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KNURÓW. OWOCNA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Tona bez prądu

Ponad tonę starego, niepotrzebnego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pozbyli się
knurowianie podczas kolejnej zbiórki elektrośmieci
Podstawiony
przez PTH
Technika
pojazd szybko
zapełnił się
zdawanym
przez
knurowian
sprzętem

Akcja odbyła się w sobotę. Odzew był spory. Na plac przy Intermarché zwieziono i zniesiono m.in.
stare telewizory, monitory, odkurzacze i żelazka.
– Zebrało się tego ponad tonę – informują pracownicy organizującego
zbiórkę Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Technika z Gliwic.
Każda ze zdających stary sprzęt
osób została obdarowana ekotorbą.
Elektrośmieci zostaną poddane
recyclingowi.
– To dobre rozwiązanie. Lepsze
od wyrzucenia sprzętu na śmietnik,
czego – nawiasem mówiąc - i tak robić
nie wolno. Porzuconym przy śmietniku
sprzętem zajmowali się złomiarze.
Oczywiście byle jak, zabierając tylko
to, co im mogło się przydać, a reszta
się marnowała – tłumaczą pracownicy PTH Technika. – Takie akcje
przynoszą sporo korzyści. Warto je
powtarzać.

WAŻNE

Ścigani listami
gończymi
Kryminalni
z knurowskiego
komisariatu
apelują o pomoc
w ustaleniu miejsc
pobytu Aureliusza
Wyrzychowskiego
i Bożeny Kosek

Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

KNURÓW

nekrologi

Z ogromnym żalem żegnamy
śp. Zbigniewa Pańczyka
Pierwszego Starostę Gliwickiego, człowieka
szczególnie zasłużonego
dla Ziemi Gliwickiej.
Wyrazy głębokiego współczucia składamy
Rodzinie Zmarłego
Tadeusz Mamok
Przewodniczący
Powiatu Gliwickiego
wraz z Radnymi

Michał Nieszporek
Starosta Gliwicki
wraz
z Zarządem Powiatu

Zamykaj
drzwi!

Nie zamykasz drzwi do domu
lub samochodu? − złodzieje tylko
czekają na taką okazję. 26 marca o
godz. 20.30 nieznany sprawca zabrał z pojazdu zaparkowanego przy
ul. Wilsona torbę z dokumentami.
Złodziej nie musiał się specjalnie
w ysilać. Samochód, należący do
mieszkańca Mikołowa, był otwarty.
Trwają poszukiwania sprawcy.
jb

KNURÓW
Z powodu śmierci

BABCI

Pani Dorocie Gorzawskiej
oraz Rodzinie po stracie bliskiej osoby
szczere wyrazy głębokiego współczucia
składają
Dyrektor i Pracownicy Centrum Kultury
oraz Koleżanki i Koledzy
z Przeglądu Lokalnego

Dymiło się

Aż za bardzo... Sprawcą zadymienia ul. Karłowicza i okolicy był
mieszkaniec jednej z posesji, spalający gałęzie. Nie uszło to uwadze
funkcjonariuszom Straży Miejskiej.
Na polecenie mundurowych ognisko
zostało ugaszone. Strażnicy poprzestali na pouczeniu.
/b/

KNURÓW

Drogie picie
Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy
i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje
oraz uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych i pożegnali
śp.

foto-migawka

KNURÓW

Atak
padaczki

W ubiegły poniedziałek, kwadrans przed godz. 8 rano, Straż
Miejska otrzymała zgłoszenie o
mężczyźnie leżącym na chodniku
przy ul. Ogana. Jak się okazało, mężczyzna miał atak padaczki. Strażnicy wezwali pogotowie. Ratownicy
zaaplikowali choremu zastrzyk. Po
chwili mężczyzna doszedł do siebie,
po czym uznał, że nie potrzebuje
dalszej pomocy.
/b/
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/g/

/b/

MARIĘ GRZELAK

pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie,
wdzięczność i szacunek
Dorota i Piotr Grzelakowie
ogłoszenie

Patrol Straży Miejskiej ukarał
mandatami dwie osoby, które piły
alkohol i zanieczyszczały teren przed
sklepem przy ul. Szpitalnej. Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę, tuż
po godz. 10.

List gończy za Aureliuszem
Wyrzychowskim wydał Sąd
Rejonowy w Żywcu (sygnatura
akt II K 97/11, z dnia 19 IV
2013 r.). 34-letni knurowianin poszukiwany jest z mocy
art. 286§1 kodeksu karnego:
- Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza
inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Wyrzychowski mieszkał
ostatnio przy ul. Mieszka I
1A/4.

Bożena Kosek poszukiwana
jest na podstawie listu gończego, który 11 kwietnia 2013 roku
wydał za nią Sąd Rejonowy
w Gliwicach (sygn. akt IX K
3531/10). 52-latka z Knurowa
popełniła przestępstwo z art.
284§1 kodeksu karnego: - Kto
przywłaszcza sobie cudzą rzecz
ruchomą lub prawo majątkowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Ostatnie znane miejsce zamieszkania kobiety to ul. Sienkiewicza 29A/6.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien
zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie ich lub
pomoc w ucieczce grozi kara
pozbawienia wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanych, bądź ich
zatrzymania, należy kierować
pod numery telefonu: 32 337
25 37, 32 337 25 38, 32 337 25
00, 997 lub 112, ewentualnie na
adres: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl

Trwają wiosenne porządki.
Zadbać trzeba nie tylko o czys
tość ulic,
ale także o wygląd roślin. Wios
na to czas intensywnych przy
gotowań
miejskiej zieleni do lata. We wtor
ek zatroszczono się o kondycję
drzew,
któr e rosną prze d knur owsk
im ratuszem. Roślinom m.in
. przycięto
zesc hłe gałęzie.

Tekst i foto: Justyna Bajko

Przegląd Lokalny Nr 14 (1100) 3 kwietnia 2014 roku

aktualności
KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Będzie łatwiej zaparkować przy Orliku

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku znajduje się w XIX-wiecznym budynku dworca kolejowego
w Radzionkowie. Otwarcie placówki i ekspozycji przewidziano
w lutym 2015 roku – w 70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Jeszcze w tym roku kierowcy zyskają
36 miejsc postojowych w rejonie Orlika

mont kurtyny, wykonanie podestów
scenicznych, balustrady i posadzki na
zapleczu scenicznym, zakup wieszaków do szatni i dodatkowych krzeseł.
30 tys. zł zarezerwowano w budżecie na zakup i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta
(ESOK) dla Pływalni Krytej aQuaRelax przy ul. Szpitalnej. Nowy system będzie następcą poprzedniego,
zainstalowanego w 2006 roku, mocno
wyeksploatowanego, a przede wszystkim przestarzałego, z oprogramowaniem, którego nie da się już uaktualnić. Służący osiem lat ESOK obsłużył
około 750 tys. klientów aQuaRelaksu.
25 maja odbędą się wybory do
Parlamentu Europejskiego. Rada
zdecydowała o utworzeniu odrębnego obwodu głosowania. Obejmie on
obszar szpitala i wyborców przebywających w placówce w dniu wyborów.
Rada przyjęła „Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Knurów”. Wyraziła
zgodę na zawarcie porozumienia
z Gminą Gierałtowice dotyczącego
prowadzenia w 2014 roku Punktu
Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz

mieszkańców gminy Gierałtowice.
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku w Radzionkowie przygotowuje ekspozycję upamiętniającą tragedię tysięcy mieszkańców
Górnego Śląska, internowanych
i wywiezionych w latach 1945-1948
przez władze sowieckie do niewolniczej pracy na terenie byłego Związku
Radzieckiego. Zgodnie z ustaleniami Instytutu Pamięci Narodowej,
w głąb ZSRR wywieziono ponad
50 tys. osób. Represje dotknęły 61
mieszkańców Knurowa. Centrum
znajduje się w Radzionkowie, ale
udział w jego tworzeniu i działaniu
mają też inne śląskie miasta i gminy.

Wśród nich jest również Knurów.
Mocą uchwały radni zdecydowali
o przeznaczeniu 3 tys. zł (jako dotacji) na rzecz instytucji.
- Współpraca w tym zakresie
śląskich samorządów jest dowodem
wspólnej troski w przywracaniu
pamięci o tragicznych wydarzeniach
z dziejów naszego regionu – czytamy
w uzasadnieniu.
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).
/b/

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

32 332 63 77

Foto: Bogusław Wilk

Powiatowych w Gliwicach, powiat
jest też inwestorem zadania, jednak
Knurów zgodził się na współudział
w kosztach inwest ycji. Zgodnie
z kosztor ysem inwestorsk im jej
wartość została wyceniona na 350
tys. zł (bez robót drogowych). Radni
zgodzili się pokryć 50 proc. kosztów
budowy sygnalizacji, jednak nie więcej niż 175 tys. zł.
120 tys. zł, „zdjętych” z zimowego utrzymania miasta, trafi do
Centrum Kultury z przeznaczeniem
na prace wykończeniowe związane
z modernizacją Domu Kultur y.
Pieniądze zostaną wydane m.in. na
instalację monitoringu, okablowanie
potrzebne do montażu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, re-

Foto: Archiwum IPN Katowice

Pod głosowanie radnych trafiło
17 projektów uchwał. Niemal wszystkie wiązały się z finansami.
Radni zabezpieczyli w budżecie
350 tys. zł na budowę miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk
Orlik przy ul. Ułanów. Nowy parking
powstanie w sąsiedztwie małego ronda i placówki handlowej.
Łagodna zima ma dobre skutki
dla miejskiego budżetu. Rajcy o 175
tys. zł zmniejszyli bieżące wydatki na
zimowe utrzymanie dróg. Pieniądze
te przeznaczyli na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic 1 Maja i Wilsona. Administratorem obydwu ulic jest Zarząd Dróg

Foto: Bogusław Wilk

Więcej miejsc parkingowych
w sąsiedztwie Orlika, budowa
sygnalizacji świetlnej przy
„starej straży”, nowy system
obsługi klientów aQuaRelaksu
i prace wykończeniowe
w modernizowanym Domu Kultury
– to pokłosie sesji Rady Miasta
w ubiegłą środę

GIERAŁTOWICE, CHUDÓW

Mieszkania
w miejscu rudery

W najbliższych latach gmina Gierałtowice planuje budowę
mieszkań socjalnych. Nowe budynki najprawdopodobniej
powstaną w Chudowie. − Data rozpoczęcia prac jeszcze nie
jest znana − informuje Ryszard Macha z Referatu Gospodarki
Komunalnej z Urzędu Gminy w Gierałtowicach

Sporo zależy od finansów. Więcej okaże się pod koniec roku, kiedy
urzędnicy pochylą się nad nowym
budżetem gminy.
− Mieszkania socjalne prawdopodobnie powstaną w Chudowie, w miejscu zdewastowanego
b u dy nku − t ł u macz y Ry sz a rd
4

Macha. − Może jeszcze w tym roku
uda nam się rozpocząć proces jego
wyburzania.
Urzędnik podkreśla, że powstaną nie tylko mieszkania socjalne,
a le t a k ż e komu na l ne. Budowa
mieszkań to odpowiedź na potrzeby
mieszkańców.

Zagajnik
pełen śmieci

− Zapotrzebowanie jest spore, bo
mieszkań wszędzie brakuje, nie tylko
u nas − podkreśla. − Gmina musi być
także przygotowana na wydarzenie
losowe, aby w miarę szybko i sprawnie zapewnić schronienie mieszkańcom dotkniętym nieszczęściem.
jb

właścicielskiej troski. Inaczej zostanie jak jest: jeden wielki syf...

