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BYDgOSZCZ

Slavica Musa
wyśpiewała
brązowy
Dyplom
K nu rowsk i
Chór Kameralny Slavica Musa
wziął udział w
VI Ogólnopolskim Konkursie
Pieśni Pasyjnej
w Bydgoszczy.
Z Kujaw chór z y ś ci pr z ywieźli Brązowy
Dyplom.
- Do udziału w konkursie zachęcił nas i naprawdę dobrze przygotował nasz
dyrygent – Tomasz Paweł Sadownik
– mówi chórzystka Renata Zachariasz. – Mimo uciążliwej nocnej
podróży zespół wyśpiewał Brązowy
Dyplom.
- To wspaniały wynik i duży
sukces chórzystów-amatorów, biorąc
pod uwagę wyjątkowo wysoki poziom
tegorocznej edycji, co podkreślali jurorzy – dodaje pani Renata.
Kolejna okazja, by usłyszeć chór
w Knurowie, nadarzy się w maju podczas Dni Muzyki Chóralnej.

KnURÓW

piękna zima
tej wiosny

Foto: Bogusław Wilk

/bw/

Tysiące mieszkań bez prądu, setki
tysięcy zestresowanych kierowców na
drogach i miliony całkiem dobrze bawiących się dzieci. Tegoroczne Święta
Wielkanocne w całej środkowej
Europie odbiegały od poprzednich.
Zazwyczaj wiosenne i zielone, tym
razem upłynęły w śnieżnej bieli.
W Knurowie nie było inaczej.
Białe czapy na autach, zasypane
drogi i chodniki – to wszystko chcąc
nie chcąc „przerobiliśmy”. A że duch
w narodzie nie ginie, co niektórzy
nawet i te kaprysy pogody potrafili
obrócić w zabawę.

KnURÓW

Jak choćby knurowianie – Tadeusz Komuda z synem Dawidem.
Panowie potraktowali aurę z przymrużeniem oka lepiąc okazałego
wielkanocnego... zająca. Postawny,
sympatyczny gryzoń przykuwał
uwagę spacerujących wzdłuż ul.
Kosmonautów.
Nie wszędzie było tak miło.
Niezby t sy mpat yczną pa miątkę zostawiła po sobie zima przy
ul. Michalskiego. Ciężaru śniegu
nie wytrzymały dwa kilkumetrowe
iglaki. Złamały się u podstawy.

/bw/

„Mam zawód – mam pracę w regionie”
– to tytuł projektu w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, którego istotą są
Targi Pracy i Edukacji

ZABRZe, RYBnIK. tARgI pRACY I eDUKACJI

Zarabiaj w regionie
Targi odbędą się w Zabrzu i
Rybniku. W Zabrzu zaplanowano je
na piątek, 5 kwietnia, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(ul. Matejki 6). Pracodawcy będą
prezentować swoje oferty w godzinach 10-14.
W Rybniku spotkanie pracodawców i potencjalnych pracowników przewidziano na 24 kwietnia w
hali Zespołu Szkół Ekonomicznych
(ul. Józefa 30), także w godzinach
10-14.
W targach udział weźmie około
50 wystawców. Znajdą się wśród
nich pracodawcy, którzy przedsta-
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wią aktualne oferty pracy, przedstawiciele wyższych uczelni i szkół
zawodowych. Porad udzielać będą
doradcy zawodowi.
Organizatorzy liczą zwłaszcza
na uczestnictwo uczniów szkół
zawodowych i gimnazjów. Projekt
może okazać się dla nich pomocnym przy wyborze kolejnego etapu
kształcenia.
Imprezie towarzyszyć będą ciekawe warsztaty szkoleniowe dla
młodzieży, prezentacje i konkursy
z nagrodami.
Udział w Targach jest bezpłatny.

/sisp, bw/

Drogie
piwo

Po przeszło 100 zł kosztowało
amatorów złocistego napoju picie
go przed sklepem przy ul. Wilsona.
Wyszło tak drogo, bo do ceny napoju musieli doliczyć koszt mandatu
nałożonego przez Straż Miejską za
wykroczenie. Do zdarzenia doszło w
Wielki Piątek wieczorem.

/bw/

Foto: Paweł Gradek

Foto: Dawid Komuda

rozmaitości

Na razie pod topór poszło jedno drzewo,
pozostałe zostaną ścięte niebawem

czekają na ścięcie
Na prośbę mieszkańców ul. Dywizji
Kościuszkowskiej poruszyliśmy problem
bałaganu przy bloku nr 1 i 2. Po naszej
interwencji urzędnicy z knurowskiego
magistratu obiecali potraktować sprawę
priorytetowo
W ubiegłą środę inspektor z
wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska sprawdził stan zapadniętej
studzienki, do której dostępu broniły
skarłowaciałe drzewa.
W czwartek naczelniczka wydziału, Anna Lewandowska, poinformowała nas, że właścicielem
studzienki kanalizacji sanitarnej
jest PWiK, które zobowiązało się do
natychmiastowej jej naprawy.
W piątek redakcję odwiedził
mieszkaniec Dy w izji Kościuszkowskiej.

- Dziękuję, że zajęliście się tą
sprawą. Jeszcze w czwartek wszystkie
śmieci zostały wyzbierane, a studzienka naprawiona. Dlaczego wycięli tylko jedno drzewo, a resztę zostawili?
Zapy taliśmy o to naczelnik
Lewandowską. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że PWiK wycięło tylko
to drzewo, które uniemożliwiało
naprawę studzienki.
- Wycinką pozostałych zajmiemy
się po świętach. Nie potrzebujemy na
to żadnych zezwoleń, bo są to drzewa
owocowe.
/g/

KnURÓW. WOpR ZApRASZA nA KURS

wstąp w szeregi
ratowników
W sobotę rozpocznie się kurs
przygotowujący do egzaminu na stopień
młodszego ratownika. Jeśli jesteś
zainteresowany, zajrzyj do pływalni
w Szczygłowicach
Spotkanie organizacyjne zaplanowano na sobotę, 6 kwietnia, o godz. 18
– na basenie w Szczygłowicach.
Kto nie zdążył się zapisać, ten ma
jeszcze szansę, by „załapać się” na
kurs. Trzeba jednak osobiście stawić
się na spotkanie.
- Koniecznie należy zabrać ze
sobą strój kąpielowy i czepek – zastrzega organizator kursu: Zarząd
Oddzia łu Miejsk iego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie.
Warunkiem przyjęcia jest speł-

nienie kilku kryteriów. Uczestnikiem
może być osoba, która: * ukończyła
12 rok życia, * jest członkiem WOPR,
* posiada pisemną zgodę na udział w
kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej
opiekun prawny), * dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświad-

czeniem o braku przeciwwskazań do
odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią oświadczenie składa jej opiekun
prawny), * posiada kartę pływacką
lub specjalną kartę pływacką.
Jeśli chcesz dopytać o szczegóły
związane z kursem, skontaktuj się z
dyżurnym ratownikiem. Można to
uczynić na basenie krytym MOSiR w
Szczygłowicach (tel. 332-63-64), na basenie krytym aQua-Relax w Knurowie
(tel. 338-19-24) oraz w biurze Oddziału
Miejskiego WOPR w Knurowie przy
ulicy Szpitalnej 8, pokój 408, w czwartek w godz. 18-19 (tel. 236-96-96).
/bw/
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KnURÓW

to jest napad!

Chwile grozy przeżyli pracownicy
placówki kredytowej w kompleksie
handlowym Planeta przy ul. Kazimierza
Wielkiego, gdzie doszło do napadu

- W wyniku dalszych czynności
prowadzonych przez policjantów z
Wydziału Kryminalnego KMP zatrzymano jeszcze dwóch mężczyzn
zamieszanych w sprawę. To też gliwiczanie, mają 23 i 29 lat – wyjaśnia
rzecznik Policji.
Skradzione pieniądze w wysokości ok. 600 zł udało się odzyskać. Ponadto zabezpieczono szereg innych
dowodów w sprawie, w tym użyty w
napadzie pistolet.
– Wobec dwójki sprawców napadu prokuratura i sąd zastosowały
środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu, natomiast ostatni
został objęty policyjnym dozorem
- informuje podinspektor Maciej
Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie.
- Za udział w rozboju grozi im
kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolności – dodaje komisarz Słomski.
Dawid Ciepliński

To nie pierwsza napad, jaki miał
miejsce w tej okolicy. W listopadzie ubiegłego roku doszło do
kradzieży pieniędzy w banku BGŻ,
który znajduje się dosłownie tuż za
rogiem. Złodziejom udało się jednak wtedy uciec i dalej pozostają
nieuchwytni. Jak poinformowała
nas policja sprawa ma charakter
rozwojowy i toczy się dalej.

Foto: KMP Gliwice

Do zdarzenia, które żywcem
przypominało scenę wyjętą z filmu
sensacyjnego, doszło w ubiegłą środę.
Chwilę po godz. 16 do lokalu wszedł
zamaskowany mężczyzna, ubrany
w kaptur i czapkę. Sterroryzował
pracowników przedmiotem przypominającym pistolet i zażądał wydania
gotówki.
- W takich sytuacjach nie ma
miejsca na bohaterstwo – mówi
komisarz Marek Słomski, rzecznik
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. – Należy wypełniać polecenia, a
wtedy powinno się wyjść z całej sytuacji bez uszczerbku na zdrowiu.
Mężczyzna skradł gotówkę, po
czym szybko uciekł w nieznanym
kierunku. O całej sytuacji pracownicy placówki od razu poinformowali
policję, a ta niezwłocznie pojawiła się
na miejscu zdarzenia. Lokal i teren
wokół niego zostały zabezpieczone.
– O zdarzeniu natyhmiast zostali poinformowani wszyscy funkcjonariusze znajdujący się w tym
momencie na służbie – zapewnia
komisarz Słomski.
Policjanci zaczęli przeczesywać teren, a w poszukiwaniu złodzieja brały
udział również psy tropiące. Na ślad
sprawcy dość szybko, bo w ciągu kilku
godzin od napadu, trafili funkcjonariusze z komisariatu w Sośnicy.
Zainteresował ich mężczyzna
stojący na przystanku autobusowym
oddalonym o kilka kilometrów od
miejsca zdarzenia. Kilka pytań oraz
wylegitymowanie 29-letniego gliwiczanina wystarczyły, by powziąć
wobec niego podejrzenia.

