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Zaproszenie

foto-migawka

Dzień trzeźwości

Ską d się bior ą tem at y,
jak zdobywać infor mac je,
pisa ć artykuły, składać i
wydrukować gazetę - dociekały w środę licealistki
III LO w Gliw icac h (na
zdję ciu od lewej): Oliwia
Karpińska z Knur owa, Kamila Kucz yńska z Wilc zy,
Mart yna Kasp rzak z Pyskowic i Karolina Kołodziejak z Knur owa (wsz ystkie
z klas y Ic). Oka zją do
zgłę biania tajników tworzenia gazety był szkolny
dzie ń prze dsię bior czoś ci.
– Ciekawa prac a, nie da
się nudzić – podsumowały
zajęcia nastolatki.

- Jeśli masz problem z nadużywaniem alkoholu lub
problem ten istnieje w twojej rodzinie, przyjdź lub
zadzwoń. Wiele zyskasz - zachęca zarząd Klubu
Abstynentów „Siódemka” w Knurowie
30 marca (poniedziałek) przypada
Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. Tego
dnia klub przy ul. Dworcowej 38a zaprasza zainteresowanych już od godz.
9.00. Przez cały dzień udzielane będą
porady, a o godz. 18.00 odbędzie się
spotkanie klubowiczów i sympatyków.
- Zapraszamy do nas w każdy wtorek i piątek między godz. 17.00 a 21.00.

/bw/

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Zielone do lasu?

Kto nie widział, niec h żałuje.
Nieczęsto się zdar za taka okazja
–w
zeszły piątek można było podz
iwiać zaćmienie słońca, któr
e w
Pols ce wyn osiło 63-75 proc
ent.
Słon eczn a pogo da w Knu rowi
e
sprz yjała obserwac ji – oczy wiśc
ie
absolutnie nie gołym okiem.
My
też wys zliśmy na chw ilę prze
d
redakcję, aby podziwiać astro
nomiczne cudo.

/MiNa/

Foto: Mirella Napolska

Knurów

Nowaki w maju
Kabaretowy sezon wiosenny
czas zacząć! Knurowianie uwielbiają się śmiać. Sale w czasie kabaretowych występów pękają w szwach.
Zapewne podobnie będzie i tym
razem. 9 maja o godz. 16.30 w Kinie
Scenie Kulturze wystąpi Kabaret
Nowaki, czyli Adrianna Borek,
Tomasz Marciniak i Kamil Piróg.

reklama

Oferujemy zrozumienie, rodzinne ciepło, fachową pomoc i grupę wsparcia informuje prezes Piotr Kołodziejczyk.
Więcej informacji można uzyskać
na stronie klubu www.ka7.pl oraz
pod numerami telefonu: 32 235 96 70
wew. 630, 721 251 016 (interwencyjny,
całodobowy).
/g/

sygnały czytelników

Foto: Bogusław Wilk

Grupa pojawi się z programem
„Moda na Nowaki”. Kabareciarze
przedstawią skecze znane i lubiane,
które, jak mówią, są zabawną odpowiedzią na naszą codzienność.
Bilety w cenie 45 zł do nabycia w
kasie Kina Sceny Kultury.
jb

- Przeczytałem o kłopotach ludzi z zielonymi odpadami. O tym,
że na ich odbiór muszą czekać
do maja, a jeśli nie chcą, to sami
powinni zawieźć worki do PSZOK-u. Gdzieś tam mi się też obiło o
uszy, że jeden taki zdesperowany właściciel ogrodu zagroził, iż
zawiezie te odpady, ale do lasu i
tam wyrzuci. No i tak sobie przewrotnie pomyślałem: to nie jest
głupie. Z reguły ludzie wywożą
do lasu „zwykłe” śmieci, nieraz
łatwiej tam o butelki i reklamówki
niż o grzyby. No a tu ktoś deklaruje, że wywiezie do lasu szczątki
organiczne. Jeśli miał yby one
tylko takie być, to ja jestem za i
popieram. Las to natura, zielone
odpady to też natura – no to w
czym problem. I co wy na to?
Mariusz
- Wczoraj miały być zabrane
brązowe worki z odpadami, nie
zostały. Leżą teraz przy każdym
jednym domu przy ul. Wilsona.
Przecież to jest czas prac w ogrodach. Co robić z taką ilością zielonych odpadów? Palić? Już widzę
Straż Miejską, która kara za to
mandatem.
Mieszkaniec ul. Wilsona

Górnictwo

Deputatowa
rozprawa

Na 16 kwietnia (czwartek) w
Sądzie Rejonowym w Gliwicach wyznaczona została pierwsza rozprawa
w sprawie deputatu za 2015 rok dla
uprawnionych emerytów.
- To będzie swoisty legislacyjny
test, który pokaże, czy nasza batalia o odzyskanie wypracowanego,
a teraz utraconego, przywileju ma
szansę na pomyślny finał – komentuje knurowianin Henryk Hankus,
jeden z inicjatorów walki emerytów
o zabrany, decyzją Kompanii Węglowej, deputat.
/bw/

Wydarzenia na pograniczu Ukrainy i Rosji budzą
niepokój w świecie. Zapytaliśmy knurowian, czy
też czują lęk.

32 332 63 77

Pan S t ani s ł aw: - M am w
książeczce wojskowej adnotacje,
że mogą powołać mnie do obrony
cywilnej, ale nie obawiam się wojny.
Raczej nie wzięliby mnie do wojska,
już nie ten wiek.

Od redakcji: Jak się dowiedzieliśmy, knurowski Urząd Miasta
stara się zorganizować dodatkowe
dwa terminy odbioru zielonych
odpadów jeszcze w kwietniu. W
chwili, gdy oddawaliśmy to wydanie do druku, nie były jeszcze
znane ustalenia w tym względzie.
Gdy je poznamy, podzielimy się
nimi w najbliższym numerze.

Komart śpi?

- Przy bloku na ul. Kazimierza
Wielkiego 1 stoją cztery worki z
odpadami poremontowymi. Do
sąsiada należą trzy, sąsiadki jest
jeden. Wszystkie pełne po brzegi
czekają na wywóz. Sąsiad zgłaszał Komartowi już miesiąc temu,
sąsiadka też całkiem niedawno. I
nic. 1,5 tygodnia temu wybrałem
się do Komartu. Pani stwierdziła,
że nikt nic nie zgłaszał. Zapisała
adres i... też nic. Nie rozumiem.
Wszystko zostało opłacone, wystarczy przyjechać i odebrać. A
tak, popołudniami dzieci bawią się
na podwórku wśród tych worków.
Tadeusz

A może piętrowe
parkingi

- Miałem gości z Wielkiej Brytanii. Pierwszy raz gościli w Polsce,
więc co rusz wybałuszali oczy,
bo ich coś zaskakiwało. Przyjechali autem, dali radę mimo, że
z kierownicą po prawej stronie.
Ponad 1500 km przemierzyli bez
problemu, kłopoty zaczęły się w
Knurowie. Po prostu nie umieli zaparkować, gdyż przy blokach trudno było znaleźć wolne miejsce. No
i tutaj było jedno z ich zdziwień:
dlaczego nie budujemy piętrowych
parkingów. Jeden taki cztero- czy
pięciokondygnacyjny praktycznie
uwolniłby dużo miejsca między
budynkami. Byłoby gdzie plac zabaw wcisnąć, dodatkowe rabaty
zrobić i obsiać, drzewka i krzewy
posadzić. Dlaczego nie skorzystać
ze sprawdzonych w zachodniej cywilizacji przepisów? Ja taki pomysł
popieram.
A.K.
Not. bw, g

Pan Jerzy: - Czy będzie wojna?
To trzeba pytać tego na Wschodzie,
on tam już najlepiej wie. Ale raczej
się nie odważy, bo wie, że jeśli
zniszczy nas, zniszczy też siebie.
Tak to już jest w życiu, że każdy
kij ma dwa końce. I jak ludzie wymyślili ostrze, to od razu powstała
też i tarcza.

Pan Kamil: - Nie boję się Rosjan. Jesteśmy w sojuszu z NATO,
więc Rosja będzie się bała nas
zaatakować.

Pani Helena: - Człowiek żyje
w strachu. Przecież to tak niewiele
trzeba: jedna bomba i nas nie ma.
Nie wiadomo, co to będzie, ale w
telewizji mówią o mobilizacji. Coś
się zapowiada. Szkoda tylko naszych dzieci.

reklama

Pani Anna: - Każdy się boi.
Gdyby rosyjskie wojsko wkroczyło
do Polski, nie mielibyśmy szans z
ich czołgami i bombami. Co prawda
mamy sojuszników, ale przecież
przed II wojną światową też ich
mieliśmy, a mimo to nikt nam nie
pomógł.

not. JB
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Kuźnia Nieborowska

Knurów

Aż do śmierci?

Rajd
na cyku

Knurów

Zatrzymany
za trawkę
Kryminalni z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach odwiedzili w poniedziałek mieszkanie przy ul. Łokietka.
W trakcie przeszukania znaleźli przy

20-letnim mężczyźnie 11 g marihuany.
Zatrzymanemu amatorowi zioła grozi
do 3 lat pozbawienia wolności.
/g/

podejrzany o to, że nie sprawował
nad nią należytej opieki. Mężczyzna
trafił do Pomieszczenia dla Osób
Zatrzymanych Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
MiNa

Knurów

Knurów, Pilchowice, Wilcza

Włamywacze
nie próżnują
Tylko w ostatnim tygodniu doszło
do kilku kradzieży z włamaniem.
Z altany przy ul. Dworcowej znikły
meble ogrodowe o wartości 1300 zł.
Złodziej dostał się do budynku, wyłamując zamek w drzwiach.
W Wilczy wystarczyło wyłamać
wkładkę w zamku, by bez problemu
dostać się do środka warsztatu stolarskiego. Włamywacza zainteresowała
jedynie piła motorowa. Poszkodowany
oszacował stratę na 1600 zł.
W Pilchowicach ktoś odgiął blachę
w ścianie i dostał się do środka garażu
przy ul. Bierawki. Wyniósł stamtąd
elektronarzędzia warte 650 zł.
We wtorek, tuż przed godz. 19.00,
mieszkaniec bloku przy ul. Mieszka
I zauważył, że ktoś zerwał kłódkę i
skradł z piwnicy rower górski. Jedno-

Małżeńska tragedia: 57-letni
knurowianin został zatrzymany
przez knurowską policję po tym, jak
jego żona zmarła po przewiezieniu
jej do szpitala. 58-letnia kobieta
była obłożnie chora. Jej mąż jest

Okradał kopalnię
Kryminalni z knurowskiego Komisariatu Policji wpadli na trop mężczyzny
podejrzanego o to, że od października
2014 do stycznia 2015 roku kradł złom z
terenu KWK „Knurów”. Kilka dni temu,

na ul. Szpitalnej, 37-latek wpadł w ręce
funkcjonariuszy. Knurowianin odpowie
za straty poniesione przez Jastrzębską
Spółkę Węglową (7250 zł).
/g/

Żernica

Telefon poza zasięgiem
19 marca o godz. 16.40 mieszkaniec województwa łódzkiego zgubił w
pobliżu sklepu spożywczego przy ul.
Gliwickiej telefon komórkowy marki
Samsung Galaxy Trend Plus. Kiedy się

zorientował, aparatu już nie było. Ktoś
najpewniej przywłaszczył sobie zgubę
wartą 600 zł.
Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
/g/

Policjanci z gliwickiej drogówki
zatrzymali w poniedziałek 51-letniego rybniczanina. Kierowca akurat
przemierzał oplem ul. Knurowską.
Badanie alkomatem wykazało u niego
0,7 promila.

