlik, Ewelina Kasza,
Małgorzata Mazur, Hanna Pluta, Łucja Skórka, Aleksandra Szpada,
Jakub Chłodnicki, Kalina Chołuj, Aleksandra Ciepińska, Szymon
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Dudziński, Piotr Jękner, Kacper Łyczek, Marta Rakoniewska, Sara
Rydzewska, Łukasz Szymanek, Julia Śniecińska, Karolina Uszyńska, Przemysław Widzisz, Zuzanna Wiecha – I miejsce w IX Regionalnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”,
I miejsce na XII Regionalnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej ,,Niech
płynie w niebo dumny śpiew…” (opiekunka: Elżbieta Płonka);
Zespół „Czary Mary” z MSP-9 w składzie: Julia Pytlak, Martyna
Kaleta, Filip Balewski, Paulina Skoczylas, Aleksandra Woś, Natalia
Szabat, Bartosz Syty, Eryk Kandzior, Kajetan Barzak
Dariusz Pawełek – I miejsce w IX Regionalnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może” (opiekunka: Alina Długosz)
Gimnazja. Jakub Mierzwa (MG-3) - laureat Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekunka: BarbaraMarkowska); Julia Krząkała (MG-3) - finalistka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekunka:
Monika Wojtkiewicz); Dominika Jachimowska (MG-3) - finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego
(opiekunka: Monika Wojtkiewicz); Krzysztof Kopczyk (MG-3) I miejsce w rejonie w Konkursie Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia
(opiekunka: Dorota Stanek); Mateusz Malcherek (MG-1) - finalista
XVII Wojewódzkiego Konkurs Biblijnego (opiekunka: Grażyna
Czernik); Karolina Zawadzka (MG-3) - III miejsce na IX Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, I miejsce na XIV Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (opiekun: Jacek Żyła); Julia
Hemmerling (MG-3) - III miejsce na III Wojewódzkim Festiwalu
Piosenki Frankofońskiej, I miejsce na XXII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej (opiekun: Jacek Żyła); Zespół
z MG-3 w składzie: Bartłomiej Kaszuba, Julia Hemmerling, Katarzyna Stasiak, Julia Hajduk, Karolina Zawadzka – I miejsce na XIV
Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (opiekun: Jacek Żyła);
Julia Żabicka (MG-4) – I miejsce na XIV Wojewódzkim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek (opiekunka: Beata Mazurek); Michalina Pałac
(MG-4) - II miejsce na XII Regionalnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Zabrzu (opiekunka: Beata Mazurek); Justyna Szulim (MG-4)
– nagroda III stopnia na Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym
w Czerwionce-Leszczynach (opiekunka: Beata Mazurek); Milena
Prokop (MOPP) - III miejsce w Ogólnopolskim Konkurs Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Rytm pro arte” Gliwice, III miejsce na
Wojewódzkim Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym Czerwionka-

Leszczyny (opiekunka: Stefania Stefaniak); Julia Pietraczek (MOPP)
– II miejsce w Regionalnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewać
każdy może”, III miejsce na Wojewódzkim Młodzieżowym Festiwalu
Muzycznym Czerwionka – Leszczyny (opiekunka: Stefania Stefaniak); Drużyna z MG-2 w składzie: Wiktoria Bała, Wanessa Bała,
Andżelika Kostka, Jagoda Karmowska, Oliwia Gmyrek, Aleksandra
Prokop – III miejsce w Wojewódzkim Półfinale Biegów Przełajowych
Dziewcząt (opiekunka: Sylwia Surówka); Drużyna z MG-3 w składzie: Szymon Maśliński, Piotr Romańczuk, Kacper Pacholczak,
Tomasz Gontarewicz, Damian Godula, Radosław Rzepka, Bartosz
Majewski, Szymon Tobiasz, Grzegorz Nowak, Jacek Nowak, Jonatan
Pacek, Dawid Kocięba – III miejsce w Wojewódzkim Półfinale w Piłce Koszykowej Chłopców (opiekun: Przemysław Kopiecki).
Szkoły ponadgimnazjalne. Patrycja Ziarnik (ZS im. I.J.
Paderewskiego) – finalistka XII Olimpiady Przedsiębiorczości
(opiekunka: Marzena Kolenda); Oliwia Polok (ZS im. I.J. Paderewskiego) – finalistka XXV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia PCK (opiekunka: Aleksandra Surdel); Klaudia Pacha (ZS im.
I.J. Paderewskiego) – finalistka I Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej (opiekunka: Joanna Rożek-Radek); Drużyna
z ZSZ nr 2 w składzie: Łukasz Bednarz, Łukasz Ptak, Krzysztof
Żeno, Szymon Prajsnar - I miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju
Klas o Profilu Mundurowym Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła
Biznesu (opiekunka: Katarzyna Szwarczyńska); Drużyna z ZSZ nr
2 w składzie: Mateusz Kubiak, Mateusz Hajbura, Kamil Budziński,
Michał Kluczniok - II miejsce VI Ogólnopolskim Turnieju Klas
o Profilu Mundurowym Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła Biznesu
(opiekunka: Monika Wróbel); Wojciech Bernacki (ZSS) – I miejsce
w II Regionalnym Konkursie Recytatorskim (opiekunka: Anna
Bismor); Szymon Badura (ZSS) – I miejsce w II Regionalnym Konkursie Recytatorskim (opiekunka: Anna Bismor); Drużyna z ZSS
w składzie: Patrycja Smejda, Sandra Pietrasik, Anna Pytlak – I miejsce w VI Regionalnym Konkursie Geograficzno- Ekologicznym
„Nasz Świat- Eko Świat” (opiekunka: Anna Siedlecka); Drużyna
z ZSZ nr 2 w składzie: Michał Kopczyński, Przemysław Grochal,
Michał Mikulski, Marcin Bociek, Paweł Pokorny, Mateusz Hajbura,
Dariusz Adamczyk, Sebastian Tkocz, Marcin Herisz, Szymon Woźniak – I miejsce rejonie i III w województwie w 1/4 Wojewódzkim
Rozgrywek w Piłce Nożnej (opiekun: Sebastian Wickowski).
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