rozmaitości
Knurów

wykład z lodem

Foto: Dawid Ciepliński

O roli śniegu i lodu, a także wpływu lodowców
na kształtowanie się klimatu na Ziemi opowiadał
uczniom z gimnazjalnej „Dwójki” prof. Piotr
Głowacki z Instytutu Geofizyki Państwowej
Akademii Nauk

Przez dwa tygodnie maturzyści będą dowodzić, że należy im się świadectwo dojrzałości

knUrów. rUszył matUralny maraton

nie każdemu w smak
„Przedwiośnie” w maju

Knurów

alkohol szkodzi

W poniedziałek wieczorem strażnicy miejscy udzielili pierwszej pomocy mężczyźnie z urazem głowy, który
leżał na parkingu przy targowisku.
Prawdopodobnie do kontuzji przyczynił się wypity przezeń alkohol.
Obrażenia były na tyle poważne, że
konieczna okazała się interwencja
pogotowia. Poszkodowany został
przewieziony do szpitala.
/bw/

nie zapomnij

10 V – Dzień Pracow
nika Gospodarki Komunalnej
12 V – Światowy
Dzień Ptaków
Wędrownych
13 V – Światowy Dzi
eń Chorego
14 V – Dzień Far ma
ceuty
15 V – Mię dzy nar
odo wy Dz ień
Rodziny, Święto Pol
skiej Muzyk i
i Plastyki, Dzień Nie
zapominajki,
Dzień bez Samochodu

Po polskim przyszedł czas na
matematykę. Egzamin odbył się w
środę.
Ostatni obowiązkowy przedmiot
to język obcy. Króluje angielski. W
czwartek ma go zdawać – na poziomie podstawowym – ponad 328 tys.
uczniów w całej Polsce. Drugim pod
względem popularności wyborem
maturzystów jest język niemiecki.
Maturzyści mogą też zdawać do

sześciu przedmiotów dodatkowych.
Wybór zależy od studiów, jakie zamierzają podjąć w październiku. W
tym roku najpopularniejsze są geografia i biologia, wiedza o społeczeństwie i chemia. Najmniej uczniów
chce zmierzyć się z filozofią, łaciną,
historią antyczną, wiedzą o tańcu i
językiem... kaszubskim.

ukowców i opowiedział o swoim pobycie na norweskim Spitsbergenie, gdzie
spędził 5 lat - mówi Violetta Mucha,
dyrektor MG-2. – Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o kształtowaniu się
klimatu i efekcie cieplarnianym.
DC

wybierz się na rajd

Sezon rowerowy trwa w najlepsze. Atrakcyjnych
imprez dla cyklistów nie brakuje, a na najbliższe
zaprasza Turystyczny Klub Kolarski PTTK
im. Władysława Huzy w Gliwicach
Gliwicki klub zorganizował już
dwie imprezy rowerowe w ubiegłym miesiącu – 44 Młodzieżowy
Rajd Kolarski oraz Rowerowa Gra
Miejska 2013. Obie cieszyły się sporym zainteresowaniem miłośników
dwóch kółek, zarówno starszych jak
i młodszych.
Teraz pora na kolejne imprezy organizowane przez Klub. Pierwsza już
11 maja. Będzie to Rajd Jubileuszowy
z okazji 55-lecia istnienia Klubu.

- Byle nie „Przedwiośnie” – powiedziała nam tuż przed
egzaminem z języka polskiego Marta z knurowskiego I Liceum
Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego. Nie miała szczęścia...
We wtorek ruszył maturalny maraton. Zaczęło się od języka polskiego.
I jeden z tematów opierał się właśnie
na dziele Stefana Żeromskiego. Na
jego podstawie maturzyści mieli napisać, co o autorytecie sądził autor, jaką
wyznaczał rolę w życiu społeczeństwa,
a także jaki jest stosunek bohaterów do
autorytetu.
Drugim tematem (do wyboru)
było porównanie obrazu przeszłości w
utworze „Gloria Victis” Elizy Orzeszkowej z obrazem w wierszu Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego „Mazowsze”.
Zdecydowana większość maturzystów wybierała pierwszy temat.
Ich zadaniem było też odniesienie
się do popularnonaukowego tekstu
o wszechświecie autorstwa Tomasza
Rożka („44 zera”).

Wykład zebrał uczniów z sześciu
klas. Prof. Głowacki przyjechał do
szkoły przyjmując zaproszenie jej
dyrekcji.
– Prelekcja spotkała się z dużym
zainteresowaniem uczniów. Profesor
przedstawił badania polskich na-

Start o godz. 9 z gliwickiego rynku,
meta w Chorynskowicach.
Kolejną imprezą będzie Rajd o
Zielony Liść Kasztanowca, który
odbędzie się dokładnie tydzień później – 18 maja. Współorganizatorem
Rajdu jest Polski Klub Ekologiczny
w Gliwicach. Cykliści ponownie
wystartują z rynku w Gliwicach o
godz. 9, ale tym razem ich celem
będzie Łącza.
oprac. DC

reklama

DC

W tym roku w knurowskim Paderku do matury przystąpiło 178 maturzystów – 115 w Liceum i 57 w Technikum plus 6 z lat ubiegłych. Matury zdaje
także 65 osób w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

Knurów

Piwkujące nastolatki
W sobotni wieczór Straż Miejska
otrzymała zgłoszenie o grupie młodzieży pijącej alkohol za ośrodkiem
zdrowia przy ul. Kazimierza Wielkiego. Patrol udał się na miejsce i zastał trójkę 15-latków pijących piwo.
Po ustaleniu personaliów strażnicy
przewieźli nastolatków pod opiekę
rodziców. Na tym sprawa się nie
kończy – została przekazana Policji.
Tego samego dnia przed północą
obsługujący kamery monitoringu
funkcjonariusz Straży Miejskiej
zauważył pięć osób „piwkujących”
na skwerze w sąsiedztwie pomnika

św. Jana Nepomucena przy ul. Dworcowej. Pijący nie będą mile wspominać nieoczekiwanego przybycia
funkcjonariuszy Straży Miejskiej i
Policji. Interwencja mundurowych
skończyła się mandatem.
Kosztowne okazało się też picie
piwa przez mężczyznę, który nazajutrz po południu w tym samym
miejscu powielił zachowanie opisanej piątki. Sprawca wykroczenia
został ukarany mandatem przez
strażników miejskich.
/bw/

Knurów

awantura po pijaku

W nocy z niedzieli na poniedziałek funkcjonariusze Straży Miejskiej
i Policji interweniowali w jednym z mieszkań przy al. Piastów. Powodem
była awantura domowa. Jej sprawcą okazał się nietrzeźwy syn, wygrażający
swojej matce i siejący zniszczenie w mieszkaniu. Mundurowi zdecydowali o
przewiezieniu pijanego agresora do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Dalsze czynności w tej sprawie podjął Komisariat Policji w Knurowie.
/bw/
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knUrów. oGieŃ w serwisie komPUterowym

zwarcie i kłęby dymu
Kto wie jak wyglądałby biurowiec przy ul. Dworcowej,
gdyby pracownik serwisu komputerowego w porę nie
podjął akcji gaśniczej. - Ograniczył rozprzestrzenianie
się ognia, ale przy tym nawdychał się sporo dymu
- mówi dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie, mł. bryg. Wojciech Gąsior

Zadymienie było tak duże, że strażacy pracowali w aparatach tlenowych

Pożar biurowca ściągnął na miejsce wszystkie służby ratunkowe

Było po godz. 15.00, kiedy ogień pojawił się
na drugim piętrze biurowca przy ul. Dworcowej.
Pożar wybuchł na oczach pracownika serwisu
komputerowego.
Z pomocą hydrantu wewnętrznego mężczyzna próbował zdusić ogień. Udało mu się jedynie
ograniczyć jego rozprzestrzenianie się.
Dym, którzy błyskawicznie wypełnił pomieszczenia serwisu, uniemożliwił pracownikowi kontynuowanie akcji.
Wtedy wyręczyło go 16 strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Ochotniczej Straży
Pożarnej (w sumie 5 wozów). Zadymienie w
budynku było tak duże, że strażacy musieli korzystać z aparatów tlenowych. Konieczne było
też wyłączenie prądu w biurowcu.
Dowódca JRG, mł. bryg. Wojciech Gąsior,
nie ma wątpliwości, że przytomna reakcja

pracownika serwisu komputerowego uchroniła
budynek przed większymi zniszczeniami.
W zajętym przez ogień pomieszczeniu znajdowały się serwery, sprzęt komputerowy i dokumenty. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną
pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.
Właściciel serwisu nie potrafił oszacować
strat (jedno pomieszczenie się spaliło, drugie
tylko zakopciło). Do biur na I piętrze dostała
się woda.
Akcja gaśnicza trwała ponad godzinę. W
międzyczasie na miejsce przyjechała Policja i
wezwane przez strażaków pogotowie ratunkowe.
- Pracownik serwisu nawdychał się dymu.
Podaliśmy mu tlen. Nie chciał jechać do szpitala
- dodaje dowódca JRG.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Knurów

zakłócone nabożeństwo
W niedzielę po południu patrol Straży
Miejskiej interweniował na terenie kościoła
pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Powodem był mężczyzna, który zakłócał
prowadzenie nabożeństwa – m.in. kładł się na

posadzce. Funkcjonariusze poprosili dość niecodziennie (jak na miejsce) zachowującego się
pana o opuszczenie świątyni. Jak się okazało,
mężczyzna leczy się psychiatrycznie.
/bw/

Knurów

Bestialstwo

W ubiegły poniedziałek wieczorem w rejonie nasypu kolejowego dwóch mężczyzn znęcało się nad psem. Dotkliwie pobili zwierzę,
po czym zrzucili je z nasypu. Sprawcy uciekli

zanim na miejsce przybyli strażnicy miejscy.
Pies z obrażeniami tylnych łap i pyska został
zabrany do schroniska.
/bw/

Ogień pojawił się na II piętrze, w serwisie komputerowym

Knurów

Passat spłonął o poranku
Mimo starań strażaków auto spaliło się do cna...

W sobotę rano przy
ul. Mieszka I w Knurowie
spalił się volkswagen passat.
Sprawą zajęła się Policja

Do zdarzenia doszło chwilę
po godz. 6.00. Stojący od strony
parkingu w pobliżu bloku nr 9
samochód trawił ogień. Okoliczni mieszkańcy bezzwłocznie
powiadomili Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Knurowie.
Mimo szybkiej akcji strażakom nie udało się uratować
pojazdu. Auto całkowicie spłonęło.
– Akcja trwała ponad godzinę – informuje mł. bryg.
Wojciech Gąsior, dowódca JRG
w Knurowie. – Obecnie trwa
ustalanie przyczyn pożaru.
Na miejscu zdarzenia pojawili się też policjanci. Wszczęto
postępowanie, które ma wyjaśnić, czy powodem pożaru
samochodu było podpalenie, a
jeśli tak, to kto jest sprawcą.
DC

Foto: youtube.com
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sZcZygłowice

co wisi w powietrzu?
Foto: Wojciech Wasilewski

W stłuczce ucierpiały samochody,
kierujący mieli więcej szczęścia...

