ogłoszenie własne wydawcy

Wytnij i skorzystaj z majowej promocji
w „Przeglądzie Lokalnym”
– tylko z tym kuponem zapłacisz
połowę ceny za ogłoszenie zlecone
do majowych wydań tygodnika *)
*) dotyczy ogłoszeń o powierzchni co najmniej 100 cm2

aktualności
Gdzie będziemy zdawać egzaminy na prawo jazdy?

Gliwicki WORD
do hibernacji?
Niedawno pisaliśmy o tym, że już wkrótce
kandydaci na kierowców nie będą mogli zdawać
egzaminów w Gliwicach. Czy na pewno?
Plany Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Katowicach
zakładają likwidację ośrodka w
Gliwicach i przeniesienie jego pracowników do nowego obiektu w
Rybniku. Wszystko to ma nastąpić
w połowie lipca tego roku. Przenosiny mają związek ze złym stanem
technicznym budynku, w którym
mieści się obecnie gliwicki oddział
terenowy, a który jest dzierżawiony
przez WORD od Ligi Obrony Kraju.
Nowoczesny ośrodek w Rybniku
jest obiektem WORD.

Z Knurowa nie aż tak źle

Pomysł spotkał się z oburzeniem
zarówno osób przygotowujących się
do egzaminów na prawo jazdy, jak i
pracowników ośrodków szkolenia
kierowców.
- W moim odczuciu wszystko
wskazuje na to, że do przenosin jednak dojdzie, choć jest niewielka nadzieja, że jednak nie – uważa Dariusz
Kędzierski, prowadzący w Knurowie Ośrodek Szkolenia Kierowców.
– Pomysł na pewno zdecydowanie
utrudni życie mie s zkańcom
Gliwic. Z
punktu widzenia Knurowa nie jest
aż tak źle.
Ry b n i k
je s t n ie c o
dalej niż Gliwice, więc dojazd będzie może o 10
minut dłuższy. Poza tym z Knurowa
do Gliwic jeździ po kilka autobusów
w ciągu godziny, do Rybnika – jeden,
a w dodatku przystanek w Rybniku
jest tak oddalony od przyszłego
ośrodka egzaminacyjnego, że jedynym sensownym wyjściem będzie
podróż samochodem. Zatem przyszły
kierowca z Knurowa wybierając się na
egzamin powinien liczyć na wsparcie
innego, legalnego już kierowcy.

Jednak przenosiny

Planowane przenosiny wywołały poruszenie w gliwickim magistracie. – Nikt nas o tym oficjalnie
nie zechciał poinformować – mówi
Marek Jarzębowski, rzecznik prezydenta Gliwic. Rzecznik dodaje,
że około dwóch czy trzech tygodni
temu prezydent Zygmunt Frankiewicz napisał do marszałka województwa pismo z zapytaniem, czy
to prawda, że WORD-u w Gliwicach
nie będzie, ale na razie odpowiedź
nie nadeszła.
Jednocześnie z protestami kursantów i pracowników ośrodków
szkolenia kierowców pojawiły się
pogłoski, że ośrodek w Gliwicach
jednak będzie istniał. Środki masowego przekazu podają informację,
że zamiarom WORD-u sprzeciwił
się też zarząd województwa ślą-



skiego. Czy to znaczy, że przenosin
jednak nie będzie?
- To wszystko są półprawdy –
komentuje pogłoski Janusz Kuwak,
zastępca dyrektora WORD w Katowicach. – Prawda jest taka: ośrodek
w Gliwicach zostanie zamknięty,
a nowy ruszy w Rybniku zgodnie z
planem. Zarząd wyraził zgodę na
zawieszenie gliwickiego oddziału.
Uzależnił decyzję od naszej sytuacji
finansowej. Nowy ośrodek w Gliwicach zapewne powstanie, ale nie
należy się liczyć z tym, że nastąpi
w ciągu kilku miesięcy. To raczej
kwestia kilku lat, bo mamy zobowiązania finansowe w związku z
ostatnimi inwestycjami. W ubiegłym
roku zainwestowaliśmy 10 milionów
złotych na nowoczesny obiekt w
Tychach, w tym roku – 9 milionów
zł na ośrodek w Rybniku.

