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rozmaitości
Knurów

region. Druga MłoDoŚĆ teŻ MoŻe ByĆ cieKawa

Seniorze, bądź aktywny

Foto: youtube.com

Jeden w drzewo, drugi do rowu

Sytuacja wyglądała groźnie, na szczęście nikomu nic poważnego się
nie stało

Knurów

gorzkie słodycze

Na 50... groszy wycenione zostały cztery cukierki, które w poniedziałkowe
południe próbowała ukraść jedna z klientek marketu Biedronka. Kradzież
uniemożliwiła ochrona sklepu. Kobieta trafiła do knurowskiego Komisariatu
Policji. Została ukarana mandatem. Jego wartość była 100 razy wyższa niż
koszt pechowych słodyczy.

W ubiegłe
czwartkowe
popołudnie doszło
do zderzenia dwóch
samochodów na ulicy
Knurowskiej, drodze
łączącej Knurów
z Gliwicami
Kolizja miała miejsce tuż po
godzinie 16. Poruszający się od
strony Knurowa fiat zderzył się z
jadącym z naprzeciwka peugeotem. Jeden z pojazdów uderzył w
drzewo, drugi wpadł do rowu.
Interweniowali strażacy z Jednost k i Ratowniczo Gaśniczej w
Knurowie. Akcja ratownicza trwała blisko dwie i pół godziny. Na
szczęście nikomu z uczestników
kolizji nic poważnego się stało.
Prz ycz y ny zda rz enia usta la
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

/bw/

DC

Foto: Dawid Ciepliński

Szumieć
trzeba
umieć

W piątek przed południem Straż
Miejska otrzymała zgłoszenie o
czwórce chłopaków, którzy czynią
spustoszenie w pobliżu siłowni
„pod chmurką” na Oczku Wodnym.
Nastolatki miały wyrwać drewniane
słupki i zerwać taśmę ogradzającą
drzewka. Funkcjonariusze udali
się na miejsce i zatrzymali dwóch
14-latków. Podejrzani o czynienie szkód zostali przewiezieni do
Komisariatu Policji w Knurowie.
Policjanci podjęli dalsze czynności
w tej sprawie.
/bw/

pilcHowice

Foto Arch. MG-4

Majowa
zbiórka
Miejskie Gimnazjum nr 4 zorg
anizowało festyn dla uczniów
i mieszkańców Szcz ygłowic. Najmłodsi
brali udział w konkursie ryso
wania kredą,
mieli też do dyspozyc ji dmu
chane zamki i trampolinę. Dla
star szyc h
zorganizowano mec z siatkówki
i spor towe konkursy rodzinne
. Odbył się
pokaz pierwszej pomocy, popr
owadzony przez trzecioklasistó
w. Jedną
z atrakcji był pokaz samoobr
ony oraz umiejętności strażacki
ch.

/pg/
reklama

Klienci hipermarketu Auchan
w Gliwicach przy ul. Rybnickiej
otworzyli serca i portfele. W zbiórce
organizowanej przez Dom Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży,
prowadzony przez Zakon Ojców
Kamilianów w Pilchowicach, udało
się zebrać ofiary w formie artykułów
spożywczych i przemysłowych na
kwotę 509,32 zł. Akcja trwała od 24
do 25 maja.
− Artykuły zostaną przeznaczone
na potrzeby naszych niepełnosprawnych mieszkańców − informuje Ewa
Domagalska z DPS w Pilchowicach. −
Dziękujemy klientom i pracownikom
hipermarketu Auchan za udział w
zbiórce.
jb
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Projekt jest skierowany do 60
osób w wieku 60+ zamieszkujących
w powiecie gliwickim, Gliwicach i
Zabrzu. Jego celem jest integracja
społeczna seniorów.
Uczestnicy projektu będą mogli
skorzystać z: trzydniowych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego, kursów komputerowych dla seniorów,
kursów językowych (język angielski
lub niemiecki), zajęć z zakresu rę-

kodzieła i fotografii, warsztatów
tematycznych.
Osoby zainteresowane proszone
są o kontakt ze Śląską Fundacją
Wspierania Przedsiębiorczości (44100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36, II
piętro (oficyna). Osoby do kontaktu:
Karina Śliwa (tel. 32 230 48 79) lub
Małgorzata Wandzel (32 230 48 79,
wew. 26).
/sisp, bw/

gliwice. giełDa waKacyJnycH poMySłów

wow! co za kiermasz

Chcesz ciekawie spędzić weekend bądź wakacje.
Szukasz pomysłu? Zajrzyj do Domu Aktywnej
Młodzieży w Gliwicach. W sobotę, 15 czerwca,
odbędzie się tu kiermasz wakacyjnych
i weekendowych ofert spędzania wolnego czasu
przez dzieci i młodzież
„Gliwickie WOW 2013” – to
kiermasz ofert przygotowanych przez
organizacje pozarządowe, biura
podróży, jednostki miejskie i firmy.
Odbywa się w DAM 9 - filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych - przy ul. Barlickiego 3.
Przybyli na kiermasz mają szansę
znaleźć coś ciekawego. Impreza daje
sposobność w yboru obozów czy

Knurów

odbył się
owskim Kinie Scenie Kulturze
W poniedziałek i wtor ek w knur
pt. „To nie żart y”, któr ego
wych
tawo
pods
ł
szkó
iów
spek takl dla uczn
atem przedki Pompon z Bąblem. - Tem
autorem jest Teatr Nie Wiel
m – infor muje Janusz
owy
drog
u
ruch
w
o
ństw
stawienia było bezpiecze
i orgau Drogowego w KMP w Gliwicach
Szydło, mł. asp. Wydziału Ruch
ób starali się
spos
ci
dzie
dla
alny
swaj
przy
nizator pokazu. - Aktorzy w
ży zachowy wać się na drodze.
wytłumaczyć m. im, jak nale
DC

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza osoby w wieku 60+ do udziału
w projekcie „Aktywni po 60-tce”

kolonii dla dzieci, którym jeszcze
nie zaplanowano wakacji. W ofercie
znajdą się propozycje komercyjne, ale
także bezpłatne.
Kiermasz rozpocznie się o godz.
10, potrwa do 13. Wstęp bezpłatny.
Szczegóły na www.gcop.gliwice.pl
i www.facebook.com/DomAktywnejMlodziezy.
/sisp, bw/

Knurów

promile szkodzą

To prawda: szkodą. Zwłaszcza, jeśli organizm
przyjmie je w nadmiarze
Przekona ła się o t y m grupa
osób, która w niedzielną noc przesadnie głośno zachow y wa ła się
przy al. Piastów w pobliżu placu
targowego. Spory wpływ na to miało zapewne wypite przez nie piwo.
Jedna z pań nie zdzierżyła pustej
butelki, więc roztrzaskała ją przy
sklepie nocnym. Wyczyny te zostały zarejestrowane przez kamery
monitoringu obsługiwanego przez
knurowskich strażników miejskich.
Na miejsce udał się patrol Straży
Miejskiej i Policji, który uznał, że
adekwatne do skali wykroczenia

będzie nałożenie mandatu.
100-złotywym mandatem został
ukarany mężczyzna, który spożywał
alkohol przed placówkami handlowymi przy ul. Batorego. Do zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór.
W piątek po południu za podobne przewinienie – picie w miejscu
publicznym przy ul. Łokietka – mandaty otrzymały dwie kolejne osoby.
Dostały po setce, choć zapewne nie
o takiej, o jakiej trunkujący zwykle
marzą...
/bw/

nekrolog

Serdeczne podziękowania
dla rodziny, sąsiadów, delegacji
placówek oświatowych miasta Knurów,
przyjaciół, znajomych, którzy wzięli udział
w uroczystościach pogrzebowych
śp.

Stanisława Wawrzyniak
składa Żona i Syn
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Knurów

wrocław, Knurów

zwłoki na torach

Skończyło
się na strachu
Foto: Archiwum

Nie tak uczniowie i nauczyciele z Miejskiego
Gimnazjum nr 3 wyobrażali sobie koniec
trzydniowej wycieczki do Wrocławia. W czasie
powrotu doszło do kolizji dwóch autokarów.
- Oprócz drobnego skaleczenia nikomu nic się
nie stało. Uczniowie wrócili do Knurowa
z 1,5-godzinnym opóźnieniem - mówi dyrektor
szkoły, Krystyna Dziedzic

Policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny,
którego zwłoki znaleziono na nasypie kolejowym
przy ul. Niepodległości
W niedzielę o godz. 21.49 dyżurny Komisariatu Policji w Knurowie
przyjął zgłoszenie o makabrycznym
znalezisku. Na torach, na terenie Ruchu Knurów KWK „Knurów-Szczygłowice”, leżały zwłoki 45-letniego
mieszkańca Chorzowa - Leszka S.
- Wezwany na miejsce lekarz
stwierdził zgon - informuje zastępca
komendanta Komisariatu Policji

w Knurowie, podinspektor Janusz
Górka. - Obrażenia jakich doznał
45-latek wskazują, że wchodził na
słup podtrzymujący trakcję i został
porażony prądem.
Prawdopodobnie próbował odciąć przewody trakcji kolejowej.
Oględziny miejsca znalezienia zwłok
pozwoliły śledczym wysnuć hipotezę,
że chorzowianin nie działał sam.

Szczygłowice

przelało się

- Wczoraj, około godz. 18.00 wał przy
ul. Zwycięstwa zaczął przeciekać - informuje
Czesław Pokładek ze Szczygłowic. - Pompy
już chyba nie dają rady...
Pan Czesław doskonale pamięta
powódź sprzed 3 lat, kiedy na jego
podwórku stało pół metra wody.
Wszystk ie sprzęty i dokumenty
musiał przenosić na pierwsze piętro
domu.
Ostatnie opady deszczu obserwował z wielkim niepokojem. W
niedalekim sąsiedztwie jego posesji
płynie Bierawka. Jeszcze tydzień
temu kopalniane pompy radziły
sobie z jej podniesionym poziomem.
Do wtorku...

Feralnego dnia towarzyszyli mu
wspólnicy, którzy, widząc co się stało,
uciekli z miejsca zdarzenia.
Ciało mężczyzny zabezpieczono
do dyspozycji prokuratury. Ta już
zleciła sekcję zwłok, która odpowie
na pytanie o przyczyny śmierci chorzowianina.
/g/

- Woda przelała się przez wały,
a pomp już prawie wcale nie widać.
Gdyby jeszcze popadało kilka dni, to
zalanie mamy gwarantowane - mówi
szczygłowiczanin.
Na dowód pokazuje zdjęcia zrobione we wtorek. Widać na nich podtopione pole i podniesiony poziom
wody na przepuście pod nasypem
kolejowym.
Pokładek nie ma wątpliwości, że
budowa nowego przepustu i pogłę-

Poziom Bierawki podniósł się, a
woda przelała przez wał

Długotrwałe deszcze
zwiększyły ryzyko podtopień

bienie koryta Bierawki to sprawa gardłowa. - Póki co wycięli drzewa na nasypie, a od strony Czuchowa powstaje
droga dojazdowa - relacjonuje.
Prognozy pogody na najbliższe
dni nie przewidują intensywnych
opadów.
/g/, foto: Czesław Pokładek
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Kolizja rozniosła się szerokim echem w mediach - rozpisywały
się o niej portale internetowe

Kolizja miała miejsce w piątek
około godz. 11. Z ustaleń policji
wynika, że kierowca pierwszego
autokaru gwałtownie zahamował,
aby nie zderzyć się z samochodem
osobowym, który próbował wymusić pierwszeństwo.
Drugi autokar nie zdążył w
porę się zatrzymać i uderzył w
tył pierwszego. Kierowcy byli
trzeźwi.
- Od razu dostałam od wychowawców sygnał, że doszło do
stłuczki. Opatrzyć trzeba było jedynie drobne skaleczenie ręki, poza
tym nic nikomu się nie stało - mówi
dyrektor gimnazjum, Krystyna
Dziedzic.