/g/

Knurów

Złamał
plomby
18 marca wczesnym popołudniem
mieszkanka budynku przy ul. Lompy
zauważyła, że do jednego z oplombowanych mieszkań dostał się nieznany
mężczyzna. Po jej interwencji na
miejscu zjawił się patrol straży miejskiej wraz z pracownikiem MZGLiA.
Strażnicy wezwali policję. Jak się okazało, sprawcą wandalizmu był 38-latek,
który wyważył drzwi, przy okazji je
niszcząc, po czym wbrew woli zarządcy mieszkania naruszył domowy
mir. Mężczyzna trafił do policyjnej
izby zatrzymań w Gliwicach. Straty
poniesione przez MZGLiA jeszcze nie
zostały oszacowane.
MiNa

ślad kosztował 800 zł.
Postępowania we wszystkich sprawach prowadzi Komisariat Policji w
Knurowie.
/g/

Knurów

Jedna z knurowianek nie będzie
mile wspominać pierwszego dnia
wiosny. W sobotnie popołudnie na ul.
Kościuszki została pogryziona przez
psa. Przybyli na miejsce strażnicy
miejscy skierowali poszkodowaną do
lekarza, który udzielił jej pierwszej
pomocy. Funkcjonariusze poinfor-

mowali panią o dalszym sposobie
postępowania w tej sprawie. Ze względu na brak właściciela czworonoga
wezwano na miejsce pracowników
schroniska. Pies został zabrany na obserwację. Dalsze czynności prowadzi
Straż Miejska.
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Pies pogryzł panią
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Szkody budzą lęk
Górnictwo

- Eksploatacja węgla stwarza poważne zagrożenie dla naszych domów,
miejskich dróg i obiektów – nie kryją obaw mieszkańcy części Knurowa
i Krywałdu. – Kopalnia musi fedrować, a zagrożenie jest wyolbrzymiane.
Zakład kontroluje sytuację i nie ucieka od odpowiedzialności
w przypadku wystąpienia szkód – przekonuje kierownictwo
kopalni „Knurów-Szczygłowice”

Z

- Przedstawiciele kopalni powieW obszarze, o którym piszemy,
dzieli, co chcieli powiedzieć, a moim przewidziano – jak informuje kopalzdaniem to co najważniejsze nadal nia – między innymi „kontynuację
pozostaje niewyjaśnione – przeko- eksploatacji pokładu 504gw (górna
nywał jeden z nich, Edward Wosz, warstwa) ścianą nr 1, uruchomioną
emerytowany dyrektor knurowskiego w sierpniu 2014 roku, która aktualnie
Koksoremu, odwiedzając naszą redak- kończy swój bieg większym frontem
cję na początku marca.
eksploatacyjnym, oraz zaprojektowa- Eksploatacja trzymetrowych no kolejną ścianę nr 2 w tym pokłaścian metodą rabunkową – na zawał dzie, ostatnią w tej części dzielnicy
w pokładach tąpiących – spowoduje Knurowa w rejonie ulic: Niepodległonieodwracalne zmiany w tym rejonie ści, Wilsona, Sadowej i Rakoniew– argumentuje pan Edward. - Wstrzą- skiego. Dla potrzeb tej eksploatacji w
sy, których częstotliwość wzrasta, celu zapewnienia właściwej ochrony
powodują drgania budynków, mebli i powierzchni, w czerwcu 2014 roku
pęknięcia ścian.
sporządzona została ekspertyza przez
W jego ocenie zagrożonych jest zespół specjalistów Głównego Instyokoło 500 domów mieszkalnych, w tutu Górnictwa w Katowicach”. Prosumie około 2 tysięcy osób: - Wartość gnoza wpływów eksploatacji pokładu
majątku w tym rejonie można szaco- 504gw pod terenem Knurowa w rejować na 200 mln zł.
nie ulic NiepodMa żal do
ległości, Wilsona
Autostrada
władz miasta, że
i Rakoniewskiego
wydały pozytyw- rozjechała złoże
wykazała, że obkopalnia ma zasobne złoża,
ną opinię dotyczą- Choć
niżenia terenu nie
budowa autostrady A1 mocno odbiła
cą zatwierdzenia się na ich eksploatacji. Zdaniem przekroczą 2 m, a
pla nu ruchu d la dyrekcji zakładu droga „uwięziła” deformacje III kakopalni „Knurów- pokaźne zasoby i skraca żywotność tegorii (w 5-stopkopalni o ponad 10 lat.
- S z c z y g ł o w i c e „ Szlak kolejowy Makoszowy – Lesz- niowej skali) terena lata 2015-2017. czyny nie jest objęty prawną ochro- nu górniczego.
Uważa, że istnieją ną przed wpływami eksploatacji
Plan ruchu zoZnajdujące się bezpoprzepisy pozwala- górniczej.
bowiązuje JSW SA
średnio pod nim złoża węgla mogą
jące na jej zmianę.
zostać wybrane pod warunkiem
do wykonania roskutecznej koordynacji eksploatacji
bót profilaktyczz usuwaniem jej wpływów w linii koSpokój
no-naprawczych.
lejowej, bez nadmiernych utrudnień
w jej funkcjonowaniu.
Konk retnie do
ekspertów
O d m i e n n y Inne ograniczenia dla prowadzonej budowy przepomeksploatacji to gęsta zabudowa
ogląd sytuacji ma (zwłaszc za kilkukondygnac y jne powni wód lewego
kierownictwo za- budynki), filary II kategorii szybów i prawego zawala
głównych kopalni oraz szybu Aniołpotoku Knurówkładu.
ki, szybu Bojków.
ka w rejonie ulic
- Kopalnia praNiepod ległości i
cuje zgodnie z prawem, zatrudnia 5400 pracowników, Wi l s ona . E k sploat ac ja pok ładu
dodatkowo 2000 świadczy dla niej 504gw została też uwarunkowana
usługi. Rezygnacja z eksploatacji nie realizacją robót hydrotechnicznych
wchodzi w rachubę! – oponuje zdecy- w celu ochrony przed zawodnieniem
Dyskusja
dowanie dyrektor zakładu Aleksan- terenów w rejonie potoku Knurówka
na komisji
der Wardas. – Wszyscy dobrze wiemy, pomiędzy ulicami Wilsona i NiepodPokłosiem pisma było posiedzeże Knurów, Krywałd i Szczygłowice ległości. Konieczna jest też moderninie (7 stycznia) Komisji Gospodarki,
rozwinęły się dzięki kopalni. Jestem też zacja obwałowania.
Ochrony Środowiska i Finansów z
pewny, że zaprzestanie jej działalności
Co z budynkami?
udziałem zainteresowanych stron.
byłoby katastrofą dla miasta i okolicy.
- Zatwierdzenie planu r uchu
Mieszkańców reprezentowali Hubert
Ciąży na nas ogromna odpowiedzial- k opalni „Knurów- Sz czygłow ice”
Lenża, Karol Tunk i Józef Lukas, koność, bo los kopalni przekłada się na poprzedzone zostało sporządzeniem
życie pracowników i mieszkańców.
palnię – główny inżynier mierniczoinwentaryzacji i określeniem kategeologiczny Dariusz Ignacy z zastępcą Nerwowo
Wydobycie prowadzone jest w gorii odporności wszystkich obiektów
Januszem Kubiną.
po wstrząsach
pięciu rejonach eksploatacyjnych na budowl anych w z a sięg u prz e w iMieszkańcy pow tórzyli swoje
Jak się okazało, dyskusja nie w obszarze pięciu okolicznych gmin – dy wanych w pły wów ek sploatacji
obawy. Hubert Lenża podkreślił, że pełni usatysfakcjonowała zaintereso- Knurowa, Gliwic, Gierałtowic, Czer- projektowanej w latach 2015-2017
kopalnia powinna - przed przystą- wanych mieszkańców.
wionki-Leszczyn i Pilchowic.
– informuje dyrekcja.
Inwentaryzacją objęto 356 obiekKoncesja do 2020 roku
tów. Kopalnia zabezpieczyła te, któKWK „Knurów-Szczygłowice” prowadzi (w ramach JSW SA) eksploatację węgla (i metanu jako kopaliny towarzyszącej)
rych odporność była mniejsza niż
na podstawie koncesji z 1994 roku, udzielonej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
przewidywana kategoria deformacji
Koncesja jest ważna do kwietnia 2020 roku. Zgodnie z jej zapisami kopalnia jest zobowiązana m.in. do:
terenu górniczego. Szacowanie odwydobywania kopaliny zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie, kształtowaniu i wykorzystywaniu zasobów
środowiska oraz gospodarce zasobami złóż;
porności obiektów ma zostać powtóponoszenia kosztów prac związanych z rekultywacją, usuwaniem szkód górniczych, składowaniem odpadów, zapobierzone po przejściu frontu eksploataganiem szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisku i usuwaniem jej ewentualnych skutków;
cji, a przed rozpoczęciem kolejnej.
wydobywania kopalin w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska, określonymi w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz nienaruszający określonego tym planem przeznaczenia terenów;
- Kopalnia prowadzi monitoring
stosowania systemów eksploatacji ograniczających powstawanie szkód górniczych.
geodezyjny wzdłuż ulic Wilsona i
a niepokojeni są zwłaszcza
mieszkańcy rejonu ulic Rakoniewskiego, Wilsona, Wzgórze,
Niepodległości, Rybnickiej i Michalskiego. Boją się skutków wydobycia
węgla w pokładach 504, 507 i 510 pod
obszarem przezeń zamieszkiwanym.
- Przypuszczamy, że eksploatacja
tych pokładów doprowadzi do znacznej
degradacji domów i obiektów infrastruktury socjalnej oraz spowoduje
znaczne zawodnienie obiektów i terenów znajdujących się w strefie dużego
osiadania terenu – piszą w petycji, która
na początku listopada trafiła do magistratu. Zwracają uwagę, że fedrowanie
odbija się też na drogach, obiektach rekreacyjnych, wodociągach i kanalizacji,
także na sieci energetycznej.
– Należy się spodziewać degradacji
terenów przewidzianych pod zabudowę
mieszkaniową w planie zagospodarowania przestrzennego – wieszczą,
wskazując na potrzebę konsultacji specjalistycznej, odnoszącej się do zagadnień związanych z eksploatacją (m.in.
wyliczenia prognozowanego osiadania
terenu, planowanego postępu prac,
intensywności wydobycia, realizacji
postanowień prawa geologicznego i
górniczego, wyników kontroli skutków eksploatacji).
Pismo kończy się wnioskami o
wstrzymanie eksploatacji w rejonie
wspomnianych ulic i o niezależną
opinię ekspercką co do „poprawnej
technicznie i możliwej obecnie do zastosowania metody eksploatacji grubych
pokładów bez degradacji budynków i
całej infrastruktury powierzchniowej”,
oddziaływania eksploatacji górniczej
w pokładach 504, 507 i 510 na obszary już zabudowane i pod zabudowę
mieszkaniową, wydania opinii do
nowego planu ruchu.

4

pieniem do eksploatacji złoża - zabezpieczyć budynki na powierzchni, aby
uniknąć szkód górniczych. Józef Lukas
przedstawił własne, szczegółowe obliczenia wpływów eksploatacji górniczej
w pokładzie 504 na powierzchnię
oraz problemy mieszkańców z tym
związane. Jego zdaniem eksploatacja
drugiej ściany skutkować będzie poważnym uszkodzeniem budynków i
infrastruktury.
- Należy się liczyć z tym, że nowo
wybudowana instalacja sanitarna,
sfinansowana z funduszy europejskich,
oraz sieć wodociągowa, zostaną do tego
stopnia zdewastowane, że zatracone
będą normalne, grawitacyjne warunki
przepływu w sieci kanalizacyjnej –
przestrzegał. – Zawodnienie domów
w rejonie ul. Wilsona przed mostem
nad potokiem Knurówka już wzrosło
znacznie od rozpoczęcia eksploatacji
pokładu 504.
Wytknął, że eksploatacja tego
pokładu będzie przebiegać na pełny
zawał, co może spotęgować skutki
szkód górniczych, tym bardziej że jest
to pokład tąpiący. Przywołał wstrząsy
odczuwane w tym rejonie. Podsumowując dał do zrozumienia, że jego
zdaniem dla ratowania „JSW – bankruta ze względu na zanikające zasoby
węgla” poświęca się część Knurowa.
Przedstawiciele kopalni nie podzielili stanowiska mieszkańców.
Przedstawili własną ocenę sytuacji.
Inży nier Ignacy szczegółowo
omówił sprawy planów eksploatacyjnych kopalni i założenia projektu zagospodarowania złoża. Przypomniał,
że zakład posiada aktualną koncesję
na eksploatację węgla m.in. w omawianych rejonach. Podkreślił, że kopalnia
przewiduje uruchomienie w tym rejonie kolejnej ściany dopiero za dwa, trzy
lata. Zapewnił, że Jastrzębska Spółka
Węglowa dołoży wszelkich starań, aby
skutki eksploatacji górniczej były jak
najmniej uciążliwe dla mieszkańców.
- Szkody górnicze będą usuwane
zgodnie z dotychczas przyjętymi zasadami i zgodnie z przewidzianym w tym
zakresie prawem – usłyszeli deklarację
uczestnicy posiedzenia.

Grunwaldzkiej oraz monitoring budowlano-geodezyjny mostu nad potokiem Knurówka – mówi inżynier
Janusz Kubina.
Na pytanie o pokłady 507 i 510,
uzyskujemy informację, że „kopalnia
w ramach posiadanej koncesji nie
prowadzi i nie projektuje eksploatacji”
w tych pokładach. Przedmiotem koncesji, czyli do 2020 roku, jest eksploatacja górnicza wyłącznie pojedynczej,
górnej warstwy pokładu 504.
Zamierzenia eksploatacyjne kopalni do 2020 roku ograniczają się do
dwóch ścian – ściany nr 1 (aktualnie
prowadzonej w pokładzie 504gw) i
ściany nr 2, której lokalizacja sąsiaduje
od południa ze ścianą nr 1.
Co po roku 2020? Zakres działalności kopalni określi nowa koncesja
– na lata 2020-2045. To melodia
przyszłości, ale już dzisiaj wiadomo,
że w rejonie Kr y wa łdu kopa lnia
chcia łaby ek sploatować złoż a, z
których większość znajduje się pod
terenem nie zamieszkałym w rejonie ul. Bojowej, na zachód od niej w
dolinie rzeki Bierawka. Jest też brane
pod uwagę wydobycie w strefie filara
szybu Kry wałd, przewidy wanego
do likwidacji po 2017, obok ul. Michalskiego. Jednak – jak zastrzegają
nasi rozmówcy – to bardzo odległa
perspektywa, liczona nie w pojedynczych latach, ale w dekadach.

