rozmaitości
Knurów

Wypadek na Wilsona uzasadnia
dlaczego na tej ulicy konieczne są znaki
ograniczające prędkość do 40-tki...

za ślisko?
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Niewykluczone, że niesprzyjająca pogoda
przyczyniła się do kolizji, w wyniku której
samochód marki BMW uszkodził cztery
pojazdy stojące na parkingu przy
ul. Szpitalnej w Knurowie

Knurów. wyPadeK na wilsona

Volkswagen wbił się pod autobus
Kierowcy samochodu osobowego i autobusu trafili do
szpitala w wyniku wypadku, do którego doszło w ubiegły
czwartek na ulicy Wilsona w Knurowie
Wypadek miał miejsce po godz.
21. Volkswagen polo jechał ul. Wilsona od strony centrum miasta, gdy
wyjeżdżając zza zakrętu kierowca
samochodu, wykonał gwałtowny
manewr i zderzył się z jadącym z
naprzeciwka autobusem.
Jak poinformował nas komisarz
Marek Słomski, rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, przyczyną wypadku było
niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Na miejscu pojawiły się służby
ratownicze. W wyniku zderzenia
poważnie ranny został kierowca
samochodu osobowego. Było tak
mocne, że do wydostania mężczyzny
z wraku pojazdu konieczna była pomoc strażaków.
- Musieliśmy rozciąć karoserię
volkswagena – wyjaśnia asp. sztab.
Józef Jaworek, zastępca dowódcy
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w
Knurowie, która zabezpieczała miejsce wypadku.

Knurów. Po dawnyM PrzedszKolu nie Ma śladu
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szczyGłowice

czas
na zabawę
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łyżka
rozebrała mury

Stan 20-latka ratownicy określili
jako bardzo ciężki. Został przewieziony do szpitala w Gliwicach.
– Na badania zabrano także kierowcę autobusu, który na początku
nie narzekał na jakiekolwiek urazy,
ale po chwili źle się poczuł – mówi asp.
sztab. Jaworek.
Bez szwanku z całej sytuacji
wyszli pasażerowie autobusu. Ze
względu na późną porę, jechało ich
tylko kilku.

8 czerwca Miejskie Gimnazjum nr 4 zaprasza wszystkich
uczniów i mieszkańców na festyn
rekreacyjno-sportowy. Zabawa
potrwa od 15 do 19. Atrakcji nie
zabraknie, w programie m.in.
turniej sportowy, pokaz pierwszej
pomocy, pokaz umiejętności strażackich, rysowanie na asfalcie i
występy artystyczne.
jb

nie zapomnij

Była siedziba przedszkola, a także
Straży Miejskiej, została zrównana
z ziemią. We wtorek budynek przy
rondzie im. Jana Pawła II zaczął być
w yburzany. Ciężki sprzęt zabrał
się do roboty koło południa. Nie
przeszkodził w tym nawet ulewny
deszcz.
Obiekt (od pewnego czasu włas2

ność prywatna) stał niewykorzystany. Co gorsza, w połowie stycznia
jego dach i I piętro strawił pożar.
Straty szacowano na 100 tys. zł.
Być może właśnie to wpłynęło na
decyzję o rozbiórce. Co powstanie w
tym, z pewnością atrakcyjnym, miejscu? Jeszcze nie wiadomo.

6 VI – Dzień bez
Samochodu,
Światowy Dzień Poc
ałunku
7 VI – Dzień Chem
ika
8 VI – Dzień Inform
atyka,
Święto Uwalniania
Książek
9 VI – Dzień Agugag
a
10 VI – Dzień Straży
Granicznej
12 VI – Święto Biu
ra Oc hrony
Rządu
13 VI − Święto Do
brych Rad

Kolizja miała miejsce w sobotę
po godz. 13. Z relacji kierowcy BMW
wynika, że do zdarzenia doszło w
chwili, gdy musiał zjechać z drogi, by
nie zderzyć się z jadącym z naprzeciwka pojazdem.
Zahaczył następnie o volkswagena golfa i wypchał pojazd z parkingu.

Uszkodzone zostały także opel vectra
i ford mondeo. Na szczęście nikomu
nic się nie stało, a ucierpiały tylko
samochody.
Wszystkie okoliczności zdarzenia bada policja.
DC

Knurów. KradzieŻ oGrodzenia Przy ul. szybowej

strażnicy mieli nosa
W ubiegły wtorek wieczorem uwagę strażników
miejskich zwrócił, załadowany przęsłami
ogrodzenia, ford transit stojący przy
ul. Korfantego. Jak się okazało, mundurowi
dobrze przeczuli, że coś jest nie tak...
Na pace auta było 12 metalowych
przęseł o wymiarach 3x2 m. Strażnicy podejrzewali, że pochodzą one z
ogrodzenia szybu kopalnianego przy
ul. Szybowej. Nie mogli od razu zweryfikować przeczucia, bo na miejscu
nie było kierowcy forda.
Po półtorej godziny, w rejonie
skrzyżowania ulic Zw ycięstwa i
Korfantego funkcjonariusze zauwa-

żyli kilku mężczyzn. Okazało się,
że jest wśród nich kierowca, a zarazem właściciel pojazdu. Mężczyzna
przyznał, że przęsła pochodzą z
ogrodzenia przy ul. Szybowej. Nie
było więc wątpliwości, że doszło do
kradzieży. Strażnicy wezwali patrol
Policji. Sprawca kradzieży trafił do
aresztu.
/bw/

Knurów

łaźnia w miejsce stołówki
Prawie 36 mln zł pochłonie budowa
nowoczesnej łaźni górniczej dla 3750
pracowników Ruchu Knurów KWK „KnurówSzczygłowice”. Budynek zostanie oddany do
użytku na początku 2015 roku
Nowa łaźnia podzielona będzie
na trzy segmenty. W pierwszym
znajdą się szatnie dozoru średniego,
pracownicza szafkowa, kobiet oraz
przestrzeń instalacyjna i rozdzielnia
elektryczna. Pozostałe segmenty
przeznaczono na łaźnie pracownicze
w układzie hybrydowym - szatnię
czystą z indywidualnymi szafkami
na ubrania własne pracowników i
szatnię brudną hakową, która ułatwi
suszenie odzieży roboczej oraz utrzy-

manie pomieszczenia w czystości.
Nowa łaźnia powstanie w miejscu stołówki. Wyburzone zostaną
sąsiadujące z nią budynki starej łaźni
użytkowanej oraz tej niedokończonej
- nieużytkowanej.
Inwestycja jest konsekwencją
obietnic złożonych pracownikom
przy okazji łączenia kopalń „Knurów” i „Szczygłowice”.
/g/

reklama
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aktualności
Knurów, Gierałtowice, Pilchowice

W Czechach i w Niemczech ogłoszono stan klęski żywiołowej,
a na Dolnym Śląsku rzeki przekroczyły stan alarmowy
w 22 miejscach. Mimo że Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej uspokaja, że powódź nam nie grozi, to zespoły
reagowania kryzysowego z niepokojem obserwują co dzieje
się u naszych sąsiadów
Końcówka maja 2010 roku była równie
ulewna jak teraz. W efekcie wezbrały rzeki,
drogi były nieprzejezdne, a wiele gospodarstw
i piwnic zostało zalanych. Z zagrożonych zalaniem terenów Przyszowic i gminy Pilchowice
ewakuowano ludzi...
Zdjęcia z Czech i Niemiec przywodzą na
myśl tamte dramatyczne chwile. Wielu, patrząc
na prognozy pogody, zadaje sobie pytanie, czy
czeka nas powtórka sprzed 3 lat.
Zespół Reagowania Kryzysowego w gminie
Gierałtowice bacznie obserwuje sytuację u
naszych sąsiadów.
- Na szczęście u nas nic niepokojącego się
nie dzieje. Najgorsze deszcze mamy za sobą
- oddycha z ulgą szef zespołu, Krzysztof Sierantowicz.
Dodaje, że miejsca zagrożone podtopieniem (w tym stan gminnych potoków i rzek)

są na bieżąco monitorowane, a Ochotnicza
Straż Pożarna nie musiała jeszcze nigdzie interweniować.
- Po poprzednich doświadczeniach jesteśmy
wyczuleni na większe opady, a takich właśnie
spodziewamy dzisiaj (poniedziałek - przyp.
red).
W magazynie przeciwpowodziowym zgromadzono sprzęt do walki z żywiołem. Przyszowicka straż pożarna dysponuje samochodem
przeciwpowodziowym, który holuje przyczepy
z łodzią lub agregatem pompowym o dużej wydajności, a także może przewozić ludzi.
Także Pilchowice wolą dmuchać na zimne.
Sekretarz Gminy, Dagmara Dzida, nie odnotowała na szczęście żadnych niepokojących zgłoszeń. Mimo to magazyn ze specjalistycznym
sprzętem czeka w pogotowiu.
Po powodzi z 2010 roku pojawiły się pyta-
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Powódź
nam nie grozi?
Maj 2010 - wystarczyło kilka godzin, by woda zalała część ul. Zwycięstwa

nia o przyczyny podtopień niektórych rejonów
Knurowa. Mimo że wały utrzymały Bierawkę
w korycie, woda przelała się do miasta z sąsiedniej gminy. Przepompownie administrowane
przez kopalnię nie nadążały z przyjmowaniem
takich ilości. Sporym zaskoczeniem było też
podtopienie odcinka ul. Dworcowej przez masy
wody pochodzące z odwodnienia autostrady i
stawu Moczury.
Konsekwencją powodzi sprzed 3 lat było
zawarcie porozumienia miasta z firmą Kaden.
- 24 godziny na dobę firma dogląda i kontroluje stan cieków wodnych, rowów i przepustów
na terenie miasta - informuje kierownik Re-

feratu Zarządzania Kryzysowego, major Jarosław Wiewiura. - W obecnej sytuacji wszystkie
cieki sprawnie odprowadzają wodę. Poza tym
w ubiegłym tygodniu przeczyszczona została
kanalizacja.
Niestety, to co może nas zgubić, to bezmyślność. Po długim weekendzie pracownicy Kadenu znaleźli w rowie odprowadzającym wodę,
w sąsiedztwie ogrodów działkowych „Witrel”,
mnóstwo niepotrzebnego sprzętu. Ktoś zrobił
remanent w altanach i pozbył się w ten sposób
starych wersalek, mebli i innych śmieci...
/pg/

ogłoszenie

Knurów. Kłódka nie wystarczyła...

DOSTAWA POJEMNIKÓW
NA ODPADY
PPHU „KOMART” sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie zgodnie z ogłoszonym
przetargiem przez Urząd Miasta Knurów dot.: odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych organizuje w dniach 8-go, 15-go i 29-go (soboty)
czerwca 2013r. od godz. 700 do 1500 dostawę pojemników na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne o poj. 120 litrów dla gospodarstw
domowych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej (kamienice) oraz
worków do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki i worki zostaną dostarczone właścicielom, którzy złożyli deklarację w UM Knurów. Prosimy
właścicieli posesji lub osobę upoważnioną (pisemnie) o osobisty odbiór pojemników oraz jego potwierdzenie na liście, którą będą posiadać pracownicy
dostarczający pojemniki.
Dostawa pojemników odbywać się będzie etapami tj.
8 czerwca br. ulice:
Koziełka wraz z drogami bocznymi, Al.Spacerowa, Karłowicza, Brzechwy,
Kossak-Szczuckiej , Łubinowa, Moniuszki, Wrzosowa, Chmielna, Akacjowa,
Kwitka, Sienkiewicza, Klasztorna, Stokrotki, Różana, Kwiatowa, Wolności
wraz z drogami bocznymi, Jagły, Kard.Hlonda, Plac Powstańców Śląskich,
Plebiscytowa, 1 Maja, Dymka, Jęczmienna wraz z drogami bocznymi, Dworcowa, Rybna, Poprzeczna, E.Plater, Wyspiańskiego, Dębowa, Astrów, Krucza,
Przemysłowa
15 czerwca br. ulice:
Dąbrowskiego, Wieniawskiego, Szymanowskiego, Paderewskiego, Chrobrego, Chopina, Niepodległości, Legionów, Saperów, Ziętka, Osiedle Cztery
Pory Roku (Zimowa, Wiosenna, Letnia, Deszczowa, Jesienna, Przedwiośnia),
Wilsona, Rakoniewskiego, Grunwaldzka, Wzgórze, Ustronie Leśne, Matejki,
Cicha, Polna
29 czerwca br. ulice:
Rybnicka, Sadowa, Powstańców, Jordana, Michalskiego, Szkolna, Krótka,
Bojowa, Stawowa, Zwycięstwa, Korfantego, Ściegiennego, Ligonia, Słoneczna, Leśna, Zielona, Książenicka, Wieczorka, Graniczna, Starowiejska
W przypadku, gdy właściciel posesji lub osoba upoważniona przez niego
będzie nieobecna w podanym terminie zostaje zobowiązany do osobistego
odbioru pojemnika i worków w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Szpitalnej 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800 oraz w sobotę w
godzinach 700 – 1500.
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu
32 235 11 83 w. 180.
Zarząd PPHU „KOMART” sp. z o.o.
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Złodziej odjechał rowerem

W niedzielę na terenie cegielni ktoś połasił się na rower.
Pojazd, choć odpowiednio zabezpieczony i przywiązany,
zniknął między godz. 15 a 18. Złodziej odjechał
w kierunku ulicy Jęczmiennej
− Jestem zdesperowany, by go odnaleźć,
rower należy do syna − właściciel Krzysztof
Kotulski nie kryje rozżalenia. − Rower ma charakterystyczne białe felgi, jest szaro-czerwony z
białym napisem na ramie „Speclialized”.
Dwukołowce coraz częściej padają łupem
złodziei. Najlepszą sposobem walki z plagą
kradzieży jest solidarność mieszkańców. Gdy
kłódki i zabezpieczenia nie wystarczają, trzeba

zachować czujność i reagować w podejrzanych
sytuacjach.
Właściciel roweru za pomoc w odnalezieniu
pojazdu oferuje 200 zł. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje proszony jest kontakt z
numerem tel. 507 070 434 lub ze Strażą Miejską
(tel. 986).
jb

Knurów. Sprawcy rozboju trafili do aresztu

Pobili dla 20 zł i latarki

Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Gliwicach
aresztował tymczasowo trzech sprawców rozboju
na 53-letnim mężczyźnie
W sobotę około godz. 3.00 trzech
napastników (22, 24 i 26 lat) zaczepiło
na ul. Dworcowej przechodnia i zażądało od niego pieniędzy. Bandyci skopali
mężczyznę, po czym zabrali mu 20 zł
i latarkę.
Na szczęście zamieszanie na ulicy
zauważyli policjanci. Ruszyli na pomoc
napadniętemu i po krótkim pościgu
zatrzymali rozbojarzy.
Sąd podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu. Napastnicy mogą
pożegnać się z wolnością nawet na 12
lat.

