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Knurów. List gończy za przestępcami

Poszukiwani oszuści
Dwaj mężczyźni zajmujący się
wyłudzeniami, m.in. „metodą na wnuczka”,
są poszukiwani listem gończym. Jeśli
widziałeś któregoś z nich, niezwłocznie
poinformuj Policję

Knurów

Niebezpieczna przejażdżka

74-letni rowerzysta został poszkodowany w wyniku
kolizji na ul. Szpitalnej
Do zdarzenia doszło w piątek
po godz. 13. Rowerzysta jecha ł
u l. Szpita lną w k ierunku drogi
krajowej nr 78.
– Mężczyzna nieprawidłowo
wykonywał manewr skrętu i doprowadził do kolizji – informuje
komisarz Marek Słomski, rzecznik

prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Rowerzysta zderzył się z samochodem marki Opel. Doznał niegroźnych potłuczeń.
– Jako sprawca zdarzenia został
ukarany mandatem karnym w wysokości 220 zł – dodaje Słomski. – Obaj

uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
W październiku ubiegłego roku
na ul. Szpitalnej w podobnej sytuacji
zginął 82-latek. Zapłacił życiem za
moment nieuwagi. Wpadł pod koła
opla.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Knurów

Knurów

Palił na dziko

A ich miłość wciąż trwa...

Po raz kolejny w sali Spółki „Protos” w Knurowie zostaną wręczone Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. 11 par będzie świętować 55-lecie wspólnego życia, czyli „Szmaragdowe Gody”, 4 pary − 60 lecie,
natomiast 1 para otrzyma medal za „Żelazne Gody”, czyli 65-lat bycia razem
w zdrowiu i chorobie. Uroczystość od strony organizacyjnej przygotuje Urząd
Stanu Cywilnego, gospodarzem spotkania będzie Adam Rams, Prezydent
Miasta Knurów. Na spotkaniu nie zabraknie także Przewodniczącego Rady
Miasta Knurów. Początek uroczystości − 18 kwietnia o godz. 13.
jb

W niedzielne popołudnie patrol
Straży Miejskiej interweniował na
składnicy złomu przy ul. Nowy Dwór.
Powód dał im pracownik wypalający
plastikowe elementy, tapicerki i opony z rozmontowanych samochodów.
Na miejscu pojawili się też strażacy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Sprawca wykroczenia został ukarany
100-złotowym mandatem.

/bw/

reklama

Knurów

Staranowany
reklama

W niedzielną noc (godz. 3.20)
patrol Straży Miejskiej interweniował
przed jednym z budynków przy ul. Kopernika. Powód? Audi, które staranowało słup, uszkadzając jego podstawę i
zrywając linię energetyczną. Strażnicy
powiadomili firmę Tauron i zlokalizowali pechowy samochód. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Wydział
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
/bw/

Knurów

Ranna wpadka

Rankiem w ubiegły poniedziałek
Straż Miejska otrzymała zgłoszenie
o mężczyźnie śpiącym na dziewiątym piętrze bloku przy al. Piastów.
Strażnicy udali się na miejsce. Po
wylegitymowaniu mężczyzny okazało się, że jest on poszukiwany przez
Sąd Rejonowy w Katowicach. Dalsze
czynności w jego sprawie podjęli policjanci knurowskiego komisariatu.

/bw/



Komisariat Policji w Knurowie
jest w posiadaniu portretów pamięciow ych dwóch członków grupy
przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw tzw. „metodą na
wnuczka”. Niestety, do tej pory nie
ustalono tożsamości przestępców.
Być może portrety pomogą w
rozpoznaniu i namierzeniu oszustów.

Policja liczy na spostrzegawczość
mieszkańców.
W przypadku rozpoznania któregokolwiek z poszukiwanych Policja
prosi o kontakt z Komisariatem Policji w Knurowie, najbliższą jednostką
Policji lub pod nr. tel. 32 337 25 00.
Oprac. C.C., D.J., P. S.

Knurów, Szczygłowice

Chora zazdrość

- Chciałbym powiadomić o powtarzającym się
wybijaniu szyb, spuszczaniu powietrza z kół,
wyrywaniu lusterek w Szczygłowicach - takie
anonimowe zgłoszenie znaleźli w skrzynce
e-mailowej stróże prawa z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach
W ubiegłym roku policjanci
odebrali aż 311 takich zgłoszeń.
Połowa uszkodzeń powstaje wskutek
sąsiedzkiej zawiści. Wandale biorą na
cel powłoki lakiernicze, szyby, opony
i lusterka.
W poniedziałek, dzięki czujności
mieszkańców ul. Kazimierza Wiel-

kiego, udało się zatrzymać 27-latka,
który w sobotnią noc wybił tylną
szybę w samochodzie Hyundai. Straty to 500 zł.
Sprawą zajmuje się knurowski
komisariat Policji.
/g/

Knurów

Oszust na aukcji

Nieznany sprawca, wykorzystując popularny portal aukcyjny Allegro,
oszukał 38-letnią knurowiankę, zamieszkałą przy al. Piastów. Nieuczciwy
sprzedawca handlował wirtualnym płaszczem damskim. Oszukana kupująca wpłaciła na konto oszusta 370 zł, a towaru nie otrzymała. Do nieudanej
transakcji miało dość 7 marca około godz. 9.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
jb

Knurów

Atak w kolano

Knurowscy policjanci zatrzymali krewkiego 19-latka, który kopiąc 20letniego mężczyznę, uszkodził mu prawe kolano. Nieznane są powody ataku.
Postępowanie trwa. Napastnikowi za spowodowanie urazu grozi do 3 lat
więzienia.

jb

Chudów

Zabrał ule

13 k w iet nia około godz. 14
knurowscy policjanci otrzymali
zgłoszenie w sprawie kradzieży uli.

Nieznany sprawca skradł trzy ule
o wartości 1200 zł. Pszczele domki
zlokalizowane były w Chudowie
przy ul. Topolowej. Poszkodowany
to mieszkaniec Mikołowa. Poszukiwania złodzieja trwają.
jb
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Knurów. Poznaliśmy ustalenia w sprawie śmiertelnego wypadku w kopalni

Knurów. Trwają poszukiwania zaginionych braci

Zbagatelizowano
zagrożenie,
zginął człowiek

Gdzie oni są?

Na to pytanie próbują odpowiedzieć kryminalni
z knurowskiego Komisariatu Policji. W grudniu
2012 roku bracia Piotr i Paweł Jednaczowie
opuścili dom z zamiarem wyjazdu zarobkowego
do Holandii. Słuch po nich zaginął...

18 stycznia 8 pracowników KWK
„Knurów - Szczygłowice” Ruch
Knurów na zmianie „A” drążyło
rozcinkę ściany 8. Na zmianie „B”
do drążenia skierowano kolejnych 8
pracowników. O godz. 14.12, gdy w
rejonie rozcinki przebywało 16 pracowników, woda wdarła się z przodka
do wyrobiska.
Fala porwała 47-letniego elektryka i przemieściła go o 200 m
pod przenośnik ścianowy. Z ustaleń
OUG wynika, że knurowianin zadławił się mieszaniną wody i urobku
i udusił się.
- Metr sześcienny wody waży tonę,
a według badań do wyrobiska wdarło
się około 500 m3 mieszaniny wody i
urobku. Tak więc siła uderzenia była
ogromna - tłumaczy dyrektor Sus.
Pozostali pracownicy doznali
nielicznych urazów i o własnych
siłach wycofali się z wyrobiska. 6 po
przebadaniu w punkcie opatrunkowym odesłano do domów, 2 rannych
przewieziono do szpitala.
Tuż po wypadku dyrekcja kopalni tymczasowo zawiesiła za niedopełnienie obowiązków służbowych
kierownika działu mierniczo-geologicznego, nadsztygara do spraw geologii oraz sztygara oddziałowego.
Nasi rozmówcy twierdzili wówczas, że woda pojawiła się w przodku dwie lub trzy zmiany wcześniej.
Górnicy to widzieli i zgłaszali, jednak

nie doczekali się reakcji ze strony
przełożonych.
Potwierdza to dyrektor OUG,
który przesłuchał w sprawie 50 osób.
- Kierownictwo i dozór dysponowały
tą wiedzą na 2 doby przed zdarzeniem, a mimo to nie wstrzymały prac
w tym rejonie.
Dodaje, że służby mierniczogeologiczne popełniły szereg błędów
związanych z rozpoznaniem i sklasyfikowaniem zagrożenia wodnego.
Mogły przewidzieć skąd wzięła się
woda w przodku i podjąć działania
profilaktyczne.
Wyspecjalizowana jednostka zanalizowała okoliczności wdarcia się
wody do rozcinki ścianowej 8 w pokładzie 408/2. Okazało się, że górnicy
przerwali płot węglowy grubości 2,3
m, oddzielający przodek chodnika
od dołowego zbiornika wodnego,
którego nie było na żadnych mapach
geologicznych.
Obecnie Wyższy Urząd Górniczy

analizuje zakres odpowiedzialności
za wypadek zbiorowy z 18 stycznia.
Już wiadomo, że sankcje dotkną
więcej osób.
Roman Sus podkreśla, że decyzje
personalne to sprawa drugorzędna.
Priorytetem jest podjęcie takich
działań, które uchronią pracowników przed podobnymi wypadkami.
- System profilaktyki zagrożenia
wodnego w KWK „Knurów - Szczygłowice” musi zacząć działać! Z
działu miernictwa i geologii trzeba
wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za rozpoznawanie takich
zagrożeń... - wylicza dyrektor OUG
Gliwice.
11 kwietnia wnioski z dochodzenia trafiły na biurko dyrektora
Wyższego Urzędu Górniczego w
Katowicach i to on podejmie dalsze
decyzje w sprawie wypadku zbiorowego w Ruchu Knurów.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Knurów

Kradli i wpadli

W ubiegły poniedziałek przed południem strażnicy miejscy zostali poinformowani o mężczyznach kradnących węgiel z terenu KWK „Knurów”.
Faktycznie. Za sklepem Lidl przy ul. Prusa funkcjonariusze zastali panów
przerzucających przez ogrodzenie worki z węglem. Dwaj mężczyźni zostali
zatrzymani i przewiezieni do Komisariatu Policji.
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Paweł
Jednacz

Piotr
Jednacz

Policja sprawdza biura podróży,
prywatnych przewoźników oraz pośredników pracy za granicą, z usług
których bracia mogli korzystać. Na
razie nie ma potwierdzenia, by Jednaczowie dotarli do Holandii. Mimo to
w internecie pojawiają się informacje,
jakoby za granicą przebywali już od
kwietnia 2012 roku, a kontakt z nimi
urwał się z końcem czerwca.
- Sprawdzamy każdy trop - mówi
komendant KP Knurów, podinspektor Maciej Kawa. - Kiedy potwierdzimy informację o pobycie braci za granicą, poprosimy o pomoc Interpol.
Policja nie wyklucza, że rodzeństwo mogło paść ofiarą handlu ludźmi. Pracodawca, co wbrew pozorom
często zdarza się za granicą, mógł
zabrać im paszporty, pieniądze i
zmusić do niewolniczej pracy.
Być może bracia ukrywają się
przed wierzycielami. Nie jest ta-

jemnicą, że starszy ma do spłacenia
kilkutysięczny dług.
- Sprawdzamy bilingi ich rozmów,
próbujemy namierzyć ich telefony
przez system satelitarny - dodaje komendant Kawa.
Nie ukrywa, że liczy na współpracę z tymi, którzy dysponują wiedzą na
temat losów mężczyzn. Policja czeka
na zgłoszenia pod całodobowym numerem telefonu: 32 33 72 500.
Poszukiwanymi są Piotr i Paweł
Jednaczowie. Pierwszy ma 36 lat,
168 cm wzrostu, krępą budowę ciała,
owalną twarz, krótkie włosy w kolorze ciemny blond, niebieskie oczy i
mały, przylegający nos.
Jego młodszy brat ma 27 lat.
Mierzy 176 cm, ma szczupłą budowę
ciała, pociągłą twarz, krótkie włosy
ciemnoblond, szare oczy i duży
prosty nos.
/pg/

Foto: monitoring miejski

O tym, że woda pojawiła się w przodku, kierownictwo
i dozór ruchu wiedzieli już 2 doby przed wypadkiem.
Mimo to nie wstrzymali wydobycia. - Analizujemy
zakres odpowiedzialności. Sankcje, które
zastosujemy, dotkną więcej niż 3 osoby - zapowiada
dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
w Gliwicach, Roman Sus

Knurów

Audi kontra bus

W czwartkowe przedpołudnie na
przystanku Foch doszło do kolizji.
Z niewyjaśnionych przyczyn samochód
osobowy uderzył w autobus. Na
szczęście nikt nie ucierpiał
Knurowianin, kierujący audi,
był trzeźwy. Choć niebo spowijały
gęste ciemne chmury, nie padało.
Dlaczego kierowca osobówki nie
zauważał znaczenie większego
pojazdu? Najprawdopodobniej
była to chwila nieuwagi i zwyczajny
ludzki błąd.