Szkody
do naprawy

Zgodnie z zapisami prawa geologicznego i górniczego właściciel terenu
nie może sprzeciwić się zagrożeniom
spowodowanym ruchem zak ładu
górniczego, który prowadzony jest
zgodnie z ustawą.
- Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem
szkody – argumentuje Roland Bobek, dyrektor do spraw produkcji w
KWK „Knurów-Szczygłowice”. - Na
usuwanie szkód górniczych wydajemy średnio 10 mln zł rocznie. Jeśli
uwzględnić inwestycje zabezpieczające, np. most nad Bierawką, w poprzednim roku kwota ta sięga 29 mln
zł. Plan na 2015 rok zakłada wydatki
po stronie szkód górniczych na kwotę
22,8 mln zł. Przewidywane szacunkowe nakłady na prace hydrotechniczne
w dolinie potoku Knurówka przed
uruchomieniem ostatniej ściany, tj.
nr 2, wyniosą około 8 mln zł.
Kierownictwo kopalni świadome
jest obaw mieszkańców.
- Rozumiemy to, ale nie da się
prowadzić eksploatacji w sposób niezauważalny – mówi dyrektor Wardas. – Każdy przemysł wydobywczy
oddziałuje na środowisko. Chodzi o
to, by w miarę możliwości zapobiegać i
minimalizować negatywne skutki.
- Śląsk górnictwem stoi od ponad
100 lat. Na węglu się rozwijał, węgiel
jest jego błogosławieństwem, choć ma
to i swoje negatywne strony – dodaje
dyrektor. – Wszyscy to wiemy. Każdy
więc, kto tu się osiedla i buduje musi
mieć świadomość, że z korzyściami
wiązać się też mogą wyrzeczenia...
/bw/

Górnictwo na sesji

Jak się dowiedzieliśmy, prezydent
Knurowa w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Miasta, na wniosek
Mariana Gruszki - przewodniczącego Komisji Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Finansów, zdecydowali
o umieszczeniu w porządku obrad
sesji Rady Miasta, zaplanowanej
na 15 kwietnia 2015 roku, tematu
dotyczącego eksploatacji górniczej
na terenie Knurowa.
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Knurów. Interwencja gliwickiego schroniska zwieńczona sukcesem

Wraca wiara w ludzi

Czasem wystarczy jeden telefon i interwencja
pracowników gliwickiego inspektoratu
Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
Animals, by los zwierząt się odmienił. Za przykład
może posłużyć historia dwóch psów z gospodarstwa
w Knurowie

Z

e zgłoszenia wynikało, że właściciele trzymają pupili w złych
warunkach. Potwierdziła to
interwencja pracowników gliwickiego
schroniska. Pies i suka mieszkali w
jednym kojcu, bez dostępu do czystej
wody. Właściciele zdawali się zapomnieć, że w boksie należy regularnie
sprzątać, pies poruszał się we własnych
odchodach, suczka w trakcie interwencji nie chciała wyjść z budy.
Kiedy inspektorzy zadecydowali,
że odbiorą zwierzęta, ich opiekunowie
poprosili o szansę na poprawę. Nie
potrafili wytłumaczyć zaniedbań,
ale od razu zabrali się za polepszanie
bytu psów.
Widząc te starania, wiek czworonogów i ich przywiązanie do właścicieli, pracownicy schroniska ulegli. Zapowiedzieli, że wrócą po 2 tygodniach,
by sprawdzić warunki życia zwierząt.
Jednak do Knurowa przyjechali już
po 7 dniach. Mile się przy tym rozczarowali.

Inspektorzy załamali
ręce, gdy zobaczyli,
w jakich warunkach
trzymane są psy

- Kojec został posprzątany, buda
wyremontowana i wyścielona czystą
słomą, w wiaderku stała czysta woda,
a w czystej misce leżało jedzenie relacjonują pracownicy OTOZ Animals. - Suczka dostała w prezencie
bardzo duży, oddzielny kojec - równie

Już po tygodniu właściciele
czworonogów zrobili wiele,
by odmienić ich los

czysty, z czystymi miskami z wodą i
jedzeniem.
Psy zostały wyczesane i doprowadzone do weterynarza, który założył
im książeczki.
Pracownicy schroniska podpowiedzieli właścicielom, by poprawili

Gierałtowice, Pilchowice

Wiosenne metamorfozy

dach nad kojcem, aby lepiej chronił
przed deszczem. Doradzili też wystawienie budy poza kojec i skierowanie
wejścia do klatki, co powiększy wybieg dla psa.
- Opiekun obiecał nam, że niedługo pies dostanie nową budę. Wraca

/pg/, foto: arch. OTOZ Animals

Dla kogo 1 procent?

Joanna Tomska

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
KRS 0000037904, cel szczegółowy:
26554 Tomska Joanna

Wiosną nie tylko przyroda stroi się w nowe szaty.
To także czas remontów i upiększania gmin.
W najbliższym czasie urzędnicy planują przebudowę
ulicy Spokojnej w Pilchowicach i Paderewskiego
w Gierałtowicach

Niespełna roczna Asia urodziła się
z rzadkim zespołem wad genetycznych
zwanym zespołem Cornelii de Lange.
Wymaga stałej opieki wielu specjalistów,
m.in. kardiologa, neurologa, gastroenterologa, neurologopedy. Żeby rozwijać
się motorycznie, dziecko potrzebuje
intensywnej rehabilitacji. Niestety, to
wiąże się ze sporymi kosztami.

N

a ulicy Spokojnej (na zdjęciu) spokój i cisza: kilka
nowo powstałych domów jednorodzinnych, w
pobliżu las. Z rzadka słychać przejeżdżający samochód
czy szczekające psy. Już niedługo ten spokój zmącą
robotnicy. Gmina Pilchowice planuje gruntowną
przebudowę ulicy Spokojnej, która, gdy spadnie deszcz,
tonie w błocie.
- Zastosowanie płyt betonowych umożliwi mieszkańcom dogodny dojazd do posesji - czytamy w specyfikacji.
Wraz z remontem drogi urzędnicy planują także
renowację rowów przydrożnych.
23 marca rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę
prac. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma z FHU
Goraus Grażyna z Warszowic, która zaproponowała
kwotę 124 704,44 zł. Przebudowa ruszy niebawem.
W gminie Gierałtowice przeobrażeniu ulegnie
ulica Paderewskiego. Remont obejmie przebudowę
nawierzchni i istniejących zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz budowę chodnika z kostki
betonowej. Przetarg wyłonił pięciu oferentów, do
których urzędnicy wysłali dokumentację. Niedługo
rozstrzygnie się, kto będzie odpowiedzialny za nowy
wizerunek ul. Paderewskiego.
- Prace powinny ruszyć w połowie kwietnia - informuje Sebastian Pawlas, inspektor z Referatu Inwestycji
i Szkód Górniczych Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
Remonty z pewnością korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ułatwią mieszkańcom dojazd do posesji. Na efekty prac trzeba jednak
trochę poczekać.

wiara w ludzi - cieszą się inspektorzy.
Wiedzą, że jedna jaskółka wiosny nie
czyni, dlatego deklarują, że nadal będą
trzymać rękę na pulsie. Dla dobra
zwierząt.

reklama

jb, foto: arch. Urzędu Gminy w Pilchowicach
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Knurów. Kiedy otwarcie poradni dla dorosłych?

Start
po świętach

Niewiele wyszło z wcześniejszych
zapowiedzi dyrekcji Zespołu Opieki
Zdrowotnej, że lekarz ogólny przyjmie
pierwszych pacjentów w przychodni
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej
z początkiem marca. Na prośbę
Czytelników ponownie zapytaliśmy
o datę otwarcia poradni dla dorosłych
Foto: Paweł Gradek

Foto: Mirella Napolska

Knurowscy strażnicy przechodzą
szkolenia wykraczające poza
standardowy zakres wiedzy i
umiejętności

Knurów

Strażnicy na pomoc

Jak w razie potrzeby użyć defibrylatora? Jak
rozpoznać i pomóc cukrzykowi? Knurowscy
strażnicy miejscy nie powinni mieć z tym kłopotów
– zostali gruntownie przeszkoleni z pierwszej pomocy

Z

asady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej to kanoniczna wiedza funkcjonariuszy
straży miejskiej. Wiedza na ten temat
mieści się w ramach podstawowego
szkolenia, jakie przechodzi każdy
strażnik przyjmowany do pracy. Choć
ustawodawca nie wymaga żadnych
dodatkowych kursów w trakcie służby,
to jednak knurowscy strażnicy cyklicznie, co dwa lata, m.in. w związku
z obsługą defibrylatora, odświeżają
wiedzę o pierwszej pomocy uzupełnia-

jąc ją o dodatkowe szczegóły. W ubiegłym tygodniu zakończył się kolejny
cykl szkoleń, prowadzonych przez
dyplomowanego ratownika. Kurs
został poszerzony o nowe zagadnienie
– postępowanie z osobami chorymi na
cukrzycę. Samo rozpoznanie objawów
charakterystycznych dla cukrzycy nie
jest łatwe, toteż profilaktyczne przeszkolenie strażników w tej kwestii jest
nie do przecenienia.
Wystarczy wspomnieć o styczniowym przypadku z Zabrza. Jak do-

nosiły media, tamtejsza straż miejska
wezwana do dziwnie zachowującego
się pasażera autobusu, zawiozła mężczyznę do izby wytrzeźwień. Wskutek
tej pomyłki chory na cukrzycę pan
Maciej, zamiast otrzymać potrzebną
mu pomoc, spędził kilka godzin w
izbie wytrzeźwień. Strażnicy z Zabrza
nie odróżnili chorego od nietrzeźwego
– i nie pomogła im w tym ani opaska
na ręce pana Macieja, informująca o
jego chorobie, ani zawartość jego plecaka – insulina i glukometr.
MiNa

podpatrzone

P

Rozpoczyna się II etap
przebudowy ul. Koziełka – od numeru 99 do
skrzyżowania z ulicami
Jęczmienną i Akacjową.
Realizacją inwestycji
zajmie się firma Skanska. Upora się z nimi
w 5 miesięcy. Otrzyma za to 1,98 mln zł.
Połowę zapłaci miasto.
Druga część zapłaty,
niemal milion złotych,
zostanie pokryta
z dofinansowania, które
miasto pozyskało z tzw.
schetynówek. Nieba-

topór poszły drzewa
wzdłuż drogi.
/bw/
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Foto: Roman Matysik

wem roboty ruszą pełną parą. Na razie pod

Dorośli pacjenci
z osiedla
WP II nie mogą
się doczekać
otwarcia poradni

rz y pom n ijmy. Gr u ntow ny
remont przychodni na osiedlu
Wojska Polskiego II dobiegł końca. Niewielki budynek pomieścił
gabinet zabiegowy, dwa gabinety
lekarskie, toalety, poczekalnię i
zaplecze socjalne. Jest kameralnie,
ale schludnie i nowocześnie.
Na początku lutego pracę rozpoczęła poradnia dziecięca, niedługo potem, zgodnie z zapewnieniami
dyrekcji ZOZ Knurów, także lekarz
ogólny miał przyjąć pierwszych
pacjentów. Ambitny plan spalił na
panewce. 1250 dorosłych zadeklarowanych w przychodni przy ul.
Dywizji Kościuszkowskiej nadal
musi szukać pomocy w remontowanym ośrodku przy ul. Kazimierza
Wielkiego.
Ci, którzy jeszcze nie przepisali
się do konkurencyjnych, prywatnych przychodni, indagują lekarza
Jacka Piwowarczyka i personel z
poradni dziecięcej. Niewiele to
jednak daje.
- Oni sami nie wiedzą, kiedy
w końcu skończy się nasza męka słyszymy od 70-letniego emeryta z

osiedla WP II. Mężczyzna jest już
zmęczony regularnymi spacerami
do przychodni po recepty.
- Wielu z nas widzi, że w środku odnowionej przychodni siedzi
personel, ale nie potrafimy pojąć,
dlaczego nadal nie możemy skorzystać z porady lekarskiej - dodaje
pani Jadwiga.
Dyrekcja ZOZ Knurów tłumaczy poślizg w otwarciu poradni dla
dorosłych koniecznością dopełnienia z Narodowym Funduszem
Zdrowia wszelkich formalności.
- Lekarz ogólny, czyli dr Jacek
Piwowarczyk, zacznie przyjmować
w przychodni przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej najpóźniej 7 kwietnia - obiecuje Henryk Hibszer,
zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych ZOZ Knurów.
- Poradnia dla dorosłych będzie
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 12 do 15.
Dziecięca działa od rana do
południa z rozdziałem przyjęć na
pacjentów chorych i zdrowych.
/pg/
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Bezpieczeństwo. „Drogówka” apeluje do rowerzystów chcących przejechać w poprzek przejścia dla pieszych

„Zebra” dla pieszych,
zsiądź z roweru

Czasem przez nieświadomość, czasem z wygodnictwa – ciągle wielu
rowerzystów traktuje przejścia dla pieszych jak przedłużenie ścieżki
dla rowerów. Ryzykują mandat i – co gorsze – spowodowanie wypadku