/g/, /kmp gliwice/
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KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Mniej za segregowane śmieci
9,70 zł miesięcznie to nowa, niższa (wcześniej 11 zł)
stawka opłaty za segregowane odpady komunalne.
Będzie obowiązywać od 1 lipca, czyli wejścia w życie
„rewolucji śmieciowej”

GIERAŁTOWICE

Policzą
szkodliwy
azbest

Od poniedziałku trwa liczenie wyrobów
azbestowych na terenie gminy Gierałtowice.
Zebrane informacje pomogą w staraniach
gminy o pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych na demontaż, transport
i unieszkodliwianie azbestu
Akcja potrwa do 31 lipca 2013
roku i pozwoli opracować „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy
Gierałtowice na lata 2013-2032”.
Przez 2 miesiące ankieterzy odwiedzą wszystkie posesje na terenie
gminy. Mają ze sobą identyfikatory z
imieniem i nazwiskiem oraz imienne upoważnienie do przeprowadzenia oględzin, podpisane przez wójta.
Pracują od godz. 10.00 do 18.00.
Wójt zwraca się z prośbą do
właścicieli nieruchomości o umożliwienie ankieterom przeprowadzenia
inwentaryzacji. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą oszacować
skalę problemu i stworzyć program
będący podstawą do ubiegania się
w przyszłości o dofinansowanie
4

demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów.
Obowiązujące przepisy mówią,
że wszystkie wyroby zawierające
szkodliwy azbest powinny zostać
unieszkodliwione do 2032 roku.
Większość produktów azbestowych
stanowią poszycia dachowe. Ich
demontażem i utylizacją zajmują
się wyspecjalizowane firmy. Należy
jednak pamiętać, że obowiązek
utylizacji azbestu spoczywa na właścicielach obiektów.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony
Środowiska UG Gierałtowice lub
telefonicznie (513 100 869) przedstawiciel firmy przygotowującej
program - Agnieszka Chylak.
/g/

SIŁOWNIA POD CHMURKĄ

Uchwała „śmieciowa” była najważniejszą spośród kilkunastu uchwał,
które trafiły pod głosowanie radnych.
Większość miała związek z korektami
w tegorocznym budżecie.
Na wniosek prezydenta radni
zabezpieczyli w budżecie miasta 130
tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie siłowni „pod chmurką”. Nowy
obiekt powstanie na skwerze przy ul.
Ogana. Pieniądze pochodzą z odsetek
od rachunków bankowych.
O 200 tys. zł (także z tytułu odsetek) uzupełniono w budżecie kwotę
na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie
skrzyżowania ulic 1 Maja i Wilsona”
co umożliwi jego realizację w bieżącym roku.
30 tys. zł z miejskiego budżetu
przysłuży się powstaniu przejścia
dla pieszych i rowerzystów w rejonie
skrzyżowania ulic 1 Maja i 26 Stycznia oraz przez ul. Marynarzy.
Na 25 zł/m3 ustalona została górna
stawka opłaty za odbiór nieczystości
ciekłych. To stawka maksymalna,
mająca zastosowanie wobec właścicieli
nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Dotyczy sytuacji, gdy opróżnianie
zbiorników przejmuje Gmina w ramach tzw. wywozu zastępczego.
Mocą uchwały do kategorii dróg
gminnych została zaliczona ul. Stokrotki. – Droga stanowi istotne dla
ruchu lokalnego połączenie dwóch
dróg publicznych, tj. ul. Jęczmiennej i
ul. Wolności w Knurowie – czytamy w
uzasadnieniu do uchwały.
Rada Miasta wyraziła zgodę na
przyjęcie do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP gminy Sośnicowice. Gmina Sośnicowice wyraziła
taką chęć w listopadzie 2012 r. Zgodę na

Foto: Dawid Ciepliński

niespełna 8,4 mln zł. To cena niższa
niż pierwotnie szacowano. I właśnie
to sprawiło, że możliwe stało się ponowne przeliczenie stawek i ustalenie
nowej, niższej opłaty.
Niższa opłata to dobra wiadomość. Jednak jej niedogodną konsekwencją jest konieczność ponownego
złożenia tzw. deklaracji śmieciowej.
- Urząd Miasta dołoży wszelkich
starań, by powtórne składanie deklaracji nastąpiło w sposób jak najmniej kłopotliwy dla mieszkańców – zapewniają
urzędnicy knurowskiego magistratu.
– O szczegółach akcji będziemy na
bieżąco informować za pośrednictwem
Przeglądu. Stosowne wyjaśnienia
znajdą się też na stronie internetowej
urzędu (www.knurow.pl).
Foto: Internet

Decyzja zapadła w ubiegłą środę
podczas nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta. Została podjęta zdecydowaną większością głosów (20 „za” przy 1
„wstrzymującym się” i 0 „przeciw”).
Bez zmiany pozostaje stawka
dla odpadów komunalnych niesegregowanych. To 14 zł miesięcznie
od osoby.
Obniżka wcześniej ustalonej stawki (jeszcze w styczniu) była możliwa
dzięki korzystnemu wynikowi przetargu, który wyłonił firmę mającą zająć się – w imieniu gminy – odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów. Jak
wcześniej informowaliśmy, przetarg
wygrała spółka Komart. Za świadczoną na rzecz samorządu usługę
(przez dwa lata) zaproponowała kwotę

Marszałkowski. W opinii ŚZGiP dokument nie uwzględnia
postulatów i uwag związku
dotyczących konieczności
ustalenia przejrzystych zasad
finansowania ze środków
unijnych przyszłych projektów samorządowych. Zdaniem samorządowców tzw.
lista projektów kluczowych
pomija ważne dla całego województwa przedsięwzięcia. Nie
przewiduje wsparcia dla dróg
lokalnych, ogranicza możliwość udzielania bezzwrotnych
dotacji (proponując natomiast
kredyty) na inwestycje związane z niską emisją. ŚZGiP
domaga się też rozszerzenia
listy dopuszczalnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Chodzi o projekty
związane z rekultywacją terenów poprzemysłowych i
obszarów zdegradowanych
na cele środowiskowe, gospodarcze i społeczne (np. rekreacyjne).
Mając to na uwadze Gmina Knurów
poparła starania związku zmierzające
do uwzględnienia postulatów samorządów w ostatecznej wersji projektu RPO
WŚ na lata 2014-2020.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).

Pierwsza w Knurowie zewnętrzna
siłownia powstała w rejonie Oczka
Wodnego; obiekt cieszy się sporym
powodzeniem u knurowian

włączenie muszą wyrazić Rady wszystkich gmin tworzących KZK GOP. Przystąpić do przewoźnika chce też gmina
Pilchowice. Głosami radnych Knurów
zaaprobował te starania.

SAMORZĄDY CHCĄ WIĘCEJ

Rada Miasta mocą uchwały poparła działania zarządu Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów w sprawie projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020, opracowanego przez Śląski Urząd

/b/

Komart dostarcza
pojemniki i worki

W sobotę, 8 czerwca, spółka Komart rozpocznie dostawę pojemników na zmieszane
(niesegregowane) odpady komunalne oraz
worków do selektywnej ich zbiórki. Kubły
mają pojemność 120 litrów. Trafią do gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej (kamienice). Otrzymają
je właściciele, którzy złożyli deklaracje śmieciowe w Urzędzie Miasta.
Dostawa będzie odbywać się etapami: 8, 15
i 22 czerwca.
Szczegóły zawiera ogłoszenie pt. „Dostawa
pojemników na odpady” na stronie 3 Przeglądu Lokalnego.

GMINA GIERAŁTOWICE. BEZPŁATNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Graty precz gratis

Trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych
w gminie Gierałtowice. To okazja, by pozbyć się
tyleż niepotrzebnych, co i nieporęcznych sprzętów
W pierwsze dwa dni tygodnia
strychy i piwnice oczyścili gierałtowianie. Mieszkańcy Chudowa
rozpoczęli porządki w środę, kontynuując je w czwartek (6.06). W
poniedziałek i wtorek (10-11.06)
gratów z domów pozbywać się
będą przyszowianie, natomiast
przez kolejne dwa dni (12-13.06)
mieszkańcy Paniówek.
Odpady należy wystawić bezpośrednio przed posesje. Trzeba
to uczynić tak, by nie utrudniać
ruchu pojazdów i pieszych
Czego można się pozbyć w

ramach akcji? Odpadów, które ze
względu na rozmiary (ewentualnie
wagę) nie mieszczą się do pojemnika na śmieci niesegregowane. To
na pewno meble (m.in. stoły, szafy,
krzesła, wersalki, fotele), elementy
wyposażenia mieszkań (np. dywany, wykładziny, materace, kołdry,
walizki, lampy), armatura sanitarna
(umywalki, sedesy, spłuczki), ramy
okienne, meble ogrodowe, sprzęt
sportowy, wózki dziecięce, zabawki,
donice, skrzynki, wiadra.
Podczas zbiórki nie będzie odbierany zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny, odpady niebezpieczne (np. farby, lakiery, oleje, smary),
odpady ogrodowe (trawa, liście),
budowlane (belki, panele, drzwi,
grzejniki, rury) i remontowe (gruz),
jak również części samochodowe,
zużyte opony i inne odpady komunalne.
W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z Referatem
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy (tel. nr: 32 30 11 391 lub 32 30
11 392), którego pracownicy udzielą
szczegółowych informacji.
/bw/
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Szpital trapią długi
Foto: Archiwum

Knurowski szpital notuje straty. Sytuacja niepokoi prezydenta
Knurowa, który prosi o wyjaśnienie właściciela, czyli Powiat Gliwicki.
– Placówka zapewnia opiekę medyczną mieszkańcom Knurowa
i ościennych miejscowości – tłumaczy obawy prezydent Rams

Sytuacja szpitala jest trudna, ale – zdaniem starostwa – nie powinna wpływać na
bezpieczeństwo pacjentów

Ponad 200 tys. zł wynosiły w połowie maja
zobowiązania wymagalne spółki z o.o. Szpital
w Knurowie wobec samego tylko PWiK. O
trudnej sytuacji świadczy choćby postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika
sądowego.
Zadłużenie placówki zaniepokoiło knurowski
samorząd. Prezydent Adam Rams zwrócił się do
właściciela spółki – Powiatu Gliwickiego – z prośbą o informacje o kondycji finansowej spółki i jej
wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia
mieszkańców Knurowa. Poinformował o tym
radnych miejskich i powiatowych.
- Sytuacja wywołuje niepokój o przyszłość tej
placówki i jej dalsze funkcjonowanie – czytamy
w piśmie prezydenta do starosty Michała Nieszporka. – Szpital ten zapewnia opiekę medyczną zarówno mieszkańcom Knurowa, jak również
sąsiedzkich gmin nie tylko z powiatu gliwickiego.
Kierując się dobrem pacjenta zwracam się o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji z uwzględnieniem
w szczególności zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców Knurowa oraz regionu.
- Sytuacja finansowa spółki Szpital w Knurowie jest trudna, niemniej jednak nie powinna ona
wpływać na bezpieczeństwo medyczne mieszkań-