Sprawcom napadu grozi do 12 lat więzienia
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SZcZygŁowice. plotka goni plotkĘ

wybuch na konopnickiej?
- Nie mam
pojęcia co tu
się wydarzyło
– mówi lokatorka
bloku przy
ul. Konopnickiej.
- Ludzie mówią
o jakimś wybuchu,
ale czy tak było
w rzeczywistości?
– zastanawiają
się mieszkańcy
Szczygłowic

Przedmiotem domysłów jest jedno z mieszkań na ul. Konopnickiej.
Okna balkonowe wyglądają, jakby
je coś rozerwało od środka. Ich fragmenty leżą na ziemi.
Co było przyczyną? Nikt nie potrafił nam tego wyjaśnić. Wersji usłyszeliśmy kilka. Najpopularniejsza
mówi, że w mieszkaniu na parterze
doszło do wybuchu.
– Ja tam nic nie widziałem i
żadnych informacji na ten temat nie
posiadam – usłyszeliśmy od jednego
z sąsiadów.
– Ja jestem starszą sobą, mieszkam tutaj sama i naprawdę nic nie
słyszałam. Dopiero teraz dowiaduję
się o tym od pana – mówi.
- Słyszałam, że był tutaj jakiś
wybuch, ale czy to prawda? Wiem, że
przyjechała straż pożarna, policja, a
karetka zabrała właścicielkę mieszkania do szpitala – wyjaśnia nam
następna osoba.
Również Mieczysław Kobylec,
dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
zachodzi w głowę, co mogło być
powodem zdarzenia.
– Sprawę zgłosiliśmy do zakładu
ubezpieczeniowego, a postępowanie
w tej sprawie ma rozpocząć również
policja – informuje. – Pierwszy raz
się z czymś podobnym spotykam i mówiąc dosłownie: nie mamy zielonego
pojęcia co się stało, bo nikt z zewnątrz
tego nie zniszczył.
Wątpliwości rozwiewa mł. bryg.
Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.

- Czy to okno
z futryn wyrwał
wybuch?
- zastanawiają się
szczygłowiczanie

– W lokalu nie doszło do żadnego wybuchu – wyjaśnia. – Około
5.30 rano dostaliśmy zgłoszenie o
pożarze w tym mieszkaniu. Przyczyną był... dymiący garnek z frytkami
pozostawiony na piecu gazowym.

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Piotr Skorupa

Policjanci szybko zabrali się do pracy
i już po kilku godzinach zatrzymali
sprawców napadu

Ogień został natychmiast opanowany przez strażaków. Ponadto,
jak udało nam się dowiedzieć, lokatorka nie odniosła żadnych obrażeń
i została przewieziona do szpitala w
Toszku.
DC

pracowite Święta

Tegoroczna Wielkanoc i okres ją poprzedzający
nie należały do szczególnie spokojnych.
Knurowscy funkcjonariusze kilkakrotnie
zmuszeni byli interweniować. Zatrzymali
cztery osoby
Pierwszym zatrzymanym jest
24-letni mieszkaniec Pilchowic,
który 29 marca wspólnie z bratem
pobił starszego o rok mężczyznę, w
wyniku czego ten trafił do szpitala
ze wstrząśnieniem mózgu. – Aresztowany został tylko jeden z braci,
któremu zostaną postawione zarzuty
o pobicie – informuje podinspektor
Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie. – Natomiast drugi jest już ścigany listem
gończym i oprócz pobicia oskarżony
zostanie także o usiłowanie rozboju,

za co grozi mu kara od 3 do 12 lat
pozbawienia wolności.
Dzień później, tym razem w Wilczy, doszło do kolejnej bójki. Wzięło
w niej udział aż sześć osób, w tym
dwie kobiety. Knurowscy funkcjonariusze aresztowali kobietę i dwóch
mężczyzn. – Będą odpowiadać przed
sądem za udział w bójce z niebezpiecznym narzędziem, a niewykluczone, że
będziemy zmuszeni dokonać kolejnych
zatrzymań – dodaje komendant Kawa.
Mogą trafić za kratki nawet na 8 lat.
DC

reklama

KnURÓW

Kolejny

zatrzymany
Funkcjonariusze Straży Ochrony
Kolei z posterunku w Rybniku ujęli
sprawcę kradzieży ok. 5 m kabla
zasilającego urządzenia sterowania ruchem kolejowym na szlaku
Knurów-Szczygłowice - Knurów. To
kolejny sukces w ramach akcji „Infrastruktura”, wymierzonej przeciwko
złodziejom mienia kolei.
32-letni Piotr S., bez stałego
adresu zameldowania, został przekazany VI Komisariatowi Policji w
Gliwicach, który prowadzi dalsze
postępowanie w sprawie.
/g/

3

aktualności
SZcZygŁowice

Fiat jak
pochodnia

knUrów. MieSZkaŃcy Ul. akacjowej
biorĄ Sprawy w Swoje rĘce

przeprawa
przez błoto

50 minut trwało gaszenie płonącego
fiata cinquecento. Do pożaru doszło
w sobotę tuż po godz. 22.00
na przyblokowym parkingu

Foto: Paweł Gradek

przy al. Piastów

Ponad 40 osób - mieszkańców ul. Akacjowej
i Chmielnej - podpisało się pod żądaniem
natychmiastowej naprawy dróg zniszczonych przez
ciężki sprzęt. - Takie tu błoto, że ludzie wkładają
worki na obuwie - narzeka Marzena Burliga

Foto: Przemysław Burliga

Pod koniec stycznia mieszkańcy ul. Chmielnej, Koziełka i Jęczmiennej zwrócili uwagę Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji na dziurawy łącznik skrzyżowań
Jęczmiennej z Wolności i Koziełka.
Po ich interwencji 200-metrowy
odcinek drogi wrócił do stanu
przejezdności.
Pójść za ciosem postanowili
też mieszkańcy ulic Akacjowej i
Chmielnej. - Domagamy się przywrócenia drogi do stanu pierwotnego, tzn. utwardzenia jej w trwały
sposób. Jako mieszkańcy Knurowa
mamy prawo swobodnie korzystać
z drogi prowadzącej do naszych
domów - czytamy w piśmie skierowanym do prezydenta Knurowa.
W w yniku robót kanalizacyjnych doszło do skandalicznej,
zdaniem mieszkańców, dewastacji
nawierzchni ul. Akacjowej. Przy
większych opadach deszczu droga
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zamienia się w grzęzawisko. Podobnie jest w czasie roztopów.
Marzena Burliga pracuje w banku. Nie wyobraża sobie iść do pracy
w ubłoconych butach. Na szczęście
nie musi, bo ma samochód. Nie
wszyscy mają taki komfort, dlatego
przemierzają rozoraną Akacjową
w butach zabezpieczonych reklamówkami.
- Syn od koleżanki jechał do
szkoły rowerem. Wjechał w grzęzawisko i wpadł do błota. Z płaczem
wrócił do domu, żeby się przebrać
- opowiada pani Marzena.
Szkoła? Trening? Wszędzie musi
wozić dzieci samochodem, często na
zmianę z sąsiadami.
- Nie oczekujemy asfaltu. Chcemy, żeby droga wróciła do stanu
sprzed budowy kanalizacji - dodaje
knurowianka. - 4 lata tu mieszkam i
nie było aż takich problemów.
Mieszkańcy zwracają ponadto

- Wystarczyły niewielkie opady,
by z drogi ponownie zrobiło się
grzęzawisko - Marzena Burliga
komentuje efekty prac robotników

uwagę na zniszczoną drogę prywatną, prowadzącą do posesji przy
ul. Akacjowej 6A-6D. Twierdzą,
że to wina firmy budującej kanalizację. - Wjeżdżała na nią w celu
nawrócenia swoich pojazdów.
Po przeszło tygodniu otrzymali
odpowiedź z Urzędu Miasta, że ich
zgłoszenie trafiło do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Knurowie.
Z pisma nadesłanego do redakcji przez PWiK wynikało, że
odtworzenie nawierzchni ul. Akacjowej w zakresie przewidzianym w
dokumentacji projektowej zostanie
wykonane do 31 marca 2013 roku.
- Wyk onawc a infor mował
mieszkańców o planowanym terminie wykonania niezbędnych prac
odtworzeniowych, po nastaniu
dodatnich temperatur - czytamy w
odpowiedzi na nasze pytania.
W naprawie zniszczonej drogi
prywatnej i doprowadzeniu jej
do stanu pierwotnego ma pomóc
m.in. protokół sporządzony z jej
właścicielami oraz dokumentacja
fotograficzna terenu.
- Wykonawca prac jest w posiadaniu materiałów porównawczych
dotyczących zastanego stanu terenu, czyli tak zwanego stanu pierwotnego. Taki stan będzie egzekwowany
przez inżyniera kontraktu przy
rozliczaniu wykonawców - czytamy
w piśmie od PWiK.
Jeszcze przed świętami na Akacjowej pojawili się robotnicy.
- Zasypali kilka dziur i odjechali. Wystarczyły drobne opady,
by z drogi ponownie zrobiło się
grzęzawisko.
Czy tak wyglądał stan pierwotny ulicy? Zdaniem mieszkańców,
zdecydowanie nie...
Paweł Gradek