G

Foto: Mirella Napolska

Rowerzysta chcąc być
traktowanym jak pieszy,
musi zachowywać jak
pieszy...

dy podczas jazdy rowerem po
mieście wielokrotnie korzystamy z przejść dla pieszych,
schodzenie z roweru przy każdej
„zebrze” może zepsuć przyjemność z
całej jazdy – tak pewnie myśli niejeden
cyklista. I ciągle wielu z nich woli po
prostu przejechać się po pasach, licząc,
że nic złego się nie stanie. Niektórzy
zresztą nie mają pojęcia, że przez przejście powinni przeprowadzić rower na
piechotę. Tymczasem przepisy mówią
jasno: jeśli rowerzysta chce przekroczyć przejście dla pieszych, musi zejść
z roweru. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu
mandat w wysokości 100 zł. A jeżeli
jego przejażdżka przez pasy spowoduje
kolizję, dostanie dodatkowo 200 zł
kary za spowodowanie zagrożenia w
ruchu drogowym.
- Ten przepis naruszają i dzieci,
i młodzież, i dorośli, a wśród nich –
osoby starsze – mówi knurowianin,
asp. Janusz Szydło z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – Część rowerzystów nie

zna własnych uprawnień, a część nie
zsiada z roweru z lenistwa.
Wystarczy, aby samochód jechał
nieco szybciej niż 50 km na godzinę,
a w bliskim spotkaniu z takim pojazdem rowerzysta ma marne szanse
na przeżycie. Co prawda, kierowca
przed przejściem dla pieszych powinien zwolnić, ale czy każdy się do tej
powinności dostosuje? Pewności nie
mamy. Nawet jeśli nikt nie ucierpi, a
rowerzysta doprowadzi „jedynie” do
uszkodzenia samochodu, może się
spodziewać wezwania do opłaty przez
ubezpieczyciela auta. Jeżeli kierowca
nie miał autocasco, może wystąpić o
odszkodowanie od rowerzysty z powództwa cywilnego. Finansowe konsekwencje mogą być dla niejednego
rowerzysty trudne do udźwignięcia.
- Na profilaktycznych spotkaniach,
które prowadzę zarówno z emerytami,
jak i z uczniami, nieustannie o tym
przypominam – i tego przypominania
nigdy dość – podkreśla asp. Szydło. –
Przejazd rowerem przez przejście dla
pieszych to karygodna sprawa.
Inaczej na przejazdach oznaczonych jako „przejście dla pieszych i
przejazd rowerowy” (znak „D6b”).
Rowerzyści nie tylko mogą tamtędy
przejeżdżać, ale i mają pierwszeństwo.
– Jednak to wcale nie zwalnia ich od
zachowania ostrożności – zaznacza
asp. Janusz Szydło. – Są miejsca, gdzie
kierowcy, zwłaszcza przy zakrętach, nie
od razu są w stanie zauważyć rowerzystę. Czasami wystarczy czyjś pośpiech,
zamyślenie, kiepska pogoda – i nieszczęście gotowe. Warto, by rowerzyści
pamiętali: nie korzystajcie z pierwszeństwa na przejazdach za wszelką cenę,
bo to może być cena zdrowia, a nawet
życia – apeluje policjant.
MiNa

Knurów. Tragedia Górnośląska

Życie się toczy, telewizja kręci
W poniedziałek
katowicka TVP
odwiedziła
Knurów, realizując
kolejny odcinek
cyklu programów
o Tragedii
Górnośląskiej.
Emisja –
w najbliższą
niedzielę

Tamte wydarzenia sprzed 70 lat
były tragedią dla wielu rodzin. Represje, jakie spotkały mieszkańców
Śląska ze strony radzieckiej Armii
Czerwonej, były dla nich szokiem.
Kilkadziesiąt tysięcy wywiezionych
do Z SR R , g łów nie do Donbasu,
masowe w ysiedlenia do Niemiec,
dewastacje i w y właszczenia – to
wydarzenia, o których przez lata mówiło się szeptem. Po zmianach 1989
roku, wreszcie można było publicznie
rozprawiać o Tragedii. W 1991 r. w
Knurowie powstało Stowarzyszenie
Pamięci Tragedii Śląskiej w 1945 r. W

Honory gospodarza w Izbie Tradycji czynił Bogusław Szyguła

Tragedia sprzed 70 laty osobiście dotknęła Henryka Stawiarskiego, który na wschodzie stracił ojca
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tym samym roku powstał telewizyjny
program na ten temat, zrealizowany
przez Ewelinę Puczek. W jednej z jego
części o swoich dramatach opowiadali knurowianie. Teraz, w 70. rocznicę
tragedii górnośląskiej katowicka TVP
odświeża archiwalny cykl poświęcony tym wydarzeniom i dopowiada
do niego nowe szczegóły. W marcu i
kwietniu wszystkie odcinki cyklu „A
życie toczy się dalej…” będą poświęcone właśnie Tragedii Górnośląskiej.
Program emitowany jest co tydzień, w
niedziele o godz. 20.10. W najbliższą

niedzielę TVP Katowice pokaże odcinek z Knurowa.
Przyglądaliśmy się poniedziałkowej wizycie ekipy telewizyjnej w
knurowskiej Izbie Tradycji, gdzie
realizowano część zdjęć do programu.
Pojawili się tu uczestnicy programu
sprzed lat. Henryk Stawiarski, inicjator powstania Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej w 1945 r. i jego
honorowy prezes, miał sześć lat, kiedy
do ZSRR wywieziono jego ojca, Franciszka, górnika knurowskiej kopalni.
Nie jest łatwo dzielić się takimi wspo-

mnieniami, to zawsze kosztuje sporo emocji. Do tego kamera, światło.
Jak przyznają realizatorzy, są osoby,
które odebrawszy telefon z telewizji,
na początku mówią: „nie”. I to jest w
pewien sposób zrozumiałe. Jednak
jeśli przełamią opory, zdecydują się
podzielić przeżyciami, nie żałują.
O Tragedii nie można zapomnieć.
Ocaleniu od zapomnienia służą też
dwie knurowskie tablice pamięci
(przy MSP-2 i na starym cmentarzu) i dzwon podarowany przez
Stowarzyszenie parafii św. Józefa w
Doniecku. Nieprzypadkowo część
programu realizowano w Izbie Tradycji przy KWK Knurów – to pierwsza placówka, w której znalazły się
pamiątki Tragedii Górnośląskiej.
Wśród nich – lista około 10 tysięcy
nazwisk górników wywiezionych
na wschód.
– Ci ludzie cierpieli tylko za to,
że byli Ślązakami, że urodzili się
na tej ziemi – powie w programie
Bogusław Szyguła, kustosz Izby
Tradycji i współzałożyciel Stowarzyszenia.
Warto w niedzielę zasiąść przed
telewizorem – dla starszych będzie
to okazja do wzruszeń, dla młodych
lekcja historii.
Tekst i foto:
Mirella Napolska
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Knurów, Budapeszt. Calvi Cantores oczarowali węgierskich bratanków

Zaśpiewali o wolności
w sercu Budapesztu
Piękny śpiew Męskiego Zespołu Wokalnego Calvi
Cantores był ozdobą Święta Narodowego Węgier
oraz obchodów rocznic urodzin Józefa Bema i Jánosa
Esterházyego

Fot: www.budapeszt.msz.gov.pl

Zespół Calvi Cantores uświetnił
węgierskie święto śpiewem przed
pomnikiem generała Józefa Bema

D

o stolicy Węgier zaprosił
knurowskich śpiewaków Samorząd Narodowości Polskiej
XIII dzielnicy Budapesztu. Prowadzony przez Tomasza Pawła Sadownika
zespół koncertował u naszych bratanków w poprzedni weekend.
Z pewnością szczególnie mocno
zapadnie w pamięci słuchaczy przed
pomnikiem Józefa Bema w Budapeszcie wykonanie w języku węgierskim
pieśni „Nemzeti dal” („Pieśń narodowa”), do słów Sándora Petőfiego.
Wśród podziwiających śpiewaczy
kunszt knurowian był ambasador
Polski Roman Kowalski, środowiska
polonijne i grupa rekonstrukcyjna
Legionu Wysockiego.
Święto Narodowe Węgier (15 marca) upamiętnia rewolucję węgierską
lat 1848-1849. Posiada wiele polskich
akcentów. Ponieważ Węgrzy walczyli
o niepodległość z Austrią, ale też i Rosją, stali się dla Polaków naturalnymi
sojusznikami w walce z zaborcami.
Powstanie wybuchło 15 marca 1848
roku m.in. za sprawą wspomnianego
już Sándora Petőfiego. Pieśń „Nemzeti
dal” – „Powstań Węgrze, Ojczyzna Cię
woła” zagrzewała Węgrów do walki.
Szczególną rolę w powstaniu odegrał
generał Józef Bem, dowodzący armią
węgierską w Siedmiogrodzie, a później naczelny wódz powstania. Jego
adiutantem był... Sándor Petőfi, który
w Polaku zobaczył swojego duchowego ojca. Napisał m.in.: „[Armia] jest
moją duszą, gdyż dowodzi nią Bem,
i szczęściem moim, gdyż Bem to mój
przyjaciel i ojciec”.
Na pomniku Józefa Bema w Budapeszcie napisane są słowa „Bem apo”,
czyli „ojczulek Bem”. Tak zapamiętali
generała Węgrzy. W uznaniu zasług

odznaczyli go Wielk im Krzyżem
Węgierskim. Na wniosek sejmu przyznany generałowi order ozdobiono
szafirem wyjętym z korony świętego
Stefana, puste miejsce zastąpiono złotą plakietką z wyrytym nazwiskiem
„Bem”. W ten sposób symbolicznie
uznano, że Józef Bem na leż y do
klejnotów węgierskiej korony królewskiej.
Koronę, jak i Parlament, w którym się ona obecnie znajduje, zespół
mógł zobaczyć dzięki uprzejmości
Stanisława Lazara - przewodniczącego
Samorządu Narodowości Polskiej XIII
dzielnicy Budapesztu Martona oraz
Tomasza Kołodzieja, który cały wyjazd
koordynował.
Zespół wystąpił także pod pomnikiem Jánosa Esterházy’ego (1901-1957),
działacza mniejszości węgierskiej w
międzywojennej Czechosłowacji i w
państwie słowackim w okresie II wojny
światowej. Poprzez mamę Polkę - Elżbietę Tarnowską - żywo interesował
się także sprawami polskimi. Podczas
II wojny światowej pomagał polskim
uchodźcom na Węgrzech, m.in. osobiście przewiózł do Budapesztu gen.
Kazimierza Sosnkowskiego. W 2009
roku prezydent RP Lech Kaczyński
odznaczył go – za niesienie pomocy
polskim uchodźcom w czasie II wojny
światowej - pośmiertnie Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Pobyt knurowskich śpiewaków
w Budapeszcie dopełniły koncerty z
muzyką epoki romantyzmu i polską
muzyką rozrywkową okresu międzywojennego w Centrum Kultury XIII
dzielnicy oraz w Domu Polskim.
Sławomir Rzepa

Knurów

Szermierze walczą o lepszy świat

Miał 23 lata i złamany kręgosłup. Nie poddał się. 18 lat później został mistrzem paraolimpijskim
w szermierce na wózkach. Grzegorz Pluta wraz z przyjaciółmi z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
odwiedził Miejską Szkołę Podstawową nr 2. - Chcemy wam pokazać, że nieważne jak się poruszamy.
Ważne - kim jesteśmy - mówili paraolimpijczycy

N

ikt nie planuje niepełnosprawności. Grzegorz Pluta inaczej
wyobrażał sobie swoje życie. Próbowali z kolegą ominąć trzy dziewczyny, które szły nieoświetlonym
poboczem. Wpadli do rowu. Pluta
wyszedł z wypadku z urazem rdzenia
kręgowego i niedowładem kończyn.
- Czasu się nie cofnie - podkreśla
paraolimpijczyk. - Trzeba się było
przystosować do nowej sytuacji, zaakceptować to, co życie dało.
Po 8 miesiącach pan Grzegorz
zaczął grać w koszykówkę na wózkach, potem przerzucił się na szermierkę. Trenował kilkanaście godzin
w tygodniu, marzył mu się wyjazd na
olimpiadę. Pierwsze sukcesy pojawiły się po paru miesiącach. W 2006
roku, prawie rok od rozpoczęcia treningów, zajął II miejsce na Mistrzostwach Świata w Turynie. Największy
sukces przyszedł w 2012 roku w
Londynie. Grzegorz Pluta po zaciętej
walce z francuskim szermierzem
został mistrzem paraolimpijskim.
Sport pomaga utrzymać ciało w
dobrej kondycji, mobilizuje mięśnie,
które rzadko pracują, gdy jeździ się
na wózku, dodaje sił i uczy pokony-
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wania trudności. Dzięki aktywności
fizycznej osoby niepełnoprawne
aktywizują się też społecznie.
Grzegorz Pluta odwiedził MSP-2
razem z innymi paraolimpijczykami - Arkadiuszem Jabłońskim i
Radosławem Stańczukiem. Panowie
opowiadali jak w ygląda trening
szermierczy i „skąd się biorą osoby
niepełnosprawne”. Dzieci obejrzały
także film o pomaganiu i na własnej
skórze mogły odczuć na czym polega
walka szablą.
- Spotkanie odbyło się z inicjatywy
mamy mojej uczennicy, która należy
do fundacji - tłumaczy Tatiana Bazylewicz, nauczyciel wspomagający z
MSP-2. - Takie spotkania są dla dzieci
bardzo ważne. Najmłodsi widzą, że
osoby niepełnosprawne nie są gorsze,
tylko inaczej się poruszają.
Paraolimpijczycy przekonywali
uczniów, że niepełnosprawność nie
jest chorobą, którą się można zarazić.
- Nie oceniajcie ludzie po wyglądzie, bo to jest kiepskie - mówił
Grzegorz Pluta. - Pomagajcie sobie
nawzajem, bo tylko dzięki temu, świat
może się stać odrobinę lepszy.