ców Knurowa i okolic – odpowiada starosta
Nieszporek. – Przeświadczenie to wynika z
zakończenia przez szpital roku 2012 dodatnim wynikiem finansowym.
- Szpital nie lekceważy swoich wierzycieli
i próbuje zawierać porozumienia na spłatę
ratalną swoich długów, lecz nie zawsze skutecznie – informuje Michał Ekkert, prezes
zarządu spółki. – W miarę posiadanych
środków finansowych spłacamy zadłużenie
w pierwszej kolejności wobec pracowników
i zobowiązania publiczno-prawne oraz za
leki i materiały diagnostyczne, które są niezbędne do zachowania ciągłości udzielania
świadczeń medycznych.
Skąd te finansowe kłopoty?
- Finansowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ nie jest wystarczające
– zbyt niskie – tłumaczy prezes Ekkert.
– Obciążanie dodatkowymi kosztami, np.
obligatoryjnym ubezpieczeniem, wzrostem
składki rentowej, podnoszeniem najniższego wynagrodzenia, wzrostem stawki
VAT skutkującą wzrostem cen m.in. leków,
krwi, odczynników, sprzętu jednorazowego
czy paliwa (transport sanitarny) doprowadziło nasz szpital do zachwiania płynności
finansowej.
Prezes podkreśla, że w z związku z
przekształceniem szpitala w spółkę poniósł
on dodatkowe koszty związane z wyposażeniem i nieruchomościami.
- Sytuacja finansowa szpitala od 2012
roku ulega stopniowej poprawie – przekonuje Michał Ekkert.
- Przy dobrej woli wierzycieli i możliwości
stopniowej spłaty zobowiązań istnieje realna
szansa na poprawę funkcjonowania szpitala
– uważa starosta Michał Nieszporek.
/bw/

informacja własna wydawcy

Dni Knurowa 2013

Impreza dla każdego

Dni Knurowa tuż, tuż... Za dwa tygodnie plac
700-lecia wypełni się spragnionymi dobrej zabawy
knurowianami. Atrakcji i niespodzianek, jak co
roku, nie zabraknie

foto: www.monikabrodka.com

Tegoroczna edycja Dni
W sobotę scena na pla- maczy dyrektor Kosowski.
Knurowa wystartuje w pią- cu 700-lecia ma należeć do
Koncert laureatki polsatowtek, 21 czerwca. Podczas uro- artystów nie stroniących od skiego „Idola” poprzedzi wyczystej akademii wręczone nowoczesnych brzmień, które stęp Goorala, a także młodych
zostaną Laury Knurowa oraz zapewnią słuchaczom daw- lokalnych zespołów, wystąpią
nagrody prezydenta dla dzieci kę energetycznego grania. m.in. Starvin’ Marvin, Krzii młodzieży. Piątkowa inaugu- Gwiazdą wieczoru będzie Mo- kopa czy też grupy muzyków z
racja to jednak dopiero przed- nika Brodka. Dlaczego ona? 
knurowskiego Liceum im. I.J.
smak tego, co będzie czekało
– Gra naprawdę świetne i Paderewskiego, znane z Promieszkańców miasta podczas pełne energii koncerty, a do tego jektu Paderek. Całość zakończy
soboty i niedzieli.
potrafi przyciągnąć ludzi – tłu- pokaz sztucznych ogni.
W porównaniu do
Niedziela będzie nazeszłorocznych Dni
leżeć do dinozaurów polKnurowa, które były
skiego rocka - Czerwoskierowane bardziej w
nych Gitar, na piosenkach
stronę młodych ludzi,
których w ychowało się
tym razem organizatokilka pokoleń Polaków.
rzy zdecydowali się zbiNa scenie zameldują się
lansować nieco weektakże zespoły Centrum
endowy repertuar.
Kultury oraz formacje Bad
– Tegoroczna edycja
Request, Po godzinach, Le
to propozycja zarówno
Fleur, Hanys Bynd i The
dla młodszych miłośniCumpels.
ków muzyki, jak i dla
Należy jeszcze wspostarszych pokoleń, dlamnieć, że niedzielne świętego też postanowiliśmy
towanie rozpocznie msza
zaprosić artystów, któśw. w intencji mieszkańrzy swoimi występami
ców w parafii pw. św. Cyprzyciągną mieszkańryla i Metodego o godz.
ców w każdym wieku
11.30, a po niej w parku
– wyjaśnia Jerzy Koprzy ul. Dworcowej wystąsowski, dyrektor knupi Orkiestra KWK „Knurowsk iego Cent r u m Monika Brodka ma spore grono wiernych
rów” z majoretkami.
fanów, wśród nich na pewno nie brak
Dawid Ciepliński
Kultury.
knurowian
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Knurów. Plac czeKa na naPrawę

Przez dewastacje
nie ma zabawy

- Dlaczego plac zabaw przy szkolnej „Jedynce” jest
zamknięty? – zastanawiają się knurowianie. – To
przez dewastacje, czekamy na naprawę szkód
– wyjaśnia dyrekcja szkoły

Atutem żłobka będzie lokalizacja – w pobliżu bloków, osiedla
domków jednorodzinnych i szkół; na zdjęciu widok z okna
gimnazjalnej „Trójki” na teren, gdzie powstanie placówka
Foto: Justyna Bajko

Knurów. Miasto PrzyMierza się do budowy

Żłobek
pełen słońca

Ktoś nabroił, a cierpią wszystkie dzeci
nie mogąc doczekać się ponownego
otwarcia placu zabaw

Trwają przygotowania do budowy nowego żłobka
dla 75 dzieci. Placówka powstanie w pobliżu
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9

Wiadomość ta z pewnością ucieszy mieszkańców Knurowa, odczuwających brak miejsc w żłobkach.
Ten problem zostanie rozwiązany.
− Żłobek będzie składał się z czterech oddziałów. Każdy przeznaczony
i dostosowany do innej grupy wiekowej. Sale zostaną podzielone na dwie
części: bawialnię o powierzchni 70 m2
i sypialnię − 55 m2 − informuje Wojciech Świerkosz, dyrektor Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatowych.
− Przestrzenie oddzielą przeszklone drzwi, umożliwiające opiekunkom czuwanie nad bezpieczeństwem
dzieci, zarówno bawiących się jak i
śpiących. Maksymalna ilość dzieci w
grupie najmłodszej to 16, w starszej
− do 24.
Projekt żłobka bierze pod uwagę
także ilość ciepła słonecznego docierającego do sal. By było go jak najwięcej, okna w przestrzeniach dla dzieci
będą skierowane na południe, tylko
administracyjne − na północ.
− Dodatkowo w żłobku powstanie
osobna sala rekreacyjna zajmująca
100 m2 na imprezy integracyjne lub
zebrania, mogąca pomieścić dzieci
i rodziców, oraz stołówka dla starszych roczników − dodaje dyrektor
Świerkosz.
W projekcie żłobka wyznaczono
także miejsce na taras z wyjściem do
ogrodu i na plac zabaw. Aby ułatwić
rodzicom komunikację z placówką,
w pobliżu powstanie parking z dojazdem od nowych budynków.
− Trwa faza projektowa, uzgad-

DLA
PRZEGLĄDU
Piotr
Surówka,
zastępca
prezydenta
Knurowa:
- W Knurow i e f u n kc j o n u j e
żłobek dla
24 d z i e c i .
Zapotrzebowanie jest znacznie
większe, toteż wychodząc mu
napr zeciw podjęliśmy decyzję
o budowie nowej placówki tego
typu. Trwa faza projektowa, która
powinna zakończyć się jeszcze
w tym roku. W miarę możliwości
będziemy starać się o fundusze ze
źródeł zewnętrznych, aby odciążyć
miejski budżet.
Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie
z planem, powstanie nowy i funkcjonalny żłobek, który z pewnością
dobrze przysłuży się mieszkańcom
- zwłaszcza tym najmłodszym naszego miasta.
Not. bw

niamy szczegóły.
Projektowanie zostanie zakończone w tym roku. Na wykonanie
miasto będzie starać się pozyskać
dofinansowanie z różnych źródeł
(m.in. w ramach projektu „Maluch”,
WFOŚ), aby w miarę możliwości
odciążyć własny budżet.
Nowo powstający żłobek i więcej oddziałów przedszkolnych to
dobra prognoza na przyszłość oraz
dodatkowy argument „za” dla knurowian planujących powiększenie
rodziny.

Wiosenne słońce zachęca do
spacerów. Pani Krystyna wybrała
się z wnuczką na plac zabaw przy
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1.
Zamiast zjeżdżalni i piaskownicy
było rozczarowanie. Plac od wiosny
jest zamknięty.
− Wisi tylko kartka, że wstęp
wzbroniony ze względu na uszkodzone
urządzenia. Kiedy go otworzą? − pyta
pani Krystyna. – W okolicy mieszka
dużo małych dzieci, a tu na starym
Knurowie nie ma innych placów. Ten
jest ładny, ma gumowe podłoże, coś do
wspinania, ławeczki, zawsze bawiło

się na nim pełno dzieci.
Plac, wybudowany w ramach
programu „Radosna Szkoła”, należy
do Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 1.
− Konieczne jest wyjaśnienie, że
to jest plac szkolny, nie miejski, więc
społeczność lokalna musi mieć świadomość, że korzysta z niego grzecznościowo − tłumaczy Anna Misiura,
dyrektor MSP-1.
Plac często padał ofiarą dewastacji, dlatego szkoła, biorąc pod uwagę
bezpieczeństwo dzieci, zdecydowała
się na zamknięcie miejsca zabaw.

− Plac nie zostanie otwarty dopóki
wykonawca w ramach gwarancji nie
naprawi uchybień − dodaje Anna
Misiura. − Bardzo ubolewamy nad
tą sytuacją, bo także dzieci z naszej
szkoły są pokrzywdzone.
Choć problem zgłoszono wykonawcy już jakiś czas temu, ten zwleka
z podjęciem działań. Szkoła zdecydowała się na pomoc prawną.
Negocjacje trwają. Pytanie, kiedy
na placu pojawią się dzieci wciąż pozostaje otwarte.
jb

reklama

jb

reklama
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Knurów. 75. rocznica Poświęcenia KaMienia węGielneGo w Kościele Pw. św. cyryla i MetodeGo

aby wszyscy jedno byli
To odwołanie do hasła Chrystusa w czterech językach
znalazło się w akcie erekcyjnym, który z kamieniem
węgielnym został wmurowany do ściany za ołtarzem
głównym kościoła pw. św. Cyryla i Metodego. Od tego
wydarzenia minęło 75 lat...
Od pierwszego wykopu ziemi, 8
sierpnia 1937 roku, do poświęcenia
kamienia węgielnego, 29 maja 1938
roku, upłynęło ponad 9 miesięcy. Od
sierpnia do jesieni 1937 roku trwały
intensywne prace związane z wybudowaniem mocnych fundamentów
pod kościół pw. św. Cyryla i Metodego. Żelbetonowe fundamenty - to był
podstawowy warunek wzniesienia
przyszłej świątyni. W Kalendarzu
Ligi Katolickiej czytamy: „Przez zimę
nawieziono przeszło 1000 fur żużli ze
zwałów kopalnianych do zapełnienia
fundamentów, ponieważ kościół
około metr jest wyższy od poziomu i
zwieziono materiały do dalszej pracy, zwłaszcza żwir z Orzesza i cegłę”
(źródło: Kalendarz Ligi Katolickiej,
Katowice 1939, s. 33).
29 maja, po nabożeńst w ie
majow ym, które odprawił ks.
Alojzy Koziełek w tymczasowym
kościele pw. św. Wawrzyńca, wyruszyła procesja na plac budowy
kościoła. Wzięły w niej udział
organizacje kościelne i świeckie.
Na czele kroczyły poczty sztandarowe. Poświęcenia kamienia
węgielnego według rytuału kościelnego dokonał delegowany
przez biskupa katowickiego, ks.
prałat kanonik Karol Skupin,
któr y również w ygłosił homilię. Następnie ks. Koziełek
- budowniczy kościoła - odczytał dokument, który został
włożony do poświęconego kamienia
węgielnego, a ten wmurowany do
ściany za ołtarzem głównym. Dokonał tego Tomasz Mainusz - podmistrz murarski.
W pierwszej części dokumentu
erekcyjnego podane zostały okoliczności związane z budową nowego
kościoła (zbyt mała kubatura tymczasowego kościoła, wybudowanego
w 1926 roku oraz przeniesienie gontowego kościoła z 1599 roku do Chorzowa). Po lewej stronie dokumentu
- patroni kościoła - Cyryl i Metody
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Foto: Krzysztof Gołuch

(według obrazu Jana Matejki) oraz
odwołanie do hasła Chrystusa: „ut
omnes unum - da wsi jedyno budut
- aby wszyscy jedno byli” w języku
łacińskim, rosyjskim, polskim i
cyrylicą.
Trzecia część dokumentu zawiera nazwiska osób, które piastowały
funkcje kościelne (papież, biskupi
śląscy) i świeckie (wojewoda, naczelnik gminy Knurów, Szczygłowice-Krywałd, dyrektorzy kopalni,

koksowni, „Lignozy”). Podana jest
również informacja dla potomnych:
„nowy knurowski kościół buduje się
za pomocą patronatu kościelnego
oraz „Skarbofermu”, którego przedstawicielem był dyrektor generalny
dr Julian Zagórowski. Dokument
zawiera pełny skład ówczesnej Rady
Parafialnej oraz informację, kto poświęcił kamień węgielny.