- Lubię spac er ować z wnukami
po Szc z ygł owic ach. Tym razem
zeszliśmy z utartych ścieżek i wybraliśmy się do zagajnika między
Biedronką a boiskiem koło parku
NOT. I szybko pożałowaliśmy. To
dziki zakątek. Jak się okazał o,
jedno wielkie śmietnisko. Sporo
gruzu, pewnie po zabudowaniach
PGR-owskich, ale jeszcze więcej
śmieci – papierzysk, opon, butelek,
plastików, części samochodowych,
mebli, foteli... Listę można ciągnąć.
Nie wiem, do kogo ten teren należy,
ale z pewnością potrzebuje więcej

Szczygłowiczanin

Dziury do łatania

- Czas zabrać się za wiosenne łatanie
dziur w drogach. Mam dwie faworytki.
Jedna z nich znajduje się na skrzyżowaniu al. Lipowej i ul. Kapelanów Wojskowych, druga na łuku ul. Ułanów,
niedaleko małego ronda.

Marcin

Od redakcji: Drogowcy ostro zabrali
się do roboty. W poniedziałek „cerowali” jezdnię al. Lipowej. Do wieczora
obydwie wyrwy zostały zlikwidowane.

Not. bw
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SZCZYGŁOWICE. CZAS NA NOWĄ PĘTLĘ AUTOBUSOWĄ?...

Stara zajezdnia straszy...

Zapytaliśmy szczygłowiczan,
co myślą o stanie zajezdni
autobusowej i planach
miasta, by przenieść ją
w okolice Biedronki

Budynek od lat straszy widokiem.
Bez ławek, ale za to z odpadającym
tynkiem i walającymi się śmieciami,
nie budzi pozytywnych odczuć. Wyłącznie negatywne.
- Czekanie w takich warunkach
na autobus nie jest przyjemne. Szczególnie wieczorami. Nie czuję się bezpiecznie i nie jestem jedyną z takim
odczuciem – usłyszeliśmy od jednej
z pasażerek.
- Od dawna nic się tu nie dzieje,
więc wygląda to jak wygląda – mówi
szczygłowiczanin Bogdan Danielak. – To taka brzydka wizytówka.
Ciekawe, czy dużo trzeba, by przywrócić przystanek do normalnego
użytku?
- No, nie wiem, czy odnowa by
coś zmieniła – ma wątpliwości inny
rozmówca. – Pewnie zaraz zajęliby
się tym wandale i wszystko znowu
poniszczyli...
Wieczystym uży tkownik iem
gruntu, na któr y m znajduje się
przystanek, jest Kompania Węglowa S.A. Janusz Biszkowiecki,
k ierow ni k Dzia ł u Ad m i nist racyjno-Socjalnego Kopalni KWK
„Knurów-Szczygłowice” wyjaśnia,
że K W k ilkuk rotnie próbowa ła
sprzedać teren. Chętnych jednak
brakowało.
- Rozeznam jednak temat i wtedy
będziemy się starali doprowadzić
teren do lepszego stanu – obiecuje
Przeglądowi.

Foto: Justyna Bajko

- Brud, bałagan, syf – pasażerowie nie przebierają w słowach określając stan
zajezdni autobusowej w Szczygłowicach. – Nie da się czegoś z tym zrobić?
– dociekają
Budynek zajezdni lata świetności dawno ma już
za sobą - obecny stan woła o pomstę do nieba...

Pan Piotr
− Mieszkam w Szczygłowicach od
prawie 50 lat. Pamiętam czasy, kiedy
zajezdnia była czystym i ładnym miejscem. Jeździły przewozy kopalniane
i ciągle przywoziły pracowników. Dużo
ludzi chodziło, nawet nocą. Szczygłowice żyły. A teraz dziadostwo się
zrobiło. Będzie lepiej jak przeniosą
koło Biedronki, przynajmniej ludzie
z osiedla będą mieli bliżej.

NOWA ZAJEZDNIA
PRZY PARKOWEJ?

Wśród zainteresowanych gruntem pod zajezdnią jest miasto. Liczyło, że uda się przejąć teren bez
kosztów. Nadzieje uzasadnione,
biorąc pod uwagę, że sporo pieniędzy
trzeba by było wydać na przywrócenie przystanku do dobrego stanu.
Jednak KW SA nie chce pozbywać się
majątku za darmo.
Propozycja, by podzielić teren i
przekazać część samorządowi pod
pętlę autobusową, też nie znalazła
entuzjastów.

W tej sytuacji miasto rozważa,
czy nie w ybudować nowej pętli
autobusowej w innym miejscu. Pod
uwagę brany jest teren w sąsiedztwie
Biedronki przy ul. Parkowej.
- Na taki cel staramy się pozyskać
dofinansowanie z Unii Europejskiej
– tłumaczy Barbara Zwierzyńska,
zastępca prezydenta Knurowa. – W
tej chwili czekamy na odpowiedź z
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Dopiero po otrzymaniu decyzji podejmiemy się tego zadania.
Prezydent Zwierzyńska zaznacza,
że nawet jeśli nie uda się pozyskać

dodatkowych środków, to zajezdnia i
tak powstanie.
– Wtedy jednak cały proces potrwa
nieco dłużej – wyjaśnia.
Na powstaniu nowej zajezdni skorzystaliby szczygłowiczanie
mieszkający w pobliżu ul. Parkowej.
Nie musieliby iść pieszo kilkaset metrów, by wsiąść do autobusu. Mieliby
zdecydowanie bliżej. Pasażerowie z
okolicy obecnej zajezdni (np. z ul.
Sztygarskiej czy Staszica) nic by nie
tracili – przystanek w tym miejscu
osiedla przecież byłby nadal.

Pani Zofia:
− Jestem związana ze Szczygłowicami od 60 lat. Kiedyś było tu inaczej.
Były ławki, obok w parku na placu
zabaw mogły bawić się dzieci. Nieraz
zdarzało się, że musiałam na 5 rano
iść do pracy i nigdy się nie bałam.
Teraz strach nocą stać na zajezdni,
bo można w łeb dostać. Obok knajpa,
pijani chodzą i wrzeszczą.

DC

KNURÓW. CENOWY HIT TYGODNIA W NETTO, CZYLI...

Niech to gęś kopnie!

Pana Józefa skusiły piersi z młodej gęsi w promocyjnej cenie.
Kupił dwie, a po powrocie do domu odkrył, że cenowy hit to... kit
Pierś ważąca 1100 g miała kosztować 19,99 zł - tak przynajmniej
wynikało z firmowej gazetki Netto.
Pan Józef (nazwisko do wiadomości
redakcji) uznał, że to się opłaca.
W poniedziałek rano poszedł
do sklepu. Wybrał dwie dorodne
piersi (każda ważyła nieco ponad
1100 g) oraz kilka innych produktów. W kasie zapłacił za wszystko
54,37 zł.
Po powrocie do domu knurowianin przestudiował paragon, a
później porównał go z ofertą z gazetki Netto. Przeliczył wszystko raz
jeszcze na kalkulatorze i doszedł do
wniosku, że... przepłacił.
Z jego obliczeń wynikało, że za
piersi ważące 1118 i 1124 g powinien
zapłacić 40,73 zł (w gazetce cena kilograma produktu to 18,17 zł). W kasie
zostawił jednak 44,82 zł.
Pan Józef wrócił do sklepu z
paragonem i kalkulatorem. Podzielił
się z kierowniczką Netto swoimi
ustaleniami.
- Usłyszałem, że mam przynieść
gęsi, wtedy ona zwróci mi pieniądze
- relacjonuje klient. - Zależało mi na
produkcie, dlatego zaproponowałem

zwrot różnicy. Kierowniczka nie zgodziła się i w sumie nie wiem, dlaczego.
Pan Józef podejrzewa, że obsługa
sklepu nie wiedziała, ile kosztuje
pierś z gęsi. Cenę za 1100 g (19,99
zł) traktowała jak cenę kilograma
produktu.
- Widziałem, że klienci rzucili się
na „promocję”. Ilu z nich zorientowało
się, że przepłaciło, nie wiem - dodaje.
Poinformowa ł k ierowniczkę
Netto, że z reklamacją uda się do
rzecznika praw konsumenta, ale ona
jedynie wzruszyła ramionami.
Zdziwiła go ta reakcja. W podobnych sytuacjach, w innych sklepach,
nie miał żadnego problemu ze zwrotem różnicy.
- Oczekiwałem wyjaśnień i słowa
„przepraszam”. Przeliczyłem się - dodaje knurowianin.
Zabrał paragon, kalkulator i wrócił do domu. Piersi z gęsi nie oddał.
Chce za to ostrzec klientów przed
nieuczciwymi praktykami niektórych sklepów. Kilka razy udowodnił
im zawyżanie cen.
- Bierzmy paragony, sprawdzajmy
i nie dajmy się kantować - radzi.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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Pani Agnieszka:
− Dla mnie to bez różnicy, gdzie
będzie przystanek. Tyle lat jest tutaj, to może dalej być. Mogliby tylko
bardziej zadbać o zajezdnię. Choćby
postawić jakieś ławki, bo jest tylko
jedna i starsze osoby nie mają gdzie
usiąść.

Pani Dagmara
− Powiem jedno: ta zajezdnia to
brud, smród i ubóstwo. Mimo wszystko szkoda byłoby przenosić ją w inne
miejsce. To głupota. Tutaj mogliby
tylko posprzątać i zrobić coś z tą
sypiącą się ruderą.

Dla Przeglądu:
Mariola Skolimowska, PR & Communications Manager sieci Netto:
- Niestety, rzeczywiście doszło do pomyłki z naszej strony - nie została
na czas przekazana informacja o zmianie ceny produktu, więc w systemie pozostała stara cena. Sklep zachował się jak najbardziej właściwie,
proponując klientowi możliwość zwrotu produktu, bo w momencie
zakupu kierownictwo po prostu nie mogło podjąć innej decyzji. Jednak
natychmiast kiedy otrzymaliśmy informację o pomyłce, cena została
zmieniona na prawidłową. Przeprosiliśmy Państwa czytelnika za nasz
błąd i naprawiliśmy wszelkie powstałe w jego wyniku szkody.

Pan Szymon:
− Korzystam z zajezdni średnio trzy
razy w tygodniu. Już tyle czasu tutaj
przychodzę, że się przyzwyczaiłem
do brudu. Na pewno brakuje dobrego oświetlenia, bo jest za ciemno.
No i ten brud. Przenosiny w okolicę
Biedronki to nie jest dobry pomysł.
Ludziom będzie przeszkadzał hałas i
smród autobusów.
Not. jb
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SZCZYGŁOWICE. STRAŻACY-OCHOTNICY PODSUMOWALI UBIEGŁY ROK

Los był łaskawy.
I niech tak zostanie...
Foto: Bogusław Wilk

- Nie było źle – oceniają ubiegły rok druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczygłowicach

- Nie pali nam się do pożarów, ale jeśli do nich dojdzie, nie zawahamy się ani chwili, by bronić życia
i dobytku mieszkańców - zapewniają szczygłowiccy stażacy-ochotnicy

Szczegółow y m podsumowaniem 2013 r. zajęli się podczas walnego zebrania sprawozdawczego.
Stawiło się 20 z 22 członków jednostki. Na ich zaproszenie przybyli
też goście, m.in. przewodniczący

Rady Miasta Jan Trzęsiok, Piotr
Dudło – w podwójnej roli, jako
sekretarz miasta, a zarazem prezes
Zarządu Miejskiego OSP Knurów,
radny Marek Sanecznik – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

Publicznego i Spraw Socjalnych,
Andrzej Pach – prezes honorowy
ZM OSP Knurów i Benedykt Wróż
– prezes OSP Knurów.
Zebrani w ysłuchali sprawozdań: finansowego, komisji rewizyj-