Rozwiązanie tymczasowe

W podjętej uchwale Zarząd Województwa Śląskiego nie zgadza się
na likwidację gliwickiego oddziału
WORD, przyjmując rozwiązanie
t ymczas o w e
– ok r e sowe zaw ie s z e nie jego
funkcjonowania.
- Jeżeli działalność
statutowa oddziału w Gliwicach
generuje dochód dla WORD, a
jedynie obecna lokalizacja w obiekcie LOK stwarza problemy w jego
funkcjonowaniu i rozwoju, należy
rozważyć możliwość przeniesienia
oddziału do innego obiektu na terenie Gliwic – mówi Witold Trólka
z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. - Zgoda
Zarządu Województwa na utworzenie oddziału terenowego w Rybniku
nie jest potrzebna, bo taki oddział
formalnie istnieje, miał jedynie
okresowo zawieszoną działalność
ze względu na złe warunki lokalowe
– dodaje Trólka.
16 lipca ma się odbyć ostatni
egzamin w starej siedzibie w Gliwicach. Lista zdających już jest
zamknięta. 20 lipca ma rozpocząć
działalność oddział w Rybniku. W
tym tygodniu mają być przyjmowane pierwsze zapisy na egzaminy w
nowym ośrodku.
WORD wystąpił z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy
przez Zarząd Województwa i jak
dowiedzieliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim, będzie ona omawiana
na dziejszym - czwartkowym - posiedzeniu Zarządu. O jego decyzji
poinformujemy wkrótce na naszych
łamach.
Mirella Napolska

Knurów

Knurów

Wstąp
do izby

Uwaga, piesi!

2 maja około godz. 23 nieznany
kierujący potrącił idącego ulicą
1 Maja 48–letniego pieszego. Poszkodowany knurowianin odniósł
obrażenia ciała.
Podobna sytuacja miała miejsce 7
maja tuż przed południem. Kierujący
Oplem 35–latek potrącił przechodzącą przez jezdnię w niedozwolonym
miejscu 80–letnią knurowiankę. Kobieta odniosła obrażenia ciała.
Justyna Walo

Knurów

Znikła
kosiarka

4 maja około godz. 18 miało
miejsce włamanie do altanki na terenie ogródków działkowych przy ul.
Parkowej. Złodziej skradł elektryczną kosiarkę i narzędzia ogrodnicze.
Poszkodowany działkowicz wycenił
swoje straty na 170 złotych.
Justyna Walo
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Auto bez CB

5 maja około godz. 22 nieznany
do tej pory sprawca włamał się do
zaparkowanego przy ul. Gliwickiej
samochodu. Po wyłamaniu zamka
drzwi złodziej skradł radioodtwarzacz samochodowy i CB radio.
Justyna Walo

Diana 2009

Znana
dziesiątka

Stefania Grzegorzyca i Ewa
Jurczyga znalazły się w gronie dziesięciu laureatek, a zarazem finalistek
plebiscytu „Diana 2009”. Kapituła
plebiscytu wybierze spośród dziesięciu pań tę jedną, której przypadnie
zaszczytny tytuł. Wyniki poznamy
podczas uroczystej gali – 27 maja w
Willi Caro.
/pg/

Knurów

Złapany
agresor

10 maja około godz. 1.50 funkcjonariusze knurowskiego Komisariatu Policji zatrzymali 18–latka,
sprawcę pobicia o cztery lata starszego mężczyzny.

