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Po jakie licho
ten zakaz?

Kryminalni z knurowskiego komisariatu próbują ustalić miejsca pobytu
Dariusza Bilaszewskiego, Damiana Dymytrusia, XXXXXX XXXXXX
i XXXXXX XXXXXXXX

Str. 3
– Przy targowisku od strony przystanku
powstały nowe miejsca parkingowe. Tylko jak
do nich dojechać, skoro stoi tam znak, który
tego zabrania? – docieka nasz Czytelnik, pan
Mariusz

Czytaj na str. 5

Przypadek czy nieuczciwa
W niedzielny
konkurencja?

IMPONUJĄCY
FINISZ INWESTYCJI
Most-przepust na Bierawce, który uchroni przed
zalaniem pogranicze Knurowa i Czerwionki-Leszczyn,
kosztował Kompanię Węglową 8,1 mln zł

poranek mieszkańców
okolic ul. Kołłątaja
w Szczygłowicach obudziła
drażniąca nos chmura dymu
i światła zastępów
Straży Pożarnej

Czytaj na str. 5

SZERMIERCZE

Szczegóły na str. 6 IGRZYSKA DZIECI

POMYŁKA

kosztowała

go ŻYCIE

Dni Knurowa tuż, tuż...
Zapowiada się fascynujący weekend. Będzie się działo, będzie
zabawa. Ray Wilson Genesis Classic, Zakopower, Skaldowie...
Gwiazdy i ognie sztuczne. Przyjdź, zobacz, posłuchaj!
Pełny program Dni Knurowa na str. 16

Wyższy Urząd Górniczy
ustalił okoliczności
śmiertelnego
wypadku sprzed
miesiąca: 42-letni
sztygar oddziałowy
firmy Rudpol-OPA
przypłacił życiem
błędne rozpoznanie
uszkodzonej linii
kablowej w kopalni
„Knurów-Szczygłowice”

Czytaj na str. 3

str. 14

rozmaitości
KNURÓW
KNURÓW
NIE REAGUJESZ - AKCEPTUJESZ

Foto: Piotr Skorupa

Niezłe ziółko

Emocje będą na mundialu, w Knurowie też ich nie zabraknie...

Nieobecni na Mundialu,
obecni w Knurowie
W czwartek rozpoczyna się brazylijski
Mundial. Na ten też dzień zaplanowano
inaugurację rozgrywek turnieju
piłkarskiego z okazji Dni Knurowa
Obok gospodarzy zagrają w nim
ekipy z Czech i Słowacji, zatem można uznać, że w Knurowie odbędzie się
„mały Mundial”, w którym zagrają
nieobecni w Brazylii.
Pierwsze mecze (rozgrywki toczyć się będą równolegle na dwóch
boiskach kompleksu piłkarskiego
przy „Orliku”) zaplanowano na
czwartek, na godzinę 9.20. Ostatnie
spotkania w tym dniu rozpoczną się
o 11.50.

Piłkarska rywalizacja zostanie
dokończona w piątek. Pierwszy gwizdek sędziego rozlegnie się o godz.
9, a ostatni mecz zaplanowano na
11.00. Po nim odbędzie się uroczyste zakończenie turnieju, w którym
wezmą udział przedstawiciele władz
samorządowych.
W turnieju zagrają dziecięce
zespoły reprezentujące następujace
miasta i kluby: APN Knurów, Ceska
Trebova, Svit, Piast Gliwice, MKS
Zaborze i Concordia Knurów.
PiSk

KNURÓW

Mandaty za picie
We wtorek około godz. 23 na terenie
Oczka Wodnego pewien pan oddawał
się drinkowaniu, przy okazji popalając
papierosa
Niestety dla niego, tę wieczorną
sielankę popsuł mu dyżurny Straży
Miejskiej. Mimo zmroku funkcjonariusz dostrzegł w kamerze monitoringu sprzeczne z prawem zachowanie mężczyzny. Na miejsce udał
się patrol. Mundurowi zauważyli, że
picie to nie jedyny grzeszek mężczyzny – zanieczyścił też teren – wobec
czego ukarali go mandatem.
Mandatami ukarane zostały też
osoby, które strażnicy miejscy przyreklama

łapali na piciu alkoholu w rejonie
placówek handlowych przy ul. Staszica. Do zdarzenia doszło w piątkowy
poranek.
Podobny finał miała też kontrola
strażników przeprowadzona przezeń
tuż po północy w sobotę w pobliżu
sk lepów przy ul. Batorego. Tym
razem wykroczenie popełniły trzy
osoby. Do ceny alkoholu muszą doliczyć koszt mandatów, wystawionych
przez mundurowych.
/bw/

Przytomna reakcja
świadka pomogła
mieszanemu patrolowi
Policji i Straży
Miejskiej zatrzymać
24-latka, okradającego
samochody na
przykopalnianym
parkingu
w Szczygłowicach

6 czerwca (piątek) knurowianin
wracał z urzędu pracy. Wpadła mu
wtedy do głowy myśl, by włamać się
do samochodów stojących na parkingu
przy KWK „Szczygłowice”. Jak pomyślał, tak zrobił. Z jednego samochodu
zabrał okulary o wartości... 1 tys. zł,
a z drugiego radioodbiornik. Na tym
pewnie by nie poprzestał. Na szczęście
plany pokrzyżował mu świadek zdarzenia, który powiadomił Straż Miejską.
Strażnicy zatrzymali 24-latka
i przekazali go Policji. W czasie przeszukania miejsca jego zamieszkania
znaleziomo dwie doniczki wyhodowanej marihuany.
- Knurowianin dopuścił się tego
czynu w warunkach recydywy - informuje komendant Komisariatu Policji
w Knurowie, podinsp. Maciej Kawa. W 2011 roku zakończył odbywanie kary
pozbawienia wolności za rozbój.
Teraz 24-latek może spędzić za
kratami nawet 10 lat.
- Dziękuję świadkowi, który powiadomił nas o zdarzeniu. Gdyby nie jego
postawa, z pewnością nie byłoby sukcesu
- dodaje komendant.
/g/

CHUDÓW

Wyrodny
ojciec

INFORMACJA

Ze względu na święto Bożego Ciała
(czwartek, 19 czerwca), następne
wydanie Przeglądu Lokalnego ukaże
się w środę, 18 czerwca.

Betty to nieduży,
roczny kotek (waży
niespełna 3 kg),
rasy brytyjskiej,
o czekoladowym
umaszczeniu

− 9 maja późnym wieczorem zeskoczyła z balkonu w okolicy Urzędu
Miasta − opowiadają właściciele
Betty.
Od tamtej pory trwają gorączkowe poszukiwania zwierzęcia. Każdy
dzień spędzony przez Betty poza
domem to zagrożenie dla jej zdrowia
i życia.
− Bardzo nad zależy na jej odnalezieniu, bo jest to kotka niewycho-

KNURÓW
ULICZNA EWANGELIZACJA

Knurowscy policjanci zatrzymali
59-letniego mieszkańca Chudowa
po tym, jak uderzył pięścią swojego
21-letniego, ubezwłasnowolnionego,
syna. Interwencja stróżów prawa
doprowadziła do odizolowania ofiary
przemocy od oprawcy.
Kilka dni później Sąd Rodzinny
w Gliwicach w ydał tymczasowe
zarządzenie o umieszczeniu ubezwłasnowolnionego 21-latka w nowym
miejscu.

dząca, która nie poradzi sobie żyjąc
dziko − podkreślają zaniepokojeni
opiekunowie.
Rodzina zajmująca się Bettty
apeluje o pomoc.
− Jeśli ktokolwiek ją zauważy
albo wie, gdzie przebywa prosimy o
kontakt pod nr tel. 511 299 913 − prosi.
jb

WAŻNE

Jezus jest!

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej zaprasza do uczestnictwa
w I Ulicznej Ewangelizacji pod hasłem: Jezus jest!
Data − Dni Knurowa (14 i 15.06).
Miejsce − Plac 700-lecia i kościół
Matki Bożej Częstochowskiej.
Na placu pojawi się kilka stoisk,
m.in. w ydawnict w chrześcija ńsk ich, Wspól not y Neok atechumenalnej i Ruchu Światło-Życie,
namiot powołaniowy, gdzie klerycy
i siostry zakonne opowiedzą o powołaniu oraz namiot artystyczny.
W programie m.in. koncerty, filmy
oraz, to już w kościele, wspólna modlitwa uwielbieniowa.
jb

Czyj telefon?
W sobotę, 31 maja, na ul. 1 Maja
znaleziono telefon komórkowy. Właściciel może odebrać zgubę w Komisariacie
Policji przy ul. Dworcowej w Knurowie.
/-/

KNURÓW

Kara za tarasowanie
W sobotnie przedpołudnie kilku
kierowców tak zaparkowało swoje
pojazdy w rejonie przystanku przy
ul. Szpitalnej, że zatarasowali wyjazd
z zatoczki autobusom komunikacji
miejskiej. Wykroczenia nie uszły
uwadze Straży Miejskiej. Sprawcy
wykroczenia zostali ukarani mandatami.
/bw/

reklama

/g/

KNURÓW

Rodzina, ach rodzina
Knurowianka, rozwodząc się
z mężem, myślała, że to koniec jej
problemów. Niestety, 31-letni ex
kolejny raz dał jej się we znaki, kiedy
w piątek włamał się do jej mieszkania. Wyniósł z niego laptop, telefon
komórkowy i telewizor. Policjanci z
knurowskiego komisariatu odzyskali
w całości skradzione mienie i zwrócili je pokrzywdzonej. Dwa dni później
mężczyzna znów okradł, tym razem
innego członka rodziny, któremu
zabrał 1400 zł.
Policja twierdzi, że zatrzymanie
złodzieja to tylko kwestia czasu.
Sprawcy grozi do 10 lat więzienia.
/g/
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Betty, gdzie
jesteś?

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 9.06.2014 r. do 30.06.2014 r.
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LEBOSZOWICE

Spadł mu cukier,
wpadł do rzeki

Foto: miastoknurów.pl

aktualności

9 czerwca około godz. 17 kierowca fiata pandy jadący
ulicą Smolnicką w Leboszowicach niespodziewanie zjechał
z drogi, uderzył w most i wpadł do rzeki. 70-latek cudem
uniknął śmierci
Z pomocą poszkodowanemu
pośpieszyli strażacy z Knurowa i
Pilchowic. Kierowca zakleszczył się
w pojeździe, niezbędne okazało się
użycie sprzętu. Mieszkaniec powiatu
gliwickiego z poważnymi obrażenia-

mi trafił do szpitala.
− Kierowca miał szczęście. Gdyby
samochód wpadł przednią częścią
do wody, zapewne kierowca utopiłby
się, bo rzeka w tym miejscu jest dosyć
głęboka − wyjaśnia Wojciech Gąsior,

dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
70-latek cierpi na cukrzycę. Zasłabł w trakcie jazdy.
jb

Wyższy Urząd Górniczy ustalił okoliczności śmiertelnego
wypadku sprzed miesiąca: 42-letni sztygar oddziałowy firmy
Rudpol-OPA przypłacił życiem błędne rozpoznanie uszkodzonej
linii kablowej w kopalni „Knurów-Szczygłowice”

Pomyłka
kosztowała
go życie
Problemy z zasilaniem pojawiły się już 13 maja, kiedy nastąpiło
awaryjne wyłączenie jednego z pól
rozdzielczych rozdzielni 6 kV RG2. Wezwane na miejsce pogotowie
awaryjne firmy Rudpol-OPA miało
ustalić przyczynę zadziałania zabezpieczenia.
Badania i pomiary w ykazały
uszkodzenie jednego z kabli, znajdujących się w kanale. Pracownicy
obustronnie odłączyli i uziemili
przewód. Jego naprawę zmuszeni byli
przełożyć na następny dzień, ponieważ nie było możliwości zdjęcia płyt
zakrywających kanał kablowy.
14 maja wznowili prace na podstawie pisemnego polecenia, które
wydała osoba dozoru ruchu elektrycznego zakładu górniczego. Do
naprawy pod nadzorem przystąpił
dwuosobowy zespół pracowników
Rudpol-OPA.
- Wcześniej wyłączone zostały
spod napięcia wszystkie linie kablowe
ułożone w kanale pomiędzy rozdzielniami 6kV - informuje WUG. - Po
otwarciu kanału nie zauważono na
kablach uszkodzenia.
Pracownicy ponownie zlokalizowali miejsce uszkodzenia i stwierdzili przeskok iskier na jednym z kabli.
Wycięli około 7-metrowy odcinek
przewodu, a jego próby napięciowe
dały wynik pozytywny.