KnURóW. KOliZJA nA SZPitAlneJ

„domino” na jezdni
Do kolejnej niebezpiecznej sytuacji
doszło na ul. Szpitalnej. Tym razem
w poniedziałek, kiedy zderzyły się
trzy samochody
Kolizja miała miejsce na wysokości TBS-ów, tuż po godz. 14. 36-letni
kierowca opla, jadąc w kierunku drogi krajowej nr 78, uderzył w volkswagena passata, a ten z kolei wpadł na
znajdującego się przed nim forda.
Na miejscu interweniowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Ukarali 36-latka 400-złotowym mandatem.
- To dość pechowe miejsce – uważa Wojciech Wasilewski, lokator
jednego z pobliskich domów, autor
zdjęcia. – Dość często dochodzi tu do
niebezpiecznych sytuacji. Nie chcę

KnURóW

być złym prorokiem, ale zapewne
o niejednej podobnej usłyszymy...
Knurowianin ma podstawy, by
tak sądzić. Niespełna miesiąc temu w
tym samym miejscu i o podobnej porze doszło do zderzenia rowerzysty z
samochodem marki opel. Na szczęście
wówczas, podobnie jak w poniedziałek, nikt z uczestników kolizji nie
odniósł poważniejszych obrażeń.
Niestety, rok wcześniej podobne
zdarzenie skończyło się tragicznie.
Na pobliskim skrzyżowaniu Szpitalnej z Ułanów w zderzeniu z autem
zginął rowerzysta.
DC

W niedzielę, 28 kwietnia, nieznany sprawca dokonał kradzieży
samochodu marki volkswagen
jetta. Właściciel pojazdu oszaco-

Za dużo
alkoholu

KnURóW

We wtorek w ręce policjantów
z Wydziału Ruchu Drogowego
KMP w Gliwicach wpadł 54-letni
mężczyzna, który jechał rowerem
ul. Niepodległości. Miał 1,8 promila
w organizmie. Oprócz utraty prawa
jazdy grozi mu do roku pozbawienia
wolności.
DC

skusił go
volkswagen
wał jego wartość na kwotę 40 tys.
zł. Sprawą zajęła się policja, która
poszukuje złodzieja.

DC

PAnióWKi

łasy na błyskotki

W ubiegły czwartek, 2 maja, nieznany sprawca włamał się do jednego
z mieszkań w Paniówkach. Do lokalu
dostał się poprzez wywiercenie otworu w drzwiach balkonowych, po

czym skradł biżuterię w wysokości
1000 zł. Dalsze postępowanie w tej
sprawie prowadzi Komisaroat Policji
w Knurowie.
DC

na podwójnym gazie

4

Ciężko odetchnąć pełną piersią
w Szcz yg łow icach. Szczegól nie
wieczorami. Nasz Czytelnik, pan
Grzegorz, zauważył, że największe
zanieczyszczenie powietrza występuje między godz. 19 a 20.
- Wyczuwam coś jakby węgiel
- oznajmia.
Najpierw podejrzewał kopalnię,
ale szybko porzucił tę myśl. Pracuje
tam na wysokości. W trakcie jednej
ze zmian zarejestrował aparatem
telefonu komórkowego chmurę zanieczyszczeń, przemieszczającą się
nad Szczygłowice - jak twierdzi - od
strony Elektrowni Rybnik.
- To był piękny dzień. Bezchmurne niebo. Dobrze, że byłem wtedy
na wysokości i zrobiłem zdjęcie, bo
dostrzec tę chmurę zanieczyszczeń
z poziomu ziemi jest niemożliwe
- mówi szczygłowiczanin. Nie ma
wątpliwości, że za podtruwanie
Szczygłowic odpowiada Elektrownia Rybnik.
Zdjęcie autorstwa pana Grzegorza wraz pytaniami podesłaliśmy
22 kwietnia Wydziałowi Jakości
Elektrowni Rybnik. Odpowiedź
otrzymaliśmy... 7 maja.
Dyrektor techniczny, Sylwester Żyła, wyjaśnia, że niezależnie
od pory roku Elektrownia Rybnik
pracuje zgodnie z pozwoleniem,
dochowując wszystkich limitów
emisyjnych, a bloki prowadzi zgodnie

KnURóW

Zatrzymani
za metal

W poniedziałek w ręce policji
wpadła trójka knurowian, którzy
dokonali kradzieży elementów
metalowych (odpady z płuczki) z
terenu kopalni. Pierwszy z nich
ma 44 lata, natomiast pozostała
dwójka jest jeszcze nieletnia obydwoje po 16 lat. Wartość skradziony przedmiotów była większa
niż 250 zł, a dalsze postępowanie
prowadzą knurowscy funkcjonariusze.

DC

KnURóW

To nie był udany początek majówki dla 20-letniego mieszkańca
Knurowa. W ubiegłą środę funkcjonariusze policji zatrzymali go, kiedy
prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Miał 1,2 promila alkoholu we organizmie. Już za to grozi

Od kilku tygodni to pytanie nie daje spokoju panu
Grzegorzowi. - Co wieczór w powietrzu unosi się smród.
Myślałem, że to sprawka kopalni, ale nie... Kieruje swoje
podejrzenia na Elektrownię Rybnik

mu utrata prawa jazy i do dwóch lat
pozbawienia wolności. Jakby tego
było mało, mężczyzna doprowadził
jeszcze do kolizji drogowej z trzema
zaparkowanymi pojazdami na ul.
Mieszka I.
DC

KnURóW

Za dużo
energii?

Zdaniem naszego Czytelnika
chmura zanieczyszczeń pochodzi
z Elektrowni Rybnik

z planem produkcji uzgodnionym
z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.
- Nie ma przypadków np. wyłączania elektrofiltrów, o co często
jesteśmy posądzani.
Potwierdzeniem mają być wyniki
ciągłego monitoringu pyłu, tlenków
siarki i tlenków azotu, czyli podstawowych składników spalin.
- Z uwagi na niższe poziomy
mocy bloków w godzinach nocnych,
emisja spalin w nocy jest niższa niż
w dzień. Stąd zarzut mieszkańca
Szczygłowic jest dla nas nie do końca
zrozumiały - dodaje.

Skąd się zatem wzięła ciemna chmura nad Szczygłowicami?
Prawdopodobnie powstała w czasie
procesu uruchomienia bloku Elektrowni Rybnik.
- Wtedy przez kilka godzin dym
z komina jest nieco ciemniejszy. Wynika to z faktu używania mazutu,
co powoduje, że elektrofiltry bloku
w rozruchu można włączyć nieco
później - tłumaczy dyrektor.
W ciągu roku liczba rozruchów
wynosi około 190-200, a proces przeprowadzany jest zazwyczaj z niedzieli
na poniedziałek.
/pg/

ogłoszenie

inFormacja
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 7.05.2013 r.
do 27.05.2013 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

inFormacja
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie informuje, iż istnieje możliwość bezprzetargowego
wynajęcia lokali użytkowych w Knurowie:
1.
2.
3.
4.
5.

o pow. uż. 18,54
o pow. uż. 16,91
o pow. uż. 16,99
o pow. uż. 17,08
o pow. uż. 86,66
wolno stojący.

m2
m2
m2
m2
m2

przy
przy
przy
przy
przy

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Staszica 1 – I piętro,
Staszica 1 – I piętro,
Staszica 1 – I piętro,
Staszica 1 – I piętro,
Targowej 2 b – pawilon

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym
MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18

W sobotę knurowscy policjanci zatrzymali na ul. Szpitalnej 27-latkę, która uszkodziła f iata seicento. Kobieta
wyżywała się kopiąc w auto oraz
wgniatając i zarysowując jego
karoserię. Straty są w trakcie
szacowania.
DC

DyŻury raDnych
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 14.05.2013 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

1– ul. Słoniny
3 – ul. Michalskiego
4 – ul. Kilińskiego
6 – ul. Batorego
9 – Al. Lipowa
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Brama niezgody. teraz i płot...

Niektórzy z przekąsem mawiają, że w polskich sądach od razu to można tylko umrzeć.
Rozstrzygnięcie w sprawie jednej niepozornej dróżki zajęło naszej Temidzie osiem lat.
I na razie niewiele z tego wynika. A wszystko przez bramę...

Od 15 lat brama dzieli sąsiadów dosłownie i symbolicznie...

Na Przeglądowych łamach brama
zagościła w 2005 roku [„Brama niezgody” – PL nr 14/2005]. Znacznie
wcześniej pojawiła się na dróżce,
ciągnącej się od ul. Wilsona w stronę
zabudowań Stefanii Bąk. Postawił ją
Alojzy Szymkowiak, którego dom
znajduje się bliżej ul. Wilsona.

15 lat minęło

- Było to bodajże w 1998 roku
– usiłuje przypomnieć sobie Jerzy
Rogoń, brat pani Stefanii. – Z tym że
początkowo brama była zazwyczaj
otwarta. Jednak 3 grudnia 2004 roku
została zamknięta na stałe. I od tego
czasu nie mamy dojazdu do domu.
Co skłoniło pana Alojzego do
zagrodzenia drogi? Jego zdaniem
rodzina pani Stefanii uprzykrza mu
życie.
- Jej synowie dzwonki na mojej
bramie czymś smarują i psują, o
pierwszej, drugiej w nocy jeżdżą pod
naszymi oknami i budzą nas zakłócając ciszę, popiół na drogę sypią
– skarżył się na łamach Przeglądu
osiem lat temu. – Teraz stoi brama i
jest spokój.
- To są bzdury – kwitowała oskarżenia Szymkowiaka druga strona.
– Od początku, odkąd tylko Szymkowiak się tu przeprowadził, są
problemy. Jak dzieci były małe, to je
posądzał, że na rowerkach kury mu
rozjeżdżają. Jak trochę podrosły, to
mówił, że koty przejeżdżają. Twierdzi
też, że mu dzwonki wyrywamy. Jak
wiosną żużlem zasypujemy dziury
w drodze, to zaraz donosy pisze do
ochrony środowiska, że wyrzucamy
na drogę śmieci – nie kryła irytacji
pani Stefania.
- Znajomi, ksiądz proboszcz, który
był u nas na kolędzie oraz członkowie
rodziny, którzy chcą do nas przyjechać
są zaskoczeni, że na ich drodze nagle
jak spod ziemi wyrasta tego typu
przeszkoda. Samochodu zawrócić
nie można, trzeba wyjechać tyłem aż
do głównej ulicy – żalił się wówczas,
nieżyjący już, Roman Rogoń, ojciec
pani Stefanii.

Alojzy Szymkowiak sugerował,
że do państwa Rogoń można dojechać przez posesję zabudowaną
stolarnią. - Przecież to rodzina, niech
się dogadają – argumentował.
Jerzy Rogoń nie przyjmował tego
stanowiska. – To prywatna posesja, a
nie droga, a poza tym jak stolarnia jest
zamknięta, to brama wjazdowa [do
niej] również jest zamknięta.
Pan Jerzy zapowiadał, że sprawa
znajdzie swój ciąg dalszy w sądzie.
Tak też się stało. Nie spodziewał się
jednak, jaki będzie jej finał.