Przeciąganie liny, słodkości,
tańce i zabawy − 4 czer wca
w Domu Przyjęć „Dominium” dzieci z Plac
ówki Wsparcia Dziennego, prow
adzonego
prze z Polski Czer wony Krzy
ż świę towa ły Dzie ń Dzie cka.
Kinder bal
zorganizowało PCK przy wspó
łudziale Koła Emerytów i Renc
istów. O
dobrą zabawę zadbał Zespół
Duet Centrum.
− Sponsorzy dopisali, o słod
ycze zadbało „Dominium”, a
nagrody w
konkursach ufundowali wice
dyrektor szpitala Henr yk Hibs
zer i radny
Eugeniusz Tymoszek − mów
ią organizatorz y.
Na zakończenie zabawy dzie
ci otrz ymały paczki przygoto
wane przez
PCK.
jb

reklama

Maria Grzelewska

Knurów

Po angielski do biblioteki

Czy nauka języka Szekspira może być zabawna? Tak! Aby się
o tym przekonać, należy odwiedzić Miejską Bibliotekę Publiczną
Filię nr 2
Komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl jest bezpłatny, przeznaczony dla dzieci od
6 do 12 lat.
− Kurs składa się z kilkunastu
gier, karaoke, filmów, fotorelacji i
ćwiczeń − mówią organizatorzy. −
Wystarczy, aby dziecko uczyło się
w bibliotece dwa razy w tygodniu
przez niecałą godzinę, aby w ciągu
kilku miesięcy można było zobaczyć

pierwsze efekty nauki.
Kurs to połączenie przyjemnego z poż y teczny m. Zamiast
nudnego wkuwania słówek − zabawy z bohaterami gier i filmów.
Oczywiście po angielsku! W czasie
nauki dzieci poznają ponad tysiąc
zwrotów przydatnych w komunikowaniu się z ludźmi z całego
świata. Nad młodymi adeptami
angielskiego czuwać będą pra-
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cownicy biblioteki. Każde dziecko
po zakończeniu kursu otrzyma
specjalny certyfikat.
Knurowska placówka otrzymała kurs dzięki udziałowi w projekcie
„FunEnglish w bibliotece”. Więcej
informacji na temat komputerowego kursu udziela MBP Filia nr 2, al.
Lipowa 12, tel. 32 332 63 94, e-mail:
bibiloteka.knurow@op.pl.
jb
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Szczygłowice. Wędkarski Dzień Dziecka

Zawody odbyły się w sobotnie
przedpołudnie na stawie Jaskinia.
– Kiedy rano wstałem, to jeszcze
padało - mówi Leszek Rejkowicz,
prezes Koła Wędkarskiego przy
KWK Szczygłowice. – Ale podczas
zawodów nie spadła ani jedna kropla
deszczu.
Do zawodów przystąpiło 53 młodych wędkarzy – 19 w kategorii
wiekowej 7-10 lat i 34 w przedziale
wiekowym11-15 lat.
W młodszej grupie najlepszy
okazał się Patryk Walder, natomiast
kolejne miejsca na podium zajęły
Julia Szewczyk i Julia Drost. Wśród
starszych dzieci bezkonkurencyjny
był Daniel Nykiel, drugie miejsce

Przy Jaskini dobry haczyk
Foto: Dawid Ciepliński

Patryk Walder i Daniel Nykiel okazali się najlepsi
w zawodach wędkarskich zorganizowanych przez Koło
Wędkarskie przy KWK Szczygłowice

przypadło Szymonowi Wesołowskiemu, a trzecie Karolowi Jędrzejewskiemu. Ponadto w ręce zwycięzców
trafiły okazałe puchary.
Nie było przegranych. Każde
dziecko otrzymało nagrodę, paczkę
ze słodyczami oraz poczęstunek.
Nagrody, m.in. sprzęt turystyczny,
sportowy i wędkarski, wręczyli wędkarzom samorządowcy - prezydent
Knurowa Adam Rams, wiceprezydent Piotr Surówka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Pach i
Joachim Machulik - przewodniczący
Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji
i Promocji Zdrowia Rady Miasta.
DC

podziękowania

Foto: Dawid Ciepliński

Organizatorzy serdecznie dziękują
sponsorom zawodów

Ku zadowoleniu dorosłych wędkarzy do hobby przekonuje się coraz więcej dzieci i młodzieży; na
zdjęciu młodzi uczestnicy zawodów wraz z gratulującymi im samorządowcami i organizatorami

Foto: Zbigniew Chodak

Knurów. Dzień Dziecka nad wodą

Złowili ryby i nagrody

Pomimo niesprzyjającej aury 151 młodych
wędkarzy uczestniczyło w zawodach wędkarskich
zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka nad stawem
Moczury
wykazał się Sebastian Jonda, któremu
przypadła nagroda główna – rower.
Drugie miejsce zajął Wiktor Stawicki,
a trzecie Mateusz Banz.
Każdy uczestnik zawodów otrzymał paczkę ze słodyczami. Nagrodami rzeczowymi obdarowywano
wędkarzy, którzy mogli pochwalić
się połowem, bez względu na rozmiar
i wagę „upolowanej” ryby.
Honorowanie najlepszych psuła
pogoda, ale uczestnicy zawodów nie
narzekali.
– Na szczęście podczas zawodów
obyło się bez deszczu – zauważa Da-

mian Chlubek, prezes organizującego zawody Koła Wędkarskiego nr 28
Polskiego Związku Wędkarskiego.
Prz y jemność w ręcza nia nagród przypadła samorządowcom.
Młodym wędkarzom gratulowali
prezydent Knurowa Adam Rams,
zastępca prezydenta Piotr Surówka,
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Jerzy Pach i Joachim Machu li k
- przewodniczący Komisji Sportu,
Tur ystyk i, Rek reacji i Promocji
Zdrowia Rady Miasta.
DC
Foto: Zbigniew Chodak

Współzawodnictwo odbywało się
w dwóch kategoriach wiekowych: 5-9
lat i 10-14 lat z podziałem na chłopców i dziewczynki.
Wśród młodszych dziewczynek
zwyciężyła Weronika Głowacka, a
tuż za nią uplasowały się Oliwia Kruk
i Natalia Staniczek. Wśród chłopców
najlepszy okazał się Patryk Kempa,
który wyprzedził Mateusza Wasilewskiego i Wojtka Walczyka.
W grupie starszej wygrała Magdalena Poloczek przed Magdaleną
Chodak i Julią Herdziną. W kategorii
chłopców największym połowem

Wędkowanie to dobry sposób na ukojenie starganych codziennym stresem nerwów

8

Nagrodę główną ufundował Z.Z. Solidarność’80 Kopalni
„Szczygłowice”. Pozostali sponsorzy: Dyrekcja Kop. Knurów-Szczygłowice, MOSiR Knurów, Koło Wędkarskie przy
Kop. Szczygłowice, firma EL-TECH Zbigniew Ogórek, Zakład
Wod-Kan Wiktor Wiśniewski, Mikrobud Stefan Baron, Zakład
Usługowo-Handlowy T. Rudzki i J. Wymysło, Sklep wędkarski Krzysztof Glania, Maria i Artur Duda, Sklep Budowlany
Mateusz Pogoda, firma EKO Ogród Jan Twardoch, Eugeniusz
Tymoszek, Zakład Kamieniarski IMPERIAL Adam Kancelista,
Sklep Radiotechnik Wojciech Glania, Leszek Rejkowicz, firma Alfa-System Internet-Telewizja Knurów, G&G Hurtownia
farb i tapet Rybnik, Tomasz Drobik, Związki Zawodowe Kop.
Szczygłowice: ZZ Górników, ZZ Solidarność, ZZ Kontra, ZZ
Górników Dołowych, ZZ Ratowników, ZZ Sierpień’80, ZZ
Przeróbki, Robert Wesołowski, Zakład Zegarmistrzowski
„MERKURY” Dariusz Bednarczyk.

Do wędkarstwa garną się także dziewczęta; na zdjęciu laureatki
zawodów z samorządowcami i organizatorami
podziękowania

Podziękowania dla sponsorów
Organizatorzy oraz uczestnicy zawodów wędkarskich bardzo dziękują sponsorom zawodów. Wyrazy wdzięczności
otrzymują: MOSiR Knurów, KWK Knurów-Szczygłowice,
Pełnomocnik ds. Promocji Zdrowia, Prezes LWSM, ZZ Kadra
Ruch Knurów, KOMART, radny M. Sanecznik, JUPI J. Piotrowski, ZZG w Pol. Ruch Knurów, ZZ Przeróbka Ruch Knurów,
ZBP Szwan i Golec, REMBUD, IMPERIAL, Sklep Kolonia,
WZZ Sierpień’80, Ruch Knurów, RAWIMEX, PARKAP, K.
Maćkiewicz, FORD CITY CAR, NSZZ Solidarność Ruch Knurów, MARWO, DOMINIUM, PHU SAVEX, Sklep wędkarski K.
Glania, WOBLER, KARAŚ, U BODZIA, CEZAR, FANABERIA,
LUPUS, S. Żurek, P. Gorzawski, radny J. Pach, ADAMPOL,
Gmina Gierałtowice, PREFREM, Gmina Pilchowice, AUTOMECHANIKA-FORNAGIEL, AUTOMANIEK, HiG FURGOŁ, ZRB P.
Janicki, MISTRAL, FREZMETZ, W. Purzycki, radny J. Szydło,
RIMO, MIXELECTRONICS, członkowie Koła PZW nr 28.
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Knurów. Koncert przy świątyni

Hallelujah!

Foto: Dawid Ciepliński

Już po raz osiemnasty chórzyści
gimnazjalnej „Trójki” pod batutą
Jacka Żyły przyciągnęli tłumy widzów
na coroczny Koncert Pieśni Religijnej

W czasie godzinnego występu chór
zaprezentował się przed świątynią pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.
– Ze względu na duży skład wykonawczy
zdecydowaliśmy, że w tym roku lepiej będzie
zagrać na zewnątrz – wyjaśnia Jacek Żyła,
dyrygent chóru.
Gimnazjaliści śpiewali głównie utwory z
repertuaru polskiego popowo-gospelowego
chóru chrześcijańskiego Trzecia Godzina
Dnia, m.in. „Uratowani” czy „Błogosław
duszo moja Pana”. Nie mogło oczywiście
zabraknąć „Barki” czy „Hallelujah”, które
stały się już znakiem rozpoznawczym chóralnych koncertów.
Piosenki wykonywały solistki – Dajana
Bełka, Anna Długosz, Karolina Kołodziejczak, Sylwia Lipka, Monika Stasiak i
Aleksandra Śmieja. Towarzyszył im zespół
instrumentalny w składzie: Wiktor Kołodziej (gitara), Aleksandra Kutypa (gitara
klasyczna), Dominika Linardt (f let poprzeczny), Dominik Olejniczak (perkusja),
Arkadiusz Smołka (keyboard) i Mateusz
Styczeń (gitara solowa).
Chórzyści zostali nagrodzeni gromkimi
brawami. Kolejny taki koncert za rok.
– Jeśli oczywiście dalej będą chcieli nas
słuchać – śmieje się Jacek Żyła.
O to akurat martwić się nie powinien,
ponieważ koncert rok w rok przyciąga tłumy
widzów.
DC

Knurów, Bargłówka. Dzień dziecka na „Rancho u Marka”

Jubileusz Schola Cantorum

45 lat na scenie

Plucha nie
wystraszy malucha
Foto: Archiwum TMK

Przejażdżka konna i na wozie niczym z westernu,
strażackie ćwiczenia i test „wypasionego” radiowozu.
To nie wszystko, co dla dzieci przygotowali dorośli
z Towarzystwa Miłośników Knurowa i policjanci
z knurowskiego rejonu IPA

Cóż za frajda wdrapać się na prawdziwy wóz strażacki z drabiną...

Pretekst oczywisty: Dzień Dziecka.
- Pogoda kaprysiła, ale nie daliśmy się deszczowej aurze – zapewniają organizatorzy dziecięcych atrakcji,
którzy zaprosili milusińskich na
„Rancho u Marka” w Bargłówce.
Faktycznie, atrakcji nie zabrakło.
Dzieci, większość to wnuki słuchaczy

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Knurowie, nie mogły narzekać na
nudę.
Ich uwagę skupił efektowny
pokaz jazdy konnej, chwilę później
ogromną frajdę sprawiła przejażdżka wozem jak z westernu. Każdy
mógł też poczuć się prawdziwym
strażakiem – okazję ku temu dały
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Młodzieżowy Chór Schola Cantorum działający
przy Zespole Szkól im. I.J. Paderewskiego świętuje
swoje 45-lecie
Jubileuszowe obchody roz- o godz. 17, jubileuszowy koncert w
pocznie uroczysta msza święta w Liceum Ogólnokształcącym im. I.
kościele św. Cyryla i Metodego, w J. Paderewskiego. Wystąpią Schola
intencji obecnych i byłych człon- Cantorum i Slavica Musa.
ków chórów − 7 czerwca (piątek) o
jb
godz. 19. Dzień później, 8 czerwca
informacja własna wydawcy

prawdziwe wozy bojowe. Nie obyło
się bez uruchomienia alarmowej
syreny... Nie zabrakło chętnych do
przetestowania radiowozu i profesjonalnego pobierania... odcisków
palców. Podziw malców wzbudził
popisowy pokaz musztry wojskowej
w wykonaniu młodzieży klasy mundurowej Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie. Słodkości, gry,
konkursy i zabawy dopełniały pełne
wrażeń sobotnie popołudnie.
Było przyjemnie, ale i pożytecznie. Imprezie towarzyszyła zbiórka
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Zorganizowali ją
słuchacze UTW w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji Ziemia i
Ludzie.
- Warto było, radosne twarze
dzieci były najlepszym podziękowaniem za przygotowanie imprezy
– mówią organizatorzy. – Duża w
tym zasługa policjantów z Wydziału
Ruchu Drogowego i I Komisariatu w
Gliwicach, strażaków z knurowskiej
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz
uczniów klasy mundurowej ZSZ nr 2
pod opieką Katarzyny Szwarczyńskiej.
Wszystkim serdecznie dziękujemy...
Oprac. b
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rozmaitości

rozrywKa nr 23/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- do wyGrania Podwójny bilet do Kina

Maciej niedziela z Gierałtowic

aleksandra nowakowska z rybnika

Maja dębicka z Knurowa

zuzanna Komorowska z rybnika-Kamienia

ur. 25.05.2013 r., 3790 g, 54 cm

ur. 28.05.2013 r., 3220 g, 51 cm

hanna Michalik z leboszowic

ur. 28.05.2013 r., 3830 g, 56 cm

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

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wk i z nr. 21/2013 brzmiało: „Błotnik ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Damian Stanik. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

julia smuda ze stanicy

ur. 29.05.2013 r., 3100 g, 51 cm

23

adrian Żuromski z czerwionki

ur. 25.05.2013 r., 3220 g, 51 cm

ur. 28.05.2013 r., 4150 g, 54 cm

Marta błaszak z Pilchowic

ur. 29.05.2013 r., 3110 g, 52 cm

Marta dudek z Knurowa

ur. 30.05.2013 r., 3090 g, 51 cm

Mikołaj cielecki z Knurowa

ur. 1.06.2013 r., 3720 g, 54 cm

ur. 2.06.2013 r., 3690 g, 52 cm

oliwia Matuszak z leszczyn

Maja szymanowicz z Knurowa

W knurowskim Kinie Scenie Kulturze trwa właśnie drugi etap wymiany ecofonów
na sali kinowej (popielate obicia ściany zapewniające wyciszenie, wygłuszanie i
wytłumianie pomieszczenia). Dzięki zmianom wnętrze obiektu zostanie odnowione,
a pierwsze seanse w odświeżonej sali zostaną wyświetlone w połowie czerwca.

