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W Gamie o węglu

Rzecznik Praw
Obywatelskich
sojusznikiem emerytów
górniczych

W czwartek, 5 czerwca, w Klubie Gama
odbędzie się spotkanie poświęcone
sądowej batalii górniczych emerytów
o deputat węglowy
Chodzi o głośną medialnie –
m.in. za pośrednictwem Przeglądu
– sprawę ograniczenia o jedną tonę
wymiaru deputatu należnego górniczym emerytom, wprowadzonego
na początku lutego przez Kompanię
Węglową SA.
Czujący się pokrzywdzeni emeryci skrzyknęli się (prawie 1500
osób w samym tylko Knurowie i
okolicy) i podjęli sądowe starania o przy wrócenie deputatu do
poprzedniego wymiaru. W maju
przed gliwickim sądem odbyły się
pierwsze rozprawy. Wyroki (nie-

prawomocne) są po myśli byłych
górników.
W czwa r t kow y m spot ka niu
uczestniczyć będą organizatorzy i
mecenas reprezentujący emerytów
górniczych.
- Zainteresowanym zostaną
przedstawione wyniki dotychczasowych rozpraw sądowych i kierunki
dalszego działania kancelarii prawnej – informuje Franciszek Szafarz,
jeden z tysięcy poszkodowanych,
inicjator akcji.
Początek spotkania o godz. 16.
/bw/

KNURÓW, PILCHOWICE

Koniec gehenny
W ostatnim czasie policjanci z knurowskiego
komisariatu zatrzymali troje sprawców
przemocy domowej. W niektórych ujawnionych
przypadkach bicie i znęcanie się psychiczne
trwało latami
Tak wyglądała między innymi
codzienność 24-letniej kobiety z ul.
Staszica. Jej 30-letni mąż pastwił się
nad nią od listopada 2008 roku. Bił ją
i kopał po całym ciele, nie szczędząc
przy tym obelżywych słów. Wieloletni dramat udało się zakończyć
kilka dni temu. Oprawcę zatrzymała
policja.
Nie wiadomo, co wstąpiło w
36-letnią matkę trojga dzieci. Od
2012 roku nie szczędziła razów 11- i
12-letnim synom oraz 15-miesięcznej

córeczce. Biła, gdzie popadło, a przy
okazji wyzywała. Teraz ze swoich
metod wychowawczych będzie tłumaczyć się przed sądem. Na razie
została zatrzymana w gliwickim
areszcie.
29 maja Prokuratura Rejonowa
Gliwice-Zachód w Gliwicach zastosowała dozór policyjny wobec 39-letniego pilchowiczanina. Mężczyzna
znęcał się psychicznie i fizycznie nad
32-letnią żoną.
/g/

Umówisz się
przez internet

Pili na widoku

W środowy poranek patrol Straży Miejskiej interweniował przy ul.
Mieszka I, gdzie – wedle zgłoszenia
– w rejonie sklepu miała przebywać
grupa przeklinających i pijących
alkohol osób. Funkcjonariusze ukarali mandatami dwie osoby za spożywanie alkoholu. Wobec trzeciej,
zaśmiecającej teren, poprzestali na
pouczeniu.
W czwartek po południu kolejnych trzech amatorów mocniejszych
trunków podpadło strażnikom na
skwerze przy ul. Niepodległości. Do
ceny alkoholu musieli doliczyć koszt
mandatów wystawionych przez mundurowych.
/bw/

A dowodzik
ważny masz?
Wybierasz się za granicę? Sprawdź,
czy masz ważny paszport lub dowód
osobisty. W przeciwnym razie urlop
rozpoczniesz od kłopotów na granicy
Wyrobienie dowodu osobistego,
zgodnie z przepisami, trwa do 30 dni
od daty złożenia wniosku.
− Dokumenty są produkowane w
Warszawie, dlatego my, jako urząd,
nie mamy wpływu na przyspieszenie
terminu − wyjaśnia Adam Ostalecki,
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
Brak ważnego dowodu osobistego może skutkować kłopotami z
przekroczeniem granicy państwa. W
zależności od tego, jaki kraj jest celem
podróży oraz jaki środek transportu
(np. samolot) został wybrany, będzie
wymagany ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
− Choć jesteśmy w strefie Schengen i nie ma przejść granicznych
między państwami europejskimi, to
jednak z całą pewnością warto mieć
ze sobą ważny dowód tożsamości,
choćby nawet dla celów meldunkowych w hotelach − dodaje naczelnik

datę i godzinę.
Aby ułatwić załatwienie sprawy klientom-rowerzystom, obok
budynku urzędu (z frontu od ulicy
Zygmunta Starego) i na parkingu
(od strony ul. Królowej Bony)
zamontowano dwa specjalne, wygodne stojaki na rowery.
/sisp, bw/

Ostalecki.
Przed wakacjami urzędnicy Wydziału Spraw Obywatelskich zauważają zwiększony ruch, ale i zwiększoną nerwowość.
− Przychodzący oczekują wymiany „na już”, bo zbliża się termin
wyjazdu na urlop. W pełni to rozumiemy, ale powtarzam: nie mamy
wpływu na przyspieszenie procedury.
Czas wyrobienia dokumentów nie
zależy od nas − podkreśla Adam
Ostalecki.
Termin ważności dokumentu
sprawdzamy w praw ym dolnym
rogu. Wymiana dowodu osobistego
jest bezpłatna. W przypadku wymiany dowodu osobistego wystarczy
wniosek z dwiema fotograf iami
złożyć osobiście w Biurze Interesantów Urzędu Miasta Knurów (ul. dr.
Floriana Ogana 5), tel. 32 339 22 47.
JB

nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

KNURÓW

Panu Romanowi Nodze
Dyrektorowi ds. Pracy KWK Knurów-Szczygłowice
oraz
Rodzinie i Najbliższym

Karetka
zamiast
pociągu

składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Dyrektorowi ds. Pracy KWK Knurów-Szczygłowice
Romanowi Nodze
oraz
Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca

/bw/

Na rejestrację pojazdu możesz umówić się
przez internet – takie ułatwienie proponuje
Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Z myślą
o rowerzystach zamontowano nowe stojaki
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KNURÓW

W ubiegły poniedziałek Straż
Miejska otrzymała zgłoszenie o
kobiecie leżącej w pobliżu byłego
dworca PKP przy ul. Dworcowej.
Funkcjonariusze udali się na miejsce,
gdzie faktycznie zastali panią leżącą
przed budynkiem. Dość zaskakujące
zachowanie kobiety i prawdopodobne wyziębienie organizmu skłoniło
strażników do wezwania karetki.
Wkrótce potem trafiła do szpitala na
obserwację.

POWIAT

Jak umówić się na wizy tę?
Wystarczy wejść na stronę www.
powiatgliwicki.pl i k liknąć na
ikonkę znajdującą się po lewej
stronie: System rezerwacji wizyt.
Po zarejestrowaniu się (wymagane jest podanie adresu e-mail) i
zalogowaniu na konto, w zakładce
„Operacje” należy wybrać dogodną

Zdaniem Stanis ława Trociuka,
zastępcy RPO, wątpliwości budzi
podstawa prawna, na którą powołały się strony porozumienia
w sprawie ograniczenia deputatu
węglowego. Chodzi o art. 9 Kodeksu Pracy. Jak podkreśla zastępca
RPO, artykuł ten odnosi się do
osób pracujących, a nie do byłych
pracowników.
To nie jedyny zarzut w stronę
sygnatariuszy porozumienia. RPO
z auważ a te ż, że o d p o c z ątku
istnienia Kompanii Węglowej SA
nie zawar to jednego Zakładowe g o Uk ł a du Zb i o r owe g o dla
spółki. Tymczasem uprawnienia
do bezpłatnego węgla wynikają
z porozumienia zawartego przed
powstaniem KW SA.

KNURÓW. SPRAWDŹ ZANIM WYJEDZIESZ

składa
NSZZ Solidarność KWK Knurów-Szczygłowice
Ruch Knurów
Ruch Szczygłowice
ogłoszenie

KUŹNIA NIEBOROWSKA

Karny

1 czerwca gliwiczanka wybrała
się na boisko do Kuźni Nieborowskiej. Pech chciał, że był tam złodziej,
który upatrzył sobie jej torebkę. Kobieta zeszła z boiska bez dokumentów
i telefonu komórkowego. Straty oszacowała na 500 zł.
/g/
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Zabił z zimną krwią

Nie płacili pieniędzmi, teraz mogą
za to zapłacić wolnością

Michał B. ma 23-lata. Mieszkał w Knurowie od niedawna.
Wcześniej tułał się po Śląsku za pracą. Przyjechał z okolic
Sędziszowa Małopolskiego na Podkarpaciu. 17 maja około
godz. 21 wszedł do mieszkania pani Marii na ul. Janty. Wyszedł
niedługo potem. Z kilkoma tysiącami i krwią na rękach...
17 maja w nocy mieszkańców domów przy ul. Janty obudziło mocne
walenie do drzwi.
− Pożar! Proszę natychmiast
opuścić mieszkanie − krzyczeli policjanci. Dom na skraju ulicy płonął. W
środku zajętego ogniem lokalu strażacy znaleźli starszą kobietę − 86-letnią panią Marię. Nie oddychała.
Pierwsze komunikaty policji mówiły o przypadkowym wznieceniu
ognia i śmierci przez zaczadzenie.
− W czasie oględzin miejsca zdarzenia Policja nabrała podejrzeń, że to
mogło być morderstwo. Sekcja zwłok
potwierdziła te informacje − mówi
Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Pani Maria zmarła w wyniku
gwałtownego uduszenia.

TAKI DOBRY CZŁOWIEK...

Foto: arch. Policji

Znały się od dziecka.
− Mieszkamy niedaleko siebie.
Byłyśmy rodziną i przyjaciółkami.
Wszystko sobie mówiłyśmy − opowiada pani Aniela. − Maria była
takim dobrym, takim uczynnym
człowiekiem. Nazywaliśmy ją w rodzinie „Mija”.
Pani Maria z góry układała plan
dnia. Zawsze taki sam.
− Rano wstawała, robiła sobie
śniadanie, potem sprzątała. O 13
zawsze odmawiała różaniec z Radiem
Maryja, nie odbierała wtedy telefonów. 15 to była godzina na kawę. W
poniedziałki robiła pranie. Zawsze na
kolację jadła talerz owoców. Kroiła
sobie jabłka, grejpfruty, banany, potem
siadała na tapczanie w środkowym
pokoju. Na tym samym, obok którego

ją znaleźli... W niedzielę przyjeżdżali
do Marii siostrzeńcy w odwiedziny.
Nieraz zabierali ją na urodziny czy
rocznice. Mija była domatorką, ale
lubiła, kiedy odwiedzała ją rodzina.
Wyciągała wtedy wszystko na stół,
częstowała, czym miała − wspomina
pani Aniela.
− Każdego dnia uczęszczała na
mszę, a jak nie mogła, to śmiała się,
że chodzi do kościoła w Toruniu, bo
słuchała nabożeństwa w radiu.
Pani Maria nie odmawiała pomocy innym. Nieraz pożyczała pieniądze tym, którzy tego potrzebowali, robiła paczki na święta dla dzieci
sąsiadki.
− Mówiła: „Jak mam, to dam” i
jeszcze: „Kto daje, temu podwójnie
wraca”. Nie miała wrogów. Nie zasłużyła na taką okrutną śmierć, taki dobry człowiek... − dodaje pani Aniela.
Panią Marię znaleziono w koszuli nocnej, niedaleko tapczanu w
środkowym pokoju. Nie umarła we
śnie. Czy patrzyła w oczy Michałowi
B., gdy ten ją dusił? Nie miała szans z
młodym i silnym mężczyzną.
− Dlaczego musiał ją zabijać?
Mógł związać, zasłonić oczy, zabrać,
co chciał. Maria by mu wszystko oddała! Dlaczego ją zabił? − pani Aniela
nie ukrywa łez.
Michał B. najprawdopodobniej
chciał upozorować przypadkowy pożar i winę za jego wzniecenie zrzucić
na panią Marię.
− Mieszkanie było zdemolowane,
puste butelki alkoholu znaleźli. A
przecież Maria nie piła! Alkohol miała dla gości. I taka czysta była, taka
poukładana, a meliniarę chciał z niej

Podejrzanemu
o zabójstwo
Michałowi B. grozi
nawet dożywocie
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zrobić. Straszne! Takie oszczerstwo!
A Maria całe życie taka bogobojna
była i taka porządna! − mówi wzburzona pani Aniela. − Stale mam Miję
przed oczami, nie mogę się pogodzić
z tym, co się stało.
Przyjaciółki ostatni raz spotkały
się 13 maja. Czy pani Maria przeczuwała straszne wydarzenia?
− Nie, nie mówiła nic. Przyniosłam jej talony na węgiel, nogi ją
bolały, nie miała siły, aby sama je
odebrać. Przyszłam trochę wcześniej,
około 14.30. Długo rozmawiałyśmy.
O wszystkim. Nie mogłyśmy się nagadać. Mija wyszła na schody, żeby
mnie pożegnać. Mówiła: „Z Panem
Bogiem Anielciu, przyjdź do mnie
jeszcze”. Obiecałam, że przyjdę. Nie
zdążyłam...