Uczestnicy w ycieczk i, poproszeni przez wychowawców,
zadzwonili do rodziców, by ich
uspokoić.
- Byłam spokojna, mimo że media próbowały zrobić z tej stłuczki
sensację. Nasi nauczyciele są przeszkoleni na każdą ewentualność.
Mieli ze sobą apteczkę, przestrzegają regulamin, zwracają uwagę na
zachowanie uczniów w autobusie
- dodaje Dziedzic.
Gimnazjaliści musieli poczekać na autobusy zastępcze. Do
Knurowa wrócili z 1,5-godzinnym
opóźnieniem.
/g/

Knurów

a gdzie kask?
W piąt kow y w ieczór uwagę
st ra żni ków miejsk ich z w róci ł y
nastolatki jadące skuterem po ul.
Jęczmiennej bez kasków na głowach.
Jak się okazało, nie było to jedyne
uchybienie przepisom ruchu drogowego – prowadzący nie posiadał
uprawnień do kierowania tego typu
pojazdem. Teraz jego sprawą zaj-

mują się policjanci z knurowskiego
komisariatu.
Nieco później przy ul. Pocztowej
patron Straży Miejskiej dostrzegł
motorowerzystę przewożącego pasażerkę. I w tym przypadku oboje
nie mieli kasków ochronnych. Tym
razem skończyło się na mandacie.
/bw/
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ogłoszenie

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.06.2013 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja
Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
17.04.2013 r. oraz 29.05.2013 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2013 rok,
2) w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2013 rok,
3) w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2013 rok,
4) w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2013 rok,
5) w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2013 rok,
6) w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2013 rok,
7) w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2013 rok,
8) w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków
i sposobu ich przyznawania,
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Gliwickiego na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą
w ramach projektu: „Piapy-y dla mieszkańców Ziemi
Gliwickiej”,
10) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia
pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu
C e n t r a l n e g o Wo j e w ó d z t w a Ś l ą s k i e g o z s i e d z i b ą
w Gliwicach,
11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gliwickiemu w 2013 r. na utrzymanie infrastruktury
powstałej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej
turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części
Subregionu Centralnego”,
12) w sprawie udzielenia pomocy ﬁnansowej dla Województwa
Śląskiego w 2013 r. i 2014 r.,
13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji
zadania na drodze wojewódzkiej Nr 924 w latach 2013
– 2014,
14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy
Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej i ul.
26 Stycznia,
15) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Centrum Kultury w Knurowie za 2012 r.,
16) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 r.,
17) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 r.,
18) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 r.,
19) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Knurów,
20) w sprawie przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami
na terenie Gminy Knurów na lata 2013 – 2017”,
21) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/449/13 Rady
Miasta Knurów z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Knurów,
22) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/481/13 Rady Miasta
Knurów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Knurów,
23) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Knurowie
i objęcia w zamian udziałów.
10. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Knurów za 2012 rok oraz rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów
za 2012 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla
Prezydenta Miasta Knurów za rok 2012:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Knurów za 2012 rok, informacji o stanie mienia
komunalnego oraz sprawozdania ﬁnansowego za 2012 rok,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
4) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2012 rok,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2012
rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego
Gminy Knurów za 2012 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Knurów za rok 2012.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok
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KNURÓW

Oczekując
na śmieciową
rewolucję

1 lipca rusza „rewolucja śmieciowa”.
Samorządy przygotowują się, by sprostać
obowiązkom zrzuconym na ich barki przez
państwo. W porównaniu z innymi gminami
Knurów radzi sobie całkiem nieźle
Od 1 lipca to gminy staną się właścicielami śmieci. Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku zobowiązuje je do
zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Jeśli któraś
temu nie sprosta, będzie musiała płacić
wysokie kary.
Konieczne było ustalenie sposobu
i wysokości opłaty za odbiór śmieci,
policzenie mieszkańców, zebranie od
nich deklaracji, ogłoszenie przetargu i wybór firmy, która na zlecenie
samorządu zajmie się zbiórką i zagospodarowaniem śmieci. Sytuacji nie
ułatwiają przepisy – ustawa pełna jest
błędów, ułomności i niejasności.
Obowiązek przerósł wiele samorządów. Stolica nie daje dobrego
przykładu. Najprawdopodobniej nie

wyrobi się przed końcem roku. Nie
zdążą Poznań, Białystok i Kraków. Po
sąsiedzku problemy mają Gliwice.
Jak radzi sobie Knurów? Porównując z wymienionymi miastami to wręcz
wzorowo. Sposób naliczania opłaty i jej
wysokość miasto ustaliło w styczniu.
Na bazie wstępnych szacunków kosztów
wdrożenia i funkcjonowania systemu
ogłosiło przetarg, wyłaniając firmę, która zajmie się techniczną stroną przedsięwzięcia. To znany knurowianom
Komart. Zaproponowana przez spółkę
cena okazała się niższa niż pierwotnie
zakładano. Samorządowcy szybko
zareagowali i zdecydowali o obniżeniu
opłaty za śmieci (z 11 zł na 9,70 zł/osoby/
miesiąc). To nie wszystko. Na wniosek
prezydenta miasta na spółkę nałożono

Dla Przeglądu

Prezydent Knurowa Adam Rams: - Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi to duże
wyzwanie dla wszystkim miast i gmin w Polsce.
Niestety, ustawa, na mocy której budujemy ten
system, obarczona jest wieloma błędami. Była
już wielokrotnie poprawiana. Odnoszę wrażenie,
że rząd i posłowie nie chcą korzystać z rozwiązań
proponowanych przez samorządowców i tworzą
prawo w wielu aspektach niespójne, dające duże
możliwości rozmaitej interpretacji. Niezależnie
od tego w Knurowie od 1 lipca funkcjonować
będzie nowy system odbioru i zagospodarowania
odpadów. Chciałbym podkreślić, że przetarg na
obsługę miasta spowodował obniżenie opłaty za
śmieci z 11 zł na 9,70 zł za odpady segregowane. W konsekwencji tego,
zgodnie z przywołaną ustawą, konieczne jest ponowne złożenie deklaracji
przez właścicieli nieruchomości. Aby sprawnie przeprowadzić ten proces i
zmniejszyć uciążliwości dla naszych mieszkańców pracownicy Urzędu Miasta
będą dostarczać do domów i odbierać deklaracje. U nas w Knurowie, jak do
tej pory, przygotowania do wdrożenia nowych zasad przebiegają planowo,
co w dużej mierze jest zasługą odpowiedzialnego podejścia mieszkańców
do tego przedsięwzięcia.
Not. bw

ogłoszenie

INFORMACJA
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Knurowa
Pragniemy poinformować, iż Urząd Miasta rozstrzygnął przetargi
dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Miasta Knurów.
Zaproponowana przez wykonawcę tj. PPHU KOMART sp. z o.o.
kwota za wykonanie ww. usług umożliwiła obniżenie stawki opłaty
za odbiór odpadów komunalnych segregowanych z 11,00 zł
do kwoty 9,70 zł.
Obniżona stawka została zaakceptowana przez Radę Miasta
Knurów na sesji w dniu 29 maja 2013 r.
W konsekwencji, zgodnie z wymaganiami ustawowymi konieczne
jest powtórne złożenie nowej deklaracji przez właścicieli
nieruchomości, w której należy dokonać zmiany w zakresie obliczenia opłaty przy zastosowaniu niższej stawki tj. 9,70 zł.
Aby ograniczyć uciążliwości związane z ponownym składaniem
deklaracji zostaną one dostarczone i odebrane od Państwa w dniach
od 14 do 24 czerwca w godzinach 17.00 – 20.00 bezpośrednio
w miejscu zamieszkania przez uprawnione do tej czynności
osoby. Osoby te będą posiadały imienny identyﬁkator Urzędu
Miasta Knurów oraz pisemne imienne upoważnienie do przyjmowania
deklaracji.
Ponadto wypełnione deklaracje można składać bezpośrednio
w tut. Urzędzie przy ul. Dr. F. Ogana 5 lub przesłać na adres urzędu
drogą pocztową w terminie do 28 czerwca 2013 r.

obowiązek wyposażenia gospodarstwa
domowe (w zabudowie jednorodzinnej
i kamienice) w kubły i worki [szczegóły
w tekście niżej – dop. red.].
Na w ysokości zadania stanęli
knurowianie. Zdecydowana większość
mieszkańców (ponad 80 proc.) złożyła
w Urzędzie Miasta wymagane prawem
deklaracje śmieciowe. Co prawda po
obniżce stawki opłaty konieczne jest
powtórne złożenie deklaracji, jednak
samorząd podjął starania, by stało się
to jak najmniej kłopotliwe [szczegóły
w ogłoszeniu poniżej – dop. red.].
Jak prawidłowo segregować? – to
pytanie trapi większość z nas. Początki
na pewno będą trudne. Aby ułatwić
ten proces knurowscy urzędnicy opracowali specjalne ulotki informacyjne.
Trafiły do domów i mieszkań wczesną
wiosną. Na wiele pytań odpowiedzi
udzielili za pośrednictwem Przeglądu.
Dwa tygodnie przed startem nowego systemu Knurów wydaje się nieźle przygotowany. Jak jest naprawdę
– pokaże życie...
/bw/

KNURÓW

Komart
dostarcza
pojemniki
i worki
Spółka Komart
rozpoczęła dostawę
pojemników
na zmieszane
(niesegregowane)
odpady komunalne
oraz worków
do selektywnej
ich zbiórki
Kubły mają pojemność 120 litrów.
Trafiają do gospodarstw domowych
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej (kamienice). Otrzymują je
właściciele, którzy złożyli deklaracje
śmieciowe w Urzędzie Miasta.
Dostawa będzie odbywać się etapami – w soboty, 15 i 29 czerwca.
• 15 czerwca dostawa obejmie
mieszkańców ulic: 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 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, będzie musiał osobiście
odebrać pojemniki bądź worki w
siedzibie Komartu przy ul. Szpitalnej
7. Odbiór ten jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7–18
oraz w sobotę w godzinach 7– 15.
Wszelkich informacji w tej sprawie można uzyskać pod nr telefonu
32 235 11 83 wewn. 180.
/bw/
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aktualności
Ruina nie dość, że straszy, to stwarza realne
zagrożenie dla poszukiwaczy złomu

Fontanna
na zakręcie
KRYWAŁD. CO DALEJ ZE SKRZYŻOWANIEM?