Na szczęście w momencie, gdy
pojawił się ogień, obok fiata nie
stały inne samochody. Wtedy straty byłyby znacznie większe.
Na miejscu błyskawicznie pojawił się zastęp strażaków, który
ugasił płonący samochód.
Nie potwierdziły się pogłoski o
celowym podpaleniu.
- Prawdopodobną przyczyną
pożaru było zwarcie instalacji -

mówi mł. bryg. Wojciech Gąsior,
dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie.
Właściciel cinquecento oszacował straty na 4 tys. zł.
Akcji gaśniczej na al. Piastów
przyglądał się Krzysztof Chotoborski, który zamieścił w internecie
film z jej przebiegu. Można go też
zobaczyć na naszej stronie internetowej www.przegladlokalny.eu.
/g/

KnURÓW

promile
mroczą do cna
W Wielką Sobotę po południu
Straż Miejska zosta ła poinformowana o mężczyźnie dobijającym się do drzwi budynku przy
ul. Poniatowskiego. Na miejscu
funkcjonariusze zastali pana siedzącego na schodach. Jak się okazało, był tak zamroczony alkoholem,
że nie mógł ustać na nogach. Mundurowi uznali, że jest w takim stanie, iż wskazana jest wizyta na izbie
przyjęć w szpitalu. Mający słaby
kontakt z rzeczywistością pan trafił
w końcu - po uprzednim przeba-

daniu przez lekarza - do Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, gdzie
pozostał do wytrzeźwienia.
Do podobnej sytuacji doszło w
poprzedzający święta poniedziałek.
Tym razem mundurowi usiłowali
doprowadzić do porządku mężczyznę, którego alkohol powalił na
błoniach przy ul. Szpitalnej. I w tym
przypadku pijanym najpierw zajął
się lekarz. Później trafił do gliwickiej komendy, gdzie doczekał, aż
promile całkowicie zeń wyparują.
/bw/
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przychodnia poleczy
kolejnych 15 lat
knUrów. MiaSto UMówiŁo SiĘ Z powiateM gliwickiM

Dla Przeglądu

Prezydent
Knurowa
Adam Rams:
- Nieruchomość, na
której znajduje się
przychodnia zdrowia,
przekazaliśmy aktem
notarialnym Starostwu Powiatowemu w Gliwicach, jako jednostce,
która odpowiada za lokalny system
ochrony zdrowia. Rozważaliśmy
sprzedaż tej nieruchomości, ale
mając na uwadze, że w przychodni
przy ul. Kazimierza Wielkiego zarejestrowanych jest około 10 tysięcy
pacjentów – mieszkańców naszego
miasta – postanowiliśmy oddać ją
w użytkowanie jednostce samorządu terytorialnego. Tym bardziej,
że mamy zapewnienie, iż w tym
budynku nadal będą świadczone
usługi lekarskie. Jednocześnie Starostwo Powiatowe zobowiązało się
do utrzymania bieżącego, przeprowadzenia niezbędnych remontów i
dostosowania obiektu do wymogów
określonych przepisami prawa.
Gmina musi dbać o dochody budżetu, ale w tak ważnym obszarze
jak troska o zdrowie mieszkańców,
musi je traktować priorytetowo.

Foto: Bogusław Wilk

not. bw

Miasto oddało Powiatowi Gliwickiemu w użytkowanie
budynek przychodni zdrowia przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Do 2028 roku – na prowadzenie
działalności leczniczej. Za symboliczną opłatą: 700 zł
miesięcznie
Umowa pomiędzy Gminą Knurów i Powiatem Gliwickim została
zawarta 25 marca. Jej przedmiotem
jest nieruchomość przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (16,59 a) zabudowana
budynkiem przychodni zdrowia (o
powierzchni użytkowej 1.129,2 m2).
Miasto oddało powiatowi nie-

ruchomość „do używania i pobierania pożytków”, z przeznaczeniem
„na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie ambulatoryjnego
świadczenia zdrowotnego na czas
oznaczony 15 lat, od 1 kwietnia 2013
r. do 31 marca 2028 r.”.
W zamian do kasy Knurowa

co miesiąc wpłynie 700 zł. To symboliczna kwota. Dowodzi, że knurowski samorząd daleki jest od komercyjnego traktowania publicznej
działalności leczniczej.
W umowie znalazło się jednak
zastrzeżenie, że zasady odpłatności
zostałyby ustalone na nowo „w przy-

padku przekształcenia samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową”.
Powiat, jako użytkownik, zobowiązał się do przeprowadzenia modernizacji i remontu budynku. Po
to, by spełniał warunki narzucone
przez ministerstwo zdrowia. Oczywiście ponosić też będzie wszelkie
koszty związane z użytkowaniem
nieruchomości (np. media, bieżące
remonty, ubezpieczenie, podatki).
- Czuję satysfakcję, że doszło do
porozumienia pomiędzy miastem i
powiatem – nie kryje zadowolenia
Leokadia Walczak, przewodnicząca „Solidarności” w knurowskim

Mieszkańcy otrzymają
pojemniki i worki

szpitalu. – Tym większą, że budynek
doczeka się koniecznych remontów.
Przewodnicząca podkreśla, że
istotne są też wieloletnie przyzwyczajenia pacjentów: - Przychodnia znajduje się w newralgicznym
punkcie osiedla. Mieszka tu wiele
starszych osób, które nie wyobrażają sobie chodzenia gdzie indziej.
W ich świadomości przychodnia
funkcjonuje tu „od zawsze”. Wiedzą
gdzie i jak się poruszać, by znaleźć
właściwego lekarza. Warto było
poświęcić wiele czasu i zabiegów,
by doprowadzić sytuację do takiego
rozwiązania.
/bw/

Firma, która wygra przetarg na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki
do selektywnego zbierania
Decyzja ma związek z tzw. ustawą śmieciową, która wejdzie w życie
1 lipca. Zapadła w ubiegły czwartek
podczas nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta, zwołanej na wniosek prezydenta Adama Ramsa.
Prezydent wystąpił z inicjatywą
przeniesienia obowiązku wyposażenia
w kubły na odpady na przedsiębiorcę,
z którym gmina zawrze umowę. Do tej

pory ten obowiązek ciążył na właścicielach i zarządcach nieruchomości.
Radni jednogłośnie zaaprobowali wniosek. Zmienili uchwałę, podjętą
19 grudnia 2012 r., regulującą kwestie
związane z gospodarowaniem odpadami według nowego systemu. Tę
możliwość dały im przepisy przyjęte
przez Sejm RP na początku marca.
Wkrótce Gmina Knurów rozpisze
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przetarg. Jego celem jest wyłonienie
firmy, która – na zlecenie samorządu
- zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie ujęty
obowiązek wyposażenia nieruchomości w kubły i worki przez firmę,
która zwycięży w przetargu – mówi
prezydent Rams.

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałe zostaną
wyposażone w pojemniki i worki
(nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – tylko w pojemniki) do selektywnego zbierania odpadów takich
jak: papier, szkło, odpady ulegające
biodegradacji oraz tworzywa sztuczne
łącznie z metalem i odpadami wielomateriałowymi oraz w pojemniki do

Foto: 123rf.com

KnURÓW

zbierania pozostałych, niewymienionych wyżej, odpadów komunalnych.
Odbiorca odpadów zostanie zobowiązany do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.
- Podjęta decyzja przyniesie wymierne, przeliczalne na pieniądze,
korzyści mieszkańcom Knurowa
– dodaje prezydent.
/bw/
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- Ważne jest wczesne zdiagnozowanie autyzmu - podkreślają
uczestniczki knurowskiej konferencji

bytom. warto zaJrzeĆ do muzeum GórnoŚląskieGo

kroszonki jak cudo

Do 14 kwietnia w bytomskim Muzeum
Górnośląskim można podziwiać przepiękne
pisanki – plon XXIV Konkursu Górnośląskie
Kroszonki 2013. Wśród nagrodzonych są
prace Joanny Urbanik z Gierałtowic i Agnieszki
Szołtysek z Przyszowic
Wyniki XXIV edycji
Konkursu

0X]HXP*yUQRĞOąVNLH
Z%\WRPLX

W 2013 roku na konkurs Górnośląskie
Kroszonki wpłynęły 72 zestawy prac
z całego województwa śląskiego, w tym
35 debiutantów.

Technika

ORGANIZATOR:

Muzeum Górnośląskie jest
instytucją kultury Samorządu
Województwa Śląskiego

PATRONAT HONOROWY:
Wojewoda Śląski
Zygmunt Łukaszczyk

Andrzej Misiołek

II nagr

Wojciech Szarama

Jego Ekscelencja
Ksiądz Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

III nagroda
Adam Lasota

Dzie ło

knurów. 2 kwietnia - Światowy dzień autyzmu

pomaluj świat
na niebiesko!