Mistrz paraolimpijski Grzegorz Pluta
w pokazowej „walce” z uczennicą MSP-2

Tekst i foto: Justyna Bajko
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Dzieci mają swój klub
Żernica

Mimo że działa od niedawna, już cieszy się sporym
powodzeniem. Mowa o Klubie Dziecięcym nr 2
w Żernicy. W środę odbyło się jego uroczyste
otwarcie

Foto: Archiwum UG Pilchowice

Klub mieści się przy ul. Górniczej 2M. Jest otwarty w godzinach 7.30-15.30.
Dziecko może w nim przebywać do pięciu godzin dziennie – rodzice wybierają
konkretną porę. Koszt pobytu to 3,80 zł/godzinę. W cenie nie tylko zajęcia
opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne (m.in. z językiem angielskim,
specjalnie dostosowanym do malców), ale i obiad.

Żernicka placówka jest jedną z
pierwszych w województwie śląskim,
powstałych w ramach resortowego
programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi do lat trzech „Maluch”.
W środę placówka of icjalnie
otwarła swoje podwoje. Przyjemność
przecięcia wstęgi stała się udziałem
Doroty Wójtowicz - dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Agaty
Mosiądz-Kramorz – przewodniczącej
Rady Gminy Pilchowice i wójta gminy Macieja Gogulli. Obiekt poświęcił
ks. Marek Winiarski.
Zebrani w ysłuchali prelekcji

Knurów. Hard Rock na żywo

Dziurawa wiosna
ierwszy wieczór kalendarzowej wiosny w Klubie Kultury
Lokalnej „Sztukateria” był początkiem cyklu imprez, prezentujących
knurowskie (ale nie tylko) zespoły z
kuźni Hard Rock. Na pierwszy ogień
poszła grupa Dust. Swój występ
rozpoczęła motywem przewodnim
filmu „Requiem dla snu” - „Lux
Aeterna”. Kiedy do muzyków dołączył frontman, ze sceny popłynęły
rzewne melodie doprawione mocnym wokalem.
Dust określa swoją twórczość
mianem ultraRock’a. Oprócz autor-

skiego materiału (m.in. przebojowych „Dziurawej wiosny”, „Karoliny” i „Supernowej”), zagrał piosenkę
do tekstu Edwarda Stachury.
Wokalista słusznie stwierdził,
że kameralne warunki „Sztukaterii”
zachęcają do zagrania koncertu akustycznego. Być może organizatorzy
skorzystają w przyszłości z tego
pomysłu.
Na wety wystąpił Self z Katowic.
W twórczości zespołu wyczuwalne
są inspiracje Sepulturą, Limp Bizkit
czy Kornem. Wokal jest agresywny,
w refrenach zbliżony do krzyku.

Oprac. bw

Jak na drożdżach

Materiały na budowę kupiono w grudniu 2013 r. Inwestycja ruszyła w marcu
ubiegłego roku, a w grudniu udostępniono miejsca dla dzieci.
Realizacja miała dwa etapy. Pierwszy to budowa stanu surowego zamkniętego (koszt 690.881,21 zł). Na etap drugi złożyły sie roboty instalacyjne,
wykończeniowe, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wyposażenie
pomieszczeń oraz placu zabaw (koszt 1.095.554,82 zł)
W sumie budowa kosztowała dokładnie 1.786.436,03 zł. Dofinansowanie z
Programu Rządowego „Maluch” wyniosło 1.390.289,00 zł.

Kto nie był, niech żałuje. Sobotni koncert spod znaku Hard
Rocka potwierdził bardzo dobrą formę zespołów Dust i Self

P

wicewójt Aleksandry Skwary, poświęconej historii powstania klubu .
O jego funkcjonowaniu opowiedziała
dyrektor placówki Dorota Paździora.
Miłym dopełnieniem uroczystości
był występ dzieci uczęszczających do
klubu. Choć placówka działa od niedawna, ma już 30 zadeklarowanych
małoletnich klubowiczów.
Chętni do skorzystania z usług
Klubu Dziecięcego nr 2 w Żernicy
mogą uzyskać szczegółowe informacje telefonicznie (798 711 441) lub
drogą elektroniczną (e-mail: kdzernica@pilchowice.pl).

Całość mieści się w pojęciu nu metal,
czyli podgatunku heavy metalu.
Frekwencja na widowni, w przeciwieństwie do energii na scenie,
nie powaliła. Dziwi to tym bardziej
że koncert był darmowy. Najbliższa
szansa na spotkanie z knurowskimi
zespołami nadarzy się już 19 kwietnia, kiedy zagrają The Cumpels i
The Last Room. Kto był na ostatnim
finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ten wie, że to gra warta
świeczki.

informacja własna wydawcy

/pg/

Foto: Paweł Gradek

Zespół Dust łączy klimatyczne
i gitarowe brzmienia z
charyzmatycznym wokalem
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rozrywka nr 12

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Antoni Dudzik z Gliwic

Paulina Kozdroń z Knurowa

ur. 18.03.2015 r., 3230 g, 54 cm

ur. 19.03.2015 r., 3650 g, 54 cm

Hanna Koźlik z Czerwionki

córka Jowity Cimcioch
i Patryka Kaducha z Knurowa,

ur. 21.03.2015 r., 3050 g, 51cm

Michał Ryba z Knurowa

ur. 23.03.2015 r., 3450 g, 52 cm

ur. 22.03.2015 r., 3150 g, 52 cm

Ignacy Sołyga z Czerwionki-Leszczyn
ur. 23.03.2015 r., 2870 g, 49 cm

informacja własna wydawcy

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).

Podwójny bilet do kina otrzymuje
Jan Kasprzyk. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

27.03-01.04.2015 r.
PIĄTEK - ŚRODA
Kopciuszek
- godz. 16.00, 18.00
26.03.2015 r.
CZWARTEK

To właśnie seks
- godz. 20.00

Fru! 3D
- godz. 16.00

12

Bóg nie umarł
- godz. 18.00
Body/Ciało
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Knurów. Przyjdź na koncert

LemON miesza
w nutach

Nietuzinkowa mieszanka gitarowego
rocka, folkowej nostalgii, jazzowej
lekkości, które zespaja ze sobą
wyjątkowy, inteligentny wokal – to
muzyczna potrawa serwowana przez
zespół LemON. Naprawdę warta
spróbowania...

Knurów. Owocna zbiórka pod hasłem „Tak, pomagam!”

Szczodrość liczona w tonach

Prawie 1,3 tony żywności o wartości 4964,41 zł zebrali
wolontariusze w czasie ogólnopolskiej zbiórki „Caritas”
Kolejny już r az k nur owianie
nie szczędzili pieniędzy, by okazać
wsparcie najbardziej potrzebującym.
Zakupione produkty w dyskontach
Biedronka przy ul. Witosa i Szpitalnej
klienci przekazywali wolontariuszom
Zespołu Szkół im. I. J. Paderew-

Kiermasze wielkanocne

skiego, Miejskiego Gimnazjum nr
1, podopiec znym Domu Pomoc y
Społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej i Środowiskowego
Domu Samopomocy przy Ośrodku
Matka Boża Uzdrowienie Chorych w
Knurowie.

- W akcję włączyło się 40 wolontariuszy oraz panie opiekunki:
Iwona Polok i Agnieszka Piotrowska
- informuje koordynator zbiórki,
Maria Marchewka.
Zebrane produkty posłużą do
przygotowania wielkanocnego śniadania pensjonariuszom ośrodka,
a także znajdą się w świątecznych
paczkach.
- Dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom - dodaje
Maria Marchewka.

/g/

informacja własna wydawcy

O

kazja ku temu coraz bliżej. W sobotę, 2 maja, w Domu Kultury w
Szczygłowicach wystąpi zespół, który
okazał się objawieniem na polskim
rynku muzycznym. W ciągu zaledwie
dwóch lat działalności stworzył pięć
przebojów, zdobył platynową płytę,
liczne nagrody, a przede wszystkim
zgromadził rzeszę wiernych fanów
(w tym ponad 300 000 fanów na
Facebooku). Jego fenomen polega
też na tym, że osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny, grając
nietuzinkową i wymagającą muzykę.
LemON tworzy 6 muzyków o różnych
korzeniach etnicznych pochodzących
z różnych krańców Polski: z Przemkowa, Legnicy, Świebodzina, Kłobucka,
Chełma i Sokołowa Małopolskiego.
Liderem zespołu jest wychowany w łemkowskiej rodzinie charyzmatyczny wokalista Igor Herbut.
Śpiewał za młodu nie tylko w koncertujących za granicą zespołach
ludow ych, ale także jako tenor w
chórach, a ponadto studiował jazz
na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Za charakterystyczne, słowiańskie i
melancholijne brzmienie skrzypiec
odpowiada Andrzej Olejnik, z pochodzenia Ukrainiec wyrastający na
łemkowskich balladach i bojkowskich
kołomyjkach. Wyjątkowe brzmienie
na instrumentach klawiszowych tworzy pianista pochodzący z Podkarpa-

Świątecznie
w Gamie

cia - Piotr Walicki, a za nieustający,
niosący groove odpowiada basista
Piotr Kołacz.
W marcu 2014 do składu dołączyli
dwaj instrumentaliści: gitarzysta - Piotrek „Rubens” Rubik (co ze względu na
zbieżność nazwisk, powoduje wiele zabawnych sytuacji) oraz perkusista Tomasz „Harry” Waldowski. Piotr wniósł
do zespołu wyjątkową drapieżność i
brzmienie gitar, a Tomasz - jazzową
lekkość i swobodę.
Koncert rozpocznie się o godz. 19.
Bilety w cenie 55 i 50 zł.

Lokatorsko - Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie zaprasza na Kiermasz Wielkanocny do Klubu Gama przy ul.
Kapelanów Wojskowych 2.
Kiermasz odbędzie się w niedzielę, 29 marca, w godzinach 11-17.
Organizatorzy zachęcają do przyjścia. Będzie okazja do obejrzenia i
kupienia wielu oryginalnych ozdób
świątecznych, m.in. kartek, stroików, biżuterii, a nawet... ciast.

W Pilchowicach
po raz siódmy

/ck, bw/

Knurów

Z francuskim
poprzez śpiew

W piątek, 27 marca, ze szczygłowickiego Domu
Kultury niosły się będą piękne francuskie piosenki.
Tego dnia placówką zawładną uczestnicy
II Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Frankofońskiej
„Z francuskim poprzez śpiew”
Imprezę organizują Centrum
Kultury i Miejskie Gimnazjum nr
3. Zaśpiewają uczniowie podstawówek, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież skupiona
w miejskich domach kultury.
Uczestnicy zostaną podzieleni
na kilka kategorii. Jury, oceniające
ich występy, weźmie pod uwagę
umiejętności wokalne, opracowanie
i stopień trudności wykonywanego
utworu, poprawność językową i
ogólne wrażenie artystyczne.
Festiwal rozpocznie się o godz.
9. Wstęp wolny.
/bw/

Foto: morguefile.com/sioda
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Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom i Gminny Ośrodek
Kultury zapraszają w niedzielę na VII
Pilchowicki Jarmark Wielkanocny.
Początek o godz. 10, planowany
koniec – godz. 18. W programie
m.in.: * wystąpienie pisarza Kazimierza Szymeczko (godz. 14.15), *
występ Młodzieżowego Chóru Wsi
Pilchowice (godz. 14.30), * ogłoszenie wyników konkursu „Kroszonka
2015”, * występ Marcela Mandela i
Dominiki Bani – zwycięzców VII
Spichlerzowego Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej „Godomy po
naszymu”.
Wśród atrakcji są też: wystawy
rzeźby Sławomira Paci i fotografii
Klaudii Grzelak, ekspozycja prac
przedszkolaków, warsztaty kroszenia
jajek, prowadzone przez Bernadetę
Suligę. Oczywiście nie zabraknie
wielu stoisk – będzie okazja do podziwiania i zakupów świątecznych
ozdób, wyrobów rękodzielniczych,
a nawet wypieków i obiadowych
smakołyków.
Imprezie patronuje wójt gminy
Pilchowice Maciej Gogulla.
/bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/14-odw.

www.przegladlokalny.eu

Tynki maszynowe. Docieplanie budynków.
Tel. 508 245 239
9-13/15 (Y)

FINANSE

Docieplanie domów, podbitki, malowanie
elewacji, gładzie, malowanie, kafelkowanie,
adaptacje poddaszy, sufity podwieszane.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190,
785 948 716

Sprzedam nowy dom. Tel. 508 192 750

9-12/15

Tanio sprzedam działkę, 12,5 a, Krywałd.
Tel. 507 925 080
10-12/15

Zamienię mieszkanie administracyjne,
ul. Kilińskiego 8 na większe 3 lub 4 pokojowe
w Knurowie. Tel. 514 304 265
12/15

MOTORYZACJA

8-12/15

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

5-12/15

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

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625

2-25/15

5-12/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

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

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100

5-12/15

11-17/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

OGŁOSZENIE

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach
ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu o którym mowa
w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego, na zadanie: „Budowa ocieplonego garażu” na działkach zlokalizowanych w sołectwie Przyszowice na
terenie istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Gliwickiej (DK44).”
Informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można
uzyskać w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice
tel. (32) 301 15 21. Termin składania ofert upływa 3.04.2015 r.
o godz. 10.30.