Policja, która pojawiła się na
miejscu zdarzenia, ukarała kierowcę audi mandatem w wysokości
500 złotych. Tym razem skończyło
się na strachu i uszkodzonym
zderzaku.

jb



Foto: Bogusław Wilk

aktualności
RADA MiAStA pRZYZnAŁA cOROcZne nAgRODY

Laur Knurowa 2013
dla Marka Uszko
i Miasta Svit
Decyzja zapadła w środowe popołudnie podczas sesji Rady
Miasta. W tajnym głosowaniu knurowscy radni zdecydowali,
by najważniejszą miejską nagrodę przyznać zasłużonemu
dla knurowskiego górnictwa dyrektorowi kopalni Markowi
Uszko, obecnie wiceprezesowi Kompanii Węglowej S.A.
Także słowackiemu miastu Svit – samorządowi od dwóch
dekad współpracującemu z Knurowem
Laur Knurowa to dowód uznania za wybitne działania rozsławiające miasto lub za działalność
mającą wpływ na podniesienie
poziomu ż ycia mieszk a ńców
miasta w różnych dziedzinach
(np. gospodarka, kultura, służba
zdrowia, sport). Nagroda została
ustanowiona w 1995 r. Przyznawana jest w dwóch kategoriach
– osób fizycznych i instytucji,

podmiotów gospodarczych bądź
innych jednostek organizacyjnych.
Można ją otrzymać tylko raz. Jej fizycznym świadectwem jest statuetka, dyplom i (dla osób fizycznych)
srebrny znaczek. Publiczne uhonorowanie laureatów odbywa się
podczas corocznych Dni Knurowa
– na specjalnej gali inaugurującej
uroczystości.
W tym roku Rada Miasta zde-

cydowała, by uhonorować Marka
Uszko i miasto Svit. W przypadku
dyrektora Uszko doceniła jego
30-letnią pracę w górnictwie.
Był dyrektorem obydwu knurowskich kopalni, a obecnie jest
wiceprezesem Zarządu KW SA
- największej w Europie firmy
górniczej. Svit to słowacki partner
Knurowa. Obopólna współpraca
liczy dwie dekady.

Foto: www.kwsa.pl

Foto: Archiwum UM Knurów

Laureaci

4

KnURóW. SKARbóWKA ZApRASZA DO URZĘDU MiAStA
pRZY Ul. OgAnA

Złóż pit-a
w urzędzie

Od środy (24.04) w magistracie przy ul. Ogana 5
znajdzie swoje miejsce stanowisko gliwickiego
Drugiego Urzędu Skarbowego. Za jego
pośrednictwem do końca kwietnia będzie
można składać PIT-y za 2012 rok
Urząd Miasta w Knurowie i
Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
kontynuują swoją coroczną akcję ułatwiającą rozliczenie się z podatku.
- Nie trzeba jechać do siedziby
skarbówki w Gliwicach, nie trzeba tracić czasu i pieniędzy – mówi sekretarz
miasta Piotr Dudło. - Wystarczy zajrzeć
do magistratu przy ul. Ogana i osobiście
złożyć wypełnione deklaracje.

Dyżurujący pracownicy DUS
Gliwice nie odmówią też podstawow ych informacji dotyczących
podatku i wypełnienia formularzy.
Stanowisko skarbówki (wejście
od strony parkingu) czynne będzie w
godzinach 8-14.30 (jedynie w piątek
w godz. 8-13).
/bw/

1,7 mln ton węgla wydobędą w tym roku
górnicy pod Knurowem, a na naprawę szkód
górniczych górnictwo wyłoży 5,5 mln zł
– podano podczas posiedzenia Zespołu
Porozumiewawczego ds. eksploatacji
górniczej

KnUrÓW

Marek Uszko

jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Wydziału Górnictwa i Geologii. Jego dotychczasowa
kariera zawodowa jest związana z
górnictwem. W 1983 r. rozpoczął
pracę w KWK Knurów. Sześć lat
później przeniósł się do KWK Szczygłowice. Awansował, dochodząc do
stanowiska dyrektora kopalni.
Pracując w knurowskich kopalniach,
aktywnie uczestniczył w projektach
realizowanych we wspó łprac y z
Urzędem Miasta i miejscowymi samorządami terytorialnymi.
Od 7 lat Marek Uszko pełni funkcję
członka zarządu Kompanii Węglowej
S.A., skupiającej 15 kopalń w regionie. To największa firma górnicza w
Europie. W 2010 r. z jego inicjatywy
doszło do połączenia kopalń Knurów i
Szczygłowice, a tym samym powstania największej kopalni w Kompanii
Węglowej S.A. (6200 pracowników).
W strukturach KW S.A. Marek Uszko
jest wiceprezesem zarządu do spraw
produkcji.
W swojej zawodowej działalności
laureat Lauru Knurowa 2013 wielokrotnie dawał przykład pracy na
rzecz Knurowa i jego mieszkańców.
Od lat wspiera innych swoją pracą i
zaangażowaniem.
Marek Uszko mieszka w Knurowie od
1986 r. Żonaty, ma córkę. Jest postacią znaną i poważaną. Niewątpliwie
należy do osób otwartych na potrzeby drugiego człowieka. Potwierdza
to udziałem w wielu różnego typu
akcjach i przedsięwzięciach o charakterze społecznym i charytatywnym.

Nie trzeba jechać do
Gliwic, by rozliczyć się
z podatku. - Zapraszamy
do naszego urzędu
- zachęca sekretarz
Knurowa Piotr Dudło

Miasto Svit

to 7,5-tysięczna miejscowość na Słowacji, położona u podnóża Tatr Wysokich. Od 20 lat utrzymuje z Knurowem
partnerskie kontakty, współpracując
w takich obszarach jak integracja
europejska, kultura, sport, edukacja i
wymiana młodzieży.
Do nawiązania pierwszych kontaktów
pomiędzy Knurowem i Svitem doszło
pr zy okazji turniejów piłkar skich
służb mundurowych (Straż Miejska,
Policja) rozgrywanych w Polsce i na
Słowacji. Wzajemne wizyty i spotkania przerodziły się w inicjatywy,
z których część trwa do dziś (np.
coroczny obóz narciarski dla uczniów we Svicie). Oficjalna umowa
o współpracy pomiędzy obydwoma
miastami została zawarta w 2000 r.
Dała formalne i prawne podstawy
do rozwoju partnerstwa pomiędzy
samorządami.
Współdziałanie odbywa się na wiele
sposobów. Delegacje miast uczestniczą w corocznych uroczystościach Dni
Knurowa i Dni Miasta Svit. W 2004 r.
odbył się obóz z udziałem knurowskich
harcerzy i skautów ze Svitu. Knurowscy
biegacze chwalą sobie letnie zgrupowania treningowe w słowackich Tatrach.
Przy okazji 700-lecia Knurowa wspólnie
zrealizowano unijny projekt, w ramach
którego odbyły się: międzynarodowy
turniej piłkarski juniorów, panel dyskusyjny i warsztaty taneczne z udziałem
zespołu folklorystycznego Janosik.
Obopólne korzyści przynosi współ-

praca pomiędzy środowiskami
oświatow ymi. Dzieci i młodzież
uczestniczą w warsztatach ekologicznych, a nauczyciele z obydwu
mias t w ymieniają się doświadczeniami. Wspólnie zrealizowano
projekt pt. „Muzyczne oblicza Europy – międzynarodowe spotkania
chórów z miast partnerskich”. W
jego ramach odbyło się sympozjum
poświęcone tradycjom chóralnym
oraz próby i warsztaty muzyczne
zwieńczone wspólnym koncertem
galowym w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
w Knurowie. W latach 2009-2011
na zaproszenie miasta Svit dzieci
z Akademii Piłki Nożnej i Concordii
uczestniczyły w corocznym turnieju
im. Dusana Galisa.
Partnerskie relacje zacieśniane są
też na poziomie pracowników administracji. Jego przykładem jest
rozgrywany co roku halowy Samorządowy Turniej Miast Partnerskich
w piłce nożnej.
Warto też zauważyć, że dzięki stosunkowo bliskiej odległości (250 km)
dzielącej obydwa miasta, a także ze
względu na atrakcje turystyczne w
Tatrach Wysokich, Svit stał się dla
wielu knurowian celem wypoczynku.

Oprac. bw
/na podstawie „Wniosków
o przyznanie nagrody
„Laur Knurowa”/

Kopalnia
zbuduje most
Zespół zebrał się w ubiegły czwartek. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
w Gliwicach Roman Sus, uczestniczyli
dyrektor KWK Knurów-Szczygłowice
Aleksander Wardas, przedstawiciele
Wyższego Urzędu Górniczego w
Katowicach, Lasów Państwowych,
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Centrali
Kompanii Węglowej. Miasto Knurów
reprezentowała zastępca prezydenta
Barbara Zwierzyńska.
Mowa była o bieżących problemach związanych z ochroną powierzchni terenu i usuwania skutków działalności górniczej. W tym
kontekście dyskutowano o rekultywacji starej doliny potoku Wilcza,
rozpoczęciu budowy nowego mostu
nad Bierawką pod nasypem PKP,
linii 149 Zabrze Makoszowy – Leszczyny i o projekcie nadbudowy ulicy
Zwycięstwa w rejonie doliny potoku
Szczygłowickiego.
Przypomniano o kilku ważnych
zadaniach, wykonanych w ostatnim

czasie na terenie miasta. Udrożniono
istniejącą kanalizację deszczową
w rejonie ul. Książenickiej, odtworzono drogę leśną (tzw. Czarną) w
Leśnictwie Zacisze i wykonano prace
związane z regulacją rowu Czuchowskiego (m.in. o 4,8 ha zmniejszono
powierzchnię zalewiska na terenie
Lasów Państwowych i zlikwidowano
podtopienia w sąsiedztwie leśnej drogi przecinającej rów melioracyjny).
W połowie maja kopalnia przewiduje rozpoczęcie budowy nowego mostu-przepustu w nasypie
kolejowym nad Bierawką. To I etap
działań, których celem jest ochrona
przeciwpowodziowa terenów w
zlewni potoku Szczygłowickiego.
Następne to: podwyższenie prawego
brzegu Bierawki wraz z przebudową jej koryta w pobliżu nasypu
kolejowego, przebudowa przepompowni, nadbudowa ul. Zwycięstwa
na długości 400 m wraz z budową
zbiornika retencyjnego na potoku
Szczygłowickim.

Źródło: KW S.A., oprac. bw
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KnURóW. ŚMieci pO nOWeMU

czas na deklaracje
Urząd Miasta w Knurowie uruchomił
specjalne stanowisko, na którym można
składać deklaracje śmieciowe. Znajduje
się ono w Biurze Podawczym na parterze
budynku przy ul. Ogana 5

Podczas konwentu Knurów reprezentował prezydent Adam Rams; na zdjęciu
z Ferdynandem Morskim - dyrektorem Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
prezydentem Świdnicy Wojciechem Murdzkiem i Ireneuszem Czechem
- koordynatorem Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP

Foto:
Foto:Jerzy
JerzyMiszczyk
Miszczyk

W środowy poranek deklarację złożył
knurowianin Jarosław Słomka

RegiOn

Foto: Justyna Bajko

jak dobrze rządzić

Problemy oświatowe, ustawa śmieciowa, energetyka
w gminach i... dobre rządzenie to tematy podejmowane
przez samorządowców podczas Śląsko-Sudeckiego
Konwentu Samorządowego
Dwudniowy (11-12.04) konwent
zorganizował Śląski Związek Gmin
i Powiatów. Udział wzięło ponad 100
samorządowców. Knurów reprezentował prezydent Adam Rams.
W czwartek radzono w Pszczynie. Uwaga zebranych koncentrowała
się na aktualnym systemie oświato-

wym i wymianie doświadczeń we
wprowadzaniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (popularnie zwanej „śmieciową”).
W piątek przed południem honory gospodarza czynił wójt gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel. Goście wysłuchali prelekcji pt. „Ener-

getyka w małej gminie”, zwiedzili
Synergy-Park i pływalnię Wodnik.
Po południu samorządowcy udali
się do Centrum Edukacji i Biznesu
Nowe Gliwice, gdzie odbyła się
konferencja pt. „Dobre rządzenie w
samorządzie”.
/bw/

SZcZYgŁOWice. WiDOK ZnAnY OD pOnAD 30 lAt pRZejDZie DO hiStORii

Aleja piastów zmieni się
nie do poznania

Od minionego poniedziałku na
stanowisku dyżurują pracownicy
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska. Przyjmują wypełnione
deklaracje, udzielają też wyjaśnień i
potrzebnych informacji związanych
z „ustawą śmieciową”, która wejdzie
w życie 1 lipca.
Na złożenie deklaracji mieszkańcy Knurowa mają czas do 10
maja. Formularze były dostarczane

pocztą w ramach akcji informacyjnej zorganizowanej przez magistrat. Blankiety są też dostępne w
Urzędzie Miasta, można je również
ściągnąć ze strony www.knurow.pl
(z a k ład k a „Śmieci po nowemu
– zmiany w systemie gospodarki
odpadami komunalnymi”).
W razie wątpliwości można je
rozwiać, dzwoniąc pod nr. tel. 32 339
22 14 (Wydział GKRiOŚ).