Z ustaleń WUG wynika, że naprawa odbywała się przy załączonych pozostałych liniach w kanale.
Pracownicy osłonili je dywanikami
izolacyjnymi, a końce przeciętego
kabla wyciągnęli nad kanał, ułożyli
na europaletach i nakryli daszkami.

reklama

Przegląd Lokalny Nr 24 (1110) 12 czerwca 2014 roku

Wtedy do zespoł u dołącz ył
42-letni sztygar oddziałowy firmy.
Kiedy łączył przecięty kabel, spowodował zwarcie i został poparzony
łukiem elektrycznym.
Mężczyznę najpierw przewieziono karetką do szpitala w Knurowie,
a następnie do Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
Lekarz w wydanej opinii stwierdził
u 42-latka oparzenie III stopnia głowy,
szyi, tułowia i czterech kończyn.
19 maja, w wyniku doznanych
obrażeń, poszkodowany zmarł.
Po wypadku służby elektryczne
stwierdziły, że pracownicy firmy
naprawiali... sprawną linię kablową.
42-letni sztygar miał 22-letnie
doświadczenie w zawodzie.
/pg/

Ścigani

Kryminalni z knurowskiego komisariatu
próbują ustalić miejsca pobytu Dariusza
Bilaszewskiego, Damiana Dymytrusia,
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xxxxxxxxxxxx

Dariusz Bilaszewski
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Dariusz Bilaszewski ścigany
jest listem gończym, jaki 26 lutego
2009 roku wydała za nim Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód
(sygn. akt 3Ds-847/02).
Knurowianin jest oskarżony
z art. 271§1 kodeksu karnego:
Funkcjonariusz publiczny lub inna
osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza
w nim nieprawdę co do okoliczności
mającej znaczenie prawne, podlega
karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
Mężczyzna mieszkał przy ul.
Żeromskiego 1A/3 w Knurowie.
21 lipca 2008 roku gliwicki Sąd
Rejonowy wydał list gończy za Damianem Dymytrusiem (sygn. akt
IX K 11/06). Mężczyzna popełnił
przestępstwo z art. 178§1 kodeksu
karnego: Kto, znajdując się w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd
mechaniczny w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Dymytruś mieszkał ostatnio na
ul. Słoniny 16/4 w Knurowie.
X X X X X X X X poszukiwany
jest na podstawie listu gończego,
jaki 19 września 2013 roku wydał
za nim Sąd Rejonowy w Gliwicach
(sygn. akt IIIK 208/11).
Knurowianin popełnił przestępstwo z art. 209§1 kodeksu karnego: Kto uporczywie uchyla się od
wykonania ciążącego na nim z mocy
ustawy lub orzeczenia sądowego
obowiązku opieki przez niełożenie
na utrzymanie osoby najbliższej lub
innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych
potrzeb życiowych, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
XXXXX mieszkał ostatnio na

Damian Dymytruś
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ul. XXXXXXXXXXX.
7 lutego 2011 roku gliwicki
Sąd Rejonowy wydał list gończy
za X X X X X X X X X X X X (sygn.
akt IIIK 1037/04). Knurowianin,
zamieszkujący przy ul. XXXXX
XXXXXXX, popełnił przestępstwo z art. 297§1 kodeksu karnego:
Kto, w celu uzyskania dla siebie lub
kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy,
dotacji, subwencji, potwierdzenia
przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub
podobnego świadczenia pieniężnego
na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub
zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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.
/g/
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WAŻNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Foto: Dawid Ciepliński

Liczący 20 lat krąg jest w opłakanym stanie

KNURÓW. REMONT KRĘGU KOSZTOWAŁBY MAJĄTEK...

Cenowy zawrót głowy
Prawie 900 tys. zł oczekiwała firma, która jako jedyna zgłosiła
się do przetargu na remont kręgu na skwerze przy ul. Ogana.
To o 300 tys. zł więcej niż założyło miasto. W tej sytuacji
zdecydowano o unieważnieniu przetargu

Scena, popularnie zwana „kręgiem”, wymaga gruntownej odnowy.
Miasto chciało ją wyremontować
jeszcze w tym roku. Przewidziało na
ten cel około 600 tys. zł.
Rozpisano przetarg. Zgłosiła się
jedna firma. Zaproponowała prawie
900 tys. zł. Zdecydowanie za dużo,
uznał magistrat. Ogłoszono drugie
postępowanie przetargowe. Sytuacja się powtórzyła.
W tych okolicznościach zdecydowano, że zabezpieczone w budżecie
miasta pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację ul. Mieszka I.
Te decyzje nie oznaczają całkowitej rezygnacji z inwestycji. Równolegle z własnymi planami miasto
podjęło starania o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zgłosiło projekt pod nazwą

„Rozwój infrastruktury turystycznej
Gminy Knurów poprzez utworzenie
kompleksu sportowo-kulturalnego”.
Zawnioskowało o niemal 1,3 mln zł.
Jaki będzie efekt tych działań,
trudno w tym momencie przesądzić.
W piątek Zarząd Województwa poinformował, że spośród 57 wniosków
dofinansowanie otrzyma 20 przedsięwzięć. Projekt Knurowa znalazł się
na... 21 miejscu (pierwszym na liście
rezerwowej). Do 20 miejsca brakło
mu raptem 0,04 pkt. (został oceniony
na 32,89 pkt.), do 19 pozycji – tylko
0,09 pkt.
Ranking nie jest jeszcze ostateczny. Teraz jest czas na odwołania. Miasto nie zamierza odpuścić tej sposobności na zmianę pozycji projektu na
liście przedsięwzięć przeznaczonych
do dofinansowania.
/bw/

Atrakcyjny
plac zabaw

Krąg poczeka na remont, za to
gr untownej o dnowie p o ddany
zos t anie pobliski plac zabaw.
Niebawem pojawią się na nim
pracownicy firmy Color-Sport z
Bierunia, zwycięzcy przetargu na
modernizację placu. Zamontują
nowe ur z ądze nia z ab awowe i
ławki, odnowią huśtawki, karuzele
i piaskownicę. Podłoże zostanie
wyłożone gumowym granulatem.
Teren zostanie ogrodzony.
Na odnowionym, dużo bardziej
atrakcyjnym, placu dzieci będą mogły się bawić prawdopodobnie jeszcze w pierwszej połowie wakacji.
Koszt inwestycji to 360 tys. zł.

śladem naszych publikacji

Ponad 4 tysiące górniczych emerytów przystąpiło – bądź ma
taki zamiar – do sądowej batalii o przywrócenie tony węgla
z przysługującego im deputatu

4

z knurowskiej kancelarii prawnej.
- W sumie u prawników złożonych
zostało ponad 4 tysiące pełnomocnictw – mówi Franciszek Szafarz,
jeden z tysięcy poszkodowanych,
inicjator akcji. – Starania o odzyskanie należnego deputatu chcą podjąć
emeryci nie tylko z Knurowa i okolic,
ale też Rybnika, Zabrza, Mikołowa,
a nawet Czechowic-Dziedzic.
Jak podkreślają inicjatorzy akcji,
starają się pokazać sposób, w jaki
można się starać odzyskać utracony
przywilej. Jednak każdy z poszkodowanych musi zdecydować indywidualnie, czy skorzystać z takiej drogi
prawnej, czy nie.
- To osobista decyzja, nikt z nas do
niczego nikogo nie przymusza – zaznacza Szafarz. – Kto chce, to może, ale nie

Od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe
przepisy o karcie parkingowej dla osób
niepełnosprawnych
Sejm zmienił przepisy dotyczące kart parkingowych. Organem
wydającym takie dokumenty będzie przewodniczący powiatowego
zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Kartę parkingową
– uprawniającą do parkowania na
tzw. kopertach – będą mogły otrzymać wyłącznie osoby ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla osób do 16 roku
życia, które nie mają w orzeczeniu
ok reślonego stopn ia n iepe ł nosprawności, warunkiem otrzymania karty parkingowej będzie ograniczona możliwość poruszania się.
Osoba spełniająca pow yższe
warunki otrzyma imienną kartę

musi, składać pozew. Może skorzystać
z usług dowolnego adwokata.
Pierwsze wyroki po myśli emerytów do dobry znak. Jednak nie należy
się cieszyć przedwcześnie.
- Do całkowitego zwycięstwa
droga jest daleka – zastrzega Szafarz. – Drugiej stronie przysługuje
odwołanie. Trudno przypuszczać,
by w tak ważnej sprawie oddała ją
walkowerem.
Zainteresowani mogą uzyskać
szczegółowe informacje bezpośrednio w kancelarii prawnej.
- To najlepszy sposób poznania
możliwości działania, ich atutów
i wad – dodaje Szafarz. – Więcej
wiedząc łatwiej podjąć przemyślaną
decyzję...

parkingową. Będzie ona wydawana
dla osoby prywatnej na czas określony, w oparciu o okres ważności
posiadanego orzeczenia, ale nie
dłużej niż na 5 lat.
Wydawanie kart parkingowych
od 1 lipca 2014 r. odbywać się będzie
w Miejskim Zespole ds. Orzekania o
Niepełnosprawności, mieszczącym
się w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej
20 (tel. 32 230 26 90, fax 32 232 99
10), który obsługuje też mieszkańców powiatu gliwickiego.
Obecnie obowiązujące karty
parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 r.
/sisp, bw/

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Za mało
pojemników

- Chciałabym zwrócić uwagę na
zbyt małą ilość pojemników na psie
odchody na terenie miasta. O wiele
więcej jest znaków „zakaz wyprowadzania psów”. Może zamiast tak
z akaz y wa ć i c h w yp r owa dz ania,
powinno się te tablice zastąpić pojemnikami, aby każdy właściciel psa
mógł po nim sprzątać?
Mieszkanka Knurowa

Nie jeździć
po zebrze

Zamach na świętość
Mowa o głośnej medialnie –
m.in. za pośrednictwem Przeglądu
– sprawie ograniczenia deputatu
należnego górniczym emerytom,
wprowadzonego na początku lutego
przez Kompanię Węglową SA.
Czujący się pokrzywdzeni emeryci skrzyknęli się i podjęli sądowe
starania o przywrócenie deputatu
do poprzedniego wymiaru. W maju
przed gliwickim sądem odbyły się
pierwsze rozprawy. Wyroki (nieprawomocne) są po myśli byłych
górników.
W ubiegły czwartek w knurowskim klubie Gama odbyło się spotkanie podsumowujące efekty dotychczasowych działań. Poinformowali
o nich przedstawiciele grupy inicjatywnej i mecenas Michał Zapart