Piekarnia – Cukiernia
Kryspin Krysik
Bytom, ul. Katowicka 41

PATRONAT MEDIALNY:

W tegorocznej edycji udział
wzięło 72 twórców z różnych zakątków województwa śląskiego. Pod
ocenę jury trafiło 360 zdobionych
jajek.
Jurorzy nie mieli łatwo, jednak
poradzili sobie. Wybrali laureatów
konkursu. Wśród nagrodzonych
znalazły się mieszkanki gminy
Gierałtowice.
Agnieszkę Szołtysek z Przyszowic docenił metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc,
przyznając jej nagrodę specjalną.
Joannę Urbanik, wielokrotną laureatkę krajowych i regionalnych
konkursów plastycznych, specjalną nagrodą uhonorowało Życie
Bytomskie.

autyzmem − uważa Agnieszka Kapcewicz. − Dietmar Zöller – autystyk
napisał: „Co za radość, rozkosz czysta,
być uznanym równym wam. Nikt
nie dziwi się, nie pyta. Swoje miejsce
znam(…)”. Oby te słowa stały się celem do osiągnięcia przez wszystkich
nauczycieli. Oby potrafili sprawić, żeby
każde dziecko z autyzmem trafiające
do ich placówki znalazło w niej „swoje
miejsce.”
2 kwietnia na całym świecie
obchodzony był Światowy Dzień
Autyzmu. Knurów czynnie włączył się w te obchody. MP-13 i inne
placówki oświatowe nawoływały
„Nie Bądź Zielony W Temacie Autyzmu! 2 Kwietnia Bądź Niebieski”.
Przedszkole ogłosiło także konkurs
plastyczny „Pomaluj świat na niebiesko”, którego organizatorką jest
Magdalena Kazimierska.

las w zimowych barwach
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XXIV Konkurs
Górnośląskie
Kroszonki
2013

III nagrod

Warto przy pomnieć, że do
2012 r. organizatorem konkursu
było Muzeum w Gliwicach. Pani
Agnieszka była laureatką edycji w
2011 r. Pani Joanna (z nieżyjącym
mężem Józefem) święciła tryumfy
wielokrotnie.
Pełne wyniki konkursu można
znaleźć na stronie www.muzeum.
bytom.pl.
/bw/

Muzeum Górnośląskie mieści
się przy placu Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu. Godziny
otwarcia muzeum: wtorki,
czwartki i piątki – 9-15, środy – 10-18, soboty – 11-16,
niedziele – 11-15. Bilety w
cenie:10 zł (ulgowy 8 zł).

Foto: Archiwum Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Kroszonki dzieła
Joanny Urbanik

Las jest
piękny
- można
to
pokazać
na
tysiące
sposobów

Jak spopularyzować śląskie lasy? Pokazując ich piękno w artystyczny
sposób. Służy temu konkurs plastyczny pt. „Las w zimowych barwach”
mogą uczestniczyć osoby w wieku
3-18 lat. Zgłaszane przez nich prace
(wolno dostarczyć maksymalnie 4
szt.) muszą mieć format A-4. Mogą
być wykonane w dowolnej technice
malarskiej. Termin nadsyłania mija
30 kwietnia (pod adresem: PGL LP

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
ul. Brzezińska 78, Bytom
Ferma i Zakład Pakowania Jaj
ul. Leśna 2

jb, AK

konkurs plastyczny

Konkurs to wspólne przedsięwzięcie Nadleśnictwa Rudziniec i
gliwickiej delegatury Kuratorium
Oświaty. Jego celem jest prezentacja
plastycznych możliwości twórczych
dzieci i młodzieży w celu popularyzacji śląskich lasów. W konkursie

Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Bytomia

Nagrodzone prace konkursowe

Foto: Monika Wilk

dzieci jeszcze niezdiagnozowane,
pomogli ich rodzicom i pokierowali
ich do placówek, w których uzyskają
diagnozę i pomoc.
Gości konferencji przywitały
Aldona Rychlewska, dyrektor MP-13
i i Jolanta Olejnik, dyrektor PPP. Prelegentki dotykały różnych tematów.
Rozmawiano m.in. o niepokojących
zachowaniach dziecka, które mogą
wzbudzić podejrzenia o autyzm,
o różnicach między autyzmem a
Zespołem Aspergera czy o specyficznych cechach mowy dzieci z autyzmem. Nie zabrakło także rad praktycznych, dotyczących miejsc, gdzie
można szukać pomocy oraz sposobu
organizacji pracy w grupie, do której
trafia dziecko z autyzmem.
− Zainteresowanie konferencją,
jakie wyrazili nauczyciele biorący
w niej udział, świadczy o ich dużej
motywacji i chęci pomocy dzieciom z

ek
i Szo łt ys
Agnieszk

III nagroda
Joachim Orłowski

O zagadnieniach związanych z autyzmem rozmawiano
w trakcie konferencji „Dziecko z autyzmem
w przedszkolu” zorganizowanej przez Miejskie
Przedszkole nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
Szacuje się, że w Polsce żyje około
30 tys. osób dotkniętych autyzmem,
w tym, według danych Ministerstwa
Edukacji Narodowej, około 3 tys.
dzieci w wieku przedszkolnym.
Pomimo coraz większej liczby
zachorowań, autyzm to wciąż dla
wielu rodziców i w ychowawców
choroba tajemnicza, niezrozumiała.
Konferencja stała się dla pedagogów
okazją do wymiany doświadczeń i
spostrzeżeń.
− Coraz więcej dzieci ze spektrum
autyzmu trafia do placówek ogólnych,
gdzie ich osobliwe zachowanie nie
pozwala im uczyć się i integrować z
rówieśnikami − podkreśla Agnieszka
Kapcewicz, uczestniczka konferencji.
− Wczesne zdiagnozowanie autyzmu
i podjęcie terapii pozwala tym dzieciom na lepsze przystosowanie się do
życia w społeczeństwie. Ważne jest,
aby nauczyciele, do których trafiają

SPONSORZY:

Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna
7, 44-160 Rudziniec).
Nagrody zostaną przyznane w 7
kategoriach wiekowych. Zwycięzcy
każdej z kategorii konkursowych
otrzymają cenne nagrody.
Więcej informacji o konkursie

znaleźć można na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.

pl/rudziniec w zakładce „Edukacja
i turystyka”.
sisp, bw
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Wieża górowała nad okolicą
- aby odczytać dane z zegarów
technicy musieli pokonać dwie
setki schodów

wysadzili komin w powietrze,
by zmylić bombowce
- Szczere wyrazy uznania dla
Pani Marii Grzelewskiej, autorki
artykułu „Wysadzili komin w powietrze, by zmylić bombowce” [PL nr
11/2013 dop. red.]. Fascynujący temat. Dobrze, że takie epizody ujrzały
światło dzienne. Zaintrygowała mnie
też wypowiedź Czytelnika, który w
numerze 12 Przeglądu odniósł się
do kwestii zniemczania polskich nazwisk. Czytelnik nadmienia, że znał
osobiście kilka osób wspomnianych

w artykule. Interesuję się historią
naszego regionu i bardzo chciałbym
skontaktować się z Czytelnikiem.
Jego wspomnienia byłyby niezwykle
cennym świadectwem minionych
czasów. Byłbym ogromnie wdzięczny,
gdyby za pośrednictwem redakcji
autor komentarza zechciał wrócić
pamięcią do tamtych trudnych, lecz
i niezwykle ciekawych, czasów.
T.

nekrologi

z kart Historii. krywałd: nim wykorzystano HydroFory...

wieża wodna
stabilizowała ciśnienie

Pani Małgorzacie GIEMLIK
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie

Dzięki niej z okolicznych kranów spływała woda. Gdy
wyszła z użytku, stała się królestwem ptaków.
W końcu zburzyli ją saperzy. 40-metrowa wieża
ciśnień górowała nad Krywałdem przeszło 70 lat...
1916 rok. Trwa I wojna światowa. Pruska firma Oberschlesische
Actiengesellschaf t buduje wieżę
ciśnień w sąsiedztwie fabrycznej cechowni krywałdzkiej prochowni. W
tym samy roku wzniesiono też kotłownię, laboratorium i uruchomiono
oddział chloranu potasu.
W niemieckojęzycznej dokumentacji obiekt figurował jako Wasseturme lub Damphturme.
Wieża działała na zasadzie naczyń połączonych. Woda pobierana
była (prawdopodobnie) z pobliskiej
rzeczki, przepływającej przez krywałdzkie − jak mówiono − „bażoły”.
Pompa znajdowa ła się w dolnej
części wieży. Woda tłoczona była do
zbiornika umieszczonego w górnej
części wieży. Aby odczytać z zegarów ciśnienie wody, pracownicy z
oddziału mechanicznego musieli,
wchodząc pod górę, pokonać około
200 schodów. Nad okrągłym zbiornikiem górował charakterystyczny
„grzybek”.

Woda spływała do budynków
produkcyjnych fabryki i do kranów mieszkań zbudowanych przez
zakład. Kiedy pompa pracowała,
z daleka było słychać jej miarowe
działanie.
Do budowy wieży użyto glazurowanej cegły. Wznoszenie okrągłej
budowli wymagało od murarzy dużych umiejętności. Zwracały uwagę
symetrycznie rozmieszczone małe
okna. Obiekt przypominał trochę
Mysią Wieżę w Kruszwicy.
W latach 60. ubiegłego wieku
zmienił się sposób poboru i korzystania z wody. Krywałdzka wieża
ciśnień nie spełniała już swojego
pierwotnego przeznaczenia. Pojawiły
się też skutki szkód górniczych. Zaczęła pękać. Groziła zawaleniem.
Opustoszałą budowlę opanowało... ptactwo. W koronie roiło się od
gniazd. Z daleka słychać było ptasie
trele.
Los krywałdzkiego Wasserturmu
– jak do dzisiaj mówią starsi krywał-

dzianie – był jednak przesądzony.
Koniec wieży zadali saperzy. Stało
się to ćwierć wieku temu (może ktoś
z Czytelników pamięta, w którym
dokładnie roku). Już w dniu wyburzenia spychacze ładowały cegłę na
ciężarówki. Zbiornik jeszcze przez
jakiś czas leżał na gruzie.
Wieże ciśnień można dostrzec w
śląskim krajobrazie. Wedle Dariusza
Walerjańskiego, dyrektora Międzynarodowego Centrum Dokumentacji
Zabytków Poprzemysłow ych dla
Turystyki, jest ich w naszym województwie około setka. Niektóre są
urokliwe i dobrze zachowane, mimo
że od dawna nie spełniają swojej
pierwotnej funkcji. Mogą pełnić
nowe role. Przykład dają np. Niemcy
i Francuzi. U naszych zachodnich sąsiadów jedna z wież mieści muzeum
wody, inna – kino. We Francji wieżę
zamieniono w... ekskluzywny sklep
z winem.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli
we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej

ś. p. ALEKSANDRY
CZECHOWSKIEJ-GĄBKA
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Koleżankom i Kolegom, Delegacjom,
Znajomym
za okazaną pamięć, wyrazy współczucia,
złożone kwiaty i wieńce
serdeczne podziękowania
składają