Całość wymienionych prac pochłonie około 1,7 mln zł. Wykonawcą
robót jest Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic. Na realizację zadania ma 5 miesięcy.

Jeszcze w tym roku przebudowie
zostanie poddana powiatowa część
al. Piastów. Obejmie drogę przelotową (nr 2980S) wzdłuż wieżowców.

/bw/

/bw/

Nowe skrzyżowanie, miejsca postojowe, chodniki i ścieżka
pieszo-rowerowa, czyli gruntowna przemiana na lepsze
– szczygłowicka al. Piastów zmieni się nie do poznania.
Roboty ruszyły przed kilkoma dniami
stały wzdłuż nieparzystej al. Piastów,
musi gdzieś się wcisnąć. Po południu
to prawie niemożliwe.
- Mówi pan, że będzie lepiej? Lepiej to już było. 40 lat temu za Gierka
– ojciec pana Grzegorza dobrze
wspomina lata 70.
- Tato, to były inne czasy. Wcale
nie takie super, dobrze wiesz – włącza
się Grzegorz. – Trochę się pomęczymy,
ale przecież nie na darmo. Będzie
lepiej niż za Gierka – nie potrafi powstrzymać śmiechu.
Fakt, aleja zmieni się nie do poznania. Powstanie prawie 130 miejsc
postojowych, zostanie wybudowane
nowe skrzyżowanie na wysokości
ul. Kilińskiego oraz przebudowane
skrzyżowania z ul. Parkową i ul. Kołłątaja. W miejscu istniejącego pasażu
pojawi się 4-metrowej szerokości ciąg
pieszo-rowerowy. Chodniki zostaną
ułożone z użyciem betonowej kostki.
Na trawniku oddzielającym pasaż od
drogi powiatowej zostaną posadzone
drzewa i krzewy. Zmianie ulegnie
organizacja ruchu.
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Stare, często chore
drzewa, zostały wycięte

Przed „Trzynastkę”
robotnicy zrywają
asfalt z jezdni

Foto: Dawid Ciepliński

Przebudowie zostanie poddany
półkilometrowy odcinek drogi – od
wiaduktu kolejowego po skrzyżowanie z ul. Parkową.
Na pierwszy ogień poszła gminna
część arterii, położona wzdłuż budynków o nieparzystej numeracji, oraz
deptak. Pod toporami i piłami padły
drzewa rosnące wzdłuż szerokiej
ścieżki, w znacznej części wiekowe już
wierzby. Ze sporej części jezdni – od
skrzyżowania z ul. Kołłątaja po blok
nr 13 - zerwano asfalt.
Roboty sprawiają sporo problemów mieszkańcom.
- Hałas, bo maszyny ciągle pracują – zauważa pani Irena z pobliskiego wieżowca. – No i nachodzić
się trzeba, gdyż przez teren prac
bezpieczniej nie przechodzić.
- Kurzy się niemiłosiernie! A
smród spalin to wykręca nos – sąsiadka pani Ireny macha ręką.
- Zawsze było ciasno na parkingach, ale teraz to już prawie bitwa
o wolne miejsce – mówi Grzegorz.
– Kilkadziesiąt aut, które do tej pory

5

rozmaitości
Knurów. Z opłaty za psy korzystają też inne zwierzęta

Psiarz i kotu dopomoże
W 2012 roku właściciele czworonogów wpłacili
do budżetu miasta około 44 tys. złotych. – Na co
idą te pieniądze? – dopytuje nasz Czytelnik? Jak
się okazuje, głównie na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami

Paulina na spacerze z psem Nero

Odkąd się pojawiła, opłata od
posiadania psów budzi kontrowersje.
Wielu „psiarzy” zastanawiało się nad
jej celowością. Krytycy wątpili, czy te
pieniądze rzeczywiście przysłużą się
zwierzętom.
− 50 zł na rok to względnie niewiele, ale chciałbym wiedzieć, co się z
nimi dzieje − pyta pan Jarosław.
Odpowiedzi szukaliśmy w Urzędzie Miasta.
− Całość przeznaczana jest na
realizację założeń „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Knurów” − odpowiada Anna Lewandowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska. – W tej kwocie mieści
się też zakup koszy i woreczków na
psie odchody.
reklama

„Program opieki nad zwierzętami...” zobowiązuje gminę do zapewnienia bezdomnym czworonogom
miejsca w schronisku, obowiązkowej
sterylizacji i kastracji w schronisku, a w razie wypadku z udziałem
zwierząt – do całodobowej opieki
weterynaryjnej. Także do poszukiwania właścicieli dla bezdomnych
czworonogów i do usypiania ślepych
miotów. Specjalnej opiece podlegają
koty wolno żyjące (nie mylić z bezdomnymi). Obowiązek wykonania
programowych założeń spoczywa
na urzędnikach, Straży Miejskiej i
schronisku dla bezdomnych zwierząt
(aktualnie w Rybniku).

Koszty są spore

Tak duże, że wpływy za psy nie
pokrywają ich nawet w połowie. W
2013 roku gmina planuje przeznaczyć

na działania w ramach programu
120 tys. złotych. Z tej kwoty prawie
112 tys. zł pójdzie na wyłapywanie,
przyjmowanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, natomiast nieco
ponad 8 tys. zł na dokarmianie kotów
wolno żyjących.
Jak informuje Brygida Pluta z
Wydziału GKRiOŚ, rocznie do schroniska w Rybniku trafia około 60 psów
z terenu Knurowa. Rekordowy pod
tym względem był rok 2011 − znaleziono 73 porzucone zwierzęta. Choć
sytuacja nadal jest alarmująca, kropla
drąży skałę. Zwiększająca się społeczna wrażliwość na krzywdę zwierząt,
uparcie powtarzane w mediach hasło, że pies nie jest rzeczą, przynosi
pierwsze efekty. W ubiegłym roku
do schroniska przewieziono już o 20
czworonogów mniej.
Spośród nich tylko 3 psy wróciły
do właścicieli, reszta czekała na adopcję. Jeśli miały szczęście, znalazły
się wśród 59 proc. zwierząt, które
otrzymały drugi dom.
Choć może zabrzmi to górnolotnie, właściciele czworonogów, uiszczając opłaty, realnie wpływają na
polepszenie losu bezdomnych bądź
zagubionych psiaków i wolno żyjących kotów. Czasem skorzysta i inny
zwierzak – zdarzały się przypadki zabłąkanych bocianów... Psiarze opłacają - w części – wyżywienie, ciepłe
budy i akcje adopcyjne. Oczywiście
przede wszystkim kosze i worki na
psie odchody.

Czipy to rzadkość

W Knurowie nie ma obowiązku
czipowania zwierząt. Od właściciela
zależy, czy to uczynić.
− Z tej możliwości korzystają
najczęściej wyjeżdżający za granicę i
wyrabiający paszport dla psa − mówi
knurowski weterynarz Krzysztof
Markiewicz.
Czipy są pomocne, gdy pies zaginie. Knurowianie bardzo rzadko
wszczepiają takie urządzenie swoim
pupilom.
− Straż Miejska nie dysponuje
czytnikiem, trzeba zawieźć psa do
schroniska lub do lecznicy − tłumaczy tę wstrzemięźliwość Krzysztof
Markiewicz. − Brakuje też jednej
bazy danych, każdy producent czipów
ma własną. Istnieje co prawda unijna
baza, ale w niej znajdują się dane
tylko tych zwierząt, które otrzymały
paszport.
Przepisy nakazują świeżo upieczonemu właścicielowi pieska zgłoszenie go do gminnej ewidencji. Na
to i na wniesienie opłaty ma 14 dni.
W kolejnych latach opłatę należy
uiszczać do 30 marca. Z opłaty zwolnione są osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, posiadające
np. psa-przewodnika, a także osoby,
które ukończyły 65 lat i podatnicy
podatku rolnego od gospodarstw
rolnych.

Knurów

Pomóc, by nie zaszkodzić
- Jestem zbulwersowany brakiem reakcji
Punktu Interwencji Kryzysowej - żali się
Czytelnik pragnący zachować anonimowość.
- A potem się ludzie dziwią, że nikt nic nie
widział i nie słyszał. Dyrekcja Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia, że PIK
zareagował błyskawicznie
9 kwietnia nasz Czytelnik zadzwonił do Punktu Inter wencji Kryzysowej, by podzielić się
niepokojącymi spostrzeżeniami.
- 6 kwietnia matka wyjechała za
granicę. Trójkę dzieci w wieku od 2
miesięcy do 8 lat pozostawiła pod
opieką sąsiadki, która sprowadza do
domu podejrzane towarzystwo.
Mężczyzna twierdzi, że od pracowników PIK-u usłyszał, że ma się
umówić za tydzień, bo oni nie mają
czasu. - Najwidoczniej ich praca
mija się z celem, gdyż godziny pracy
mają ustalone od 7.30 do 15.30.
Poirytowany knurowianin nie
dawał za wygraną, ale i wtedy miał
usłyszeć, że nawet gdyby przyszedł
do PIK-u, nikt by go nie przyjął.
Dyrektor MOPS, Małgorzata
Cisek-Sopel, zapewnia, że reakcja
na zgłoszenie była błyskawiczna. Z
doświadczenia wie, że zgłaszającym
często zdarza się manipulować faktami, byle tylko komuś zaszkodzić.
Tak było w przypadku matki
mieszkającej za granicą, która
chciała odebrać synowi dziecko.
Pracownikom MOPS-u próbowała

wmówić, że nie potrafi on zająć się
swoją pociechą. Prawda okazała
się zgoła inna - kobieta chciała za
wszelką cenę adoptować wnuka.
Takie przypadki uczą, że przed
podjęciem interwencji każde zgłoszenie trzeba najpierw rozpoznać,
by nikomu nie zaszkodzić. Służą
temu wywiady środowiskowe przeprowadzane przez pracowników
socjalnych.
- Rzadko uzupełniamy je u
sąsiadów. Jeśli już to robimy, to w
sposób proceduralny. Poza tym nie
informujemy rozmówców o naszych
ustaleniach - podkreśla dyrektor
Cisek-Sopel.
Zgłoszenie naszego Czytelnika
zostało przyjęte i rozpoznane.
- Sytuacja tej rodziny wyglądała
nieco inaczej, niż pan nam to przedstawił. Dzieciom nie dzieje się żadna
krzywda, trzymamy rękę na pulsie
- uspokaja dyrektor MOPS.
Dodaje, że sąsiedzka troska,
czasem nawet przesadzona, jest
lepsza od zmowy milczenia.
/pg/

Śląsk

Rok Kardynała

2013 rokiem Kardynała Augusta Hlonda
– Syna Śląskiej Ziemi – ogłosił Sejmik
Województwa Śląskiego

Rezolucja została przyjęta w październiku. W marcu przewodniczący
sejmiku Andrzej Gościniak zwrócił się do samorządów z prośbą o wzbogacenie programu obchodów. Zapowiedział też, że program przewiduje
uroczystości na Śląsku i w Warszawie. Szczegóły znajdą się na stronie internetowej www.slaskie.pl.