CZY DZIAŁAŁ SAM?

Policja zatrzymała Michała B. 1
czerwca.
− Postawiliśmy mu zarzut zabójstwa na tle rabunkowym − informuje
prokurator Paweł Sikora z Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód.
− Michał. B był wcześniej karany za
czyn przeciwko mieniu.
Prokurator podkreśla, że szybkie
ujęcie sprawcy to zasługa żmudnej
pracy policyjnych śledczych.
Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zabrali 23-latka na wizję
lokalną.
− Przyjechał z całą obstawą.
Miał kominiarkę na twarzy − mówią
świadkowie. − Wokół zebrali się
ludzie. Krzyczeli, żeby mu zdjęli tę
kominiarkę i pokazali twarz zwyrodnialca. Młodzi namawiali policjantów, żeby na pięć minut go zostawili, a
oni już będę wiedzieć, co z nim zrobić.
Choć coraz więcej wiemy o tym,
co wydarzyło tej tragicznej nocy, wciąż
parę kwestii budzi wątpliwość. Przede
wszystkim, czy mieszkaniec Podkarpacia miał wspólników? Jak dostał się
do mieszkania pani Marii? Michał B.
bierze winę na siebie, ale nie milkną
głosy, że ktoś musiał mu pomagać.
− Maria była bardzo ostrożna, nikomu obcemu by nie otworzyła drzwi!
Nigdy! A tego 23-latka nie znała! To
musiał być ktoś znajomy, ktoś, czyj
głos znała − tłumaczy pani Aniela.
O tym, że knurowianka trzymała pieniądze w domu wiedziało
sporo osób.
− Przecież ludzie widzieli, że co
miesiąc przychodzi listonosz z emeryturą − dodaje pani Aniela.
Michał B. musiał wcześniej obserwować mieszkanie pani Marii. W
przeciwnym razie skąd wiedziałby, że
sąsiadka z dołu akurat tej nocy będzie
na nocnej zmianie?
Nie wiadomo, czy morderca pani
Marii wyraził skruchę. Prokuratura,
dla dobra śledztwa odmawia komentowania zeznań sprawcy. Obecnie
Michał B. przeby wa w areszcie.
Prokuratura rozważa wystąpienie o
najwyższy wymiar kary − dożywocie.

KNURÓW, ŻERNICA, SOŚNICOWICE

Wpadli
na kradzieży
paliwa
Tankowali benzynę i za nią nie płacili.
Miarka w końcu się przebrała - trzech
złodziei i jeden paser trafili już
do policyjnego aresztu
Najpierw w ręce policjantów z
gliwickiej drogówki wpadł 22-letni
gliwiczanin, który przemierzał samochodem ulicę Wilsona w Knurowie.
Od 15 maja, w krótkich odstępach czasu, mężczyzna kradł paliwo
na stacjach w Gliwicach, Knurowie,
Żernicy, Pyskowicach i Czerwionce-Leszczynach. Straty stacji benzynowych przekroczyły 750 zł. Postępowanie prowadzi Wydział Zwalczania
Przestępczości Przeciwko Mieniu
gliwickiej komendy.
We wtorek szczęście opuściło
23-letniego gliwiczanina i jego
19-letniego kompana z Knurowa.
Panowie zatankowali fiata cinqu-

ecento w Sośnicowicach, ale za
paliwo nie zapłacili. Uciekli ze stacji
benzynowej. Obsługa natychmiast
powiadomiła policję.
Niebawem delikwenci znaleźli
się w rękach stróżów prawa. Okazało się, że mieli wspólnika - 41-letniego knurowianina, który nabywał od
nich skradzione paliwo.
Wszyscy zostali osadzeni w
policyjnym areszcie. Przedstawiono im zarzuty kradzieży ponad
80 litrów benzyny o wartości nie
mniejszej niż 450 zł.
Za kradzież i paserstwo mogą
spędzić w więzieniu do 5 lat.
/g/

reklama
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Ptaszek w klatce

ogłoszenie

PORZĄDEK OBRAD SESJI

Mężczyzna, który skradł... 30 kanarków rasy Gloster,
niedługo cieszył się swoim łupem. Detektywi z knurowskiego
komisariatu bez większych problemów wytropili złodzieja
Do zdarzenia doszło 15 maja w
Gierałtowicach. Złodziej skorzystał
z tego, że nad klatkami znajdującymi
się na prywatnej posesji hodowcy nie
było przesadnej kontroli i skradł 30
kanarków o wartości ponad 1500 zł.
Dochodzenie detekt y wom z
Wydziału Kryminalnego KP w Knurowie zajęło dwa tygodnie. W tym
czasie natrafili na ślad, który zaprowadził ich prosto do drzwi mieszkańca Gierałtowic.

- Mężczyzna nie krył zaskoczenia
ich widokiem – informuje komisarz
Marek Słomski, rzecznik prasowy
KMP w Gliwicach. - Śledczy zebrali
dowody, które pozwoliły przedstawić
30-latkowi zarzut jeszcze jednej,
wcześniejszej kradzieży, na szkodę innego hodowcy. Tym razem chodziło o
cztery papugi wartości kilkuset złotych.
Śledczym udało się ustalić, że mężczyzna zdążył już część ze swojego
łupu sprzedać przypadkowym oso-

bom. Z kolei kilka kanarków trafiło
do sklepów zoologicznych w okolicznych miejscowościach.
- Policjanci zajęli się już odzyskiwaniem zwierząt – mówi podins.
Maciej Kawa, komendant knurowskiej policji. – Niebawem wszystkie
powinny wrócić do właściciela.
Mężczyzna za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem. Grozi
mu teraz od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
DC

fotokrytyk
Foto: Dawid Ciepliński

Był y „elek t roni k ”,
sklep w sąsiedztwie Kina
Sceny Kultury, został rozebrany pod koniec roku.
Chyba nie wszystko poszło zgodnie z planem,
gdyż budowlańcy zostawili... dziurę. Tak na oko:
półmetrową co najmniej.
Póki jest jasno, to da się
ją zauważyć i ominąć.
Ale po zmroku można
się mocno połamać. Do
szpitala nie jest daleko,
ale po co? Czy znajdzie się
recepta, czyli trochę ziemi
i zaprawy, by zlikwidować
niebezpieczeństwo?...
DC

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Słaba widoczność

- Wyjazd ze szczygłowickiego targowiska na al. Piastów utrudniają przerośnięte krzewy na poboczu drogi. Gdy się
patrzy w lewo, to niewiele widać. Trzeba podjeżdżać do przodu, wychylając
maskę na jezdnię. To niebezpieczne.
Dobrze by było, żeby drogowcy szybko
zadziałali i przycięli wystające gałęzie.
A.

Wandali
nie sieją

- Nie sieją, bo wandale sami się rodzą. Jestem wkurzony, bo jakiś matoł
urwał mi lusterko w aucie i wyłamał
jedną wycieraczkę. Nie wiem kto, nie
wiem po co, ale to zrobił. Pewnie tego
nie przeczyta, ale życzę mu, żeby
mu ktoś wyciął podobny numer. Dla
opamiętania. Jeśli w ogóle coś jest w
stanie opamiętać chodzącą głupotę...
J. R.

Cicha w dziurach

- Chcę zwrócić uwagę na stan nawierzchni ul. Cichej. Dziura na dziurze. Może ktoś zainteresuje się tym
problemem i zrobi z nim porządek.
Mieszkaniec

Rada dla
organizatorów

- Dzwonię w sprawie Dnia Dziecka
przy fontannie w parku. Impreza była
udana, a dzieci zadowolone. Tylko bra-
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kowało na miejscu służb medycznych.
Szkoda, że o to nie zadbano. Byłam
świadkiem, kiedy jedno z bawiących
się tam dzieci zasłabło. Nie wiadomo
było co robić: gdzie szukać pomocy, ani
gdzie kupić butelkę wody. Uważam, że
takie zabezpieczenie imprezy, zwłaszcza skierowanej do dzieci, powinno
być. Sprawa skończyła się tak, że rodzice wzięli dziecko na ręce i poszli, ale
nie wiem, czy do domu, czy do szpitala.
Anna

Zniszczyć demony
przeszłości

- Jestem wdzięczna za artykuł pt.
„Siostry z dobrego domu”. Nie tylko
dlatego, że to ciekawa historia, ale
nade wszystko ze względu na przełamywanie pewnego tabu, związanego

reklama

z powikłanymi losami naszych rodziców i dziadków. Na przykład w mojej
rodzinie nadal jest lęk przed wspominaniem przodków w mundurach
Wermachtu (choć akurat nie z własnej
woli). Co ważne, to tylko najstarsi
członkowie rodziny mają opory przed
przywoływaniem dziejów z okresu II
wojny światowej. I to jest problem,
bo to właśnie oni przemilczają coś, o
czym tylko oni wiedzą. Chyba szkoda,
bo chciałabym poznać historię taką,
jaką była: prawdziwą. Wiem, że na
pewno i bolesną. Nie bójcie się pisać
więcej podobnych artykułów, może
przekonają naszych rodziców, że nie
warto wszystkiego tłamsić w sobie.
Czasem słowa dają wytchnienie...
Knurowianka

not. /g, bw/

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.06.2014 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 protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu
16.04.2014 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej,
2) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie
i objęcia w zamian udziałów,
3) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr
XXVII/416/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/164/11 Rady Miasta Knurów
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokaloweji Administracji w Knurowie,
5) w sprawie regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego
w Knurowie przy ul. Targowej 2,
6) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
7) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
8) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
9) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Knurów przez
osoby prawne i ﬁzyczne niezaliczone do sektora ﬁnansów publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
10) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych
na pomoc w zakresie dożywiania w formie pomocy rzeczowej
w postaci posiłku albo pomocy rzeczowej w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania ﬁnansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014 – 2020,
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
12) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2013 rok,
13) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
14) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
15) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
16) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/599/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów
na2014 rok z późn. zm.,
17) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów.
10. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Knurów za 2013 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
ﬁnansowego Gminy Knurów za 2013 r. oraz w sprawie udzielenia
absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za rok 2013:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Knurów za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego
oraz sprawozdania ﬁnansowego za 2013 rok,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 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 2013 rok,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2013 rok
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego
Gminy Knurów za 2013 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Knurów za rok 2013.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok
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Będzie ciszej
przy estakadzie?
KNURÓW. CO Z HAŁASEM PRZY A1?

Foto: Urząd Miasta Knurów

Głośne dźwięki pochodzące ze szczelin dylatacyjnych
na estakadzie A1 spędzają sen z powiek
mieszkańców Farskich Pól. Urząd Marszałkowski
przewiduje, że po oddaniu do użytku kolejnych
odcinków autostrady wzrośnie nie tylko natężenie
ruchu, ale też emisja hałasu...