Zalana posesja, wilgoć na murach domu
- z takimi problemami mierzy się po
każdych większych opadach Gabriel
Krzyżowski z Krywałdu. Ucieszył się,
kiedy pod koniec 2012 roku drogowcy
zamontowali ogranicznik na skrzyżowaniu
ul. Michalskiego i Zwycięstwa. Radość
nie trwała jednak długo...

SZCZYGŁOWICE

Foto: Gabriel Krzyżowski

Bałagan po kolei

Tak jak zapowiadaliśmy marcu, nieruchomość przy
ul. Ściegiennego, zarządzana przez Polskie Koleje
Państwowe S.A., została częściowo wyburzona.
Mimo to ruina nadal straszy i stwarza zagrożenie
dla poszukiwaczy złomu...
nym był - zdaniem przedstawicieli
spółki - nieopłacalny.
Zanim ekipa rozbiórkowa rozpoczęła pracę na dobre, opuszczony budynek wzięli na cel złomiarze. Z drugiej (niezabezpieczonej)
części wynieśli metalowe element y, ze ścia n w y pr u li przewody,
zdemolowali pomieszczenia. Do
pierwszej nie mieli jak się dostać,

podziękowania

poniewa ż ok na i drzw i zosta ł y
zamurowane.
Kiedy ciężki sprzęt otworzył dostęp do zaplombowanych pomieszczeń, złomiarze rozpoczęli przeczesywać ruinę w poszukiwaniu tego,
co jeszcze da się spieniężyć.
Wykonawca rozbiórki nie oznaczył, ani nie zabezpieczył należycie
tego miejsca. Nie spieszył się też z
wyburzeniem pozostałości budynku. Po naszej interwencji rzecznik
prasowy PKP S.A. we Wrocławiu,
Bartłomiej Sarna poinformował,
że wezwał w ykonawcę prac rozbiórkowych do natychmiastowego
zabezpieczenia terenu.
- Od poniedziałku wykonawca
rozpocznie wywózkę gruzu z terenu
rozbiórki - zapowiedział.

/pg/

sygnały
czytelników
Trawa
do przycinki

- Prawie co roku zgłaszam problem
zbyt późnego przycinania roślinności przy drogach. Jestem wytrwały,
uczynię to raz jeszcze. Przydałoby
się skoszenie trawy na wysepce przy
skrzyżowaniu ulicy Książenickiej i
al. Piastów w Szczygłowicach, bo
ogranicza widoczność. Konieczne
jest przycięcie żywopłotu w kilku
mi ej s c a c h, b o al b o s p r awia te n
sam problem kierowcom, albo tak
wybujał, że przeszkadza pieszym w
poruszaniu się po chodnikach.

Piotr z Knurowa

Impreza
z sercem, ale...

W sobotę knurowski Orlik opanowali
kibice Górnika Zabrze, rozgrywając
char ytat ywny turniej [o imprezie
przeczytasz na str. 15 – dop. red.].
Szczytny cel, ciekawe rozgr ywki.
Niestety, jest też „ale”, czyli zastrzeżenia Czytelników co do niektórych
u c ze s t ników z awo d ów. P o dp a dli
pr ze de ws z ys tk im... obsikanie m
pobliskiego śmietnika i bloków, a
i mocno emocjonalne komentarze
nie wszystkim w okolicy przypadły
do gustu...

Not. bw
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Kiedy pada deszcz, łuk jezdni zmienia się
w całkiem pokaźne rozlewisko

Foto: Gabriel Krzyżowski

W ubiegłym roku Polskie Koleje Państwowe wpisały budynki
gospodarcze i dworzec przy ul.
Ściegiennego na listę obiek tów
przeznaczonych do w yburzenia.
Decyzję arg umentują skut kami
katastrofy budowlanej z 2008 roku,
kiedy zawalił się szyb wentylacyjny
KWK „Szczygłowice”. Remont nieruchomości w złym stanie technicz-

Dodatkowy krawężnik u zbiegu
ulic Zwycięstwa i Michalskiego budził spore emocje. Zmotoryzowani
narzekali na ograniczenie możliwości ruchu, okoliczni mieszkańcy
chwalili pomysł drogowców, który
- ich zdaniem - przyczynił się do
poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu.
Wystarczyło k ilka dni, aby
konstrukcja została zniszczona i
zdemontowana. Przedstawiciele
Zarządu Dróg Wojewódzkich zapewniali wówczas, że znajdą takie
rozwiązanie, które będzie trwałe i
zmusi kierowców do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego.
Minęło ponad pół roku, a na
skrzyżowaniu bez zmian.
- Po deszczu na skrzyżowaniu
tworzą się kałuże. Samochody je
rozjeżdżają, a woda wlewa się na
posesję, na murach domu wychodzi
wilgoć - opowiada Gabriel Krzyżowski z Krywałdu. - Raz żona wychodziła z dzieckiem na spacer. Dobrze,
że fotelik stał tyłem do ulicy, bo auto
ochlapałoby dziecko.
Teoretycznie kierowcy powinni
stosować się do poziomego oznakowania na skrzyżowaniu. W praktyce
każdy samochód ścina zakręt, łamiąc prawo i stwarzając zagrożenie
dla pieszych.
- Jak przyjdą mrozy, to tu szklanka będzie - wieszczy Krzyżowski.
Dziwi go opieszałość ZDW w upo-

raniu się z problemem, zwłaszcza że
rozwiązania - jego zdaniem - mogą
być dwa: - Wystarczyłoby zamontować ogranicznik, ale o mniejszym
zasięgu i nie taki jak poprzednio,
ale betonowy - jak na autostradach
- sugeruje.
Proponuje też wykonać odwodnienie skrzyżowania, aby woda nie
gromadziła się przed jego posesją.
Propozycje Gabriela Krzyżowskiego przesłaliśmy ZDW w Katowicach.
- Pracownicy Wydziału Inżynier ii Ruchu podjęli decyzję
o likwidacji „ogranicznika”. Po
konsultacji z projektantem uznali,
żeby tymczasowo pozostawić jedynie oznakowanie poziome. Nie ma
tu dobrego i prostego rozwiązania,
które satysfakcjonowałoby wszystkich - czytamy w mailu od rzecznika ZDW, Ryszarda Pacera.
Zdjęcia zalanego skrzyżowania
przesłał inspektorowi odpowiedzialnemu za tę drogę. Ten z kolei
przyznał, że wie o problemie.
- Przekazał już Powiatowemu
Zarządowi Dróg, który zajmuje się
bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich na zlecenie Zarządu Województwa, by wyczyścił studzienki
kanalizacji deszczowej w rejonie
skrzyżowania. Jeśli to nie pomoże,
podjęte będą inne działania - dodaje
Pacer.
/pg/
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W ubiegłym roku poprawiono obraz,
teraz przyszła kolej na dźwięk. Kino
Scena Kultura przeszło kolejny etap
modernizacji – wymieniono ecofony
w sali kinowej

Knurów. Kino zMienia wyStróJ

ecofony lepiej wyciszą
Po modernizacji sala kinowa prezentuje się schludnie i elegancko

Od listopada ubiegłego roku kino dzo zniszczone i zabrudzone, dlatego
może pochwalić się nowym ekranem podjęliśmy decyzję o ich wymianie.
oraz cyfrowym projektorem, który Dodatkowo pomalowany został sufit
zastąpił stary analogowy. Pozwoliło i ściany otaczające ekran.
to na szybsze wyświetlanie premier
Remont trwał ponad miesiąc i
oraz oglądanie filmów w technologii ze względu na majowe Knurowskie
3D.
Dni Integracji był
Na t y m jedpodzielony na dwa
Na wymianę ecofonów Centrum
nak zmiany się nie Kultury pozyskało dotację w etapy. Pierwszy rozskończył y. Właś- wysokości 50 proc. (ok. 50 tys. począł się 29 kwietnie dobiegła końca zł) z Państwowego Instytutu nia i potrwał do 9
Sztuki Filmowej.
kolejna renowacja,
maja. Prace zostały
wymieniono ecofowznowione 27 maja
ny (popielate obicia ściany zapew- i zakończyły się 10 czerwca.
niające wyciszenie, wygłuszanie i
Dzięki modernizacji sala kinowa
wytłumianie pomieszczenia).
wygląda teraz nowocześnie i elegan– Ecofony nie były wymieniane cko. Od piątku wznowione zostaną
od 1997 roku – mówi Justyna Kosik, seanse.
kierownik działu kinematografii w
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
Kinie Scenie Kulturze. – Były już bar-

wywiaD

najważniejszy zdrowy rozsądek

- W organizacji związkowej ważna jest atmosfera. Stawiamy na kompromis, unikamy
eskalacji niepotrzebnych emocji – mówi Józef Kozicki, szef ZZ Kontra w kopalni
Knurów-Szczygłowice w rozmowie z Przeglądem Lokalnym
Bogusław Wilk: - ZZ Kontra
obchodzi 15-lecie. W sobotę jubileusz okrasił piknik rodzinny.
Impreza się udała?
Józef Kozicki, przewodniczący
Związku Zawodowego Kontra w
kopalni „Knurów-Szczygłowice”:
- Bardzo. Nawet niebiosa, tak obficie
dzielące deszczem, na czas pikniku
obdarzyły nas promieniami słońca.
A powszechnie znane i lubiane
rytmy disco-polo zapewniły dobrą
zabawę uczestnikom naszej imprezy. Potwierdzi to każdy, kto był w
sobotę przed sceną.
- To pierwsza tego typu związkowa impreza?
- A skądże! Podobne organizowaliśmy już wcześniej, jednak odby-

J ó z e f
Kozicki
z e s z c z ygłowicką
kopalnią
związany jest od
6 gr udnia
1985 r. Początkowo pracował na
oddziale mechanicznym. Od 15
czerwca 1987 r. do teraz ratownik górniczy w Dziale Wentylacji.
Ukończył Technikum Mechaniczne
i Gór nic ze. Je st absolwentem
Politechniki Śląskiej – ma dyplom
magistra i inżyniera o specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem
pracy. Był nadgórnikiem, sztygarem zmianowym. Obecnie starszy
inspektor w Dziale Wentylacji.
Od 1 kwietnia 2009 roku przewodniczy Związkowi Zawodowemu
Kontra w kopalni Knurów-Szczygłowice.
Pr ywatnie mąż (żona Agnieszka) i ojciec (syn Mateusz i córka
Joanna). Zamiłowania: muzyka,
religioznawstwo, historia.