OD 27 MAJA DO 14 CZERWCA
KINO NIECZYNNE Z POWODU REMONTU
10

ur. 3.06.2013 r., 3100 g, 53 cm

ur. 3.06.2013 r., 3350 g, 54 cm
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STANICA. FESTIWAL DLA SMAKOSZY

Mała Antosia (na zdjęciu na rękach mamy) poruszyła serca wielu ludzi, wszyscy
wierzą, że dziewczynka kiedyś stanie na nogi...

Do 10 czerwca organizatorzy
II Festiwalu Żuru czekają na chętnych
do gotowania. Impreza odbędzie się
30 czerwca w Stanicy. Jest więc czas,
by dopracować przepis, a potem rzucić
jury i smakoszy na kolana
To będzie pełna smaku niedziela. Na „dzień dobry” przewidziano
występ kabaretu Andrzeja Misia (o
godz. 15). O godz. 16.30 rozpocznie
się prezentacja konkursowa o tytuł
Żuroklety. Wyniki poznamy o godz.
18. Godzinę wcześniej do tańca zaprosi biesiadników zespół Freje.
Uczestnikami konkursu mogą
być Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, osoby prywatne i inne
organizacje. Ich zadaniem będzie
przygotowanie żuru i zaprezentowanie go na festiwalu, a także przygotowanie wiersza, piosenki lub opowiadania na temat żuru. Dla wszystkich
uczestników przewidziane są dyplomy i drobne upominki.

Zgłaszać można się do poniedziałku poprzez przesłanie karty
zgłoszenia pod adresem: Jolanta
Kowol, 44-145 Stanica, ul. Wojtowa
15 (kontakt telefoniczny pod nr.
793 420 320). Szczegółowe informacje (w tym karty zgłoszenia i regulamin imprezy) są dostępne na stronie
internetowej www.pilchowice.pl.
Imprezę organizuje Stowarzyszenie Samorządowe Mieszkańców
i Przyjaciół Gminy Pilchowice „Razem w Przyszłość” przy współprac y Gminnego Ośrod ka Ku ltur y
w Pilchowicach, Koła Gospodyń
Wiejskich w Stanicy i gliwickiego
Starostwa Powiatowego.
/sisp, bw/

foto-migawka

Foto: Archiwum stowarzyszenia

Kto nawarzy żuru

KNURÓW. TENISIŚCI ŁĄCZĄ PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Gem, set i mecz dla Antosi

Zagrali o zwycięstwo i prestiż, ale nade wszystko dla Antosi
Wieczorek. Zrezygnowali z nagród i pucharów, przeznaczając
wpisowe na leczenie małej knurowianki. Mowa o uczestnikach
turnieju tenisa ziemnego zorganizowanego przez
stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat
Kiedy Krzysztof Wochnik rzucił
pomysł, by zagrać podwójnie – w
imię sportowej rywalizacji i dla Antosi – tenisiści przyklasnęli. Do zawodów przystąpiło 20 zawodników,
tworzących 10 teamów deblowych.
Emocji nie brakowało, tak jak
efektownych i finezyjnych zagrań.
W tej ciekawej rozgrywce najlepsi
okazali się Janusz Wawrzynek i Roman Siwek, którzy w finale wygrali
z Pawłem Żakiem i Przemysławem
Żakiem. Trzecie miejsce zajęli Dawid Wochnik i Sławomir Szlachta,
czwarte – Bogusław Bykuć i Kazimierz Kozaczkiewicz, natomiast pozostałe Krzysztof Wochnik i Andrzej
Trela, Kamil Kardas i Krzysztof
Orzechowski, Marian Kobza i Janusz
Bochenek, Jerzy Miszczyszyn i Dariusz Ryndak, Tadeusz Michniewicz

i Tomasz Baron oraz Krystian Kijak
i Tomasz Bozig.
- Dobrych pomysłów nigdy dość.
A takie, które sprawiają przyjemność
i przynoszą realne korzyści powinno
się mnożyć na pęczki – uważają

członkowie stowarzyszenia Moja
Gmina Nasz Powiat. – Zachęcamy
wszystkie organizacje do działań
pomagających Antosi Wieczorek.
D.R., bw

Ratujemy nóżki Antosi

Dziewczynka urodziła się 21 marca 2012 r. Badania wykazały u niej bardzo
rzadki zespół wad wrodzonych. W obrębie śródręcza i palców widocznych
jest jedynie 8 kości z 22, ustawione są niefizjologicznie. Występuje poważny
niedorozwój stóp, w lewej posiada tylko trzy paluszki, a w prawej dwa.
Lekarze mówią, że jest szansa, aby Antosia mogła stanąć na swoich nóżkach, ale koszty leczenia są ogromne (1 mln zł). Jeżeli się nie powiedzie,
Antosia najprawdopodobniej będzie poruszać się na dwóch protezach.
Do tej pory, dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli, udało się zebrać blisko
580 tys. zł na leczenie dziewczynki.
Więcej o małej knurowiance i akcji dowiesz się ze strony www.antoninawieczorek.pl.
informacja

KNURÓW
„Dzień Przedsiębiorczości” w Technikum nr 1 upłynął pod znakiem rozmów
o nowoczesnej bankowości i ... jedzeniu. Klasa II TET zaprezentowała
biznesplan restauracji „Cynamon” a goście z Banku PKO SA opowiedzieli
o bankowych meandrach. Nie zabrakło piosenek w wykonaniu Zofii Pietras
oraz skeczów. Na zakończenie klasa oraz liderki projektu Kinga Regiec
i Patrycja Skrobisz otrzymała certyfikaty i nagrody od fundacji Viribus
Unitis. Nad działaniami przedsiębiorczych uczniów czuwały nauczycielki:
Iwona Szczygieł i Marzena Kolenda.

Foto: Archiwum MG-3

jb

Świeże, górskie powietrze, widok na Turkówkę (835 m n.p.m.) i Bukowinkę (935 m n.p.m.), poniżej wartki Dunajec. Gdzie? A w... Knurowie. Tym
w Małopolsce, liczącym niespełna pół tysiąca mieszkańców. Niedawno
odwiedzili go uczniowie klas IIe i II f gimnazjalnej „Trójki” z opiekunami
– Barbarą Bismor, Przemysławem Kopieckim, Aleksandrą Pach i Kingą
Nikiel. – Spotkaliśmy wyłącznie życzliwych knurowian – zapewniają nastolatki, zachęcając do odwiedzin małopolskiego imiennika.

Amanda Dmowska (IIe)
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Piknik
rodzinny
Związek zawodowy
Kontra zaprasza na
Piknik Rodzinny dla
pracowników kopalni
Knurów-Szczygłowice
i mieszkańców
Knurowa
Impreza odbędzie się w sobotę,
8 czerwca, w Knurowie na placu za
Biedronką przy ul. Niepodległości
(wcześniej planowano zabawę na Placu 700-lecia, ale zrezygnowano z tego
ze względu na rozmokły ulewami
teren). W programie na popołudnie
przewidziano koncert orkiestry
dętej (godz. 15) i występ zespołów
działających przy Centrum Kultury
w Knurowie (godz. 16-19). Wieczór
upłynie w rytmach disco polo. O
godz. 19 na scenie pojawi się zespół
Tarzan Boy, a o godz. 20.30 zagra i
zaśpiewa zespół Milano.
Wśród dodatkowych atrakcji
warto wymienić wesołe miasteczko
i dmuchańce, nie zabraknie dobrze
zaopatrzonego bufetu.
/bw/
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Do wynajęcia kawalerka. Knurów. Tel.
505 267 207

EDUKACJA

dam PRACĘ

23/13

Pr zedszkole Planet a Dziec i og ł asz a
nowy nabór. Opłata stała 250 zł. Tel.
502 501 984

Do wynajęcia lokal, idealny na biuro lub
salon fryzjerski. Knurów. Tel. 792 001 764

23/13

23-24/13

Do wynajęcia mieszkanie 38 m2 w Knurowie. Tel. 603 240 128

23/13

sprzedam

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, I
piętro, 48 m2. Tel. 502 215 904

Sprzedam stemple budowlane 320 szt., dł.
2,8 m oraz deski szalunkowe 6 m3. Tanio.
Tel. 601 462 766

23-24/13

Sprzedam dom dwurodzinny, ul. 1-go Maja.
Tel. 32 236 23 10

Praca w barze (sezonowa), Gierałtowice.
Tel. 510 119 325

23-26/13

Do roznoszenia ulotek zatrudnię. Tel.
793 602 405

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

Firma Matuszek przyjmie do pracy kierowcę z prawo jazdy kat. D (autobus). Może być
emeryt. Tel. 32 236 11 11

Z at r udni ę ksi ęgową /- ego do biura
rachunkowego w Pilchowicach. CV na
biuro@jurczyga.com

23/13

22-23/13

19-24/13

20-23/13

FUH Przybyła&Banasik poszukuje pracowników na stanowisko: płytkarz, stolarz. Tel.
784 449 717
23/13

23-24/13

23-27/13

SZUKAM PRACY

Sprzedam dom, Knurów ul. Wolności. Tel.
601 462 766
23-27/13

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

Sprzedam garaż murowany przy ul. Targowej, zadbany, w dobrym stanie. Tel.
691 512 052

5-odw.

23-24/13

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 271 06 05

23-30/13

Azbest, demontaż, dekarstwo, 10 lat gwarancji, ocieplenia, okna. Tel. 792 013 569

Spr zedam lokal handlow y wolnosto jący, pow. 30 m 2 , Szczyg łowice. Tel.
502 122 875

21-49/13

23-24/13

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

Sprzedam mieszkanie w domu prywatnym.
Tanio. Tel. 661 179 747

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

23-24/13

Sprzedam mieszkanie w Knurowie. Tel.
690 003 193, 887 684 894

2/13-odw.

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

23/13

Sprzedam ogródek działkowy w Szczygłowicach koło kopalni. Tel. 607 269 261

10-odw.

21-23/13

MOTORYZACJA

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

18-26/13

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/13-odw.

Malowanie, tapetowanie, gładź, panele.
Tel. 512 878 630
20-23/13

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

7-odw.

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

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

23-30/13

7-odw.

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

Murarz, cieśla, zbrojarz szuka pracy. Tel.
693 097 034

23-30/13

23-26/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

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

1/13-odw.

1/13-odw.

Spr zedam Fiata 126 p., 9 6 rok. Tel.
690 003 193

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

23/13

1/13-odw.

S p r z e d a m F i a t a U n o , 9 6 r o k . Te l .
690 003 193

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/13-odw.

23/13

INFORMACJA

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. Tel.
507 799 766
19-28/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220
23-26/13

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

1-26/13

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

18-44/13

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
29,15 m2 (III piętro) przy ul. Szpitalnej 8.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

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

DYŻURY RADNYCH

15-51/13

Wakacje tuż tuż, gotówka na już. Zadzwoń
– sprawdź naszą ofertę. Tel. 32 236 71 13

23-27/13

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/13-odw.

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

9-44/13

Wykonujemy więźby dachowe, oblachowania, blachy, papy termozgrzewalne, dachówka ceramiczna, gont. Tanio i solidnie.
Tel. 693 197 539
21-26/13

W y ko ń c ze n i a w n ę t r z, r e m o nt y. Te l.
605 875 102
21-33/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 11.06.2013 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Wilsona
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

Wypełnij ankietę
i weź udział w losowaniu tabletu
Rozstrzygnięcie nastąpi podczas Dni Knurowa
przed koncertem Moniki Brodki.