w młynach sPrawiedliwości

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Gliwicach jako wniosek o ustanowienie drogi koniecznej. Wnieśli
ją Stefania Bąk oraz Małgorzata i
Jerzy Rogoń.
Sąd ustalił, że rozpalająca emocję dróżka istniała już w latach 60.
Dostęp do posesji Romana Rogonia
i jego rodziny odbywał się drogą wydzieloną z pasów granicznych kilku
sąsiadujących działek, należących do
różnych właścicieli. Droga została
odgrodzona od podwórzy i nie zakłóca mieszkalnego charakteru posesji.
Została też zaliczona do terenów
komunikacyjnych (dróg). W ocenie
sądu droga nie jest też uciążliwa dla
większości zainteresowanych (na co
powoływali się państwo Szymkowiakowie argumentując, że drogę
użytkują pojazdy dojeżdżające do
stolarni; tymczasem dojazd do stolarni został usytuowany od innej strony
- od drogi publicznej, prowadzącej do
oczyszczalni ścieków).
Sąd nie przyjął proponowanego
przez państwa Szymkowiaków drugiego wariantu drogi dojazdowej do
państwa Rogoń, prowadzącej przez
teren stolarni. Uznał m.in., że taka
droga „byłaby nienaturalnym obejściem najkrótszej trasy prowadzącej
do centrum miasta”.
W 2009 roku Sąd Rejonow y
postanowił ustanowić służebność
drogi koniecznej na rzecz wnioskodawców.
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istnieje wytyczona, choć nieformalnie,
droga dojazdowa”.
Stanowisko Sądu Okręgowego
nie zniechęciło państwa Szymkowiaków od dalszego dochodzenia swoich
racji. Odwołali się do Sądu Najwyższego wnosząc skargę kasacyjną. SN
wydał postanowienie 15 marca 2011
roku odmawiając przyjęcia skargi
kasacyjnej do rozpatrzenia. Uznał,
że w całej sprawie nie ujawniły się
wątpliwości prawne w ymagające
merytorycznej wykładni.
– Była to typowa sprawa (...).
Oczywista jest też potrzeba ustanowienia drogi koniecznej, wobec braku
dostępu nieruchomości władnącej
do drogi publicznej. Sąd Okręgowy
zaaprobował przyjęty przez Sąd Rejonowy przebieg szlaku drogowego,
będący jedną z propozycji przedstawionej przez biegłego. Stanowisko
sądowe zostało wszechstronnie uzasadnione – czytamy w uzasadnieniu
orzeczenia SN.
Sąd Najwyższy nie zgodził się z
twierdzeniem skarżącego, że uniemożliwiono mu wypowiedź na rozprawie apelacyjnej. – Uczestnik korzystał z pomocy prawnej adwokata,
który wniósł apelację i zabierał głos
na rozprawie apelacyjnej. W takiej
sytuacji nie doszło do pozbawienia
skarżącego obrony jego praw; praw
tych bronił w sposób niezakłócony i
profesjonalny jego pełnomocnik – argumentował SN.
Alojzy Szymkowiak nie poddał
się. W listopadzie 2011 roku złożył
w Sądzie Okręgowym w Gliwicach
(III Wydział Cywilny Odwoławczy) skargę, w której domagał się
wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem
Sądu Okręgowego w Gliwicach i
postanowieniem Sądu Najwyższego

Rodzina Alojzego Szymkowiaka
nie zgodziła się z postanowieniem
sądu. Wniosła apelację do Sądu
Okręgowego w Gliwicach. Skarżący
zarzucili sądowi wyciągnięcie nieprawidłowych wniosków z zebranego
materiału dowodowego, a także obrazę przepisów postępowania - poprzez
przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów - i niedostateczne wyjaśnienie sprawy. A w efekcie ustalenie,
iż ustanowiona droga konieczna jest
najbardziej racjonalna gospodarczo
i najdogodniejsza dla wszystkich
uczestników postępowania.
Skarżący argumentowa li, że
ustanowiona droga jest bardzo uciążliwa, przebiega po terenie trawiastym
i nieutwardzonym, niemalże bezpośrednio pod oknami ich domu,
a poza tym jest zbyt wąska, przez
co niemożliwe jest mijanie się na
niej samochodów oraz
jednoczesny ruch pie- Połówką drogi śmieciarka nie
szych i samochodów. przejedzie, z góry autem pojemnika
Ich zdaniem lepszym też się nie da dowieźć - trzeba go
wyborem jest przyjecie przepychać siłą mięśni...
drugiego wariantu, czyli ustanowienie drogi
dojazdowej przez teren
zabudowany stolarnią.
W kwietniu 2010
roku Sąd Ok ręgow y
odrzucił apelację orzekając, że postanowienie
Sądu Rejonowego jest
prawidłowe. – Sąd [Rejonowy] wbrew zarzutom apelacji rozważył
całość zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego i
dokonując jego oceny nie przekroczył
granic swobodnej oceny dowodów
– czytamy w orzeczeniu Sądu Okręgowego. Podkreślił, że „służebność
drogi jest ustanawiana na rzecz określonej nieruchomości, która pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej
i sam konflikt pomiędzy sąsiadami
nie może być przyczyną poszukiwania
innej drogi dojazdowej i obciążania
służebnością innych nieruchomości,
skoro w terenie faktycznie od wielu lat Betonowy płot dzieli drogę wzdłuż

odmawiającym skargi kasacyjnej do
rozpoznania. Pan Alojzy zaskarżył
postanowienie Sądu Okręgowego,
gdyż wywodził, że postępowanie było
dotknięte nieważnością. Zaskarżył
też postanowienie Sądu Najwyższego
z uwagi na odmowę przyjęcia skargi
kasacyjnej do rozpoznania w sytuacji
oczywistej nieważności postępowania apelacyjnego, który to zarzut
stanowił podstawę skargi kasacyjnej.
Twierdził, że w postępowaniu przed
Sądem Okręgowym uniemożliwiono
mu działanie zgodne z przepisami.
Uważał, że sąd nie odniósł się do
zarzutów, które chciał przedstawić,
bo nie dopuszczono go do głosu. Nie
miał więc możliwości obrony swoich
praw, wobec czego postępowanie było
dotknięte poważnymi wadami. Przy
okazji wskazał, iż nieprawdą jest, że
droga na której ustanowiono służebność ma szerokość w granicach 3-4
metrów, ponieważ jest węższa.
2 lutego 2013 roku Sąd Okręgowy
odrzucił skargę (nadmieniając, że
skarżącemu przysługuje zażalenie do
Sądu Najwyższego).

teraz Płot!

Sądowe porażki nie zniechęcają
Alojzego Szymkowiaka. – Mam rację
i będę walczyć do końca – przekonuje
w rozmowie z Przeglądem.
- Czy te wszystkie sądy mylą się,
czy biorą udział w jakimś przedziwnym spisku? Nie sądzę. Po prostu
orzekają jak stanowi prawo i zdrowy
rozsądek – komentuje orzeczenia
Jerzy Rogoń.
A co z bramą? Stoi.
- To dziwne, patrząc ze zdroworozsądkowego punktu widzenia, ale z
orzeczeń sądowych nie wynika wprost
obowiązek czy nakaz jej rozbiórki.
Czeka nas kolejna batalia sądowa, by
się jej pozbyć – mówi pan Jerzy.
Brama stoi od 15 lat. Trudno
powiedzieć jak długo jeszcze. Nawet
jej ewentualna rozbiórka zapewne nie
zakończy sąsiedzkiego sporu i starcia o przejezdność drogi. Na mniej
więcej 30-metrowym odcinku drogi
pojawiła się, z inicjatywy rodziny
pana Alojzego, kolejna przeszkoda:
betonowy płot. Dzieli drogę wzdłuż
na pół...
Tekst & Foto:
Bogusław Wilk

na pół
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aktualności
Gierałtowice. to nie science-fiction, lecz codzienność... w USA

Biblioteki w szklanych domach

Lidia Pietrowska, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, nie
przypomina stereotypowej bibliotekarki. Na próżno szukać w jej gestach znudzenia pracą,
a w słowach rezygnacji. Między półkami uginającymi się od książek szuka drogi do ludzi.
Do ich myśli i wolnego czasu. Pomimo trudności, z jakimi zmagają się biblioteki w całej
Polsce, wierzy w ich potencjał zdolny zmieniać lokalną rzeczywistość

W poszukiwaniu inspiracji Lidia
Pietrowska wyruszyła do Stanów
Zjednoczonych, przyjmując zaproszenie Departamentu Stanu USA
oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Znalazła się w
gronie 10 bibliotekarek z całej Polski.
Była też jedyną przedstawicielką
śląskiego bibliotekarstwa. Organizatorzy wyjazdu docenili jej codzienną,
żmudną pracę, pasję, jaką wkłada w
rozwój czytelnictwa na terenie gminy
Gierałtowice.
- Biorę udział w wielu konkursach
grantowych, piszę projekty, uczestniczę w różnych akcjach. Może dlatego
mnie dostrzeżono? – zastanawia się
pani Lidia. – Bibliotekarki, z którymi
odwiedziłam Stany, miały podobne
biogramy, podejmowały podobne
działania.
W ciągu 10 dni polskie bibliotekarki przemierzyły kilka tysięcy kilometrów. 9 razy wsiadały do samolotu,
moczyły nogi w dwóch ocenach. Cel
był jeden: poznać amerykańskie biblioteki, przyjrzeć się ich działaniom
i funkcjonowaniu, a przede wszystkich zdobyć doświadczenie i wiedzę.

W stolicy Polki zwiedzały Bibliotekę Kongresu, największą tego
typu placówkę na świecie. Biblioteka
zaskoczyła ogromną przestrzenią,
pięk nymi wnętrzami i bogatym
księgozbiorem, zaawansowanymi
technologiami, ale przede wszystkim… ludźmi.
— Biblioteki w Stanach to nie tylko instytucje, ale także przyjaciele bibliotek. Jest to ogromna organizacja,
która pomaga bibliotekom. To ludzie,
którzy mają wolny czas, pieniądze i
chęci – opowiada Lidia Pietrowska.
- Mieliśmy 3 spotkania z przyjaciółmi bibliotek. Za każdym razem, gdy
padło pytanie dlaczego pomagają
bibliotekom, twierdzili, że to są jedyne
instytucje, którym naprawdę warto się
oddać i poświęcić.

Dla każdego coś dobrego

Z Waszyngtonu, czyli prawie
znad Atlantyku, Polki poleciały na
drugą stronę Stanów Zjednoczonych,
nad Ocean Spokojny, do Seattle.

Przed budynkiem największej na świecie fundacji charytatywnej - Bill & Melinda Gates Foundation
w Seattle

Biblioteka w Seattle należy do największych i najbardziej nowoczesnych. Została zbudowana głównie ze
szkła, składa się z kilku pięter, każde
tworzy inną wyjątkową
przestrzeń.
—Parter to miejsce
m. in. dla tych, którzy
Jak w domu
przybyli do USA. W speAmerykańska przygoda rozpocjalnych pokojach mają
częła się od Waszyngtonu.
możliwość uczenia się
— Byliśmy bardzo zmęczeni,
języka. Na tym poziolot trwał ponad 13 godz. Zostaliśmy
mie znajdowały się też
zakwaterowani w hotelu Churchill
przestrzenie dla małych
— wspomina Lidia Pietrowska.
dzieci z rodzicami, gdzie
— Pierwsze wrażenia? Wszystko w
w bajecznie kolorowych
Ameryce jest duże: firmy, samochody,
pomieszczeniach rodzinawet autobus, którym jeździliśmy.
ce i zaproszeni goście
Zachwyciła mnie nie tylko ciepła
czytali dzieciom książaura, która nas przywitała, ale przede
ki. Tam tworzono też
wszystkim ciepło bijące od ludzi. Nie
teatrzyki dla dzieci i
miało znaczenia, czy to był człowiek
animacje. W pobliżu
na stanowisku, czy człowiek, który po
były wygodne sofy, na
prostu szedł po ulicy. Każdy się witał,
których młodzież sobie
uśmiechał, czasami podchodził. Były
odpoczywała i czytała
to naprawdę piękne, nieoczekiwane
książki. Kolejne pietra to
momenty.
komputery, to nauka nowych technologii − opowiada Lidia Pietrowska.
− Na ostatnim piętrze z
Przed spotkaniem w Central
widokiem na całe miaLibrary, bibliotece położonej w Hrabstwie
sto wszystkie miejsca są
Arlington w  stanie Wirginia, gdzie znajduje
się Pentagon, siedziba Ministerstwa Obrony zawsze zajęte. Tu też
USA
można spotkać osoby
wykluczone, które mogą skorzystać
z darmowego internetu, przeczytać
książkę, posiedzieć w pięknych wnętrzach, ogrzać się i poczuć się częścią
tej wielkiej amerykańskiej społeczności. W Bibliotece w Seattle każdy czuł
się swobodnie, to było jego miejsce.
Biblioteka przypominała dom, gdzie
można przyjść i odpocząć.
W bibliotekach w USA nie tylko wypożycza się książki. Wokół
placówek toczy się życie kulturalne
miasta. Dużo uwagi poświęca się tam
osobom niepełnosprawnym. Dzięki
specjalnym zapisom prawnym osoKapitol Stanów Zjednoczonych na Wzgórzu Kapitolińskim
w Waszyngtonie, siedziba Kongresu Stanów Zjednoczonych
by niewidome i słabowidzące mogą
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np. bezpłatnie wypożyczać książkę
mówioną na odległość. W jednej z
takich bibliotek wolontariusze prowadzili własne radio. W programie
każdej audycji było oczywiście głośne
czytanie książek.
− Wolontariusze skupieni wokół
biblioteki czynnie uczestniczą w jej
działaniach. Bardzo się cieszą, że
mogą coś z siebie dać, poświęcić swój
czas innym − mówi dyrektorka GBP.
− Chciałabym, aby podobne wspólnoty powstały przy naszych bibliotekach,
które nie są ani tak wielkie, ani tak
dofinansowane, ale od czegoś trzeba
zacząć. Razem możemy zrobić wiele
ciekawych rzeczy.
Kolejnym punktem podróży była
Pensacola na Florydzie. Bibliotekarki
otrzymały tam tytuł Honorowych
Obywateli Miasta. W tym powiatow y m miasteczku f unkcjonuje
kilka bibliotek publicznych. Tylko w
ostatnim czasie otworzono kolejne
dwie. Szczególnie wzruszające były
spotkania z tamtejszą Polonią.
− Wchodząc do jednej z bibliotek,
w korytarzu spotkałam starszą dostojną panią. Spytała skąd jesteśmy.
Słysząc, że z Polski, nie wiem może
jej kogoś przypominałam, chwyciła
mnie mocno za rękę − wspomina
Lidia Pietrowska. − Pożegnałam się
z nią, poszliśmy zwiedzać. Po chwili
ta starsza pani znowu się pojawiała,
podeszła i mnie przytuliła. I wtedy
przyznała, że pochodzi z Polski. Była
bardzo poruszona.
Dyrektor Pietrowska podkreśla,
że Amerykanie to gościnny naród,
lubiący Polskę. Zdarzyło się, że
mieszkańcy zaprosili bibliotekarki do
swojego domu, częstowali owocami z
ogrodu i specjalnie przygotowanymi
regionalnymi potrawami. W fundacji
Billa Gatesa, w budynku zaprojektowanym tak, że z każdej strony
świeciło słońce, Polki słuchały o wizji
bibliotek przyszłości. Po 10 dniach
intensywnych spotkań pełne wrażeń