6

wały się one poza Knurowem, m.in.
w rybnickich Stodołach, później w
Kamieniu. Mamy doświadczenie,
wiemy jak sprawić, by członkowie
naszego związku i ich rodziny integrowały się w przyjemnej atmosferze.
- Dlaczego tym razem wybraliście Knurów?
- Ważnym argumentem jest liczebność naszego związku. Obecnie
to 860 osób. Sporo z nich to knurowianie. Także dlatego, że zakład
pracy jest w Knurowie.
- Na przestrzeni lat szeregi
Kontry rosną czy maleją?
- Rosną, zdecydowanie rosną.
Gdy z początkiem kwietnia 2009
roku zostawałem przewodniczącym
związku, liczył on dokładnie 267
osób. Byliśmy piątym związkiem w
kopalni Szczygłowice pod względem
liczebności. Teraz jesteśmy największym w zakładzie liczącym przeszło
sześć tysięcy pracowników. Niemal
nie ma dnia, by ktoś się nie zapisywał. Teraz jest nas 710 w Szczygłowicach i 150 w Knurowie.
- Skąd ta popularność?
- Myślę, że składa się na to
kilka przyczyn. Na pewno ważne
dla naszych członków jest to, że ich
pieniądze wracają do nich. Jak? A
poprzez liczne imprezy integracyjne,
wycieczki, festyny i wczasy, a także
prezenty urodzinowe. Ważna jest też
atmosfera w związku – stawiamy na
rozmowę, dialog, unikamy eskalacji
napięć i niepotrzebnych emocji. Stawiamy na zdrowy rozsądek. Przede
wszystkim przewodniczący powinien i musi być człowiekiem.
- W całej kopalni jest prawie
20 organizacji związkowych. Jak
się dogadujecie?
- Właściwie to nie dogadujemy
się. To bardzo trudne, gdy w grę
wchodzi na przykład zazdrość. Gdy

na początku na Ruchu Knurów
mieliśmy tylko trzech członków, to
zdarzyło mi się usłyszeć na spotkaniu z dyrekcją: - Co się odzywasz,
jak nie masz tu nikogo... Nie wiem,
jak długo jeszcze będzie trwało to,
że w jednym zakładzie pracy jest
dwóch przewodniczących związku.
Przecież to wielkie nieporozumienie, żaden przewodniczący nie stoi
ponad prawem. A może to Kompanii
Węglowej jest na rękę...
- A jak wyglądają kontakty z
drugą stroną pracowniczej barykady, czyli kierownictwem firmy?
- Trzeba być stanowczym, umieć
postawić na swoim, ale też potrafić
zachować się elastycznie. To niełatwe, ale kto powiedział, że ma być
łatwe. Choć nieraz się różnimy w
poglądach, to zarówno dyrekcja,
jak i my za najważniejsze uważamy
dobro zakładu i jego pracowników.
A to najważniejsze w zarządzaniu,
choć nie tylko.
- Na czym obecnie koncentruje
się wasza działalność?
- Spraw bieżących nie brakuje.
Potrafimy też spojrzeć z dalszej
perspektywy. Za bolączkę uważamy
zapowiadane odejście na emerytury
około 500 doświadczonych fachowców. To problem, bo absolwenci ich
od razu nie zastąpią. Dość powiedzieć, że nowy pracownik przez
rok uczy się chodzić po dole... W
naszej związkowej opinii pięć lat
bez przyjęć przetrzebiło grono fachowców. Szkoda też, że przyjęcia
absolwentów odbywają się głównie
w innych kopalniach. Kopalnia ma
koncesję na wydobywanie węgla do
2020 roku. Aż się boję, co może się
stać. Decydenci straszą, że będzie
ograniczony Obszar Górniczy ze
względu na kolej szybkiego ruchu.
Przecież to chore pomysły...
- P r aw ie 9 0 0 c z łon ków to

szczyt możliwości Kontry w kopalni Knurów-Szczygłowice?
- Jestem optymistą – będzie nas
tysiąc.
- Pi k ni k udany, co teraz w
planie?
- Najpierw chciałbym podziękować Panu Prezydentowi Knurowa i
Dyrektorowi Centrum Kultury za
udostępnienie miejsca na piknik i
występ zespołów. Dzieci były wręcz
wspaniałe! To niebywałe i rzadko się
zdarza. Znakomicie, że w Knurowie
są takie talenty. Co do pikniku,
myślimy już o przyszłorocznym.
Mamy fajny pomysł, ale na razie
go nie zdradzimy. Za to 15-lecie ZZ
Kontra podkreślimy jeszcze jedną

spektakularną imprezą. To tradycyjna karczma górnicza – w piątek,
15 listopada.
- Co w niej wyjątkowego?
- Brać górniczą zabawiać będzie
kabaret Rak. Prezesem karczmy
będzie Bercik, czyli Krzysztof Hanke. Czy trzeba mówić więcej?...
Nadmienię tylko, że na poprzednich
karczmach (2006 i 2007) bawił
nas m.in. Grzegorz Stasiak. I było
super. Będą wyróżnienia, odznaczenia dla członków związku za
wytrwałość.
Rozmawiał Bogusław Wilk

O jubileuszowym pikniku rodzinnym przeczytasz na stronie 8
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Knurów

Tańcząc w ciemnościach

Nie chcą zamykać się w czterech ścianach, nie chcą
narzekać i złorzeczyć na los. Zamiast tego wybierają
siebie, swoje marzenia i plany. Członkowie Koła PTTK
TRION tańczą rumbę, pływają, grają w szachy i
chodzą po górach, bo jak mówią: − Trzeba dać sobie
szansę

przetarg
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na
ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 61,70 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Piłsudczyków 6A/2 – parter.
Cena wywoławcza 161.300,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 20.06.2013 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 16.130,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM, pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 19.06.2013 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
17.06.2013 r. od godz. 14:00 do 15:00.
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 61,70 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Piłsudczyków 14A/8– III piętro.
Cena wywoławcza 160.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 20.06.2013 r. o godz. 11:00.
Wadium w wysokości 16.000,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 19.06.2013 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
17.06.2013 r. od godz. 15:00 do 16:00.

Choć kroki nie były łatwe, wszyscy świetnie się bawili, zgodnie podkreślając, że liczy się nie tylko
taniec, ale przede wszystkim bycie razem

Na kurs tańca w klubie „Lokatorek” przyjechali prosto z basenu.
Uśmiechnięci, rozbawieni. Czy osoba
niewidoma może tańczyć walca?
− A dlaczego nie? − odpowiedział
jeden z uczestników. Po krótkiej rozgrzewce ruszyli w tany. Choć kroki te
same, każdy tańczył trochę inaczej.
Tango było bardziej knurowskie niż
argentyńskie. Niewidomi, słabowidzący, z kłopotami w chodzeniu i pełnosprawnymi razem poznają trudną
sztukę rock and rolla i obrotów przy
tańcu disco. Żartom nie było końca,
ktoś nadepnął komuś na stopę, ktoś
inny zamiast w lewo ruszył w prawo.
− Uwielbiam tańczyć! − podkreśla
Maria Kaczmarczyk. − Tańczymy, by
się integrować, by się dobrze bawić.
W sobotę znowu się spotykamy na
zabawie integracyjnej i kroki, które
tutaj poznaliśmy, na pewno wykorzystamy.
Czym kurs tańca dla niewidomych różni się od tego dla pełnosprawnych?

− Przede wszystkim sposobem
pokazywania kroków − wyjaśnia instruktorka Jolanta Cybulska. − Osoby niewidome dokładnie wsłuchują
się w to, co mówię. Muszę używać
także rąk, tańczę przed uczestnikami,
trzymając ich ręce.
Taniec łączy, ułatwia rozmowę,
pomaga w nawiązywaniu kontaktów.
Dzięki zajęciom osoby niepełnoprawne mogą być razem. Instruktorka podkreśla, że była zaskoczona
grupą, jej energią i otwartością.
− Nawet przez moment nie zauważyłam zawahania z ich strony,
że sobie nie poradzą, że się nie uda −
mówi Cybulska.
Adam Wala, prezes Koła TRION,
o swojej białej lasce mówi żartobliwie „blondynka”. Zakładając koło,
miał jeden cel: wyciągnąć niepełnosprawnych z domów, zaoferować
im coś, by znaleźli w sobie siłę do
codziennego przekraczania progów
domu. Knurów jest coraz bardziej
przyjazny dla osób niewidomych.

Udźwiękowiono światła na przejściu
dla pieszych, powstały nowe deptaki
bez k rawężników. Koło TR ION
zrzesza około 30 członków, ta liczba
wciąż się zmienia. Koło założyło
sekcję sportową. Członkowie grają w
goalballa (piłka dla niewidomych), w
skata, w szachy, pływają na basenie.
Przynajmniej raz w miesiącu organizowane są wycieczki.
− Dla wielu osób nasze działania
są jak koło ratunkowe, by mogli swobodnie żyć i cieszyć się każdym dniem.
Nie rezygnujemy, nie poddajemy się,
chcemy dotrzeć do innych osób niepełnosprawnych, nie tylko niewidomych,
bo razem jest łatwiej. Ty będziesz
moim wzrokiem, a ja twoją podporą
− mówi Adam Wala.
W Knurowie jest ponad 100
osób niewidomych. Większość żyje
w czterech ścianach, nie potrafiąc
przełamać wstydu i wzięcia do ręki
białej laski.
− Dla nich to ostateczność. Wstydzą się. Wolą się przewracać niż przyznać się przed innymi, że nie widzą.
A przecież biała laska to pomoc, wyciągnięta dłoń, nasze bezpieczeństwo
− wyjaśnia prezes Wala. − Utrata
wzroku nie jest końcem. Możemy
aktywnie żyć, spotkać drugą połówkę, założyć rodzinę. Trzeba tylko dać
sobie szansę.
Tekst i foto:
Justyna Bajko

Uczestnicy kursu dokładnie wsłuchiwali się w słowa instruktorki

Przegląd Lokalny Nr 24 (1058) 13 czerwca 2013 roku

III. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 38,98 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Kazimierza Wielkiego 15/41– VIII piętro.
Cena wywoławcza 104.300,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 20.06.2013 r. o godz. 12:00.
Wadium w wysokości 10.430,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 11:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 19.06.2013 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
17.06.2013 r. od godz. 14:00 do 15:00.
Wszystkie postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie
Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój
nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

przetarg
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie ogłasza
przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu z możliwością ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow.
36 m2 położonego w Knurowie przy ul. H. Sienkiewicza 31. Przetarg
nieograniczony odbędzie się w dniu 28.06.2013 r. w siedzibie Spółdzielni w Knurowie przy ul. Gen. J. Ziętka 18c o godz. 1000.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółdzielni n/w dokumentów:
1/ pisemne oświadczenie o zamiarze wynajęcia mieszkania
2/ oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokali
3/ dowód opłaty wadium w wysokości 1000,00 zł.
Cena wywoławcza dla czynszu najmu wynosi 8,05 zł/m2 pow.
Bliższe informacje można uzyskać w Spółdzielni, tel. 32 235
16 70.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

− Zapr as zamy ws z ys tk ic h do
włączenia się w nasze działania.
Zarówno osoby niewidome, niepełnosprawne, jak i zdrowe. Nie
siedźcie w domu! Nie rezygnujcie z
życia. Skoro my możemy tańczyć,
podróżować, uprawiać sport, wam
też się uda − apeluje Adam Wala.
Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące spotkań i sekcji pod
numerem tel. 605 822 561.
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Knurów. Piknik na 15-lecie Kontry

Disco polo na kryształowy jubileusz
Ani ciemne chmury, ani zapowiadane burze nie przestraszyły
knurowian i pracowników kopalni Knurów - Szczygłowice, którzy
tłumnie zjawili się na festynie rodzinnym organizowanym na
przez Związek Zawodowy „Kontra”
Związek Zawodowy „Konta” świętuje 15-lecie działalności na terenie Knurowa. Do
wspólnego celebrowania rocznicy zaprosił też knurowskie
rodziny. Impreza odbyła się w
sobotę na placu za Biedronką
przy ul. Niepodległości.
Atrakcji nie brakowało.
Dmuchany zamek, wata cukrowa w odcieniach tęczy,
przejażdżki wodnymi samo-

chodzikami, konkursy i zabawy − to dla najmłodszych.
Na nieco starszych czekały
smakołyki z grilla i coś na
ochłodę.
− Przyjemnie tak przyjść
i razem posiedzieć, porozmawiać ze znajomymi, zjeść dobrą
kiełbasę, posłuchać muzyki.
A dzieci jakie zadowolone! −
śmieje się pani Alicja.
Rodzinne biesiadowanie

Tarzan Boy w towarzystwie knurowianek

urozmaicał y koncerty. Od
mocnego uderzenie rozpoczęła orkiestra dęta, po niej
na scenie zaprezentowały się
zespoły z Centrum Kultury
oraz... goście festynu. Z mikrofonu skorzystała knurowianka, która zainspirowana
atmosferą imprezy, wyznała
na scenie miłość swojemu
mężowi. Otrzymała owacje
na stojąco.