Maria Grzelewska

Mąż z Synem i Rodziną

Gierałtowice. co siĘ wydaJe

pocztówka
z dworem

reklama

Gierałtowicki samorząd wydał
kolejną widokówkę. Tym razem
pocztówka przywołuje XIX-wieczny Dwór Madejskich. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.
Autorką r ysunków, utrzymanych w sepii, jest Agnieszka
Szołtysek z Przyszowic.
/bw/
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Każdy ma swój E

Jacek Czech. Nauczyciel w knurowskim Paderku. Tatern
Kadry Narodowej w Narciarstwie Wysokogórskim. Mistr
Europy i Mistrzostw Świata w skialpinizmie. Instruktor
i alpinizmu PZA. Wymieniać można długo, a wystarczy t
najbardziej oddadzą to, kim jest: pasjonat gór
Góry nie były jego pierwszą
pasją

– Do 18 roku życia moim głównym hobby było przede wszystkim
żeglarstwo – wspomina knurowski
pedagog. – Były z tym jednak pewne
problemy. Bardzo chciałem startować
w zawodach i regatach żeglarskich, ale
żeby popływać na jachcie w latach 80.
trzeba było mieć znajomości. Ja takich
nie posiadałem, co zarówno mnie, jak
i moich kolegów, bardzo irytowało.
Kiedyś w jego ręce wpadła książka o górach.
– Dostałem ją od kolegi, który
w tym czasie chodził do klubu wysokogórskiego w Katowicach. Ta
tematyka od razu przypadła mi do
gustu. Skończyłem w tym czasie
technikum, zdałem maturę i dostałem się na studia na Politechnikę
Śląską. Tam od razu zapisałem się
do klubu wysokogórskiego – mówi o
początkach przygody z górami. – To
był zupełnie inny świat niż żeglarstwo, gdzie np. ciężko było spotkać
się z kimś znanym, kto uczestniczył
w jakichś prestiżowych zawodach. Z
kimś takim nigdy nie było kontaktu,
a w klubie wysokogórskim przeciwnie. Osoba, w moim przekonaniu
wielka, o której np. przeczytałem
w książce, przychodziła, witała się
podając rękę, normalnie rozmawiała. To było coś fantastycznego. Ten
klimat takiej bezpośredniości mnie
napędzał.

Tatrzańskie przygotowanie

Góry zaczęły go coraz bardziej pochłaniać. Książki o wyprawach, taktyce i sprzęcie stały się jego obowiązkową lekturą. W międzyczasie rozpoczął
pierwsze treningi na skałkach. To był
dopiero wstęp do pierwszej górskiej
wyprawy, czyli do Tatr.
- Nie było przed nimi strachu. Nie
mogło być, ponieważ wtedy łatwo o
jakiś prosty błąd, który może skończyć
się tragicznie. Poza tym wspinaczka
wysokogórska to sport indywidualny. Tutaj wszystko trzeba umieć
zrobić samemu i nie ma miejsca na
półśrodki. Nawet, jeśli wspinam się z
partnerem i coś mu się stanie, to ja do
końca będę sam musiał sobie poradzić
– wyjaśnia.
Kolejnym w yzwaniem, które
stanąło na jego górskiej drodze było
zdobycie Tatr po raz drugi. Tym
razem zimą.
– To je s t ju ż z upe ł ni e inn e
wspinanie niż latem. Takie typowo alpejskie. Brak tu oczywiście
zagrożeń, które występują w wyższych niż Tatry górach - takich jak
duża wysokość, szczeliny. Są za to
lawiny, zmienne warunki pogodowe, niska temperatura – mówi.
– Tatry w 100 proc. przygotowują
do chodzenia po Alpach czy nawet
Himalajach.


Dobre przygotowanie i doświadczenie nie uchroniły go przed zaskoczeniem, gdy udał się w Alpy.
– Pojechaliśmy z żoną i grupą
znajomych, też lubiących wspinaczkę.
Tam doświadczyliśmy po raz pierwszy, czym jest prawdziwa wspinaczka.
Ściany, które w Polsce były największymi ścianami wspinaczkowymi, tutaj w Alpach były czymś normalnym,
zwykłym – opowiada. – Trasę 400
m, którą my pokonywaliśmy w ciągu
całego dnia, zespół z Francji, który
wychodził rano z nami, potrafił zrobić
dwa razy szybciej. Zobaczyliśmy tam
inny wymiar tego sportu. Wcześniej
nikt nam o tym nie mówił. Tego nie
można było przeczytać w książkach,
gazetach ani zobaczyć w internecie,
bo go nie było. Tych alpejskich gór
uczyliśmy się tam, na miejscu.
Pomoc przewodnika na początku
lat 90. kosztowała 80 franków. Za
dużo.
– My mieliśmy tyle na cały wyjazd – śmieje się Jacek. - Finansowo
to była przepaść, ale za to robiliśmy
długie i świetne trasy, co nam to w
pełni rekompensowało. Choć Alpy
są w centrum Europy, to schroniska
zimą są tam zamknięte. Otwarte jest
zawsze tylko jedno pomieszczenie,
tzw. winter room. To zwykły pokój
z ławkami, gdzie nie ma prądu, jedzenia, pieca, żeby się ogrzać. Służy
tylko do tego, by schronić się przed
wiatrem. Zupełnym przeciwieństwem
są polskie Tatry, które są najbardziej
cywilizowanymi górami na świecie.
Tutaj w każdej dolinie jest schronisko,
prąd, ciepła woda, droga dojazdowa i
wszędzie jest zasięg telefonu komórkowego. Słowacka strona jest już dużo
bardziej dzika.
Jacek wielokrotnie odwiedzał
Alpy oraz zdobywał ich najwyższy
szczyt Mount Blanc. Za najprzyjemniejszy uważa jednak debiut.
– Mieliśmy wtedy dużo szczęścia,
ponieważ trafiliśmy na idealną pogodę – wspomina. – Świeciło słońce,
chmury kłębiły się pod nami, zero
wiatru, chłód w ogóle nie był odczuwalny. Widok naprawdę zapierał dech
w piersiach.

Himalaje po raz pierwszy

Lata mija ł y. Jacek skończ ył
AWF, urodziła mu się dwójka dzieci.
W 1995 roku pojawiła się okazja,
by zaatakować pierwszy w życiu
ośmiotysięcznik. 
– Wspinali śmy się tam jako
nowicjusze, ponieważ żadna osoba
z mojej grupy nie była jeszcze w tak
wysokich górach - wyjaśnia. – Ta
wyprawa miała dwa oblicza. Sukcesem było to, że nikomu nic się nie
stało i wszyscy wrócili cało i zdrowo
do domu. Porażka miała wymiar
sportowy i ekonomiczny. Wszystkie
zaoszczędzone i pożyczone pie-

niądze wydałem na ten wypad. Z
perspektywy czasu to było bardzo
nierozsądne z mojej strony. Pojechałem tam, zostawiłem w kraju żonę z
dwójką dzieci i na dodatek nie udało
się wejść na szczyt.
Udało się jednak wrócić cało do
kraju. W przeciwieństwie do dwóch
innych alpinistów, którzy szli w równoległych wyprawach.
– Czech i Japończyk zginęli z
powodu wychłodzenia organizmu.
Bardzo doświadczeni zawodnicy.
Pierwszy spędził nawet swoją ostatnią noc w moim namiocie, ponieważ
jego zniszczył wiatr. Rano poszedł na
szczyt, a jak wrócił, to niestety zmarł.
Próbowaliśmy go jeszcze ratować, ale
już nic się nie dało zrobić.

Skialpinizm

Jacek w ramach przygotowań do
kolejnych wypraw zaczął trenować
skialpinizm. To połączenie wspinaczki zimowej, wędrówki na nartach
oraz zjazdu narciarskiego w terenie
górskim.
– Na początku lat 90. trudno było
dostać sprzęt do skialpnizmu, ale
udało mi się nawiązać kontakt z osobą, która sprowadzała go z zagranicy
– mówi. - Pojechałem z nią na zawody
na Słowację. Te okazały się kompletną
klapą. Nie byłem jeszcze obyty ani z
tym sportem, ani ze sprzętem.
Porażka go jednak nie zraziła. Start w następnych zawodach
w Zakopanem okazał się dużym
sukcesem. Znalazł się w najlepszej
dziesiątce, a jego dobra postawa
zaowocowała powołaniem do kadry
narodowej.
– Później pojechałem jako debiutant w Bieszczady na eliminacje
Mistrzostw Europy. Zdobyłem 4.
miejsce. Chwilami prowadziłem. O
braku końcowego sukcesu zadecydował jednak brak doświadczenia.
Pojechał na pierwsze w swoim
życiu Mistrzostwa Europy, które
odbywały się na Słowacji. W biegu
indywidualnym uzyskał najlepszy
czas ze wszystkich Polaków.
– Wtedy spojrzałem na te biegi
inaczej. Zacząłem je intensywnie
trenować – wspomina.
Treningi się opłaciły. Medale na
Mistrzostwach Polski, wielokrotne
udziały w Mistrzostwach Świata i
Europy, a w późniejszym czasie także
funkcja trenera kadry narodowej. Za
swój największy sukces w tej dziedzinie uznaje jednak ukończenie, uważanych za najtrudniejsze i najbardziej
prestiżowe na świecie, zawodów w
Pierra Menta.
– To zawody porównywane do
kolarskiego Tour de France. Wygranie ich jest o wiele bardziej cenne
niż zdobycie mistrzostwa świata, a
co roku ogląda je na żywo ok. 12 tys.
osób. – mówi.

Skialpinizm trenuje do dzisiaj.
– To najlepszy sposób przygotowania
do wypraw w góry – wyjaśnia.