i wiedzy wróciły do Polski.

Potrzebne zmiany

Choć tournee po Stanach dobiegło końca, dla Lidii Pietrowskiej to
dopiero początek działań.
− Czytałam wiele o amerykańskich bibliotekach, ale nie wiedziałam, że są takie piękne, takie obszerne,
nowoczesne, o tak dużym wachlarzu
możliwości - mówi. − Bibliotekarze
tam są niesamowici. Pracują z ogromną pasją i życzliwością. Każdego
bibliotekarza, który jest wypalony,
który czuje, że biblioteki to miejsca pozbawione perspektyw, zaprosiłabym
do biblioteki amerykańskiej.
W bibliotece zatrzymuje się świat.
Przeszłość puka do teraźniejszości,
stare do nowego, to co upadło, do tego
co powstaje. Na małej przestrzeni
stoją niedaleko od siebie filozoficzne
traktaty i kapryśne romanse, a między pólkami mijają się profesorowie
uniwersytetów, dyrektorzy, matka
co o wstaje o 5 rano, by przygotować
śniadanie dla syna i uczeń, spieszący
na kolejny sprawdzian. Co ich łączy?
Książki. Pani dyrektor marzy, by
wokół polskich bibliotek tworzyły
się grupy wolontariuszy, by placówki
tętniły od życia i pomysłów. Ze smutkiem mówi o zamykaniu bibliotek w
małych miejscowościach.
− Biblioteka powstaje przez wiele
lat. To nie jest tak, że można pomieszczenie umeblować i już jest. Tworzenie
księgozbiorów, całej polityki bibliotecznej, to wieloletnia praca wielu
ludzi − podkreśla Lidia Pietrowska.
− Likwidowanie bibliotek nawet w
małych miejscowościach to wielka
strata w samym środowisku, wielka
krzywda. Tworzy się wtórny analfabetyzm, bo ludzie nie będą jeździć
za książką parę kilometrów, oni po
prostu przestaną czytać.
Justyna Bajko
Foto: Arch. Lidii Pietrowskiej
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rozmaitości
Knurów. Chorzy na stwardnienie rozsiane wzajemnie się wspierają

21 knurowian zrzeszyło się w Śląskim Stowarzyszeniu
Chorych na SM „SezaM”. – Pomagamy chorym na
stwardnienie rozsiane – mówi Damian Miara, działacz
„SezaMu”, zachęcając do uczestnictwa
w V Knurowskich Dniach Integracji. – To będzie doskonała
okazja do uwrażliwienia się na potrzeby innych

- Stwardnienie rozsiane
to jeszcze nie wyrok
– przekonuje Damian Miara.
– Dopóki jest nadzieja, nie
wolno się poddawać

Stowarzyszenie „SezaM” powstało w 2006 r. w Gliwicach. Jest organizacją pożytku publicznego. Zrzesza
osoby chore na stwardnienie rozsiane
(SM), ich rodziny i przyjaciół. Liczy
ponad 500 członków.
- Naszą misją jest poprawa jakości
życia chorych na stwardnienie rozsiane, zapewnienie im jak najlepszego
dostępu do leczenia i rehabilitacji
– mówi Damian Miara.
Stowarzyszenie umożliwia chorym gromadzenie 1 proc. podatku
dochodowego, wpłacanego na ich
indywidualne subkonta. Dba, aby pozyskane fundusze były przeznaczone
zgodnie ze statutem na leczenie,
rehabilitację i aktywizację.
Członkowie stowarzyszenia korzystają z różnych form pomocy
- od psychologicznej i medycznej po
materialną.
- „SezaM” współfinansuje wyjazdy swoich członków na turnusy
rehabilitacyjne i lecznicze, organizuje
spotkania i imprezy integracyjne,
prowadzi działalność oświatową
i informacyjną – w ylicza Miara.
- Wszyscy nasi członkowie pracują
charytatywnie.
Skuteczna farmakoterapia i regularna rehabilitacja powodują, że
chorzy na SM mogą cieszyć się sprawnością przez długie lata.
Stowarzyszenie chce zwiększyć
dostępność osób chorych do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych
i nadać im kompleksowy charakter.
W tym celu wydzierżawiło w Gliwicach budynek, w którym ma powstać
Specjalistyczne Centrum Rehabilitacyjne dla chorych na SM i osób z
objawami neurologicznymi.

- Będzie to pierwsze w Polsce
centrum rehabilitacji z miejscami
pobytowymi, które pełnić będzie też
funkcję integracyjną i przywracającą
do aktywności zawodowej – tłumaczy
pan Damian. - W budynku prowadzone są już pierwsze prace remontowo
- adaptacyjne.
„SezaM” włącza się V Knurowskie Dni Integracji (22-26 maja). Jego
członkowie szczególnie widoczni
będą 25 maja podczas Integracyjnego Festynu Rodzinnego w centrum
handlowym Merkury.
- To będzie doskonała okazja do
uświadomienia knurowskiej społeczności, czym jest stwardnienie rozsiane, ale też gdzie uzyskać pomoc, jakie
są sposoby leczenia. Będzie również
możliwość porozmawiania z chorymi na SM – mówi Damian Miara.
– Festyn przysłuży się integracji osób
niepełnosprawnych i chorych na SM
z osobami zdrowymi. Przyczyni się
Fatalna autoagresja

również do uwrażliwienia jednych na
potrzeby drugich i do propagowania
tego typu spotkań w przyszłości.
W Polsce na SM choruje około 60
tys. osób. Gdyby skalę kraju odnieść
do Knurowa liczba cierpiących na tę
niebezpieczną chorobę może sięgać
60 mieszkańców miasta. Biorąc pod
uwagę rodzinę i bliskich, krąg osób,
których dotyka choroba, rozszerza
się do kilkuset.
- Stwardnienie rozsiane to nie
wyrok – przekonuje pan Damian.
- Jeśli jest nadzieja, nie wolno się
poddawać.
Masz pytania dotyczące choroby,
sposobu jej leczenia, radzenia sobie
w gąszczu przepisów i formalności
– skontaktuj się ze stowarzyszeniem
„SezaM” – tel. 531 773 768 (w godz.
10-16). Wiele przydatnych informacji znajdziesz też na stronie www.
sezamsm.pl.
oprac. bw

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, stąd skrót SM) to choroba
autoimmunologiczna. Polega na tym, że układ odpornościowy ludzkiego
organizmu atakuje własne komórki, traktując je jako obce. W przypadku SM
system immunologiczny atakuje mielinę, czyli substancję otaczającą włókna
nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uszkodzenie włókien prowadzi do
zaburzenia czynności centralnego układu nerwowego. U chorych na SM
mogą pojawić się objawy choroby takie jak np. zaburzenia wzroku, mowy,
niedowłady, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów.
Choroba dotyka ludzi młodych (częściej kobiety). Diagnozowana jest zazwyczaj między 20 a 40 rokiem życia. W Polsce na SM choruje około 60 tys.
osób, z czego 45 tys. zarejestrowanych jest przez NFZ. Wczesne leczenie i
ciągła rehabilitacja mogą zapobiec wyłączeniu człowieka z życia publicznego
i zawodowego i nie odbierać mu szans na samorealizację.
W naszym kraju dostęp do leków spowalniających rozwój choroby jest
bardzo ograniczony ze względu na ich cenę. Roczna kuracja to koszt od 40
do 90 tys. zł w zależności od leku. NFZ leczenie pacjenta ogranicza także
czasowo - najdłużej 5 lat, podczas gdy kuracja powinna trwać tak długo,
jak długo jest skuteczna. Pod względem dostępności do terapii, Polska jest
wciąż na jednym z ostatnich miejsc.

Foto: Arch. MOK Olkusz

Cierpisz, gdy twój obrońca
bierze cię za wroga

Zdaniem fachowców Le FleuR może zawojować polską scenę
muzyczną

Olkusz. Sukces Le FleuR na festiwalu Rockowisko

Gotowi na podbój
muzycznej sceny
Supportowali m.in. Myslovitz, Kult,
Agressivę 69 i Closterkellera.
Z ogólnopolskich festiwali, przeglądów
i konkursów przywożą kolejne nagrody.
W opiniach fachowców Le FleuR jest na
najlepszej drodze, by odnieść sukces
W obecnym składzie grają od
2011 roku. Przez ten czas dali kilkadziesiąt koncertów i dorobili się
wiernej publiczności. Wiedzie im
się też na festiwalach, z których
przywożą kolejne laury. Ostatnio
zdobyli wyróżnienie na Rockowisku w Olkuszu.
- W uzasadnieniu ogłoszono, że
Le FleuR to w pełni profesjonalny
„gotowy produkt” do zawojowania
polskiej sceny muzycznej - czytamy
na stronie zespołu (www.lefleur.pl).
W tym samym czasie formacja zamieściła w sieci teledysk do
utworu „Spacer z Virginią Woolf”,
nakręcony przez produktownię.
com.
Le FleuR to mieszanka gitarow ych brzmień i elementów
elek t ronicznych. W ut worach
zespołu wyczuwalne są inspiracje

nowofalowym graniem i formami
progresywnymi. Słuchacze znajdą w nich melancholijny nastrój
doprawiony refleksyjnymi tekstami. Knurowska grupa nie boi się
czerpać od najlepszych. Stąd m.in.
własne, rockowe interpretacje tekstów „poety przeklętego” - Rafała
Wojaczka.
Za tym wszystkim stoi 5 osób:
Aleksandra Zasępa (śpiew), Ewelina
Fiołek (gitara basowa), Bartłomiej
Lekki (gitara elektryczna), Jakub
Sadowski (instrumenty klawiszowe)
i Jarosław Paduch (perkusja).
Płyta, mimo że już nagrana,
czeka na odpowiedniego wydawcę.
Póki co moc zespołu będzie można sprawdzić na koncertach. 23
czerwca Le FleuR zagra na „Dniach
Knurowa”.
/pg/

reklama

Poradnia dla chorych
na SM

znajduje się w Gliwicach-Bojkowie
przy ul. Rolników 164. Członkowie
stowarzyszenia mogą skorzystać
z bezp łatnych wizyt u lekar zy
specjalistów oraz uzyskać pomoc
psychologiczną.
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Knurów