Zadowoleni byli i dorośli i dzieci

Na deser czekały występy
grup disco-polo. Gdy rozbrzmiały pierwsze dźwięki
Tarzana Boya, pod sceną zrobiło się tłoczno. By gwiazda
nie czuła się samotnie, choreograficznie wsparły ją knurowianki. Tarzan Boy nie krył

zachwytu nad tanecznymi
ruchami mieszkanek miasta. Świętowanie zakończył
występ zespołu „Milano”.
− Mało kto się przyznaje do słuchania discopolo, ale wystarczy spojrzeć
jak się ludzie bawią! Bo to
muzyka dla ludzi jest! Nogi
same rwą się do tańca−
mówi pan Marek. − Oby
więcej takich imprez!
Tekst i foto: Justyna
Bajko

Na festynie bawiły się całe
rodziny

Na wydarzenia na scenie dzieci reagowały entuzjastycznie

informacja własna wydawcy
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Niedzielne popołudnie
umilał bawiącym się przy
kręgu zespół Taxi

Knurów

Rodzinnie przy kręgu

Słoneczna pogoda i biesiadne rytmy
przyciągnęły do siebie rzesze knurowian,
którzy popołudnie postanowili spędzić
całymi rodzinami na niedzielnym festynie
przy kręgu
Atrakcji jak zwykle nie brakowało i każdy, bez względu na wiek, mógł
znaleźć coś dla siebie.
- To była naprawdę fajnie spędzona niedziela - twierdzą zgodnie
uczestnicy niedzielnego festynu.
Tym razem o oprawę artystyczną
zadbał zespół muzyczny Taxi. Nie
mogło oczywiście zabraknąć również
konkursów dla dzieci z nagrodami,
a organizatorzy zadbali, by nikt nie
odszedł z pustymi rękoma.

- Knurowianie przychodzą całymi
rodzinami. To cieszy, ponieważ taki
charakter tych spotkań chcielibyśmy
utrzymać - mówi Marian Gruszka,
pomysłodawca i organizator wakacyjnych festynów na kręgu przy ul.
1 Maja.
Niedzielny festyn został zorganizowany przez Centrum Kultury w
Knurowie oraz Stowarzyszenie Moja
Gmina Nasz Powiat.

informacja własna wydawcy

DC

Foto: Jusyna Bajko

Sztuka
bez wieku

Agnieszka Tomanek, rodowita
gierałtowiczanka, niedługo skończy
100 lat. Mimo wieku wciąż tworzy i
maluje, jak mówi, nie dla siebie, ale
dla innych. Na jej obrazach odnajdziemy zimowe pejzaże i różnobarwne kwiaty. O niezwykłości dzieł
Agnieszki Tomanek będzie można
przekonać się samemu. Wystawa
obrazów gierałtowiczanki w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w
Gierałtowicach w dniach od 17 do 28
czerwca (w godz. 16.00-19.00).
Wstęp wolny.
jb

Malarstwo to życiowa pasja pani Agnieszki

Gliwicka ciekawostka

Foto: Muzeum w Gliwice

Foto: Dawid Ciepliński

Gierałtowice

Lew w kieszeni

Lwy zaprojektowane przez Theodora Erdmanna
Kalide można odnaleźć w różnych ważnych miejscach
Gliwic. Lwy Leżące zdobią wejście do Palmiarni, Śpiące
cieszą wzrok na Skwerze Valenciennes i czuwają przed
Willą Caro. Stowarzyszenie Metamorfozy ogłosiło rok
2013 rokiem Theodora Kalidego.
− Muzeum w Gliwicach postanowiło włączyć się w
te obchody − mówią kustosze. − Aby upamiętnić ważną
dla Gliwic postać artysty, powstały miniaturowe repliki
Śpiącego Lwa.

Lwy będą dostępne od 18 czerwca w Centrum Informacji Kulturalnej i Artystycznej za 38 zł. Należy się
spieszyć, ilość egzemplarzy jest ograniczona.
jb

Knurów

Kto złowi puchar?

Foto: Archiwum

Knurowskie Koło nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego
zaprasza na zawody wędkarskie o puchar prezydenta Knurowa.
Impreza w sobotnie przedpołudnie na stawie Moczury

Chlapa-ciapa czy pogoda – prawdziwych wędkarzy żadna aura nie zniechęci do
oddawania się ich hobby

dach nie opłacając wpisowego.
Uczestnicy w wieku 15-20 lat
wnoszą wpisowe wynoszące 5
zł, natomiast starsi – 10 zł.
- Wszyscy lubiący wędkowanie są na Moczurach bardzo
mile widziani – mówi Damian

Chlubek, prezes KW nr 28 w
Knurowie. – Stawką zawodów
są zwycięstwo i puchar, ale także prestiż. Warto wziąć udział.
Serdecznie wszystkich, także
kibicujących wędkarzom, zapraszamy.
/bw/

ogłoszenie

Nie ma zmiłuj – trzeba
rano wstać. Na tyle wcześnie,
by zdążyć się zapisać. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia
do godziny 8.
Młodzież do lat 14 (włącznie) może wziąć udział w zawo-
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rozrywKa NR 24/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński, Paweł Gradek

- Do wygrania poDwóJny Bilet Do Kina

Magdalena wołczyk z Knurowa
ur. 3.06.2013 r., 3270 g, 54 cm

Juliusz Domalewski z Knurowa

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wki z nr. 22/2013 brzmiało: „Średnik ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna
Wieczorek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

zuzanna Farnow z czuchowa

ur. 4.06.2013 r., 3870 g, 56 cm

ur. 4.06.2013 r., 3550 g, 52 cm

tymoteusz Sech z zabrza

oliwier niedziałkowski z Knurowa

ur. 5.06.2013 r., 3000 g, 50 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

Julia cebula z Knurowa

ur. 4.06.2013 r., 3470 g, 52 cm

Bartłomiej Szczygieł z Knurowa
ur. 6.06.2013 r., 4150 g, 56 cm

ur. 6.06.2013 r., 3290 g, 52 cm

Hanna ludwig z Knurowa

ur. 8.06.2013 r., 3870 g, 53 cm

Knurów

24

1000 lat po ziemi – premierowy
seans!
− godz. 20.30

15.06 – 20.06.2013 r.
SOBOTA-CZWARTEK
1000 lat po ziemi
− godz. 16.00, 18.00, 20.00

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

10

114 uczniów z okolicznych gimnazjów wzięło udział
w konkursie fizycznym „Od Newtona do Einsteina”
zorganizowanym w Liceum im. I.J. Paderewskiego
Do I etapu, 23 maja, przystąpili gimnazjaliści m.in. z Czerwionki, Paniówek,
Rudzińca, Gierałtowic i Knurowa. - Musieli
odpowiedzieć na 40 testowych pytań – mówi
Grzegorz Cuber, nauczyciel fizyki w knurowskim liceum i technikum.
31 najlepszych awansowało do kolejnego
etapu, 11 czerwca. Zmierzyli się z pytaniami
otwartymi. - Do finału, który rozegra się w
następnym tygodniu w piątek, 21 czerwca,
przejdzie po trzech najlepszych uczniów z
klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjów
– informuje Cuber.
O zwycięstwie zdecyduje suma punktów
ze wszystkich etapów. Nagrodą główną jest
indywidualny tok nauki fizyki w Paderku.
Fizyka jest nie do pojęcia - jak widać nie wszyscy

Foto: Dawid Ciepliński

14.06.2013 r.
PIĄTEK

Śladami wielkich fizyków

DC podzielają tę opinię
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KNURÓW. PROPOZYCJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Talent rozwiń w Studio

Ci, co zdobyli upragnione karty rowerowe,
dowiedli, że dadzą sobie radę na drodze

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński

Studio Piosenki i Musicalu przy Centrum Kultury
w Knurowie jeszcze przed nadejściem wakacji
pragnie zaprosić w swoje podwoje uzdolnionych
wokalnie, aktorsko, czy też tanecznie - dzieci
i młodzież w wieku od lat 6 do 16

KNURÓW. ROWERZYŚCI TŁUMNIE STAWILI SIĘ NA EGZAMIN

- Co roku zapraszamy do obejrzenia naszych spektakli dzieci nie tylko
z knurowskich przedszkoli i szkół,
ale również spoza Knurowa, skąd
dojeżdżają nasi podopieczni – mówi
Agnieszka Bielanik-Witomska, opiekunka Studia. – Kilka razy do roku
prezentujemy naszą działalność w
Gliwicach, Katowicach i w innych
miejscowościach. Bierzemy udział w
różnych konkursach.
Dzieci i nastolatki szlifują swoje
talenty w profesjonalnych warunkach,
na co pozwala duża scena w Domu
Kultury w Szczygłowicach. Rozwijają się pod okiem Agnieszki Bielanik-Witomskiej (muzyk wokalista)
i Małgorzaty Ochabowicz (tancerka
Teatru Rozrywki w Chorzowie). Nad
nagłośnieniem i stroną techniczną
czuwa akustyk Daniel Ślósarczyk.
- Nadchodzący rok szkolny pragniemy uprzedzić warsztatami wokalno - aktorsko - tanecznymi, które
odbędą się w ostatnich dniach sierpnia
– mówi pani Agnieszka. - Mają one
przygotować dzieci i młodzież do
nowego przedsięwzięcia w roku szkolnym 2013/2014.
Zainteresowani proszeni są o
kontakt (po 15 sierpnia) z sekretariatem Domu Kultury w Szczygłowicach
(tel. 32 3326384).