Karty
parkingowe
po nowemu

- Pisaliście o tym, ale trzeba powtórzyć: przejście dla pieszych jest
dla pieszych, więc rowerzyści nie
powinni po nich przejeżdżać, jeśli
chcą być traktowani jak piesi. To
nagminna praktyka, że rowerzyści
przejeżdżają „zebrę” (oczywiście
mam na myśli w poprzek jezdni)
w przekonaniu, że przysługują im
takie same prawa jak pieszym. A
to nieprawda! Gdy jadą, są traktowani przez przepisy jak kierujący.
W przypadku jakiejś stłuczki odpowiedzą jak kierowcy, a nie jak piesi.
Więc rada: przed „zebrą” zejść z roweru i przejść po pasach. Napiszcie
o tym jeszcze raz.
Kierowca

32 332 63 77

Oszust nie tylko
za drzwiami

- Piszecie (i dobrze!) o oszustach-domokrążcach, którzy wciskają ludziom
nowe umowy na prąd, kablówkę, liczniki wody... Ale oni czają się niekoniecznie
za progiem. Nie ma dnia, żebym nie
odebrał telefonu, gdzie po drugiej stronie kabla miły, zazwyczaj kobiecy, głos
obiecuje lepsze warunki na telefon bądź
telewizję. Z reguły nie mówią wprost,
z jakiej są firmy. Na przykład podają,
że są z „telekomunikacji”, co wcale
nie znaczy, że z TP SA (teraz Orange).
Te niedopowiedzenia mają znaczenie.
Człowiek pomyśli, że to przedstawiciel z
jego firmy, zgodzi się na nowe warunki,
a potem okazuje się, że zawarł umowę
z zupełnie innym operatorem. A potem
człowieku płacz lub płać... Osobiście
mam na to sposób: proszę o projekt
umowy na piśmie. Zazwyczaj słyszę,
że się nie da, bo tak nie robią albo nie
mogą wysłać. No i to dla mnie sygnał,
że to nie jest czysta gra. Stara, dobra
zasada: wszystko na piśmie, na gębę
to tylko krem...
Grzegorz

Będzie ścieżka?

- Ta nowa droga, co ma powstać za
Tesco, w stronę Szczygłowic, to będzie
ze ścieżką rowerową? Fajnie by było.
Aż się prosi, żeby tak zrobić.
Rowerzystka z Knurowa
Not. bw

reklama

/bw/
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Trudno zgadnąć jakim cudem, ale specjaliści od organizacji
ruchu drogowego sprezentowali kierowcom przepisową pułapkę

KNURÓW

Przypadek
czy nieuczciwa
konkurencja?

W niedzielny poranek mieszkańców
okolic ul. Kołłątaja w Szczygłowicach
obudziła drażniąca nos chmura dymu
i światła zastępów Straży Pożarnej.
− Wystraszyłam się, że to jakieś
mieszkanie się pali, ale to samochód
płonął − opowiada pani Maria
mieszkająca nieopodal. − Podobno ktoś
go podpalił...

Po jakie licho
ten zakaz?
– Przy targowisku od strony przystanku
powstały nowe miejsca parkingowe. Tylko jak
do nich dojechać, skoro stoją tam znaki, które
tego zabraniają? – docieka nasz Czytelnik,
pan Mariusz
Zmodernizowana część targowiska została oddana do użytku
na początku marca. Przy obiekcie
powstało też kilka nowych miejsc
parkingowych. Problem w tym, że
aby się do nich dostać, trzeba złamać
przepisy.
– Raz tam parkowałem, akurat
niedaleko stali policjanci. Zdroworozsądkowo podeszli do sprawy.
Wiadomo, miejsca parkingowe są w
cenie, a w przypadku tych ktoś czegoś
dobrze nie przemyślał. Policjanci nie
straszyli mandatem, tylko powiedzieli: „Idź pan z tym do... Przeglądu” – mówi knurowianin.
Gdzie przyczyna kłopotu? Otóż
(jadąc od strony osiedla) skręcając
w prawo tuż za parkingiem dla
klientów pływalni aQuaRelax nie
możemy przejechać przez przystanek ze względu na znak zakazu
ruchu w obu kierunkach (za wyjątkiem autobusów i zaopatrzenia).
Z kolei za wysepką, przy której
zatrzymują się pojazdy komunikacji
miejskiej, znajduje się zakaz skrętu
w prawo. To akurat nie powinno
nikogo dziwić, biorąc pod uwagę,
że właśnie z tego miejsca autobusy
włączają się do ruchu drogowego.
Oba znaki powodują jednak, że bez
łamania przepisów drogowych można
skorzystać z miejsc parkingowych wyłącznie za przejściem dla pieszych, prowadzącym na nową część targowiska.

Gdy spojrzeć na „zakazane”
miejsca pa rk ingowe, w idać, że
niemal non-stop są zajęte. Wygląda na to, że przepisy (nieżyciowe)
przegrywają z praktyką (zdroworozsądkową)...
Pan Mariusz mówi, że trafił na
policjantów, którzy nie wierzą ślepo
w literę prawa, ale czują jego ducha.
Co jednak wówczas, gdy trafi się na
mundurowych, którzy nie mają takiego wyczucia i potraktują przepisy
dosłownie?
- Czy mają prawo wlepić na mandat? – docieka.
- Tak, ponieważ zakaz jest zakazem. Obowiązuje, oczywiście
poza pewnymi wyjątkami, które są
wskazane na tabliczce pod znakiem
– wyjaśnia Janusz Szydło, policjant z
gliwickiej drogówki. – W tym jednak
wypadku wstrzymywałbym się przed
taką formą egzekucji. Poprzestałbym raczej na pouczeniu, ponieważ
– zgodnie z kodeksem wykroczeń –
ono też jest formą kary. Dlaczego tak?
Ponieważ akurat w tym miejscu znaki
umieszczone są w bardzo niefortunny

sposób, a właściciele sklepów czy też
dostawcy towarów muszą się tam dostać. Niestety, nie mogą tego zrobić bez
łamania przepisów ruchu drogowego.
Problem znany jest urzędnikom.
Jak zapewniają, pracują nad jego
wyeliminowaniem.
– Mamy opracowany projekt
zmiany organizacji ruchu drogowego w tym miejscu. W taki sposób,
aby bez łamania przepisów zapewnić bezpieczny przejazd autobusów
komunikacji miejskiej i dojazd do
miejsc parkingowych – informuje
Ewa Szczypka z Urzędu Miasta w
Knurowie, naczelnik Wydziału Inwestycji. – Jednak nim rozpoczniemy jakiekolwiek prace, musimy
uzyskać pozwolenie na wykonanie
robót budowlanych.
Według naczelnik Szczypki odpowiednie dokumenty powinny być
w rękach urzędników we wrześniu.
Wówczas mogą rozpocząć się prace.
Do tego czasu kierowcy muszą liczyć
na zdrowy rozsądek i życiowe podejście policjantów...

chodu spłonął stragan, na którym
handlował warzywami i owocami,
teraz auto. To nie może być przypadek − przekonuje szczygłowiczanin.
Jeden z naszych rozmówców
sugeruje, że pożar to skutek działań
nieuczciwej konkurencji i podobno
terroryzowania sprzedawców warzyw i owoców przez innego z handlujących. Podłożony ogień miałby
skutecznie zniechęcić do handlu w
Szczygłowicach.
− Facet, który za tym stoi, siedział w więzieniu za narkotyki,
teraz zajął się handlem. Przegania
wszystkich sprzedających, a bardziej
opornych straszy − opowiada nasz
rozmówca. − Okoliczni sadownicy
boją się przyjeżdżać do Szczygłowic!
Jesteśmy wzburzeni!
Gdyby podejrzenia szczygłowiczanina okazały się prawdziwe, za
zniszczenie mienia grozi do 5 lat
pozbawienia wolności, za zastraszanie i groźby karalne do lat 3.
Niestety, mimo wielokrotnych
prób, do chwili zamknięcia wydania
nie udało nam się skontaktować z
właścicielem spalonego pojazdu.
jb

Ogień strawił znaczną
część „dostawczaka”

Foto: Justyna Bajko

KNURÓW. NIE SPOSÓB ZAPARKOWAĆ PRZY NOWEJ HALI
TARGOWEJ BEZ ŁAMANIA PRZEPISÓW

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
w Knurowie otrzymała zgłoszenie o
4 rano. Samochód dostawczy stał zaparkowany niedaleko ciągu sklepów.
Właściciel dowiedział się o utracie
pojazdu dopiero w momencie, gdy do
jego drzwi zapukała policja. Dlaczego
samochód się zapalił?
− Przyczyna jest nieustalona −
mówi enigmatycznie Wojciech Gąsior, dowódca JRG.
Mieszkańcy Szczygłowic podejrzewają podpalenie.
− Samochód nie mógł ot tak spłonąć, jeszcze w środku nocy! Może ktoś
mu w tym pomógł? − zastanawia się
jeden z nich.
Policja nie potwierdza tych rewelacji.
− W takim przypadku mielibyśmy do czynienia ze zniszczeniem
mienia, które ścigane jest na wniosek
poszkodowanego. Nie otrzymaliśmy
zgłoszenia od właściciela spalonego
pojazdu − tłumaczy Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie.
Hipoteza podpalenia ma w Szczygłowicach wielu zwolenników.
− Wcześniej właścicielowi samo-

serdeczności

DC

Sprostowanie
49 to nie liczba uczestników (jak błędnie napisaliśmy w artykule pt. „Z
wędką po nagrody”), lecz dzieci, którym udało się złowić choć jedną rybę.
W rzeczywistości w zawodach wędkarskich na stawie Moczury udział wzięło
181 dzieci. Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja
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Na początku była
babcia Teodozja
Kiedyś starszy kapłan zapytał księdza
Grzegorza Wieczorka kim chce być:
księdzem czy świętym. Odpowiedział:
„Chciałbym być świętym księdzem”.
17 maja z rąk arcybiskupa Wiktora
Skworca, ks. Grzegorz przyjął święcenia
kapłańskie

Foto: Wojciech Mateusiak

Grzegorz Wieczorek przyjął święcenia kapłańskie 17 maja

czorek jest pierwszym kapłanem
z parafii św. Antoniego w Krywałdzie. Pierwszy proboszcz parafii, ks.
Marian Śliwiński często powtarzał
ministrantom, żeby wpatrywali się
w krzyż i ołtarz, bo któryś z nich
może zostać kapłanem.
− Upłynęły 33 lata od tych słów
i w końcu nasze modlitwy o powoła-

foto-migawka
Foto: Archiwum ZSP w Krywałdzie

Futbol, przeciąganie liny, wyścigi sprinterskie, gry i zabawy zręcznościowe, a także motorowe przejażdżki, loteria
fantowa i smakowanie pysznych wypieków złożyły się na sobotni Festyn Sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Krywałdzie. W zawodach świetnie bawiły się zarówno dzieci, jak i dorośli. Gromkie brawa zebrały uczennice klas
I, II, V i VI ze szkoły tańca prowadzonej przez Jolantę Cybulską. Organizacja imprezy jest zasługą Rady Rodziców,
nauczycieli i pracowników placówki, sponsorów – Jana Furgoła, Mieczysława Gołębia oraz państwa Borkowskich
i Weinsteinów – a także MOSiR-u i Centrum Kultury w Knurowie.