Rybnik, Gliwice

Zagrają dla
studentów

8 maja rusza święto
studentów − Juwenalia.
Przez kilka dni klucze
do bram miasta będą
dzierżyć rybniccy
i gliwiccy żacy. W czasie
koncertów plenerowych
wystąpią m.in. Monika
Brodka i Indios Bravos
W Rybniku początek juwenaliów (8 maja) należy do sportu. 9
maja to m.in. korowód studencki
ulicami miasta, pokazy tańca, piknik i wielobój uczelniany. Akademicki Koncert Plenerowy zaplanowano na 10 maja. Jako pierwsze o
16.30 na scenie w Kampusie zagrają
zespoły: Muchy i Cool Kids of Death. Około 19.40 pojawi się grupa
Tabu. Koncert zwieńczy występ
Moniki Brodki (o 21.30). Ostatni
dzień studenckiego święta to ogólnopolskie zawody rowerowe i gra
terenowa „Poszukiwanie skarbów”.
Więcej informacji na stronie www.
juwanalia.rybnik.pl.
Gliwiccy studenci świętowanie
rozpoczną 12 maja od wyścigów
kajakowych w Marinie. W poniedziałek (13 maja) w CKS Mrowisko
tradycyjny kabareton. Wystąpi
m.in. Tomasz Jachimek ze swoim
stand-upem One Man Show oraz
kabaret Hrabi. 14 maja juwenalia
przeniosą się na tafle lodowiska.
Od godz.15 zagrają JaHoo, Fokus i
Tabu. W środę, 15 maja o godz. 19
pomiędzy Domami Studenckimi
Piast oraz Ziemowit wspólne oglądanie filmów. W czwartek Wielki
Studencki Korowód ulicami Gliwic
zakończony koncertem na terenie aeroklubu. Na scenie wystąpi
zwycięzca tegorocznego Przeglądu
Kapel Studenckich – Mandat oraz
Abs y nt h, C a r r a ntou h i l l, My
Riot i Luxtorpeda. Na zakończenie juwenaliów, 17 maja, potężna dawka energii. Od godz. 15
na scenie gliwickiego aerokluby
zespoły: Hajva, O.S.T.R., Indios
Bravos, Elektryczne Gitary i Gooral. Szczegółowe informacje na
stronie www. igry.polsl.pl
jb

ogłoszenie własne
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Kochana bez przerwy

3 maja Maria Szolc skończyła 101 lat. Od momentu jej urodzin zmieniło
się wiele na świecie. Przyszła wojna, upadł komunizm, skończył się XX
wiek. Odszedł ukochany mąż. Jedno pozostało niezmienne − miłość.
Miłość pani Marii do ludzi, i ludzi do niej
Pani Maria ma coraz mniej siły.
Na śpiewane życzenia 200 lat życia
reaguje ze śmiechem.
− To za dużo! Stanowczo za
dużo!
Choć stara się uśmiechać, ruchy
sprawiają jej wyraźną trudność. Z
roku na roku coraz ciężej wstać z
łóżka, iść na spacer. Pani Maria nigdy nie jest sama. Wokół kochająca
wnuczka Karina i opiekunki. Poprawiają poduszki, przynoszą obiady.
W ich ruchach nie widać zniecierpliwienia, raczej czułość. Zwyczajną,
nienachalną.
Ocalić od zapomnienia. Wspólne
sadzenie kwiatów, uśmiech niczym
niemącony, kochanie bez przerwy.
Wnuczka pani Marii z wdzięcznością
opowiada o babci.
− Jest najukochańszą babcią.
Przez moje pierwsze lata szkoły
podstawowej mieszkałyśmy nawet
razem tutaj w Knurowie − wspomina
wnuczka Karina. − Wspólne szycie,
cerowanie, to wszystko umiem od babci. Ogród, sadzenie, plewienie, sprzątanie to wszytko z babcią. Nasze życie
toczyło się w domu i wokół domu. I to
nam wystarczyło i było fajnie.
Pani Karina nie pamięta, by
babcia kiedykolwiek się uniosła czy
gniewała.
− Na co dzień jest kochana bez
przerwy, bez wahań nastroju, zawsze
łagodna i spokojna.
Maria Szolc urodziła się w 1912
roku w otoczonym lasami Kobiórze.
Ta niewielka miejscowość niedaleko
Pszczyny była świadkiem narodzin
jeszcze ośmiu braci i sióstr pani Marii, świadkiem śmierci jej mamy.
− Kiedy dziewczynki dorastały,
były wysyłane na służbę. Babcia,
jak miała kilkanaście lat, trafiła do
Katowic, do rodziny z dwójką dzieci.
Tam pomagała w gospodarstwie do-

mowym. To była dobra
rodzina. Babcia bardzo
ich lubiła, oni ją też.
Wyjeżdżała z nimi w
góry, na wycieczki. Za
otrzymane pieniądze
sama się utrzymywała, ale też pomagała
w domu.
Potem w ż yciu
pani Marii pojawił
się Knurów. Przyjechała do pracy i już
została.
−Tutaj babcia
p o z n a ł a s wo j e g o
przyszłego męża.
Dziadek tak strasznie się zakochał,
że szybko poprosił ją o rękę. Bardzo
chciał, by została jego żoną. I tak się
stało.
Choć życie jej nie rozpieszczało,
wnuczka nie słyszała, by pani Maria
się skarżyła.
−Gdy wspominała czasy wojny,
dziadka w niewoli, chodzenie na pieszo do Gliwic, by sprzedawać zabawki, tylko przyciszała głos. Nigdy nie
tragizowała tych momentów, kiedy
trzeba było bać się o swoje życie.
W czym tkwi sekret długowieczności pani Marii?
− Może w tej pogodzie ducha i
stałym charakterze − zastanawia się
wnuczka Karina. − Nigdy nie słyszałam, by się denerwowała, nie słyszałam też, by głośno się śmiała. Równa
w uczuciach i emocjach, może dlatego
na tak długo wystarczyło.
O urodzinach solenizantki nie
zapomniały władze miasta. Prezydent Adam Rams obdarował panią
Marię kwiatami, a kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Barbara Bismor,
koszem upominków.

− Dziadek zakochał się w babci od
pierwszego wejrzenia − wspomina wnuczka
Karina. Na zdjęciu Maria Szolc w młodości

Dużo zdrowia i 200 lat życzył pani Marii
prezydent Adam Rams

ogłoszenie własne wydawcy

Tekst i foto: Justyna Bajko

ogłoszenie
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knUrów, chorzów. śląska wiosna mUzyczna

starzyk z karolinką
zachwycili publiczność
Remont Domu Kultury w Szczygłowicach sprawił, że
tegoroczna Knurowska Wiosna Muzyczna zawitała do
Miejskiego Domu Kultury w Chorzowie

Tym razem impreza przybrała
nową nazwę – była to Śląska Wiosna
Muzyczna. Organizatorzy się nie
zmienili: Centrum Kultury w Knurowie i Stowarzyszenie Orkiestra
KWK „Knurów”.

To, co mogło wydawać się słabością (przenosiny do innego miasta),
udało się przemienić w siłę. Koncert
okazał się znakomitą promocją Knurowa w jednym z większych miast
Śląska.
Wspaniale zaprezentowali się
soliści: Marta Pagacz (sopran) i
Tomasz Pasławski (bas). Pokazali
swoje ogromne możliwości i umiejętności wcielając sie w śląskie postaci
„Starzyka” i „Karolinki”. Szerokim
echem, nie tylko przez wzgląd na
huczny występ, odbiła się muzyka
wygrywana przez Orkiestrę KWK
„Knurów”. Muzycy wykonali „Suitę
śląską” akompaniując młodzieżowemu zespołowi folklorystycznemu,
którego śpiew i taniec urzekł chorzowską publiczność.
Zespołem na co dzień opiekują
się znakomici fachowcy: kierownik

Alina Łysikowska, choreograf Tomasz Dworak i kierownik muzyczny
Marek Kowalski. Gromkie brawa
zebrali soliści zespołu: Katarzyna
Dworak, Paulina Łysikowska i Rafał
Woźniok.
Zwieńczeniem koncertu był występ chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z orkiestrą KWK
„Knurów”. Wiązanka „Pieśni Ludowych ze Śląska” Norberta Kroczka
zabrzmiała w dziesięciu utworach.
Chór przygotował do występu dyrygent Michał Brożek.
Publiczność, która wypełniła widownię po brzegi, nagrodziła muzyków, śpiewaków i tancerzy owacją.
Cały program został nagrany.
Niebawem będzie dostępny w internecie.
MK

Foto: Krzysztof Gołuch

Starzyk z Karolinką, czyli Tomasz Pasławski z Martą Pagacz

W akcji młodzieżowy zespół folklorystyczny

Śpiewa Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, gra Orkiestra KWK „Knurów”
ogłoszenie własne wydawcy

knUrów. koncert Przy fontannie

orkiestra umiliła majówkę

Przebijające się zza chmur słońce, dźwięki trąbek i saksofonów orkiestry,
wokal Marty Pagacz i Grzegorza Kani. Tak wyglądało popołudnie
knurowian, którzy pojawili się na niedzielnym koncercie plenerowym

Knurowianie byli zachwyceni plenerowym występem knurowskiej oriestry dętej

Niektórzy knurowianie nie ukrywali zaskoczenia,
gdy na placu przy zbiegu ulic Dworcowej i Kopalnianej zaczęła się instalować Orkiestra KWK „Knurów”.
Jeszcze większego, gdy punktualnie o godz. 17 muzycy
zaczęli grać.
- Zaskoczyło mnie to, oczywiście pozytywnie – przyznał się nam pan Marian, spacerując po skwerze.
Słuchaczy przybywało z minuty na minutę. Wielu
z nich to wierni, których po nabożeństwie w kościele
Przegląd Lokalny Nr 19 (1053) 9 maja 2013 roku

zwabiły skoczne dźwięki.
- Miło i przyjemnie - usłyszeliśmy od jednego
knurowian.
- Nie obraziłbym się na następne takie niespodzianki
– dodał kolejny.
Po zimowej przerwie ruszyła też fontanna. Choć
upału nie było, tryskające w górę strumienie wody,
przyciągnęły amatorów mokrych wrażeń.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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rozrywka nr 19/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- do wyGrania PodwóJny Bilet do kina

łukasz Piórecki z dębieńska

ur. 28.04.2013 r., 3480 g, 54 cm

Patrycja Puchała z Gliwic

ur. 29.04.2013 r., 3470 g, 54 cm

agata Górecka z Pilchowic

ur. 1.05.2013 r., 3640 g, 53 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