/bw/

katowickiej mianowany jej biskupem
diecezjalnym. Od czerwca 1926 r. arcybiskup gnieźnieński i poznański oraz
prymas Polski. W 1927 r. kreowany
kardynałem przez papieża Piusa XI.
Zasługą Hlonda jest utworzenie w
Katowicach kurii, kapituł y i sądu
biskupiego, decyzja o utworzeniu
śląskiego seminarium duchownego z
siedzibą w Krakowie, powołanie do
życia Drukarni i Księgarni św. Jacka
oraz tygodnika Gość Niedzielny. Założył Ligę Katolicką i propagował Akcję
Katolicką.
Po wybuchu II wojny światowej ranny
10 września podczas nalotu w Siedlcach. W latach 1940-1943 przebywał
Źródło: wikipedia/Szelągowski w Lourdes, skąd przeniósł się – zmuszony przez rząd Vichy – do opactwa
Adam: Wiek XX. Warszawa 1938
Hautecombe. W 1944 r. aresztowany
przez gestapo. Internowany w PaA u g u s t H l o n d (18 81-19 4 8)
ryżu, potem w Westfalii. Po wojnie
– polski biskup rzymskokatolicki,
wrócił do Polski. Mimo narastającego
salezjanin, prymas Polski w latach
zagrożenia ze strony władz komuni1926-1948.
stycznych ocalił niezależność kościoła
W 1987 r. złożył śluby zakonne.
katolickiego.
Uczył się w Rzymie i we Lwowie. W
Pochowany w archikatedrze św. Jana
latach 1900-1909 był nauczycielem i
w Warszawie, jego serce znajduje się
kierownikiem domów salezjańskich
w katedrze gnieźnieńskiej.
w Oświęcimiu, Krakowie, Przemyślu
W 1932 r. odznaczony Orderem Orła
i Lwowie, w 1919 r. – prowincjałem
Białego „za wybitne zasługi położone
salezjańskiej prowincji niemiew pracy dla Państwa”.
cko-austriacko-węgier skiej we
Od 1992 r. trwa proces beatyfikacyjny
Wiedniu.
Augusta Hlonda.
Po utworzeniu w 1925 r. diecezji
Za: www.pl.wikipedia.org

Tekst i foto: Justyna Bajko
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Z kart historii. Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Cystersi tchnęli życie
Gdy nad okolicą szaleją burze, pioruny szczególnie
często trafiają w okolice stawu w Kuźni
Nieborowskiej. Czy wpływ na to mają pozostałości
łupków żelaza?

Granica polsko-niemiecka w Nieborowicach

W okresie międzywojennym Nieborowice i Kuźnia Nieborowska znalazły się w obrębie granicy
niemieckiej, mimo że większość ich mieszkańców opowiedziała się podczas plebiscytu za Polską

Nieborowice to osada położona na
końcu dawnej ziemi Opolan. Potwierdzają to wykopaliska archeologiczne, prowadzone w 1929 r. Powstanie
Nieborowic, Kuźni Nieborowskiej i
Pilchowic było związane z obecnością
– od 1258 r. - zakonu cystersów w Rudach Raciborskich. W 1482 r. Jan Bielik,
ówczesny starosta górnośląski, nabył
od Jana Cieszyńskiego „pół miasta
Gliwice oraz wsie Trynek, Knurów wraz
z ziemianami [mieszkającymi] w Żernicy, Gierałtowicach, Szobiszowicach i
Przyszowicach. Także – jak mówi czeski zapis - „Nieborowicze pusty”, czyli
prawdopodobnie nieborowickie łąki.
W 1677 r. właścicielem Kuźni był
Łukasz Czarny. W dokumencie sporządzonym w tym roku figuruje on
jako Luca Czarny z Kuźnice. W 1763
r. Pilchowice, Nieborowice i prawdopodobnie Kuźnię Nieborowską kupił
hrabia Józef Węgierski, właściciel 13
pobliskich folwarków.
Kolejny potomek rodziny Węgierskich – dziedzic Fryderyk – w
1819 r. był nadal panem Pilchowic
i pobliskiej Kuźni (nazywanej też
Kuźnicą). W 1837 r. rodzina Węgierskich sprzedała swoje dobra von
Limburgowi-Stirumowi za 240 tys.
talarów.

Żelazna wieś

W I połowie XIX wieku na terenie
Kuźni Nieborowskiej istniała huta
żelaza (jako Nieborowitzer Hammer,
a także Wolfshűtte – wilcza huta).
Ciekawostką jest, że gdy nad okolicą
szaleją burze, to pioruny szczególnie
często uderzają w okolice stawu.
Tłumaczone jest to zaleganiem w tym
rejonie pozostałości łupków żelaza.
W latach 1878-1880 wznosił sie jednopiętrowy dwór. Do 1945 r. jego właścicielem był Kurt Friedrich von Schroeter.
W 1909 r. dobudowana została wieża i

mansardowe, mieszkalne poddasze w
stylu eklektycznym. W niemieckich dokumentach dwór nazywany był Schloß
Nieborowitzer Hammer.
W sąsiedztwie zamku, po wyeksploatowanej hucie żelaza, został
założony staw. Jego brzegi uregulowano, wykonano opusty (mówiono
też „pidła”). Jego właściciel polecił
wybudować też altanę. W sąsiedztwie
stawu mieszkał zamkowy sekretarz,
natomiast w pobliżu zamku znajdował się dom ogrodnika (dzisiaj jest to
leśniczówka Zacisze) oraz wozownia.
K. v. Schroeter był miłośnikiem koni,
nic więc dziwnego, że niedaleko
mieszkali wozacy.
Na niemieckojęzycznych mapach
z przełomu XIX i XX w. dokładnie
zaznaczony jest bieg rzeki Bierawki
(jako „Birawki”) i znajdująca się do
dzisiaj restauracja Sielanka (prawdopodobnie wówczas był to młyn, co
mogłoby potwierdzać koło młyńskie,
znalezione w sąsiedztwie Sielanki).

Graniczny galimatias

Po zakończeniu I wojny światowej trwała ogólnoeuropejska dyskusja w sprawie ostatecznego ustalenia
granicy między Polską a Niemcami.
Arbitrem w tym sporze były mocarstwa zachodnie. Plebiscyt marcowy
w 1921 roku nie rozstrzygnął tego
sporu. W Kuźni Nieborowskiej na
Polskę głosowało 58 osób, za Niemcami – 38. W Nieborowicach za Polską
głosowały 124 osoby, za Niemcami
– 114. Zarówno Kuźnia Nieborowska
jak i Nieborowice opowiedziały się
za przynależnością do Polski. Rada
Ambasadorów zadecydowała jednak
o ich przyłączeniu do Niemiec.
Początkowo, to jest w 1922 roku,
Kuźnia Nieborowska przyłączona
została do Polski, dopiero w 1923 roku
przypadła Niemcom. Zadecydował

Przegląd Lokalny Nr 16 (1050) 18 kwietnia 2013 roku

o tym niemiecki opór dyplomatów
będący skutkiem wpływów v. Schroetera (posiadającego majątek na spornym
terenie). Na zmianę przystał delegat
rządu polskiego, hrabia Jan Szembek.
Natychmiast zaprotestowali przedstawiciele Rybnickiego: Teofil Biela − były
powstaniec śląski z Czuchowa i Paweł
Cichecki. Argumentowali, że 90 proc.
ludności mieszkającej w Kuźni Nieborowskiej to Polacy. Spotkali się z taką repliką hrabiego: „o tych trochę biedaków
nie warto się bić [...] gdyby się rozchodziło
o jakąś kopalnię czy fabrykę, to warto
by się upierać” (źródło: Paweł Cichecki:
Niektóre wspomnienia z czasów walk
o wyzwolenie Górnego Śląska. Rybnik
1958, maszynopis , s .6).
Kamienie graniczne na odcinku
przygranicznym Krywałd-Kuźnia
Nieborowska wkopane zostały dopiero na wiosnę 1923 roku. Nieco później wybudowano budynek polskiego
Komisariatu Straży Granicznej.
Dzisiaj to budynek prywatny u zbiegu
ulic Rybnickiej i Zwycięstwa.
Rozbudowa knurowskiej kopalni, a także wzrost wydobycia węgla,
doprowadziły do niedoboru wody w
wyniku umowy między właścicielem
stawu w Kuźni Nieborowskiej a knurowską kopalnią, reprezentowaną
przez „Skarboferme” (polsko-francuską spółkę akcyjną), woda czerpana
była z kuźnickiego stawu (podobnie
piasek dla podsadzania wybranych
pól).

25 marca 1899 roku oddany został do
użytku odcinek od Trynku (dzielnica
Gliwic) do Rud Raciborskich. Linia
do Raciborza uruchomiona została
17 maja 1903 roku.
Stacja kolejowa w Nieborowicach
to piętrowy budynek z cegły, z wielospadowym dachem krytym dachówką. Wewnątrz budynku znajdowały
się pomieszczenia mieszkalne i służbowe, kasa biletowa i poczekalnia dla
podróżnych. Obok dworca powstał
magazyn z muru pruskiego i rampa
ładunkowa. Dwa tory umożliwiały
mijanie się pociągów, zaś dwa tory
boczne przeznaczone były do rozładowywania i załadunku towarów.
Po zakończeniu II wojny światowej nieborowicka kolej, popularnie
zwana „Kleinbanką”, włączona została w strukturę Polskich Kolei Państwowych. W latach 60. XX wieku
ograniczono kursowanie pociągów
pasażerskich na odcinku GliwiceRudy. 4 listopada 1991 roku ze stacji
Nieborowice odjechały ostatnie
rozkładowe pociągi do Rud Raciborskich i z powrotem, zaś 21 maja 1995
roku przyjechał ostatni pociąg, którym podróżowali pasjonaci kolejki
wąskotorowej.

Dziś stacja kolejowa w Nieborowicach nadal stoi. Niestety, torów
już nie ma, semafor rdzewieje, a
magazyn z muru pruskiego zapadł się
do środka. Może jeszcze kiedyś stacja
ożyje, bowiem władze gminy Pilchowice oraz entuzjaści kolei wąskotorowej podjęli działania, aby odtworzyć
dawną kolejkę wąskotorową.
Wśród innych osobliwości Nieborowic warto wymienić niemieckie
schrony (Oberschlesien Stelhung). Te
pozostałości po fortyfikacjach znajdują się w leśnych duktach Pilchowic
i Nieborowic.
Po zakończeniu II wojny polskoniemiecka granica już nie obowiązywała. Rodzina Schroeterów opuściła
swoją dotychczasową posiadłość na
początku stycznia 1945 roku. Po
wojnie na ich posiadłości mieszkało
kilka rodzin. W budynku przedwojennego ogrodnika zamkowego przebywała Maria Karg − nauczycielka
zatrudniona w Szkole Podstawowej
nr 3 w Krywałdzie. Po gruntownym
remoncie w latach 90. dawny „zamek” przekształcony został na Dom
Pomocy Społecznej „Zameczek”.
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki

informacja

Bez kolejki do kolejki

Nieborowice wielu osobom kojarzą się z dworcem kolei wąskotorowej. Pierwsze informacje o projekcie
wybudowania kolei łączącej Gliwice
z Rudami i Raciborzem pochodzą
z 1894 roku. W 1897 roku firma
„Cramer Co” z Berlina otrzymała
koncesję na jej budowę i eksploatację.
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Knurów. Bezpłatna akcja zdrowotna

Zadbaj o zdrowe plecy...

...i prosty kręgosłup całej swojej rodziny. Takie
hasło przyświeca organizatorom bezpłatnej akcji
zdrowotnej w przychodni Fundacji Unii Brackiej
Akcja zostanie przeprowadzona
w niedzielę (21 kwietnia) w godzinach 11-17 na terenie przychodni
przy ul. Dworcowej 3. Dotyczyć
będzie leczenia i profilaktyki wad
postawy oraz schorzeń kręgosłupa.
W programie bezpłatne: * konsultacje z lekarzem ortopedą oraz
fizjoterapeutami, *szkoła prostych
pleców, * indywidualne ćwiczenia korekcyjne do dalszego zastosowania w
domu, * ergonomia pracy - ćwiczenia
postawy podczas pracy i zabawy przy
komputerze, prawidłowe ułożenie
narzędzi pracy na biurku, przyjmowanie prawidłowej pozycji siedzącej,
* grupowy pokaz gimnastyki korekcyjnej dla dorosłych, * „zabawowy”
pokaz gimnastyki korekcyjnej dla
dzieci w wieku przedszkolnym oraz
szkolnym, * prelekcja medyczna
dotycząca wad postawy (dla dzieci,
rodziców i seniorów) w temacie:
„Osteoporoza - cichy złodziej kości”,
* ćwiczenia z taśmami teraband i
piłkami, * badanie ciśnienia krwi, *
badanie poziomu cukru.
Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego oraz karty NFZ. W
przypadku posiadania dokumentacji
medycznej (np. zdjęcia RTG itp.) organizatorzy proszą o jej przyniesienie
na akcję.
- Wady postawy są stale narastającym problemem społecznym,
występującym już od najmłodszych

W programie (oprócz
lekarskich badań
i konsultacji):

lat dziecięcych. W Polsce trzy czwarte
dzieci ma asymetrię kręgosłupa, jedna
trzecia z nich zagrożona jest skoliozą
– podkreślają organizatorzy, wspierani przez knurowski Urząd Miasta.
- Zarówno dzieci jak i ich rodzice sporą część swojego czasu spędzają przed
biurkiem, komputerem i telewizorem.
Niewiele z nich regularnie uprawia
gimnastykę...
Pomysłodawcy przedsięwzięcia
liczą, że uświadomi ono nie tylko
starszym, ale i młodszym, mieszkańcom, jak ważna jest właściwa
profilaktyka zdrowotna.
Oprac. bw