Himalaje po raz drugi

Górska jazda na nartach niewątpliwie pomogła mu przygotować się
do zaatakowania drugiego ośmiotysięcznika – Nanga Parbat w 2010
roku. 
– Kierownikiem wyprawy był
wtedy Artur Hajzer, który w latach
80. wspinał się po górach z Jerzym
Kukuczką - opowiada. – Z 12 uczestników tylko 3 udało się zdobyć
szczyt. Mnie niestety nie, ale nie
uważam tego za swoją porażkę.
Przeciwnie - ta wyprawa to dla mnie
sukces. Wiadomo, że każdy chce
wejść, ale trzeba być przygotowanym na to, że może się nie udać. Ja
zrobiłem tyle, ile mogłem i na pewno
pomogłem tym trzem kolegom w
wejściu. Poza tym nikomu nic się
nie stało, nikt się nie zgubił, nie było
żadnych odmrożeń.
- Mogę nawet powiedzieć, że częściowo udało mi się wejść na szczyt,
ponieważ jeden z tych trzech kolegów
używał przy tym moich czekanów
– śmieje się.

Góry są dla wszystkich

Jacek cały czas intensywnie się
wspina. Latem na skałkach. Zimą na
ścianach wspinaczkowych. Podczas
ostatnich ferii zimowych po raz kolejny był w Alpach. Cały czas czuje
respekt przed górami.
– Te góry stały wiele lat przede
mną i będą wiele lat stały po mnie.
Trzeba pamiętać, że jak się w nie
wchodzi, to nie można ich dostosowywać pod siebie. To my musimy się
dopasować – przestrzega. – Góry uczą
nas pokory.
Uważa, że góry są dla wszystkich.
– Każdy z nas ma swój Everest i
wszystko zależy od nas samych. Sami
wybieramy sobie stopień trudności
– wyjaśnia. – Dla kogoś sukcesem
będzie zdobycie wszystkich ośmiotysięczników, dla kogoś innego zaliczenie wszystkich polskich szczytów, ktoś
inny powie jeszcze, że to tylko taka
forma rekreacji. To już jest kwestia
tylko i wyłącznie naszego wyboru.
W planach ma już kolejne wyprawy. Tego lata po raz kolejny chce
pojechać do Patagonii. Marzy mu się
jednak coś innego.
– Jak chyba każdy alpinista
chciałbym wejść na niezdobyty dotąd
ośmiotysięcznik – mówi. – Zostały
jeszcze dwa: K2 i Nanga Parbat, na
które nikt jeszcze nie wszedł zimą.
Wejście na choć jeden z nich to by
było coś...

Gierałtowice

Józefowie u

Dawid Ciepliński
Foto: Archiwum Jacka Czecha
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Everest

aktualności
Na lodowcu w Austrii

nik. Alpinista. Były Selekcjoner
rz Polski i uczestnik Mistrzostw
wspinaczki skalnej, taternictwa
tylko w dwóch słowach, które

W górach Patagonii

Jacek Czech pomimo tego, że nie udało mu się zdobyć
ośmiotysięcznika, wyprawę na Naga Parbat uważa za udaną

Życie na wyprawie w
Himalajach nie należy do
najłatwiejszych

u wójta

15 lat sięgnęła tradycja corocznych spotkań Józefów
z gospodarzem gminy Gierałtowice. Tym razem
w gości przyszło 10 panów noszących to imię

reklama

W spotkaniu z wójtem Joachimem Bargielem udział wzięli
Józefowie: Bryłka, Buchczyk,
Długaj, Jaworek, Kapłanek,
Kornas, Maślanka, Posiłek, Organiściok i Rożek.
Większość zebranych udziela się publicznie, więc tematów
do rozmowy nie brakowało.

/bw/

Foto: Jerzy Miszczyk

- Józefowie to ludzie dobrej roboty,
wszak noszą imię patrona pracy
– zapewniali uczestnicy spotkania

Przegląd Lokalny Nr 14 (1048) 4 kwietnia 2013 roku



rozmaitości

rozrywka nr 12/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- do wyGrania podwóJny bilet do kina

oskar pawłowski z knurowa

ur. 25.03.2013 r., 2600 g, 49 cm

marta kozakiewicz z czerwionki

oskar markowski z bojszowa

ur. 27.03.2013 r., 4080 g, 56 cm

ur. 27.03.2013 r., 3700 g, 55 cm

adam michalski z knurowa

karolina marchewka z knurowa

ur. 28.03.2013 r., 2980 g, 52 cm

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

Jakub bober z książenic

ur. 27.03.2013 r., 3640g, 56 cm

ur. 30.03. 2013 r., 2700 g, 49 cm

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 12/2013 brzmiało: „SZCZENIAK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna
Franik. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

milena burcon z knurowa

ur. 31.03.2013 r., 3210 g, 55 cm

dawid kubieniec z knurowa

ur. 2.04.2013 r., 2730 g, 48 cm
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4.04.2013 r. CZWARTEK
16:45 Oz Wielki i Potężny 3D
19:00 Daję nam rok
5.04.2013 r. PIĄTEK
16:00 Oz Wielki i Potężny 3D
18:15 Intruz
20:30 Intruz
6.04.2013 r. SOBOTA
16:00 Oz Wielki i Potężny 3D
18:15 Intruz
20:30 Intruz

7.04.2013 NIEDZIELA
16:00 Oz Wielki i Potężny 3D
18:15 Intruz
20:30 Intruz
8.04.2013 PONIEDZIAŁEK
16:00 Oz Wielki i Potężny 3D
18:15 Intruz
20:30 Intruz
9.04.2013 WTOREK
16:00 Oz Wielki i Potężny 3D
18:15 Intruz
20:30 Intruz

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

0

Gierałtowice

kto zwiedzi tunele

Nie tylko tunele, ale i komnaty oraz palmiarnię
w Zamku Książ. Na wycieczkę po Dolnym Śląsku
zaprasza Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach

Wyjazd zaplanowano na 20 kwietnia (sobota). Poza zwiedzaniem zamku
w programie wycieczki znalazł się relaks w parku zdrojowym w SzczawnieZdroju, degustacja wina w świdnickiej winiarni (można kupić sadzonki
winorośli) i ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Koszt uczestnictwa: 90 zł. Zapisy do 10 kwietnia w biurze GOK (ul. Korfantego 7b) lub telefonicznie pod nr. 32 301 15 11.

/bw/
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Foto: Archiwum MSP-7

rozmaitości

Gdy u nas zima, w pięknej Portugalii panowała prawdziwa wiosna

knUrowScy peDagoDZy goŚcili w portUgalii

happy end coraz bliżej
Przeszło tydzień spędzili w Portugalii reprezentanci
szkolnej „Siódemki”. Ich wizyta w zachodnim skraju
Europy miała związek z programem Comenius
Program Comenius „Uczenie się
przez całe życie” łączy partnerów z
Polski, Anglii, Węgier, Turcji i Portugalii. Każdy z nich przez kilka dni
gości pozostałych uczestników.
W portugalskiej Leirii Miejską

Szkołę Podstawową nr 7 reprezentowali: dyrektor Danuta Hibszer oraz
nauczyciele – Jadwiga Cuber, Beata
Dudło i Witold Długosz.
- Celem spotkania było szczegółowe omówienie systemu edukacyjnego

obowiązującego w Portugalii oraz analiza dotychczasowych poczynań związanych z realizacją założeń projektu
– mówią knurowianie. - Głównym
tematem rozważań było dopracowanie
wizerunku wspólnie napisanej bajki,

będącej produktem końcowym projektu, pod ciekawym i intrygującym
tytułem „Once Upon a Time”.
Bajka została napisana przez
uczniów każdej ze szkół partnerskich. Temat oraz początek fabuły
rozpoczęli uczniowie z Turcji. - Następnie nasi uczniowie nadali bajce
dalszy bieg, wprowadzając krasnala
Hałabałę jako kolejnego bohatera
– wyjaśniają nauczyciele „Siódemki”. - Z kolei uczniowie ze szkoły węgierskiej, angielskiej i portugalskiej
dodali wiele ciekawych przygód,
tajemniczych wydarzeń i spotkań z
intrygującymi przyjaciółmi.
Sporo czasu poświęcono przygo-

towaniu wystawy „My hero”, którą zaplanowano na 20-24 maja w galerii w
Yorku. Udział w niej wezmą uczniowie
z wszystkich partnerskich szkół.
Program zajęć merytorycznych
był obszerny. Gospodarze starali
się, by ich przyjaciele z europejskich
krajów wywieźli z Portugalii wiele
przyjemnych wrażeń.
- Spędziliśmy czas w atmosferze
pełnej serdeczności i radości. Rozstaliśmy się z nadzieją na kolejne,
równie udane spotkanie, tym razem
w Anglii – podsumowują knurowscy
pedagodzy.
oprac. bw

informacja własna

Foto: Jerzy Miszczyk

Uczestniczki warsztatów techniką sutasz

gieraŁtowice. UDane warSZtaty SUtaSZ

esy floresy przyciągają wzrok
Jak z kolorowych pasemek wyczarować
biżuteryjne dzieła sztuki? To wiedzą
i potrafią uczestniczki warsztatów
tworzenia ozdób techniką sutasz
w Gierałtowicach
Sutasze to paski wiskozy. W
zgrabnych palcach przemieniają się
w fantazyjne wzory. Esy f loresy z
dodatkami kolorowych kamieni stają
się przepięknymi ozdobami.
Technika wytwarzania ozdób z
pasków znana była w starożytnych
Chinach. Sam sutasz stał się modny
od niedawna. Gminny Ośrodek
Kultury w Gierałtowicach idealnie
Przegląd Lokalny Nr 14 (1048) 4 kwietnia 2013 roku

wyczuł zainteresowane i zorganizował trzygodzinne warsztaty. Zgłosiło
się 17 pań.
Uczestniczki pod okiem i kierunkiem instruktorki Sabiny Wojciak błyskawicznie pojęły zasady
twórcze. Każda z nich wykonała
własną ozdobę. Każda wyszła z zajęć
zadowolona.
GOK nie ustaje w pomysłach na

ciekawe spotkania. 11 maja zaprasza
na warsztaty techniki pergaminowej. Koszt pięciogodzinnych zajęć
(14.00-19.00) to 95 zł. Zapisy do 27
kwietnia. Szczegółowe informacje
można uzyskać dzwoniąc pod nr. tel.
32 30115 11.
/bw/