Imię i nazwisko: ….........................................................................
tel. kontaktowy: …........................................................................
adres e-mail: …..............................................................................
Przedział wiekowy:
18-25 lat

26-35 lat

powyżej 36 lat

Ankieta dotycząca internetu
1) Czy posiadasz dostęp do internetu? ..............
a) jeżeli tak, to o jakiej przepustowości ..............
2) Kiedy po raz ostatni korzystałeś/korzystałaś z internetu? ..............
3) Czy korzystasz z poczty elektronicznej?..............
4) Jeżeli korzystasz z Internetu, to w jakim celu?
(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
przeglądanie stron WWW

korzystanie z poczty e-mail

gry on-line		

korzystanie z portali społecznościowych

poszukiwanie muzyki,

zakupy on-line

filmów, gier
inne (jakie) ...................................................................................................

5) Ile Twoim zdaniem powinien wynosić miesięczny koszt abonamentu
za internet o prędkości 50 Mb/s..............
6) Czy jesteś zadowolony ze swojego internetu? …...............................
Wypełnioną ankietę odeślij do redakcji Przeglądu Lokalnego
(44-190 Knurów, ul. Niepodległości 5). Zgłoszenia przyjmujemy
do 19.06.2013 r.
Fundatorem nagrody jest Grupa MULTIPLAY
– Operator usług INTERNET TELEFON TELEWIZJA
/www.multiplay.pl/.
Zgodnie z treścią art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów kontaktowych w celach marketingowych, a ponadto, że zostałem poinformowany o możliwości wglądu w te dane, jak i pozostałe
udostępnione Operatorowi CZARNET s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek, ul. Kolejowa
175, 43-178 Ornontowice oraz o możliwości ich korekty oraz wniesienia sprzeciwu co do
dalszego ich przetwarzania.
Zgodnie z treścią art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie, adresu
poczty elektronicznej, oraz numerów telefonów kontaktowych w celach marketingowych, a
ponadto, że zostałem poinformowany o możliwości wglądu w te dane, jak i pozostałe udostępnione Operatorowi G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski, ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów, oraz o
możliwości ich korekty oraz wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.

Do wynajęcia garaż przy ul. Targowej. Tel.
605 100 882
21-23/13

Do wynajęcia kawalerka w Knurowie. Tel.
792 001 764

…...........................................................
Data i podpis wypełniającego ankietę

23/13
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Foto: Piotr Skorupa

sport
Uczestnicy biegu byli dopingowani przez aktywną grupę kibiców

Bieg organizowany przez Czesława Nowaka
(z prawej) honorowym patronatem objął m.
in. prezydent Knurowa - Adam Rams (z lewej)

Tuż przed startem najmłodszych

Przegląd Lokalny Nr 23 (1057) 6 czerwca 2013 roku

- klasa I – dziewczęta – 1.
Wioletta Wojnowska, 2. Zuzanna Szuma, 3. Dominika
Łoza, – chłopcy – 1. Karol Szymanik, 2. Dawid Nieradzik, 3.
Kacper Steiman,

Fragment zajęć piłkarskich

Dzień Dziecka
z MOSiR-em

Tegoroczny Dzień Dziecka
był dla Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji okazją do
zaproponowa nia m łody m
knurowianom spędzenia czasu na sportowo. Kilkunastu
adeptów futbolu pod opieką instruktora wykonywało
podstawowe ćwiczenia nakierowane przede wszystkim
na koordynację ruchową i
motorykę. Po 90-minutowym
wysiłku na młodych piłkarzy
czekały soki i słodkie upominki. Nagrody przypadły także
za pot wylany na boisku do
siatkówki. Dziewczęta, które
rywalizowały w tradycyjnej,
jak i plażowej odmianie tej

dyscypliny, oprócz słodkości
otrzymały okolicznościowe
medale i dyplomy. – Nasza
młodzież jak zwykle nie zawiodła i licznie przybyła na
kompleks boisk wielofunkcyjnych. Przy okazji chcielibyśmy
zapowiedzieć, że już wkrótce
planujemy dla najmłodszych
kolejne atrakcje. Będą to m.in.
turnieje siatkówki plażowej 2osobowej oraz turnieje piłkarskie dla szkół podstawowych i
gimnazjalnych – powiedzieli
instruktorzy w knurowskim
MOSiR-ze Zbigniew Rabczewski i Patryk Pietraczyk
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

PiSk

podziękowania

Serdeczne podziękowanie
za pomoc i wkład finansowy
bez którego nie odbyłby się
XXII MIĘDZYNARODOWY BIEG MŁODOŚCI 2013
AIB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., powiat
gliwicki dotacja ze środków powiatu gliwickiego, mosir knurów,
PRODUCENT PRZYCZEP WIOLA GLIWICE, GRUPA Górnośląska
SPÓŁKA Ubezpieczeniowa Gliwice, ALBUD Knurów, KOMPANIA
WĘGLOWA S.A., BIOPELL Sp. z o.o. Knurów, Przedsiębiorstwo
Energetyczne MEGAWAT Gliwice, HEMILAB SP. Z O.O., Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Knurów,
Górnośląska Spółka Brokerska Gliwice, Kompanijny Ośrodek
Szkolenia w Knurowie, CARBO TRANS WILCZA, AUDI Grażyna i
Robert Wagner Gierałtowice, MAXPOL Kuźnia Raciborska, IVET
Producent Palet i Biomasy knurów, B.B. – POL Bogdan Bochnia
Ruda Śląska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. Gliwice, PUB DOLCE VITA KNURÓW, BUD – METALLCO
ŻERNICA, APTEKA Św. Barbary, Dyrekcja KWK KNURÓW
- SZCZYGŁOWICE, ZZG W POLSCE KWK SZCZYGŁOWICE, SANIT GLIWICE, Wójt Gminy Gierałtowice, MAŁA KWIACIARNIA
KNURÓW, BANK PEKAO SA KNURÓW, PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE WEGA SOSNOWIEC, Hurtownia Pionier Gliwice,
Bednarek Sport

Uczestniczki turnieju siatkarskiego

foto-migawka
Emilia Flis i Nikola Zaborowska – knurowskie medalistki
ostatnich Mistrzostw Polski juniorek w wyciskaniu
sztangi leżąc. Jako ciekawostkę dodajmy, że Emilia
i Nikola fantastycznie radzą sobie nie tylko ze sztangą,
ale i na… boisku piłkarskim, czego efektem był awans
z zespołem Miejskiego Gimnazjum nr 2 do finału
rozgrywek na szczeblu województwa.

Serdec zne podziękowanie dla prezydenta Miasta
Knurów Adama Ramsa, staroście Powiatu Gliwickiego
Michałowi Nieszporek oraz zastępcy prezydenta miasta
Knurów Piotra Surówki za pomoc w organizacji XXII
Międzynarodowego Biegu Młodości w Knurowie
Szczególne podziękowania dla za pomoc w organizacji XXII
Międzynarodowego Biegu Młodości dla:
- Sławomira Grabowskiego Wiola Gliwice za wypożyczenie
sceny
- Dyrektora MOSIR Knurów Krzysztofa Stolarka
- KWK Knurów Szczygłowice dyrektor Roman Noga
- Działaczy Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie
- Policji w Knurowie oraz Straży Miejskiej Knurów
- dyrek torom, nauczycielom za udział w biegu dzieci
i młodzieży
- redaktorom i dziennikarzom Przeglądu Lokalnego, Tygodnik
Regionalny NOWINY, IRG i Arttelekom.
- wszystkim pozostałym osobom którzy pomagali przy
organizacji
Składa Prezes AKB Czesław Nowak

Foto: Eugen

Jak to bywa w sportowej
rywalizacji, jedni uczestnicy
Biegu Młodości cieszyli się z
udanego występu, inni przekraczali linię mety ze łzami
w oczach, bowiem tym razem
wygrać się nie udało.
Organizatorzy próbowali
zadowolić zarówno tych najlepszych, jak i tych, którzy zajęli dalsze lokaty. Każdy mógł
liczyć na wspomniany już
słodki poczęstunek, a nagrody
rzeczowe trafiły nie tylko do
tych, którzy wywalczyli miejsce na podium. A skoro mowa
o podium, to przedstawiamy
najlepszych w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
- „zerówka” – dziewczęta
(bez podziału na miejsca)
– Wiktoria Kochowska, Wiktoria Bralik, Lena Jankowska,
Zofia Trela, Oliwia Kremplewska, Milena Trybała, - chłopcy – Jakub Nowak, Bartek
Kobiałka, Karol Rządeczka,
Kacper Seliga, Dominik Kondratowicz, Piotr Koczorek,
Foto: Piotr Skorupa

Liczba uczestników kolejnej
edycji Biegu Młodości zaskoczyła organizatorów do tego
stopnia, że musieli przygotować
dodatkowe zestawy słodkiego
poczęstunku. – Taki problem
to nie problem – komentował
dyrektor biegu i jednocześnie
prezes Amatorskiego Klubu
Biegacza, Czesław Nowak. –
Cieszę się, że w imprezie, którą
organizujemy z okazji Dnia
Dziecka wzięło udział grubo
ponad trzystu młodych biegaczy.
Począwszy od przedszkolaków, a
skończywszy na uczniach szkół
gimnazjalnych.
Impreza biegowa w szczygłowickim parku NOT zgromadziła nie tylko młodych
sportowców, ich rodziców i
nauczycieli oraz trenerów,
ale również przedstawicieli
władz samorządowych oraz
reprezentację sponsorów, bez
których trudno dzisiaj wyobrazić sobie organizację jakiejkolwiek imprezy.
Nim na trasę wybiegli najmłodsi, głos zabrał prezydent
Knurowa Adam Rams, któremu ta dyscyplina nie jest obca,
wszak w swoim sportowym
CV ma udział w wielu imprezach biegowych. W tym
tych najważniejszych, czyli
maratonach. Prezydent życząc
udanego występu, mówił o wytrwałości w treningu i zachęcał
najmłodszych mieszkańców
naszego miasta, a także gości
z Gierałtowic i Ornontowic do
tego, by dążyli do występu w
maratonie, który jest nie lada
przeżyciem.

Foto: Piotr Skorupa

Z życzeniami startu
w maratonie

- klasa II – dziewczęta
– 1. Oliwia Szkółka, 2. Natalia
Konic, 3. Klaudia Rogowska,
– chłopcy – 1. Alan Szwan,
2. Kacper Kremiec, 3. Kacper
Bronikowski,
- klasa III – dziewczęta – 1.
Amelia Stańczyk, 2. Patrycja
Trocka, 3. Paulina Chojnacka,
- chłopcy – 1. Jakub Krawczyński, 2. Jakub Orylski, 3.
Jakub Porzuczek,
- klasa IV – dziewczęta – 1.
Angelika Kostka, 2. Klaudia
Wagner, 3. Maria Konieczny,
- chłopcy 1. Bartłomiej Jankowski, 2. Piotr Pistelok, 3.
Bartosz Bieniek,
- k lasa V – dziewczęta
– 1. Sonia Woźniak, 2. Natalia
Kroczek, 3. Patrycja Psipsińska, - chłopcy – 1. Patryk
Orylski, 2. Gracjan Porzuczek,
3. Daniel Heluszka,
- klasa VI – dziewczęta
– 1. Nikola Grosek, 2. Annika
Geitz, 3. Paulina Gancarczyk,
- chłopcy – 1. Kamil Danowski, 2. Karol Jędrzejewski, 3.
Jakub Kuzak,
- k lasa I gimnazjum –
dziewczęta – 1. Paulina Bieniek, 2. Nikola Koczy, 3. Julia
Tomiczek, - chłopcy – 1. Kamil
Lewandowski, 2. Jacek Jędrzejewski, 3. Patryk Śliwiński,
- klasa II gimnazjum –
dziewczęta – 1. Antonina Łyczak, 2. Edyta Kutuś, 3. Klaudia
Paradysz, - chłopcy - 1. Daniel
Galiński, 2. Kamil Garbacik, 3.
Dominik Strycharski,
- k lasa III gimnazjum
– dziewczęta – 1. Dominika
Szołtysek, 2. Sabina Jabłonka,
3. Marzena Malczyk, - chłopcy
– 1. Michał Wojtaszek, 2. Dawid
Spyra, 3. Przemysław Łasocha.
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sport

Klasa okregowa

IV liga

Marzą o zakończeniu
sezonu?
Jedność Przyszowice to
do niedawna rewelacyjnie spisujący się beniaminek II grupy IV ligi. Teraz sporo osób
związanych z tym k lubem
marzy zapewne o rychłym, czy
wręcz natychmiastowym zakończeniu rozgrywek. Powód?
Drużyna wyraźnie przeżywa

kryzys. 20 kwietnia Jedność
wygrała 1:0 z MRKS-em Czechowice-Dziedzice i jak się
później okazało, to minimalne
zwycięstwo nad outsiderem
było początkiem fatalnych
występów zespołu Jakuba Musioła. Po tym meczu rozegrano
osiem serii spotkań, a drużyna

WYNIKI 24. KOLEJKI
Jedność Przyszowice - AKS Mikołów 0:4, MRKS CzechowiceDziedzice - GKS II Katowice 0:1, Unia Racibórz - Czarni Góral
Żywiec 2:1, Forteca Świerklany - Rekord Bielsko-Biała 1:2, KS
Wisła - Iskra Pszczyna 3:1, Polonia Marklowice - GTS Bojszowy
0:4, Nadwiślan Góra - Gwarek Ornontowice 5:1, GKS Jastrzębie
- Drzewiarz Jasienica 2:1.