9-12/15

9-12/15

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

Sprzedam Toyota Yaris 2007 r., pojemność
1.3, przebieg 46000, kolor czarny. Tel. 662
688 010
11-o/15

ZDROWIE I URODA
Odnawianie napisów, liter na nagrobkach.
Tel. 501 228 972

NIERUCHOMOŚCI

11-13/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201

11-17/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-17/15

Do w ynajęcia lokal uży tkow y, 107 m 2 ,
ul. Niepodległości 12. Tel. 607 961 721
11-12/15

Do wynajęcia mieszkanie (umeblowane),
ul. Sobieskiego. Tel. 502 391 365, 513 013 763
11-12/15

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
w Knurowie. Tel. 601 934 260

EDUKACJA

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów, Jęczmienna 4, www.pb-group.com.pl,
Tel. 882 066 201
11-17/15

11-13/15

Do wynajęcia mieszkanie, 3 pokoje+kuchnia,
66 m2. Tel. 607 269 261

9-12/15

Sprzedam garaż, ul. Mieszka I.
Tel. 602 598 992
12-14/15

Sprzedam M - 4, 62 m 2 , I piętro, WP II.
Tel. 506 646 960
12-13/15

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2,
WP II. Tel. 32 235 22 52
12-15/15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach
ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu o którym
mowa w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego, na zadanie: „Kanalizacja
sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice”
obejmująca następujące zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Ogrodowej w Paniówkach”, „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Gierałtowicach rejon ul. Sobieskiego/ Ks. Roboty”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach w rejonie ul. Jasnej.” Informacje
oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice tel. (32) 301 15
21. Termin składania ofert upływa 3.04.2015 r. o godz. 10.00.

Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

10-17/15

Korepetycje – j. angielski. Tel. 663 379 982

11-14/15

12/15

Do wynajęcia mieszkanie M-4, ul. Armii
Krajowej. Tel. 509 122 010

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach
ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu o którym mowa
w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego, na zadanie: „Wiata tymczasowego magazynowania osadu odwodnionego na oczyszczalni ścieków
w Przyszowicach”. Informacje oraz specyfikację istotnych warunków
zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1,
44-178 Przyszowice tel. (32) 301 15 21. Termin składania ofert upływa
3.04.2015 r. o godz. 10.45.

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka.
Tel. 793 953 727
3-odw.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu o którym
mowa w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego, na zadanie: „Budowa
pompowni ścieków PC08 przy ulicy Topolowej w Chudowie”, „Budowa
pompowni ścieków PP18 przy ulicy Gierałtowickiej w Przyszowicach.”
Informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można
uzyskać w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice
tel. (32) 301 15 21. Termin składania ofert upływa 3.04.2015 r.
o godz. 10.15.

Emerytka szuka pracy. Sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

2-odw.

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
2-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968

3-odw.

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 63 m2.
Tel. 510 567 231

10-13/15

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w
Knurowie, os II Wojska Polskiego. Tel. 604
571 896

11-14/15

DAM PRACĘ
Fir ma ze Smolnicy zak ł adając a ogro dy zatrudni: brukarzy, murarzy, stolarzy
i ogrodników. Mile widziani emeryci. Telefony
kontaktowe: 696 413 216 lub 660 795 216
10-14/15

Kobietę do sprzedaży roślin ogrodniczych
na Targowisku w K nurowie zatr udnię.
Tel. 531 965 459
11-12/15

Przychodnia SANVITA zatrudni sprzątaczkę
z orzeczeniem. Tel 32 336 26 14
11-13/15
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DFK po raz trzeci
glądu Lokalnego chciałbym
podziękować za pomoc w organizacji turnieju prezesowi
TKKF-u Szczygłowice oraz
dyrektorowi MOSiR-u. Po raz
kolejny turniej miał charakter
międzynarodowy. Stało się

PiSk

Waldemar Jachimowski

Grzegorz Górka
wrócił do Knurowa
z bagażem nowych
doświadczeń
i pamiątkowymi
zdjęciami

Trenował
w Meppen

W

Marcin Polywka wraz z drużynami Grobari&Chachari
Ostrawa oraz Młode Wilczki Gliwice

Król Patryk

Patryk Bodanko
wywalczył w Rybniku
tytuł króla strzelców

Któż nie chciałby być drugim Jerzym Dudkiem? Nasz
były już bramkarz, który wśród
wielu sukcesów ma również
wygranie Ligi Mistrzów, obchodził w poniedziałek swoje
kolejne urodziny (wszystkiego
najlepszego!), a my podsumowując zimowy okres startowy
młodych piłkarzy, przedstawiamy jednego z kandydatów
do gry między słupkami na
wysokim poziomie. Jest nim
Dominik Szwagrzyk z knurowskiej Akademii Piłki Nożnej,
który został uznany najlepszym
bramkarzem halowego turnieju

Foto: APN

Śladem Dudka?

Foto: APN

Patryk Bodanko z Akademi i Pi ł k i Nożnej zosta ł
k rólem st rz elców ha lowego turnieju ROBMAR CUP
2015. Ów turniej odbył się w
Rybniku i był adresowany do
zawodników urodzonych w
2006 roku. Knurowską Akademię reprezentowały dwie
drużyny prowadzone przez
Krzysztofa Nieradzika. „Niebieska” zajęła drugie miejsce
przegrywając w finale 0:1 z
Fablokiem Chrzanów, natomiast „Czerwona” uplasowała
się na szóstej pozycji (wystąpiło osiem drużyn).

tak dzięki udziałowi ekipy z
czeskiej Ostrawy, a ponadto
w zespole z Gliwic występował
syn obecnego trenera Piasta
Gliwice Angela Pereza Garcii
– pow iedzia ł koordy nator
turnieju Marcin Polywka.

Dodać jeszcze należy, że
Knurów reprezentowały też
TKKF Mistral Intermarche,
TKKF Szczygłowice oraz
Concordia 99. Ci ostatni,
pomimo, że byli najmłodszymi uczestnikami zmagań, niewiele ustępowali
dorosł y m r y wa lom, a w
dwóch spotkaniach udało
im się wywalczyć remis.

Foto: prywatne archiwum
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z e s p o ł ów w z i ę ło ud z i a ł w do rocznym turnieju
Amator Futsal Cup, który
odbył się w hali MOSiR w
Knurowie. Wśród uczestn i k ów re pre z e nt uj ą c yc h
Zabrze, Gliw ice, Rybni k,
Jastrzębie-Zdrój i Ostrawę
były także 4 zespoły z Knurowa, z których najlepsze
w rażenie pozostaw ił Tritech. Druży na Wojciecha
Górk i ja ko jedy na z nich
awansowała do półfinału,
gdzie po zacięt ym meczu
uległa różnicą jednego gola
późniejszemu triumfatorowi DFK Rokitnica. Zespół
z Zabrza, który zw yciężał
w dwóch poprzednich edycjach turnieju i tym razem
się g ną ł po końcow ą w ygraną w finale pokonując
Alpenetechn MORS Jastrzębie-Zdrój.
Jedynego gola w finałowym pojedynku strzelił
najlepszy snajper rozgrywek
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej w Knurowie Ariel
Mnochy. – Na łamach Prze-

Foto: Wojciech Górka

www.przegladlokalny.eu

ychowanek Concordii
Knurów - Grzegorz Górka wraz z drużyną juniorów
gliwickiego Piasta przebywał
na obozie piłkarskim w niemieckim Meppen. W ramach
współpracy międzyklubowej
18-latek miał okazję trenować
na obiektach tamtejszego klubu
występującego obecnie w lidze
regionalnej (IV poziom). – Byłem zaskoczony, że klub, który
gra na zapleczu 3. ligi posiada
tak rozbudowaną bazę treningową: poza stadionem mogącym
pomieścić 16 tysięcy widzów,
SV Meppen dysponuje dwoma
pełnowymiarowymi boiskami, w tym jednym ze sztuczną
nawierzchnią – powiedział
Grzegorz Górka. Knurowianin
rozegrał spotkania sparingowe

z drużyną juniorów niemieckiego klubu, a także z jego
drugą drużyną.
Na z a kończ en ie obozu
tegorocznego maturzystę z
K nurowa czek a ła nie lada
atrakcja: - Mieliśmy okazję
pojechać do Wolsfburga, gdzie
obserwowaliśmy trening pierwszego zespołu, a dzień później
na żywo oglądaliśmy mecz VFL
Wolfsburg – TSG 1899 Hoffenheim. – zakończył Grzegorz
Górka.
Dodajmy, że piłkarza można zobaczyć również w barwach Tritechu w rozgrywkach
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej, gdzie aktualnie jest
wiceliderem klasyfikacji najlepszych strzelców.
Waldemar Jachimowski

III Liga Kobiet
14. KOLEJKA:

Dominik Szwagrzyk

APN – MVK LINE CUP 2015
dla rocznika 2002.
PiSk

Foto: APN

foto-migawka

Polonia Poraj - pauza, Rekord II
Bielsko-Biała - Wisła Skoczów
10:1, KKS II Zabrze - pauza,
Wilki Wilcza - Czarni II Sosnowiec 0:2, Gwarek Ornontowice
- UKS Gamów 0:3 (vo), Polonia
Tychy - Gimnazjum Istebna
(brak wyniku), SWD Wodzisław
Śląski - Mitech II Żywiec 1:5.

1. Mitech II
2. Czarni II
3. SWD
4. Istebna
5. Gamów
6. Tychy
7. Wilki
8. Poraj
9. Skoczów
10. Zabrze II
11. Rekord II B-B
12. Ornontowice

36
29
25
23
19
18
16
14
9
6
4
4

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 17 MARCA:
1. Henryk Brola
2. Dariusz Sikotowski
3. Piotr Pakura
4. Piotr Arent
5. Dariusz Skowron
6. Antoni Malcherek
7. Janusz Myszka
8. Jerzy Pluta
9. Leonard Spyra
10. Adam Dudziński

- 2.076 pkt
- 2.039 pkt
- 2.015 pkt
- 1.974 pkt
- 1.920 pkt
- 1.909 pkt
- 1.853 pkt
- 1.835 pkt
- 1.810 pkt
- 1.783 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA

Gdy dziecko rozpoczyna przygodę ze
sportem, jego najwierniejszymi kibica
mi są rodzice.
Zjawi sko to znako micie ilustr uje zdjęc
ie wyko nane niedawno na jedny m
z turnie jów
halow ych. Liczna grupa rodzic ów-kibiców
prezentuje nową flagę knurowskiej
Akademii
Piłki Nożnej.

Przegląd Lokalny Nr 12 (1150) 26 marca 2015 roku

1. Leonard Spyra
- 11.495 pkt
2. Michał Foit
- 11.396 pkt
3. Joachim Makselon
- 11.262 pkt
4. Edward Nowak
- 11.248 pkt
5. Piotr Pakura
- 11.238 pkt
6. Dariusz Skowron
- 11.226 pkt
7. Piotr Palica
- 11.053 pkt
8. Janusz Myszka
- 11.012 pkt
9. Konrad Sobieraj
- 10.974 pkt
10. Jacek Zacher
- 10.836 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 31 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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wielu klubach bieda rozpanoszyła się na dobre.
I stawia działaczy pod ścianą,
zmuszając jednocześnie do
szukania nowych sponsorów. A
że to niezwykle trudne zajęcie,
niektórzy się poddają.
Tu ż prz ed i naug u racją
rundy wiosennej, białą f lagę
wywiesili w Pilicy Koniecpol.
To już drugi klub - po LKS-ie
Kamienica Polska - który wycofał się z rozgrywek. W ten
sposób w grupie I pozostało
16. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - pauza, Pilica Koniecpol - Raków II Częstochowa 0:3 (vo), Slavia Ruda
Śląska - Górnik Piaski 0:1,
Fortuna Gliwice - Gwarek Tarnowskie Góry 0:1, Sarmacja
Będzin - Zieloni Żarki 3:1, RKS
Grodziec - Ruch Radzionków
0:3, Przyszłość Ciochowice
- Polonia Poraj 0:0, MLKS
Woźniki - Unia Ząbkowice 4:4.