Jakub lach z Gliwice

ur. 29.04.2013 r., 3120 g, 50 cm

karolina Potempa z knurowa

ur. 30.04.2013 r., 3080 g, 54 cm

Jan domański z Gliwic

ur. 2.05.2013 r., 3860 g, 56 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wk i z nr. 17/2013 brzm ia ło: „ Kręgle”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Werner Grieger. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

marlena ciołek z Gliwic

ur. 3.05.2013 r., 3190 g, 53 cm

marta adnowska z rybnika

ur. 4.05.2013 r., 3600 g, 54 cm

13 V 2013 r.
PONIEDZIAŁEK

10 -12 V 2013 r.
PIĄTEK-NIEDZIELA

Julia Grochowina z Gliwic

19

ur. 4.05.2013 r., 3470 g, 53 cm

zuzanna ludwik z wilczy

ur. 5.05.2013 r., 3770 g, 55 cm

Niepamięć
− godz.18.00
Olimp w ogniu
− godz. 20.15

Krudowie 3D
− godz. 16.00

14-15 V 2013 r.
WTOREK- ŚRODA

Niepamięć
−godz.18.00

Krudowie 3D
− godz.16.00
Niepamięć
− godz. 18.00

Olimp w ogniu
− godz. 20.15

Olimp w ogniu
−godz. 20.15

anna daczkowska z knurowa

ur. 6.05.2013 r., 2980 g, 51 cm

10

milena wójcik z Gliwic

ur. 6.05.2013 r., 3040 g, 52 cm
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po dźwiękach do sławy
Ponad 100 wokalistów, chórzystów i instrumentalistów wzięło
udział w XVIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Piosenki
Obcojęzycznej w Knurowie. 6 maja w kameralnej Sztukaterii
wręczono nagrody zwycięzcom

Grupa wiekowa szkoły podstawowe klasy I – III:
I miejsce: Julia Siedlaczek i Alicja Wajszczyk z ZSP w Ornontowicach; II miejsca exequo: Emilia
Paul ze SP nr 41 w Gliwicach i Michalina Porszke ze SP nr 28 w Rybniku; III miejsca exequo:
Karolina Zawadzka z Miejskiej SP nr 9 W Knurowie i Martyna Juzek z MOK Radlin.
Grupa wiekowa szkoły podstawowe klasy IV – VI:
I miejsce: Weronika Dykacz z Mdk w Gliwicach; II miejsce: Klaudia Wajszczyk ze Stowarzyszenia
Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda”;
III miejsce: Katarzyna Mazur z SP nr 9 w Knurowie; wyróżnienie: Karolina Tomecka z ZSP z
Ornontowic.
Grupa wiekowa gimnazja: I miejsca exequo: Dominika Matuszczyk z MG w Turzy Śląskiej i
Bartłomiej Kardyś z MDK nr 1 w Bytomiu; II miejsca exequo: Ewelina Kowa z ZSO 10 w Gliwicach
i Joanna Smajdor z MG nr 10 w Chorzowie oraz Natalia Kaczmarczyk i Agnieszka Wsuł z OPP
nr 4 „Centrum Edukacji Twórczej ” w Zabrzu; III miejsca exequo: Aleksandra Śmieja z MG nr 3
w Knurowie pod i Aleksandra Rerych z MG nr 2 im. w Żorach; wyróżnienia exequo: Katarzyna
Nowicka z MDK w Gliwicach i Weronika Suszek z MG im. Jana Pawła II w Knurowie.
Grupa wiekowa szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce: Sandra Horny z I LO w Rybniku; II
miejsca exequo: Magdalena Pawełek IV LO w Chwałowicach i Justyna Kwaśniok z LO w ZSO nr 4
w Gliwicach; III miejsce: Sylwia Lipka z Centrum Kultury w Knurowie; wyróżnienia exequo: Marta
Kozak z MDK w Gliwicach i Anna Wiencek z LO nr 3 w Zabrzu.

Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne

Grupa wiekowa szkoły podstawowe klasy I – III: I miejsce: „Sikorki” z SP nr 41 w Gliwicach; wyróżnienia exequo: Eins, zwei, drei...” z SP w Kotulinie oraz „Zespół 1-2-3” ze SP
Filomata z Gliwic.
Grupa wiekowa szkoły podstawowe klasy IV – VI: I miejsce: „Re-mi-fakt” z SP nr 17 w
Żorach; wyróżnienia exequo: „Dziewiątka” ze SP-9 w Gliwicach i „Kwartecik” z OPP Zespół Przygoda; Grupa wiekowa gimnazja: I miejsce: „Ram-zam-zam” z ZS w Kłomnicach, wyróżnienie:
„Muzyczni” z MG w Turzy Śląskiej. Grupa wiekowa szkoły ponadgimnazjalne: II miejsce: Zespół
Muzyki Dawnej„Tibiarum Scholares” z Centrum Kultury w Toszku; wyróżnienie: „Moutain Cherry”

Z gratulacjami do
najlepszych pospieszyli
przewodniczący Rady
Miasta Jan Trzęsiok
i dyrektor MG-3 Krystyna
Dziedzic

z AZSO nr 2 w Chorzowie.

Chóry

I miejsce: Chór „Gaudeo” z POPP przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 1 w Świerklanach; II miejsce: „ Parole Melodiche” z GP w Suszcu; III miejsce: Chór Kameralny „Canto” z MG w Wielowsi.
Grand Prix XVIII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej jury postanowiło
przyznać zespołowi „Remedium” z OPP Zespół Przygoda w Rybniku.

Foto: Justyna Bajko

informacja

Foto: arch. MSP-6

Festiwal, organizowany przez Centrum Kultury
w Knurowie i Miejskie Gimnazjum nr 3, z roku na rok
przyciąga coraz większą rzeszę zdolnych muzyków.
Młodzi artyści nie stronią od trudnych i wymagających
piosenek, i tak wędrują po dźwiękach, że zachwycają
nawet tych, których zaskoczyć trudno.
− Poziom był bardzo wysoki. Uczta dla ducha! Mieliśmy spory dylemat, komu przyznać nagrodę − podkreśla
Beata Wapińska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,
juror konkursu. − To pocieszające, że młodzież interesuje się muzyką, która coraz częściej spychana jest na
margines edukacji. Szkoda tylko, że tak rzadko zdolni
młodzi ludzie mają szansę zaprezentować swój talent.
Po dwudniowych przesłuchaniach (18 i 19 marca),
przyszedł czas na werdykt. Profesjonalne jury po wielu
godzinach narad zdecydowało się przyznać Grand
Prix zespołowi „Remedium” z OPP Zespół Przygoda w
Rybniku. Grupa brawurowo wykonała m.in. piosenkę
„I Believe I Can Fly”.
jb

Kategoria I soliści

KnURóW

nie ma się czego bać

- Kontakt przedszkolaków z nowym środowiskiem uczy
większego usamodzielnienia się oraz radzenia sobie
z nowymi sytuacjami - uważają nauczyciele z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 6

/g/
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Foto: arch. MSP-6

Dla 5- i 6-latków przygotowali
cykl spotkań edukacyjno-wychowawczych, które miały ich oswoić ze
szkolną rzeczywistością.
Do współpracy zaprosili Miejskie
Przedszkola nr 7, 12 i 13. Milusińscy
wzięli udział w zabawie karnawałowej
„Bal u Jadwigi”. Na przełomie marca
i kwietnia uczestniczyli w zajęciach
omawiających tradycje świąteczne,
zapoznali się z ekologią.
Nauczyciele przygotowali cykl
zajęć plastycznych i muzycznych
o tematyce wiosennej. Na koniec
przedszkolaki obejrzały spektakl
„Wilk i siedem koźlątek”.
Nauczyciele są przekonani, że
spotkania z przedszkolakami pomogą w ich późniejszym przystosowaniu
się do szkolnej codzienności.
- Zainteresowanie zajęciami było
spore. To dla nas również okazja, by
promować szkołę - dodaje dyrektor
placówki, Eugeniusz Szybiak.

reklama
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ogłoszenia
Do wynajęcia garaż w Knurowie, 30 m 2.
Tel. 600 128 380

Handel i Usługi

19/13

Do wynajęcia powierzchnia 60 m2 (mieszkanie lub działalność) I piętro w Gierałtowicach. Tel. 604 497 626
18-22/13

Kawalerka do wynajęcia, Knurów. Tel.
508 490 245

19/13

K u p i ę p i l n i e d o m l u b d z i a ł k ę . Te l .
881 507 566

19/13

Sprzedam dom w Knurowie o pow. 224 m ,
działka 0,1238 ha. Tel. 535 415 099
2

19-20/13

kę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

1/13-odw.

Sprzedam dom, Nieborowice, ul. Dworcowa 17. Tel. 515 547 677
18-19/13

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 36 m2 w
Knurowie (Merkury). Tel. 537 118 140
18-20/13

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe po kapitalnym remoncie, niski czynsz, 118 tys.
Tel. 503 639 298

50 000 rata 889 zł. Tel. 535 500 095

12-22/13

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Restauracja Nasza Bara przyjmie osoby
do pracy na kuchnię i na bar. Możliwość
pracy w Knurowie i w Gliwicach. Tel.
32 239 70 25

19-22/13

Zatrudnię fryzjera/kę. Centrum Gliwic. Tel.
32 231 56 84

19-20/13

Zatrudnię stylistkę paznokci, kosmetyczkę.
Tel. 792 714 002

19/13

dam PRACĘ
Poszukuje pracownika budowlanego do
wykończeniówki: płytki, gładzie, zabudowa
poddaszy. Tel. 600 941 126

19/13

P r a c a w b a r z e , G i e r a ł t o w i c e . Te l .
510 119 325
18-22/13

Restauracja Mała Toscania zatrudni kucharkę. Tel. 531 450 009
18-19/13

19-20/13

Sprzedam mieszkanie w Knurowie 2 pokoje
+ wnęka, 57,3 m2, wieżowiec, obok poczty.
Tel. 512 110 419

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

19/13

Wynajmę halę, magazyn, plac, biura. Stanica. Tel. 602 159 203

16-22/13

19/13

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

16-19/13

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

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

9-44/13

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

6-22/13

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

Skup samochodów po 2003 roku – gotówka. Tel. 791 544 346

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

16-20/13

1/13-odw.

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

15-19/2013

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
gładzie, malowanie, poddasza, ścianki.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190,
785 948 716

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

19-22/13

Docieplenia budynków wraz z materiałem,
remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

5-odw.

18-26/13

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

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

1/13-odw.

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. Tel.
507 799 766

19-28/13

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

1-22/13

Szybka gotówka bez zbędnych formalności. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę. Tel.
32 236 71 13
17-21/13

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

18-44/13

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

15-51/13

1/13-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
33 m 2 niski blok, 88.000, BN M3. Tel.
603 773 313
19/13

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

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727
2/13-odw.

3-pokojowe z balkonem, 124.000, BN M3.
Tel. 603 773 313

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

Do wynajęcia 2 mieszkania 65 m , gaz, c.o.,
Knurów, ul. Koziełka, kamienica prywatna,
niski czynsz. Tel. 601 771 672

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

Do w ynajęcia 60,5 m 2 (duży balkon),
3-pokojowe, I piętro. Knurów, WP. Tel.
509 041 270

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

19/13

2

18-20/13

19-20/13

10-odw.

7-odw.