Znowu zrobiło się głośno o
estakadzie A1 w rejonie Farskich
Pól. Wszystko za sprawą kolejnych
pomiarów akustycznych, jakie w
dniach 17-24 marca przeprowadził
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach.
- Nie stwierdzono przekroczeń
wartości dopuszczalnych poziomu
hałasu w porze dziennej, tj. wartości
65 dB - czytamy w piśmie skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego.
W porze nocnej poziom hałasu
nieznacznie przekroczył dopuszczalną wartość 56 dB.
To, co dla Inspektoratu mieści
się w granicy błędu pomiarowego,
uprzykrza życie mieszkańcom Farskich Pól.
- Jeżdżąc po różnych drogach w
Polsce i za granicą, nigdzie nie ma
na nowych obiektach tak głośnych
rozwiązań - dzieli się swoimi spostrzeżeniami Szymon Banach z
Knurowa. - Dylatacje zastosowane
na tym moście są bardzo głośne.
Hałas niesie się bardzo daleko, szczególnie w porze nocnej.
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach stwierdził, że dźwięki docierające do mieszkańców Farskich
Pól cechuje impulsywność związana

Paweł Gradek

KNURÓW. PRZEKAŹNIK NA BLOKU PRZESZKADZA LOKATOROM

Czują się wyprowadzeni w pole... magnetyczne

- Czy przekaźniki telefonii komórkowej na bloku przy Kapelanów Wojskowych 10 są bezpieczne?
- zastanawia się Krystyna Gąsior. Wątpliwości nabrała po obejrzeniu w telewizji programu
o mieszkańcach Sławkowa, którzy zaprotestowali przed podobnymi instalacjami w swoim mieście
Sławkowianie zaczęli obawiać
się o swoje zdrowie, kiedy okazało się, że stacje bazowe telefonii
komórkowej emitują dużo wyższą
częstotliwość niż dopuszcza norma.
Na ręce burmistrza złożyli protest.
Sprawą zajęła się prokuratura i
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska.
Echa tych wydarzeń dotarły
do Knurowa. Kr ystyna Gąsior
dowiedziała się o nich z telewizji.
Zaczęła się zastanawiać, czy stacja
przekaźnikowa na jej bloku przy
ul. Kapelanów Wojskowych jest
bezpieczna.
- Takie urządzenie emituje pole
magnetyczne, a ono chyba nie służy
zdrowiu - rozważa knurowianka.
- Dzwoniłam do spółdzielni, ale
mnie zbyli. Nie wiem, chyba trzeba
będzie napisać do Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska,
żeby obiektywnie stwierdził, czy to
urządzenie jest bezpieczne.

z oddziaływaniem dylatacji oraz
niższa dominująca częstotliwość.
- Emitowany hałas w odczuciu
mieszkańców jest bardzo dokuczliwy - czytamy w piśmie skierowanym do katowickiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Jednocześnie w
związku z oddaniem do eksploatacji kolejnych odcinków autostrady
można się spodziewać, że na rozpatrywanym odcinku autostrady
wzrośnie natężenie ruchu, a tym
samym emisja hałasu.
GDDK i A w końc u b ę d z ie
musiała uporać się z problemem.
Wcześniej twierdziła, że dostępne
na rynku metody ograniczania
em isji ha ła su d rogowego n ie
uwzględniały tego, pochodzącego
od dylatacji.
W 2012 roku rzecznik prasowy Marek Prusak przyznał, że
nawet przebudowa ekranów akustycznych nie poprawi warunków
w rejonie stawu Moczury. Jedynym branym wówczas pod uwagę
rozwiązaniem było utworzenie
Obszaru Ograniczonego Uży tkowania, co otwierałoby mieszkańcom sąsiadującym z estakadą
furtkę do sowitych odszkodowań.
Rok później GDDKiA przekazała Urzędowi Marszałkowskiemu dokumentację z kilkoma
wariantami ograniczenia hałasu
w pobliżu estakady. Na tym poprzestała, twierdząc, że pomiary
nie wykazały na Farskich Polach
przekroczenia aktualnie obowiązujących norm.
Wyniki ostatniej, marcowej
kontroli, spowodowały, że GDDKiA będzie musiała wrócić do
koncepcji zabezpieczeń środowiska przed nadmiernym hałasem.
O ich ponowne przeanalizowanie
poprosił Urząd Marszałkowski.
Zarządca drogi do końca czerwca ma przedstawić rozwiązanie,
które zminima lizuje ha łas na
knurowskim odcinku autostrady.

- Wszyscy chcemy spać spokojnie - mówi Krystyna Gąsior.
Obawia się, że przekaźniki na jej bloku nie są wcale takie
bezpieczne

Kobieta nie przypomina sobie, by
ktokolwiek ze spółdzielni pytał lokatorów o zdanie w sprawie montażu
przekaźnika na dachu bloku.
Kiedy pytamy, czy ona lub jej
sąsiedzi odczuwają pracę urządzenia,
pani Krystyna odpowiada: - Kiedyś
sąsiadowi na ekranie telewizora poja-
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wiały się pasy. Poza tym głowy nas bolały. Jak jest teraz, ciężko stwierdzić.
Mieszkają tu małe dzieci. Wszyscy
chcemy spać spokojnie.
Wszyscy, bo zdaniem pani Gąsior
także jej sąsiedzi mają coraz więcej
wątpliwości co do obecności stacji
przekaźnikowej na dachu budynku.

Knurowianka próbowała je rozwiać podczas ostatniego Walnego
Zgromadzenia Członków LWSM,
nie została jednak na nie wpuszczona. Nie jest bowiem członkiem
spółdzielni.
- Skoro to urządzenie tyle lat stoi
na naszym bloku, to niech teraz przeniosą je na inny - proponuje.
Faktem jest, że przekaźnik stoi
na bloku od kilkunastu lat. Lech
Apryasz, kierownik administracji,
mówi, że spółdzielnia trzykrotnie w
odstępach co 5 lat przedłużała umowę na dzierżawę dachu. Za każdym
razem operator telefonii komórkowej
przedstawiał dokumentację, z której
wynikało, że urządzenie nie emituje
częstotliwości ponad normę.
- Nie przypominam sobie, by ktoś
z lokatorów protestował w tej sprawie
- mówi. - Kiedy kilkanaście lat temu
pojawiła się okazja na dzierżawę
dachu pod nadajnik, decyzję podjął
zarząd w uzgodnieniu z Radą Osiedla.

Umowa z operatorem to dla
spółdzielni czysty zysk (około 3
tys. zł/miesiąc). Apryasz zapewnia,
że te pieniądze przeznaczane są
na remonty spółdzielczych zasobów. Druga antena, z której LWSM
czerpie zyski, znajduje się przy al.
Piastów 12.
- Jeśli lokatorzy mają pytania w
sprawie anten, zapraszam do nas.
Dysponujemy dokumentacją, która
powinna rozwiać ich wątpliwości
- dodaje kierownik administracji. A jeśli i to ich nie przekona, zawsze
mogą zebrać podpisy i wtedy urządzenie zniknie z dachu bloku.
Nie ulega wątpliwości, że likwidację stacji przekaźnikowej z bloku
przy ul. Kapelanów Wojskowych
najbardziej odczuliby abonenci
telefonii komórkowej. Wystarczy
wspomnieć o problemach z brakiem
zasięgu, jakie powstały 2 lata temu,
kiedy wygasła umowa na dzierżawę komina przy al. Lipowej między Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej a operatorem T-Mobile.
Podobne przekaźniki zamontowano m.in. na kościele Matki
Bożej Częstochowskiej i na dachu
knurowskiego szpitala.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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KNURÓW

Przestrzeń wolności

W 1989 roku odbywały się obrady Okrągłego Stołu,
wolne wybory, a także powołano niekomunistyczny
rząd. Ćwierćwiecze tamtych wydarzeń przypominają
uroczystości i imprezy. Także w Knurowie....

KNURÓW

Erasmus Plus euro

Miesięczna praktyka w Hiszpanii oraz
wakacyjne szkolenia językowe w krajach
anglo- i niemieckojęzycznych staną się
udziałem uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
im. I.J. Paderewskiego dzięki pozyskaniu
65 tys. euro ze środków unijnych

Foto: ZSZ nr 2 w Knurowie

Sukcesem zakończyły się starania szkoły o pieniądze w ramach
programu Erasmus Plus. Jej dwa
wnioski zostały przyjęte do realizacji.
Pier wszy z nich nosi t y tuł
„Praktyka zagraniczna biletem do
przyszłości współczesnego Europejczyka”. Został przygotowany z
myślą o uczniach kierunku „technik obsługi turystycznej”. Pozyskane fundusze (42.320 euro) pozwolą
16-osobowej grupie nastolatków na
miesięczną praktykę w Hiszpanii.
Uczestnicy zdobędą certyfikaty

potwierdzające ukończenie kursów
językowych i odbycia stażu zawodowego oraz dokumentów Europass Mobilność. Koordynatorem
projektu jest Aleksandra Rokita.
Drugi projekt to „Lingwistyczne szlify”. W jego ramach wszyscy
nauczyciele języków obcych w
placówce odbędą wakacyjne staże
w krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Koordynatorem tego
przedsięwzięcia (o wartości 22.737
euro) jest Monika Popowska.
/bw/

KNURÓW

Drzwi do normalności
- Ta wystawa informuje, edukuje, przypomina i przestrzega - mówił
młodzieży prezydent Rams

Foto: Dawid Ciepliński

„Miasto Knurów – przestrzeń
I.J. Paderewskiego odbyła się debata
wolności” – takie hasło przyświecało
na temat roli kobiet w przestrzeni
trzydniowej, od poniedziałku do
wolności.
środy, akcji w mieście.
W środę na terenie centrum
Pierwszego dnia została przeprohandlowego Merkury odbył się hapwadzona gra miejska pt. „Historia
pening pt. „Marzenia do spełnienia”.
pewnej wolności”. W zabawie udział
Kto chciał, mógł do specjalnych urn
wzięło siedem drużyn. Ich zadaniem
wrzucać życzenia dotyczące Knubyło m.in. zdorowa lub Polski.
bycie kartki na
Oczekiwania dożywność, przytyczące miasta
pomnienie dawtrafią do prezynych patronów
denta Knurowa
k nurowsk ich
Adama Ramsa,
ulic i przypisaodnoszące się do
nie ich do obeck raju otrzy ma
nych, odgadniękancelaria precie cytatów z filzydenta RP Bromów Stanisława
nisława KomoBarei. W tej grze
rowskiego. Imliczyły się wieprezę zamknął
dza i doświadw yk ład Marii
czenie – wygrał
Szreter, poświęprzedsięwzięcia
zespół Uniwer- Organizatorką
cony w ydarzejest Ewa Jurczyga, kierownik
sytetu Trzeciego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
niom z 1989 r.
w Knurowie
Wieku.
A kcja była
We w torek
wspólnym dziew Klubie Kultury Lokalnej Sztułem Towarzystwa Miłośników Knukateria otwarta została wystawa
rowa i Fundacji im. Stefana Batorego,
pt. „Kopalnia strajkuje...”. Na eksktórym partnerowały
pozycję sk ładają się 24 plansze
UTW, ZSZ nr 2 i ZS
nawiązujące do pacyfikacji kopalni
im. I.J. Paderewskiego
Wujek. Wiele z nich to niepublikow Knurowie
DC
wane dotąd fotografie. Wystawa jest
dziełem historyka Ryszarda Musioła
i uczniów z II klasy Technikum
Wystawę
Górniczego.
„Kopalnia strajkuje...”
- To niezwykle cenna inicjatywa w knurowskiej Sztuka- zauważył prezydent Adam Rams, terii można oglądać w
dziękując Ewie Jurczydze, organiza- dniach 5, 10 i 12 czerwca
w godz. 12-14 i 18-19, 6
torce całego przedsięwzięcia.
czerwca w godz. 12-14 i
Po południu w murach ZS im. 17-18.30 oraz 11 czerwca
Foto: Dawid Ciepliński

w godz. 18.30-20.