Poradnik podatnika
Na rozliczenie PIT-ów mamy czas do końca
kwietnia. Wszystkim, którzy nie złożyli jeszcze
zeznań, przypominamy najważniejsze informacje
Druki zeznań rocznych można
pobierać w siedzibie II Urzędu Skarbowego w Gliwicach ul. Młodego
Hutnika 2, w godzinach: 7.15-15.00 (w
poniedziałek, środę, czwartek i piątek),
7.15-18.00 (wtorek), bądź ze strony
internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mf.gov.pl => Baza wiedzy.
Urzędnicy przyjmują zeznania
w sali obsługi podatnika na parterze
skarbówki.
Formularze można przesyłać za
pośrednictwem placówek pocztowych.
Wszystkie zeznania roczne o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), tj. PIT-36, PIT-36L,
PIT-37 PIT-38, PIT-39, można składać
także drogą elektroniczną bez użycia
podpisu kwalifikowanego poprzez
stronę internetową www.e-deklaracje.
gov.pl. Oszczędność czasu, gwarancja
poprawności rachunkowej złożonej
deklaracji oraz szybszy zwrot nadpłaty to tylko niektóre korzyści ze
składania PIT-u tą drogą.
6

Wpłaty podatku można dokonywać za pośrednictwem poczty lub
banku na rachunek urzędu: NBP
O/o Katowice 69 1010 1212 3185 2522
2300 0000, bądź osobiście w placówce
banku mieszczącego się w urzędzie.
W przypadku zwrotu nadpłaty
na rachunek bankowy Urząd Skarbowy przypomina o konieczności
Od 24.04.2014 r. do 30.04.2014 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w
Knurowie pracownicy skarbówki
będą obsługiwać podatników w
następujących godzinach:
- od poniedziałku do czwartku
– od 8.00 do 14.30,
- piątek – od 8.00 do 13.00.
Jednocześnie US informuje, iż
5 kwietnia będzie dniem otwartym we wszystkich urzędach
skarbowych w Polsce.

wskazania lub zaktualizowania w
zgłoszeniu ZAP-3 numeru osobistego
rachunku bankowego (dotyczy osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do tej

pory nie zgłosiły w urzędzie numeru
rachunku). Pozostałe osoby aktualizacji kont dokonują na drukach
CEIDG-1 lub NIP-7.
Wszelkie informacje dotyczące
składania zeznań podatkowych można uzyskać osobiście w urzędzie lub
telefonicznie (32 33 99 900, 32 33 99
899). Informacji w sprawach podatkowych udziela także Krajowa Informacja Podatkowa pod numerami:
0 801 055 055 (z tel. stacjonarnego) i
(22) 330 0330 (z tel. komórkowego).
Podobnie jak w roku ubiegłym
podatnicy, którzy chcą przekazać 1
proc. swojego podatku organizacji
pożytku publicznego, mają taką możliwość, podając w zeznaniu podatkowym jej numeru Krajowego Rejestru
Sądowego oraz wysokości wnioskowanej kwoty. Podatnik ma prawo
wybrać tylko jedną organizację z
wykazu OPP publikowanego przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
na stronie www.pozytek.gov.pl.
oprac. /g/

nej i z ubiegłorocznej działalności.
Podczas dyskusji mowa była o remoncie budynku remizy, kwestiach
szkoleniow ych i w ymogach formalnych (m.in. dotyczących stanu
zdrowia kandydatów na druhów)
odnoszących się do funkcjonowania
jednostki OSP.
2013 rok szczygłowiccy strażacy
ocenili – biorąc pod uwagę działalność ratowniczą - jako wyjątkowo
spokojny. Los oszczędził im konieczności uczestnictwa w spektakularnych akcjach. To nie oznacza,
że byli bezczynni. Prowadzili prace
remontowe w swojej sied zibie ,
uczestniczyli w przedsięwzięciach
kulturalnych i sportowych.
W trakcie zebrania podjęte zostały decyzje personalne w składzie
zarządu i komisji rewizyjnej. Strażacy-ochotnicy powierzyli funkcję
sekretarza zarządu Zbigniewowi
Piaseckiemu. W skład komisji rewizy jnej wszedł Andrzej Jonda,
wcześniej działający w zarządzie
jednostki.
W trwającym roku szczygłowiccy druhowie chcą kontynuować
d zia ła l ność na rzecz lok a l nego
środowiska. Zamierzają nadal prowadzić remont remizy. Liczą, że uda
im się wzbogacić posiadany sprzęt
o piłę spalinową. I zapewniają, że
jeśli będzie taka potrzeba, nie zawahają się chronić i bronić życia oraz
dobytku wszystkich, którzy takiej
pomocy będą potrzebować.
/bw/

ŻORY

Meluzyna
z Bebokiem

Z espół uczniów Miejsk iej
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie zajął II miejsce w 20. edycji
„Śląskiej godki”.
Nagrodę przyniosło im przedstawienie pt. „Jak Ślązoczki sprzedawały kota”.
W czasie imprezy rozstrzygnięto regionalny konkurs na
postać ze śląskiej legendy. I miejsca
zdobyli: za postać Meluzyny - Kamila Starzyńska, Rozalia Olejniczak i Klaudia Siedlik, za lalkę
Beboka - Karol Barchański i Karol
Spruch.
II miejsce zajęły postacie Utopców wykonane przez Marię Królikowską i Jakuba Jurczygę, zaś lalka
Zuzanny Kostrzyckiej otrzymała
wyróżnienie. Nad wykonaniem
prac czuwała Hanna Pyka.
/g/

KNURÓW. TO SIĘ WYDAJE

Górnik
Karol
Wojtyła

300 stron, 200
barwnych ilustracji,
nieznane historie
z życia Jana Pawła
II − książka „Polski
górnik został
świętym” od piątku
do nabycia w Izbie
Tradycji
Kanonizacja Papieża-Polaka
stała się pretekstem do zbadania
związków Jana Pawła II z górnictwem. Książka, wydana w ramach
Pocztu Gwarków Śląskich, to efekt
kilkumiesięcznej pracy zespołu
redakcyjnego, któremu przewodniczył prof. Bronisław Barchański
z Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie.
− Pozycja zawiera opis drogi Karola Wojtyły do świętości, począwszy
od pracy jako robotnik w kamieniołomie w Zakrzówku koło Krakowa
− informuje wydawca. − Ukazuje
także wpływ osobowości Papieża na
kształtowanie się tożsamości ludzi
pracy.
Zebrany materiał faktograficzny
przedstawia m.in. relacje ze spo-

tkań Jana Pawła II z górnikami w
Gliwicach czy na Górze św. Anny.
Patronat nad przedsięwzięciem objął
arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, który napisał także
wstęp do publikacji.
− Książka ta to unikat, bo nakład
wyniósł tylko 1000 sztuk! − podkreśla Bogusław Szyguła, kustosz Izby
Tradycji w Knurowie.
Publikacja już od piątku będzie
do nabycia w cenie 39,90 zł w knurowskiej Izbie Tradycji i Bractwie
Gwarków w Katowicach. Dlaczego
tylko tam?
− Zależało nam, by sprzedawać
książkę po cenach wydawcy. Księgarnie dodatkowo narzucają swoją
marżę, co znacznie zwiększyłoby
koszt książki. Chcieliśmy tego uniknąć − wyjaśnia Bogusław Szyguła.
Uroczysta promocja książki już
w czwartek w siedzibie metropolity
katowickiego.
Oprac. jb
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Wśród studentów budujących
bolid są knurowianie

KNURÓW
TRWA BATALIA O PIENIĄDZE NA NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI

- Rodzice niepełnosprawnych dzieci mają
dziś jeden postulat - chcą pieniędzy zauważa przewodnicząca knurowskiego
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelekturalną,
Urszula Krawczyk. - To prostsze do
załatwienia niż zmiana złego systemu
Foto: Polsat News

Foto: Materiały prasowe

Pieniądze
to dopiero
początek

GLIWICE. STUDECI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ STANĘLI PRZED WIELKIM WYZWANIEM

Wszystkie ręce na pokład
Stworzenie samochodu wyścigowego to wymarzone zadanie dla każdego pasjonata motoryzacji. Wymaga
ogromnej wiedzy, kreatywności i
dokładności, dlatego wyzwanie podjął Zespół PolSl Racing z Politechniki
Śląskiej. Wie, że udział w prestiżowych zawodach FSAE Italy to szansa
na poszerzenie wiedzy, zdobycie
cennego doświadczenia i możliwość
zaprezentowania się wśród potencjalnych przyszłych pracodawców.
Entuzjazm i zapał do pracy nie
opuszczają ambitnych studentów.
Zamknęli już prace projektowe ramy
pojazdu oraz przeprowadzili niezbędne analizy wytrzymałościowe.
- Trwają prace nad poszyciem
pojazdu, których efekty już wkrótce
będzie można zobaczyć - informuje
Hanna Wita, przedstawiciel ds.
kontaktów z mediami. - Jeden z podzespołów ukończy niebawem model
kierownicy, deski rozdzielczej, fotela
oraz jego mocowania, a także pasów
bezpieczeństwa.
Także członkowie podzespołu
„Elektroniki” mają pełne ręce roboty - pracują nad układem telemetrii,

Foto: Materiały prasowe

Członkowie koła naukowego PolSl Racing
z Politechniki Śląskiej zaprojektowali bolid, który
za kilka miesięcy wystartuje w wyścigu na torze
Riccardo Paletti we Włoszech. W zespole pracującym
nad prototypem pojazdu są knurowianie

Bolid za kilka miesięcy wystartuje w wyścigu we Włoszech

który umożliwi śledzenie wszystkich
parametrów bolidu (m.in. temperaturę oleju, prędkość).
- Wszyscy pracują na najwyższych
obrotach, zdając sobie sprawę z presji
czasu, która wcale ich nie przeraża,
tylko motywuje do jeszcze efektywniejszego działania - dodaje Wita.

Stawka jest wysoka - udział w
największych i najbardziej prestiżowych zawodach motoryzacyjnych
dla studentów z całego świata. O
randze imprezy niech świadczy fakt,
że patronują jej znane marki: Jaguar,
Porsche, Bosch.
/pg/

KNURÓW

Dziękujemy, że byliście z nami!
Historia Dawida Kopca poruszyła
knurowian. Aby 29-latek mógł wygrać
walkę o życie, potrzeba ogromnych nakładów finansowych. Liczy się każdy
gest, każda złotówka.
Za nami koncert charytatywny
zorganizowany przez młodzież z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego.
Poniżej prezentujemy list rodziców
Dawida, którzy, za naszym pośrednictwem, chcieliby podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację
koncertu.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”
(Jan Paweł II)
Składamy serdeczne podziękowania panu Dawidowi Szymale, dyrekcji
i nauczycielom Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego za zaangażowanie
w przygotowania i organizację koncertu charytatywnego poświęconego
naszemu synowi Dawidowi.
Dziękujemy również młodym artystom, którzy swoim występem dopełnili to piękne przedsięwzięcie.
Dziękujemy wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrego serca za
to, że w tym wyjątkowym dniu chcieli być z naszą rodziną, nie szczędząc
dobrych słów i wsparcia finansowego!
Danuta i Norbert Kopiec
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Mijają kolejne doby protestu rodziców niepełnosprawnych dzieci.
Domagają się natychmiastowego
podw yższenia świadczenia pielęgnacyjnego do poziomu płacy
minimalnej.
Przewodnicząca knurowskiego
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Urszula Krawczyk z mieszanymi uczuciami przygląda się tej
batalii. Jest przeciwna wystawianiu
niepełnosprawnych na widok publiczny, mimo że wie, że czasem cel
uświęca środki.
- Pokutuje brak systemu - zauważa. - Tutaj nie chodzi tylko o
to, że rodziny nie mają z czego żyć.
Fakty są takie, że to zazwyczaj matka
niepełnosprawnego dziecka wypada
z rynku pracy. Staje się całodobową
opiekunką. Niestety, system nie daje
szans, by na kilka godzin odciążyła
ją osoba kompetentna.
Na naszych łamach wielokrotnie
opisywaliśmy historie niepełnosprawnych dzieci. Ich rodzice myślą
wyłącznie o tym, by w przyszłości
były samodzielne, jednak w zderzeniu z prozą codzienności to życzenie
schodzi na dalszy plan.
Tak jest i teraz, gdy jedynym postulatem jest zrównanie świadczenia
pielęgnacyjnego z poziomem płacy
minimalnej.
- Brakuje ośrodków pobytu dziennego, kuleje aktywizowanie niepełnosprawnych na rynku pracy - wylicza
Urszula Krawczyk. - Od lat próbujemy
przekonać urzędników do stworzenia
pierwszego w powiecie Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Bezskutecznie.
W ubiegłym tygodniu z grupą
urzędników odwiedziła ZAZ w
Zabrzu. Odniosła jednak wrażenie,
że jej towarzysze nie zrozumieli
korzyści płynących z takiej formy
zatrudnienia niepełnosprawnych.
- Gminy nie widzą potrzeby tworzenia mieszkań chronionych, gdzie
dorośli upośledzeni intelektualnie
pod okiem pracownika socjalnego