7-odw.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztu-
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PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 30 kwietnia:
1. Tadeusz Kamczyk
2. Piotr Arent
3. Edward Klaczka
4. Bogdan Litwin
5. Piotr Luberta
6. Jerzy Pluta
7. Dariusz Skowron
8. Ginter Fabian

- 2.113 pkt
- 2.061 pkt
- 1.930 pkt
- 1.915 pkt
- 1.913 pkt
- 1.900 pkt
- 1.881 pkt
- 1.834 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Stefan Dylus
- 21.261 pkt
2. Wojciech Napierała
- 20.056 pkt
3. Zdzisław Mral
- 19.653 pkt
4. Jerzy Pluta
- 19.452 pkt
5. Michał Fojt
- 19.366 pkt
6. Kazimierz Fąfara
- 19.187 pkt
7. Alfred Wagner
- 18.695 pkt
8. Jerzy Makselon
- 18.244 pkt
9. Bernard Musiolik
- 18.143 pkt
10. Jacek Zacher
- 17.977 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 14 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
informacja

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie
ogłasza nabór do Miejskiej Ligi Oldbojów
w piłce nożnej

Indywidualnie
i w sztafecie.
Na medal
Reprezentacja sekcji pływackiej
TKKF Szczygłowice

Aleksandra Suchanek, Karolina Kaletka i Agata Marek
wracały z Krakowa w doskonałych humorach

Pływanie

Z tej mąki
może być chleb
Kolejne młode roczniki
knurowskich pływaków zaczynają odgrywać znaczącą
rolę w hierarchii tych, którzy są być może na początku swojej wielkiej sportowej
przygody, a niewykluczone,
że kariery. Najmłodsza grupa
reprezentantów Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice
startowała ostatnio w Krakowie, zasługując na wiele braw.
– Nasi zawodnicy pokazali, że
nadchodzi młode pokolenie
dzieci, wychowanków którzy
przy systematycznej pracy są w
stanie wiele osiągnąć – zauważa Dariusz Brachaczek, jeden
z założycieli i jednocześnie
kierownik sekcji.
W Grodzie Kraka, w kategorii wiekowej 9-10 lat kapitalny debiut zanotowała Agata
Marek, którą po zaciętej rywalizacji mogliśmy obserwować

na podium. I to dwukrotnie
plasując się na trzecich pozycjach w wyścigach na 50
metrów stylem dowolnym i 50
metrów „grzbietem”.
Wśród starszych pływaków – kategoria 12 lat – na
duże słowa uznania zasłużył
Tomasz Sosna, plasując się na
drugim miejscu w rywalizacji
na 50 metrów stylem motylkowym.
Na podium rywalizacji 13latków stanęła Julia Świstuń
osiągając trzeci czas na 50 metrów stylem motylkowym.
Debiut w Krakowie zanotowali: Martyna Surówka,
Emilia Świstuń, Magdalena
Ociepa, Dominik Szafarczyk,
Oliwia Szkółka, Aleksandra
Suchanek, Szymon Ociepa,
Dawid Szolc, Przemek Rozumek i Karolina Kaletka.
PiSk

Foto: prywatne archiwum

tyny Nowak - Aleksandra
Bańbor dobrze wspominać
będzie start na 50 m stylem
dowolnym, w którym uplasowała się na miejscu ósmym
(ponadto była 27. na 200 m
stylem zmiennym). - Po udanym starcie okazało się że Oli
odnowiła się kontuzja barku i
musiała udać się do pobliskiego szpitala na konsultacje. W
drugim dniu zawodów niestety nie mogła już wystartować
– informuje kierownik sekcji,
Dariusz Brachaczek.

Foto: prywatne archiwum

Członkinie Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice
zdobywały kolejne doświadczenia w prestiżowych zawodach Grand Prix Puchar
Polski w Oświęcimiu. Na
starcie stanęły: Martyna Nowak i Aleksandra Bańbor.
Pierwsza z nich najlepiej zaprezentowała się na 50 m
stylem klasycznym, plasując
się na wysokim piątym miejscu. Ta sama zawodniczka
zajęła dwunaste lokaty na 100
i 200 m stylem klasycznym.
Klubowa koleżanka Mar-

Foto: prywatne archiwum

Dobry start
i kontuzja

Tychy były gospodarzem
mistrzostw okręgu młodzików
(11 lat), w których główne role
odegrali pływacy z Knurowa.
Zarówno indywidualnie, jak i
w sztafecie.
Cztery razy na pierwszym
miejscu rywalizację zakończyła Alicja Idzikowska. Zawodniczka Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice była bezkonkurencyjna na 50 i 100 metrów
stylem dowolnym, na 100 metrów stylem zmiennym i na 100
metrów stylem grzbietowym.
Pierwsze i trzecie miejsce
to „plon” Damiana Goduli,
który zwyciężył na 100 metrów stylem zmiennym i zajął
trzecią lokatę na 50 metrów
stylem motylkowym.
Duże umiejętności,
a także znakomite zgranie

zaprezentowały członkinie
knurowskich sztafet, które
dwukrotnie nie dały szans
rywalkom. Alicja Idzikowska,
Maja Namysłowska, Karolina
Kaleta i Karolina Szołtysek
zajęły pierwsze miejsca na
dystansie 4x50 metrów stylem
dowolnym oraz 4x50 metrów
stylem zmiennym.
- Osiągnięte wyniki należy
uznać za olbrzymi sukces, bo
do rywalizacji przystąpiło 360
pływaków z 34 klubów – zaznacza Dariusz Brachaczek,
kierownik knurowskiej sekcji
pływackiej.
W Tychach wystąpili również Kinga Jękner, Klaudia
Siedlik, Bartosz Bieniek, Tomasz Gontarewicz, Jakub Erfurt i Szymon Grzybowski.
PiSk

informacja

Rozgrywki odbywać się będą na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w wybrane dni tygodnia w godzinach
wieczornych w okresie maj-czerwiec.
Do ligi mogą zostać zgłoszeni zawodnicy urodzeni
w roku 1978 i starsi.
Koszt wpisowego wynosi 200 zł od drużyny.
Informacje dotyczące naboru udzielane są pod
numerem telefonu (32) 335 20 14 lub 602 724 457.
informacja
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Agata Marek dwukrotnie
stanęła na podium
w czasie pływackich
zawodów w Krakowie

„Motylkiem” na podium
„wpłynęła” Julia Świstuń

informacja
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sport
Klasa okręgowa

IV liga

jedna seria się skończyła,
inna zaczęła
Od 14 października 2012
do 27 kwietnia 2013 trwała
znakomita seria piłkarzy Jedności Przyszowice. Beniaminek 4. ligi wygrał w tym czasie
wszystko co było do wygrania,
a więc siedem spotkań z rzędu.
Wyższość podopiecznych Jakuba Musioła musiały uznać
m.in. zespoły, które zasiadały
w fotelu lidera: GKS Jastrzębie
i Nadwiślan Góra. Każdej z
tych drużyn przyszowiczanie
strzelali po pięć goli. Aż siedem
zaaplikowali Fortecy Świerklany, a cztery – Unii Racibórz.
27 kwietnia ta fantastyczna seria dobiegła końca. Sposób na beniaminka z gminy
Gierałtowice znalazł GTS Bojszowy, który broni się przed
degradacją, jednak zdołał
sprawić w Przyszowicach sporą niespodziankę, zwyciężając faworyta 2:0. Porażka ta
skutecznie wybiła Jedność ze
zwycięskiego rytmu i w dwóch
majow ych kolejkach Ariel
Mnochy i spółka zanotowali
kolejne straty. Konfrontacja
z 1 maja przeciwko innemu
beniaminkowi – GKS-owi II
Katowice zakończyła się prze-

graną 0:3, natomiast w sobotę
drużyna z naszego regionu
nie miała łatwego zadania,
wszak podejmowała jednego
z kandydatów do awansu i
bezbramkowo zremisowała z
ekipą z Żywca. Ów remis na

WYNIKI 19. KOlEJKI:

WYNIKI 20. KOlEJKI:

GKS II Katowice - Jedność
Przyszowice 3:0, GTS Bojszowy - GKS Jastrzębie (nie
odbył się), MRKS Czechowice-Dziedzice - KS Wisła
1:2, Unia Racibórz - Forteca
Świerklany 5:1, Czarni Góral
Żywiec - Nadwiślan Góra 0:3,
Rekord Bielsko-Biała - Gwarek Ornontowice 2:2, Iskra
Pszczyna - AKS Mikołów 1:0,
Drzewiarz Jasienica - Polonia
Marklowice 5:1.

Jedność Przyszowice - Czarni Góral Żywiec 0:0, GKS
Jastrzębie - GKS II Katowice
2:0, For teca Świerklany MRKS Czechowice-Dziedzice 1:0, KS Wisła - GTS Bojszowy 2:0, Nadwiślan Góra
- Rekord Bielsko-Biała 3:0,
Gwarek Ornontowice - Iskra
Pszczyna 0:1, AKS Mikołów
- Drzewiarz Jasienica 1:2,
Polonia Marklowice - Unia
Racibórz 1:0.

Licznik odmierzający
bramki zdobyte
w bieżącym sezonie
przez Ariela Mnochego
zatrzymał się na 15.

Foto: Piotr Skorupa

pewno cieszy, ale z drugiej
strony musi martwić to, że
piłkarze Jedności zapomnieli,
jak strzela się bramki. Do siatki rywali nie trafili w trzech
kolejnych meczach.
PiSk

1. Nadwiślan
2. Czarni Góral
3. Rekord
4. Jastrzębie
5. Wisła
6. Jedność
7. Iskra
8. Forteca
9. GKS II
10. Drzewiarz
11. Gwarek
12. Unia
13. Bojszowy
14. Polonia
15. Mikołów
16. MRKS

42
41
40
37
36
34
33
32
28
26
20
20
19
18
17
2

Foto: Piotr Skorupa

Z salonu fryzjerskiego na piłkarską murawę
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Foto: Piotr Skorupa

Łukasz Żyrkowski
najpierw otworzył
wynik sobotniego
meczu z Fortuną
Gliwice, a
następnie popisał
się perfekcyjnie
wykonanym rzutem
wolnym, zdobywając
swoją czwartą w tym
sezonie bramkę

cztery w środę,
pięć w sobotę
Pi ł k a rz e nie miel i z a
bardzo okazji do tego, by
rozkoszować się długim majowym weekendem. W klasie okręgowej grano ostatnio
systemem środa – sobota, a
knurowianom przyszło w
tych dniach zmierzyć się u
siebie z ŁTS-em Łabędy i na
wyjeździe z Fortuną Gliwice. Pierwsze spotkanie można nazwać meczem przyjaźni, a oglądała go rekordowa
widownia, co było efektem
pojawienia się na Stadionie
Miejskim zorganizowanej
grupy „szalikowców”. Na
doping tych samych kibiców
mog ł y z atem l icz yć obie
d r u ż y ny, a le na zdobycz
punktową już tylko jedna.
Niespodzianki w Knurowie
nie było, a to oznacza, że
lider po raz kolejny odniósł
w tych rozgrywkach pewne
zwycięstwo. Ostre strzelanie
rozpoczął Łukasz Spórna,
który udowodnił, że stare
piłkarskie porzekadła nie
zawsze się sprawdzają. Najlepszy snajper Concordii nie
przejął się tym, że po faulu
na nim został podyktowany
rzut karny. Pewny sw ych
umiejętności ustawił piłkę
na „wapnie” i strzelił w swoim stylu tak, że bramkarz
nie miał szans.
Golem z rzutu karnego knurowianie rozpoczęli
strzelecki festiwal, na który
złożył y się czter y gole w
meczu z ŁTS-em i pięć w
sobot n iej kon f rontacji z
Fortuną.
Gdy Concordia kolejnymi bramkami dołowała
swych rywali, najgroźniej-

szy przeciwnik w walce o fotel lidera – Górnik II Zabrze
dość nieoczekiwanie stracił dwa punkty i przewaga
knurowian znowu wynosi
cztery „oczka”.
Wr ac ają c do o s t re go
strzelania podopiecznych
Wojciecha Kempy wa r to
wspomnieć o tym, że Łukasz
Spór na ma ju ż na sw y m
koncie 15 goli. Trenera cieszyć musi też skuteczność
zawodników, którzy wchodzą na plac gry z ławki rezerwowych. W minionym
tygodniu znakomicie z roli
„jokera” wywiązali się Dawid Wieliczko i Paweł Mastyj. Obaj wpisywali się na
listę strzelców w środę i w
sobotę, pieczętując szesnaste
i siedemnaste zwycięstwo w
bieżących rozgrywkach
Piotr Skorupa

WYNIKI 19. KOlEJKI :
Concordia - ŁTS Łabędy 4:0
1:0 Spórna 18’ (rzut karny),
2:0 Karwowski 63’, 3:0 Wieliczko 72’, 4:0 Mastyj 78’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Gałach, Jaroszewski, Spórna
70’ Mastyj, Kempa 82’ Paśnicki, Żyrkowski, Karwowski,
Modrzyński 75’ Piwowarczyk,
Kozdroń 46’ Wieliczko.
Tempo Paniówki - Polonia II
Bytom 2:0, Górnik II Zabrze
- Orzeł Miedary 2:0, Silesia
Miechowice - Czarni Pyskowice 2:1, Gwarek Zabrze
- Fortuna Gliwice 1:1, MKS
Kończyce - Tarnowiczanka
Stare Tarnowice 1:0, Sokół
Orzech - KS 94 Rachowice
0:0, Orzeł Nakło Śląskie Sparta Zabrze 6:1.