WYNIKI 25. KOLEJKI
Gwarek Ornontowice - Jedność Przyszowice 2:0, Czarni Góral
Żywiec - MRKS Czechowice-Dziedzice 6:0, Rekord BielskoBiała - Unia Racibórz 2:0, Iskra Pszczyna - Forteca Świerklany
2:1, Drzewiarz Jasienica - KS Wisła 2:1, GKS II Katowice - GTS
Bojszowy 5:2, Nadwiślan Góra - Polonia Marklowice 4:1, AKS
Mikołów - GKS Jastrzębie 0:0.

Pozycja lidera
(nie)zagrożona?

z Przyszowic wygrała tylko
raz. Obecnie legitymuje się
trzema porażkami z rzędu:
1:4 z Drzewiarzem Jasienica,
0:4 z AKS-em Mikołów i 0:2
z Gwarkiem Ornontowice.
Warto zauważyć, że wszystkie
te drużyny są sklasyfikowane
niżej od Jedności.
1. Nadwiślan
2. Jastrzębie
3. Rekord
4. Wisła
5. Czarni Góral
6. Forteca
7. GKS II
8. Jedność
9. Iskra
10. Drzewiarz
11. Gwarek
12. Unia
13. Bojszowy
14. Mikołów
15. Polonia
16. MRKS

57
53
49
48
47
38
37
37
36
33
30
29
25
24
21
2

Klasa A

Wilki w „okręgówce”!
Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu w zabrzańskiej klasie „A” możemy odnotować pierwszy w tym sezonie

sukces zespołu z naszego terenu. Awans do klasy okręgowej
wywalczyła drużyna Wilków
PiSK
Wilcza!

WYNIKI 27. KOLEJKI:

WYNIKI 28. KOLEJKI:

Orły Bojszów - Tęcza Wielowieś 0:2, Naprzód Żernica
- Orzeł Stanica 1:2, Start
Kleszczów - Ruch Kozłów
2:2, Amator Rudziniec - Wilki Wilcza 0:6, Stal Zabrze
- Społem Zabrze 1:0, Zryw
Radonia - Carbo Gliwice
2:3, Zamkowiec Toszek Przyszłość II Ciochowice
1:2, Gwiazda Chudów - MKS
Zaborze 0:3.

Tęcza Wielowieś - Naprzód
Żernica 4:1, Wilki Wilcza Gwiazda Chudów 3:0, Ruch
Kozłów - Stal Zabrze 2:2,
MKS Zaborze - Zryw Radonia
2:0, Społem Zabrze - Amator
Rudziniec 2:1, Orzeł Stanica
- Start Kleszczów 3:3, Przyszłość II Ciochowice - Orły
Bojszów 2:1, Carbo Gliwice
- Zamkowiec Toszek 1:1.

WYNIKI 20. KOLEJKI
- GRUPA II:

Sokół Łany Wielkie - Olimpia
Pławniowice 0:3, Start Przezchlebie - Naprzód Świbie
0:3 (vo), Pogoń Ziemięcice Orzeł Paczyna 3:0 (vo), MKS
II Kończyce - Leśnik Łącza
0:3 (vo), KS Bojków - Jedność
II Przyszowice 4:3, Sośnica
Gliwice - Piast Pawłów 4:0.

Victoria Pilchowice - UKS
Biskupice 0:4, Młodość Rudno - Tempo II Paniówki 3:0
(vo), Concordia II Knurów
- Walka Zabrze 0:3 (vo), Korona Bargłówka - Naprzód
Łubie 2:0, LKS 45 Bujaków
- Kłodnica Gliwice 3:2, Quo
Vadis Makoszowy - Drama
Kamieniec 0:7.
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48
47
38
38
35
31
28
26
21
15
3
0

1. Tęcza
2. Wilki
3. Zaborze
4. Zryw
5. Ruch
6. Orzeł
7. Społem
8. Przyszłość II
9. Carbo
10. Orły
11. Naprzód
12. Stal
13. Zamkowiec
14. Gwiazda
15. Start
16. Amator

62
58
50
46
44
43
42
37
36
33
33
29
29
28
26
24

Wybitny Jerzy
Zakończył się kolejny etap
piłkarskiej kariery Jerzego
Dudka. We wtorkowy wieczór
wychowanek Concordii Knurów po raz ostatni zagrał w reprezentacji Polski. Pożegnanie
z kadrą było jednocześnie wstąpieniem do Klubu Wybitnego
Reprezentanta. 4 czerwca były
bramkarz takich klubów, jak
Feyenoord Rotterdam, FC Li-

1. Młodość
2. Drama
3. Bujaków
4. Kłodnica
5. Korona
6. Quo Vadis
7. Walka
8. Victoria
9. Biskupice
10. Naprzód
11. Concordia II
12. Tempo II

56
47
43
37
30
29
28
21
20
13
16
4

1. Józef Fojt
2. Jerzy Niewiadomski
3. Michał Fojt
4. Zdzisław Mral
5. Willibald Morgalla
6. Alojzy Kopiec
7. Stefan Wroblowski
8. Jerzy Pikus
9. Bogdan Litwin
10. Bogumił Wolny
11. Piotr Pakura

verpool czy Real Madryt zagrał
w kadrze po raz 60., a jubileusz
przypadł na towarzyski mecz
z Liechtensteinem. Wygrany
przez „biało-czerwonych” 2:0.
Jerzy Dudek na murawę stadionu Cracovii wyprowadził
drużynę narodową w roli kapitana, a na placu gry przebywał
do 34 minuty.
PiSk

Piotr Skorupa

WYNIKI 24. KOLEJKI:
Silesia Miechowice - Concordia 2:2
1:0 Pietras 18’ (rzut karny),
1:1 Rozumek 38’, 2:1 Pietras
56’, 2:2 Spórna 78’.
Concordia:
Krasoń (czk – 59’), Wieliczko,
Mikulski, Pilc, Jaroszewski,
Spórna, Kempa 86’ Krusiński, Rozumek, Karwowski,
Kozdroń 60’ Widera, Mastyj
67’ Modrzyński.
Sokó ł Or zech - Górnik II
Zabrze 1:6, Tarnowiczanka
Stare Tarnowice - Gwarek
Zabrze 0:3, KS 94 Rachowice
- Tempo Paniówki (nie odbył
się), Fortuna Gliwice - MKS
Kończyce 0:0, Czarni Pyskowice - Orzeł Nakło Śląskie
3:1, ŁTS Łabędy - Sparta
Zabrze 3:1, Orzeł Miedary
- Polonia II Bytom 1:1.

WYNIKI 25. KOLEJKI:
Concordia - Gwarek Zabrze
(nie odbył się), Górnik II Zabrze - Silesia Miechowice
3:0, Tempo Paniówki - Sokół Orzech 3:1, Orzeł Nakło
Śląskie - KS 94 Rachowice
7:2, Sparta Zabrze - Fortuna
Gliwice 2:0, MKS Kończyce
- Czarni Pyskowice 1:2, Orzeł
Miedar y - Tarnowiczanka
Stare Tarnowice 8:1, Polonia
II Bytom - ŁTS Łabędy 1:2.
1. Concordia
2. Górnik II
3. Nakło Śl.
4. Miedary
5. Fortuna
6. Gwarek
7. Tempo
8. Czarni
9. Silesia
10. Łabędy
11. Sokół
12. Kończyce
13. Sparta
14. Rachowice
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

Kto z kim,
gdzie i kiedy

63
62
48
47
42
39
37
37
33
32
27
24
21
21
15
9

Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA II

WYNIKI Z 28 MAJA:

WYNIKI 20. KOLEJKI
- GRUPA I:

cji, że podopieczni Wojciecha
Kempy awansują z drugiej pozycji, co uwzględnia regulamin
rozgrywek.
Do meczu z Gwarkiem
nie doszło, jednak dzień przed
Bożym Ciałem Concordia grała
na wyjeździe z Silesią Miechowice. Emocji nie brakowało,
kibice zobaczyli cztery bramki,
piłkarze wykonywali trzy rzuty
karne, a czerwonym kartonikiem ukarany został bramkarz
knurowian – Paweł Krasoń.
Concordia grała w osłabieniu przez 31 minut. I w
tym czasie zdołała strzelić
gola dającego remis, jednak
wcześniej piłkarze dwukrotnie fatalnie się mylili, nie
potrafiąc ulokować piłki w
siatce z rzutów karnych. Jako
pierwszy pojedynek z bramkarzem gospodarzy przegrał
Łukasz Spórna. Przy drugim
rzucie karnym piłkę na „wapnie” ustawił Paweł Jaroszewski, jednak efekt był taki sam,
czyli udana interwencja golkipera Silesii. Skoro mowa o 19letnim Pawle Jaroszewskim

Z OSTATNIEJ CHWILI

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Klasa B

1. Sokół
2. Jedność II
3. Olimpia
4. Sośnica
5. Naprzód
6. Piast
7. Pogoń
8. Bojków
9. Leśnik
10. Kończyce II
11. Orzeł
12. Start

Przed tygodniem sygnalizowaliśmy, że przewaga Concordii nad rezerwami Górnika Zabrze wzrosła do sześciu
punktów. Minęło kilka dni i
spoglądając dzisiaj w tabelę
można czuć swego rodzaju
zaskoczenie, wszak z sześciu
punktów pozostał… jeden.
Topniejąca w zastraszającym tempie przewaga nie
powinna wywoływać nerwowych ruchów przy Dworcowej,
bowiem knurowianie mają
do rozegrania mecz więcej, a
to z racji tego, że do skutku
nie doszła niedzielna konfrontacja z Gwarkiem Zabrze.
Powód? Padający od kilku dni
deszcz i w efekcie niezdatna do
użytkowania murawa boiska.
Nowa data meczu z Gwarkiem
to prawdopodobnie 19 maja.
Tydzień wcześniej w Zabrzu
dojdzie do meczu na szczycie,
pomiędzy rezerwami Górnika
a Concordią. Spotkanie to może
decydować o pozycji lidera, ale
niekoniecznie o ewentualnym
awansie knurowian do IV ligi.
Może przecież dojść do sytua-

to dodajmy, że wychowanek
Concordii został powołany
do reprezentacji Śląska, która
ubiegać się będzie o wyjazd
na mistrzostwa Europy amatorów.

- 2.351 pkt
- 2.047 pkt
- 2.024 pkt
- 1.858 pkt
- 1.850 pkt
- 1.828 pkt
- 1.795 pkt
- 1.792 pkt
- 1.790 pkt
- 1.788 pkt
- 1.770 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 25.252 pkt
2. Jacek Zacher
- 24.934 pkt
3. Wojciech Napierała
- 24.290 pkt
4. Zdzisław Mral
- 24.139 pkt
5. Michał Fojt
- 23.808 pkt
6. Jerzy Pluta
- 23.498 pkt
7. Ginter Fabian
- 23.061 pkt
8. Piotr Arent
- 22.690 pkt
9. Alfred Wagner
- 22.484 pkt
10. Bernard Musiolik
- 22.396 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 11 czerwca o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

8 czerwca, godz. 17
Jedność Przyszowice – Nadwiślan Góra
12 czerwca, godz. 18
Jedność Przyszowice – Polonia Marklowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
8 czerwca, godz. 17
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Concordia Knurów
Silesia Miechowice – Tempo Paniówki
12 czerwca, godz. 18
Górnik II Zabrze – Concordia
Tempo Paniówki – Gwarek Zabrze

KLASA „A”
8 czerwca, godz. 17
Gwiazda Chudów – Społem Zabrze
Zryw Radonia – Wilki Wilcza
Start Kleszczów - Naprzód Żernica
Stal Zabrze – Orzeł Stanica
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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Gratulacje
od „Oti”

Otylia Jędrzejczak
gratuluje Tomaszowi
Sośnie

Na brawa mistrzyni
zasłużyła m. in. Maja
Dziublińska (w środku)

w Drużynowym Wieloboju
Pływackim w Radlinie. Wśród
11-latek była bezkonkurencyjna na czterech dystansach: 1
miejsce na 50 m stylem motylkowym, 1 miejsce na 100 m
stylem grzbietowym, 1 miejsce
na 100 m stylem dowolnym,
1 miejsce na 200 m stylem
zmiennym.
Miejsce na podium wywalczył również Damian Godula
zajmując 3 miejsce na 50 m
stylem motylkowym, a także
uczestniczki sztafet. Knurowianki były najlepsze na 4x50
metrów stylem zmiennym i
4x50 m stylem dowolnym.
W Radlinie wystąpili również: Karolina Kaleta, Maja
Namysłowska, Klaudia Siedlik, Karolina Szołtysek, Bartosz Bieniek, Patryk Łowicki,
Jakub Erfurt, Tomasz Gontarewicz, Szymon Grzybowski.