16. KOLEJKA, GRUPA II:
Krupiński Suszec - GTS Bojszowy 0:1, Gwarek Ornontowice - Czarni-Góral Żywiec
3:0, Forteca Świerklany - Radziechowy Wieprz 1:1, Iskra
Pszczyna - Podlesianka Katowice 1:0, Jedność Przyszowice
- Drzewiarz Jasienica 2:4, Górnik Pszów - GKS II Katowice
0:1, Szczakowianka Jaworzno
- Unia Turza Śląska 3:1, Unia
Racibórz - LKS Bełk 0:6.

już tylko 14 drużyn.
Ze względu na wycofanie
ekipy z Kamienicy Polskiej z
tygodniow ym opóźnieniem
do rozgrywek przystąpi Concord ia . Zgod nie z pla nem
w ystar towa ł inny zespół z
naszego terenu - Jedność 32
Przyszowice, który bezskutecznie próbował stawić opór
wiceliderowi Drzewiarzowi
Jasienica.
PiSk
1. Ruch
2. Przyszłość
3. Zieloni
4. Gwarek T.G.
5. Sarmacja
6. Raków II
7. Concordia
8. Polonia
9. Unia
10. Woźniki
11. Górnik
12. Grodziec
13. Slavia
14. Fortuna
15. Pilica

35
29
27
27
25
22
22
21
20
19
18
16
14
3
16

1. Bełk
2. Drzewiarz
3. Forteca
4. Krupiński
5. Gwarek O.
6. Jedność
7. Bojszowy
8. Szczakowianka
9. Iskra
10. GKS II
11. Góral
12. Racibórz
13. Turza Śląska
14. Radziechowy
15. Pszów
16. Podlesianka

41
34
29
28
26
24
23
21
21
21
19
17
16
16
11
9

Zza biurka

Pazerni
na bramki
To nie był typowy ostatni
sparing drużyny przed wznowieniem rozgrywek. A może
tylko tak mi się wydaje...
Do czego zmierzam? Nawiązuję do towarzyskiej gry
Concordii z Jednością Przyszowice i składu, w jakim wybiegli
na boisko knurowianie.
Z reguły jest tak, że ostatni
sparing przed ligą drużyna
rozpoczyna w zestawieniu, jakie wykrystalizowało się we
wcześniejszych meczach kontrolnych. I takim, w jakim wyjdzie
na pierwszy mecz o punkty.
Concordia wspomnianą
ostatnią próbę przed ligą rozpoczęła - w mojej ocenie - w dość
eksperymentalnym składzie. Po
murawie biegał m.in. Młynek,
który jeszcze zawodnikiem Concordii nie był... W defensywie
zabrakło z kolei Mikulskiego,
w pomocy Żyrkowskiego i Wie14

liczki, a w ataku Mawo i Gajewskiego. Od pierwszej minuty
nie zagrał też Rozumek, a w
kadrze na mecz zabrakło m.in.
Bączkiewicza.
Absencja niektórych zawodników miała związek z
problemami zdrowotnymi, inni
nie zagrali, bo byli w pracy, ale
trzeba przyznać, że ci którzy byli
do dyspozycji trenera wykazali
się niecodzienną pazernością
na bramki. To musi cieszyć, bo
strzelanie goli to w piłce nożnej
klucz do zwycięstw. Szkoda
tylko, że owa pazerność przekroczyła granice przyzwoitości
i dwa razy knurowianie wpakowali piłkę do własnej „świątyni”. Kto jednak dzisiaj o tym
pamięta, skoro końcowy wynik
brzmiał 3:2. W piłce chodzi
przecież o to, by o to jedno trafienie być lepszym od rywala...
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

W

Z

akończyły się przygotowania i testy, w sobotę
pierwszy mecz o punkty, czas więc podsumować zimową przerwę w rozgrywkach
w wykonaniu Concordii.
Jak już sygnalizowaliśmy,
w meczach kontrolnych trener
Wojciech Kempa miał możliwość sprawdzenia ponad
czterdziestu zawodników. Jedni wyjeżdżali po pierwszym
występie, inni byli testowani
dłużej, a najlepsi - zdaniem
szkoleniowca - zostali włączeni
do kadry knurowskiego klubu.
Nowych zawodników jest
siedmiu. Czy to będzie szczęśliwa siódemka okaże się niebawem. Tymczasem warto
przyswoić sobie następujące
nazwiska: Tomasz Młynek
(ostatni klub - Dąb Gaszowice), Krzysztof Szewczyk
i Mateusz Cieślik (Fortuna
Gliwice), Sylwester Gładkowski (UKS Ruch Chorzów),
Mariusz Zabawczuk (Gwarek
Zabrze), Bartłomiej Krzywicki (GTS Bojszowy) oraz Ivan
Khazchenko (Ukraina).
- W przypadku tych zawodników można mówić, że
są to wzmocnienia - ocenia
trener Wojciech Kempa. Chcieliśmy przede wszystkim
wzmocnić defensywę i w tym
celu pozyskaliśmy bramkarza
Krzywickiego, środkowego
obrońcę Cieślika i defensywnego pomocnika Szewczyka.
Uniwersalny jest Młynek i bardzo ważne, że mamy nowych
młodzieżowców.
Okienko transferowe niesie ze sobą nie tylko wzmocnienia. W przerwie zimowej
kilku zawodników postanowiło odejść z Concordii, a
listę ubytków otwiera Paweł
Krzysztoporski, który przeszedł do Energetyka ROW-u
Rybnik. Do tego samego klubu
wrócił Bartłomiej Pietrasz.
Mateusz Kruszyna w ybrał
Jedność 32 Przyszowice, duet
Bartosz Kruk i Michał Kopczyński reprezentują obecnie
Wilki Wilcza, natomiast Patryk Wasilewski zasilił Czar-

Tomasza Młynka
(w zielonej
koszulce)
trener Concordii
scharakteryzował
w dwóch słowach:
uniwersalny
zawodnik

nych Pyskowice.
- Najbardziej szkoda mi
Pawła Krzysztoporskiego, który
ma profesjonalne podejście do
piłki - to jeszcze raz Wojciech
Kempa. - Ogólnie nie ma jednak
co narzekać, jedni odchodzą,
inni przychodzą, i po tych zmianach trzeba starać się zaprezentować z jak najlepszej strony.
Największym zmartwieniem trenera Concordii mogą
być kontuzje Dawida Gajewskiego (przywodziciel) i Solomona Mawo, który przeszedł
artroskopię stawu kolanowego.
Pier wsz y m w iosenny m
ry walem knurowian będzie
Fortuna Gliwice. - Oglądałem
sobotni mecz tego zespołu z
Gwarkiem Tarnowskie Góry i
jestem pozytywnie zaskoczony
postawą naszego najbliższego
rywala - mówi trener Concordii. - Widać, że Fortunę tworzą
ambitni zawodnicy, którzy chcą
się w tym klubie wypromować.
Naszym celem pozostaje gra
w każdym meczu o trzy punkty,
a jak zweryfikuje to boisko,
niebawem się przekonamy. Na
pewno chcielibyśmy zakończyć
sezon w pierwszej piątce.

Foto: Piotr Skorupa

W jeszcze bardziej
okrojonym składzie

Remanent po zimie

Foto: Piotr Skorupa

IV liga

Szatnia Concordii
robi się coraz
bardziej
międzynarodowa,
bowiem do
Kameruńczyka
Solomona Mawo
dołączył Ukrainiec
Ivan Khazchenko

Wróćmy jeszcze do zimowych sparingów. Concordia
rozegrała ich 10. Połowę z nich
wygrała: 5:4 z KS 94 Rachowice, 5:1 z Siódemką Tychy, 7:1 z
Tempem Paniówki, 2:1 z ŁTS-em Łabędy i 3:2 z Jednością 32
Przyszowice. Jedno spotkanie
zakończyło się remisem - 2:2
z Gwarkiem Tarnowskie Góry
- a cztery porażkami: 2:6 z

LKS-em Bełk, 1:2 z Iskrą
Pszczyna, 1:4 z Przyszłością
Ciochowice i 0:3 z Szombierkami Bytom.
Zimowymi królami polowania na bramki zostali Dawid
Gajewski i Bartłomiej Maciejewski, którzy strzelili po 4 gole.
Kto rozpocznie wiosenne
strzelanie?
Piotr Skorupa

Piłkarskie propozycje
28 MARCA, GODZ. 15.00
3 liga kobiet
KKS Wisła Skoczów - Wilki Wilcza
4 liga, grupa I
Fortuna Gliwice - Concordia Knurów
4 liga, grupa II
Krupiński Suszec - Jedność 32 Przyszowice
Klasa okręgowa, grupa II
Wilki Wilcza - Urania Ruda Śląska
Energetyk ROW II Rybnik - Tempo Paniówki
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Ruch Kozłów - Gwiazda Chudów
Salveo Drama Kamieniec - Naprzód Żernica
Walka Makoszowy - Jedność 32 II Przyszowice
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Victoria Pilchowice - Piast Pawłów

29 MARCA, GODZ. 15.00
Dwóch wielkich nieobecnych,
czyli Dawid Gajewski mający problemy
z przywodzicielem i Solomon Mawo,
który przeszedł artroskopię kolana

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Przyszłość II Ciochowice - Concordia II Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Podokręgu Zabrze.
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Klasa okręgowa
39
34
33
32
31
24
24
22
21
19
18
18
17
14
10
5

1. Gwarek
2. Zryw
3. Zaborze
4. Sokół
5. Młodość
6. Gwiazda
7. Jedność II
8. Carbo
9. Orły
10. Walka
11. Naprzód
12. Stal
13. Drama
14. Społem
15. Kozłów
16. Tęcza

37
35
35
31
30
29
24
23
22
21
20
20
18
17
17
2

Fragment meczu TS 10ka.pl
Zabrze - Team Stalmet

Klasa A
17. KOLEJKA:
M ł o d o ś ć R u d n o - Wa l k a
Zabrze 0:0, Jedność 32 II
Przyszowice - Ruch Kozłów
1:0, Tęcza Wielowieś - Orły
Bojszów 1:8, Zryw Radonia
- Carbo Gliwice 3:0, Sokół
Łany Wielkie - Salveo Drama
Kamieniec 1:0, Gwiazda Chudów - Stal Zabrze 2:1, MKS
Zaborze - Gwarek Zabrze 2:1,
Naprzód Żernica - Społem
Zabrze 2:0.

Klasa B
14. KOLEJKA
Concordia II Knurów - LKS 45 Bujaków 4:3
Bramki dla zwycięzców: Malinowski 2, Wieliczko, Kozdroń.
Concordia II: Szymanik, Wiszniowski, Wieliczko, Smętek, Grodoń,
Malinowski, Karwowski, Kutypa, Bylak, Kozdroń, Pietras. Trener
Damian Mehlich skor zystał
również z usług Sobczaka i
Juzwuka, który został ukarany
1. Pawłów
33
czerwoną kartką.
2. Gwarek II
31
3. Concordia II
28
KS Bojków - Victoria Pilchowi4. Świbie
28
ce 1:5, Quo Vadis Makoszowy
5. Amator
26
- Pr zyszłość II Ciochowice
6. Pławniowice
25
1:0, Gwarek II Ornontowice
7. Ciochowice II
22
- Piast Pawłów 1:3, Pogoń
8. Quo Vadis
20
Ziemięcice - Start Kleszczów
9. Burza
20
0:0, Naprzód Świbie - Olim10. Bujaków
16
pia Pławniowice 3:2, Amator
11. Kleszczów
16
Rudziniec - Bur za Borowa
12. Victoria
9
13. Ziemięcice
5
Wieś 3:3.
14. Bojków
4

Dziesiątka
szykuje szampany
W drugim z rzędu meczu
na szczycie Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Ha lowej zespół TS
10ka.pl Zabrze okazał się lepszy
od swojego przeciwnika i uczynił milowy krok w kierunku
zdobycia mistrzowskiego tytułu. Wprawdzie spotkanie lepiej
zaczął Team Stalmet, ale ekipa
z Zabrza szybko wyrównała, a
do przerwy prowadziła już 3:1.
„Stalowi” po zmianie stron
mocno przycisnęli rywala, zdobyli kontaktowego gola, jednak
ich nadzieje szybko przekreślił
najlepszy strzelec ligi Ariel
Mnochy w ciągu minuty strzelając kolejne dwie bramki. Wy-

PROGRAM 24 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 30.03.2015):
UKS Milenium II – ZZ Kadra (18.00), Veritax Gumiland – TKKF
Team 98 Knurów (18.45), Vibovit – Nacynianka (19.30), Tritech –
UKS Milenium I (20.15), TKKF Mistral Intermarché – TS 10ka.pl
Zabrze (21.00), Team Stalmet – IPA Knurów (21.45).