W środę kto chciał, mógł do specjalnych urn
wrzucić życzenia dotyczące Knurowa i Polski

6

Dla Przeglądu

Adam Rams, prezydent Knurowa: - Ćwierć wieku to wystarczająco długi okres, by niejedno
wydarzenie zatrzeć w pamięci.
Dlatego tak istotne jest, by przypominać o historii i faktach, które
– choć zdarzyły się 25 lat temu
i wcześniej – mają duży wpływ
na to, co dzieje się obecnie. Młodzież XXI wieku nie ma szans, by
o tym pamiętać. Ona najpierw
musi się o tamtych latach, bardzo
burzliwych, także tragicznych,
niezwykle trudnych, ale i pełnych
nadziei na lepsze jutro, dowiedzieć. Wystawa „Kopalnia strajkuje...” spełnia tę nader ważną rolę.
Nastolatków informuje i edukuje,
starszym przypomina. Wszystkich
nas przestrzega: róbmy wszystko,
by to co złe w historii, nie powtórzyło się w przyszłości...
Not. bw

9 czerwca w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie
Chorych ruszają sześciodniowe warsztaty
filmoterapii na osób niepełnosprawnych
Zajęcia są częścią projektu kulturalno-terapeutycznego „Drzwi do
normalności”.
− Warsztaty to cykl spotkań, w
czasie których osoby niepełnosprawne
uczestniczą w tworzeniu filmu krótkometrażowego − informują członkowie Gliwickiego Klubu Filmowego
„Wrota”, twórcy projektu. − Na
zajęciach osoby niepełnosprawne uczą
się samodzielności (obsługa sprzętu
filmowego), kreatywności (tworzenie

scenografii i praca nad scenariuszem
i pewności siebie (m.in. praca aktora
przed kamerą).
Filmowcy i podopieczni knurowskiego ośrodka zaprezentują
powstały film dokumentalny w 2016
roku w czasie obchodów 15-lecia
klubu „Wrota”.
− Ta część projektu jest współfinansowana ze środków Gminy Knurów − dodają organizatorzy zajęć.
Oprac. jb

śladem naszych publikacji

Raz jeszcze
o uldze śmieciowej

Na początku maja urzędnicy knurowskiego
magistratu wyjaśniali nam, dlaczego rodziny
wielodzietne nie zostały na razie objęte ulgą
na wywóz śmieci. Zdaniem Regionalnej Izby
Obrachunkowej tego typu zniżki nie są zgodne
z prawem. Sposób na obejście przepisów znalazły
Katowice. Korzystają z niego póki mogą
Przypomnijmy. Gmina Knurów stoi przed wprowadzeniem
kolejnego udogodnienia dla rodzin
wielodzietnych - ulgi na wywóz
śmieci. Powstrzymuje ją jednak
opinia RIO w Katowicach, mówiąca, że takie zniżki mają charakter
podmiotowy i są niezgodne z prawem. Dzięki takiej wykładni prawa
RIO unieważniła już uchwały rad
gmin m.in. w Świerklanach, Bielsku-Białej i Węgierskiej Górce.
Knurowski magistrat czeka na
uregulowanie niepewnej sytuacji
prawnej. Wprawdzie pod koniec
2013 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znowelizowane
przepisy, na które powołuje się
RIO są niezgodne z konstytucją,
ale od ogłoszenia wyroku musi
upłynąć 18 miesięcy, aby przestały
obowiązywać.
Urzędnicy mogą wrócić do

tematu ulg dopiero po wprowadzeniu przez ustawodawcę zmian
w przepisach ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
W Katowicach taki problem
na razie nie istnieje, a rodziny
wielodzietne korzystają z 20-procentowej zniżki na opłaty za wywóz
śmieci. Jak to możliwe?
- Ulga nie figurowała do tej pory
w deklaracji i była przyznawana
razem z kartą programu „Nas Troje
i więcej” - wyjaśnia Dariusz Czapla
z biura prasowego Urzędu Miasta
w Katowicach. - O tym rozwiązaniu
wiedziały organy nadzorcze nad
samorządem gminy. Wkrótce ma się
to zmienić i ulga będzie częścią deklaracji. Wtedy może zostać zakwestionowana przez RIO, ale dopóki
się to nie stanie, ulga obowiązuje.
/pg/
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SMOLNICA. KAWALERYJKA 2014

Ku pamięci Legionów Polskich

Foto: Romana Gozdek/Starostwo Powiatowe Gliwice

Szli ofiarnie, żołnierze bez ojczyzny. Szli starych
ojców szlakiem, przez krew szli ku wolności.
„Kawaleryjka 2014” wskrzesiła historię tych, co życie
poświęcili dla odradzającej się Polski. Historię piękną
i tragiczną − dzieje Legionów Polskich

Piknik urozmaicały liczne gry, konkursy i zabawy – jak widać,
chętnych do udziału nie brakowało...

KUŹNIA NIEBOROWSKA

W Smolnicy spotykają się co
roku, próbując przy wołać czasy
przykryte kurzem zapomnienia. Na
„Kawaleryjce” teraźniejszość dotyka
przeszłości. Piotr Kulczyna, leśniczy
nadleśnictwa Leboszowice, zaprasza
pasjonatów historii z całego kraju.
Tegoroczna impreza, rajd konno-zadaniowy na orientację, upamiętniała
100. rocznicę powstania Legionów
Polskich. W szranki stanęli współ-

cześni ułani, nie gorzej radzący sobie
z końmi niż ich poprzednicy. 30-kilometrową trasę organizatorzy najeżyli
trudnościami: uczestnicy strzelali
z broni długiej i krótkiej, rzucali
granatem bojowym i odpowiadali w
teście historycznym.
W leśniczówce w Smolnicy na
zmęczonych rywalizacją uczestników
czekali kibice rajdu, gospodynie z
gminy Pilchowice i mnóstwo atrakcji,

m.in. przejażdżki wozem konnym,
pokaz rekonstrukcji historycznej,
stanowisko łucznicze grupy „Reflex” z
Wodzisławia i stanowisko broni ASG
grupy „Borsuki”.
Kto tego dnia zawitał w leśne
knieje, pewnie mrużył oczy z niedowierzania, patrząc na wyłaniających
się lasu ułanów w pełnym umundurowaniu i uzbrojeniu z 1920 roku.
Jb, foto: Andrzej T. Knapik

Foto: Iwona Kobryń

foto-migawka

Iluzja w Zameczku
Liczne konkursy, gry i zabawy, a nawet
występ iluzjonisty złożyły się na Rodzinny
Piknik Integracyjny przy Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek”
Imprezę poprzedziło nabożeństwo odprawione przez ks. Dariusza Gołka, proboszcza parafii
w Pilchowicach. Oficjalne otwarcie stało się udziałem dyrektor
ośrodka Ewy Zamory i Grzegorza
Michalika – przewodniczącego
Koła Terenowego w Pilchowicach
Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz
Powiat.
A potem nastał czas zabawy.
Były konkursy, gry i zabawy, a nawet pokaz iluzjonisty. Przygrywał
zespół Wadam. W miłej atmosferze sobotnie popołudnie spędzali
mieszkańcy Zameczka i ościennych miejscowości oraz goście z
zaprzyjaźnionych domów pomocy
społecznej w Knurowie, Pilchowi-

cach, Sośnicowicach, Rybniku i
Kończycach Małych koło Cieszyna. Nie zabrakło samorządowców
i społeczników, m.in. wicestarosty
Waldemara Dombka, wójta gminy
Gierałtowice Joachima Bargiela i
Mariana Sadeckiego, wiceprezesa
Stowarzyszenia MGNP.
Wielką frajdę sprawili uczestnikom pik niku motocyk liści.
Zjechali się liczną grupą, zapraszając na przejażdżki na swoich
mechanicznych rumakach. Kto
chciał, mógł zwiedzić ośrodek i na
własne oczy przekonać się, że panuje w nim prawdziwie rodzinna
atmosfera.
/sisp, bw/

Impreza wpisała się w obchody VII Metropolitarnego Święta Rodziny. Została zorganizowana przez DPS „Zameczek”,
Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Chorych
Psychicznie „Pomost” we współpracy z Powiatem Gliwickim.

Ponad 60 członków i członkiń
Klubu Seniora bawiło się znak
omicie w czwartkowy wiec zór.
był Dzień Matki. Znakomitą atmo
Okazją do spotkania
sferę podtrzymywał – wygrywa
jąc stare, dobre przeboje – zesp
ół Duet Centrum.

reklama

Foto: Iwona Kobryń

/bw/

Dzień Dziecka był okazją do
spotkania emerytów z Koła
nr 3 w Szcz ygłowicach z podo
Zabawa odbyła się w poniedzi
piec znymi świetlicy PCK.
ałek w Domu Kultury. Wypełnił
y ją liczne gry i konkursy prow
Kobr yń z zespołu Centrum. Wsz
adzone przez Iwonę
ystkie dzieci zost ały obdarowa
ne upominkami – paczki wręc
sponsor, Eugeniusz Tymosze
zali radny, a zarazem
k i kierownik PCK Magdalena
Kupka.

/bw/

Przegląd Lokalny Nr 23 (1109) 5 czerwca 2014 roku

7

aktualności
KNURÓW. DZIEŃ DZIECKA NAD WODĄ

Z wędką po nagrody

Podziękowania

Koło Wędkarskie
przy KWK „Szczygłowice”

dziękuje następującym sponsorom zawodów: Verte, Urząd Miasta MOSiR Knurów,
Dyrekcja Kopalni Knurów–Szczygłowice,
wszystkie związki zawodowe kopalni Szczygłowice, P.P.H.U. Komart Knurów, Firma
EL – TECH – Ogórek Zbigniew, Zakł. Wod.
Kan. Wiśniewski Wiktor, Zakład Usługowo–
Handlowy T. Rudzki – J. Wymysło, firma
MIKROBUD Stefan i Janina Baron, Sklep
Glania Krzysztof, Sklep Glania Wojciech,
Koło Wędkarskie przy Kopalni Szczygłowice,
MOSiR Knurów
Pan Sobota Dariusz, Zakład Kamieniarski
„Imperial” Kancelista Adam, EKO-OGRÓD
Twardoch Jan, Pan Wolny Damian, Pan Tymoszek Eugeniusz Radny,
Pan Zadroga Jan, Pani Pogoda Agnieszka –
Sklep budowlany, Zakład Zegarków „Merkury” Bednarczyk Dariusz, Pan Drobik Tomasz.

100 młodych wędkarzy uczestniczyło w zawodach
wędkarskich zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka nad
stawami Jaskinia i Moczury
Organizatorzy i sponsorzy zadbali, by każdy z uczestników zawodów
otrzymał nagrodę - oczywiście największą satysfakcję mieli
wędkarze, którym udał się obfity połów

Podziękowania

podziękowania

Koło Wędkarskie nr 28

W Szczygłowicach imprezę zorganizowało
Koło Wędkarskie przy KWK Szczygłowice. Rywalizowało 51 wędkarzy w dwóch kategoriach
wiekowych. Wśród 16 młodszych uczestników
(do 10 lat) wygrała Zuzanna Puk przed Julią
Jurską i Dawidem Mostowskim.
- Wśród nastolatków (11-15 lat) zwyciężył
Michał Skobek, któremu poszczęściło się szczególnie – złowił największy okaz, 37-centymetrowego karpia - informuje prezes koła Leszek
Rejkowicz. - Kolejne miejsca zajęli Aleksander
Seroczyński i Piotr Kołczyk.
Na Moczurach zawody od lat organizuje
Koło nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego.
Tutaj osobno współzawodniczyli chłopcy i
dziewczynki, w dwóch kategoriach wiekowych.
- W młodszej grupie chłopców (5-9 lat)
najlepszy okazał się Wojtek Walczyk przed Martynem Malewskim i Oliwierem Szombierskim –
mówi Damian Chlubek, prezes KW nr 28. - W
tej kategorii wiekowej dziewczynek zwyciężyła

Nikola Sikora, druga była Weronika Głowacka,
a trzecia Kinga Klimczyk.
W grupie starszej (10-14 lat) chłopców
wygrał Damian Adamek, drugi był Kamil
Brachaczyk, a trzeci Karol Szewczyk. Spośród
dziewcząt najlepiej poszło Karolinie Kosz, która wyprzedziła Wiktorię Zamorską i Wanesę
Urbańską.
Wędkarze i sponsorzy zadbali, by wszyscy
uczestnicy zawodów czuli się zwycięzcami –
każdy młody wędkarz otrzymał nagrodę.
Przyjemność nagrodzenia zwycięzców
przypadła samorządowcom – prezydentowi
Knurowa Adamowi Ramsowi, wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Jerzemu Pachowi,
Joachimowi Machulikowi – przewodniczącemu
Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji
Zdrowia Rady Miasta oraz Krzysztofowi Stolarkowi – dyrektorowi MOSiR-u.