/b/
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Chrystusa i będę chciał być kapłanem
na własną rękę. A przecież nie o to
chodzi – powinienem robić to, co dla
mnie planuje Bóg, a nie to, co mi się
podoba.
Powołanie jest łaską, przychodzi
do wybranych. Współczesny ksiądz
powinien być znakiem nadziei, znakiem Bożej miłości. Ludzkim spojrzeniem ogarniać słabość świata.
− Bycie księdzem to tylko środek
do tego, bym kiedyś mógł być razem
z Panem Bogiem w Niebie − mówi
ksiądz Grzegorz. − Chciałbym być
świętym księdzem, który pomimo

wielu różnych wad i słabości będzie
nie tylko kapłanem dla ludzi, ale
na początku dobrym i kulturalnym
człowiekiem, który wie, że świętość
polega na niepoddawaniu się w walce
z grzechami.
Ksiądz Grzegorz niedługo trafi
na swoją pierwszą parafię.
− Niech na Twej kapłańskiej drodze, zawsze towarzyszy Ci modlitwa
tych, spośród których wyszedłeś − mówili w czasie mszy prymicyjnej wierni z Krywałdu, nie kryjąc wzruszenia
z daru powołania księdza Grzegorza.
Justyna Bajko

WIZYTÓWKA

Jak gimnazjalista z profesorem
Marcin Kleibert z Miejskiego Gimnazjum
nr 3 miał reprezentować Polskę podczas
Światowej Rady Młodych Ambasadorów
Wody w Stambule. Niestety, konferencję
odwołano z powodu zamieszek, jakie
ogarnęły Turcję

Foto: arch. MG-3

Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękami przed
kapłaństwem w proch padam, i przed
kapłaństwem klękam − ksiądz Jan
Twardowski pisał te słowa u schyłku
życia. Do końca nie potrafił zrozumieć tajemnicy powołania i daru,
jakim jest bycie szafarzem Bożych
Tajemnic. Ksiądz Grzegorz Wie-

nie zostały wysłuchane − cieszą się
parafianie.
Ksiądz Grzegorz urodził się 12
marca 1989 roku w Knurowie. Ma
dwie starsze siostry: Aleksandrę
i Dominikę oraz młodszego brata
Bartosza. Pierwsze edukacyjne kroki
stawiał w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3, potem było Miejskie Gimnazjum nr 2 i ZS im. I. J. Paderewskiego.
Knurowianin zawsze starał się być
blisko Pana Boga.
− Moim wzorem wiary i ufności
Panu Bogu była moja babcia Teodozja
− realny przykład dobroci i głębokiej
wiary − podkreśla ksiądz Wieczorek.
Głos wzywający do pójścia za
Chrystusem knurowianin usłyszał
w drugiej klasie liceum. Głos naglący
i niespodziewany. Marzenia o białym
fartuchu farmaceuty zamienił na
czarną sutannę. Po sześciu latach
studiów w Wyższym Seminarium
Duchownym ksiądz Grzegorz w katedrze katowickiej przyjął święcenia
prezbiteratu. Jak wspomina ten
moment?
− Czułem wielkie przejęcie. To
niesamowite przeżycie, kiedy biskup
udzielał mi sakramentu kapłaństwa,
wiedziałem, że to najważniejszy
moment w moim życiu. Że od tej
chwili będę księdzem już na zawsze nawet po śmierci − opowiada ksiądz
Wieczorek. − Czułem wielki pokój
w sercu – wiedziałem, że Pan Bóg jest
przy mnie bardzo blisko. Ale byłem
również świadomy, że od święceń
spoczywa na mnie wielka odpowiedzialność za ludzi, których przecież
będę kierował na drogę prowadzącą
do Pana Boga.
Ksiądz Grzegorz zaufał drodze,
takiej na jakiej Bóg go postawił. Wie,
że nie będzie łatwo. Czasami pojawiają się obawy jak poradzi sobie
w parafii, czy wierni go zaakceptują.
− Ale wiem, że mam od Pana
Boga dar, z którego, kiedy tylko
chcę, mogę czerpać i dzięki temu we
wszystkim, co robię, nie jestem sam
– mam pod ręką Jezusa − podkreśla
kapłan. − Boję się tego, że kiedyś zapomnę o tym, że działam w imieniu

Zostanie lekarzem i pomoc ludziom to marzenie Marcina Kleiberta

Już samo zaproszenie do udziału
w międzynarodowej konferencji jest
dla Marcina sporym sukcesem i miłym zwieńczeniem jego dotychczasowych osiągnięć. Warto wspomnieć,
że jego kandydaturę zaaprobowało
Ministerstwo Środowiska.
Rolą dwuosobowej delegacji,
w której znalazł się knurowianin,
było przygotowanie krótkiej prezentacji, którą miała później omówić
przed przedstawicielami krajów
i rządów całego świata.
– Niestety, konferencję odwołano
z powodu zamieszek, jakie ogarnęły
Turcję – poinformowała dyrektor
MG–3, Krystyna Dziedzic.
Szkoda, bo udział w Radzie Ambasadorów Wody był doskonałą
okazją do poznania kultury i kuchni
tureckiej, zobaczenia najważniejszych zabytków. Knurowianin miał
też zasiąść na widowni jednego z tureckich programów telewizyjnych.
Marcin, mimo młodego wieku,
współpracuje z profesorami i doktorantami biologii – mistrzami w swej
specjalizacji. Jak to możliwe?
Wszystko dzięki nauczycielce
biologii, Barbarze Bismor, która rok
temu zgłosiła uczniów do udziału
w cyklu edukacyjnym, organizowanym przez Pracownię Biologii
Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Zwieńczeniem projektu był konkurs, w którym Marcin z koleżanką

Anną Szewczyk zajęli II miejsce.
Po wycieczce do Warszawy, zorganizowanej dla członków Akademii
Młodych Biologów „Lykeon”, koordynatorzy zaprosili gimnazjalistę do
udziału w wyjątkowym programie.
Od września 2013 roku knurowianin
zdobywa ogólną wiedzę przyrodniczą w czasie zajęć, warsztatów i seminariów, a także przygotowuje pracę
badawczą pod opieką doktorantów
i pracowników Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
– Dzięki programowi młodzi
naukowcy uczestniczą w wielu wyjazdach – informują nauczyciele
Marcina. – Tylko w tym roku odwiedzili m.in. Wrocław, Dolinę Baryczy,
Kraków i Warszawę.
Udział w Światowej Radzie Młodych Ambasadorów Wody w Turcji
miał być naturalną konsekwencją
działań gimnazjalisty i zachętą do
dalszej pracy.
Marcin nie spoczy wa jednak
na laurach. Jego drużyna zwyciężyła w Rejonowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy PCK. Niedawno
uczeń został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Biologii.
Nauczyciele z MG–3 nie kryją
dumy z sukcesów podopiecznego.
On zaś przyznaje, że chciałby zostać
lekarzem i pomagać ludziom.
/pg/
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SZCZYGŁOWICE. BUDOWA MOSTU NA BIERAWCE DOBIEGŁA KOŃCA

Imponujący finisz
inwestycji
Foto: arch. Banimex

Most-przepust na Bierawce, który uchroni przed zalaniem
pogranicze Knurowa i Czerwionki-Leszczyn, kosztował
Kompanię Węglową 8,1 mln zł. Inwestycja umożliwi kopalni
odblokowanie eksploatacji cennych pokładów węgla, jednak
zyski z wydobycia czerpać będzie Jastrzębska Spółka Węglowa
Bierawka płynie już częściowo w nowym korycie

Mieszkańcy starej części Szczygłowic nie muszą się już obawiać
ulewnych deszczów. Wcześniej wezbrana Bierawka zalewała ich posesje,
a nurt rzeki niósł ze sobą wszystko, co
napotkał na drodze. Nic więc dziwnego, że wraki lodówek czy pralek
skutecznie zapychały zapadnięty na

skutek szkód górniczych przepust
pod wiaduktem kolejowym.
Kompania Węglowa postanowiła uporać się z tym problemem.
Sfinansowała kilkuetapowe zadanie,
w którym m.in. powstał most mierzący 70 m długości i 8 m rozpiętości,
podwyższono prawe obwałowanie

Bierawki, zabezpieczono kory to
powyżej wlotu do przepustu oraz
przebudowano przepompownię wód
na potoku Szczygłowickim.
Będzińska firma Banimex przełożyła koryto rzeki na długości 130
m i ubezpieczyła je materacami siatkowo-kamiennymi. Końca dobiegły

prace projektowe związane z nadbudową ul. Zwycięstwa na długości 400
m wraz z budową zbiornika retencyjnego na potoku Szczygłowickim.
To wszystko ma zminimalizować skutki eksploatacji i umożliwić
wydobycie cennych pokładów węgla.

Zyski będzie z tego czerpać już nie
Kompania Węglowa, a Jastrzębska
Spółka Węglowa, która wyraziła chęć
kupna obu ruchów KWK „Knurów-Szczygłowice”.
/pg/

Foto: arch. Banimex

Stary przepust (po lewej) nie spełniał swojego zadania. Nowy most uchroni przed zalaniem pobliskie posesje

GLIWICE. STUDENCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA PÓŁMETKU
PRAC NAD BOLIDEM

Wyścig z czasem
Do sierpniowych zawodów Formuły
Student pozostało już niewiele czasu,
dlatego członkowie koła naukowego
PolSl Racing z Politechniki Śląskiej
w Gliwicach zwiększyli obroty w pracy
nad bolidem
Młodzi naukowcy (są wśród nich
knurowianie) pragną stworzyć najszybszy studencki pojazd w Polsce,

a może nawet na świecie. Znaczną
część pracy mają już za sobą. Poprawili projekt poszycia, które oprócz
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właściwości aerodynamicznych,
zwraca uwagę estetyczną, sportową
stylizacją. Karoseria została wzbogacona o nowoczesny, nieco agresywny
design.
Studenci inspirowali się kształtami kultowych bolidów sprzed lat
i nowoczesnymi trendami w projektowaniu samochodów sportowych.
Pojazd będzie mierzył 3 metry
długości, 1,5 metra szerokości i 1,25
m wysokości przy wadze zaledwie
250 kg.
- Planowaną jednostką napędową
jest 120-konny silnik z Hondy CBR
600 - zdradzają konstruktorzy. - To
pozwoli bolidowi rozpędzić się do 100
km/h w zaledwie 4 sekundy!
O ile do produkcji poszycia
wszystko jest już gotowe, to studenci

Bolid studentów Politechniki Śląskiej to połączenie klasyki
z nowoczesnością

wciąż potrzebują jednostki napędowej, felg, opon, elementów elektroniki, a także wyposażenia kierowcy.
Nie są w stanie sami sfinansować tak
ambitnego przedsięwzięcia. Liczą, że

z pomocą firm uda im się osiągnąć
cel i wystartować w prestiżowym
wyścigu na torze Riccardo Paletti we
Włoszech.
/g/
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KNURÓW. LAUREACI ZAŚPIEWALI W DOMU KULTURY

Wrażliwość na podium
Po dwóch dniach przesłuchań jury wyłoniło zwycięzców XIX
Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej.
W poniedziałek odbył się koncert laureatów
Wyniki:

Laureatom festiwalu gratulowali dyrektor gimnazjalnej „Trójki”
Krystyna Dziedzic i wicedyrektor Centrum Kultury Mariusz Kowalczyk

Przesłuchania odbyły się 20 i 21
maja. Udział wzięło 79 osób. Uczestnicy konkursu mieli tylko kilka
minut, żeby zachwycić jury. Tych,
którym ta sztuka udała się najlepiej,
zaproszono na koncert laureatów.
Z rąk Krystyny Dziedzic, dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 3 i Mariusza Kowalczyka, wicedyrektora
Centrum Kultury otrzymali dyplomy
i statuetki.
W kategorii gimnazjum pierwsze
miejsce na podium zajęła Magdalena
Pindur z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach. Magdalena
z niezwykłą wrażliwością zaśpiewała
informacja własna wydawcy

trudną interpretacyjnie piosenkę
grupy Radiohead „Creep”, potwierdzając słuszność decyzji jury.
− Chyba mamy nową gwiazdę −
mówił Tomasz, obserwujący koncert.
− Piękne wykonanie!
Knurowianie również pokazali
klasę, choć tym razem stawali na
niższych miejscach podium.
Festiwal zorganizowało Miejskie
Gimnazjum nr 3 i Centrum Kultury. Honorowym patronatem objęli
imprezę prezydent Knurowa Adam
Rams i starosta gliwicki Michał
Nieszporek.
Tekst i foto: Justyna Bajko