grana „Dziesiątki” stawia ją w
komfortowej sytuacji na finiszu
ligi. Lider zostanie mistrzem
jeszcze przed świętami, jeśli
pokona w poniedziałek TKKF
Mistral Intermarché. Jeżeli ta
sztuka się nie powiedzie, zespołowi Szymona Wesołowskiego
pozostanie jeszcze szansa w
ostatniej kolejce (20 kwietnia),
kiedy jego ry walem będzie
Tritech. Zdobycie mistrzostwa
przez TS 10ka.pl Zabrze byłoby
pierwszym przy padkiem w
25-letniej historii ligi, kiedy
triumfuje w niej zespół spoza
Knurowa.
Waldemar Jachimowski

Szachy

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

TS 10ka.pl Zabrze
IPA Knurów
Team Stalmet
Tritech
ZZ Kadra
Vibovit
Nacynianka
Olympiakos Gierałtowice
TKKF Mistral Intermarché
UKS Milenium I
Veritax Gumiland
TKKF Team 98 Knurów
UKS Milenium II

STRZELCY
Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Jarosław Stępień
Andrzej Niewiedział
Dominik Kabała
Łukasz Spórna
Tomasz Michalski

22
21
21
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21

60 203-52
53 141-77
51 138-69
45 116-73
37 97-89
36 123-88
30 92-102
27 99-123
26 112-101
16 56-107
15 64-114
9 90-142
3 42-233

20
17
17
15
12
11
10
9
8
5
4
3
1

0
2
0
0
1
3
0
0
2
1
3
0
0

TS 10ka.pl Zabrze
Tritech
IPA Knurów
TKKF Mistral Intermarché
Olympiakos Gierałtowice
IPA Knurów
Nacynianka

Zapraszamy mieszkańców Knurowa i okolic do udziału w turnieju
szachowym organizowanym przez LWSM Knurów, który odbędzie się w poniedziałek 30 marca br. od godz. 16.30 w klubie
„Lokatorek”.
Więcej informacji na www.chessarbiter.com/turnieje/2015/
ti_1894

Piotr Bieliński
(na drugim planie)

KB Sokół

Foto: organizator

PiSk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2
2
4
6
9
7
11
13
11
15
14
18
20
111
36
35
34
33
32
32

Biegi

„Dwójka” najlepsza w dwa ognie
Uczniowski Klub Sportowy Czuchów zorganizował „Turniej w dwa ognie” zapraszając
do rywalizacji uczennice klas VI. Do zmagań
przystąpiły cztery zespoły, ale tylko jeden kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa. Najlepiej grę
w dwa ognie opanowały uczennice Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2, które pokonały 16:14
MSP-6, 17:9 MSP-9 i 31:27 Czuchów.
Zwycięski zespół - pod wodzą Andrzeja
Wesołowskiego - reprezentowały: Maja Namysłowska, Zuzanna Maciejczak, Kamila Starzyńska, Paulina Sobczak, Rozalia Olejniczak, Kinga
Jękner, Julia Kopiec, Patrycja Kutek, Klaudia
Siedlik, Sandra Starzyńska, Zuzanna Bazylewicz,
Wiktoria Kapłanek.
Kolejne miejsca zajęły uczennice z Czuchowa,
MSP-6 i MSP-9, a nagrodami indywidualnymi
zostały wyróżnione: Maja Namysłowska (MSP-2),
Nikola Kwietniowska (MSP-9), Oliwia Komorowska (MSP-6) i Wiktoria Grodoń (Czuchów).

WYNIKI 23. KOLEJKI Z DNIA 23.03.2015
Vibovit - ZZ Kadra 5:5 (3:2)
M. Mularczyk 3, D. Wieliczko 2 – P. Jędrzejczak 2, P. Mastyj 2,
K. Boroń
żółta kartka: M. Kusiak (ZZ Kadra).
Nacynianka – Veritax Gumiland 4:3 (1:2)
T. Michalski 2, S. Bartyzel, M. Wyrwich – M. Nowosielski,
J. Nowosielski, R. Nowosielski
żółte kartki: B. Wójcik (Nacynianka) – R. Nowosielski (Veritax
Gumiland).
Tritech – TKKF Team 98 Knurów 9:5 (2:3)
D. Wiercioch 4, B. Lewandowski 2, M. Szczurek 2, A. Kręcisz – R.
Jachimowski 2, M. Bociański, M. Cybulski , P. Grzybek
żółte kartki: M. Bociański, P. Grzybek (TKKF Team 98 Knurów).
Olympiakos Gierałtowice – IPA Knurów 2:5 (0:2)
P. Sadło, D. Kabała – W. Rozumek 3, M. Klaczka, M. Rozumek
TS 10ka.pl Zabrze – Team Stalmet 6:3 (3:1)
A. Mnochy 4, T. Tankowski, M. Andrecki – G. Brózda, T. Młynek,
D. Flis
UKS Milenium I – TKKF Mistral Intermarché 3:4 (1:3)
M. Sklorz, M. Wardziński – B. Pietras 2, K. Smętek, P. Jaroszewski

Foto: prywatne

Wyzwolenie Chorzów - Wilki Wilcza 0:0, MKS Zabrze-Kończyce - Energetyk ROW
II Rybnik 1:1, Urania Ruda
Śląska - Zamkowiec Toszek
1:1, Zuch Orzepowice - Sokół
Orzesze 4:0, LKS 1908 Nędza - Wawel Wirek 1:0, ŁTS
Łabędy - KS 94 Rachowice
0:1, Czarni Pyskowice - Orzeł
Mokre 4:3, Tempo Paniówki Buk Rudy Wielkie 0:1.

1. Energetyk II
2. Nędza
3. Wilki
4. Urania
5. Wyzwolenie
6. Wawel
7. Mokre
8. Buk
9. Rachowice
10. Zuch
11. Łabędy
12. Kończyce
13. Tempo
14. Zamkowiec
15. Czarni
16. Orzesze

Foto: Waldemar Jachimowski

16. KOLEJKA:

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

W Biegu Wilczym Tropem
w Żorach (dystans 1963 metry)
zw yciężył Kamil Danowski
przed Arturem Obońskim, natomiast na dalszych miejscach
zostali sklasyfikowani Michał
Bziukiewicz i Jacek Kostrzewa.
W Dąbrowie Górniczej rywalizowano o Paterę „Dziennika Zachodniego”. W biegu
na 600 metrów siódme miejsce zajął Rafał Danowski, a na
1000 metrów Kamil Danowski był czwarty.
Piotr Bieliński wystąpił w 8.
Mazda Półmaratonie z Sobótce,
gdzie uzyskał czas 1.19.55 i tym

samym zajął 31 miejsce w open
i 7 w swojej kategorii wiekowej.

KB Endurance
Solidarni

Artur Bujnowski wziął udział
w dwóch imprezach biegowych.
Najpierw w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Żorach,
gdzie rywalizacja odbyła się na
dystansie 5 km, a reprezentant
Knurowa z czasem 19 minut i 30
sekund uplasował się na trzecim
miejscu w kategorii open.
Kolejna impreza z jego
udziałem to Półmaraton Marzanny w Krakowie, gdzie w
kategorii open zajął 192 miejsce, a w swojej kategorii wiekowej był 56. Artur Bujnowski
poprawił pod Wawelem swój
rekord ż yciow y, uzyskując
czas 1 godzina 27 minut i 4
sekundy.
Chętni do reprezentowania
barw Endurance Solidarni proszeni są o kontakt telefoniczny
- 692 498 014.
PiSk
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Malarstwo gierałtowiczanki
to cytaty z codzienności

Półmroki na obrazach
budują nastrój
tajemniczości

Ciemne zaś barwy potęgują aurę tajemniczości.

Artysta dzisiaj

W prywatnych
miejscach
Gierałtowice

Marzena Rakoniewska, malarka
z Gierałtowic, tworzy swój prywatny
świat barwą i światłem. Świat niepokojący
- utrwalający zdarzenia na pozór banalne:
rozmowę, oglądanie TV, majsterkowanie.
- Malarstwo daje mi możliwość kreowania
światów odmiennych, zależnych wyłącznie
od mnie - mówi artystka. - W taki sposób
wyrażam emocje i zatrzymuję przeżycia

M

alarstwo było świadomym
wyborem, fascynacją od
najmłodszych lat, jedyną
możliwą drogą.
- Jest częścią mojego życia - mówi
artystka.
Rakoniewska ukończyła liceum
plastyczne, potem obroniła dyplom
na Akademii Sztuk Pięk nych w
Katowicach. Swoją karierę buduje
powoli, ale konsekwentnie. Kilka
razy bra ła udzia ł w w ystawach
zbiorowych, ma za sobą także jedną
wystawę indywidualną. Wystawiała
obrazy w galeriach we Wrocławiu,
Katowicach, Częstochowie i Czeladzi. W 2014 roku zdobyła nagrodę
Dziekana Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na 8. Międzynarodowym
Biennale Miniatury.
Malarka pochodzi z niewielkiej
miejscowości, ale „prowincjonalność” nie ma wpływu na jej twórczość ani rozwój kariery. Fascynuje
ją malarstwo postimpresjonistów i
impresjonistów.
- Cenię ich wrażliwość i umiejętność manipulacji plamą barwną
- tłumaczy.
Impresjoniści ja ko jedni
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z pierwszych zajrzeli do domów,
chw y ta l i u lot ne, na pozór z w yczajne, chwile. Malarka podąża tą
drogą - unika wystudiowanych póz,
sztucznych, tworzonych na potrzeby
sztuki, sytuacji. Uważnie przygląda
się światu i z tego patrzenia czerpie
inspiracje.

Sztuka patrzenia

W t wórczości Ra koniewsk iej
fotografia i malarstwo karmią się
wzajemnie. Tam, gdzie fotografia
sięga swoich granic, tam otwierają
się możliwości malarstwa. Fotografia nie wystarcza, aby opowiedzieć
prawdę o świecie i przynajmniej
zbliżyć się do jego istoty.
- Fotografia jest zapisem tego,
co ulotne i chwilowe. Jest pewnego
rod z aju dokumentowaniem rz eczywistości. Aparat fotograficzny
pomaga mi utrwalić widziany przeze
mnie obraz , pozwal a z atrzy mać
daną chwilę. Jest pewnego rodzaju
szkicownikiem, punktem wyjścia dla
malarskich poszukiwań - tłumaczy
Marzena Rakoniewska. - Obrazy nie
są odwzorowaniem moich fotografii.
Nie kopiuję zdjęć bezpośrednio jak
czynili to np. hiperrealiści. Malarstwo

Marzena Rakoniewska

daje mi możliwość zmiany obrazu poprzez odpowiednie nakładanie plam
czy faktur. Można inspirować się
fotografią i budować obraz poprzez
środki malarskie, a nie fotograficzne.
Malarstwo gierałtowiczanki to
cytaty z codzienności - utrwalone
zdarzenia niepowtarzalne i jednostkowe. Pierwszy stworzony cykl obrazów
nazwała „W prywatnych miejscach”.
- Miejsca prywatne, które pojawiają się na obrazach, domagają się
uznania swej odrębności. Prywatność
jest ludzką potrzebą, którą każdy
poszukuje. Obrazy ukazują wpływ
współczesnego świata na życie człowieka, na jego zachowanie, a także relacje
międzyludzkie - opowiada.
Malarka buduje świat za pomocą
światła i półmroków. Zabiera widzów
do swoich prywatnych miejsc. Podkreśla, że oświetlenie tylko niektórych fragmentów obrazu buduje jego
atmosferę i pozwala skupiać uwagę
widza na najważniejszych miejscach.

Sztuka nie ocala ludzi ani narodów. Współcześni artyści odchodzą
od romantycznego rozumienia twórczości i nadawania jej dodatkowych
sensów. Sztuka nie pełni już roli służebnej, ale, jak mówi Rakoniewska,
pokazuje, że każdy z nas ma swój
własny świat, własną przestrzeń, w
której może czuć się swobodnie. Jest
obszarem wolności, sposobem na wyrażanie siebie.
Nie jest łatwo być współczesnym
artystą. Młodym trudno zrobić karierę, bo wiele zależy do panujących
trendów.
- Każdy, decydując się na wykonywanie takiego zawodu, podejmuje duże
ryzyko. W Polsce sztuka współczesna
nie cieszy się dużą popularnością, a
rynek sztuki jest nieprzewidywalny tłumaczy Rakoniewska.
Gierałtowiczanka pracuje nad
kolejną serią prac, bierze też udział w
innych projektach.
- W chwili obecnej nie wystawiam
nigdzie swoich obrazów, ale na pewno
będę brała udział w kolejnych konkursach. Być może moje prace pojawią się
na wystawach zbiorowych - mówi.
Na jednym z obrazów Marzeny
Rakoniewskiej w lustrze odbija się
postać dziewczyny wpatrującej się w
jakiś punkt, na innym widać śpiącą
kobietę i chłopca pochłoniętego przez

Rakoniewska czerpie
inspirację z życia

grę komputerową. Zwyczajne sytuacje artystka czyni niezwykłymi.
Jakby w rzeczywistości kryła się jakaś
nieuchwytna tajemnica znana tylko
nielicznym. Jakby codzienność domagała się innego spojrzenia. Spojrzenia
uważniejszego i osobnego.
jb
foto: arch. Marzeny Rakoniewskiej

Malarka w czasie wernisażu w Katowicach

Więcej o twórczości Marzeny Rakoniewskiej na stronie:
www.marzenarakoniewska.gni.pl
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