Pojadą do Brukseli

Wystawowe gitary wkrótce znajdą nowych właścicieli

Knurów

Drugie życie gitary

Koncert zespołów Bez Biletu i Dust
zwieńczył wystawę gitar połączoną
ze zbiórką pieniędzy na rzecz osób
niepełnosprawnych
Wystawa „Drugie życie gitary”
w Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria” rozpoczęła się 6 kwietnia.
Przez tydzień knurowianie mogli
podziwiać ręcznie zdobione instrumenty, wśród nich kilka naprawdę
wyjątkowych egzemplarzy.
Gitary z ekspozycji zostaną wystawione na licytację. Zebrane pieniądze powędrują na szczytny cel.
– Dochód w całości zostanie przekazany na rzecz podopiecznych stowarzyszenia „Cała Naprzód” – mówi
Andrzej Siciarz, pomysłodawca
wystawy. – Data licytacji zostanie
niebawem ustalona.
Zakończona w sobotę wystawa

wędruje dalej. Od 18 kwietnia będzie
ją można podziwiać w Gliwicach,
w galerii nad sklepem Empik na
rynku.
- Gitar z każdym dniem przybywa – mówi Siciarz. – Zachęcam do
przekazania instrumentów. Jeśli ktoś
ma w domu niepotrzebną gitarę, a
chciałby pomóc osobom niepełnosprawnym, może nam ją oddać. Kontakt elektroniczny: siciarz@gmail.
com. Im więcej ich będzie, tym więcej
uda nam się zebrać funduszy i tym
większa będzie nasza wspólna pomoc
potrzebującym.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Knurów, Chorzów. Zaproszenie na koncert

Mariola Sulig, Daniel Drubek, Jakub
Kusio i Tomasz Kośmider wygrali
konkurs wiedzy o sprawach unijnych
„Z Unią Europejską na Ty”. W nagrodę
pojadą do Brukseli
Kon kurs przeprowadzony został 10 kwietnia
w dwóch zespołach szkół
prowadzonych przez Powiat
Gliwicki: w Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiego w
Knurowie i w Zespole Szkół
im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Organizatorem
było Biuro Poselskie Jerzego
Buzka w Gliwicach.
Zadaniem uczniów było
rozwiązanie testu ze znajomości spraw unijnych. W
Zespole Szkół im. M. Konopnickiej najlepsza okazała
się Mariola Sulig z klasy III
c Technikum Ekonomiczne-

• 11:00 - zabawowa gimnastyka
korekcyjna dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• 11:15 - ergonomia pracy - ćwiczenia postawy podczas pracy i
zabawy przy komputerze, prawidłowe ułożenie narzędzi pracy na
biurku, przyjmowanie prawidłowej
pozycji siedzącej (dla każdej grupy
wiekowej)
• 11:40 - gimnastyka korekcyjna
dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat
• 12:15 - grupowy pokaz gimnastyki korekcyjnej dla dorosłych
• 13:30 – prelekcja medyczna
zdrowy kręgosłup dla dzieci oraz
ich rodziców dorosłych
• 14:45 – zabawowa gimnastyka
korekcyjna dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• 15:15 - ergonomia pracy - ćwiczenia postawy podczas pracy i
zabawy przy komputerze, prawidłowe ułożenie narzędzi pracy na
biurku, przyjmowanie prawidłowej
pozycji siedzącej (dla każdej grupy
wiekowej)
• 15:30 - prelekcja medyczna
zdrowy kręgosłup dla dzieci oraz
ich rodziców dorosłych
• 15:45 - gimnastyka korekcyjna
dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat
• 16:15 - grupowy pokaz gimnastyki korekcyjnej dla dorosłych
• 16:30 – osteoporoza cichy złodziej kości – prezentacja multimedialna

go, a w „Paderku” zwyciężyli
Daniel Drubek, Jakub Kusio
i Tomasz Kośmider z II f w
Liceum Ogólnokształcącym.
W nagrodę zwycięzcy
pojadą do Brukseli. Fundatorem studyjnej wizyty jest
Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Młodzież do konkursu
przygotow y wały nauczyciel k i-Ma rzena K rasońKapłanek (w Knurowie) i
Anna Płoskonka (w Pyskowicach).
/sisp, b/

Gliwice

Zaproszenie na wystawę

Od wtorku, 22 kwietnia, w Centrum Organizacji
Kulturalnych czynna będzie wystawa malarstwa
i grafiki Luizy Kolasy. COK mieści się w Gliwicach
przy ul. Studziennej 6.

Luiza Kolasa (ur. w 1985 w Zabrzu) jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień, uczestniczka cenionych wystaw
w kraju i za granicą. Jest pedagogiem Liceum Plastycznego w
Gliwicach

Wiosna
w Batorym

Remont Domu Kultury
w Szczygłowicach sprawił, że
coroczna Knurowska Wiosna
Muzyczna zawita do Miejskiego
Domu Kultury Batory
w Chorzowie

Tegoroczna impreza przybierze nową nazwę
– będzie to Śląska Wiosna Muzyczna. Organizatorzy bez zmian: Centrum Kultury w Knurowie i
Stowarzyszenie Orkiestra KWK „Knurów”.
Wybór Chorzowa nie jest przypadkowy. W
MDK działa młodzieżowy zespół folklorystyczny
„Chorzów”, z którym Orkiestra KWK „Knurów”
przygotowała „Suitę śląską”.
Taniec i śpiew zespołu folklorystycznego z
akompaniamentem orkiestry to jedna z największych atrakcji projektu. Dla melomanów wabikiem mogą być pieśni z solistami, absolwentami
wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. Wystąpią: sopran Klaudyna Szewczyk-Jackiewicz i bas Tomasz Pasławski.
Publiczności na pewno spodoba się muzyczna
wiązanka pt. „Pieśni Ludowe ze Śląska” Norberta
Kroczka, którą zaprezentuje Chór Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach z towarzyszeniem
orkiestry.
Koncert odbędzie się 28 kwietnia (niedziela) o
godz. 18 w Domu Kultury w Chorzowie Batorym
(ul. Stefana Batorego 6).
/mk, bw/

/b/
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Knurów. Strażacki turniej bilardowy

Bili bile do łuz

Tryumf indywidualny i drużynowy - zespół Ochotniczej Straży
Pożarnej w Knurowie nie miał sobie równych podczas
III Turnieju Bilardowego im. komendanta Henryka Skupienia

Knurów

Foto: Arch. OSP Knurów

Turniej rozegrano w budynku
knurowskiej OSP przy ul. 1 Maja. Do
rywalizacji przystąpiły cztery trzyosobowe zespoły: OSP Knurów, OSP
Szczygłowice, Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie i PW Santrans.
Jak się okazało, gospodarze, choć
przybyłym życzliwi, nie pozwolili gościom na zbyt wiele. Zwyciężyli bezapelacyjnie drużynowo i indywidualnie.
W finale pokonali kolegów po fachu
z JRG, natomiast statuetkę dla najlepszego zawodnika turnieju zgarnął ich
reprezentant Krzysztof Skupień.
Nagrody zwycięzcom wręczył sekretarz miasta – Piotr Dudło.
W organizacji turnieju udział
mieli: Urząd Miasta, Związek Zawodowy Górników w Polsce przy KWK
„Knurów”, NSZZ „Solidarność” KWK
„Knurów”, PW Santrans i LokatorskoWłasnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.

W akcji Krzysztof Skupień, późniejszy zwycięzca zawodów,
syn komendanta Henryka Skupienia, imieniem którego
rozgrywany jest turniej bilardowy

Foto: Dawid Ciepliński

DC

Ruszyła budowa
wiaty
Wcześniej pogoda nie pozwoliła, ale
teraz roboty ruszyły
pełną parą. Za przystankiem Foch rozpoczęła się przebudowa
targowiska.
W pierwszym
etapie inwest ycji zbudowana
zostanie nowa, obszerna wiata,
która pomieści targowe stragany.
Powstanie też nowa kanalizacja,
teren będzie w ybrukowany i
oświetlony. Te prace zakończą się
jeszcze w tym roku.

W dalszej kolejności gruntownej przemianie ulegnie pozostała
część obecnego targowiska. Cała
inwestycja będzie kosztować około
9 mln zł (z czego milion to dotacja
z funduszy unijnych).

/bw/

Foto: Paweł Gradek
informacja

Choć jadnych bile słuchały, innych mniej, to wszyscy uczestnicy turnieju uznali go za nader udany
reklama

reklama

Zapraszamy do 1 Oddziaáu w Knurowie
ul. Kosmonautów 18, tel. 32 302 96 20, pn.-pt. 9:30-17:00
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rozrywKA nr 16/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- do wygrAniA Podwójny biLet do KinA

michał Stolarek z czuchowa

ur. -11.04.2013 r., 3650 g, 53 cm

michał Lupa z czerwionki

ur. 12.04.2013 r., 3500 g, 51 cm

matylda Foit z Pilchowic

Paweł Kalinowski z czerwionki
ur. 16.04.2013 r., 3570 g, 55 cm

neliusz Stelmach. Grat u lujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

W ubiegłym tygodniu, podając
rozwiązanie krzyżówki świątecznej,
nie wymieniliśmy wszystkich zwycięzców. Nadrabiamy więc tę zaległość, zapraszając po nagrody: Marię
Duszę, Jerzego Jarzębia, Tomasza
Pawlaczyka i Grzegorza Wadowicza.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za
udział wszystkim krzyżówkowiczom.

nadia michalska z wilczy

ur. 16.04.2013 r., 3250 g, 50 cm

Filip Piesiur z Paniówek

ur. 16.04.2013 r., 4030 g, 56 cm

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

gLiwice

Foto: Archiwum MP-7

Pod rzęsami doroty miśkiewicz

Pochodząca z muzycznej rodziny artystka wystąpi 21 kwietnia o godz. 19 w
Gliwickim Teatrze Muzycznym. Dorota Miśkiewicz pojawi się w Gliwicach, by promować swoją najnowszą płytę zatytułowaną „Ale”. Czułe, melancholijne brzemienia,
liryczne teksty i uwodzicielski głos − to znaki rozpoznawcze wokalistki. Artystka
nie stroni także od eksperymentów, lubi bawić się konwencją i słowem. Dorota Miśkiewicz występowała m.in. z Grzegorzem Turnauem, Cesarią Evorą czy Ewą Bem.
Bilety na koncert − 35 zł (I miejsca) i 25 zł (II miejsca) do nabycia w kasie GTM .

16

jb

Foto: GTM

0

Lena trąbska z Paniówek

ur. 12.04.2013 r., 3190 g, 52 cm

ur. 15.04.2013 r., 4020 g, 55 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 odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z n r. 14/2013 brzm ia ło: „ Maraton”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Kor-

Amelia Kramek z Knurowa

ur. 12.04.2013 r., 2720 g, 51 cm

Czy o księciu warto śnić? −
śpiewały przedszkolaki z Miej
skiego Przedszkola nr 7 w Knur owie w
czasie spotkania integracy jneg
o z dziećmi
z MSP 1 i 2. Młodzi adepci
teatralnej sceny przedstawili
spek takl: „O
żabce Angelinie, która szukała
księcia”. W podziękowaniu za
przybycie,
przedszkolaki z „Siódemki” obda
rowały swoich gości papierow
ą żabką na
rurce. Żabką, która miała jedn
o mar zenie − znaleźć księcia.
jb
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Foto: Bogusław Wilk

Uczestnicy konkursu

Zespół Szkolno-Przedszkolny Paniówki: Paulina Stypuła, Mateusz Mryka
i Robert Wyrobek (opiekun: Maria Szukała);
Zespół Szkolno-Przedszkolny Przyszowice: Jolanta Hajduk, Eunika Ferfecka
i Mateusz Daniel (opiekunowie: Iwona Łachan, Jolanta Nowak-Obrzyńska);
Szkoła Podstawowa w Chudowie: Alicja Kociszewska, Magda Moś i Maksymilian Witkowski (opiekun: Joanna Sowa);
Zespół Szkolno-Przedszkolny Gierałtowice: Marta Goldman, Mateusz Lamla
i Maciej Dziendziel (opiekun: Urszula Szymik-Smolnik).

gieRAŁtOWice. gMinnY KOnKURS tRZeciOKlASiStóW

bezpieczne Asy
z młodszej klasy
- Bądź bezpieczny! – nawoływali
trzecioklasiści. I sami dali przykład
jak nie dać się zagrożeniom na drodze,
w szkole, podczas ferii zimowych
i wakacji
Rok szkolny 2012/2013 obwołano
„Rokiem bezpiecznej szkoły”. Hasło
okazało się idealne, by przyświecać tegorocznej edycji gminnego
konkursu „Asy z młodszej klasy” w

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Gierałtowicach.
Udział wzięły trzyosobowe reprezentacje szkół w Chudowie, Gierałtowicach, Paniówkach i Przyszowicach.