SOLIŚCI. Szkoły podstawowe klasy
I-III. I miejsce: Radosław Grabiec
− SP-41 Gliwice; II miejsce: Maria
Porszke − SP-28 Rybnik; III miejsce:
Julia Karczewska − SP-28 Gliwice.
Szko ł y pods t awowe k las y I V-V I.
I miejsce: Natalia Terefełko − SP-13
Rybnik; II miejsca ex aequo: Elisabeth
Pryka − Centrum Muzycznego Muzyka
Ruch Rybnik; Michalina Porszke −
SP-28 Rybnik; III miejsca ex aequo:
Paulina Bielecka − SP-9 Gliwice, Julia
Hemmerling − MSP-7 Knurów.
Gimnazja. I miejsce: Magdalena Pindur − ZSP Paniówki; II miejsca ex
aequo: Weronika Dykacz − Młodzieżowy Dom Kultury Gliwice, Aleksandra
Śmieja − MG-3 Knurów; III miejsca
ex aequo: Alex Pulda − Młodzieżowy
Dom Kultury Gliwice, Natalia Kuban −
MG Zawiercie; wyróżnienia ex aequo:
Sz ymon Piontek− ZSP Paniówk i,
Wiktoria Dworok− Miejski Ośrodek
Kultury Żory, wyróżnienie za akompaniament: Paweł Gwóźdź − MOK Żory.
Szkoły ponadgimnazjalne. I miejsce:
Magdalena Pawełek − IV LO Rybnik; II
miejsca ex aequo: Justyna Kwaśniok

− VII LO Gliwice, Julia Lisoń − Prywatna
Szkoła Muzyczna VENOS Studio Zabrze;
III miejsce: nie przyznano; wyróżnienia
ex aequo: Marzena Dębska − II LO Rybnik, Dominika Kozak − MOK Żory.
ZESPOŁY WOKALNE I WOKALNO - INSTRUMENTALNE. Szkoły podstawowe
klasy I–III. I miejsca ex aequo: „Sikorki”
− SP-41 Gliwice, „Los Pajaritos” − Studio
Artystyczne Maciej Zabrze.
Gimnazja. I miejsce: „Royal Family”
− MG-11 Gliwice; II miejsce: „Gwiaz-

deczki” − Stowarzyszenie Miłośników
Kultury Ludowej Przygoda Rybnik; III
miejsce: „Magic Voice” − MOK Żory;
wyróżnienie: duet Weronika Ciućka
i Samuel Szulik − Gimnazjum Sportowego nr 1 Rybnik.
Szkoły ponadgimnazjalne. I miejsce:
„Meow” − Szkoły Techniczno-Informatyczne Technikum Nr 1 Gliwice.
CHÓRY. I miejsce: Chór „G1 FORT-E”
− MG-1 Zawiercie; II miejsce: „ Parole
Melodiche” − GP Szuszec.

PILCHOWICE

Sztandar dla wspólnego dobra

– Sztandar jest szlachetnym wyrazem sposobu identyfikacji, znakiem
poszukiwania tożsamości – mówił biskup gliwicki Jan Kopiec święcąc nowy
sztandar gminy Pilchowice
Z inicjatywą ustanowienia sztandaru wystąpiła wójt Joanna Kołoczek-Wybierek. Uroczystość stanowiła
udany finał starań. Odbyła się w ubiegłą środę. Rozpoczęła się w miejscowym kościele pod wezwaniem Ścięcia
św. Jana Chrzciciela, zakończyła
podczas, utrzymanej w podniosłym
tonie, sesji Rady Gminy.
Nabożeństw u przewodniczył
bp Kopiec. W homilii przypomniał
o powinnościach władzy.
– Wspólnota potrzebuje fundamentów. Gromadzi się wokół niezbywalnych idei, mając na uwadze dobro
wspólne. Obecnie pojęcie to jest przyprószone niedojrzałością. A o to dobro
wspólne nieustannie trzeba dbać i zabiegać. Wszyscy musimy działać dla
wspólnego dobra. Byśmy nie skarleli
–mówił biskup gliwicki Jan Kopiec. –
Życzę, szczególnie władzom gminnym
i samorządowym, nowej siły, nowego
przekonania, że warto, że stać nas na
coś dobrego.
Po nabożeństwie zebrani udali
się przed Urząd Gminy. Chwilę później nastąpiło podniesienie flag – na
szczytach masztów znalazły się flagi
Pilchowic, Polski i Unii Europejskiej.
W uroczystości uczestniczyło
wielu mieszkańców. Nie zabrakło
przedstawicieli okolicznych samorządów, organizacji społecznych i służb
mundurowych. Knurów reprezentował prezydent Adam Rams, gminę
Gierałtowice – wójt Joachim Bargiel,
powiat gliwicki – starosta Michał
Nieszporek, przewodniczący Rady
Powiatu Tadeusz Mamok i wicestarosta Waldemar Dombek.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Magdalena Pindur z Paniówek- zdobywczyni pierwszego miejsca
w kategorii gimazjum

Tuż po poświęceniu: wójt Joanna Kołoczek-Wybierek przekazuje
sztandar pocztowi sztandarowemu
Na prawym płacie sztandaru znajduje się godło Polski. Na lewej stronie
umieszczono herb gminy - czarnego rumaka przebitego złotą włócznią.

Przed Urzędem Gminy wzniesiono flagi Pilchowic, Polski
i Unii Europejskiej
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SZCZYGŁOWICE. WĘDKARSKIE ZAWODY O PUCHAR PREZYDENTA

Ryby nie przepadają za upałem

Trzydziestu wędkarzy stawiło się nad staw Jaskinia, by
rywalizować w Zawodach o Puchar Prezydenta Knurowa
Zawody odbyły się w niedzielę.
Zostały zorganizowane przez Koło
Wędkarskie przy KWK Szczygłowice
i samorząd Knurowa.
Piękna, słoneczna pogoda zadowoliłaby każdego. Prawie...
– Kicha, w taki upał rybki nie za
bardzo biorą – skarżyli się niektórzy
wędkarze.
– Jeśli już to te małe, niedoświadczone – śmiał się jeden z nich, szczygłowiczanin Marcin Wesołowski.
Mimo wszystko dawały złapać się
i większe okazy. Spośród 30 uczestni-

ków połowem pochwalić się mogło 21
wędkarzy.
Szczególne powody do satysfakcji
miał Wiesław Mastalerz. Złapane
przezeń ryby dały mu zwycięstwo
i puchar. Drugie miejsce zajął Sebastian Szewczyk, a trzecie Stefan
Pikus.
Przyjemność wręczenia nagród
najlepszym mieli wiceprezydent
Knurowa Piotr Surówka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Pach,
Joachim Machulik – przewodniczący
Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji

i Promocji Zdrowia oraz Krzysztof Stolarek – dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Satysfakcji z przebiegu zawodów
nie krył Leszek Rejkowicz, prezes
Koła Węd karsk iego przy K WK
Szczygłowice.
– Fakt, bywają lepsze dni do
wędkowania, ale mimo wszystko nie
było źle – przyznał Przeglądowi. –
Największe powody do radości mają
zwycięzcy, ale pozostali uczestnicy,
a także organizatorzy i kibice, w przyjemny sposób spędzili niedzielne

– To było przyjemne popołudnie – zgodnie ocenili wędkarze i organizatorzy zawodów

Przeszło cztery dekady działalności prezesa Leszka Rejkowicza
w Kole Wędkarskim przy KWK docenili samorządowcy; słowa
uznania podkreślił okazały puchar

przedpołudnie. Takie relaksujące oderwanie się od nerwowej rzeczywistości
jest bezcenne...
Prezes Rejkowicz szefuje szczygłowickiemu kołu od 8 lat, ale związany z nim jest znacznie dłużej.
– Od 1973 roku, czyli już 41 lat –
precyzuje.
Aktywną działalność docenili
samorządowcy. Z rąk wiceprezydenta Piotra Surówki i wiceprzewodniczącego RM Jerzego Pacha otrzymał

okazały puchar.
– To symboliczny dowód uznania
za całokształt działalności – podkreślił wiceprezydent Surówka.
Zawody zakończyło wspólne
smakowanie przez wędkarzy pieczonych... kiełbasek.
– Ale jak ktoś ma ochotę na karpia, to zaraz złowimy – śmiali się, rozglądając za amatorami ryb. – Nawet
w ten upał...
/bw/
Foto: Bogusław Wilk

Zwycięzca zawodów, Wiesław Mastalerz, przyjmuje zasłużone
gratulacje i puchar

KNURÓW

Dzień Śląski na drodze do sukcesu
Występy dzieci i laureatów konkursu „Ślązak Roku”, wystawa
regionalnych strojów i smakowanie tradycyjnych potraw
złożyły się na „Dzień Śląski” zorganizowany przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
Impreza odbyła się w ubiegłą
środę w Protosie.
Na „dzień dobry” uczniowie podstawowej „Dwójki” zaprezentowali

przedstawienie. To samo, które zrobiło furorę podczas ubiegłorocznej
„Biesiady u Tereski”. Dzieje Knurowa
i Górnego Śląska przypominał Bogu-

Sporą ciekawość, zwłaszcza u młodszych, wzbudziła wystawa
sprzętów codziennego użytku, z których korzystało się
przed wielu laty
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sław Szyguła, kustosz knurowskiej
Izby Tradycji.
Ogromnym przeżyciem dla zebranych były wystąpienia laureatek
konkursu „Ślązak Roku” – Stefanii
Grzegorzycy i Marty Twardzik. Panie
wraz z Andrzejem Wolnym zaprezentowały tradycyjne śląskie stroje,
w żywy i ciekawy sposób omawiając
ich historię na przestrzeni wieków.
Dodatkową atrakcją środowej
imprezy były wystawy śląskich potraw oraz sprzętów codziennego
użytku, z jakich korzystało się przed
kilkunastoma i kilkudziesięcioma
latami.
Impreza to część projektu unijnego „Aktywność drogą do sukcesu”
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
– Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 29 osób zagrożonych
wykluczeniem, które zakwalifikowały

Interesującą historię śląskich strojów omówiły Stefania Grzegorzyca
i Marta Twardzik

się do projektu – wyjaśnia Danuta
Gawrońska, zastępca dy rektora
MOPS.
Sam projekt jest realizowany po
raz szósty. Rozpoczął się 1 stycznia,
potrwa do 28 lutego 2015 r.
– Do tej pory w jego ramach

organizowaliśmy festyny – dodaje
wicedyrektor Gawrońska. – Tym
razem przyjęliśmy inną formułę. Stąd
pomysł pokazania tradycji naszego
pięknego regionu.