przystosowywaliby się do życia - dodaje przewodnicząca Krawczyk.
Postulat dodatkowych pieniędzy
dla rodziców niepełnosprawnych
dzieci jest możliwy do zrealizowania
(zwłaszcza w perspektywie zbliżających się wyborów do Parlamentu
Europejskiego), ale to tylko doraźne
rozwiązanie.
Z d a n iem pr z e wo d n icz ą c ej
zmiana systemu wymaga co najmniej kilku lat wytężonej i niełatwej
pracy.
- Skoro państwo nie podejmuje
tego tematu, uczyniło z 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego pożytek indywidualny - mówi
Urszula Krawczyk. - To daje rodzinom niepełnosprawnych możliwość
„powalczenia” o dodatkowe środki.
Praktyka pokazuje, że w niektórych przypadkach pieniądze z 1
proc. wydawane są w nieprzemyślany sposób. Czasem zamiast pomóc,
mogą zaszkodzić (np. korzystanie
z niesprawdzonych metod rehabilitacji).
Kilka dni temu do protestujących w sejmie dołączyli opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych,
którym w lipcu 2013 roku odebrano
świadczenia. Przyczyną były nadużycia w korzystaniu z takiej formy
pomocy.
- Władza jest od tego, aby pilnować. W tym przypadku ktoś uznał,
że lepiej pozbawić świadczenia niż
usprawnić system kontroli - uważa
przewodnicząca.
Prawo do pomocy straciło w
Knurowie 30 osób (dzieci opiekujące
się schorowanymi, niepełnosprawnymi rodzicami). Żadnej nie udało
się spełnić kryterium dochodowego, by otrzymać specjalny zasiłek
opiekuńczy.
Protest już przyniósł pierwszy
efekt - coraz więcej mówi się o
niepełnosprawnych. Czy będzie to
wstęp do wielkiej dyskusji, która
posłuży zmianie systemu...
Paweł Gradek
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GIERAŁTOWICE. PRZEDŚWIĄTECZNY KIERMASZ

Piękno nie ma ceny

Obrazy Sybilli Golec tchną
optymizmem i radością

Barwne kroszonki, misterne
obrusy i serwetki, fantazyjne
kompozycje, ozdoby i kartki
– na Kiermaszu Wielkanocnym
w Gierałtowicach świąteczne
stoiska oszałamiały
bogactwem form i kolorów

KNURÓW

Pod niebem
pełnym cudów

Galeria pod Aniołem to miejsce
niezwykłe. Już od progu z obrazów
na ścianach uśmiechają się do
wchodzących różnokolorowe
skrzydlate postacie. − Depresja nie
ma tutaj wstępu − śmieje się Sybilla
Golec, założycielka i dobry duch
galerii. − Knurów potrzebuje sztuki.
Narzekamy, że nic się nie dzieje. Niech
więc się dzieje!
Sybilla Golec przez wiele lat
mieszkała w Warszawie. Po przejściu na emery turę wróciła do
rodzinnego Knurowa.
− Warszawa nie jest miastem
dla emerytów. Wszyscy gdzieś biegną, nikt nie ma czasu − mówi. −
Knurów zauroczył mnie spokojem i
pięknymi industrialnymi krajobrazami. Bo Śląsk jest wyjątkowy, tylko
ludzie nie potrafią tego dostrzec.
Pani Sybilla maluje nieoczywiste piękno. Piękno, które zaraża
radością i zachwyca się życiem.
Knurowianka szuka cudów w
każdym miejscu i w każdym człowieku. Wypowiedziała estetyczną
wojnę wiecznie narzekającym
malkontentom.
− Optymizm nie zależy od
czynników zewnętrznych. Jest w
nas − wyjaśnia. − Ostatnio moja
bardzo bogata koleżanka zapytała,
czy jestem szczęśliwa w Knurowie?
Odpowiedziałam jej, że nie ma znaczenia, gdzie jesteś szczęśliwy, czy w
Knurowie, czy w willi w Warszawie.
Wszędzie można być szczęśliwym,
ale też wszędzie można być nieszczęśliwym.

POD ANIOŁEM

Na parterze swojego domu,
wśród wiekowych knurowskich
kamienic, knurowianka otworzyła
Galerię pod Aniołem − miejsce
schronienia dla wielbicieli poezji,
malarstwa, fotografii i... języka
angielskiego. Pani Sybilla marzy,
aby stworzyć w galerii przestrzeń
spotkania knurowian ze sztuką.
Gdzie pędzlem i słowem będzie
oswajać się rzeczywistość.
− Ludzie mają potrzebę wyjścia
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z domu i popatrzenia na piękno −
tłumaczy pani Sybilla. − Chcemy
organizować nie tylko wystawy,
ale także warsztaty fotograficzne
i malarskie. Zapraszać poetów i
muzyków.
Pierwszy wieczór z poezją już
się odbył.
− Przy blasku świec słuchaliśmy wierszy Jana Twardowskiego
i Adama Zagajewskiego. Takie
spotkania planujemy w każdy
ostatni piątek miesiąca − informuje
artystka.
Pani Sybilla to wykształcona
anglistka. W Galerii pod Aniołem
założyła Klub Języka Angielskiego.
− Uczymy się języka, słuchając
piosenek Beatlesów i grając w scrabble, które uwielbiam − tłumaczy
knurowianka.
Artystka do współpracy zaprosiła przyjaciół. Plenery malarskie
poprowadzą Kinga Pawelska i
Michał Ogiński, fotograficzne
− warszawianka Marzena Bigaj.
Gościnnie z gitarowym koncertem
wystąpi Paweł Prochnowski.
− Zapraszam wszystkich do
Galerii pod Aniołem! Zarówno
artystów, chcących pokazać swoje
dzieła, jak i knurowian spragnionych kontaktu ze sztuką − zachęca
Sybilla Golec. − Razem stworzymy
coś pięknego!

Przedświąteczne kiermasze
w Gierałtowicach od lat cieszą się
niesłabnącą popularnością

Tradycja upiększania wielkanocnych jajek nie ginie. To zasługa
m.in. takich pań jak Joanna Urbanik,
laureatki wielu konkursów zdobniczych. Mistrzyni z Gierałtowic, której kunszt budzi niekłamany podziw
dla talentu i artyzmu. Każda z jej
kroszonek to owalne dzieło sztuki.
I nie ma w tym ani krzty przesady.
Podobnie zapierające dech w
piersiach są frywolitki Anny Heinisch z miejscowości Klucz. Metrowej
średnicy obrus to niepowtarzalne
dzieło. Doceniony I nagrodą podczas
Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza
Polsko-Czeskiego w Prudniku.
- Jego wykonanie trwało pół roku
– mówi Dorota Heinisch, siostra pani

Anny, prezentując obrus.
Wystarczyło 1.500 zł, by stać się
jego właścicielem. Dużo?
- To niezapłacona praca – nie
ma wątpliwości pani Dorota. – Ale
cóż, nie traktujemy tego jak zajęcie
zarobkowe, lecz hobby.
Katarzyna Piwowarczyk z Dębieńska zachwyciła zwiedzających
wik linow ymi kompozycjami i...
komunijnymi „książkami” – stylizowanymi na dawne księgi prezentami
z przesłaniem.
- Każdy ma jakiś talent. Trzeba
go tylko odkryć, a potem to już łatwo
idzie – śmieje się.
Podopiecznym świetlic w Chudowie, Gierałtowicach, Paniówkach i
Przyszowicach zdolności nie sposób

odmówić. Wystarczył rzut oka na
stoisko Gminnego Ośrodka Kultury,
pod którego pieczą działają świetlice.
- Dzieci mają fantazję, są bardzo
twórcze – mówi Beata Nitsze z gierałtowickiego GOK-u. – Pod wprawnym
okiem potrafią zdziałać cuda.
Wszyscy wystawiający na kiermaszu – bez względu na wiek - zasłużyli na podziw. Uznania nie kryli
odwiedzający w niedzielę parafialne
salki.
- Rok w roku tu zaglądam – zdradziła Przeglądowi jedna z parafianek, przymierzając się do wejścia na
kiermasz. - Zawsze z czymś wracam
do domu. Pewnie i tym razem tak
będzie...

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

informacja własna

Tekst i foto: Justyna Bajko
Galeria pod Aniołem działa przy
ul. Niepodległości 65. Współpracuje z fotografem Mariuszem Truchlewskim. Zgłoszenia
i szczegółowe informacje pod
numerem tel. 696 565 987.
Więcej o Sybilli Golec na stronie
www.sybillianizm.pl.
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KNURÓW. VII POKAZ ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

Młode talenty w pełnej krasie
Około 200
młodych artystów
popisało się
niebanalnym
talentem
i umiejętnościami
podczas VII
Pokazu Zespołów
Artystycznych
działających
przy knurowskim
Centrum Kultury

Ze względu na modernizację
szczygłowickiego Domu Kultury
impreza odbyła się w auli Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 9.
Sala została zajęta do ostatniego
miejsca. Na widowni zasiedli rodzice,
dziadkowie i znajomi występujących.
– Cieszymy się z takiej frekwencji
– mówi Joanna Kusy-Szpotańska,
inicjatorka i organizatorka koncertu
- Takie wsparcie od najbliższych jest
szczególnie ważne dla dzieci.
Na scenie pojawiło się 12 zespołów. Pokazały, nad czym pracowały i
ćwiczyły od września.
– Dla większości grup był to tegoroczny debiut. Niektóre z najmłodszych
dzieci po raz pierwszy zaprezentowały
się na scenie – wyjaśnia Kusy-Szpotańska. Pokaz, podobnie jak w ubiegłych
latach, został nagrany i będzie wydany
na DVD.
– To będzie świetna pamiątka na
całe życie – nie ma wątpliwości pani
Joanna.
Płytę będzie można zamówić u
instruktorów grup Centrum Kultury.
Z tej okazji mogą również skorzystać
osoby, które nie mogły zobaczyć
koncertu na żywo. Cena jednego
egzemplarza wyniesie 25 zł.
Kolejna edycja imprezy dopiero
w przyszłym roku. Tym razem już
na pewno zmodernizowanym Domu
Kultury w Szczygłowicach.
– W niedzielę zaprezentowaliśmy
tylko próbkę naszych możliwości.
Repertuar mamy znacznie bogatszy.
Pochwalimy się nim podczas następnych imprez – zapowiada Joanna
Kusy-Szpotańska.

Debiut przed pełną widownią? Marzenie każdego artysty.
Młodzi knurowianie zebrali gromkie brawa od wspaniałej
publiczności...

Wystąpili:

Marzenie I, IB, II, III
– instr uk tor Joanna
Kusy-Szpotańska; Kolorowe Nutki, Happy
B and, B ez Naz w y –
instruktor Agnieszka
B i e l a n i k-W i t o m s k a;
Ze spó ł major etek –
dzieci, juniorki i seniorki – instruktor Paulina
Przesdzing; Hiponteria
– instruk tor Sandra
K ł o s o w s k a; L e m o n
Tree i Belife – instruktor Jacek Żyła; Ygreki.