Drużyna lekkoatletów
składająca się z uczniów
M iejsk iego Gi m na zju m
nr 3 w Knurowie wygrała zawody pow iatowe w
kategorii chłopców, gromadząc na sw ym koncie
1.188 pu n k tów. Kolejne
miejsca na podium zajęli
reprezentanci Gimnazjum
nr 11 z Gliwic – 1.174 pkt
i Gimnazjum nr 4 z Gliwic
– 1.039 pkt. Zwycięstwo w
powiecie uprawniało knurowskich lekkoatletów do
udziału w finale wojewódzkim, w którym drużynowo
zostali sklasyfikowani na
dziewiątym miejscu.
Indywidualnie miejsca
na podium w zawodach powiatowych wywalczyli następujący uczniowie MG-3:
Mateusz Szydło (1. miejsce
w biegu na 100 metrów),
Mateusz Papis (2. miejsce
w pchnięciu kulą), Olivier
Wilk (3. miejsce w pchnięciu
kulą), a ponadto startowali:
Krzysztof Malich, Bartłomiej

dobre walki stoczył Sebastian
Szkatuła. W półfinale wygrał
z Damianem Mikułą (Jawor
Team Jaworzno), a w finale
wypunktował Karola Bugajskiego (Tychy).
Dwie walki stoczył też
Piotr Kalisz, który w półfinale wygrał w II rundzie
przez poddanie rywala przez
sekundanta z Alanem Przepiurzyńskim (Dąbrowa Górnicza). W finale już tak łatwo
nie było i zawodnik Concordii musiał uznać wyższość
reprezentanta gospodarzy,
ulegając Adrianowi Gackiemu, który w półfinale pokonał innego knurowianina
– Szymona Kozę.
Innych dwóch podopiecznych Bogdana Wyrzychowskiego i Bogdana Danielaka startowało ze zmiennym
szczęściem. Daniel Sierotowicz pokonał w finale Łukasza

Bartłomiej Marczak i Mateusz Szydło

Marczak, Przemysław Burliga,
Daniel Galiński, Jakub Bajer,
Wojciech Gradowski, Marcin
Olesiński, Michał Strzałka,
Wojciech Kuśmierz, Patryk
Kotlarek, Michał Padula i Kamil Równy.

W finale wojewódzkim
najlepiej z podopiecznych
Oli Pach i Przemysława Kopieckiego zaprezentował się:
Mateusz Szydło – 2. miejsce
na 100 metrów.
PiSk

„Sokoły” tu i tam

PiSk

Uczcili pamięć
Leszka Błażyńskiego
W Knurowie środowisko bokserskie organizuje
cykliczne turnieje upamiętniające trenera Jerzego Krasnożona, w Jaworznie pamiętają o Robercie Kopytku, a
w Bytomiu nie zapomnieli o
Leszku Błażyńskim. I właśnie w bytomskim turnieju
pięściarze BKS Concordia
i Gardy Gierałtowice odnotowali niedawno kolejne
sukcesy. Do Bytomia zjechali zawodnicy z czołowych
klubów ze Śląska oraz m.in.
z Holandii, Czech, Kosowa
i Ukrainy. Nasi zawodnicy
trafiali na krajowych rywali
i z reguły okazywali się lepsi
od przeciwników.
W kategorii młodzik finałowe zwycięstwo zanotował Dominik Kornacki
pokonując na punkty Bartłomieja Przybyłę (Mysłowice).
Wśród kadetów bardzo

Foto: archiwum MG-3

za olbrzymi wkład pracy tych
młodych pływaków.
W Kędzierzynie-Koźlu
na miano multimedalistki
zasłużyła Alicja Idzikowska,
która startowała w kategorii
wiekowej 10-11 lat. Jej dorobek to pięć miejsc na podium
(1 miejsce na 200 m stylem
dowolnym, 1 miejsce na 50
m st ylem mot ylkow y m, 1
miejsce na 50 m stylem grzbietowym, 1 miejsce na 100 m
stylem zmiennym, 2 miejsce
na 100 m stylem dowolnym).
Cztery razy na „pudle” stawał
Tomasz Sosna (1 miejsce na
100 i 200 m stylem motylkowym, 1 miejsce na 200 m
stylem zmiennym, 3 miejsce
na 200 m stylem dowolnym), a
dwa razy Maja Dziublińska (2
miejsce na 100 i 200 m stylem
grzbietowym).
Ponadto knurowską sekcję reprezentowali: Karolina
Kaleta, Karolina Szołtysek,
Klaudia Warmińska, Szymon
Pawlik, Karolina Musiolik,
Paulina Bieniek, Laura Bober.
Alicja Idzikowska wysoką
formę potwierdziła również

Foto: Sokół

Wielokrotna medalistka
najważniejszych imprez pływackich – Otylia Jędrzejczak
była gościem honorow y m
zawodów w KędzierzynieKoźlu, gdzie miejsca na podium wywalczyli m.in. Alicja
Idzikowska, Maja Dziublińska
i Tomasz Sosna z Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice.
Imprezę zat y tułowaną
„Koziołki Pływackie 2013”
wymienione trio będzie miło
wspominać nie tylko z racji
tego, że odebrało gratulacje od
mistrzyni świata, ale również
z racje tego, że osiągnięte wyniki są swego rodzaju nagrodą

Lekkoatletyczny
sukces

Walijczyka (Żywiec), z kolei
Piotr Winkler przegrał z Tomaszem Karysiem (Kielce).
W By tom iu w yst ąpi ła
rów nież 4-osobowa ek ipa
pięściarzy Gardy Gierałtowice. W walkach półfinałowych
Łukasz Duda (junior, waga
75 kg) pokonał jednogłośnie
na punkty Artura Wójcika
(Wodzisław), a Sebastan Stuchlik (młodzieżowiec, waga
75 kg) uległ 0:3 Szymonowi
Browarskiemu (Chemik Kędzierzyn-Koźle).
W finałach Mateusz Peciak (młodzik, waga 50 kg)
wygrał z Krystianem Papisem
(RUSHH Kielce), a Łukasz
Duda mógł mówić o sporym
pechu, bowiem w pojedynku z aktualnym brązowym
medalistą mistrzostw Polski - Rafałem Staszewskim
(Kontra Elbląg) odnowiła
mu się kontuzja naderwania

przyczepów mięśniowych
lewej ręki i musiał pogodzić
się z porażką.
Sporo kontrowersji w
obozie Gardy wywołał werdykt w finale wagi superciężkiej. - Mateusz Rumin
był zdecydowanie szybszy,
zadawał celne ciosy, a wynik jego walki z Szymonem
Kantorowiczem z Mysłowic
nie odzwierciedla tego co
działo się w ringu – podsu mow uje pora żkę swego podopiecznego Adam
Spiecha. - Mateusz jest na
tyle dojrzały, że werdykt
tego pojedynku wziął na
przysłowiową klatę i już
pała rządzą rewanżu na
Kantorowiczu.
8 cz er wca orga ni z atorem kolejnego turnieju
bokserskiego będzie Garda
Gierałtowice.
PiSk

„Sokoły” od prawej: Henryk Cieślik, Kamil
Danowski, Piotr Bieliński, Kamil Klonowski,
Michalina Mendecka, Michał Bziukiewicz
i Roland Kopiec

Naj b a rd z i e j a k t y w n a
grupa knurowskich biegaczy
zrzeszona w Sokole ma za
sobą udział w kolejnych kilku
biegach ulicznych. W ramach
Oleskiego Biegu Pokoju na
pięciu pierwszych miejscach
zameldowali się Kenijczycy.
„Sokoły” 5-kilometrową trasę pokonali w czołówce: 10
był Michał Bziukiewicz, 14
- Piotr Bieliński, a 21 - Kamil
Klonowski.
Wśród młodzików, w biegu na 1 km drugie miejsce zajął
Kamil Danowski, z kolei Henryk Cieślik został sklasyfikowany na miejscu dziesiątym.
Kolejną miejscowością,
gdzie wystąpili biegacze z Knurowa były Ornontowice. W
kategorii dzieci (150 m) drugie
miejsce zajął Szymon Michalczyk, na kilometr triumfował

Kamil Danowski, czwarty był
Henryk Cieślik, a piąty - Błażej
Hyzik. Z kolei w biegu na 3800
metrów trzeci linię mety minął
Dawid Gołyś.
Na kolejny bieg Sokoły
udały się w okolice Koszęcina. 10-kilometrową trasę z
drugim czasem pokonał Piotr
Bieliński (35 minut i 35 sekund). Na czwartym miejscu
został sklasyfikowany Michał
Bziukiewicz (36.30 – rekord
życiowy). W swojej kategorii
wiekowej (M-20) Bieliński
był pierwszy, a Bziukiewicz
– drugi. Również druga w
swej kategorii, a szósta w open
była Bogumiła Kondzielnik
(46.00), która trasę znała doskonale, wszak w poprzednich
edycjach dwa razy była tam
najlepsza.
PiSk
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KNURÓW. POMYSŁ NA LATO

Z gitarą
po górach

Kawalerzyści powojowali nieco konno, na co dzień zmuszeni są korzystać z usług koni mechanicznych...

Foto: Andrzej T. Knapik

Foto: organizatorzy

Idealny pomysł na lato? Zamiast
leżenia na kanapie − gitarowy
obóz w Zakopanem!

SMOLNICA. ZIELONO OD MUNDURÓW

Kawalerzyści
znów bili się
pod Salichą
Niegdyś opoka polskiego wojska, dzisiaj
− symbol minionej przeszłości, walki
Dawida z Goliatem. Współcześni ułani
powrócili do Smolnicy, by upamiętnić
150 rocznicę powstania styczniowego,
przypomnieć o kampanii wołyńskiej
Edmunda Różyckiego i bitwie pod
Salichą, stoczonej między polską
kawalerią a rosyjskim wojskiem
imionach, m.in. Funga, Noran,
Sylan i Świt. Do pokonania było
30 km. Trasa biegła przez Nadleśnictwo Rybnik i Rudy Raciborskie.
Na trasie czekały na zawodników
zadania: skoki, strzelanie z pistoletu i karabinu, test z wiedzy historycznej, odwiedziny w Stacji Zachowawczej konika polskiego. Po
części konkursowej przeszedł czas
na wspólne biesiadowanie przy
ognisku i kuchni polowej. Grupy
rekonstrukcy jne, m.in. Pułk 3

jb

Nauka gry na gitarze
- a dlaczego nie?...

Gitarowa Szkoła Panda, prowadzona przez Damiana Strokę,
knurowskiego pedagoga i gitarzystę,
od sześciu lat organizuje wakacyjne
obozy gitarowe dla młodzieży od 12
do 18 lat. Młodzi pasjonaci gitary
ćwiczą i odpoczywają, co roku w
innym miejscu. Tegoroczne miejsce
spotkania − Zakopane.
− Program jest intensywny, każda chwila zarezerwowana jest na
konkretne punkty programu: zajęcia
gitarowe, ogólnomuzyczne (rytmika,
elementy kształcenia słuchu, teoria),
próby w zespołach − zapewniają organizatorzy. − Nauka odbywa się w
małych, pięcioosobowych grupach
o różnym stopniu zaawansowania,
pod okiem wykształconych muzyków
– absolwentów wyższych uczelni
muzycznych. Dodatkową motywacją do pracy jest koncert finałowy

Bohaterowie powstańczych zmagań

16

dla publiczności, którym kończy się
każdy obóz.
Oprócz nauki, na pasjonatów gitary czekają także zabawy i gry integracyjne oraz specjalna atrakcja-niespodzianka. Nie zabraknie również
wspólnego grania przy ognisku.
− Nie każdemu dane jest zrobić
karierę w showbiznesie. Sama umiejętność gry na gitarze tej kariery nie
zapewni, ale rozwijanie muzycznej
pasji może być źródłem ogromnej
radości i satysfakcji − przekonują
organizatorzy. − Wakacje są ku
temu najlepszą okazją, bo pozwalają
rozwijać nasze hobby bez skrępowania codziennymi obowiązkami
szkolnymi.
Obóz potrwa od 15 do 26 lipca.
Więcej informacji na stronie www.
lekcjegitary.pl.
jb

Gdy nie grali - wiosłowali; uczestnicy
obozu u podnóża Trzech Koron

Foto: Mikołaj „Miki” Karkowski

Foto: organizatorzy

„Kawaleryjka”, impreza organizowana przez leśnika Piotra
Kulczynę, zrodziła się z miłości
do koni, lasu i historii. Ułani wciąż
działają na wyobraźnię. „Kawaleryjka” to możliwość dotknięcia
historii, przyjrzenia się jak wyglądał kawalerzysta, delektowania
smaków z epoki.
Imprezę rozpoczą ł bieg na
orientację przez las. 25 maja już
o 5 rano na mecie stawiali się
jeźdźcy i konie o fantazyjnych

Ułanów Polskich, przedstawiły
walki powstańców z kozakami,
zakończone odbiciem dezerterów z branki, a leśnicy, wozem
konnym i furmankami, zabierali
gości na przejażdżki po lesie.
− Bawiliśmy się, oglądając pokazy walki, drużyna łucznicza Reflex
testowała wytrzymałość swoich
łuków, oddając je w ręce gości, a
młodzież z ASG Borsuk wysypywała
dziesiątki kulek ze swoich replik,
pozwalając dzieciom nacieszyć się
bronią zbliżoną do oryginału −
podsumowuje Piotr Kulczyna. −
Leśniczówka była zielona od mundurów kawaleryjskich.
Na imprezie pojawiła się legenda Polskiej Ochotniczej Kawalerii − Zdzisław Krzyżostaniak. „Kawaleryjka” z roku na rok
przyciąga coraz większą rzeszę
ludzi zafascy nowanych historią. Wielu z nich to mieszkańcy
Knurowa, Gliwic i poblisk ich
miejscowości.
− Impreza była fantastyczna
− mówi fotograf Andrzej Knapik,
który na „Kawaleryjkę” zabrał
dzieci w kółka fotograficznego
działającego przy pilchowickim
GOK-u. − Moi podopieczni byli
zauroczeni atmosferą tej wspólnoty
ludzi połączonych pasją.
W leśnych kniejach jeszcze
długo słychać było echo ułańskich
piosenek: „Ja myślałam, że to maki,
że ogniste lecą ptaki, a to ułany,
ułany...” .
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