DC
Foto: Dawid Ciepliński
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rozrywka nr 24

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Joanna Zygmunt z Knurowa

ur. 1.06.2014 r., 3510 g, 53 cm

Elżbieta Szczurek z Knurowa

ur. 2.06.2014 r., 2800 g, 49 cm

Brajan Zając z Knurowa

ur. 3.06.2014 r., 3380 g, 52 cm

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

rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 22/2014 brzmiało: „Ślicznotka”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje WERONIKA PISTELOK Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Patrycja Sieja z Dębieńska

ur. 4.06.2014 r., 3820 g, 53 cm

Miłosz Kujawa z Knurowa

ur. 2.06.2014 r., 3770 g, 54 cm

Marcin Kampe z Żernicy

ur. 3.06.2014 r., 3220 g, 51 cm

Patryk Kućma z Knurowa

ur. 4.06.2014 r., 3370 g, 55 cm

Piotr Skuczik z Knurowa

ur. 4.06.2014 r., 3070 g, 52 cm

Od 23 czerwca Kino Scena Kultura
będzie zamknięte do odwołania
z powodu montażu klimatyzacji.
www.kinoscenakultura.pl
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ŚLĄSK

Poznawaj, zwiedzaj...
i baw się!

Kacper Foik z Knurowa

ur. 5.06.2014 r., 3600 g, 57 cm

43 zabytki techniki w 24 miejscowościach.
14 czerwca rusza Industriada, Święto
Szlaku Zabytków
W programie mnóstwo atrakcji
dla dzieci i pasjonatów technicznych
ciekawostek. W Rybniku podwoje
otworzy Mobilne Planetarium Bajkonur. Półgodzinne seanse pokazu
nieba o godz.: 14.30, 15.15, 16.00,
17.30, 18.15. Zabrze w godz. od 14 do
23 zaprasza do Kopalni Guido oraz

10

Iga Szymańska z Leszczyn

ur. 4.06.2014 r., 2740 g, 50 cm

od godz. 12 do 20 do Szybu Maciej.
W Gliwicach pracownicy Muzeum
Techniki Sanitarnej zaprezentują
industialno- metaforyczną wystawę
okraszoną muzyką. Na wszystkie
wydarzenia wstęp wolny.
Pełny program na stronie www.
industirada.pl.
jb

Patryk Galonska z Ostropy

ur. 5.06.2014 r., 3620 g, 55 cm

Dominik Hosz z Knurowa

ur. 5.06.2014 r., 3860 g, 56 cm
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KNURÓW. PRÓBA BICIA REKORDU GUINNESSA

A w sobotę
pompki...

Rywalizacja rywalizacją, ale najważniejsza
była dobra zabawa...

W sobotę, 14 czerwca, odbędzie się
próba bicia rekordu Guinnessa w ilości
osób wykonujących... pompki
Do „zamachu” na rekord dojdzie
około godz. 18.30 na placu 700-lecia.
Chętni mogą się zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy na
stronie: www.tnij.org/rekordyknw.
Można też to uczynić w dniu akcji,
w godz. 16-18.15.
Próba wpisuje się w Dni Knurowa
i projekt pn. „Pompujemy na rzecz
Mam Haka na Raka w Knurowie”. Na

jego realizację knurowskie Stowarzyszenie Cztery Pory Roku pozyskało
dotację z Funduszu Małych Grantów
Europy Centralnej z Gliwic. Akcja
organizowana jest przy współpracy
z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie.
Aktualny rekord: 916 osób.
/bw/

foto-migawka

KNURÓW

Piknik małych siłaczy

Foto: Arch. MSP-7

– Choć to rywalizacja, to przede wszystkim liczy się
bycie razem i dobra zabawa – podkreślali organizatorzy
Powiatowego Pikniku Rekreacyjno-Sportowego
Impreza odbyła się na boisku
przy Zespole Szkół Zawodowych nr
2. Udział wzięli uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych i z zaprzyjaźnionych placówek. W sumie sześć
drużyn rywalizujących w 10 konkurencjach, m.in. w strzelaniu z łuku i
rowerowym torze przeszkód .
Każdy z uczestników to mały
siłacz. Na przekór słabości ciała, siłą
woli pokonywali przeszkody i własne

ograniczenia, ciesząc się z najmniejszego sukcesu.
Laurze do szczęście potrzebny
jest drugi człowiek. Dziewczynka nie
odstępowała swej grupy na krok i nie
przepuściła żadnej konkurencji.
– Impreza bardzo nam się podobała! Córka była zadowolona, ciągle
się uśmiechała – podkreślała Oriona
Zawada, mama Laury.
Ry walizujących dopingowali

m.in. dyrektor ZSS Grażyna Góralczyk i starosta gliwicki Michał
Nieszporek.
Nad stroną organizacyjną pikniku czuwali pracownicy ZSS, w
szczególności Justyna Rozpędowska,
Agnieszka Buczek i Mirosław Gmyz.
Znaczącej pomocy udzieliła też młodzież z Liceum Ekonomicznego.
Tekst i foto: Justyna Bajko

PANIÓWKI

Pogromcy byków

zyka
Przedszkolaki „Dwunastki” z przejęciem śledziły losy „Szewc
j
Dratewki” przedstawione im przez pierwszoklasistów Miejskie
ubiegły
w
szkole
w
gościły
Maluchy
7.
nr
owej
Szkoły Podstaw
czwartek. Starsi koledzy nie poprzestali na aktorst wie.
eń
Zaprezentowali wiele innych, także godnych uwagi, uzdolni
bw
artystycznych.
informacja własna wydawcy

Zuzanna Wróbel, uczennica klasy szóstej Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Paniówkach wygrała XIII Gminny Konkurs
Ortograficzny
tyki Języka i Literatury Polskiej na
Uniwersytecie Śląskim. Za młodzież
kciuki trzymali opiekunowie. O ich
wiedzy z podziwem wypowiadały się
dyrektor ZSP Małgorzata Wiśniewska i Barbara Mansfeld – kierownik
Referatu Oświaty i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach.
Wygrała Zuzanna Wróbel (Pa-

Uczestnicy konkursu:

niówki) przed Marcinem Materą
(Gierałtowice) i Aleksandrą Kaczmar (Paniówki). Zebrali zasłużone
brawa i nagrody.
Żaden z uczestników konkursu
nie wyjechał z pustymi rękoma.
Wszyscy otrzymali upominki, w
czym duża zasługa organizatorek –
Barbary Pytlarskiej i Teresy Nocoń.

Chudów: Wiktoria Papkala, Klaudia Zaliwska, Oliwia Sławik (opiekun Magdalena Lipus);
Gierałtowice: Maria Konieczny, Marcin Matera, Aleksander Rybarczyk (opiekun Elżbieta Michalik);
Paniówki: Hanna Nocoń, Aleksandra Kaczmar, Zuzanna Wróbel (opiekun Teresa Nocoń);
Przyszowice: Patrycja Lis, Szymon Hajduk, Paulina Zagajewska (opiekun Bronisława Ogonek).
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Foto: Archiwum ZSP Paniówki

Konkurs odbył się w ubiegły
piątek. Rywalizowała dwunastka
laureatów eliminacji szkolnych
w podstawówkach w Chudowie,
Gierałtowicach, Paniówkach i Przyszowicach.
Konkurs odbył się pod naukow y m patronatem prof. Danut y
Krzyżyk, adiunkta Katedry Dydak-
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

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

23-24/14

21-45/14Y

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

1/14-odw.

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 m2, 2 pokoje, ul.
Ułanów. Tel. 792 956 197

22-25/14

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

1/14-odw.

Docieplanie domów, podbitki, malowanie, gładzie, sufity podwieszane, tynki
mozaikowe, adaptacje poddaszy, panele,
kafelkowanie. Remonty kompleksowe. Tel.
785 948 716, 602 407 190
23-26/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

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

MOTORYZACJA

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

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

7/14-odw.

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.

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666
13/14-odw.

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
ukończony kurs wózków widłowych, uprawnienia suwnicowego. Tel. 698 418 129
20-35/14

22-26/14

DAM PRACĘ

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
w Knurowie, ul Szpitalna 11
przyjmie do pracy:
osobę na stanowisko elektromonter-konserwator przepompowni i oczyszczalni ścieków
Wymagania konieczne:
- wykształcenie zawodowe o kierunku elektrycznym,
- prawo jazdy kat. B;
- uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji i montażu
- praktyka w zawodzie min. 1 rok
Podania wraz z CV należy składać osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (Dział Kadr) w godz 7.00-15.00 do dnia 30.06.2014 r.

21-26/14

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

23-26/14

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

3/14-odwY.

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

22-26/14

Fir ma „ KO MSTA L” Tomasz Michalski
zatrudni Panią do pracy w sekretariacie.
Wymagania: CV wraz ze zdjęciem wysłane elektronicznie. Kontakt: sekretariat@
komstal.pl Tel.: 32 236 45 80
24/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

19-26/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

23-26/14

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

23/14-odw.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

22-25/14

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską. Tel.
696 603 969

22-24/14

Zatrudnię kucharza, kucharkę. Tel. 32 236
23 47

24-26/14

23/14-odw.

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

Zatrudnimy operatora koparko-ładowarki.
Tel. 609 775 488

23/14

15/14-odw.

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

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

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

22-24/14

13/14-odw.

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

23-24/14

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

13/14-odw.

Do w ynajęcia mieszkanie 53 m 2 . Tel.
505 873 748

INFORMACJA

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
793 003 767

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 9.06.2014 r.
do 29.06.2014 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 - trzy części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

24-26/14

23-24/14

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

22-24/14

Knurów sprzedam wykończone, bezczynszowe mieszkanie 2 pokoje – bez pośredników. Tel. 602 638 719

24-25/14

Kupię dom lub działkę. Tel. 796 496 993

24/14

Kuźnia Nieborowska – ładnie położo ną dzia ł kę spr zedam Biuro M 3. Tel.
603 773 313

24/14

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

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.

22-25/14

Spr zedam 3 pokoje Knurów Tel. 6 02
638 719

24-25/14

Sprzedam dom częściowo wykończo ny – Jęczmienna. Tel. 32 236 58 10,
784 752 570
24/14

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

21-26/14

Sprzedam duży dom Wolności. Cena 485
tys. Tel. 601 462 766

24-26/14
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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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Ciekawe inicjatywy Fight Clubu

Osiem medali

Wygrała
wszystko
co było
do wygrania

- to efekt startu reprezentantów Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice w Mistrzostwach
Śląska 12- i 13-latków w Gliwicach. W młodszej kategorii
wiekowej, trzy razy i za każdym
razem na innym stopniu podium stawała Alicja Idzikowska.
Pierwsze miejsce zajęła na 50
metrów stylem motylkowym,
drugie - na 100 metrów stylem
zmiennym, a trzecie - na 200
metrów stylem klasycznym.
W 13-latkach dwa medale
brązowe wywalczyła Karolina
Kaletka - na 100 i na 200 metrów stylem klasycznym. W
tej samej kategorii wiekowej,
Tomasz Sosna został mistrzem
Śląska na 100 metrów stylem motylkowym, a ponadto
zdobył brązowy medal na 50
metrów „motylkiem”.

Miejsce na podium i srebrne
medale były dziełem dziewcząt
knurowskiej sekcji startujących
w sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym.
W „drużynówce” Sekcja
Pływacka TKKF Szczygłowice z
dorobkiem ośmiu medali (2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe) została
sklasyfikowana na 9 miejscu.
Odnotujmy, że w Mistrzostwach Śląska wystąpili również: Karolina Kaleta, Wiktoria
Furtak, Karolina Szołtysek, Julia Rozkoszek, Joanna Bismor,
Martyna Maciaś, Damian Godula, Mateusz Dembia, Bartosz
Bieniek, Tomasz Gontarewicz,
Szymon Pawlik, Jakub Witkowski, Adam Gruba i Mateusz Jasto.
PiSk
Foto: SP TKKF

w Knurowie po raz pierwszy - kontynuuje Grzegorz
Sobierajski. - W szkolenniu
wzięło udział blisko 40 fascynatów tego niezwykle
skutecznego systemu walki.
Przez dwa dni, pod okiem
jego twórcy majora Arkadiusza Kupsa, trenowaliśmy techniki samoobrony,
interwencje oraz procedury
dotyczące sytuacji kryzysowych.
W zajęciach brali udział
funkcjonariusze policji, służby więziennej, straży miejskiej oraz żołnierze gliwickiej
jednostki wojskowej.
Impreza była na t yle
udana, że wstępnie zapowiedziane zostało podobne
szkolenie, które być może
odbędzie się jeszcze w tym
roku.
Na zakończenie mjr Arkadiusz Kups wręczył certyfikaty i koszulki z logo Bojowego Systemu Combat 56.