Ygreki

Majoretki

Marzenie II

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Marzenie IB
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rozmaitości

rozrywka nr 14
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko

Anna Baron z Knurowa

ur. 27.03.2014 r., 2790 g, 51 cm

Zuzanna Masoń z Knurowa

ur. 29.03.2014 r., 2260 g, 47 cm

Hanna Dańczura z Knurowa

ur. 28.03.2014 r., 3210 g, 52 cm

Tobiasz Bubiak z Leszczyn

ur. 30.03.2014 r., 2560 g, 50 cm

Dla kogo 1 procent?
Prezentujemy kolejnych potrzebujących,
którym można przekazywać 1 proc.
podatku...

Marta Labus

Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z pomocą”, KRS
0000037904, cel szczegółowy: 23165 Labus Marta

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 praw id łow ych odpow iedzi
rozlosujemy podwójny bilet do Kina

Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 12/2014 brzmiało: „Pilność”. Podwójny bilet do kina otrzymuje BOŻENA BERNAS. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

Marta ma niespełna 4 latka. Od urodzenia zmaga się chorobami. Cierpi na
przepuklinę oponowo-rdzeniową otwartą w
okolicy krzyżowo-lędźwiowej, wodogłowie
wewnętrzne, implantację zastawki komorowo-otrzewnowej i pęcherz neurogenny.
− Prosimy o 1 proc. dla naszej córki.
Dla Was to tylko parę groszy, a dla naszego
dziecka to szansa na życie − apelują rodzice.

informacja własna wydawcy

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

3.04 -9.04.2014 r.
CZWARTEK-ŚRODA

14

Noe: wybrany przez Boga
2D dubbing
- godz. 15 .00
Noe: wybrany przez Boga
3D napisy
- godz. 17.30
Noe: wybrany przez Boga
2D napisy
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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KNURÓW. XIX WIECZORNICA TURYSTYCZNA

Foto: Arch MOPP

Do zobaczenia na szlaku

Zdobywcy odznak GOT:

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów spotkali się na
XIX wieczornicy, by podsumować ubiegły sezon turystyczny.
62 najwytrwalszych otrzymało odznaki
Miejsk ie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej od lat skutecznie promuje turystykę górską.
Tylko w ubiegłym sezonie na
szlakach spotkało się 860 dzieci
i młodzieży z knurowskich podstawówek i gimnazjów.
Młodsi turyści zdobyli m.in.
Stożkek, Szyndzielnię, Kakoszczonkę, Równicę, Kozią Górę.
Ich starsi koledzy i koleżanki:

Trzy Kopce Wiślańskie, Czantorię, Błatnią, Szyndzielnię,
Magurkę Wilkowicką...
- Nasze wycieczki to świetna okazja, aby spędzić czas w
miłym towarzystwie, a przy
okazji poznać i podziwiać piękno
przyrody w naszych Beskidach uważa dyrektor MOPP, Jolanta
Leśniowska. - Stawiamy na
aktywny wypoczynek w górach, a

nie siedzenie przed komputerem.
Miłym podsumowaniem
sezonu jest wręczenie najwytr wa lszy m górołazom Górskich Odznak Turystycznych.
Podczas tradycyjnej wieczornicy uczniowie podstawówek
odebrali 7 odznak brązowych
i 37 popularnych. Uroczystość
uświetniło spotkanie z Pawłem
Noconiem, który opowieści o

SUKCES MŁODEJ KNUROWIANKI

Julia mistrzynią
ortografii
Julia Krząkała
z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr
7 zdobyła tytuł
Mistrza Ortografii
Województwa
Śląskiego 2014

swoich wyprawach do Mongolii
i Afryki okrasił pokazem zdjęć.
Gimnazjaliści odebrali 4
odznaki brązowe i 14 popularnych. Sądząc po prezentacji
zdjęć z wycieczek, którą przygotował Mirosław Kirszensztajn,
było co wspominać i czego
zazdrościć.
Przed uczniami nowy sezon
i nowe wyzwania.

Mała brązowa: Aleksandra Baron, Nikodem Baron,
Monika Słowik, Julia Zaremba, Maja Zelek, Natalia
Demucha, Katarzyna Ubranek, Adam Wicha, Adrian
Chęciński, Aleksandra Zamirska, Patrycja Ziaja.
Popularna: Dominik Kaletka, Kinga Jękner, Zofia
Sontag, Zuzanna Kampczyk, Wiktoria Rokita, Mateusz
Jaroń, Krzysztof Mechliński, Karolina Boczoń, Klaudia Kolankowska, Nikola Mizera, Nicolla Skrzypczak,
Aleksandra Machoczek, Julia Niepsuj, Paweł Zagórski,
Dominik Siwiński, Krzysztof Biczak, Oskar Piotrowski,
Alicja Hytry, Natalia Sobczak, Martyna Pająk, Wiktoria
Baja, Nikola Janusz, Jagoda Karmowska, Anna Kozioł,
Tomasz Matuszek, Patrycja Radziewicz, Maksymilian
Dzida, Anna Trzos, Klaudia Zając, Radosław Jędrzak,
Kacper Korczak, Julia Grabowska, Milena Lebiodzik, Patryk Borucki, Patrycja Bogumiło, Marta Kowalik, Bartek
Dudek, Mateusz Łukaszczuk, Natalia Śliwińska, Annika
Geitz, Dawid Kopeć, Natalia Sadowska, Aleksandra Małota, Laura Szeliga, Karolina Gołąb, Karolina Krazińska,
Paweł Twardokęs, Przemysław Pikosz, Mateusz Miller,
Paula Świstowska, Szymon Trojniak, Wiktoria Kuzera.

/g/

GIERAŁTOWICE

Czy internet daje wolność?
− zastanawiali się uczestnicy „Tygodnia z internetem”. W akcji
pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego wzięła udział Gminna
Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

Najmłodsi uczestnicy warsztatów
poznawali stare sposoby pisania
i malowania m.in. gęsim piórem

Julia Krząkała i Anna Lasota

Wojewódzki Konkurs Ortograficzny
(jego pomysłodawczynią była Krystyna
Bochenek, która zginęła w katastrofie
smoleńskiej) należy do najbardziej prestiżowych w regionie. Już po raz dziesiąty w
ortograficzne szranki stanęli uczniowie ze
wszystkich stron województwa śląskiego.
Reprezentantka „Siódemki” wykazała
się podziwu godną wiedzą. Pomyliła się 7
razy w teście, gdzie takich pomyłek można
było zrobić aż 155.
− Zupełnie nie spodziewałam się zwycięstwa − mówi Julia. − Gdy usłyszałam, że
to właśnie ja wygrałam, rozpłakałam się.
Konkurs słynie z trudnych i podchwytliwych słów, dlatego mało kto decyduje
się, aby wziąć w nim udział. Julia brawurowo przeszła szkolne eliminacje i jako jedyna z Knurowa zawalczyła o tytuł mistrza.
− Julia to ewenement na skalę regionu.
Ma talent językowy i jest bardzo zdolna
− tłumaczy Anna Lasota, nauczycielka

knurowianki. − Przygotowywała się sama,
ja tylko dostarczałam jej materiały.
Z sukcesu dziewczynki cieszy się cała
szkoła.
− To wyjątkowe osiągnięcie. Jesteśmy
bardzo dumni! − podkreśla Danuta Hibszer, dyrektor MSP-7.
Julia już od drugiej k lasy szkoły
podstawowej interesuje się językami. W
wolnych chwilach zgłębia tajemnice angielskiej mowy i marzy, aby nauczyć się
hiszpańskiego.
− Chciałabym kiedyś zostać tłumaczem
− mówi knurowianka. − Uwielbiam też
jeździć konno i śpiewać.
Przed Julią kolejne konkursy i zapewne kolejne sukcesy.
− Ale te już w gimnazjum. Julia kończy
w tym roku szkołę podstawową − dodaje
Anna Lasota. − Szkoda, bo jest naszą
perełką!
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Tekst i foto: Justyna Bajko

17 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie uroczyście zainaugurowano „Tydzień z
Internetem”.
− Dyskutowaliśmy m.in. o roli internetu w
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego − mówi
Lidia Pietrowska, dyrektor GBP w Gierałtowicach, która uczestniczyła w uroczystości. W akcję,
koordynowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, włączyło się ponad 400
instytucji i organizacji z całej Polski.

W Gierałtowicach tydzień z internetem upłynął pod znakiem wystaw, warsztatów i dyskusji.
− Spotkania dla najmłodszych były inspirowane wystawą „Od glinianej tabliczki do internetu”.
Młodzież rozmawiała o bezpieczeństwie w sieci
oraz o złych i dobrych wyborach, natomiast seniorzy skorzystali z zajęć komputerowych − informuje
Lidia Pietrowska.
Oprac. jb, foto: archiwum GBP Gierałtowice
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
50 000 RATA 369 ZŁ . Tel. 43 423 56 17

11-18/14

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

1/14-odw.

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

1/14-odw.

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
regipsy, adaptacja poddaszy, kafelkowanie, panele, remonty kompleksowe. Tel.
602 407 190, 785 948 716
11-15/14

Na sprzedaż mieszkanie 60 m2, 3 pokoje,
os. WP w Knurowie. Tel. 509 041 270

Sprzedam mieszkanie 48,5 m2, os. WP. Tel.
731 577 560

Przychodnia Lekarska. Do wynajęcia duży
gabinet na działalność medyczną, paramedyczną. Tel. 32 330 18 40 po 18.00

Sprzedam mieszkanie WP II, 48,5 m 2, I
piętro. Tel. 32 235 12 81

13-14/14

14/14

Sprzedam bez pośredników M-3, 39 m 2,
Knurów, Kazimierza Wielkiego, parter.
Okna nowe PCV drewnopodobne, nowe
panele i gładzie gipsowe. Szafa przesuwna
i meble kuchenne zabudowane 3 lata temu
– jak nowe. Łazienka wykafelkowana z kabiną prysznicową. Uwaga – niski czynsz 270
zł (wspólnota mieszkaniowa). Cena 127.000
do małej negocjacji. Tel. 600 828 759. Do
zamieszkania od zaraz.

14-17/14

14-15/14

Sprzedam nowe, bezczynszowe mieszkanie 2 pokoje – bez pośredników. Tel.
602 638 719
13-14/14

Sprzedam przyczepę Kempingową nad Jeziorem w Pławniowicach. Tel. 515 181 585

12-15/14

SPRZEDAM

13-14/14

Sprzedam Dom 286 m2 w Zabrzu,398 tys.
działka 1560 m2. Tel. 515 181 585

Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

3/14-odw.Y

12-15/14

S p r z e d a m d o m n o w y p i l n i e . Te l .
508 192 750
3-52/14

Meble na wymiar-kuchnie, szafy, garderoby, meble biurowe itd. Zapewniamy szybkie,
fachowe i terminowe wykonanie z materiałów najlepszej jakości. Tel. 697 461 910
14-17/14

EDUKACJA

14/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Sprzedam lokal użytkowy 50 m , 94 m w
Gliwice. Tel. 515 181 585
2

12-15/14

Korepetycje, j. angielski – matura. Tel.
696 565 987

14-17/14

Spr zedam mieszkanie 2-pokojowe ul.
Mieszka I, może być z garażem. Tel.
663 256 363

SZUKAM PRACY

13-15/14

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje Knurów,
bezczynszowe, nowe. Tel. 602 638 719

Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

1/14-odw.

13-14/14

Sprzedam mieszkanie 30,90 m2. Knurów –
Szczygłowice. Tel. 609 466 651

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720

13/14-odw.