Francuskie
„soutache”

oznacza szamerunek, czyli sznurkowe ozdoby naszywane na wojskowe mundury. Zdaniem Węgrów
„soutache” wywodzi się z madziarskiego „sujtas” – oznaczającego
plecionkę.
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ogłoszenia
Sprzedam Mieszkanie 61 m2 w Knurowie
ulica Ułanów. Kontakt 792 077 077

Handel i Usługi

14-15/13

Sprzedam mieszkanie! ul. Łokietka, II
piętro, winda, 3 pokoje, pow. 49,3 m2. Tel.
603 135 006

11-14/13

Sprzedam mieszkanie: 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon. Knurów, os. Wojska Polskiego, 190.000 zł. Tel. 666 852 100

13-14/13

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Bojkowie. Tel. 607 183 126
12-14/13

Zamienię M-3 na M-4 lub M-5 (koniecznie z
balkonem) Knurów. Tel. 667 273 269
Tynki żwirowe, docieplenia, budowa domów. Tel. 607 991 043
10-14/13

13-14/13

MOTORYZACJA

50 000 rata 889 zł. Tel. 535 500 095

12-22/13

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

1/13-odw.

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

1/13-odw.

6-22/13

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK. Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów, biur. Tel. 605 482 820,
668 416 198

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/13

1/13-15/13

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

1/13-odw.

SZUKAM PRACY

Docieplanie budynków wraz z materiałem.
Tel. 665 639 146

10-17/13

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

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

DYŻURY RADNYCH

5-odw.

4-17/13

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783
1/13-odw.

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

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727

1/13-odw.

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 9.04.2013 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2– ul. Wilsona
3 – ul. Michalskiego
4 – ul. Kilińskiego
6 – ul. Batorego
9 – Al. Lipowa

2/13-odw.

INSTRUKTOR PRAWA JAZDY (WYKŁADOWCA), 5-letnie doświadczenie zawodowe – SZUKA PRACY. Tel. 512 994 763
10-odw.

Potrzebujesz szybkiej gotówki na święta
– zadzwoń. Tel. 32 236 71 13

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

12-16/13

7-odw.

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar, kompletne wyposażenie łazienek, transport, profesjonalna obsługa.
Tel: 666 852 100, 882 066 201 Gliwice ul.
Rolników 220

M ł o da, silna o s o ba p o dejmi e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00

14–17/13

7-odw.

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

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

1-17/13

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

9-44/13

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

1/13-odw.

5-17/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 1
piętro, Osiedle Tysiąclecia. 602 799 911

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

1/13-odw.

11-15/13

D o w y n a j ę c i a m i e s z k ani e M -2 . Te l.
601 628 762
12-14/13

TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. Tel.
507 799 766; transport@michalgulajski.pl

13-17/13
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dam PRACĘ

Sprzedam domek w okolicy Żywca. Tel.
665 722 917

Przyjmiemy rzetelne osoby do roznoszenia
ulotek na terenie Knurowa. Tel. 32 236
71 13

13-14/13

12-16/13

Sprzedam działkę budowlaną Knurów, ul.
Niepodległości. Tel. 889 560 715

Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem (od
zaraz). Tel. 697 706 126

14/13

14-15

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 16,50 m2 (IV piętro) przy ul. Szpitalnej 8.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr OKO/0050/37/2013 w sprawie
wywieszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem na
cele prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w lecznictwie otwartym na terenie Gminy Gierałtowice
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w celu udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ. Termin
wywieszenia wykazu od 20.03.2013 r. do 12.04.2013 r.

Przegląd Lokalny Nr 14 (1048) 4 kwietnia 2013 roku

Mistrzyni Polski – Olivia
Kaczor ze Spa r ta na K nurów ma za sobą ud zia ł w
zgrupowaniu reprezentacji
Polski kadetek w kickboxingu. Kandydatki do występu
we wrześniowych Mistrzostwach Europy gościła Krynica Zdrój. Bazą był ośrodek
„Panorama”, a zgrupowanie
trwało od 19 do 23 marca.
W czasie zajęć kandydatki na reprezentantki kraju
pracowały m.in. nad poprawą
technik ręcznych i łączeniem
technik ręcznych z nożnymi.
W programie zgrupowania nie

brakowało walk sparingowych.
W czasie porannych rozruchów
dziewczęta zdobywały okoliczne szczyty, a w ramach odnowy
biologicznej korzystały m.in. z
hotelowego spa.
Zawodniczki wraz ze sztabem szkoleniowym spotkały
się też m.in. z władzami Krynicy Zdrój i sponsorami. W
czasie jednego z takich spotkań Olivia Kaczor ze Spartana
i dwie inne zawodniczki zostały wyróżnione upominkami
od miasta Muszyna.
PiSk

PROGRAM
16. KOLEJKI
(7.04.2013, NIEDZIELA:

Z k a ż dy m t ygod n iem
w ka lendarzu spor tow y m
wzrasta liczba imprez biegowych. Zawodnicy rozpoczynają zatem sezon 2013,
co potwierdza m.in. udział
reprezentantów k lubu Endurance Solidarni Knurów
w półmaratonie żywieckim.
Na dystansie 21.097 metrów
wystąpili: Szymon Masarczyk
(czas: 1.32.30), Damian Basik
(1.41.22) i Wojciech Masarczyk (debiutant – 1.45.43).
- Trasa do łatwych nie

Tritech Junior – Unia I Książenice (9.10), Deker-Bud – APN
Paniówki (9.45), Przychodnia
Prognostic – Concordia 97
(10.20), Tritech Junior – APN
Paniówki (10.50), Concordia
97 – MG-1 (11.25).

mecze może wyprzedzić w
tabeli Jedność Przyszowice.
Tym ostatnim po czterech z
rzędu porażkach udało się
zakończyć sezon wygraną nad
LKS Gierałtowice.
WJ

WYNIKI 15. KOLEJKI (30.03.2013):
Jedność Przyszowice – LKS Gierałtowice 7:3 (3:3)
1:0 G. Błaszczyk 6, 1:1 A. Michałek 7; 2:1 Ł. Beker 8’, 3:1 Ł. Beker
13’, 3:2 P. Palikowski 14’, 3:3 P. Palikowski 15’, 4:3 Ł. Beker 22’,
5:3 B. Boczar 28’, 6:3 B. Legęcki 7:3 B. Boczar 29’.
APN Paniówki – MG-1 6:2 (3:1)
1:0 J. Nowak 2’, 2:0 P. Brosz 5’, 2:1 K. Maśliński 6’, 3:1 B. Jóźwik
7’, 4:1 P. Brosz 18’, 5:1 B. Jóźwik 19’, 6:1 B. Jóźwik 23’, 6:2 D.
Strycharski 27’.
Przychodnia Prognostic – LKS Gierałtowice 10:0 (2:0)
1:0 R. Jachimowski 3’, 2:0 M. Bociański 14’, 3:0 K. Przydatek
19’, 4:0 D. Bartoszewicz 21’, 5:0 D. Bartoszewicz 23’, 6:0 K.
Przydatek 24’, 7:0 M. Cybulski 26’, 8:0 M. Bociański 27’, 9:0 M.
Bociański 28’, 10:0 M. Cybulski 29’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Concordia 97
Przychodnia Prognostic
Deker-Bud
Tritech Junior
Jedność Przyszowice
APN Paniówki
LKS Gierałtowice
MG-1
Unia I Książenice
Unia II Książenice
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- grupa drużyn 1-8, Naprzód Żernica - Wolej II Ruda Śląska 2:8,
- grupa drużyn 9-16, ULKS Pławniowice - Wilki Wilcza 6:4,
Naprzód Łubie - Orzeł Stanica 3:7 (punkty dla Orła: Szmaj i
Szymura po 2,5, Żyła 1,5, Gilewski 0,5).

WYNIKI 19. KOLEJKI
- grupa drużyn 1-8, Kolejarz Gliwice - Naprzód Żernica 9:1,
- grupa drużyn 9-16, Orzeł Stanica - Halembianka Ruda Śląska 4:6 (punkty dla pokonanych: Szmaj 1,5, Żyła i Szymura po
1, Gilewski 0,5), Wilki Wilcza - Strażak II Mikołów 3:7.

9
10
11
12
13
14
15
16

Od lewej: Wojciech Masarczyk, Szymon Masarczyk
i Damian Basik

pozostaje walka
o srebro
knurowskiej „Jedynki”. MG-1,
które przed tygodniem sprawiło dużą niespodziankę remisując z Deker-Budem, tym
razem było wyraźnie gorsze
od przyjezdnych. APN mając
do rozegrania jeszcze dwa

WYNIKI 18. KOLEJKI

1
2
3
4
5
6
7
8

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

Po rozegranych w Wielką
Sobotę meczach Młodzieżowej
Ligi Piłki Nożnej zespół Przychodni Prognostic awansował
na drugie miejsce w tabeli
w y przedzając Deker-Bud.
Właśnie te dwa zespoły stoczą
ze sobą w najbliższą niedzielę
korespondencyjny pojedynek
o wicemistrzowski tytuł. W
lepszej sytuacji wydaje się być
Deker-Bud, który zagra z APN
Paniówki, podczas gdy rywalem Przychodni będzie mająca
już zapewnione mistrzostwo
Concordia 97.
Pewne zwycięstwo odniosła drużyna APN Paniówki
pokonując gimnazjalistów z

WYNIKI 17. KOLEJKI LIGI OKRĘGOWEJ:
- grupa drużyn 1-8, Naprzód Żernica - LKS 45 Bujaków 3:7,
- grupa drużyn 9-16, Wilki Wilcza - Orzeł Stanica 4:6 (punkty
zdobyli:
Kowalski 2, Krasowski i Pietrzak po 1 - Szmaj 2,5, Szymura i
Żyła po 1,5, Gilewski 0,5).