Szukają
wzmocnień

Wiceprezes Concordii
- Andrzej Michalewicz
poinformował nas, że od
7 maja knurowski klub
zaproponował udział w
treningach wyróżniającym się piłkarzom Aklasowego Amatora Rudziniec. Trener Concordii
– Wojciech Kempa ma
w najbliższych dniach
określić, czy Marek Chowani e c (nap a s t nik) i
Krzysztof Szady (pomocnik) spełniają wymagania
stawiane przed zawodnikami, którzy tworzyć
będą kadrę knurowskiego zespołu w przyszłym
sezonie.

WYNIKI 20. KOlEJKI :
Fortuna Gliwice - Concordia 1:5
0:1 Żyrkowski 3’, 1:1 Andraszak 42’ (rzut karny), 1:2
Spórna 48’, 1:3 Żyrkowski
63’ (rzut wolny), 1:4 Wieliczko
69’, 1:5 Mastyj 75’
Concordia:
Krasoń, Pilc 70’ Krusiński, Mikulski, Gałach, Jaroszewski,
Wieliczko, Kempa 46’ Mastyj,
Żyrkowski, Karwowski 80’
Piwowarczyk, Spórna, Modrzyński 75’ Łopatka.
Orzeł Miedary - Tempo Paniówki 2:0, Polonia II Bytom
- Orzeł Nakło Śląskie 0:6,
ŁTS Łabędy - Górnik II Zabrze 1:1, Czarni Pyskowice
- Gwarek Zabrze 3:1, Sparta
Zabrze - MKS Kończyce 1:0,
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Sokół Orzech 1:1,
KS 94 Rachowice - Silesia
Miechowice 2:2.
1. Concordia
2. Górnik II
3. Nakło Śl.
4. Miedary
5. Fortuna
6. Czarni
7. Tempo
8. Gwarek
9. Sokół
10. Silesia
11. Łabędy
12. Kończyce
13. Rachowice
14. Sparta
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

53
49
39
39
35
31
30
27
27
26
24
21
20
15
8
6
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sport
Foto: Archiwum KB Sokół Knurów

Trasa biegu wiodła pięknymi, starymi uliczkami
Krakowa – Piotr Bieliński (drugi z prawej) zbliża
się do mety po ul. Św. Anny

cracoVia maraton

Życiówka piotra Bielińskiego
Zaledwie 38 sekund brakło Piotrowi Bielińskiemu
do „złamania” 3 godzin w Cracovia Maraton. – To i tak
najprawdopodobniej najlepszy wynik od 5 lat wśród
maratończyków z Knurowa – podsumowuje zawody
swojego podopiecznego Marek Lewczuk, szef Klubu
Biegacza Sokół
W krakowskim maratonie
udział wzięło 4,5 tys. biegaczy.
W doborowej stawce bardzo
dobrze zaprezentował się Piotr
Bieliński. Na przebiegnięcie
42 km 195 m potrzebował 3
godzin i 37 sekund. Zajął 90
miejsce.
- To był świetny występ!
– nie ma wątpliwości Marek
Lewczuk. – Piotrek popra-

wił swój rekord życiowy o 7
minut.
To była 12 edycja krakowskiego maratonu. Pan Marek
pamięta pierwszą i drugą.
- Startowałem w tamtych
zawodach. Towarzyszy im wspaniała atmosfera. Tak było przed
laty, tak jest i teraz – mówi.
Reprezentant Sokoła nie
był jedynym przedstawicie-

/bw/

najlepszy
maratończyk
wśród piłkarzy
Dr ug iego ta k iego w
Knurowie i okolicy nie ma.
Nazywa się Marcin Grzegorzyca i teraz już jako były

Minimaraton

piłkarz Concordii realizuje
swoją spor tową pasję na
trasach biegów maratońskich. Jego ostatni występ
w dwunastej edycji Cracovia
Maraton pokazał, że wśród
biegaczy jest równie dobry,
jak na piłkarskim boisku.
Dystans 42 k ilometrów i
195 metrów pokonał w czasie 3 godziny 4 minuty i 50
sekund. Dla k ibica, ja k i
wielu biegaczy jest to wynik
marzenie, jednak ambitny
Marcin Grzegorzyca chce
w przyszłości być jeszcze
sz ybsz y. - Nie udało się
zejść poniżej trzech godzin,
ale następnym razem znowu
powalczę – mówi.
W Krakowie pan Marcin
zajął 123 miejsce w klasyfikacji open.
PiSk

W minimaratonie (4,2 km)
Bogusława Kondzielnik zajęła 10 miejsce z czasem 19
minut 10 sekund. Rafał Gałuszka przybiegł 12 (czas:
14 minut), Sebastian Połeć
był 25 (15:15), natomiast
Kamil Klonowski zajął 35
miejsce (15:48).

III liga
kobiet
WYNIKI 14. KOlEJKI
KKS Zabrze II - Naprzód
Żernica 2:5, Tygryski Świętochłowice - Polonia Tychy 4:1,
UKS Gamów - Czarni II Sosnowiec 0:0, Piast Leszczyny
- LKS Goczałkowice Zdrój
0:3 (vo), Jaskółki Chorzów
- pauza.
1. Tygryski
2. Goczałkowice
3. Naprzód
4. Polonia
5. Czarni II
6. Zabrze II
7. Jaskółki
8. Gamów
9. Piast

wilki przystępują
do ataku
Po dwóch ubiegłotygodniow ych zw ycięst wach i
jednocześnie czterech wygranych z rzędu, pozycję dającą
awans do k lasy okręgowej
zaczęli ata kować piłkarze
Wilków Wilcza. To najlepszy
obecnie zespół z naszego
terenu, któr y w ykorzystał
zadyszkę niedawnego lidera
- Orła Stanica.
Dodajmy, że na pierwsze
w tym roku zwycięstwo bezskutecznie czekają w Chudowie. Tamtejsza Gwiazda
w sześciu tegorocznych meWYNIKI 21. KOlEJKI:

lem Knurowa w Krakowie.
Uwagę kibiców przyciągał
Jerz y Dudek . Był y reprezentacyjny bramkarza wziął
ud z i a ł w m i n i m a r aton ie
(4,2 km). Przebiegł go po 23
minutach i 25 sekundach.
Rodzina Dudków świetnie
zaprezentowała się też w Biegu Rodzinnym Radia RMF
FM na 1 km. Zajęła drugie
miejsce.

29
28
25
19
18
18
15
5
3

Klasa B

Klasa A

Orzeł Stanica - Carbo Gliwice
0:1, Amator Rudziniec - Zryw
Radonia 0:2, Naprzód Żernica - Przyszłość II Ciochowice
5:0, Ruch Kozłów - MKS Zaborze 3:2, Stal Zabrze - Zamkowiec Toszek 5:1, Społem
Zabrze - Wilki Wilcza 0:5,
Start Kleszczów - Orły Bojszów 1:1, Gwiazda Chudów
- Tęcza Wielowieś 0:3.

czach zanotowała trzy remisy i trzy porażki.
PiSk

WYNIKI 22. KOlEJKI:
Orły Bojszów - Stal Zabrze
4:2, Carbo Gliwice - Naprzód
Żernica 2:0, Wilki Wilcza Ruch Kozłów 2:0, Zamkowiec
Toszek - Amator Rudziniec
3:2, MKS Zaborze - Orzeł
Stanica 2:2, Tęcza Wielowieś
- Społem Zabrze 5:0, Przyszłość II Ciochowice - Start
Kleszczów 3:0, Zryw Radonia
-Gwiazda Chudów 4:1.
1. Tęcza
2. Zryw
3. Wilki
4. Orzeł
5. Zaborze
6. Społem
7. Ruch
8. Naprzód
9. Gwiazda
10. Zamkowiec
11. Amator
12. Orły
13. Start
14. Przyszłość II
15. Stal
16. Carbo

Kto z kim,
gdzie i kiedy

44
43
42
39
37
36
35
29
27
26
23
23
21
21
20
20
Oprac. PiSk

3. lIgA KOBIET
11 maja, godz. 17
Polonia Tychy - Naprzód Żernica

4. lIgA, gRUPA II
11 maja, godz. 17
Rekord Bielsko-Biała - Jedność Przyszowice

KlASA OKRĘgOWA, gRUPA IV
11 maja, godz. 17
Concordia Knurów – Czarni Pyskowice
12 maja, godz. 15
Tempo Paniówki – ŁTS Łabędy

KlASA „A”
11 maja, godz. 17
Gwiazda Chudów – Zamkowiec Toszek
Naprzód Żernica - MKS Zaborze
12 maja, godz. 17
Orzeł Stanica - Wilki Wilcza
15 maja, godz. 18
Społem Zabrze – Orzeł Stanica
Wilki Wilcza – Naprzód Żernica
Orły Bojszów – Gwiazda Chudów

KlASA „B” - gRUPA I
12 maja, godz. 17
Naprzód Świbie - Jedność II Przyszowice

KlASA „B” - gRUPA II
11 maja, godz. 17
Victoria Pilchowice – Młodość Rudno
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach.
Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów
Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.
Oprac. PiSk

WYNIKI 15. KOlEJKI
- gRUPA 1
Piast Pawłów - Naprzód Świbie (przełożony), KS Bojków
- Start Przezchlebie 3:0 (vo),
Leśnik Łącza - Pogoń Ziemięcice 0:6, Olimpia Pławniowice - Orzeł Paczyna 3:0
(vo), Sośnica Gliwice - MKS
II Kończyce 3:0 (vo), Jedność II Przyszowice - Sokół
Łany Wielkie 1:1.

WYNIKI 16. KOlEJKI
- gRUPA 1
MKS II Kończyce - Piast
Paw ł ów 0:3 (vo), Le ś nik
Łącza - Naprzód Świbie 1:5,
Start Przezchlebie - Pogoń
Ziemięcice 0:3 (vo), Jedność
II Pr zyszowice - Olimpia
Pławniowice 4:2, KS Bojków
- Orzeł Paczyna 3:0 (vo),
So śnic a G li wic e - Sokó ł
Łany Wielkie 0:3.
1. Jedność II
2. Sokół
3. Sośnica
4. Olimpia
5. Piast
6. Naprzód
7. Pogoń
8. Bojków
9. Leśnik
10. Kończyce II
11. Orzeł
12. Start

41
39
29
26
25
25
25
22
15
15
3
0

WYNIKI 15. KOlEJKI
- gRUPA 2
Naprzód Łubie - Walka Zabrze 0:4, Concordia II Knurów - LKS 45 Bujaków 0:3
(vo), UKS Biskupice - Tempo
II Paniówki 3:0 (vo), Kłodnica Gliwice - Victoria Pilchowice 1:2, Drama Kamieniec
- Młodość Rudno 2:3, Quo
Vadis Makoszowy - Korona
Bargłówka 4:1.

WYNIKI 16. KOlEJKI
- gRUPA 2
Kłodnica Gliwice - Naprzód
Łubie 4:2, LKS 45 Bujaków
- Walka Zabrze 3:3, Concordia II Knurów - Młodość
Rudno 0:3 (vo), Drama Kamieniec Tempo II Paniówki
3:0 (vo), Quo Vadis Makoszowy - UKS Biskupice 3:2,
Korona Bargłówka - Victoria
Pilchowice 2:0.
1. Młodość
2. Drama
3. Kłodnica
4. Bujaków
5. Quo Vadis
6. Korona
7. Walka
8. Victoria
9. Biskupice
10. Naprzód
11. Concordia II
12. Tempo II

46
35
31
31
23
21
19
18
16
13
16
4
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