14-15/14

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

1-18/14

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl Tel.
502 611 988, 509 962 089

Sprzedam mieszkanie 48 m2 Knurów. Tel.
503 915 722, 793 130 399

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

13/14-odw.

14/14

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

8-48/14

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399
6/14-odw.

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

13/14-odw.

MOTORYZACJA

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

13/14-odw.

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

6-22/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

DAM PRACĘ
Zatrudnię brukarza z doświadczeniem. Tel.
609 775 488

14-15/14

Zatrudnię Handlowca stolarki okiennej i
drzwiowej. Tel. 502 360 063

12-15/14

10-18/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-18/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

14-22/14

NIERUCHOMOŚCI

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 34,50 m2 składające się
z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Aleja Piastów 12I/A/13 – VI piętro.
Cena wywoławcza 70.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 10.04.2014 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 7.000,00 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 9.04.2014 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 7.04.2014 r.
od godz. 15.00 do 16.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 34.

OGŁOSZENIE
Do wynajęcia 112 m2 na działalność gospodarczą Knurów, Wojska Polskiego, niski
czynsz. Tel. 799 249 786

11-14/14

Do wynajęcia lokal pod usługi, biuro itp.
Osiedle WP II. Tel. 605 559 519

14/14

Do wynajęcia mieszkanie 60 m2, 3 pokoje,
os. WP Knurów. Tel. 509 041 270

13-14/14

Dom – może być do remontu lub działkę
PILNIE kupię. Tel. 796 496 993
14/14

KUPIĘ 2 lub 3 pokojowe za gotówkę. Tel.
669 667 289

14/14
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W związku z planowanym generalnym remontem
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12)
placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 30 maja 2014 roku.

O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek
poinformujemy w odrębnych ogłoszeniach na łamach
„Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej MBP
oraz facebook`u.
Podczas remontu bez zmian będą funkcjonowały:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96
Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.

Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin wywieszenia wykazu od 26.03.2014 r. do 15.04.2014 r.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 27.03.2014 r.
do 16.04.2014 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 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
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Szacunek dla siłaczek

sport

Wydaje się, że ta historia nie ma końca. A jest
to historia niecodzienna i godna podziwu, wszak
zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego
Eugen Knurów zdobyły kolejne tytuły mistrzyń Polski
w wyciskaniu sztangi. Triumfowały w kategorii do lat
18 i do lat 23, a to oznacza, że knurowski klub ma na
swoim koncie 55 tytułów wywalczonych w klasyfikacji
drużynowej. Indywidualnie zdobyły pięć kolejnych
złotych krążków, a na „deser” Eugeniusz Mehlich
dwukrotnie pobił rekord Polski

Mistrzostwa w Tarnobrze- naszych dziewcząt i na pierwsze
gu zgromadziły ponad 220 za- podejście poprosiłem 160 kg
wodniczek i zawodników z 35 - relacjonuje Eugeniusz Mehklubów. Wśród nich była m.in. lich. - Później pobiłem rekord
Paulina Mularczyk z knurow- Polski na 168 kg, a następnie
skiego klubu, która wróciła na 170. Radość z tych rekordów
do startów po urodzeniu có- i mistrzostwa Polski jest ogromreczki. Wróciła i zdobyła złoto na, podobnie jak satysfakcja
w kategorii do 20 lat i brąz z postawy naszych najmłodw seniorkach. W tym miejscu szych: Krystiana Majdzińskiego
należy dodać, że konkurencja i Tomasza Tomaszewskiego.
była wyjątkowo silna, bowiem
Wyniki osiągnięte przez
krajowy czempionat był jed- UKS Eugen w czasie Mistrzostw
nocześnie eliminacjami do Polski w Tarnobrzegu:
Mistrzostw Świata Juniorek
- juniorki do lat 18 - Sylwia
do lat 18 i 20 (szanse na udział Mularczyk (debiut na złoty mew tej imprezie ma sześć zawod- dal w kat. 47 kg, wynik 32,5 kg),
niczek Eugena).
Emilia Flis (złoty medal w kat.
- Wszyscy byli mocno zde- 52 kg, wynik 60 kg), Agnieszka
terminowani w dążeniu do Pałka (debiut na złoty medal
celu, a wykonana praca na tre- w kat. 84 kg, wynik 42,5 kg),
ningach przełożyła się zarów- Nikola Zaborowska (srebrny
no na sukcesy indywidualne, medal w kat. 57 kg, wynik 57,5
jak i drużynowe, co dało nam kg), Jadwiga Gieniusz (srebrny
wszystkim olbrzymedal w kat. 72 kg,
mią satysfakcję - Eugeniusz Meh- wynik 50 kg - rż),
mów i k ierow ni k lich podkreśla, iż Natalia Dreja (brądruż y ny, Dorota u c ze s t nic t wo w zowy medal w kat.
m i s t r z o s t w a c h 63 kg, wynik 45 kg),
Tomaszewska.
E u g e n i u s z or az osią gnię te drużynowo: 1. UKS
Mehlich znakomi- sukcesy były moż- Eugen Knurów - 54
liwe m.in. dzięki
cie połączył przypkt, 2. MOKSiR Jadotacji, jaką klub
gotowanie sw ych otrzymuje co roku starnia - 12 pkt, 3.
p o d o p i e c z n y c h z budżetu miasta. Nike Żagań - 12 pkt,
z osobistym star- juniorki do lat
t e m . P r z e d m i20 - Paulina Mustrzostwami nie ukrywał, że larczyk (złoty medal w kat.
czuje się silny i będzie chciał 43 kg, wynik 45 kg), Karolina
usta now ić rekord Polsk i. Szczot (srebrny medal w kat.
Ostatecznie najlepszy krajo- 57 kg, wynik 50 kg), Dorota
wy wynik pobił dwa razy, na Tomaszewska (srebrny medal
168, a następnie na 170 kg. w kat. 72 kg, wynik 57,5 kg),
- Do rywalizacji przystąpiłem Monika Zaremba (brązowy
podbudowany osiągnięciami medal w kat. 63 kg, wynik

65 kg), drużynowo: 1. UKS
Eugen Knurów - 38 pkt, 2.
MOKSiR Jastarnia - 21 pkt, 3.
LUKS Zieloni Łańcut - 12 pkt,
- seniorki - Paulina Mul a rc z y k ( br ą z ow y m e d a l
w kat. 47 kg, wynik 45 kg),
Katarzyna Smykała (brązowy
medal w kat. 72 kg, wynik
90 kg), Dorota Zaremba (4
miejsce w kat. 52 kg, wynik
4 0 k g - debiut), Ma rz ena
Nieradzik (5 miejsce w kat.
52 kg, wynik 37,5 kg - debiut),
Monika Zaremba (7 miejsce
w kat. 63 kg, wynik 65 kg - rekord życiowy), drużynowo: 1.
LUKS Łańcut - 29 pkt, 2. UKS
Eugen Knurów - 27 pkt, 3. Pover Kuźnik Chorzów - 25 pkt,
- juniorzy do lat 18 - Krystian Majdziński (brązowy
medal, wynik 147,5 kg - rekord
życiowy),
- juniorzy do lat 20 - Tomasz Tomaszewski (6 miejsce,
wynik 107,5 kg),
- weterani 40-49 lat - Marcin Herok (4 miejsce w kat. 74
kg, wynik 152,5 kg),
- weterani 50-59 lat - Eugeniusz Mehlich (1 miejsce w
kat. 74 kg, dwukrotny rekord
Polski - 168 kg i 170 kg).
Piotr Skorupa
Foto: Eugen

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
- 2.174
- 2.136
- 2.083
- 2.018
- 1.990
- 1.931
- 1.886
- 1.848
- 1.801
- 1.790

Drużyna seniorek wraz z trenerem Eugeniuszem Mehlichem

Nikola Zaborowska i Emilia Flis są nie tylko
zawodniczkami Eugena, ale i uczennicami
I klasy humanistycznej w I Liceum
Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego

WYNIKI Z 25 MARCA:
1. Kazimierz Fąfara
2. Leonard Spyra
3. Jacek Zacher
4. Stefan Wroblowski
5. Janusz Nowak
6. Zbigniew Ciszewski
7. Joachim Makselon
8. Alojzy Kopiec
9. Bogumił Wolny
10. Edward Nowak

Drużyna juniorek do lat 18

Juniorki do lat 20

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
2. Henryk Brola
3. Piotr Luberta
4. Leonard Spyra
5. Jerzy Makselon
6. Bernard Wróbel
7. Stefan Wroblowski
8. Bogumił Wolny
9. Czesław Antończyk
10. Michał Foit
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- 13.773
- 13.535
- 13.454
- 13.312
- 13.032
- 12.927
- 12.876
- 12.353
- 12.312
- 12.147

Debiutantki

Na najwyższym stopniu podium stanął
Eugeniusz Mehlich - mistrz Polski
i dwukrotny rekordzista Polski
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Foto: Piotr Skorupa

sport
IV liga

Rewolucja
w składzie
Po nokaucie w pierwszym
wiosennym meczu - porażka 0:4
z Sarmacją Będzin - w zespole
Concordii nastąpiła kadrowa
rewolucja. Przeciwko rezerwom
Rakowa Częstochowa wybiegło
aż pięciu piłkarzy, których zabrakło w wyjściowym składzie
tydzień wcześniej. W miejsce
Krasonia, Krzysztoporskiego,
Paśnickiego, Liszki i Mawo
wskoczyli Wasilewski, Salwa,
Suchiński, Nalepa i... Kempa.
To ostatnie nazwisko jest największą niespodzianką, bowiem
przyzwyczailiśmy się już do
tego, że miejsce trenera jest na
ławce rezerwowych. Sytuacja po
meczu z Sarmacją niejako wymusiła grę Kempy po tym, jak
czwartą żółtą kartką ukarany
został Krzysztoporski, a postawa Paśnickiego pozostawiała
wiele do życzenia. W Częstochowie na środku defensywy
zagrali Kempa z Mikulskim, a
mając za sobą Wasilewskiego,
zdołali zagrać z tyłu na „zero”.
O ile defensywna zrobiła to,
co do niej należało, o tyle ofensywa po raz kolejny zawiodła.
W meczu z Sarmacją liczono na
snajperskie umiejętności Mawo.
Tym razem postawiono na Nalepę, ale pożądanego efektu
nie uzyskano. Drugi mecz i po
raz drugi nie udaje się strzelić
choćby jednego gola, który pod
Jasną Górą mógł dać wygraną.

K nu r ow i a n i e z d o b y l i
pierwszy w tym roku punkt i
to wystarczyło, by utrzymać
6-punktowy dystans do lidera,
który również zanotował w
sobotę remis. Na uwagę zasługuje porażka Grunwaldu,
i drugie wysokie zwycięstwo
Sarmacji, która traci do Concordii już tylko jeden punkt.
Czy trzeci tegoroczny mecz
o punkty rozwiąże przysłowiowy „worek” z bramkami
autorstwa piłkarzy Concordii?
Rywalem będzie Wyzwolenie
Chorzów, które w rundzie jesiennej sprawiło lanie ekipie z
Dworcowej, zwyciężając przed
własną publicznością 4:0. Panowie czas na rewanż.

Dominacja naszych

Działacze, trenerzy i sportowcy z Knurowa zdominowali IV Plebiscyt Dziennika
Zachodniego na Sportową
Twarz i Sportowca Powiatu
Gliwickiego.