dziękuje sponsorom. Wyrazy wdzięczności
otrzymują: MOSiR Knurów, Pełnomocnik ds.
Promocji Zdrowia P. Grzelak, BUDEXPERT K.
Buczak, ZZ Kadra S. Korczyc, Dominium P.
Żulewska, radny J. Pach, radny M. Sanecznik, ZZG w Polsce R. Plaza, NSZZ Solidarność K. Leśniowski, Ford City Car Gliwice,
Rawinex, LWSM E. Jurczyga, Imperial A.
Kancelista, Automechanika J. Fornagiel,
Automaniek T. Mańkowski, Mistral, KWK
Knurów-Szczygłowice, B. Kossowski wiceprezes Z.O., Marcin Kulig, Andrzej Mrówczyński, ZZ Przeróbka A. Tąpała, S. Żurek,
Vimarco, Vacat, PHU Savex A. Szewczyk,
Frezmetz, Gmina Gierałtowice, WZZ Sierpień 80 M. Pawluk, PPHU Komart, Sklep
Wędkarski „U Bodzia”, Sklep „Karaś”, Sklep
Wędkarski K. Glania, Sklep „Wobler”, M i E
Furgoł, W. Purzycki, Abramis – Łomianki,
Mix-Electronics, Sklep „Kolonia”, WRD KMP
w Gliwicach J. Szydło – radny Knurów, W.
Meps „Cezar”, Gmina Pilchowice, Parka P i
K Maćkiewicz, członkowie Koła PZW nr 28,
ZPB Szwan i Golec.

informacja własna wydawcy

DC

Foto: Dawid Ciepliński

Złotej rybki nie złowiono, ale puchary też sprawiły radość młodym medalistom
zawodów
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KNURÓW. DZIEŃ DZIECKA

Przy fontannie
w rytmach Zumby

Plac zabaw, występy zespołów działających przy Centrum
Kultury, konkursy z nagrodami, zumba w plenerze. To, a także
wiele innych atrakcji, czekało na najmłodszych knurowian
podczas imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka
w parku przy ul. Dworcowej
Jeszcze przed południem szczególny charakter dnia podkreśliły
orkiestry KWK Knurów i Milkauer
(Niemcy). Ich hucznemu koncertowi

towarzyszyły efektowne pokazy majoretek zespołu Iluzja i uczniów klasy
mundurowej II LO w Knurowie.
Kilka godzin później odbyła się

już główna część imprezy. Złożyły się
na nią występy zespołów działających
przy Centrum Kultury w Knurowie.
Przed publicznością wystąpiło ponad

Gra Orkiestra KWK Knurów

200 młodych wykonawców.
Oprócz muzyki, śpiewu i tańca
nie zabrakło innych atrakcji, przygotowanych z myślą o dzieciach.
Impreza okazała się też dobrą okazją do publicznego uhonorowania
zwycięzców konkursów „Wiersz dla
mamy” i „Dziecięce marzenia”.
Na zakończenie odbyła się zumba
w plenerze. Dynamiczne rytmy pory-

wały do tańca – nie oparły się im ani
dzieci, ani dorośli. Plac wypełnił się
tancerzami.
- To było fantastyczne popołudnie
– komentowali na gorąco uczestnicy
niedzielnej imprezy. – Dopisała pogoda, było co robić, a przede wszystkim
dzieciaki miały świetną zabawę.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW. VI SPOTKANIA TEATRALNE „BEZMASKI”

Wygrał „Najmniejszy bal świata”
Gala w Domu Kultury w Szczygłowicach
zwieńczyła VI Spotkania Teatralne „bez MASKI”.
Do najlepszych aktorów trafiły nagrody
i wyróżnienia
Dynamiczna zumba z miejsca rozruszała
kilkadziesiąt osób

Foto: Andrzej T. Knapik

Trema? Jaka trema - młodych artystów
scena nie onieśmiela

Wiele emocji i śmiechu
wzbudził wyścig parami z...
powiązanymi butami

GMINA PILCHOWICE. KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA

Baca Dance i Pantery

Najpierw sceniczne występy, a potem gry, konkursy i zabawy.
Tegoroczny gminny Dzień Dziecka sprawił malcom mnóstwo uciechy
Trzecia edycja święta zgromadziła wielu mieszkańców wszystkich sołectw gminy. Nie żałowali, a
już na pewno nie dzieci...
W nastrój rodzinnej, wesołej
zabawy wprowadziły zebranych
majoretkowe „Pantery” z MDK w
Gliwicach. Znane i lubiane przeboje
wyśpiewali Angelika Postawka z
Górek Śląskich i Denis Poczęty z
Żernicy. Do tańca zachęcał zespół
Baca Dance.
Efektowny pokaz i piękny śpiew

nagrodziła burza oklasków. Dłoni
nie żałowała m.in. Ewa Lukoszek,
dyrektor organizującego imprezę
Gminnego Ośrodka Kultury. W
programie aż roiło się od atrakcji
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Malców kusiły trampoliny, dmuchańce, skoki na linie i... malowanie
twarzy. Wielu amatorów znalazły konkursy: plastyczny „Gmina
Pilchowice na Dużym Formacie”
i wiedzy o gminie oraz zawody
sprawnościowe z udziałem dzieci i
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rodziców.
Powodzenie miało stoisko pań
reprezentujących Gminną Komisję
ds. Rozwiązy wania Problemów
Alkoholowych w Pilchowicach.
Chwilami oblężenie przeżywał radiowóz Policji z Knurowa, bowiem
niemal każde dziecko chciało się
poczuć jak stróż prawa. Ciekawość
wzbudzało też stoisko ze sprzętem
krótkofalarskim.
/gok, bw/

Impreza służy prezentacji twórczości teatralnej i parateatralnej dzieci i młodzieży. Wpisuje się w obchody
Międzynarodowego Dnia Teatru.
Podczas dwudniowych występów
młodzi artyści poddawali pod ocenę
swoje umiejętności aktorskie. Jury
tworzyli: Magdalena Wydra, Michał
Łazarczyk, Maciej Zygmunt i Jacek
Krawczyk.
Główną nagrodę przyznano zespołowi z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Świerklanach za

spektakl pt. „Najmniejszy bal świata”.
Festiwal został zorganizowany
przez knurowskie Centrum Kultury, Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Gimnazjum
ETE im. A. Schweitzera w Gliwicach
i Stowarzyszenie Nowe Obszary
Edukacji NOE.

DC
Foto: Dawid Ciepliński

Więcej informacji dot yczących
festiwalu można znaleźć na stronie
internetowej www.bezmaski.com.

Wyniki:
Grand Prix: zespół z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Świerklanach pod opieką Bogumiły Szmidt-Kruk za spektakl pt. „Najmniejszy
bal świata”
Nagroda specjalna: zespół „Cuda wianki” z Gimnazjum nr 11 w Tychach
pod opieką Edyty Pajdy, Grażyny Dec i Anny Wanat za spektakl pt: „Arszenik
i stare koronki”
Wyróżnienia: * zespół „Bibliotecus” z Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle pod opieką Joanny Leszczyńskiej za spektakl pt. „Alchemiczka”, * zespół „Improwizacja i Limitowani” z MG-1 w Knurowie wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod opieką Aleksandry Żydek za
spektakl pt. „Mazeł i Szlimazeł albo mleko lwicy”, * zespół „Teatr Roczny”
ze Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” z
Pławniowic pod opieką Kamili Stoiłowej i Macieja Boguckiego za spektakl
pt: „ Kabaret Kici- Koci”, * zespół z Teatru im. Stefana Batorego pod opieką
Macieja Dziaczko za spektakl pt. „Manifest”, * Stanisław Szewczyk - Teatr
Jednego Aktora za spektakl „ Urodziny Pana Szymona”, * Tadeusz Broda za
rolę Rysia w spektaklu „Arszenik i stare koronki”, * Małgosia Brodawka za
rolę Migawki w spektaklu „Najmniejszy bal świata”, * Zuzanna Woryna za
rolę Kocura w spektaklu „Dobra czarownica”.

9

rozrywka

rozrywka nr 23

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Tomasz Scholz z Knurowa

ur. 24.05.2014 r., 3250 g, 53 g

Emilia Graś z Rybnika

ur. 24.05.2014 r., 3160 g, 50 cm

Olivier Bajda z Gliwic

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. 21/2014 brzmiało: „MARGARYNA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje ARKADIUSZ WOJDOWICZ. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Dawid Chaberski z Sośnicowic
ur. 25.05.2014 r., 3640 g, 54 cm

Maja Niedziela z Dębieńska

ur. 25.05.2014 r., 3900 g, 52 cm

Hubert Kiszka z Czerwionki

ur. 27.05.2014 r., 3420 g, 53 cm

ur. 27.05.2014 r., 3060 g, 53 cm

Jakub Żywot z Czuchowa

Małgorzata Knopek z Sośnicowic

ur. 27.05.2014 r., 3000 g, 54 cm

ur. 29.05.214 r., 3075 g, 52 cm
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5.06.2014 r.
CZWARTEK
Listonosz Pat i wielki świat
− godz. 16.00
Grace księżna Monako
− godz. 18.00
Dżej Dżej
− godz. 20.00
6.06.2014 r.
PIĄTEK
Rio 2 2D dubbing
− godz. 16.00
Teoria wszystkiego
− godz. 18.00

Dżej Dżej
− godz. 20.00
7-08.06.2014 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Rio 2 3D dubbing
− godz. 16.00
Dżej Dżej
− godz. 18.00
Teoria wszystkiego
− godz. 20.00

Anna, córka pani Katarzyny z Knurowa
ur. 29.05.2014 r., 2650 g, 49 cm

Hanna Wyderka z Gliwic

ur. 30.05.2014 r., 2850 g, 50 cm

9-11.06.2014 r.
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA
Rio 2 2D dubbing
− godz. 16.00
Dżej Dżej
− godz. 18.00
Teoria wszystkiego
− godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Filip Skorupa z Czerwionki

ur. 31.05.2014 r., 3970 g, 56 cm
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Amelia Dudziak z Knurowa

ur. 1.06.2014 r., 3160 g, 52 cm
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rozmaitości
informacja własna wydawcy

„Warszawa da się lubić” - Julia
i Alicja przekonały się o tym na
własnej skórze

KNURÓW, WARSZAWA

Małpka Fiki
przyniosła szczęście

Zaproszenie

W sobotę, 7 czerwca, w Domu Kultury w Szczygłowicach odbędzie się
spektakl pt. „Andropauza 2” w reżyserii Macieja Damięckiego. W obsadzie
plejada gwiazd.
Spektakl rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety w cenie 60 zł do nabycia
w sekretariacie Domu Kultury w Szczygłowicach. Więcej informacji pod
numerem tel. 32 332 63 84.