Foto: Fight Club

W M ie j s k ie j S z kole
Podstawowej nr 6 w Knurow ie odbyło się sem inarium z w icemistrzem
świata i Europy, trenerem
kadry narodowej w kickboxingu, twórcą i prezesem
federacji UFR - Piotrem
Bąkowskim.
- Na nasze zaproszenie
odpowiedziało trzydziestu zawodników z sześciu
śląskich klubów - informuje Grzegorz Sobierajski
z Fig ht Clubu K nu rów,
który organizował to niecodzienne spotkanie. - Tematyką seminarium były:
taktyk a walki , spar ing i
zadaniowe oraz przygotowanie do zawodów sportowych. Szkolenie odbyło się
pod patronatem ogólnopolskiej akcji „Łączy nas
sport, a nie narkotyki”.
Wcześniej knurowski
Fight Club zorganizował
Regionalny Staż Bojowego
Systemu Combat 56. - Tego
typu wydarzenie odbyło się

PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
Od lewej: Joanna Bismor, Karolina Kaletka,
Julia Rozkoszek i Wiktoria Furtak

WYNIKI Z 3 CZERWCA:
1. Jerzy Pluta
2. Wojciech Napierała
3. Józef Antończyk
4. Janusz Myszka
5. Jan Pikus
6. Tadeusz Wodziczko
7. Alojzy Kopiec
8. Mieczysław Polok
9. Michał Foit

- 2.111
- 2.085
- 2.035
- 1.958
- 1.887
- 1.841
- 1.833
- 1.748
- 1.736

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Leonard Spyra
- 26.728
2. Joachim Makselon
- 26.237
3. Piotr Luberta
- 25.474
4. Zdzisław Mral
- 25.154
5. Henryk Brola
- 25.128
6. Michał Foit
- 24.680
7. Edward Nowak
- 24.490
8. Bernard Wróbel
- 24.394
9. Wojciech Napierała
- 24.262
10. Czesław Antończyk
- 24.249
Kolejny turniej odbędzie się 17 czerwca o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

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

Sukcesy 10- i 11-latek
W Radlinie i w Gliwicach
odbyły się mistrzostwa Śląska, w których prym wiodły
pływaczki Sekcji Pływackiej

TKKF Szczygłowice. Więcej
informacji na naszych łamach znajdziecie za tydzień.
Zapraszamy do lektury.

Agnieszka Dubiel (w środku) ma za sobą
znakomity start w Pucku

Agnieszka Dubiel z Knurowa, startująca w barwach
Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia
Rybnik, została zwyciężczynią
zawodów Pucharu Polski w
Klasie Laser 4.7. Zawody odbyły się w Pucku i były pierwszą
eliminacją do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Knu-

rowianka wygrała wszystkie
wyścigi i do kalendarza startów
mogła wpisać wyjazd na OOM.
W t y m m iejscu wa r to
dodać, że Agnieszka Dubiel
ma również zapewniony start
w Mistrzostwach Świata Juniorów.
PiSk
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Szermiercze Igrzyska Dzieci
Turniej miał rangę międzynarodową. Na planszy zaprezentowali się m.in. młodzi
szpadziści z Rosji i Ukrainy,
k tórz y odeg ra li znacz ącą
rolę w dwóch kategoriach.
W poszczególnych rocznikach triumfowali: 2000/2001
- Aleksandra Pernach (Wołodyjowski Siemianowice Śląskie) i Michał Rachwalik (Start
Opole), 2002/2003 - Patrycja
Frystacka (RMKS Rybnik)
i Rostislav Rustamov (Rosja),
2004/2005 - Katarzyna Ślezak
(Wołodyjowski Siemianowice
Śląskie) i Danił Mazur (Ukraina), 2006/2007 Franciszek
Hapek (CKIS Krzeszowice) i
Alicja Goczał (GRASS-HOPPER Kalwaria)
Obok wspomnia nego
A nd r z e j a M ic h a l e w ic z a ,
jedną z głównych ról przy
organizacji turnieju odegrał
Maciej Chudzikiewicz. - Ta
nasza współpraca z Andrzejem Michalewiczem i władzami samorządowymi Knurowa trwa już 8 lat i to chyba
najlepiej świadczy o tym, że
współpraca jest wzorowa podkreśla fechmistrz z Piasta Gliwice. - Pamiętam jak
pan Andrzej stawiał w tym
temacie pierwsze kroki. Jak
widać, warto było, bo władze

Mamy sześciu
olimpijczyków!
sukces - cieszy się trener Concordii, Bogdan Wyrzychowski. - A mogło być jeszcze lepiej,
bowiem Mateusz Podgórczyk
po werdykcie sędziowskim
1:2 doznał kontrowersyjnej
porażki. Jestem zadowolony
z postawy wszystkich chłopaków i mam nadzieję, że nasza
wspólna ciężka praca przyniesie kolejne zwycięstwa na
olimpiadzie w Świdnicy.
- Od nas na olimpiadę
pojadą Durkacz i Lutyński,
których czeka jeszcze dużo
pracy nad wytrzymałością,
poprawieniem techniki i taktyki bokserskiej, by jak naj-

Tekst i foto:
Piotr Skorupa
Organizatorzy Międzynarodowego Turnieju Szermierczego z Okazji Dni Knurowa składają podziękowania Prezydentowi Miasta
Knurowa Adamowi Ramsowi, Dyrektorowi MOSiR-u
Krzysztofowi Stolarkowi,
firmom Kancelaria Podatkowo Gospodarcza Sp. z o.o.,
Silesia Simp Sp. z o.o., Panu
Patr ykowi Pietrac z ykowi
i Dyrektorowi Centrum Kultury Jerzemu Kosowskiemu
za pomoc w or ganizac ji
imprezy.

lepiej zaprezentować się w
Świdnicy - to z kolei słowa
trenera Ireneusza Przywary
ze Spartana Knurów, który
współpracuje z Gardą Gierałtowice. - Na wyjazd do Myszkowa chłopaki musieli sobie
zasłużyć, bo w turnieju mogli
boksować tylko mistrzowie
i wicemistrzowie okręgów zaznacza Adam Spiecha z
Gardy, który jest zadowolony
ze współpracy ze Spartanem
i awansu Durkacza oraz Lutyńskiego. - Reszta to bardzo
młodzi pięściarze, którzy z
walki na walkę nabierają ringowego doświadczenia i cały
czas się rozwijają.
W Spartanie podkreślają
jeszcze, że sponsor klubu Paweł Kobyliński ufundował
specjalne nagrody dla Damiana i Dawida.
Wyniki walk finałowych:
- BKS Concordia Knurów

Mateusz Podgórczyk Bartłomiej Przybyła (Mysłowice) 1:2, Krystian Kentnowski - Borys Porębski (Sosnowiec) 3:0, Adrian Romasz
- Łukasz Szczepanik (Dąbrowa Górnicza) 3:0, Piotr
Kalisz - Adrian Kasprowicz
(Ruda Śląska) 3:0, Wojciech
Czarkowski - Oskar Safarian
(Bytom) 3:0,
- Garda Gierałtowice
Damian Durkacz - Filip
Prysak (Częstochowa) 3:0, Dawid Lutyński - Daniel Gargul
(Brzesko) 3:0, Marcin Trybalski
- Konrad Gancarczyk (Krynica
Górska) 0:3, Aron Nocoń - Szymon Fenton (Sosnowiec) 0:3,
Tomasz Otworowski - Filip
Siński (Dąbrowa Górnicza)
walkower dla Sińskiego.
Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży odbędzie się od 14
do 19 lipca.

Trenerzy i olimpijczycy z Concordii Knurów...
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Zasadniczo
wygrała Francja

Fragment meczu
Holandia - Polska
w kategorii U-11

PiSk

Foto: Spartan

Najlepsi pięściarze ze Śląska w kategorii kadet spotkali
się w Myszkowie, gdzie odbyły
się eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Dwa kluby z naszego terenu
wprowadziły do tej prestiżowej
imprezy sześciu zawodników.
Concordię na olimpiadzie w
Świdnicy reprezentować będą:
Krystian Kentnowski, Adrian
Romasz, Piotr Kalisz i Wojciech Czarkowski, natomiast
barw Gardy Gierałtowice bronić będą Damian Durkacz i
Dawid Lutyński.
- Awans czterech zawodników uważam za olbrzymi

miasta chętnie nam pomagają, a hala w Szczygłowicach
znakomicie spełnia kryteria
potrzebne do przeprowadzenia tego typu turniejów.
Nie ukrywam, że co roku
chcemy pod względem organizacyjnym i sportowym
zrobić krok do przodu. Efekty
są takie, że tym razem zorganizowaliśmy Igrzyska Dzieci
w ramach Mistrzostw Polski,
a niewykluczone, że w przyszłości odbędą się w Knurowie
Mistrzostwa Polski na przykład w kategorii młodzik.
Tegoroczny turniej odbył
się na 12 planszach, a w rywalizacji wzięło udział ponad
dwustu młodych sportowców.

Foto: Jan Pluta

Szermierka, a ściślej szpada od kilku lat ma swoje
stałe miejsce w kalendarzu
imprez sportow ych, które
rozgr y wane są w ramach
Dni Knurowa. W tym roku
odbyła się już ósma edycja
rywalizacji i jak mówi organizator Andrzej Michalewicz,
edycja szczególna. - Po raz
pierwszy zawody odbyły się
jako Igrzyska Dzieci w ramach
Mistrzostw Polski Skrzatów,
Dzieci i Zuchów - podkreśla
nasz rozmówca. - Godne odnotowania jest również to, że
tym razem do Knurowa przyjechały nie tylko dziewczęta,
ale i chłopcy. Ponadto, jako
organizator jestem zadowolony z atmosfery, jaka panowała
w czasie rywalizacji. Dało
się zauważyć, że uczestnicy
tworzyli wielką szermierczą
rodzinę. Dużym przeżyciem
dla tych młodych sportowców
było również odegranie hymnu narodowego na inaugurację turnieju.
Otwarcia zawodów dokonała prezes Śląskiego Związku
Szermierczego Beata Rak, która podkreśliła wyjątkowość
knurowskiego turnieju, który
wyróżnia się na tle innych
atmosferą, nagrodami i organizacją.

... i Spartana Knurów,
którzy startują w turniejach
w barwach Gardy Gierałtowice...