Organizatorzy zadbali, by trzecioklasiści mogli wykazać się wiedzą
i umiejętnościami. Dzieci musiały
poradzić sobie z testem pieszego,
skompletować samochodową apteczkę i wyposażenie roweru, dowieść
znajomości znaków drogowych.
Radzili sobie znakomicie. W tej
wyrównanej stawce pierwszymi okazali się uczniowie z Przyszowic. Jury
i kibicujący dzieciom pedagodzy
docenili wszystkich. Każdy młody
As otrzymał nagrodę i dy plom.
Ten mi ł y obow ią zek w ręczenia
wyróżnień stał się udziałem Aliny
Rajcy, wicedyrektor ZSP w Gierałtowicach.
Konkurs zorganizowały: Beata
Kulasa, Grażyna Lubszczyk, Elżbieta
Michalik, Barbara Sztejnbis, Urszula
Szymik-Smolnik i Anna Winiarska.
/bw/

KnUrÓW

Zatańcz ze mną

27 kwietnia na parkiecie Hali Sportowej MOSIR zawirują
najbardziej utytułowane pary w tańcu towarzyskim.
Okazją ku temu będzie II Śląska Wiosna, czyli
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

Foto: Bogusław Wilk

W jednym
z zadań należało
skompletować
samochodową
apteczkę

KnUrÓW

Muszkieterowie
fundują plac zabaw
Pojawia się kolejna szansa, by wygrać plac
zabaw dla Knurowa. Ruszyła kampania społeczna
organizowana przez Fundację Muszkieterów
„Place Zabaw Muszkieterowie”
Plebiscy t „Zagłosuj na swoje
miasto” już trwa. Mieszkańcy mogą
oddawać swoje głosy, w ysyłając
smsy, do 25 maja. Zwycięskie dwie
miejscowości otrzymają plac zabaw,
sfinansowany przez właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché.
W ciągu 5 lat trwania akcji udało
się już zbudować 90 kolorowych i bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci.

Na razie Knurów znajduje się
daleko za główną stawką, ale do
zakończenia głosowania jeszcze
sporo czasu.
Aby oddać swój głos na Knurów,
należy wysłać sms o treści PLAC.55
pod numer 7155. Koszt sms to 1,23
zł brutto.
jb

informacja własna

Turniej to nie tylko rywalizacja, ale i wydarzenie kulturalne.
Przy dźwiękach szlachetnego
walca, zmysłowej rumby i skocznego rock and rolla w szranki
staną pary z Polski i mistrzowie
z zagranicy. Wszystkich oceni
międzynarodowe jury.
Już o godz. 10 rywalizację
rozpoczną najmłodsi uczestnicy
(12-13 lat), około 14 na parkiecie
pojawią się pary dorosłe. Taneczną ucztę zmysłów podsumuje
wieczorna gala. O godz. 18 wystąpią najlepsze pary w kategorii
Open i Hobby.
Organizatorami przedsięwzięcia są Szkoła Tańca Gutkovsk y z Gl iwc , k u ź n ia m istrzowskich par oraz Uczniowski
Klub Sportowy „STG”. Wsparcia
udzieliło także Starostwo Powiatowe w Gliwicach i Samorząd
Miasta Knurowa
− Wszystkich serdecznie zapraszamy − mówią organizatorzy. − Postaramy się dostarczyć
widzom niezapomnianych wrażeń, które na długo pozostaną w
pamięci.
jb
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ogłoszenia
LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Handel i Usługi

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

12-16/13

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

SZUKAM PRACY

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
7-odw.

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

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

5-odw.

1/13-odw.

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

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

1/13-odw.

1/13-odw.

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

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

1/13-odw.

2/13-odw.

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

14–17/13

dam PRACĘ

2/13-odw.

INSTRUKTOR PRAWA JAZDY (WYKŁADOWCA), 5-letnie doświadczenie zawodowe – SZUKA PRACY. Tel. 512 994 763
D o w ynaj ę c ia M - 3 w K nurowie. Tel.
601 628 762

15-16/13

50 000 rata 889 zł. Tel. 535 500 095

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, ul.
Kosmonautów. Tel. 502 215 904

12-22/13

16/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Kawalerka 36 m , Sienkiewicza, 89 000 zł.
Tel. 513 654 547
2

16-22/13

15-18/13

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

Knurów, os. WP – do wynajęcia mieszkanie
na II p., 3-pokojowe. Tel. 792 041 270

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

1-22/13

16-17/13

10-17/13

Docieplanie domów, podbitki, gładzie,
malowanie, sufity podwieszane, amstrong
poddasza, remonty kompleksowe. Tel.
602 407 190
15-17/13

Docieplenia budynków, remonty, malowanie elewacji. Tel. 607 969 200
4-17/13

Dofinansowania do kolektorów słonecznych 45%. Dzwoń po szczegó ł y. Tel.
509 028 292, 600 979 439
16-17/13

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

1/13-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki, mozaiki, poddasza, docieplanie domów, podbitki, remonty. Tel. 785 948 716

16-17/13

12

12-16/13

Mężczyzna 40 lat, wykształcenie średnie
techniczne podejmie pracę jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca, magazynier,
kierowca (prawo jazdy kat. B) lub inną.
Odpowiedzialny, komunikatywny, sumienny
i dyspozycyjny. Tel. 790 619 580
16-18/13

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

16/13

16/13

Wynajmę mieszkanie 4 pokoje, Mieszka
I-go. Tel. 604 148 190

16-19/13

5-17/13

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709

MOTORYZACJA

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

13-17/13

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

1/13-odw.

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

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

9-44/13

6-22/13

Wynajmę tablicę reklamową o wym. 4 m x
2,5 m przy ul. Dworcowej (Knurów-Gierałtowice). Kontakt 692 201 354

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

16-17/13

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. Księdza Roboty 48 pisma numer
GK.6845.43.2013 zawierającego wykaz nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin wywieszenia wykazu
od 12.04.2013 r. do 3.05.2013 r.

15-51/13

6-22/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

Skup samochodów po 2003 roku – gotówka. Tel. 791 544 346
16-20/13

15-18/13

16-17/13

7-odw.

Tanio sprzedam duży dom 7 pokoi, 2 łazienki, działka 1500 m2. Tel. 512 292 478

Kafelkowanie, kompleksowe remont y
mieszkań, docieplanie. Tel. 781 020 414

KREDYTY gotówkowe, konsolidacje, szybko, skutecznie, np. 10.000 rata 190 zł tel.:
794 401 100

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

Mieszkanie do wynajęcia Knurów po remoncie. Tel. 792 001 764

15-17/13

Kafelkowanie, remonty mieszkań, domów
pod klucz. Usuwanie szkód górniczych.
Wysoka jakość wykonywanych prac. Tel.
881 654 584

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

15-17/13

15-16/13

SZYBKA DECYZJA, bez BIK, bez stałego
dochodu, niskie raty, duża przyznawalność.
Tel.: 731 500 901
Docieplanie budynków wraz z materiałem.
Tel. 665 639 146

10-odw.

Kobietę do sprzedaży roślin, targowisko
Knurów – zatrudnię. Tel. 531 965 459

EDUKACJA
MATEMATYKA dla studentów, maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

15-19/2013

INFORMACJA
Tutejszy Urząd przypomina o obowiązku utrzymania w należytym
stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg publicznych - art
30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 260) zgodnie z którym „utrzymanie zjazdów, łącznie
ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub
użytkowników gruntów przyległych do drogi”.
Zarząd Dróg Powiatowych poinformował tut. Urząd pismem
z dnia 25.03.2013 r., iż w roku bieżącym wszystkie zjazdy,
w obrębie których z powodu niedrożności będzie gromadzić się
woda zostaną udrożnione poprzez przekopanie bez dodatkowego
wcześniejszego informowania o fakcie właścicieli nieruchomości
przyległych do pasa drogowego dróg powiatowych.
Powyższe wynika z konieczności uporządkowania niepotrzebnych,
niewłaściwie utrzymywanych i nieużywanych zjazdów (szczególnie
na pola) zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych.
W związku z powyższym wzywamy właścicieli i użytkowników gruntów przyległych do dróg publicznych do oczyszczenia przepustów pod zjazdami w celu swobodnego przepływu wód w rowach przydrożnych. Zaleganie wody powoduje
poważne szkody w stanie technicznym dróg.
Odtworzenie zjazdów będzie możliwe po doprowadzeniu ich do
stanu, który nie będzie powodował zastoisk wodnych i na warunkach
ustalonych z Zarządcą Drogi. Zgodnie z zapisami art 29 Ustawy
z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 260) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do
właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi
na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
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nania w pierwszym swoim
maratonie uzyskał czas o sześć
sekund lepszy od tego ostatniego. – Ale najlepszy czas
„wykręciłem” kilka lat temu
we Wrocławiu osiągają 3.00.26
– dodaje.
Z Łodzi przenieśmy się
do stolicy Wielkopolski, gdzie
Bogdan Leśniowski zmagał się
z dystansem 21 kilometrów i
97 metrów. – Mając na uwadze
plan przygotowań do kolejnego biegu maratońskiego, w

gRAnD pRiX KnUROWA
W SKAcie SpORtOWYM
WYNIKI Z 9 KWIETNIA:
1. Henryk Brola
2. Emil Kasperek
3. Bogumił Wolny
4. Alfred Wagner
5. Alojzy Kopiec
6. Zdzisław Mral
7. Jerzy Makselon
8. Piotr Arent
9. Piotr Palica
10. Bernard Musiolik

- 2.380 pkt
- 2.193 pkt
- 2.082 pkt
- 2.028 pkt
- 2.019 pkt
- 1.991 pkt
- 1.980 pkt
- 1.834 pkt
- 1.791 pkt
- 1.776 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 18.047 pkt
2. Zdzisław Mral
- 16.751 pkt
3. Alfred Wagner
- 16.048 pkt
4. Jacek Zacher
- 15.137 pkt
5. Wojciech Napierała
- 15.129 pkt
6. Henryk Brola
- 15.050 pkt
7. Kazimierz Fąfara
- 15.027 pkt
8. Michał Fojt
- 14.890 pkt
9. Piotr Palica
- 14.555 pkt
10. Jerzy Pluta
- 14.453 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Foto: prywatne archiwum

Edward Włodarski i Bogdan Leśniowski uczestniczyli
w kolejnych biegach długodystansow ych. Konkretnie
pierwszy z nich pokonał dystans maratonu w Łodzi, z
kolei drugi ry walizował w
poznańskim półmaratonie.
Dla Edwarda Włodarskiego bieg w Łodzi był powrotem
na maratońską trasę po 5-letniej przerwie. Powód powrotu
był wyjątkowy. - 4 kwietnia
obchodziłem 60 urodziny i postanowiłem uczcić to kolejnym,
szesnastym już biegiem maratońskim – mówi pan Edward.
– Dodatkową mobilizacją było
miejsce rozegrania tego biegu,
bowiem w Łodzi się urodziłem
i teraz po latach wróciłem
tam, jako maratończyk. W
klasyfikacji open zająłem 141
miejsce, a mój czas to 3 godziny
21 minut i 2 sekundy.
W t y m miejscu wa r to
dodać, że knurowski maratończyk od lat utrzymuje fantastyczną formę. Dla porów-

Foto: prywatne archiwum

Długodystansowcy

informacja

którym zamierzam wystartować pod koniec roku, start w
Poznaniu uważam za udany
– mówi knurowianin. – Mój
czas to godzina 34 minuty i 34
sekundy. Na mecie okazało się,
że w swojej kategorii wiekowej
zająłem 33 miejsce, a w open
byłem 544 na 5745 sklasyfikowanych.

Udany
weekend

Sobota – Ruda Śląska, niedziela – Świętochłowice, tak
wyglądał ostatni weekend reprezentantów Sokoła Knurów.
W Rudzie Śląskiej podopieczni
Marka Lewczuka zajęli dwa
miejsca na podium. W biegu
seniorów na 5 km drugi linię
mety minął Michał Bziukiewicz, a za nim finiszował Rafał
Gałuszka. Dw unast y został
sk lasy f ikowany Kamil K lonowski, a siedemnasty - Sebastian Połeć.
W Świętochłowicach na
„pudle” stanął młodzik Kamil
Danowski, który w biegu na 600
metrów zajął 2. miejsce. W biegu głównym rywalizowano na
6-kilometrowej trasie i ponownie dwóch zawodników Sokoła
znalazło się w najlepszej trójce.
I jak dzień wcześniej drugi był
Michał Bziukiewicz, a trzeci
- Rafał Gałuszka. Arkadiusz
Połeć finiszował jako piąty, Kamil Klonowski - 11, a Sebastian
Połeć – 12.