Julia Powiecka to bardzo młoda i bardzo
utalentowana rysowniczka. Artystyczne spojrzenie
knurowianki docenili jurorzy ogólnopolskiego
konkursu „Bazgroł”. Praca Julii zdobyła główną
nagrodę w kategorii „najlepsze ilustracje”

Knurowianki gościły na
Warszawskich Targach Książki

KNURÓW

Wrażliwość w strofach

jb, foto: arch. Julii Powieckiej

KNURÓW. PRÓBA BICIA REKORDU GUINNESSA

Kto chętny pompować

W sobotę, 14 czerwca, odbędzie się próba bicia rekordu Guinnessa
w ilości osób wykonujących... pompki
Do „zamachu” na rekord (aktualny to 916) osób
dojdzie około godz. 18.30 na placu 700-lecia. Chętni
mogą zgłaszać się, wypełniając formularz, który
znajduje się w internecie na stronie: www.tnij.org/
rekordyknw.
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Próba wpisuje się w ramy Dni Knurowa i projektu
pn. „Pompujemy na rzecz Mam Haka na Raka w Knurowie”, na którego realizację knurowskie Stowarzyszenie Cztery Pory Roku pozyskało dotację z Funduszu
Małych Grantów Europy Centralnej z Gliwic.
/b/

Foto: Archiwum POAK

W konkursie organizowanym przez portale kulturalne
duże Ka i Papierowy Pies biorą udział duety artystyczne:
jedna osoba pisze fabułę bajki, komiksu czy baśni, druga
tworzy ilustracje. Julia Powiecka wystartowała razem ze
swoją siostrą Alicją. Dziewczynki stworzyły książkę pt.
„Awantura o Małpkę Fiki Miki na wyprawie pod psem”.
„Bazgroł 2014”, odbywający się pod patronatem Anny
Komorowskiej, cieszy się sporym prestiżem i powodzeniem. Na konkurs nadesłano aż 2630 prac!
− Wybór zwycięzców był bardzo trudny − podkreślają
organizatorzy. − Trzeba było wziąć pod uwagę wiek dziecka,
wykorzystaną technikę.
Rysunki Julii bardzo spodobały się jury. Przyznano jej
główną nagrodę w kategorii: „najlepsze ilustracje”. W nagrodę knurowiankę zaproszono na finał konkursu, który w
tym roku odbył się na Stadionie Narodowym podczas Warszawskich Targów Książki. Julia odwiedziła też Centrum
Kopernika, przejechała się po Warszawie zabytkowym
tramwajem, zwiedziła stolicę oraz powymieniała uwagi
z profesjonalnymi ilustratorami. Nie zabrakło również
spotkań z autorami książek dla dzieci, m.in. Katarzyną
Majgier.
Jak przystało na prawdziwą nadzieję plastyki, knurowianka udzieliła wywiadu Polskiemu Radiu.
Wygrana Julii to ogromny sukces, potwierdzenie talentu i ciekawej osobowości.

- To niezwykle wrażliwi młodzi ludzie,
potrafiący wyrazić uczucia pięknymi słowami
– mówią o uczestnikach konkursu „Wiersz dla
Mamy” jurorzy

Wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężył Maciej
Bysiecki (na pierwszym planie)

Zgłoszone na konkurs utwory
spodobały się członkom jury: przewodniczącemu Włodzimierzowi
Gwiżdżowi – prezesowi Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat,
Jolancie Leśniowskiej – dyrektor
Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, polonistkom Aleksandrze
Żydek i Joannie Nowak oraz Marianowi Gruszce – prezesowi Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w Knurowie.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężył Maciej Bysiecki,
a wśród gimnazjalistów wygrana
przy padła trzeciok lasistce Zuzannie Szewc (MG-3). Specjalne
wyróżnienie otrzymała Zuzanna
Maciejczak z kl. V MSP-2 z Oddzia-

łami Integracyjnymi.
Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Moja
Gmina Nasz Powiat, Centrum Kultury i Akcji Katolickiej w Knurowie.
- Miłość, zwłaszcza do mamy,
niejedno ma imię. Młodzi uczestnicy
konkursu swoje uczucia przelali na
papier, dzieląc się w subtelny sposób
swoimi przeżyciami. Za to bogactwo myśli jesteśmy im ogromnie
wdzięczni – mówi Marian Gruszka.
– Wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji konkursu, należą się
słowa uznania. Szczególnie serdeczne kieruję do prezesa Włodzimierza
Gwiżdża za niezwykle wszechstronną i wymierną życzliwość...
/bw/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

Wynajmę lokal 120 m 2 w cenie 2000 zł.
Doskonały na salon fryzjerski, gabinety,
usługi. Tel. 733 627 067

21-45/14Y

1/14-odw.

Drewno kominkowe. Tel. 518 799 327,
535 259 781

23-26/14

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

1-26/14

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

8-48/14

ZRB Budremus. Profesjonalne wykończenia wnętrz, domów, biur, mieszkań,
łazienek. Wykończenia pod klucz. Tel.
881 654 584
20-23/14

19-26/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

23-26/14

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe. Knurów, ul. Koziełka. Tel. 602 365 617

23-24/14

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
793 003 767

23-24/14

Sprzedam dom w Knurowie na ul. Jęczmiennej, rok budowy 2013, podpiwniczony.
Tel. 733 627 067

21-26/14

Sprzedam dom. Tel. 508 192 750

23/14

Sprzedam działkę budowlaną, 1791 m 2.
Iłownica, gmina Jasienice. Szczegóły olx.pl
(dawniej tablica.pl). Tel. 604 973 502

23-24/14

Sprzedam garaż murowany, ul. Targowa.
Cena 30 tys. Tel. 668 277 053
23/14

Spr zedam gara ż, ul. Mieszka I. Tel.
663 256 363

23-24/14

Sprzedam M-3, 46 m , IV p., os. 1000-lecia.
Tel. 535 056 535
2

21-24/14

Sprzedam mieszkanie 48 m , 2 pokoje, ul.
Ułanów. Tel. 792 956 197
2

22-25/14

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 63 m2.
Tel. 517 597 875

22-24/14

Sprzedam mieszkanie, 37 m2, ul. Sienkiewicza. Cena do negocjacji. Tel. 507 592 552,
515 977 010
22-26/14
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Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

SZUKAM PRACY

13/14-odw.

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
ukończony kurs wózków widłowych, uprawnienia suwnicowego. Tel. 698 418 129

Emeryt – złota rączka szuka pracy dorywczej (niewymagającej dźwigania – stopień
niepełnosprawności umiarkowany). Tel.
604 775 450

20-35/14

23/14-odw.

Emeryt (stopień niepełnosprawności umiarkowany) poszukuje pracy w charakterze
stróża. Tel. 604 775 450

DAM PRACĘ
Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z
własnym samochodem - wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 501 055 565 (proszę dzwonić w godzinach 09:00 - 14:00)

23/14-odw.

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

1/14-odw.

22-25/14

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
w Knurowie przy ul. Władysława Łokietka 3 usytuowanego na I piętrze na
działalność handlowo – usługową o łącznej powierzchni użytkowej 19,50 m2
obejmujący 1 pokój oraz część korytarza i łazienki.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 12.06.2014 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/
o godz. 10.00.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny złożyć
pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM Knurów, przy
ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 11.06.2014 r. do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 1.200,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój
26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni
użytkowej lokalu wynosi 16,00 zł netto, kwota postąpienia w przetargu będzie
wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu 9.06.2014 r.
od godziny 16.30 do 17.30.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź
jego unieważnienia bez podania przyczyny.

DYŻURY RADNYCH

Pokój do wynajęcia. Tel. 662 046 523

22-25/14

22-24/14

13/14-odw.

22-26/14

22-24/14

Pomieszczenie do wynajęcia 36 m2. Knurów ul. Wilsona. Tel. 691 377 573 lub
32 235 22 11

23/14

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

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

Do wynajęcia mieszkanie, 70 m 2 . Tel.
601 771 672

22-23/14

22-24/14

6/14-odw.

EDUKACJI

MOTORYZACJA

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

Zatrudnimy w stacjonarnym zakładzie opieki długoterminowej w Knurowie pielęgniarki
z aktualnym prawem wykonywania zawodu
w pełnym wymiarze czasu pracy, systemie
pracy 12-sto godzinnym. Tel.32 236 71 67

22-23/14

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

3-52/14

20-23/14

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

7/14-odw.

23/14

Ocieplenia, tynki żwirowe, zwykłe. Tel.
607 991 043

Zatrudnimy operatora koparko-ładowarki.
Tel. 609 775 488

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

Węgiel drzewny, 2,5 kg. Hurt 7, detal 8
brutto. Tel. 722 046 222

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

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

13/14-odw.

3/14-odwY.

1/14-odw.

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską. Tel.
696 603 969

13/14-odw.

23-26/14

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

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

SPRZEDAM

Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27 lub 663 305 076

Przyjmę kierowcę kat. C i kierowcę kat.
C+E. Tel. 722 046 222

15/14-odw.

21-26/14

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

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

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.06.2014 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Wilsona
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

OGŁOSZENIE

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.
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sport
SERDECZNE PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW
XXIII MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU MŁODOŚCI
KNURÓW 2014

Imponująca frekwencja,
czyli biegać każdy może

436 - tylu młodych mieszkańców Knurowa, Żernicy,
Gierałtowic, Paniówek, Przyszowic oraz Czerwionki-Leszczyn wzięło udział w XXIII
Biegu Młodości, który tradycyjnie już odbył się w szczygłowickim parku. W roli organizatora - jak co roku - wystąpił
prezes Amatorskiego Klubu
Biegacza, Czesław Nowak.
- Frekwencja mogła być
jeszcze większa, ale cieszę
się, że w biegu wzięli udział
najmłodsi mieszkańcy nie tylko Knurowa, ale i ościennych
gmin - mówi organizator.
23. edycja imprezy może
świadczyć m.in. o tym, jak
dużą wagę przywiązuje się w
naszym mieście do promocji
zdrowego trybu życia wśród
najmłodszych. Taką formę
rekreacji popierają nie tylko
rodzice, którzy dopingowali
swe pociechy, ale również
nauczyciele, trenerzy, przedstawiciele władz samorządowych Knurowa, Gierałtowic i
Powiatu Gliwickiego, a także
grupa biznesmenów wspierających ten projekt.
Wyniki: - przedszkola
- dziewczynki 3-4 lata - 1.
Oliwia Rapacz, 2. Lena Jankowska, 3. Sonia Łanow y,
- chłopcy - 1. Konrad Rojek,

2. Michał Danowski, 3. Kamil Nowak, - dziewczynki 5
lat - 1. Helena Martin, 2. Julia
Dyrbuś, 3. Eliza Radzikowska,
- chłopcy - 1. Michał Czubryniak, 2. Dawid Niemczyk, 3.
Wojciech Wójcik,
- zerówka - dziewczynki
- 1. Ola Cypel, 2. Oliwia Pośpiech, 3. Maja Kapol, - chłopcy - 1. Mateusz Kopczyński,
2. Fabian Szkodny, 3. Jakub
Nowak,
- szkoła podstawowa k lasa I - dziewczynk i - 1.
Wiktoria Szydło, 2. Wiktoria
Kochowska, 3. Martyna Jasnos, - chłopcy - 1. Dominik
Dudek, 2. Maciej Stawarski,
3. Dominik Owczorz, - klasa
II - dziewczynki - 1. Kalina
Kaleta, 2. Emilia Kołodziej,

3. Wiolet ta Wojnowska, chłopcy - 1. Karol Szymanik,
2. Dawid Nieradzik, 3. Kacper
Steiman, - klasa III - dziewczynki - 1. Oliwia Szkółka,
2. Oliwia Cembrzyńska, 3.
Klaudia Rogowska, - chłopcy - 1. Adam Szwan, Kacper
Kremiec, 3. Kamil Leśnik,
- klasa IV - dziewczęta - 1.
Amelia Stańczyk, 2. Patrycja
Tracka, 3. Paulina Chojnack a, - ch łopc y - 1. Ja k ub
K rawczy ńsk i, 2. Domini k
Jakubowski, 3. Jakub Orylski, - klasa V - dziewczęta
- 1. Angelika Kostka, 2. Maria Konieczny, 3. Katarzyna
Kubik, - chłopcy - 1. Marcin
Zaboroś, 2. Piotr Pistelok,
3. Bartłomiej Jankowski, k lasa VI - dziewczęta - 1.

Karolina Kaletka, 2. Patrycja
Czyżewska, 3. Nikola Mizerska, - chłopcy - 1. Sebastian
Sujecki, 2. Denis Grużlewski,
3. Piotr Wojciechowski,
- gimnazjum - k lasa I
- dziewczęta - 1. Oliwia Kaczor, 2. Agnieszka Rybarczyk, 3. Natalia Kostrubała,
- chłopcy - 1. Kamil Danowski, 2. Mateusz Jeleniewicz,
3. Kamil Więzik, - klasa II i
III - dziewczęta - 1. Angelika
Warych, 2. Edyta Kutuś, 3.
Karolina Brzózka, - chłopcy
klasa II - 1. Łukasz Bem, 2.
Daniel Bartoszek, 3. Marcin
Herisz, - klasa III - 1. Jakub
Wilczek, 2. Kamil Garbacik,
3. Daniel Jóźwik.

AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. KNURÓW
MACIEJ ŚLĄCZKA, RYSZARD SZPURA, PIOTR DYTKO, POWIAT GLIWICKI
DOTACJA ZE ŚRODKÓW POWIATU GLIWICKIEGO MICHAŁ NIESZPOREK,
P.W. ATEX PILCHOWICE ADAM JONDERKO, MOSIR KNURÓW KRZYSZTOF
STOLAREK, B.B. – POL BOGDAN BOCHNIA RUDA ŚLĄSKA, PRODUCENT
PRZYCZEP WIOLA KNURÓW ANDRZEJ GRABOWSKI, GSU SPÓŁKA
AKCYJNA GLIWICE ANDZREJ PAWLETKO, JAN BASIURA, DTL KNURÓW
MAŁGORZATA STANIK, ALBUD KNURÓW ZBIGNIEW OWCZAREK, BIOPELL KNURÓW RYSZARD CZOIK, HEMI KNURÓW EUGENIUSZ PAJĄCZEK,
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE MEGAWAT GLIWICE ZDZISŁAW
MOSKWA, PRTZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I EKSPERTYZ ŚRODOWISKA
„SEPO” KNURÓW KONRAD, STANISŁAW KITA, CARBO TRANS WILCZA
GRZEGORZ SZKÓŁKA, KOMART KNURÓW MAŁGORZATA MAKAROWICZ,
GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA BROKORSKA GLIWICE ROMAN PRZYBYŁA KAROL
SUCHOŃ, AUDI GRAŻYNA ROBERT WAGNER GIERAŁTOWICE, DYREKCJA
KWK KNURÓW – SZCZYGŁOWICE ALEKSANDER WARDAS ROMAN NOGA,
MAXPOL KUŹNIA RACIBORSKA MAKSYMILIAN, JERZY GOŁĄBEK, PUB
DOLCE VITA KNURÓW MIRELLA KOPERNIK,
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GLIWICE HENRYK
BŁAŻUSIAK, BUD – METALLCO ŻERNICA TOMASZ MAŃKA JERZY WOŹNIAK, SMOLNIK GIERAŁTOWICE, SANIT GLIWICE JACEK CZARDYBON,
APTEKA ŚW. BARBARY KNURÓW LUCJAN MATERA, WÓJT GMINY GIERAŁTOWIE JOACHIM BARGIEL, MAŁA KWIACIARNIA KNURÓW RENATA
JAWOREK, BANK PEKAO SA KNURÓW IWONA JURASZCZYK, DECATHLON
MIKOŁÓW, KUBARTIS KNURÓW, HENNLICH KNURÓW MICHAŁ OWCZAREK, STANKIEWICZ TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA ANDZREJ
STANKIEWICZ, STOMATOLOGIA CHMIELEWSCY KNURÓW, KOMPANIA
WĘGLOWA SA KATOWICE, DECATHLON MIKOŁÓW
Serdeczne podziękowanie dla prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa,
starosty Powiatu Gliwickiego Michała Nieszporka oraz zastępcy prezydenta miasta Knurów Piotra Surówki za pomoc w organizacji XXIII
Międzynarodowego Biegu Młodości w Knurowie.
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji XXIII Międzynarodowego Biegu Młodości dla:
- Działaczy Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie
- MOSiR Knurów
- Komendy Miejskiej Policji Gliwice Ruch Drogowy
- Policji w Knurowie oraz Straży Miejskiej Knurów
- dyrektorów, nauczycieli za udział w biegu dzieci i młodzieży
- TVP Katowice
- Radio 90
- redaktorom i dziennikarzom Przeglądu Lokalnego Knurów
- wszystkim pozostałym osobom którzy pomagali przy organizacji

Składa Prezes AKB Czesław Nowak

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

Tekst i Foto: Piotr Skorupa

Szermiercze Igrzyska Dzieci

Za tydzień na naszych łamach znajdziecie
relację
z Igrzysk Dzieci w szermierce. Zapraszamy
do lektur

y.

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 27 MAJA:
1. Janusz Nowak
2. Edward Nowak
3. Bernard Wróbel
4. Emil Kasperek
5. Leonard Spyra
6. Kazimierz Fąfara
7. Piotr Palica
8. Wojciech Napierała
9. Jan Pikus
10. Tadeusz Wodziczko

- 2.328
- 2.282
- 2.214
- 2.202
- 1.970
- 1.919
- 1.882
- 1.790
- 1.772
- 1.756

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Leonard Spyra
- 26.082
2. Joachim Makselon
- 25.674
3. Zdzisław Mral
- 25.154
4. Piotr Luberta
- 24.978
5. Henryk Brola
- 24.726
6. Bernard Wróbel
- 24.344
7. Edward Nowak
- 24.289
8. Michał Foit
- 24.226
9. Jacek Zacher
- 23.701
10. Czesław Antończyk
- 23.674
Kolejny turniej odbędzie się 10 czerwca o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Foto: Piotr Skorupa

sport
IV liga

Naprawiają to,
co zepsuli

PiSk

28. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia - Zieloni Żarki 5:0
1:0 Mawo 2’, 2:0 Żyrkowski 29’, 3:0 Maciejewski 58’ (rzut karny),
4:0 Mawo 85’, 5:0 Modrzyński 89’ (głową).
Concordia: Wasilewski, Krzysztoporski, Paśnicki (żk) 60’ Pilc,
Mikulski, Jaroszewski, Maciejewski 78’ Karwowski, Żyrkowski,
Salwa, Spórna 70’ Bączkie1. Grunwald
60
wicz, Mawo, Kozdroń 70’
2. Piaski
56
Modrzyński.
3. Sarmacja
45
Grunwald Halemba - Zagłę4. Concordia
45
biak Dąbrowa Górnicza 2:1,
5. Kamienica Polska
43
RKS Grodziec - MLKS Woź6. Przyszłość
43
niki 2:1, Gwarek Tarnowskie
7. Gwarek
43
Góry - LKS Kamienica Polska
8. Slavia
42
9. Pilica
41
3:2, Lot Konopiska - Pilica
10. Raków II
40
Koniecpol 0:2, Przyszłość
11. Zieloni
38
Ciochowice - Sarmacja Bę12. Grodziec
36
dzin 0:2, Slavia Ruda Śląska
13. Woźniki
36
- Raków II Częstochowa 1:1,
14. Wyzwolenie
30
Górnik Piaski - Wyzwolenie
15. Lot
14
Chorzów 2:1.
16. Zagłębiak
10

28. KOLEJKA,
GRUPA II:

Drzewiarz Jasienica - AKS
Mikołów 1:0, Krupiński Suszec - Unia Racibórz 1:0, GTS
Bojszowy - Górnik Pszów 3:2,
Gwarek Ornontowice - KS
Wisła 4:1, Spójnia Landek
- Forteca Świerklany 2:5,
GKS II Katowice - GKS 1962
Jastrzębie 3:1, Iskra Pszczyna - Podlesianka Katowice
5:1, Jedność Przyszowice Czarni-Góral Żywiec 8:4.

Zajęcia piłkarskie były jednym z punktów bogatego w rozmaite atrakcje programu festynu, jaki zorganizowało Miejskie
Przedszkole nr 2 w Knurowie.
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1. Jastrzębie
2. Iskra
3. Gwarek
4. Czarni Góral
5. Krupiński
6. Bojszowy
7. Jedność
8. GKS II
9. Podlesianka
10. Pszów
11. Drzewiarz
12. Unia
13. Forteca
14. Wisła
15. Mikołów
16. Spójnia

72
57
48
47
47
46
45
37
35
34
33
32
30
27
22
17

Trening z mistrzem

W minionym tygodniu na
treningu 13-latków z Akademii
Piłki Nożnej Marcina Brosza
gościł Dariusz Dudek. Ba, były
piłkarz takich klubów, jak Legia
Warszawa, Widzew Łódź, czy
Odra Wodzisław poprowadził
zajęcia z nastolatkami, zwracając uwagę m.in. na dokładne
podania do partnera oraz prowadzenie piłki.
- Jestem pod wrażeniem
tego, jak dużo chłopaków ćwiczy
na „Orliku” i na boiskach wokół
niego - mówił były piłkarz, a
obecnie trener. - Odnośnie do
udziału w treningu drużyny z
APN-u, to z wielką przyjem-

nością przyjąłem zaproszenie i
wziąłem udział w tym spotkaniu.
Mam nadzieję, że moje podpowiedzi przydadzą się tym chłopakom w kolejnych treningach i
meczach, a jako trener planuję
w najbliższym czasie wyjazd na
zagraniczny staż. Nie ukrywam,
że marzę o wyjeździe do Chelsea
lub Napoli.
Wychowanek Concordii
obiecał, że jeżeli tylko czas mu
na to pozwoli, to z przyjemnością przyjedzie na kolejne
treningi z młodymi zawodnikami marzącymi o karierze
zawodowego piłkarza.
PiSk

Klasa A

Klasa okręgowa
28. KOLEJKA:
Orzeł Miedary - Wilki Wilcza
4:1, Tempo Paniówki - Odra
Miasteczko Śląskie 1:4, Fortuna Gliwice - Orzeł Mokre
3:1, Silesia Miechowice Czarni Pyskowice 0:1, Unia
Świerklaniec - ŁTS Łabędy
0:2, Orzeł Nakło Śląskie ŁKS Łagiewniki 5:2, KS 94
Rachowice - Gwarek Zabrze
2:2, Tęcza Wielowieś - Sokół
Orzech 0:2.

Sportową część imprezy poprowadzili zawodnicy Concordii
Knurów (Paweł Krzysztoporski
i Solomon Mawo) oraz Górnika
Zabrze (Łukasz Wolsztyński).

Dariusz Dudek wziął
czynny udział
w treningu drużyny
APN z rocznika 2001

Foto: Piotr Skorupa

po ładnym strzale zobaczyli
efektowne salto i przewrót w
tył Kameruńczyka.
O pechu mógł mówić Damian Kozdroń, który dwukrotnie posłał piłkę do siatki
ry wala, jednak za każdym
razem sędzia asystent sygnalizował spalonego.
W grupie I najwyższe zwycięstwo odniosła Concordia,
natomiast w grupie II radosny
futbol kibice obserwowali w
spotkaniu Jedności Przyszowice z Czarnymi Góral Żywiec.
W meczu tym padło tuzin goli
(8:4), a z trzech punktów cieszyli się przyszowiczanie.

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

Ten drugi klub reprezentowany
był również przez „Jorgusia”, czyli
oficjalną maskotkę, która rozdawała gadżety i pozowała do zdjęć.

59
54
48
44
43
42
41
38
38
37
37
35
28
26
25
18

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

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

58
52
48
47
47
41
41
41
40
40
38
36
32
30
29
11
Foto: Piotr Skorupa

Dwa mecze, dwa zwycięstwa i bramki 7:0 - to bilans
ostatnich w ystępów Concordii, po któr ych można
powiedzieć, że podopieczni
Wojciecha Kempy naprawiają
to, co wcześniej zepsuli. Planu
zakładającego awans nie uda
się zrealizować, jednak zajęcie
miejsca w pierwszej szóstce
jest jak najbardziej realne.
Sobotni mecz z Zielonymi
Żarki zakończył się wygraną
5:0 i można stwierdzić, że był
to najniższy wymiar kary dla
gości. Knurowianie strzelanie
bramek zaczęli już w 2 minucie, a że na listę strzelców wpisał się Solomon Mawo, kibice

PiSk
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Klasa B
Start Kleszczów - Pogoń Ziemięcice 5:1, Korona Bargłówka - Victoria Pilchowice 2:3,
Amator Rudziniec - Walka
Zabrze 1:0, Quo Vadis Makoszowy - LKS 45 Bujaków 2:1,
FC Kłodnica Gliwice - Piast
Pawłów 1:6, Gwiazda Chudów - KS Bojków 3:0, Olimpia Pławniowice - Naprzód
Świbie 2:2.