41 uczniów Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 przystąpiło
do egzaminu na kartę rowerową.
– Większość dzieci poradziła sobie
bez problemów – podsumowuje
mł. asp. Janusz Szydło z Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach
Egzamin odbył się w ubiegły
czwartek przy szkolnej „Dwójce”.
– Specjalnie na czas egzaminu
sprowadziliśmy edukacyjny radiowóz z Katowic – wyjaśnia mł. asp.
Janusz Szydło, prowadzący egzamin wspólnie z mł. asp. Leszkiem
Czubajem. – Samochód jest świetnie
wyposażony, m.in. w znaki drogowe
i sygnalizację świetlną.
Z 41 starających się o kartę rowerową 29 udanie zaliczyło egzamin
teoretyczny, wykazując się wiedzą z
przepisów ruchu drogowego.

W części praktycznej rowerzyści musieli m.in. przejechać przez
skrzyżowanie z rondem, umiejętnie
jeździć slalomem i poradzić sobie
z krzyżówką ze znakiem „STOP” i
sygnalizacją świetlną.
– Bardzo dobrze im poszło – zapewnia mł. asp. Szydło. – Tylko jednej
osobie powinęła się noga, reszta zdobyła upragnione „prawa jazdy”, czyli
karty rowerowe.
DC

informacja własna wydawcy

Twórcze lata

Rok w rok Studio przygotowuje musicale i koncerty muzyczne. Do tej pory
na twórczym koncie dzieci i młodzież są:
- 2006 - „Margarita” (przedstawienie muzyczne)
- 2007 - „Afrykański wiatr” (przedstawienie muzyczne)
- 2008 - „Kopciuszek” (bajka muzyczna)
- 2009 - „Kot w butach” (bajka muzyczna)
- 2010 - „Balladyna” (musical)
- 2011 - „Koty” (musical) i „Gwiazdy Ekranu” (koncert z elementami rewii)
- 2012 - „Akademia Pana Jana” (musical)
- 2013 - „Viva la musica italiana” (koncert piosenek włoskich).
Od dwóch lat w styczniu odbywa się cykliczny koncert pt. „Nasze kolędowanie”.

Foto: Justyna Bajko

Oprac. bw

Foto: Dawid Ciepliński

Jazda po kartę
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Koncert
piosenek
włoskich
okazał się
scenicznym
przebojem
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

18-44/13

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

15-51/13

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

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

21-49/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

24-26/13

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

23-24/13

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Sprzedam stemple budowlane 320 szt., dł.
2,8 m oraz deski szalunkowe 6 m3. Tanio.
Tel. 601 462 766
23-24/13

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

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
2/13-odw.

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

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

Sprzedam bez pośredników mieszkanie, 45
m2, Knurów. Tel.518 805 803

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

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

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

23-27/13

1/13-odw.

Sprzedam dom, Knurów ul. Wolności. Tel.
601 462 766

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

23-27/13

Sprzedam duży dom, około 300 m , nadający się do zamieszkania przez jedną lub
dwie rodziny, Tel. 512 292 478

7-odw.

23-26/13

1/13-odw.

1/13-odw.

2

24/13

Docieplanie domów, malowanie elewacji,
podbitki. Ankrowanie. Kompleksowe remonty. Tel. 602 407 190
24-26/13

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.

Sprzedam garaż murowany przy ul. Targowej, zadbany, w dobrym stanie. Tel.
691 512 052
23-24/13

Sprzedam kawalerkę, 31 m2 – bez pośredników, Szczygłowice, 78.000 do negocjacji.
Tel. 600 232 792
24-26/13

Spr zedam lokal handlow y wolnosto jący, pow. 30 m 2 , Szczyg łowice. Tel.
502 122 875
23-24/13

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

23-24/13

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

23-30/13

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

23-30/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr OKO/0050/88/2013 w sprawie
wywieszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem
na cele prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym na terenie Gminy Gierałtowice w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w celu udzielania
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ.
Termin wywieszenia wykazu od 7.06.2013 r. do 28.07.2013 r.

7-odw.

M-3, na parterze, os. 1000-lecia, 77.500.
Atrium. Tel. 791 862 794

24-25/13

INFORMACJA

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

Kawalerka do wynajęcia. Knurów. Tel.
508 490 245

24/13

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 10.06.2013 r.
do 30.06.2013 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dziesięć części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

5-odw.

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

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

24/13

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

INFORMACJA

sprzedam

dam PRACĘ

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

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

Ankieta dotycząca internetu
1) Czy posiadasz dostęp do internetu? ..............
a) jeżeli tak, to o jakiej przepustowości ..............

Producent stolarki aluminiowej Metall-Bau
Bujok z siedzibą w Pilchowicach zatrudni:
montażystów, kierownika produkcji, pracowników produkcyjnych, magazyniera. W
wieku do 40 lat. Wymagane dokumenty:
CV, kopie świadectw pracy. Tel. 32 235 69
28, metall-bau.bujok@wp.pl

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)

23-26/13

24/13

Przychodnia SANVITA zatrudni pielęgniarkę, pełen etat. Tel. 32 336 26 14
24-25/13

Przyjmę fryzjerkę do salonu w Knurowie.
Tel. 783 294 008

24-25/13

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

19-24/13

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.

1/13-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki. Adaptacja poddaszy, panele
podłogowe. Usługi kompleksowe. Tel.
785 948 716
24-26/13

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

EDUKACJA
Pr zedszkole Planet a Dzieci og ł asz a
nowy nabór. Opłata stała 250 zł. Tel.
502 501 984
23-24/13

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.

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

1-26/13
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Ta przygoda rozpoczęła się
kilkanaście godzin po... ślubie

Jerzy Dudek dziękuje
kibicom za wsparcie

Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho
– wylicza Jerzy Dudek.
Tak wyglądał debiut wychowanka Concordii w reprezentacji. Minęło 17 lat i
dzięki inicjatywie Zbigniewa
Bońka (prezesa Polsk iego
Związku Piłki Nożnej) Jerzy Dudek mógł rozegrać
60. mecz w kadrze. Mecz
szczególny, bo dający „przepustkę” do Klubu Wybitnego
Reprezentanta.
- By jak najlepiej zaprezentować się w tym meczu,
w ostatnim tygodniu trenowałem z Piastem Gliwice,
natomiast przez kilkanaście
dni miałem typowo bramkarskie zajęcia. Jestem dumny i bardzo się cieszę z tego
spotkania, które wprowadziło
mnie do honorowego grona
piłkarzy – przyznał jubilat.
– Wspaniale zachowali się
kibice i koledzy z drużyny,
którzy podbiegli do linii bocznej i osobiście dziękowali mi
za występ. Szczerze mówiąc,
nie spodziewałem się tego. To
było wzruszające zakończe-

Knurów miał na stadionie
Cracovii liczną reprezentację
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Emocje były szczególne,
bo związane z Jurkiem
– przyznał Michał Bagiński

Foto: Mariola Dajek

nie kariery reprezentacyjnej.
Na stadionie pojawiła się
moja rodzina i przyjaciele.
Wszyscy gorąco dopingowali
„biało–czerwonych”. Po meczu wróciłem jeszcze do bazy
reprezentacji w Wieliczce,
zjedliśmy razem kolację i tort,
było bardzo sympatycznie.
Następnego dnia kadra poleciała na mecz z Mołdawią.
Żegnając się zarówno z
Realem Madryt, jak też reprezentacją Polski przeżyłem wspaniałe chwile. Lepiej
wyjść nie mogło – jeszcze raz
dziękuję wszystkim za te piękne, wzruszające momenty!
Jerzy Dudek w meczu z
Liechtensteinem w ystąpi ł

- Każdy mecz reprezentacji
wzbudza wiele emocji, ale tym
razem były one szczególne, bo
związane z Jurkiem. Jego po-

Foto: Mariola Dajek

Dziennikarz miejscowej
gazety przyznał mi notę 8.
Najwyższą ze wszystkich.
Pol e c ie li ś my n a dr ug i
mecz do Rio de Janeiro. I
znów niesamowite wrażenia.
Zobaczyłem słynny pomnik
Jezusa i pomyślałem uszczęśliwiony: - Kurde, czy ja naprawdę tu jestem?
Przeg rali śmy 1:3, nikt
nie robił tragedii. Nie zagrałem już tak dobrego meczu,
nie miałem tyle szczęścia,
co w Tucuman. Kiedy dziś
patrzę na skład Brazylijczyków, aż wierzyć się nie chce,
ile naprzeciwko nas stanęło
gwiazd: Dida, Roberto Carlos, Aldair, Rivaldo, Juninho,

w koszulce z numerem 60 i
w roli kapitana. Na boisku
przebywał do 34 minuty, po
czym przy owacji na stojąco
przekazał opaskę Arturowi
Borucowi.
Polska wygrała ten mecz
2:0, a świadkami tego niecodziennego wydarzenia na
stadionie Cracovii byli m.in.
dzia łacze Concordii: Zbigniew Kosmala, Andrzej Michalewicz i Dariusz Kardas,
grono wiernych przyjaciół i
kibiców: Jerzy Ignacek (specjalnie przyleciał na ten mecz
z Niemiec), Bronisław Siwiec,
Zenon Gałach, Dariusz Dajek
i Michał Bagiński.

radość
i smutek

60

Kilkadziesiąt godzin
po jubileuszowym – 60
- występie Jerzego Dudka
w reprezentacji, rodzina
naszego bramkarza odebrała smutną wiadomość.
W wieku 60 lat zmarł jeden z najwierniejszych kibiców wychowanka Concordii, a prywatnie teść
– Edward Litwin.
Łączymy się w bólu
po stracie bliskiej osoby,
a Jerzemu dziękujemy za
niezapomniane chwile i
emocje, które dostarczał
nam występując w zespole narodowym.

żegnaniu z kadrą towarzyszyły
emocje i aplauz, a uczestniczenie w tak ważnym wydarzeniu
w życiu Jurka było dla nas i
naszych przyjaciół wielkim
zaszczytem – zdradza Michał
Bagiński.
W t y m miejscu wa r to
przypomnieć, że Jerzy Dudek
na razie zakończył karierę
reprezentacyjną. Ta klubowa
– jak wielokrotnie powtarzał
- wciąż jest zawieszona.
Piotr Skorupa

III liga
kobiet
WYNIKI 18. KOLEJKI
KKS II Zabrze - Czarni II
Sosnowiec 1:1, Polonia Tychy - LKS Goczał kowic e
Zdrój 0:1, Tygryski Świętochłowice - Jaskółki Chorzów
5:1, UKS Gamów - Piast
Leszczyny 3:0 (vo), Naprzód
Żernica - pauza.
1. Tygryski
2. Goczałkowice
3. Naprzód
4. Polonia
5. Jaskółki
6. Zabrze II
7. Czarni II
8. Gamów
9. Piast

38
38
29
25
25
22
19
6
3

Silna reprezentacja
Knurowa gościła
u Łukasza Podolskiego
Kilkanaście dni temu na
stadionie Fortuny Koeln doszło
do niecodziennego wydarzenia piłkarskiego. W roli głównej wystąpił Łukasz Podolski,
obecnie piłkarz Arsenalu Londyn i reprezentacji Niemiec,
a prywatnie syn Waldemara,
byłego piłkarza ówczesnego
Górnika Knurów.
Na niecodzienne wydarzenie składały się m.in. dwa
mecze piłkarskie. W pierwszym Reprezentacja Polskich
Oldbojów (Old Boys Poland)
zmierzyła się z oldbojami FC
Koeln, a następnie doszło do
meczu „Przyjaciele Podolskiego” kontra „Przyjaciele Mertesackera”.