16
17
17
16
18
16
18
17
17
18

46 115-16 15 1 0
40 116-25 13 1 3
40 114-35 13 1 3
33 86-41 10 3 3
25 90-71 8 1 9
24 57-59 8 0 8
14 44-91 4 2 12
13 52-73 3 4 10
12 34-69 3 3 11
0 15-243 0 0 18

należała, jednak jestem zadowolony ze swojego wyniku.
Zwłaszcza, że jest to dla mnie
dopiero okres przygotowawczy – relacjonuje Szy mon
Masarczyk, który ma już też
za sobą Nocny Rajd na Orientację - KoRNO III w Dąbrowie Górniczej. - Zawodnicy
startowali na trasie pieszej
i rowerowej - kontynuuje. Start miał miejsce o godzinie
22. O klasyfikacji generalnej
decydowała ilość zdobytych
punktów i czas dotarcia na
metę. Zdobycie wszystkich
punktów zajęło mi niecałe 2,5
godziny, a trasa jaką pokonałem miała 20 km. Taki wynik
dał mi zwycięstwo, z czego
jestem bardzo zadowolony.
Była to świetnie zorganizowana impreza, której motywem
przewodnim było poszukiwanie wiosny ukrytej na jednym
z punktów, którą udało mi się
odnaleźć. Mam nadzieję, że
to przełoży się na wiosenną
pogodę w najbliższym czasie,
bo do tej pory zawody odbywały się jeszcze w zimowej
scenerii.

Piłkarze występujący w
4. lidze oraz Klasie okręgowej
powinni mieć już w nogach
dwa wiosenne występy. Powinni, ale nie mają, bowiem
zima nie zamierza ustępować
miejsca wiośnie. Działacze
Śląskiego Związku Piłki Nożnej odwołali już dwie wiosenne kolejki, a niewykluczone,
że dzisiaj odwołają kolejną.
Jeżeli tak się stanie to w „meczu” zima – piłkarze będzie
już 3:0.

19
19
19
19
19
19
19
19

35
34
29
29
27
21
20
16

147-43
131-59
122-68
129-61
114-76
98-92
101-89
93-97

19
19
19
19
19
19
19
19

18
15
14
14
13
10
8
1

96-94
83-107
82-108
70-120
75-115
73-117
69-121
37-153

gRAnD pRIX KnUROWA
w Skacie SportowyM
WYNIKI Z 26 MARCA:
1. Zdzisław Mral
2. Leon Spyra
3. Alfred Wagner
4. Edward Klaczka
5. Jerzy Niewiadomski
6. Dariusz Skowron
7. Stefan Wroblowski
8. Jacek Zacher
9. Kazimierz Fąfara
10. Tadeusz Kamczyk
11. Jan Pikus

- 2.409 pkt
- 2.131 pkt
- 1.886 pkt
- 1.870 pkt
- 1.827 pkt
- 1.812 pkt
- 1.796 pkt
- 1.737 pkt
- 1.709 pkt
- 1.692 pkt
- 1.675 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 14.464 pkt
2. Jerzy Pluta
- 13.169 pkt
3. Zdzisław Mral
- 12.960 pkt
4. Kazimierz Fąfara
- 12.324 pkt
5. Michał Fojt
- 12.292 pkt
6. Alfred Wagner
- 12.240 pkt
7. Wojciech Napierała
- 11.843 pkt
8. Edward Klaczka
- 11.780 pkt
9. Stefan Wroblowski
- 11.642 pkt
10. Jacek Zacher
- 11.615 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

PiSk

będzie
3:0?!

Kolejarz Gliwice
Strażak Mikołów
Wolej II Ruda Śląska
LKS 45 Bujaków
Spartakus Gliwice
AZS Politechniki Śl. Gliwice
Ruch Pniów
Naprzód Żernica
Grupa spadkowa
Strażak II Mikołów
Młodość Rudno
Orzeł Stanica
ULKS Pławniowice
Halembianka Ruda Śl.
Wilki Wilcza
Naprzód Świbie
Naprzód Łubie

Foto: Piotr Skorupa – archiwum

olivia kaczor
po zgrupowaniu
kadry

Tenis stołowy

Foto: prywatne archiwum

na początek
półmaraton
żywiecki

Foto: Spartan

Olivia Kaczor

sport

PiSk
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Foto: Paweł Gradek

knUrów. kwiecieŃ plecieŃ,
cZyli ZiMa ZaSkocZyŁa Drogowców

Falstart
na drogach

Jeszcze kilka tygodni temu specjalne
siatki wspomagały odśnieżanie
ul. 26 Stycznia. Niedawno zostały
zdemontowane przez firmę
prowadzącą w mieście „Akcję Zima”.
Jak się okazało, przedwcześnie...
Foto: Bogusław Wilk

Mikrobusy, minirozkład, maksikłopot
- pasażerom zmiany nie przypadły do gustu

transport
w wersji mikro
knUrów, orZeSZe. trUDne pocZĄtki linii 636

KZK GOP zrezygnował z linii 936 (Gierałtowice - Ornontowice).
1 kwietnia zastąpiła ją linia nr 636 (Knurów - Orzesze), która
kursuje zmienioną trasą. - Wariactwo! Jak mam się teraz
wydostać z Knurowa? - pyta ornontowiczanka spotkana na
przystanku Knurów Poczta. Mikrobus wcale nie przyjechał,
na kolejny musi czekać ponad godzinę
- Pan też na Budryk? - py ta
zniecierpliwiona 15-minutowym
czekaniem na przystanku.
- Tak, ale żeby zrobić zdjęcie
do gazety.
- Rano przyjechał punktualnie.
Całą drogę do Knurowa trzęsło
niemiłosiernie. Nie zdziwiłabym się,

gdyby się zepsuł na trasie.
Kobieta podchodzi do rozkładu. Na kolejny kurs musi czekać
ponad godzinę.
- Pan popatrzy. Kiedyś tych kursów było więcej. Teraz dali aż 5 rano,
a między 8.43 a 12.45 pusto. Poskracali - kręci głową z dezaprobatą.

POLECA

Przypomnijmy. Linia nr 936
działała poza terenem obsługiwanym przez KZK GOP. Jako że nie
udało się w tej sprawie porozumieć
z marszałkiem województwa, na
wniosek Gminy Gierałtowice, w
uzgodnieniu z gminami Ornontowice, Orzesze i Knurów, kursy
linii mikrobusowej zostały zawieszone.
Część jej przystanków przejęła
linia nr 636: Knurów Szpitalna - 1
Maja - Dworcowa - (Gierałtowice)
ks. Roboty - Korfantego - Gierałtowicka - (Przyszowice) Gierałtowicka - Gliwicka - (Paniówki)
Gliwicka - Zwycięstwa - Swobody
- (Chudów) Zabrska - Szkolna
- Dworcowa - (Ornotnowice) Chudowska - Zwycięstwa - Orzeska
- Ornontowice Centrum - Orzeska
- (Orzesze) Gliwicka - Rynek - św.
Wawrzyńca - Bukowina - Orzesze
Szkoła.
Wy br a ne k u r s y k ierow a ne
są bezpośrednio od ul. ks. Rob ot y w Gie r a ł tow ic a c h pr z e z
ul. Korfantego do ul. Zwycięstwa
w Ornontowicach (z pominięciem
Przyszowic, Paniówek i Chudowa)
lub z wjazdem w ul. Zamkową w
Ornontowicach do pętli Żabik, są
skrócone do pętli Ornontowice
Centrum lub wykonywane do pętli
Gierałtowice Kościół.
W dni wolne linia funkcjonuje
na dotychczasowych zasadach. We
wszystkie dni tygodnia linię obsługuje tabor mikrobusowy.
- Wariactwo! Jak mam się teraz
wydostać z Knurowa? - pyta rozgoryczona ornontowiczanka.

Siatka zniknęła, gołe
paliki w żaden sposób
nie chronią jezdni

Jeszcze przed świętami wielkanocnymi pytaliśmy Wydział
Gospodark i Komuna lnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska o brak siatek przeciwśnieżnych wzdłuż ul. 26 Stycznia.
Usłyszeliśmy, że zostały zdemontowane przez firmę zajmującą się
zimowym utrzymaniem dróg w
mieście, a nie przez złodziei, co
sugerowali nam nasi Czytelnicy.
Drogowcy uznali, że siatki nie
będą już potrzebne.
Aura postanowiła z nich najwyraźniej zakpić. Od kilku dni
pada śnieg, a synoptycy wieszczą,
że ten stan utrzyma się co najmniej do końca tygodnia.

Urodziny
w kinie
Twoja pociecha ma od 5 do 10
lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura
daje ci świetną okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin
dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina,

Naczelniczka GKRiOŚ, Anna
Lewandowska, tłumaczy, że konsekwencje demontażu siatek bierze na siebie firma prowadząca
„Akcję Zima”.
- Zgodnie z umową płacimy za
utrzymanie drogi o odpowiedniej
przejezdności. Jeśli firma odśnieża
ul. 26 Stycznia częściej niż robiła to
przed ściągnięciem siatek, to ona ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty.
Trzeba dodać, że siatki jedynie wspomagają odśnieżanie
ulicy. Sprawdzają się przy silnym
wietrze, który nawiewa śnieg z
pól. Pozostaje mieć nadzieję, że to
ostatnie podrygi zimy tej wiosny.

/g/

pyszny tor t urodzinow y, zdjęcia, gry i zabawy z animatorem,
prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. To nie wszystko,
bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspa nia ł y bajkow y sea ns.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina
zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać
(e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

/g/
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