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

60
59
52
47
44
42
36
29
27
26
22
18
11
10

Foto: Fight Club

24. KOLEJKA:

Klasa C
26. KOLEJKA

Nigeria
zatrzymana
W sobotę odbyła się kolejna seria spotkań w ramach
rozgrywek Deichmann Minimistrzostwa 2014. Prowadząca do tej pory w kategorii
11-lat ków d r u ż y na Nigerii nie zaliczy wigilii Dnia
Dziecka do udanych, gdyż
w trzech rozegranych meczach zdobyła zaledwie jeden
punkt. Najpierw grający pod
szyldem zespołu z Afr yk i
piłkarze Concordii przegrali niespodziewanie z niżej
notowaną ekipą Niemiec, a
później ulegli jednym golem reprezentacji Kolumbii.
Dopiero w trzecim swoim
meczu Nigeria wywalczyła
remis z Francją, ale strata
pu n k tów kosztowa ła niedawnego lidera spadek na
czwarte miejsce w tabeli.

Na czoło rywalizacji w tej
kategorii wysunęła się drużyna Paragwaju.
W kategorii U-9 nadal nie
ma mocnych na zespół Francji, który w trzech sobotnich
spotkaniach strzelił rywalom
aż 35 goli tracąc tylko jednego. W ślad za Francją podąża drużyna Polski z trzema
punktami straty.
Już za tydzień rozegrana zostanie ostatnia seria
spotkań, w której drużyny
walczyć będą o jak najwyższe
miejsce przed finałową fazą
play-off zaplanowaną na 14
czerwca.
Komplet wyników i tabele
rozgry wek dostępne są na
stronie www.kochamsport.pl
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

Tytuł najlepszego
zawodnika w Lidze
Batlte Of Warriors, która odbyła się w Krakowie, trafił do Marcina
„Wiewióra” Wiewiórki
ze Spartana Knurów.
W r y wa lizacji
wzięło udział około

70 zawodników z czołowych polskich klubów, a barw Spartana
obok Marcina Wiewiórki bronili: Dawid
Witkowski, Sebastian
Ryba i Jakub Satanik.

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

Medal Spartana

Krystian Petrusiewicz ze
Spartana Knurów wywalczył
srebrny medal w Pucharze
Polski MMA.
- Turniej odbył się w Bochni. W tej prestiżowej imprezie
wystartowało około 150 zawodników, a walki odbywały się w
trzech oktagonach - informuje
Sławomir Tokarz ze Spar-

PiSk

Udany występ
fighterki
z Knurowa
Anna Cora z Fight Clubu
Knurów zajęła drugie miejsce
w Międzynarodowych Zawodach Kickboxingu Bohemia
Open 2014, które odbyły się
w czeskim Kadaniu.
- Ania stanęła w rywalizacji czarnych pasów w kategorii
Open Elita w Light Contakcie,
przegrywając w finale z zawodniczką gospodarzy - informuje

Grzegorz Sobierajski, trener
FC Knurów. - Na pochwałę
zasługuje fakt, że Ania sama i z
własnej inicjatywy zorganizowała sobie ten wyjazd i wróciła
do Polski ze srebrnym medalem.
Dziękujemy Federacji UFR za
pomoc i opiekę na zawodach,
jaka została udzielona naszej
zawodniczce.

Kto z kim,
gdzie i kiedy

tana Knurów. - Nasz trener
Krzysztof Marczuk zgłosił do
rywalizacji pięciu zawodników.
Oprócz naszego medalisty,
Krystiana Petrusiewicza, barw
Spartana bronili: Bartłomiej
Tokarz, Dawid Iwaszkowski i
Michał Szuszkiewicz. Do walki
stanął również trener Krzysztof
Marczuk.
PiSk

Foto: Spartan

„Wiewiór”
najlepszy

Foto: Spartan

Fragment meczu Argentyna
- Szwecja w kategorii U-9

Burza Borowa Wieś - Concordia II 11:1
(gol dla pokonanych: Malinowski)
Concordia II: Grabowski, Świtek, Smętek, Klimasara, Niedbała, Losza, Filip, Malinowski,
Lipka, Bajer, Kruszyna. Po
1. Concordia II
57
zmianie stron zagrał również
2. Gwarek II
52
Suchocki.
3. Burza
44
Ślązak Bycina - Leśnik Łącza
4. Leśnik
33
6:4, Gwarek II Ornontowice 5. Młodość II
20
6. Naprzód
15
Naprzód Łubie 4:0, Młodość
7. Ślązak
5
II Rudno - pauza.

PiSk

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
7 czerwca, godz. 17
Wisła Skoczów - Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I
7 czerwca, godz. 17
MLKS Woźniki - Concordia Knurów

4. LIGA, GRUPA II
7 czerwca, godz. 17
AKS Mikołów - Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
7 czerwca, godz. 17
Odra Miasteczko Śląskie - Wilki Wilcza
Gwarek Zabrze - Tempo Paniówki

KLASA A
7 czerwca, godz. 17
Jedność II Przyszowice - Społem Zabrze
Naprzód Żernica - MKS Kończyce
Carbo Gliwice - Orzeł Stanica

KLASA B
8 czerwca, godz. 17
Kłodnica Gliwice - Gwiazda Chudów
LKS 45 Bujaków - Victoria Pilchowice

KLASA C
8 czerwca, godz. 17
Concordia II Knurów - Ślązak Bycina
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.
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Foto: Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

Konferencja była też okazją do kuluarowych rozmów;
nie stronili od nich m.in. prezydent Knurowa Adam
Rams, eurodeputowany Jerzy Buzek i przewodniczący
Rady Miasta Jan Trzęsiok

Moc atrakcji
na wysyp jubileuszy
PŁAWNIOWICE, NIEWIESZE

KONFERENCJA

pt. „Wpły w ponadnarodowej
współpracy samorządów na jakość
życia społeczności lokalnych” odbyła się w pałacu w Pławniowicach.
Przybywających prelegentów i gości witały dwie orkiestry: polska
– KWK „Knurów” oraz niemiecka –
„Milkauer” z Powiatu Mittelsachsen.
Eurodeputowany Jerzy Buzek
poruszył kwestie polskiej współpracy
międzynarodowej w kontekście 10.
rocznicy wstąpienia Polski do UE. O
współpracy globalnej i regionalnej
mówił Paweł Ożóg – koordynator
Regionalnego Ośrodka Debaty MięFoto: Dawid Ciepliński

15-lecie Powiatu Gliwickiego, 10.
rocznica Polski w Unii Europejskiej,
dekada współpracy Powiatu Gliwickiego z Powiatem Mittelsachsen
(Niemcy) i Hrabstwem Denbighshire
w Walii (Wielka Brytania), 8-lecie
współdziałania z Powiatem Puckim
i 5 lat z Powiatem Calw (Niemcy)
– taki wysyp rocznic aż prosił się o
specjalne podkreślenie.
Jubileusze doczekały się upamiętnienia. W sobotę, w dwóch
odsłonach – poważnej, przybierającej formę konferencji międzynarodowej, i luźniejszej, w postaci
pikniku turystycznego.

dzynarodowej w Katowicach. Rafał
Bartek – dyrektor generalny Domu
Współpracy Polsko-Niemieckiej
– odniósł się do współdziałania
samorządów na przykładzie współpracy polsko-niemieckiej.
Słowo „współpraca” wielokrotnie
przewijało się też w wystąpieniach
Volkera Uhliga – starosty Powiatu
Mittelsachsen, Helmuta Rieggera –
starosty Powiatu Calw, Wojciecha
Dettlaffa - starosty Powiatu Puckiego, Carolyn Brindle z Hrabstwa
Denbighshire, starosty gliwickiego
Michała Nieszporka i sekretarz powiatu Magdaleny Budny.
Miłym akcentem konferencji
było przekazanie statuetki Honorowy Obywatel Powiatu Gliwickiego staroście Uhligowi i wręczenie
nagrody Bene Meritus Chórowi
Mieszanemu„Skowronek” z Gierałtowic. Ten przywilej stał się udziałem
Tadeusza Mamoka, przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego.
Wśród uczestników nie zabrakło
przedstawicieli okolicznych samorządów. Knurów reprezentowali:
prezydent Adam Rams i przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok,
gminę Gierałtowice – wójt Joachim
Bargiel i wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Agnieszka Czapelka.

NA PLAŻY

Orkiestra Milkauer dwoiła się i troiła – wystąpiła przed
pałacem Pławniowicach, na pikniku nad jeziorem,
zagrała też w Knurowie, robiąc furorę podczas
plenerowej imprezy z okazji Dnia Dziecka
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w Niewieszy atrakcja goniła
atrakcję. Piknik turystyczny rozpoczął przegląd talentów „Spichlerza
Górnego Śląska” i Powiatu Gliwickiego. Złożyły się na niego m.in.
występy Zespołu Tanecznego z GOK
w Poniszowicach, Grupy Wokalno-

Foto: Justyna Bajko

Najpierw piękne wnętrza pławniowickiego
pałacu, a później malownicze okolice jeziora
– w takiej scenerii odbyły się uroczystości
i imprezy podkreślające kilka jubileuszy
wiążących się z Powiatem Gliwickim

„Bene Meritus” – takim tytułem może poszczycić się
chór Skowronek z Gierałtowic; w imieniu zespołu
nagrodę od przewodniczącego Rady Powiatu
Tadeusza Mamoka i wiceprzewodniczącego RP
Krzysztofa Stolarka przyjęli prezes Tadeusz Czech
i wiceprezes Weronika Czech

Foto: Romana Gozdek/Starostwo Powiatowe Gliwice

Okazały jubileuszowy tort
podzielili zgodnie starostowie
współpracujących powiatów

Kulinarny konkurs dowiódł, że najlepsze pajdy ze smalcem
w okolicy przygotowują gospodynie z Gierałtowic

-Teatralnej „Kochanowicka Biesiada”, Julii Maniury - laureatki nagrody
Grand Prix w konkursie „Godomy po
naszymu” oraz Chóru Gospel „Przebudzenie” z Pyskowic.
Obszedł się smakiem ten, kto nie
obserwował konkursu kulinarnego
„Spichlerzowe Gotowanie – promocja smaków regionalnych”. Ci co
widzieli, podziwiali (i smakowali)
regionalne potrawy przygotowane
przez gospodynie z kół z terenu Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz
Górnego Śląska” i powiatu gliwickiego. Efekt: najlepsze „Pajdy ze
smalcem” robią gospodynie z KGW w
Gierałtowicach, a „Ciasta inne” – panie domu z KGW w Przyszowicach.
Co prawda w kategorii „Kołocze”
wygrało KGW Gogołowa, ale okoliczne gospodynie w tym względzie z
pewnością nie są gorsze...
W potyczkach kulinarnych wzięli
udział także starostowie i przedstawicielka Hrabstwa Denbighshire.
Ich zadaniem było obieranie cukinii,
ubijanie białek i odgadywanie – wyłącznie po zapachu i dotyku – nazw
ziół. Wygrała Sara Jones z Hrabstwa
Denbighshire.

Of icjalną część pik niku otworzył starosta gliwicki Michał
Nieszporek. Orkiestra Dęta KWK
„Knurów” odegrała hymn Unii
Europejskiej. Szczególnie ciepło
został przyjęty występ chóru „Skowronek” z Gierałtowic, świętującego stulecie bogatej śpiewaczej
działalności.
Reszta popołudnia upłynęła pod
znakiem dobrej zabawy. Ponownie
gromkie brawa zebrały orkiestry
KWK „Knurów” i „Milkauer” oraz
majoretki. Niezwykle oryginalny był
występ Sygnalistów Myśliwskich,
a młodzież żywiołowo oklaskiwała
występ Zespołu Instrumentalnego
Muckle Roe. Imprezę zakończył
występ gwiazdy wieczoru – Zespołu Chrząszcze, który przypomniał
kultowe przeboje Beatlesów i Czerwonych Gitar.
/sisp, bw/

Piknik

zorganizowany był w ramach VII
Metropolitalnego Święta Rodziny
i Międzynarodowego Dnia Rodzin
2014 pod patronatem Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego.
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