Foto: prywatne archiwum Bronisława Siwca

4 czerwca Jerzy Dudek
zakończył kolejny etap sportowej kariery. Etap związany
z reprezentacją Polski. Wychowanek Concordii Knurów po
raz ostatni założył narodowy
trykot w Krakowie, przy okazji
towarzyskiego meczu „białoczerwonych” z Liechtensteinem. Był to jego mecz numer
60. To z kolei oznacza, że Klub
Wybitnego Reprezentanta ma
od kilku dni nowego członka.
Jest nim Jerzy Dudek.
Reprezentacyjna kariera
bramkarza, który pierwsze
piłkarskie kroki stawiał najpierw na trawnikach między
bloka mi osied la w Szcz yg łow icach, a następnie w
Concordii Knurów rozpoczęła się dość niet y powo.
Jerzy Dudek na reprezent ac y jne z g r upowa n ie , po
któr ym zanotował debiut,
pojechał kilkanaście godzin
po swoim ślubie, a dokładnie
rzecz ujmując, w dniu poprawin. Nie było to jednak jego
pierwsze zetknięcie z kadrą,
bowiem wcześniej Antoni
Piechniczek powołał go na
towarzyski mecz z Rosją. Za
naszą wschodnią granicą nie
zagrał, więc zgodnie z powiedzeniem „co się odwlecze to
nie uciecze”, tuż po tym, jak
powiedział swej w ybrance
sakramentalne „tak ”, udał
się do Ameryki Południowej
i w ystąpił w reprezentacji
ol i mpijsk iej prowad zonej
przez Edwarda Lorensa. Na
„dzień dobry” bronił strzały
Argentyńczyków, a następnie
Brazylijczyków. - Wrażenia
z tego wyjazdu przywiozłem
niesamowite – wspominał
w książce „Uwierzyć w siebie. Do przerw y 0:3”. - W
Argentynie piłka nożna jest
dosłownie religią.
Zawsz e w spotk aniu z
wyżej notowanym rywalem,
gdy je st remi s lub dr użyna minimalnie przegrywa,
bramkarz ma okazję się wykazać. Taki scenariusz był też
w Tucuman. 0:0 po pierwszej
połowie, w moim debiucie
na arenie międzynarodowej.
W pr z e r w ie n a słu ch ał e m
się mnóstwa pochwał. Szykowałem się do zmiany, jak
było ustalone przed meczem,
jednak trener Edward Lorens
niespodziewanie powiedział,
że mam grać dalej.

sport

Z knurowskiego punktu
widzenia więcej uwagi należy
poświęcić Reprezentacji Polski Oldbojów. Jej coachem był
Jerzy Ignacek, który powołał
do swego zespołu dziewięciu
piłkarzy związanych niegdyś z
Knurowem (Bronisław Siwiec,
Zenon Gałach, Janusz Bodzioch,
Franciszek Sulski, Bogdan Kuczyński, Krzysztof Jonas, Paweł
Janduda, Zygfryd Szołtysik,
Waldemar Podolski).
Z zaproszenia Łukasza Podolskiego skorzystali m.in.
Łukasz Fabiański i były mistrz
świata Formuły 1, Michael
Schumacher, a także Dariusz
Dziekanowski, Andrzej Rudy,
Adam Matysek, Tomasz Zde-

bel, Tomasz Kłos, Józef Kurzeja i Tomasz Wałdoch.
Impreza miała charakter
charytatywny, na której zebrano 100 tysięcy euro.
Z dziennikarskiego obowiązku dodajmy, że Reprezentacja Polskich Oldbojów
przegra ła z oldboja mi FC
Koeln 1:2 (honorowego gola
strzelił Marek Leśniak znany
m.in. z występów w Pogoni
Szczecin), z kolei w meczu
„Prz y jaciele Podolsk iego”
kontra „Przyjaciele Mertesackera” padł remis 10:10,
a rzuty karne lepiej wykony wali zawodnicy z teamu
„Poldiego”.
PiSk

Kojarzycie tych panów? To oni przed laty decydowali o sile knurowskiej
piłki nożnej. Od lewej: Zygfryd Szołtysik, Janusz Bodzioch, Zenon Gałach,
Franciszek Sulski, Bronisław Siwiec, Bogdan Kuczyński, Jerzy Ignacek,
Waldemar Podolski, Krzysztof Jonas, Jan Furtok (znakomity napastnik
GKS-u Katowice - gościnnie na „knurowskiej” fotografii) i Paweł Janduda

Klasa okręgowa
WYNIKI 26. KOLEJKI:
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Concordia 2:3
1:0 Mikulski 14’ (samobójcza), 1:1 Żyrkowski 25’ (rzut karny),
1:2 Modrzyński 30’, 1:3 Żyrkowski 69’, 2:3 Lisiak 90+1’.
Concordia:
Widera, Wieliczko, Mikulski, Paśnicki, Jaroszewski 69’ Gałach, Spórna, Rozumek, Żyrkowski, Karwowski 63’ Krusiński,
Kozdroń, Modrzyński 58’ Piwowarczyk.
Silesia Miechowice - Tempo Paniówki 0:1, Gwarek Zabrze
- Górnik II Zabrze 0:1, KS 94 Rachowice - MKS Kończyce 2:1,
Fortuna Gliwice - Polonia II Bytom 4:0, Sokół Orzech - Orzeł
Nakło Śląskie 0:3, ŁTS Łabędy - Orzeł Miedary 3:1, Czarni
Pyskowice - Sparta Zabrze 0:2.

1. Concordia
2. Górnik II
3. Nakło Śl.
4. Miedary
5. Fortuna
6. Tempo
7. Gwarek
8. Czarni
9. Łabędy
10. Silesia
11. Sokół
12. Kończyce
13. Rachowice
14. Sparta
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

66
65
51
47
45
40
39
37
35
33
27
24
24
24
15
9

1

sport

„Akademicy” byli zdecydowanie najlepsi w rywalizacji 9-latków

Knurów 4:1. Mecz o siódme
miejsce wygrali młodzi piłkarze APN-u „A”, którzy ograli
swych młodszych klubowych
kolegów 2:1, natomiast w spot-

IV liga
WYNIKI 26. KOLEJKI
Jedność Przyszowice - Nadwiślan Góra 0:8, GTS Bojszowy - Czarni Góral Żywiec 4:0, Forteca Świerklany
- Drzewiarz Jasienica 0:3,
MRKS Czechowice-Dziedzice - Rekord Bielsko-Biała 1:7,
KS Wisła - AKS Mikołów 0:1,
Unia Racibórz - Iskra Pszczyna 0:4, Polonia Marklowice
- GKS II Katowice 0:4, GKS
Jastrzębie - Gwarek Ornontowice 1:2.

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

60
53
52
48
47
40
39
38
37
36
33
29
28
27
21
2

kaniu o miejsce dziewiąte APN
Paniówki pokonała walkowerem KS Bojków.
Piłkarskie rozgrywki urozmaiciły grupy taneczne „Show
Dance” Roksany Placzyńskiej.
Dodajmy, że jak na prawdziwy turniej przystało, organizatorzy wyłonili najlepszego
zawodnika (Kacper Guzera
– APN) i bramkarza (Tomasz
Knast – APN), a tytuł króla
strzelców wywalczył Paweł Bańczyk (Gwiazda Ruda Śląska).

Obserwatorzy i uczestnicy
turnieju podkreślają ogromne
organizacyjne zaangażowanie
rodziców, Roberta Fijołka i
trenera Dawida Dybcio, natomiast sponsorami rozgrywek
byli: MOSiR Knurów; Jolanta
Cieszyńska Pracownia Techniki Dentystycznej; Alfa-System
Internet. Telefon. Telewizja;
Piekarnia T. Promny; Zakład
Wielobranżowy DROG-BUS
oraz państwo Steiman.
PiSk

Foto: Robert Fijołek

Aż 24 bramki strzelili reprezentanci Akademii Piłki
Nożnej (rocznik 2004) w turnieju, który odbył się na obiektach
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Knurowie.
W fazie grupowej podopieczni Dawida Dybcia pokonali kolejno: 8:0 APN Paniówki, 7:0 APN rocznik 2005,
4:0 Concordię Knurów i 2:1
Grunwald Halemba. Po czterech zwycięstwach „Akademicy” zajęli pierwsze miejsce w
grupie i w finale zmierzyli się z
RKP Rybnik, zwyciężając 3:0.
Trzecie miejsce zajął Grunwald Halemba pokonując 4:3
Gwiazdę Ruda Śląska. Na piątym miejscu został sklasyfikowany Football Dreams Gliwice
po zwycięstwie nad Concordią

Foto: Robert Fijołek

Strzelecki popis Akademii

Klasa A

WYNIKI 21. KOLEJKI
- GRUPA I:

WYNIKI 21. KOLEJKI
- GRUPA II:

Naprzód Świbie - Sokół Łany
Wielkie 2:0, Leśnik Łącza
- Start Przezchlebie 3:0 (vo),
Olimpia Pławniowice - Pogoń
Ziemięcice 3:3, Jedność II
Przyszowice - MKS II Kończyce 3:0 (vo), KS Bojków - Sośnica Gliwice 3:2, Orzeł Paczyna
- Piast Pawłów 0:3 (vo).

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

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

14

50
48
39
38
38
37
29
29
24
15
3
0

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

59
50
43
40
32
30
28
24
23
13
16
4

Dni Knurowa
zainaugurowały
szpadzistki
Turniej szermierczy z okazji Dni Knurowa ma już swoje
stałe miejsce w kalendarzu
imprez. I to nie tylko tych
lokalnych, ale ogólnopolskich.
W tym roku do hali MOSiR
przyjechały 73 młode szpadzistki i 20 „dinozaurów”. W
ry walizacji szpadzistek do
lat 12 triumfowała Wiktoria
Szmer (UKS Kosynier Gliwice), w kategorii do lat 15 zwy-

ciężyła Patrycja Kuśka (UKS
Trójka Radlin), natomiast do
lat 17 najlepsza była Anna
Mroszczak (RMKS Rybnik).
W kategorii „dinozaurów”,
wśród kobiet triumfowała Karin Calderon Brown, natomiast
wśród panów bezkonkurencyjny okazał się Paweł Sitko.
Turniej był doskonałą okazją uhonorowania knurowianki Pauliny Michalewicz, która

Wicemistrzynie Polski (druga z lewej
knurowianka Paulina Michalewicz)

jest aktualną wicemistrzynią
Polski w drużynie. Gratulacje
i upominki odebrały również
jej koleżanki z Piasta Gliwice:
Jagoda Zagała, Anna Ridzewska i Kaja Kościelniak.
Uczestników turnieju i
medalistki mistrzostw Polski
powitała reprezentacja władz

samorządowych i Rady Miasta
w składzie: Adam Rams, Piotr
Surówka, Jerzy Pach i Joachim
Machulik.
Rolę głównego organizatora knurowskiego turnieju
pełnił Andrzej Michalewicz.
PiSk

Prezydent Knurowa dziękuje Maciejowi
Chudzikiewiczowi za popularyzację
szermierki w naszym mieście

Foto: Piotr Skorupa

Klasa B

Walka, ambicj i wola zwycięstwa - to cechowało
uczestników turnieju

Do rywalizacji przystąpiło niemal
sto szpadzistek i szpadzistów

Foto: Piotr Skorupa

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

63
58
50
49
44
43
42
38
37
34
34
32
32
31
27
27

Foto: Piotr Skorupa

WYNIKI 29. KOLEJKI:

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. Amator
16. Start
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Foto: Waldemar Jachimowski

Antosia wraz z tatusiem, organizatorami
oraz uczestnikami imprezy

Wiosenna
ofensywa
MOSiR-u

W Torcida Knurów Cup
wystąpiły 24 drużyny, reprezentujące fan cluby Górnika
Zabrze z takich miejscowości,
jak Żory, Rydułtowy, Rybnik,
Gliwice, Dębica, Czerwionka-Leszczyny, Gierałtowice i
Knurów. Kilkugodzinną rywalizację, której momentami
towarzyszył doping znany z
ekstraklasowych stadionów,
wygrali kibice z Czerwionki-Leszczyn, zwyciężając w
finale Knurów 3:2. Trzecie
miejsce przy padło fanom
Górnika z Gierałtowic.