Wracając do maratonu
w Łodzi dodajmy, że metę
usy tuowano pod dachem,
a konk retnie w hali Atlas
Arena, z czym Edward Włoda rsk i spot k a ł się po ra z
pierwszy w swej przygodzie
z bieganiem.
PiSk

Dzięki współpracy z MMA Attack mamy dla naszych Czytelników bilety oraz gadżety
związane ze zbliżającą się galą w katowickim „Spodku” (szczegóły na plakacie obok).
Udział w losowaniu nagród wezmą osoby, które prawidłowo odpowiedzą na
następujące pytanie:

Jak nazywa się arena walk zawodników MMA?
Odpowiedzi wraz ze swoimi danymi (imię i nazwisko) wysyłajcie na adres: redakcja@przegladlokalny.eu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 kwietnia, a zwycięzców o sposobie odbioru
nagród powiadomimy korespondencją zwrotną.

PiSk

teniS StOŁOWY

Medal mistrzostw lZS-ów
dla Damiana gilewskiego
W Łaziskach Górnych rozegrane zostały Mistrzostwa
Śląska LZS-ów w kategoriach
młodzieżowych. Miejsce na podium w młodzikach zajął Damian Gilewski z Orła Stanica.
Jego klubowy kolega – Marek
Kocur zajął miejsce w przedziale 17-24, podobnie, jak Dawid
Płoński z Naprzodu Żernica.
Dodajmy, że w kategorii
młodzik wystąpili również
Michał Kramliczek, Dominik
Ochocki i Marcin Musiolik
(Wilki Wilcza), którzy uplasowali się na dalszych lokatach.
Miejsce tuż za podium
– czwarta lokata – zajęła Ju-

styna Żyła z Orła Stanica, a
kolejne w klasyfikacji znalazły
się Alicja Toczyłowska (Wilki
Wilcza) i Julia Mrzyk (Orzeł
Stanica).
W kategorii młodziczek na
miejscach 7-8 sklasyfikowana
została Weronika Nyk z Orła
Stanica. W drugiej dziesiątce
miejsce zajęła Olga Owocka
(Wilki Wilcza).
Wśród kadetów najwyżej w
naszych tenisistów uplasował
się Marcin Molenda (Orzeł
Stanica, miejsca 7-8). W przedziale miejsc 25-32 został sklasyfikowany Rafał Klaczka, a
na miejscach 33-36 – Dominik
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Wieczorke (Wilki Wilcza) i Artur Macha (Naprzód Żernica).
Najlepszą juniorką z naszego terenu została Aneta
Szulc (Wilki Wilcza, miejsca
7-8). Identycznie występ zakończył nasz najlepszy junior
– Dominik Szmaj (Orzeł Stanica). Inne „Orły” – Adrian
Szymura zajął miejsca 9-12,
a Michał Żyła – 17-24. W tym
samym przedziale uplasowali
się Szymon Szymiczek (Wilki
Wilcza) i Patryk Plaskaty (Naprzód Żernica), z kolei miejsca
25-32 zajęli Piotr Wairał i Norbert Wairał (Wilki Wilcza).
PiSk

1

sport
AnDRZej MichAleWicZ:

Klasa okręgowa

nie ma innej opcji,
tylko awans

to jeszcze nie było to

114

Artur Łopatka (na
zdjęciu) rozegrał w sobotę pierwszy oficjalny
mecz w barwach Concordii. Pomocnik pozyskany w przerwie zimowej z Sokoła Łany Wielkie stał się tym samym
114 piłkarzem, który w
rozgrywkach ligowych
wystąpił w barwach KS
Concordia (najnowsza
historia knurowskiego
klubu pisana jest od sezonu 2003/2004).
PiSk

14

ta w knurowskiej drużynie
– Artura Łopatkę. Ten z kolei
prostopadłym podaniem obsłużył Damiana Kozdronia i
zrobiło się 1:0.
Knurowianie poszli za
ciosem i dwie minuty później podwyższyli na 2:0. Gola
godnego kamer telewizyjnych
strzelił Piotr Karwowski, który lewą nogą przymierzył z
niespełna 30 metrów i futbolówka wylądowała niemal w
okienku bramki gospodarzy.
W drugiej odsłonie najlepszą sytuację na podwyższenie wyniku miał Marcin
Modrzyński, ale podobnie,
jak przed przerwą trafił piłką
w słupek.
Gdy wydawało się, że lider
z Knurowa spokojnie utrzyma
dwubramkowe prowadzenie
do ostatniego gwizdka sędziego, gospodarze zdobyli gola
kontaktowego i w końcówce
zrobiło się nerwowo. Bardziej
doświadczeni goście przerywali akcje Sparty daleko przed
własną bramką i sami mogli
strzelił jeszcze swojego gola
numer trzy.
Lider rozpoczą ł zatem
rundę rewanżową od zwycięstwa, podobnie, jak rezerwy
Górnika Zabrze, które zdołał y rozegrać w t y m roku
ju ż dwa mecze. Najpier w
pokonali sobotniego rywala
Concordii 3:0, a w miniony
weekend wygrali z MKS-em
Kończyce 5:0. Pierwszoplanową postacią tego meczu
był Mateusz Zachara, który
nie znalazł się w „18” ekstraklasowego Górnika na mecz z
Podbeskidziem Bielsko-Biała,
a w rezerwach strzelił aż pięć
bramek.
Wracając do meczu Concordii ze Spartą odnotujmy, że
po trzech sezonach nieobecności w knurowskiej drużynie ponownie zagrał Paweł
Mastyj.
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Do ostat nich godzin
prz ed i naug u racją r u ndy
wiosennej w obozie Concordii nie wiadomo było, czy
trener Wojciech Kempa będzie mógł skorzystać z usług
Pawła Jaroszewskiego. Ostatecznie 19-latek przegrał z
kontuzją stopy i jego miejsce
na lewej stronie bloku defensywnego zajął doświadczony
Piotr Karwowski.
Po przeciw nej st ronie
obrony zagrał Dawid Wieliczko, który zimą wrócił do
Concordii z Gwarka Ornontowice, natomiast wśród nieobecnych obok wspomnianego Pawła Jaroszewskiego
należy wpisać Łukasza Pilca
i Michała Grodonia, którzy
zmagają się z kontuzja mi
stawu kolanowego.
Przemeblowana defensywa lidera została rozmontowana już przy pierwszej
okazji, a dokładnie w 2 minucie meczu. Gdy w „blokach
sta r tow ych ” zosta li Piot r
Karwowski i Wojciech Kempa, w sytuacji, która mogła
zakończyć się bramką znalazł się Mariusz Schymczyk.
Ostatecznie skończyło się
na strachu i w odpowiedzi
Łu kasz Ży rkowsk i próbowa ł zaskoczyć bra mkarza
gospodarzy strzałem z rzutu
wolnego.
W 7 minucie znakomite
prostopadłe podania z linii
pomocy otrzymał Marcin Modrzyński. Napastnik Concordii znalazł się w sytuacji sam
na sam z Dariuszem Pietrkiem
i gdy oszukał golkipera piłka
trafiła w słupek, a po dobitce
Damiana Kozdronia futbolówka trafiła w obrońcę po
czym wyszła na korner.
Na pierwszego wiosennego gola trzeba było czekać do
31 minuty. Akcję na własnej
połowie rozpoczął Łukasz
Spórna, który długim podaniem uruchomił debiutan-

Foto: Piotr Skorupa

Ozdobą sobotniego meczu na stadionie w Zabrzu-Mikulczycach
był gol autorstwa Piotra Karwowskiego

Andrzej Michalewicz

Piotr Karwowski strzelił
tak zwaną bramkę
stadiony świata

WYNIKI 16. KOLEJKI:
Sparta Zabrze – Concordia 1:2
0:1 Kozdroń 31’, 0:2 Karwowski 33’, 1:2 Szypolski 81’.
Concordia:
Krasoń, Wieliczko, Mikulski (żk), Kempa (żk), Karwowski 90+1’
Gałach, Spórna, Żyrkowski, Rozumek, Łopatka, Kozdroń 73’
Mastyj, Modrzyński 80’ Filip.
MKS Kończyce – Górnik II Zabrze 0:5, Tarnowiczanka Stare
Tarnowice - Czarni Pyskowice 1:2, Fortuna Gliwice - KS 94
Rachowice 1:1, ŁTS Łabędy - Sokół Orzech 2:0, Orzeł Miedary
- Silesia Miechowice 5:2, Polonia II Bytom - Gwarek Zabrze 4:1,
Orzeł Nakło Śląskie - Tempo Paniówki 4:0.
1. Concordia Knurów
2. Górnik II Zabrze
3. Orzeł Miedary
4. Fortuna Gliwice
5. Orzeł Nakło Śląskie
6. Czarni Pyskowice
7. Tempo Paniówki
8. ŁTS Łabędy
9. Gwarek Zabrze
10. Sokół Orzech
11. Silesia Miechowice
12. MKS Kończyce
13. Sparta Zabrze
14. KS 94 Rachowice
15. Polonia II Bytom
16. Tarnowiczanka Stare Tarnowice

16
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
16
16
16

43
42
32
32
29
28
24
23
23
21
18
15
12
12
8
4

46:15
53:13
39:24
31:19
37:26
30:22
29:18
25:18
29:24
24:33
27:32
27:40
24:43
20:38
15:41
7:57

Kto strzeli gola
numer 500?
Czterech bramek brakuje piłkarzom KS Concordia
do 500. gola strzelonego w
rozgrywkach ligowych. Do
tej pory na listę strzelców
wpisy wało się 49 zawodników, a jako pierwszy w
najnowszej historii k nurowskiego k lubu bramkę
strzelił Michał Zieliński na
inaugurację IV-ligowego
sezonu 2003/2004 w prze-

Dwa dni przed pierwszym wiosennym meczem
doszło do spotkania Zar z ądu z pi ł k a r z a m i K S
Concordia. Pod nieobecność prezesa Zbigniewa
Kosmali, spotkanie prowadził wiceprezes Andrzej
Michalewicz. – Po zimowej
przerwie nasze sportowe
cele się nie zmieniły. Nie
ma innej opcji, tylko awans
– rozpocz ą ł. Następnie
poinformował, że środki
f inansowe na premie za
wiosenne zw ycięstwa są
zabezpieczone przez Kancelarię Podatkowo-Gospodarczą z Gliwic. - Mamy
również czterech nowych
sponsorów, natomiast agencja z Warszawy prowadzi w
naszym imieniu negocjacje

z kolejnymi firmami, które
mogą nas wesprzeć – oznajmił Andrzej Michalewicz.
Na zlecenie k nurowskich działaczy trwają też
prace związane z przygotowaniem oficjalnego serwisu
internetowego. Wiceprezes
stwierdził, że takowy ruszy
za około trzy tygodnie.
- Jeżeli chodzi o sprawy
kadrowe to nie ma już z
nami Mateusza Gołębiowskiego i Roberta Metelskiego, z kolei z urazem stawu
kolanowego zmaga się m.in.
Łukasz Pilc – informuje
działacz knurowskiego klubu, który zdradził też, że
do końca bieżących rozgrywek zostaną podpisane
kontrakty z zawodnikami,
którzy będą brani pod uwagę przy ustalaniu kadry na
nowy sezon.
Andrzej Micha lewicz
nie uk r y wał, że liczy na
indywidualne umiejętności Łukasza Żyrkowskiego i pełne zaangażowanie
wszystk ich zawodników.
Awans do 4. ligi ma być
swego rodzaju prezentem
na 90-lecie klubu.
Jedyna zła informacja
przed inauguracją wiosennej rundy to wycofanie drugiego zespołu Concordii z
rozgrywek klasy „B”.