Zakończyła się faza zasadnicza rozgrywek Deichmann
Minimistrzostwa 2014, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Po sześciu tygodniach zmagań, kiedy to
młodym piłkarzom dokuczały
na przemian przenikliwe zimno
lub tropikalne upały z gwałtownymi burzami, ustalona została
kolejność miejsc przed rundą
play-off. W kategorii U-11 na
pierwszym miejscu uplasowała
się drużyna Francji, która po
rozegraniu zaległych spotkań
wyprzedziła o jeden punkt Paragwaj. Wśród 11-latków sześć
czołowych zespołów wypracowało znaczną przewagę nad pozostałymi ekipami i wydaje się,
że wśród nich należy upatrywać
zwycięzcy.
W kategorii U-9 najlepsi
okazali się również „Trójkolorowi”, którzy wygrali wszystkie

14 meczów, strzelając przy tym
aż 129 goli i tracąc zaledwie 5.
Niewiele gorzej spisała się reprezentacja Polski, która poza
porażką z „Francuzami” odniosła komplet zwycięstw.
14 czerwca (sobota) wszystkie zespoły w systemie pucharowym walczyć będą o końcowe
zw ycięstwo oraz w y jazd na
finał ogólnopolski do Opola. W pierwszej rundzie wolny los otrzymują zw ycięzcy
rundy zasadniczej, czyli obie
ekipy Francji, natomiast pozostałe drużyny grać będą ze
sobą na podstawie rozstawienia
uwzględniającego kolejność
miejsc w końcowej tabeli. Szczegóły fazy pucharowej, komplet
wyników i tabele rozgrywek
dostępne są na stronie internetowej www.kochamsport.pl
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski
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sport
Z biegowych tras

AKB

D or o ś l i c z ł on k ow i e
AKB uczestniczyli w półmaratonie, który odbył się
w Kietrzu. Knurowski klub
reprezentowali tam: Małgorzata Rzepka, Zbigniew
Kopszak, Mariusz Łada i
Marcin Grzegorzyca.
Najmłodsza część AKB
może pochwalić się drugim miejscem wywalczonym wśród uczniów szkół
podstawowych w I Biegu
Pamięci Powstań Śląskich
w K ę d z ie r z y n ie -Ko ź lu .
Czwarty w 6-kilometrow ym biegu przełajow ym
był Leszek Ka łuża, któremu na trasie towarzyszył prezes AKB - Czesław
Nowak.

PiSk

W sobotę zakończenie

Przed tygodniem pisaliśmy
o naprawianiu tego, co wcześniej zostało zepsute. Odnosiło
się to do Concordii, która po
kilku słabych występach zaczęła ostatnio punktować i
wydawało się, że dwa ostatnie
mecze sezonu również zakończą się po myśli podopiecznych
Wojciecha Kempy. Tak się nie
stało i w przedostatniej serii
spotkań knurowianie przegrali
z niżej notowanym rywalem

- MLKS-em Woźniki 0:2. W
tym miejscu warto dodać, że
była to pierwsza w tym roku
wygrana MLKS-u na własnym
stadionie...
Na zakończenie sezonu, w
sobotę Concordia zagra u siebie
z LKS-em Kamienica Polska,
który zajmuje 8 miejsce, ale wobec reorganizacji rozgrywek w
II i III lidze nie może być jeszcze
pewny utrzymania.
PiSk

29. KOLEJKA, GRUPA I:

Monika Bielińska i Piotr Bieliński

Reprezentanci AKB w kategorii szkół podstawowych.
Od lewej: Paulina Kopczyńska, Karolina Nowak, Jakub
Nowak, Antoni Latko, Igor Michalak, Fabian Szkodny,
Mateusz Kopczyński, Arkadiusz Nowak (opiekun)

Foto: AKB

- Ornontowice - Rafał
Danowski wśród młodzieży zajął 2 miejsce w biegu
na 300 metrów, natomiast
siódmy był Szymon Michalczyk. W biegu na 1500
metrów zwyciężył Kamil
Danowski, z kolei w biegu głównym na 5 km na
drugich miejscach sklasyfikowani zostali: Monika
Bielińska i Dawid Gołyś.
- Strzebiń - najlepszym
zawodnikiem w biegu na
10 km był Piotr Bieliński
z czasem 35 minut i 22 sekundy. - Piotrek startował
w tym biegu po raz piąty i
było to jego pierwsze zwycięstwo, chociaż wcześniej

również zajmował miejsce
na podium - komentuje trener Marek Lewczu k. Nie
było to jedyne zwycięstwo,
bowiem wśród pań triumfowa ła sz wa g ierk a pa na
Piotra - Monika Bielińska
(czas: 43.08).
Szósty w open i trzeci
w M-19 był Dawid Gołyś
(41.45).
- Krzepice - ze zwycięstwa na 1200 metrów cieszył
się Kamil Danowski, a na 1
milę najszybszy był Dawid
Gołyś. W biegu na 10 km
Bogusława Kondzielnik zajęła 9 miejsce w open i 3 w
swojej kategorii wiekowej
(czas: 48.37).

Foto: KB „Sokół”

KB „Sokół”

IV liga

MLKS Woźniki - Concordia 2:0
1:0 Dudek 6’, 2:0 Krzysztoporski 87’ (samobójcza)
Concordia: Wasilewski, Pilc, Krzysztoporski, Paśnicki (żk),
Jaroszewski 46’ Modrzyński, Maciejewski 65’ Wieliczko,
Żyrkowski (żk), Salwa, Bącz1. Grunwald
60
kiewicz, Mawo 68’ Mikulski,
2. Piaski
59
Spórna.
3. Sarmacja
48
Zieloni Żarki - Zag ł ębiak
4. Przyszłość
46
Dąbrowa Górnicza 4:0, LKS
5. Concordia
45
Kamienic a Polska - R KS
6. Slavia
45
Grodziec 0:1, Pilica Koniec7. Pilica
44
8. Kamienica Polska
43
pol - Gwarek Tarnowskie
9. Gwarek
43
Góry 2:1, Sarmacja Będzin
10. Zieloni
41
- Lot Konopiska 4:1, Raków
11. Raków II
40
II Częstochowa - Przyszłość
12. Grodziec
39
Ciochowice 0:3, Górnik Pia13. Woźniki
39
ski - Grunwald Halemba 2:0,
14. Wyzwolenie
30
Wyzwolenie Chorzów - Sla15. Lot
14
via Ruda Śląska 1:4.
16. Zagłębiak
10

29. KOLEJKA,
GRUPA II:

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

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

75
60
49
49
48
47
47
40
37
36
35
32
31
27
22
17

PiSk

Klasa okręgowa
Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
14 czerwca, godz. 17 w Stanicy
Wilki Wilcza - KKS II Zabrze

4. LIGA, GRUPA I
14 czerwca, godz. 17
Concordia Knurów - LKS Kamienica Polska

4. LIGA, GRUPA II
14 czerwca, godz. 17
Jedność Przyszowice - Unia Racibórz

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
14 czerwca, godz. 17
Wilki Wilcza - Gwarek Zabrze
Tempo Paniówki - Sokół Orzech

Klasa B
25. KOLEJKA:
Korona Bargłówka - Start
Kleszczów 0:2, Pogoń Ziemięcice - Amator Rudziniec
0:2, LKS 45 Bujaków - Victoria Pilchowice 6:3, Piast
Pawłów - Quo Vadis Makoszowy 1:2, FC Kłodnica
Gliwice - Gwiazda Chudów
0:7, Walka Zabrze - Olimpia
Pławniowice 2:0, Naprzód
Świbie - KS Bojków 2:2.

29. KOLEJKA:
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

63
62
53
47
47
45
39
30
30
26
22
18
11
10

Klasa C

KLASA A
15 czerwca, godz. 17
Zryw Radonia - Jedność II Przyszowice
Orzeł Stanica - Naprzód Żernica

KLASA B
14 czerwca, godz. 17
Gwiazda Chudów - Naprzód Łubie
Victoria Pilchowice - Piast Pawłów
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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Fortuna Gliwice - Orzeł Miedar y 2:3, Gwarek Zabrze
- Tempo Paniówki 5:1, Odra
Miasteczko Śląskie - Wilki
Wilcza 2:3, ŁTS Łabędy Silesia Miechowice 1:0, ŁKS
Łagiewniki - Unia Świerklaniec 4:3, Orzeł Mokre - Orzeł
Nakło Śląskie 3:2, Sokó ł
Orzech - KS 94 Rachowice
2:1, Czarni Pyskowice - Tęcza Wielowieś 5:1.

27. KOLEJKA

59
57
51
45
44
43
41
41
40
38
38
37
31
28
26
18

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

61
52
50
50
48
43
42
42
41
41
40
37
33
32
30
11

Klasa A
29. KOLEJKA:

Concordia II - Ślązak Bycina 8:1
Bramki dla zwycięzców: Kozdroń 2, Mikulski 2, Smętek, Bajer,
Malinowski, Suchocki.
Concordia: Suchocki, Niedbała, Smętek, Lipka, Mikulski,
Kruszyna, Kempa, Filip, Malinowski, Kozdroń, Gonce1. Concordia II
60
rzewicz. W II połowie zagrał
2. Gwarek II
50
również Bajer.
3. Burza
45
Burza Borowa Wieś - Gwarek
4. Leśnik
33
II Ornontowice 2:2, Młodość
5. Młodość II
23
6. Naprzód
15
II Rudno - Naprzód Łubie 4:2,
7. Ślązak
5
Leśnik Łącza - pauza.

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

Ruch Kozłów - Salveo Drama
Kamieniec 2:2, Zryw Radonia - KS MOSiR Stal Zabrze
1:3, Jedność 32 II Przyszowice - Społem Zabrze 0:3,
Przyszłość II Ciochowice
- MKS Zaborze Zabrze 2:5,
Carbo Gliwice - Orzeł Stanica
9:1, Naprzód Żernica - MKS
Zabrze-Kończyce 0:5, Orły
Bojszów - Młodość Rudno
1:1, Zamkowiec Toszek - Sokół Łany Wielkie 0:3.
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KNURÓW. XII PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA KNUROWA

Gwiazdki
dla gwiazd
Pracują przed cały rok,
aby w ciągu kilku minut
zaprezentować owoce
artystycznej pracy. Na scenie
Domu Kultury w Szczygłowicach
wystąpiły przedszkolaki oraz
uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów

Sztuka jest językiem przyjaźni. Scena łączy młodszych
i starszych, amatorów i profesjonalistów. XII Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i
Młodzieży Miasta Knurowa
to czas, kiedy wszystkie knurowskie placówki występują
na jednej scenie, wspólnie
tańcząc i śpiewając.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem przeglądu jest Centrum Kultury przy
współpracy z Miejskim Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej.
Imprezę zainaugurowały
przedszkolaki. Żywiołowy
taniec, różnobarwne stroje i
cała masa radości – najmłodsi
knurowianie bez kompleksów
zawładnęli sceną.
– Na tyle występujących
grup przedszkolnych programy się nie powielały, każdy
był twórczy i niepowtarzalny
– podkreśla Jolanta Szafaniec,
kierownik Domu Kultury w
Szczygłowicach.
Kolejne dni przeglądu
należały do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjal-

nych. Wśród występujących
pojawiło się sporo instrumentalistów: akordeonista,
pianistka i skrzypaczka. Występy młodzieży potwierdziły
starą prawdę, że Knurów
talentami stoi!
Małych i dużych artystów kierownik DK Jolanta
Szafaniec i dyrektor MOPP
Jolanta Leśniowska obdarowywały pamiątkową statuetką, dyplomem i słodką
niespodzianką. Statuetka
miała kształt gwiazdek.
– To gwiazdki dla małych
knurowskim gwiazd – śmiała
się Jolanta Szafraniec.
Podobno tylko na scenie
możemy stać się tym, kim
marzymy, aby być. Dzieci
i młodzież biorąca udział
w przeglądzie, na deskach
Domu Kultury wcielała w życie marzenia o byciu artystą,
o błyszczeniu w blasku świateł. Może wśród występujących objawiła się przyszła
gwiazda?

Żywiołowy taniec, barwne stroje i wiele radości - najmłodsi
knurowianie bez kompleksów zawładnęli sceną
informacja własna wydawcy

Tekst i foto: Justyna Bajko

Teatr nie zna ograniczeń - każdy może zagrać
wymarzoną rolę

Mali aktorzy zostali obdarowani
dyplomami i upominkami
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