Zajęcia z siatkówki plażowej
prowadzi Zbigniew Rabczewski

PiSk / WJ

Wielkie serce
„szalikowców”

Wraz z zakończeniem sezonu halowego, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Knurowie
przeniósł ciężar swojej działalności na otwarte boiska. Bogata
oferta obejmuje prowadzenie
regularnych zajęć z trzech
dyscyplin sportowych: piłki
nożnej, siatkówki oraz tenisa.
Dzieci i młodzież mogą korzystać z tych zajęć dwa razy w
tygodniu, a każde z nich odbywają się pod fachowym okiem
instruktorów. Wspomniane
przedsięwzięcia to jeszcze nie
koniec sportowej ofensywy
MOSiR-u. Jeszcze w czerwcu

Fragment meczu
kibiców Górnika
z Sośnicy i Rybnika

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA II
15 czerwca, godz. 17
GKS Jastrzębie - Jedność Przyszowice

Sympatycy „trójkolorowych”
nie tylko grali w piłkę, ale
wyciskali sztangę…

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
15 czerwca, godz. 17
Concordia Knurów – Tempo Paniówki
19 czerwca, godz. 18
Concordia – Gwarek Zabrze

…i rywalizowali w przeciąganiu liny

KLASA „A”
15 czerwca, godz. 17
Ruch Kozłów - Gwiazda Chudów
Wilki Wilcza – Zamkowiec Toszek
Naprzód Żernica – Stal Zabrze
Orzeł Stanica – Amator Rudziniec

KLASA „B” - GRUPA II
Foto: Piotr Skorupa

ruszy druga edycja Letniej Ligi
Orlika w piłce nożnej, a swoje
umiejętności zaprezentują też
koszykarze startując w corocznej Grand Prix.
Poza zajęciami MOSiR-u,
na obiektach trenują liczne
grupy młodzieżowe Concordii
oraz Akademii Piłki Nożnej.
Sprawia to, że każdego dnia
przez kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ul. Ułanów
przewija się kilkuset uczestników rozmaitych zajęć, a
miejsce to stało się sportowym
centrum naszego miasta.
WJ

Foto: Piotr Skorupa

rywalizacją w przeciąganiu
liny i wyciskaniu sztangi.
– Chcemy pokazać, że kibice to nie tylko zło, jak przedstawia się nas w mediach, ale
że potrafimy zrobić coś pozytywnego sami od siebie. Ten
turniej to prezent dla dzieci
od kibiców Górnika. Z całej
akcji udało się zebrać 4200
złotych – informuje jeden
z organizatorów, Sebastian
Ludyga, który dziękując za
pomoc Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji dodał,
że w przyszłym roku turniej
znajdzie się w programie Dni
Knurowa.

Foto: Piotr Skorupa

Gra w żywe piłkarzyki cieszyła się
zainteresowaniem najmłodszych

Foto: Piotr Skorupa

W sobotę nasze miasto
przeżyło najazd kibiców Górnika Zabrze. Powód? Turniej
charytatywny Torcida Knurów Cup, z którego dochód
przeznaczono na ratowanie
nóż ek A ntosi Wieczorek .
W a kcję zaangażowa li się
nie tylko kibice „trójkolorowych”, ale również m.in.
zabrzański klub, który przekazał na licytację koszulki
Aleksandra Kwieka i Ireneusza Jelenia. Turniej piłkarski prowadzony na terenie
kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Ułanów
zosta ł urozmaicony m.in.

sport

16 czerwca, godz. 17
Victoria Pilchowice – Naprzód Łubie
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach.
Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów
Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

Zajęcia młodych miłośników gry
w tenisa odbywają się pod okiem
Eugeniusza Dietricha

W płetwach
i z manekinem
bezkonkurencyjna
Kolejny udany start mają
za sobą dwie knurowskie ratowniczki WOPR. Tym razem
w Świdwinie, gdzie rozegrano
kolejną edycję Grand Prix w
Ratownictwie Wodnym.
Karolina Zajonc triumfowała na 100 m ratowanie
manekina w płetwach zarówno w kategorii junior, jak
i open.
Na miejscu medalowym
– trzecim – ukończyła też

rywalizację juniorek na 100
m ratowanie kombinowane
oraz 100 m ratownik.
Jej młodsza koleżanka z
Oddziału Miejskiego WOPR
- Emilia Brachaczek najbliżej
podium była w rywalizacji
juniorek młodszych na 50 m
ratowanie manekina w płetwach, którą zakończyła na
czwartej pozycji.
PiSk
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Foto: Dawid Ciepliński

Lata płyną, chórzyści się zmieniają,
a Schola Cantorum trwa, wyśpiewując
piękną historię knurowskiego chóru

Jakie tajemnice kryje wiosenny las, dowiedziały się maluszki „Tęczowe
Skrzaty” z MP-13 podczas wycieczki po knurowskim lesie Krywałd. Leśniczy
Piotr Nieszporek opowiadał dzieciom o leśnych zwierzętach i roślinach. Dzieci
miały okazję zobaczyć pływające kaczki, pełzające żuczki oraz zimową
stołówkę sarenek. Uczyły się rozpoznawać drzewa, zobaczyły szkółkę młodych
drzewek. Piknik na łonie przyrody w pobliżu stawu smakował wyśmienicie,
a całość okraszały wiosenne trele ptaków i kumkanie żab.
Izabela Kierchner i Barbara Pawlus

KNURÓW. 45-LECIE KNUROWSKIEGO CHÓRU

Schola Cantorum
w rocznicowym szafirze

POCZTÓWKA Z WAKACJI

Pozdrowienia z krainy jezior i lasów...

45 lat temu w murach Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego
w Knurowie odbyła się pierwsza próba Scholi Cantorum. Kto
wówczas przypuszczał, że chór stanie się wizytówką placówki,
odnosząc liczne sukcesy w kraju i za granicą...

CHUDÓW

- Schola Canotrum to ewenement w skali kraju. Działa prężnie
już od tylu lat, ma się dobrze i
stale pomnaża swoje osiągnięcia
– mówił w sobotę Jerzy Pogocki,
założyciel i wieloletni dyrygent
chóru. – W jego historii było tyle
wspaniałych chwil, że trudno wymienić najważniejszą.
Dyrygent Pogocki rozpoczął
sobotnią imprezę, po czym przekazał batutę obecnej dyrygent chó-

...opatrzone pięknym widoczkiem zakątków Puszczy Noteckiej
przesyłają – za pośrednictwem
Przeglądu Lokalnego – wszystkim

mieszkańcom Knurowa państwo
Hubert i Krystyna Piekoszowscy.
Oczywiście przyjmujemy i dziękujemy.
Redakcja

skich, przez ukwiecone i słomiane,
po meloniki. Do wyboru i koloru.
- A któż powiedział, że to wyłącznie męski atrybut – śmieje się
chudowianka Anna Nocoń. – Nam,
paniom, wyraźnie w nich do twarzy.
Bawiącym się przygrywała orkiestra dęta Blaskapelle ze Świbia.
Gospodynie odwiedził i nie żałował Marek Błaszczyk, przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice.
Podczas prezentacji kapeluszy
posiadaczki najpiękniejszych nakryć
zostały wyróżnione. Gromkie brawa

zebrały Agnieszka Czapelka i Krystyna Strzelczyk z Chudowa oraz
Barbara Kleczka i Renata Krzysteczko z Przyszowic.
– Odrobina słońca, skoczna
muzyka, smakowite wypieki, kawa
i napoje, zadowolone uczestniczki
– czegóż chcieć więcej na wiosenne
popołudnie... - Super pomysł, doskonała zabawa – nie kryła zadowolenia
sołtys Świbia Małgorzata Jendrysik.
– Super pomysł, doskonała zabawa.

ru – Kamili Pająk. Każdy kolejny
utwór był poprzedzany krótką
w zm ia n k ą z h istor i i z espoł u,
przy pominającą o jej największych osiągnięciach.
Tego dnia przed zebraną w auli
Paderka publicznością zaprezentował się również chór Slavica Musa,
którego szeregi zasilają także byli
podopieczni Scholi Cantorum.
DC

Dla chcącego nic trudnego – nawet z kapelusza
można zrobić dobrą zabawę...

Foto: Archiwum Anny Nocoń

45-lecie, czyli szafirowy jubileusz, chór świętował dwa dni.
Najpierw w piątek w kościele pw.
świętych Cyryla i Metodego, uczestnicząc w uroczystym nabożeństwie
w intencji byłych i obecnych chórzystów oraz dając koncert.
Dr u ga od s łona odbyła się
nazajutrz w murach Liceum im.
I.J. Paderewskiego. Wśród gości
i publiczności znalazło się wielu
byłych chórzystów.

foto-migawka

/bw/

Czapki z głów,
kapelusze rządzą!
Na sobotnią majówkę skrzyknęły
się gospodynie z Gierałtowic, Przyszowic, Świbia i miejscowe, chudowianki.
Jak to panie, postawiły na elegancję.
- Postanowiłyśmy, że motywem
przewodnim spotkania będzie ka1

pelusz – mówi Agnieszka Czapelka,
szefowa KGW w Chudowie.
Skąd taki pomysł?
- Można powiedzieć, że z kapelusza – śmieje się. – Ot, wpadł nam do
głów i z miejsca się spodobał.

Kto zajrzał na chudowskie „Kapelusze” nie musi już gnać na królewskie wyścigi konne Royal Ascot
w Wielkiej Brytanii. Na miejscu miał
świetny przegląd pięknych damskich
nakryć głowy – od kapeluszy kowboj-

Posiadaczki najpiękniejszych kapeluszy
zostały wyróżnione – wśród nich były panie
(od lewej) Agnieszka Czapelka, Małgorzata
Jendrysik i Krystyna Strzelczyk
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Panowie, czapki z głów, panie w kapeluszach rządzą!
To hasło przyświecało organizatorkom wspólnego
spotkania Kół Gospodyń Wiejskich w Chudowie
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