Kto z kim,
gdzie i kiedy

PiSk

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
20 kwietnia, godz. 16
UKS Gamów – Naprzód Żernica
24 kwietnia, godz. 17
Jaskółki Chorzów – Naprzód Żernica

4. LIGA, GRUPA II
20 kwietnia, godz. 17
MRKS Czechowice-Dziedzice – Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
20 kwietnia, godz. 17
Tempo Paniówki – MKS Kończyce
Concordia Knurów – Polonia II Bytom

KLASA „A”

gra ny m 1:4 meczu z KS
Częstochowa.
Czterech goli naszym
piłkarzom brakuje też do
50. bramki zdobytej w bieżących rozgrywkach klasy okręgowej. Optymiści
twierdzą, że autora jubileuszowych trafień poznamy
już w najbliższą sobotę,
podczas meczu Concordii z
rezerwami Polonii Bytom.
PiSk

20 kwietnia, godz. 16
Stal Zabrze – Gwiazda Chudów
Naprzód Żernica – Zamkowiec Toszek
Orzeł Stanica – Orły Bojszów
Wilki Wilcza – MKS Zaborze
24 kwietnia, godz. 17.30
Naprzód Żernica – Gwiazda Chudów
Orzeł Stanica – Zryw Radonia
Wilki Wilcza – Przyszłość II Ciochowice

KLASA „B” - GRUPA I
21 kwietnia, godz. 16
Jedność II Przyszowice – Piast Pawłów

KLASA „B” - GRUPA II
20 kwietnia, godz. 16
Quo Vadis Makoszowy – Victoria Pilchowice
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarz
ach. Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów
Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.
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Foto: materiały prasowe

sport

IV liga

Rundę jesienną piłkarze Jedności Przyszowice
zakończyli pięcioma efektownymi zwycięstwami. Rewanże podopieczni Jakuba
Musioła rozpoczęli od pewnego 4:0 nad Unią Racibórz.
Dziewiąte w t y m sezonie
zwycięstwo, o kolejny punkt
zbliżyło beniaminka z Przyszowic do lidera. Obecnie
Jed ność t raci do miejsca
premiowanego awansem już
tylko 4 „oczka”.
Na pierwszą wiosenną
bramkę kibice w Przyszowicach czekali do 57 minut y konfrontacji z Unią
Racibórz. Wtedy właśnie
na listę strzelców wpisał się
najskuteczniejszy zawodnik
gospodarzy – Ariel Mnochy,
który trafił do siatki rywala
już po raz czternasty.
Kolejne bramki pieczętujące szóste z rzędu zwycięstwo strzelali: Krzysztof
Kowalski, Tomasz Waniek i
Krystian Sosna. Ten ostatni
zdobył dla Jedności bramkę
numer 50 w dotychczasowych występach na szczeblu
4. ligi. To z kolei oznacza, że
przyszowiczanie dysponują
obecnie najskuteczniejszą
drużyną w lidze.
PiSk

Klasa A
WYNIKI 17. KOLEJKI:
Zr y w Radonia - Napr zód
Żernica 2:2, Gwiazda Chudów – Start Kleszczów 0:1,
Przyszłość II Ciochowice
- Społem Zabrze 3:5, Carbo
Gliwice - Wilki Wilcza 3:2,
Zamkowiec Toszek - Orzeł
Stanica 0:1, Tęcza Wielowieś
– MKS Zaborze 1:3, Amator
Rudziniec - Stal Zabrze 4:1,
Orły Bojszów - Ruch Kozłów
(przełożony).
1. Orzeł
2. Tęcza
3. Zaborze
4. Społem
5. Wilki
6. Zryw
7. Gwiazda
8. Naprzód
9. Amator
10. Ruch
11. Zamkowiec
12. Orły
13. Start
14. Stal
15. Przyszłość II
16. Carbo

35
34
33
29
29
28
24
22
20
20
19
18
18
16
14
14

Foto: Piotr Skorupa

trzy po raz szósty

Jerzy Dudek zamienił
w miniony weekend kije
do golfa na Volkswagena
Golfa

Autorem pierwszej tegorocznej bramki ligowej
dla Jedności Przyszowice był Ariel Mnochy

WYNIKI 16. KOLEJKI:
Jedność Przyszowice - Unia Racibórz 4:0
1:0 Mnochy 57’, 2:0 Kowalski 69’, 3:0 Waniek 79’, 4:0 Sosna 85’
Jedność: Piechota, Hutka, Lokwenc, Mandok 60’ Kowalewski,
Pastor, Mnochy, Szołtysek, Hajok, Kowalski 73’ Frankowski,
Sosna 86’ Wiercioch, Waniek 80’ Ciasto.
Polonia Marklowice - KS Wisła 1:2, GKS Jastrzębie - Forteca
Świerklany 0:3, Nadwiślan Góra - MRKS Czechowice-Dziedzice
5:0, Gwarek Ornontowice - GTS Bojszowy 0:0, AKS Mikołów GKS II Katowice 1:1, Drzewiarz Jasienica - Czarni Góral Żywiec
1:3, Iskra Pszczyna - Rekord Bielsko-Biała 1:1.
1. Czarni Góral Żywiec
2. Nadwiślan Góra
3. Rekord Bielsko-Biała
4. Jedność Przyszowice
5. Wisła Ustronianka
6. GKS Jastrzębie
7. Forteca Świerklany
8. GKS II Katowice
9. Iskra Pszczyna
10. Gwarek Ornontowice
11. Drzewiarz Jasienica
12. AKS Mikołów
13. Polonia Marklowice
14. Unia Racibórz
15. GTS Bojszowy
16. MRKS Czechowice-Dziedzice

16
16
16
16
17
16
17
17
16
17
16
16
16
16
16
16

34
33
33
30
30
30
26
25
24
19
17
17
15
13
13
2

43:21
44:21
45:16
50:30
25:23
43:21
24:18
28:33
29:21
33:35
33:34
16:27
15:29
13:46
25:30
7:68

Klasa B

Zrezygnowali
Z i mowej pr z er w y n ie
przetrwało kilka drużyn, które w rundzie jesiennej rywalizowały na najniższym szczeblu rozgrywek prowadzonych
przez Podokręg Zabrze. Z

grupy I wycofały się: MKS
II Kończyce, Orzeł Paczyna
i Start Przezchelbie, z kolei
w grupie II nie ma już Concordii II Knurów i Tempa II
Paniówki.

WYNIKI 12. KOLEJKI
- GRUPA 1:

WYNIKI 12. KOLEJKI
- GRUPA 2:

Pogoń Ziemięcice - Jedność
II Przyszowice 0:2, Olimpia
Pławniowice – Sośnica Gliwice (przełożony), Piast Pawłów
– Leśnik Łącza 3:3, Sokół
Łany Wielkie - KS Bojków 3:0,
Naprzód Świbie – pauza.

Victoria Pilchowice – Drama
Kamieniec 2:1, Walka Zabrze
– Kłodnica Gliwice 4:1, Korona
Bargłówka - LKS 45 Bujaków
2:2, UKS Biskupice - Naprzód
Łubie 5:0, Młodość Rudno
– Quo Vadis Makoszowy 5:2.

Kierowca wyścigowy
W miniony weekend na
torze w Poznaniu odbyła się
pierwsza runda Volkswagen
Castrol Cup. W inauguracji sezonu wyścigowego brał
udział wychowanek Concordii
Knurów – Jerzy Dudek. I to nie
w roli kibica. Najbardziej utytułowany knurowski piłkarz
zasiadł za kierownicą wyścigowego Volkswagena Golfa,
którego silnik dysponował
mocą 310 KM.
- Z każdym okrążeniem jest
coraz lepiej, uczę się wejścia i
wyjścia w zakręt, zdobywam
cenne odruchy – mówił znany

sportowiec po pierwszym wyścigu. - Tu wszystko musi się
dziać odruchowo, automatycznie, jak w piłce. Zaskoczył mnie
mój słaby start do wyścigu. Nie
chciałem popełnić falstartu i
chyba przez to początek nie do
końca mi wyszedł. Taka jazda
mocno uczy pokory, ale jest przy
tym bardzo fajna. Dużo frajdy
sprawiło mi nabieranie prędkości. Zaskoczyła mnie także
determinacja tych kierowców.
Jak wszyscy wjechaliśmy w ten
pierwszy zakręt to pomyślałem, że chcę przede wszystkim

dojechać do mety. Cieszę się, że
mi się to udało. Miałem jeden
moment, w którym było gorąco.
Zbyt szybko wszedłem w zakręt
i trochę mnie wyrzuciło, ale
poradziłem sobie z tym.
Pierwszy wyścig Jerzy Dudek zakończył na 20. miejscu,
a drugi na 13.
Dodajmy, że w stolicy
Wielkopolski obok Jerzego
Dudka gościnnie wystąpił też
Jacek Jurecki (redaktor naczelny działu motoryzacyjnego
portalu Interia.pl).
PiSk

informacja

III liga
kobiet

bez piasta

Z kobiecej 3. ligi wycofał
się Piast Leszczyny i tym samym Naprzód Żernica pierwsze wiosenne punkty zdobył
bez konieczności wybiegania
na boisko.
WYNIKI 10. KOLEJKI
Naprzód Żernica - Piast Leszczyny 3:0 (vo), LKS Goczałkowice Zdrój -KKS Zabrze
II 1:0, Czarni II Sosnowiec
- pauza, Polonia Tychy - Jaskółki Chorzów 1:1, Tygryski
Świętochłowice - UKS Gamów (przełożony).
1. Goczałkowice
2. Tygryski
3. Naprzód
4. Czarni II
5. Polonia
6. Zabrze II
7. Jaskółki
8. Gamów
9. Piast

25
22
18
17
16
15
9
4
3
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piękne melodie
słonecznej italii

Sala widowiskowa
wypięknieje

Nowa scena, widownia, garderoby. Nowoczesny sprzęt
nagłaśniający i oświetleniowy. Sala widowiskowa
Domu Kultury w Szczygłowicach po remoncie ma się
prezentować niezwykle okazale
Inwestycja obejmująca szczygłowicki Dom Kultury została podzielona na trzy etapy.
– Pierwszy, który obejmował
remont sanitariatów w piwnicy,
na parterze i piętrze mamy już za
sobą – mówi Jolanta Szafraniec,
kierownik Domu Kultury w Szczygłowicach. – Kolejny, czyli modernizacja sali widowiskowej, właśnie
się rozpoczął.
Sala zbudowana zostanie niemal od podstaw. Trwa wyburzanie
starych elementów. W ich miejsce

Scena bez kurtyny i świateł...

Po fotelach
na widowni
ani śladu

Prawnikom robota wręcz
pali się w rękach

1

zostaną zainstalowane m.in.
specjalne materiały dźwiękochłonne na ścianach i suficie, nowe oświetlenie i filtry
oczyszczające powietrze.
Z n i k ną te ż bok s y na
widowni, które odgradzają
widzów od siebie. Krzesła
mają być u mocowa ne na
stałe. Widownia przybierze
charakter podobny do sali
w Kinie Scenie Kulturze.
Ilość miejsc będzie porównywalna z dotychczasową.
Do remontu pójdzie scena.
Powstaną nowe garderoby i
reżyserka, która znajdować
się będzie nad sceną.
Prace wre. Wedle planu
sala ma zostać oddana do
użytku we wrześniu.

– Mamy nadzieję, że po drodze nie
będzie żadnych nieprzewidzianych
sytuacji i remont zakończy się zgodnie
z naszymi przewidywaniami – mówi
kierownik Szafraniec. – Przyszłoroczny premierowy pokaz zespołów
działających w knurowskim Centrum
Kultury powinien już się odbyć w nowej, odbudowanej sali.
Ost at n i et ap moder n i z ac ji
Domu Kultury zaplanowano na
przyszły rok. Wtedy remontowi
poddane zostaną mniejsze sale,
służące jako zaplecze oraz miejsce
prowadzenia zajęć i warsztatów
zespołów działających przy Centrum Kultury. Według wstępnych
planów cała inwestycja powinna
się zakończyć w połowie września
2014 roku.
Nowoczesny i zmodernizowany Dom Kultury pozwoli na organizowanie większej ilości koncertów oraz kółek zainteresowań.
Przebudowa odbywa się w ramach projektu „Nowoczesny Dom
Kultury w Knurowie odpowiedzią
na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu”. Wartość inwestycji
wyniesie ok. 1,9 mln zł. 20 proc.
tej kwoty pokryje dotacja z Unii
Europejskiej.

Impreza „Volare Cantare” odbyła
się w niedzielę w knurowskim Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”.
Zaprezentowany repertuar pochodzi
z projektu „Viva la Musica Italiana”,
który miał swoją premierę przed dwoma miesiącami.
Wykonywane utwory poprzedzał
komentarz tłumaczący tekst i znaczenie piosenki.
− Przed laty byliśmy w Teatrze
Buffo na koncercie piosenek włoskich.

To właśnie wtedy zrodził się pomysł,
aby coś podobnego zrobić u nas −
mówi Agnieszka Bielanik-Witomska,
opiekunka zespołu. − Dlaczego piosenka włoska? Bo to żywa i radosna
muzyka, niosąca pozytywne emocje.
Dopisała publiczność, która wypełniła salę do ostatniego miejsca i
mogła usłyszeć tak znane utwory jak
„Quando, Quando...” czy „Ragazzo
di Napoli”.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

SZcZYgŁOWice. ROZpOcZĄŁ SiĘ ReMOnt DOMU KUltURY

W niezwykłą podróż po Italii podczas
wieczoru z piosenką włoską zabrali
knurowian podopieczni Studia Piosenki
i Musicalu przy Centrum Kultury w Knurowie
Foto: Dawid Ciepliński

Na wizualizacji
widownia
prezentuje się
okazale

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,

pyszny tort urodzinowy, zdjęcia,
gry i zabawy z animatorem, prezent y d la soleniza nta i uczestników zabaw y. To nie wszystko,
bowiem w zanadrzu mamy jeszcz e wspa n ia ł y bajkow y se a ns .
Zajrzyj na stronę w w w.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina
zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać
(e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

Tekst & Foto:
Dawid Ciepliński
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