Klasa okręgowa

Inauguracja
„Piłkarskiego
Przedszkola”

Zgodnie z zapowiedziami, 3 kwietnia (czwartek)
odbędą się inauguracyjne
zajęcia w ramach „Piłkarskiego Przedszkola”, które
jest wspólnym projektem
Górnika Zabrze i Concordii
Knurów. Pierwsze zajęcia
odbędą się na Stadionie Miejskim przy ul. Dworcowej.
Początek o godzinie 17. Po
treningu zaplanowano spotkanie z rodzicami.
PiSk

WYNIKI 18 KOLEJKI:
Orzeł Mokre - KS 94 Rachowice 1:2, Orzeł Miedary - Unia Świerklaniec 4:0,
Czarni Pyskowice - Odra
M i a s te c z ko Ś l ą s k i e 1: 2 ,
Orzeł Nakło Śląskie - Silesia Miechowice 2:2, Fortuna
Gliwice - Tęcza Wielowieś
2:1, Sokół Orzech - Gwarek
Zabrze 2:0, ŁKS Łagiewniki
- Tempo Paniówki 3:0, ŁTS
Łabędy - Wilki Wilcza 2:0.

Dziennik Zachodni przyznał również wyróżnienie specjalne „Sportowy Supertalent
2013”, które otrzymała m.in.
Agnieszka Dubiel, żeglarka z
Knurowa.
PiSk

Klasa C

WYNIKI 18 KOLEJKI:
Orły Bojszów - Przyszłość II
Ciochowice 2:1, Jedność 32
II Przyszowice - Orzeł Stanica 3:2, Zamkowiec Toszek
- Naprzód Żernica 2:1, Zryw
Radonia - Młodość Rudno
0:1, Społem Zabrze - MKS
Z abor ze Z abr ze 2:2, KS
MOSiR Stal Zabrze - Salveo
Drama Kamieniec 0:1, Ruch
Kozłów - MKS Zabrze-Kończyce 1:4, Carbo Gliwice Sokół Łany Wielkie 4:0.

1. Jastrzębie
2. Iskra
3. Krupiński
4. Gwarek
5. Bojszowy
6. Czarni Góral
7. Jedność
8. Podlesianka
9. GKS II
10. Pszów
11. Wisła
12. Drzewiarz
13. Unia
14. Mikołów
15. Forteca
16. Spójnia

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

48
40
38
37
32
29
29
25
21
21
18
16
16
13
12
6

1. Fortuna
2. Łagiewniki
3. Orzech
4. Rachowice
5. Tempo
6. Nakło Śląskie
7. Mokre
8. Łabędy
9. Odra
10. Silesia
11. Czarni
12. Wilki
13. Unia
14. Miedary
15. Gwarek
16. Tęcza

40
35
33
32
26
26
26
24
23
23
23
20
18
17
13
13

1. Kończyce
2. Carbo
3. Zamkowiec
4. Zaborze
5. Młodość
6. Zryw
7. Jedność II
8. Sokół
9. Orły
10. Drama
11. Społem
12. Stal
13. Naprzód
14. Przyszłość II
15. Ruch
16. Orzeł

44
40
39
34
30
28
27
25
24
23
22
20
16
15
15
10

Olimpia Pławniowice - LKS
4 5 B ujaków 1:2, A mato r
Rudziniec - Piast Pawłów
1:1, Naprzód Świbie - Pogoń
Ziemięcice 1:0, Korona Bargłówka - KS Bojków 1:1, FC
Kłodnica - Start Kleszczów
3:7, Victoria Pilchowice Quo Vadis Makoszowy 1:4,
Walka Zabr ze - Gwiazda
Chudów 2:1.

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
6 kwietnia, godz. 12
Polonia Poraj - Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I
5 kwietnia, godz. 16
Concordia Knurów - Wyzwolenie Chorzów

UWAGA! Mecz odbędzie się na sztucznej
murawie kompleksu
„Orlik”

4. LIGA, GRUPA II
5 kwietnia, godz. 16
Iskra Pszczyna - Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
5 kwietnia, godz. 16
Wilki Wilcza - ŁKS Łagiewniki
6 kwietnia, godz. 15
Tempo Paniówki - Orzeł Mokre

KLASA A

Klasa B
WYNIKI 15 KOLEJKI:

WYNIKI 16. KOLEJKI:
Concordia II - Młodość II Rudno 7:3
(bramki dla knurowian: Kozdroń 3, Mawo 2, Modrzyński i Klimasara.
Concordia: Wasilewski, Wieliczko, Klimasara, Malinowski, Bączkiewicz, Modrzyński, Filip, Krusiński, Kutypa, Kozdroń, Mawo.
Ponadto grali: Sobkiewicz,
1. Concordia II
42
Bajer, Sobczak.
2. Gwarek II
30
Gwarek II Ornontowice - Leś3. Burza
27
nik Łącza 3:0, Burza Borowa
4. Leśnik
22
Wieś - Naprzód Łubie 4:1,
5. Młodość II
11
Ślązak Bycina - pauza.
6. Naprzód
10
7. Ślązak
0

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Klasa A

WYNIKI 18 KOLEJKI, GRUPA I:

Czarni-Góral Żywiec - Górnik
Pszów 2:2, Podlesianka Katowice - KS Wisła 4:2, GKS
1962 Jastrzębie - Forteca
Świerklany 1:0, Unia Racibórz
- Spójnia Landek 1:1, AKS Mikołów - Gwarek Ornontowice
0:4, Krupiński Suszec - GKS II
Katowice 3:2, GTS Bojszowy
- Jedność Przyszowice 4:1,
Iskra Pszczyna - Drzewiarz
Jasienica 1:1.

fował w kategorii Sportowa
Twarz Powiatu Gliwickiego.
Drugie miejsce w tej kategorii
zajął Sławomir Tokarz (Spartan Knurów), a trzecie - Adam
Spiecha (Garda Gierałtowice).

Piotr Skorupa

Raków II Częstochowa - Concordia 0:0
Concordia: Wasilewski, Pilc, Mikulski (żk), Kempa, Jaroszewski,
Rozumek, Salwa, Suchiński
1. Piaski
39
55’ Wieliczko, Żyrkowski 80’
2. Grunwald
34
Bączkiewicz, Spórna 89’ Mo3. Concordia
33
drzyński, Nalepa 70’ Mawo.
4. Sarmacja
32
LKS Kamienic a Polska 5. Kamienica Polska
28
MLKS Woźniki 3:1, Wyzwole6. Gwarek
28
nie Chorzów - RKS Grodziec
7. Slavia
27
8. Woźniki
27
2:0, Grunwald Halemba 9. Pilica
24
Przyszłość Ciochowice 0:2,
10. Przyszłość
23
Slavia Ruda Śląska - Lot Ko11. Raków II
23
nopiska 2:0, Górnik Piaski 12. Zieloni
22
Gwarek Tarnowskie Góry 2:2,
13. Wyzwolenie
21
Sarmacja Będzin - Zagłębiak
14. Grodziec
17
Dąbrowa Górnicza 5:0, Pilica
15. Lot
11
Koniecpol - Zieloni Żarki 0:1.
16. Zagłębiak
7

WYNIKI 18 KOLEJKI,
GRUPA II:

Najpopularniejszym Sportowcem Powiatu Gliwickiego
2013 czytelnicy wybrali Annę
Corę z Fight Clubu. Przedstawiciel tego samego klubu
- Grzegorz Sobierajski - trium-

1. Walka
2. Gwiazda
3. Świbie
4. Olimpia
5. Quo Vadis
6. Bujaków
7. Bojków
8. Amator
9. Pogoń
10. Start
11. Pawłów
12. Victoria
13. Kłodnica
14. Korona

36
34
33
31
27
27
23
21
18
16
12
8
8
4

5 kwietnia, godz. 16
Orły Bojszów – Orzeł Stanica
Ruch Kozłów - Naprzód Żernica
Drama Kamieniec - Jedność II Przyszowice

KLASA B
5 kwietnia, godz. 16
Gwiazda Chudów - Victoria Pilchowice

KLASA C
6 kwietnia, godz. 16
Leśnik Łącza - Concordia II Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu Skład komputerowy własny.
Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl, Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Infolinią Prenumeraty pod numerem: 22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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sport
Młodzieżowa Liga
Piłki Nożnej Halowej

Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej

Na tydzień przed zakończeniem rozgrywek Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej na
prowadzenie w tabeli powróciła Przychodnia Prognostic,
która w sobotę pewnie ograła
najpierw ekipę MG-1, a potem
zrewanżowała się przedostat-

niej w tabeli Unii Książenice
za niechlubny dla niej remis
1:1 z pierwszej rundy. Drugi
z fawor y tów, Komart, pokonał Tritech Junior, wobec
czego o mistrzowskim tytule
zadecyduje jego bezpośredni
pojedynek z Przychodnią w

Waldemar Jachimowski

WYNIKI 13. KOLEJKI Z 29.03.2014
Tritech Junior G-5 - Jedność Przyszowice 3:2 (1:1)
1:0 K. Stencel 12’, 1:1 K. Trembaczowski 13’, 2:1 P. Grzybek 18’, 2:2 K. Trembaczowski 19’, 3:2
K. Rubak 27’.
Concordia 99 – Jedność Przyszowice 3:1 (1:0)
1:0 K. Wesoły 8’, 2:0 K. Mucharski 17’, 3:1 K. Wesoły 18’, 3:1 M. Szendzielorz 30’.
Przychodnia Książenice – MG-1 8:1 (2:0)
1:0 K. Herych 3’, 2:0 M. Cybulski 7’, 3:0 K. Herych 17’, 4:0 K. Przydatek 21’, 5:0 M. Cybulski 23’,
6:0 K. Przydatek 26’, 7:0 M. Bociański 27’, 8:0 M. Bociański 29’, 8:1 D. Strycharski 30’.
Unia Książenice – Concordia 99 1:7 (0:3)
0:1 K. Wesoły 13’, 0:2 K. Winiarczyk 14’, 0:3 K. Wesoły 15’, 1:3 M. Reszkowski 19’, 1:4 D. Jasiński
22’, 1:5 K. Wesoły 28’, 1:6 K. Bochniak 29’, 1:7 K. Wesoły 30’.
żółta kartka: K. Winiarczyk (Concordia 99), czerowna kartka: K. Bajor (Unia Książenice).
Komart 98/99 – Tritech Junior G-5 3:0 (1:0)
1:0 M. Nowosielski 2’, 2:0 B. Czopek 22’, 3:0 K. Lenart 26’.
żółte kartki: M. Nowakowski (Komart 98/99), P. Radyszuk (Tritech Junior )
Przychodnia Prognostic – Unia Książenice 5:1 (2:0)
1:0 M. Bociański 7’, 2:0 R. Jachimowski 13’, 3:0 M. Cybulski 21’, 3:1 J. Mazur 22’, 4:1 M. Bociański
27’, 5:1 M. Cybulski 30’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przychodnia Prognostic
Komart 98/99
Tritech Junior G-5
Concordia 99
Tempo Paniówki
Jedność Przyszowice
MG-1
FC Roma
Unia Książenice
LKS Gierałtowice

16
16
16
16
17
18
18
18
17
16

43 102-16 14
41 66-14 13
32 54-30 10
27 50-35 9
25 70-47 7
24 35-46 7
17 40-48 4
12 30-106 4
10 24-62 2
8 36-96 2

1
2
2
1
4
3
5
0
4
2

1
1
4
6
6
8
9
14
11
12

Przychodnia Prognostic
Concordia 99
Przychodnia Prognostic

32
23
21

PROGRAM 14 KOLEJKI
(NIEDZIELA, 6.04.2014):
Unia Książenice – Tritech
Junior G-5 (8.30), Concordia 99 – Tritech Junior G-5
(9.00), Komart 98/99 – Przychodnia Prognostic (9.40),
Tempo Paniówki – Concordia
99 (10.20), LKS Gierałtowice
– Komart 98/99 (11.00), Przychodnia Prognostic – LKS
Gierałtowice (11.40).

Czołówka klasyfikacji strzelców:
Mateusz Cybulski
Krzysztof Wesoły
Maciej Bociański

to jedyne godne odnotowania osiągnięcie nastolatki z
Knurowa. Magda wywalczyła
cztery finały A, plasując się
trzy razy na czwartym miejscu
w wyścigu na 50, 100 i 200
metrów stylem grzbietowym.
PiSk

Karolina Kaletka - druga na
100 metrów stylem klasycznym i trzecia na 200 metrów
„k lasyk iem” oraz Tomasz
Sosna - trzeci na 100 metrów
stylem motylkowym.
Ponadto knurowską sekcję
reprezentowali: Julia Rozkoszek i Szymon Pawlik.
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W ostatniej kolejce rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej drużyna Vibovitu
Studio DENIM przypieczętowała mistrzostwo pokonując
zdecydowanie zespół z Sośnicowic. Jest to już dziewiąty
mistrzowski tytuł w bogatej
kolekcji knurowskiego potentata, z których pierwszy zdobyty
został w roku 2000. Zakończony sezon trzymał w napięciu do
ostatniej kolejki, a trzy czołowe
zespoły: Vibovit, TKKF Mistral
Intermarché oraz Team Stalmet
w bezpośrednich pojedynkach
wyszły na remis zaliczając zwycięstwo i porażkę. O końcowym
sukcesie Vibovitu zadecydowała więc równa gra z pozostałymi
rywalami. Mistrzowi zdarzyła
się tylko jedna wpadka, którą była porażka z ZZ Kadra,
podczas gdy TKKF trzykrotnie
remisował z innymi rywalami,
a Stalmet tylko z „Kadrowcami”
stracił aż 5 punktów, a ponadto
uległ też Concordii i Tritechowi.
Po wystrzeleniu szampanów i świętowaniu sukcesu
przez nowego-starego mistrza
uwagę przyciągał pojedynek
o tytuł najlepszego strzelca.
Trafił on do piłkarza TKKF-u
Przemysława Kośmidra, który
spośród 11 bramek w meczu z
Nacynianką strzelił aż 10. Jego
konkurent Szymon Wawrzonkowski miał znacznie trudniejsze zadanie, gdyż rywalem
jego zespołu był Team Stalmet.
Piłkarz PTK DB Schenker
musiał zadowolić się tylko
jednym golem i drugą lokatą
w klasyfikacji snajperów.

Już w sobotę w szczygłowickiej hali czeka nas rywalizacja w Turnieju o Puchar
Prezydenta Miasta Knurowa

połączona z uroczystym wręczeniem nagród. Początek
zmagań o godz. 9.00.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 22 KOLEJKI Z 31.03.2014:
Vibovit Studio DENIM – Sośnicowice 9:2 (3:1)
1:0 M. Kuźnik 10’, 2:0 M. Bagiński 11’, 2:1 Denis Rogon 13’, 3:1
A. Zabłocki 19’, 3:2 J. Karmański 22’, 4:2 T. Dura 28’, 5:2 D.
Tałajkowski 30’, 6:2 M. Kuźnik 32’, 7:2 M. Kuźnik 34’, 8:2 T. Dura
37’, 9:2 M. Bagiński 38’.
żółta kartka: M. Bagiński (Vibovit Studio DENIM).
Olympiakos Gierałtowice – Concordia Oldboje 5:3 (3:2)
1:0 P. Sadło 5’, 1:1 P. Molata 6’, 2:1 D. Kabała 10’, 3:1 M. Adamczyk 15’, 3:2 D. Wiercioch 16’, 3:3 P. Molata 25’, 4:3 P. Sadło 36’,
5:3 M. Bednarz 37’.
żółta kartka: M. Bednarz (Olympiakos Gierałtowice).
TKKF Mistral Intermarché – Nacynianka 11:5 (5:1)
1:0 P. Kośmider 4’, 2:0 P. Kośmider 5’, 3:0 P. Kośmider 6’, 4:0 P. Kośmider 8’, 5:0 P. Kośmider 15’, 5:1 R. Mysłek 19’, 6:1 P. Kośmider
23’, 7:1 P. Kośmider 25’, 7:2 K. Matuszewski 26’, 8:2 P. Kośmider
32’, 8:3 P. Zgoll 34’, 8:4 J. Faber 35’, 9:4 A. Niewiedział 38’, 10:4
P. Kośmider 39’, 10:5 K. Mysłek 40’k. 11:5 P. Kośmider 40’.
Team Stalmet – PTK DB Schenker 11:4 (3:0)
1:0 M. Stopa 17’, 2:0 D. Flis 18’, 3:0 B. Flis 19’, 3:1 J. Mazgaj 23’,
3:2 J. Nowosielski 24’, 3:3 S. Wawrzonkowski 26’, 4:3 D. Flis 28’,
4:4 J. Mazgaj 29’, 5:4 D. Flis 31’, 6:4 D. Flis 32’, 7:4 D. Flis 33’, 8:4
D. Flis 34’, 9:4 M. Stopa 35’, 10:4 M. Stopa 36’, 11:4 B. Flis 37’.
żółte kartki: B. Święch, J. Nowosielski (PTK DB Schenker).
ZZ Kadra – IPA Knurów 6:7 (2:5)
0:1 T. Macha 1’, 1:1 A. Majorczyk 4’, 1:2 T. Macha 5’, 1:3 T. Macha
10’, 1:4 T. Macha 13’, 1:5 J. Stępień 14’, 2:5 A. Majorczyk 16’, 2:6
T. Macha 21’, 3:6 A. Majorczyk 24’, 4:6 A. Majorczyk 33’, 4:7 J.
Stępień 34’, 5:7 A. Majorczyk 35’, 6:7 A. Majorczyk 37’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
IPA Knurów
ZZ Kadra
Tritech Big-Bud
Sośnicowice
Concordia Oldboje
Olympiakos Gierałtowice
PTK DB Schenker
Nacynianka

Najlepsi strzelcy:
1. Przemysław Kośmider
2. Szymon Wawrzonkowski
3. Robert Kasiński

20 51
20 48
20 43
20 32
20 25
20 25
20 24
20 23
20 18
20 17
20 9

PiSk

149-57
123-53
144-78
94-87
78-82
94-88
65-101
70-100
80-99
68-104
43-158

17
15
14
10
7
7
7
6
4
5
3

0
3
1
2
4
4
3
5
6
2
0

TKKF Mistral Intermarché
PTK DB Schenker
Vibovit Studio DENIM

Foto: SP TKKF

Trzy razy
na podium
Trzy razy na podium
Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Polski stawali 13-letni reprezentanci Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice. Rywalizacja odbyła się w Gliwicach (pływalnia „Olimpijczyk”), a wspomniane miejsca na „pudle” zajmowali:

Magdalena Wolny

Vibovit IX Wielki

3
2
5
8
9
9
10
9
10
13
17
44
35
31

Foto: SP TKKF

Wychowanka Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice, knurowianka i zarazem
obecna zawodniczk i Unii
Oświęcim - Magdalena Wolny wywalczyła brązowy medal
Mistrzostw Polski Juniorów w
sztafecie 4x100 metrów stylem
zmiennym (16 lat). Nie było

Foto: prywatne archiwum

Medal
w sztafecie

Tak się cieszy nowy-stary mistrz

Foto: Waldemar Jachimowski

Rozstrzygnięcie
w niedzielę

najbliższą niedzielę.
W pozostałych spotkaniach
sześć punktów wywalczyli piłkarze Concordii 99, dzięki czemu mają oni jeszcze szanse na
wyprzedzenie w tabeli Tritechu
Junior i zajęcie na finiszu trzeciej lokaty. Poza wycofaną FC
Romą, rozgrywki zakończyły
już drużyny Jedności Przyszowice i MG-1. Oba zespoły na
pożegnanie przegrały swoje
mecze i zajmą odpowiednio
miejsce szóste i siódme.

Karolina Kaletka wraz ze swym
trenerem Sebastianem Dąbrowskim
(pierwsi z lewej)

Tomasz Sosna (z prawej)
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Foto: Bogusław Wilk

POWIAT PRZYZNAŁ NAGRODĘ BENE MERITUS

Chór Skowronek
dobrze zasłużony
Bene Meritus (z łaciny: dobrze
zasłużony) to doroczna nagroda
przyznawana osobom, instytucjom
i stowarzyszeniom o szczególnie
cennym wkładzie dla społeczności
Powiatu Gliwickiego.
27 marca samorządowcy zdecydowali, że to znaczące wyróżnienie
należy się chórowi Skowronek. Doinformacja własna wydawcy

cenili, że gierałtowicki zespół od
wieku krzewi wartości patriotyczne
i duchowe, kultywuje umiłowanie
śpiewu i muzyki.
Uroczyste wręczenie nagrody
nastąpi podczas jednej z najbliższych sesji Rady Powiatu Gliwickiego.
/sisp, bw/

GIERAŁTOWICE. SENIORZY ŚWIĘTOWALI DZIEŃ KOBIET

Gorące rytmy dla pań
Ponad 50 pań czuło
się jak w niebie
podczas zabawy,
zorganizowanej
przez gierałtowickie
koło emerytów
i rencistów z okazji
Dnia Kobiet
Trzy tygodnie „poślizgu” w stosunku do oficjalnej daty święta pań
nie miały znaczenia. A jeśli już, to
wyłącznie pozytywne.
- Pod koniec marca słoneczko tak
pięknie świeci, że czuć i widać wiosnę
– tłumaczą gierałtowiccy seniorzy. –
Choć to jeszcze nawet nie kwiecień, to w
sercach prawie maj. Aż chce się bawić...
Na chęciach nie poprzestano.
Zabawa w restauracji Szmaragdowa
była przednia. Zadbał o to zespół

Humory dopisywały – nic dziwnego,
zabawa była znakomita

Duet Centrum z wygrywającą znane
i lubiane przeboje Iwoną Kobryń.
Panie zebrały mnóstwo życzeń
i gratulacji. Wśród winszujących
był przewodniczący koła Zdzisław
Nowacki.

− W poniedziałek mój 3,5-letni
wnuczek bawił się na placu zabaw
przy ul. Ogana − mówi babcia chłopca.
− Najprawdopodobniej to właśnie tam albo
w okolicach placu zgubił aparat słuchowy

KNURÓW. KTO MOŻE POMÓC?

Chłopiec zgubił
aparat słuchowy
Aparat jest chłopcu niezbędny
do normalnego funkcjonowania. Rodzina prosi o pomoc w odnalezieniu.
- To dość specyficzny sprzęt.
Może komuś rzucił się w oczy, może
ktoś go dostrzegł i zachował, liczymy
na to... – mówi babcia chłopczyka.
Bliscy trzylatka od poniedziałku
intensywnie przeszukują okolicę
16

parku. Na pobliskich drzewach
rozwiesili także ogłoszenia z apelem
o pomoc. Niestety, do tej pory nikt
się nie zgłosił.
Znalazcę prosimy o kontakt z
tatą chłopca − nr tel. 504 610 160
lub z redakcją Przeglądu Lokalnego
− nr tel. 32 332 63 77.
jb

Foto: Iwona Kobryń

Świętujący 100-lecie działalności
chór Skowronek z Gierałtowic
doceniła Rada Powiatu Gliwickiego.
Znany i lubiany zespół został
uhonorowany nagrodą Bene Meritus

Wieczór zebranym umiliły występy uzdolnionych artystycznie
uczniów miejscowej podstawówki i
nastolatków z gimnazjum.
/bw/

GLIWICE

Przemiany
Młodzi fotograficy zrzeszeni
w grupie Aczkolwiek działającej przy Młodzieżowym Domu
Kultury w Gliwicach zapraszają
na wystawę „Obieg zamknięty”.
Wśród wystawiających, znana już
z naszych łamów, knurowianka
Jadwiga Janowska. Artyści na
zdjęciach zatrzymali rytm życia,
uchwycili momenty przemian,
nie wahając się odsłonić także ich
intymną sferę. - Prace wpisują się
w stylistykę dokumentu fotograficznego - mówią artyści.
Wernisaż wystawy − 25 kwietnia o godz. 17.30 w Stacji Artystycznej Rynek w Gliwicach, ul.
Rynek 4. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 18 maja.
jb
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