Justyna Walo

Knurów

Otwarci
na badania

23 maja w Szpitalu Miejskim
organizowany jest Dzień Otwarty.
W godzinach 10-14 knurowianie
oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mogli bezpłatnie
oznaczyć poziom cukru, cholesterolu, kreatyniny we krwi, zmierzyć
ciśnienie tętnicze, wykonać badanie
EKG, a także poznać swój BMI –
współczynnik masy ciała pomocny
przy określaniu prawidłowej wagi.
/pg/

Knurów

Walne w TMK

W środę, 27 maja, w klubie
Gama odbędzie się Walne Zebranie
Towarzystwa Miłośników Knurowa.
Początek o godz. 17. TMK zaprasza
do udziału zarówno członków, jak i
sympatyków towarzystwa.

/bw/

Knurów

Okazja czyni
złodzieja

Nieznany sprawca nie zawahał
się wybić szybę w Fordzie Trasit, by
wydobyć znajdującą się w samochodzie torebkę. Jego łupem okazały się
dokumenty osobiste i 1000 złotych
w gotówce.

Justyna Walo

Chudów

Kawałek
lasu...

Tytułowe zaproszenie skierowane jest do wszystkich mam i ich
dzieci. Nadawcą jest Towarzystwo
Miłośników Knurowa, które z myślą
o paniach z pociechami organizuje
spotkanie w knurowskiej Izbie Tradycji. Przyświeca mu hasło „Przybyliśmy do naszej Matki - Pięknej
Madonny z Knurowa”.
Spotkanie odbędzie się w przeddzień Dnia Matki, 25 maja. Początek
o godz. 17.

/bw/

Gierałtowice

Aerobik
w Relaksie

K lu b M ło d z ie ż ow y Rela k s
zaprasza do swojej siedziby w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
przy ul. Korfantego 7 na wieczory
filmowe i rozmaite atrakcje. Spotkania odbywają się w poniedziałki,
środy i piątki w godzinach od 17
do 20. W ofercie ciekawe propozycje, m.in. aerobik, st ylizacja
wizerunku, kosmetyka i doradztwo
zawodowe. We wtorki i czwartki
(17-20) zajęcia w siłowni pod okiem
mistrza świata w trójboju siłowym
- Eugeniusza Mehlicha.
/bw/

Paniówki

Moda
na lokale...

...panuje nie tylko wśród spragnionych rozrywki. Polują też złodzieje. 6 maja około godz. 22 nieznany sprawca, poprzez wyłamanie
krat prowadzących na zaplecze,
włamał się do lokalu gastronomicznego przy ul. Zwycięstwa. Złodziej
splądrował automaty do gier losowych i zabrał ze sobą około 2 tys.
złotych utargu.

Justyna Walo

...a dokładnie 58 sztuk krzewów
ozdobnych padło ofiarą zuchwałej kradzieży. Nieznany sprawca
– amator zieleni wyniósł je 3 maja
około godz. 19.00 z posesji przy ulicy
Brzezina. Drzewka są warte około 2
tysięcy złotych.

www.dlamamy.com.pl

Justyna Walo

Knurów

Szkoda
w łaźni

Rankiem 8 maja około godz.
8.30 została ujawniona kradzież dokonana w łaźni zakładu pracy przy
ulicy Górniczej. Nieznany sprawca
ukradł: torbę, portfel z dokumentami
i... cztery talony na dwie tony węgla.
Wartość strat oszacowano na 1000
złotych.
Justyna Walo

Jest to portal, który powstał z myślą o
zgromadzeniu jak największej liczby
informacji, które mogłyby okazać
się pomocne zarówno kobietom w
ciąży, jak i matkom wychowującym
dzieci. Można tu znaleźć między
innymi artykuły prasowe, porady i
informacje, a także dzielić się swoją
wiedzą z innymi; oferty kupna i sprzedaży; działy dotyczące zdrowia,
urody i higieny; ciekawe pomysły na
spędzenie wolnego czasu ze swoją
pociechą i wiele innych.

5ak
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Szczygłowice. Wypadek przy ul. Lignozy

Fiat 126p kierowany przez
14-latka roztrzaskał się o drzewo

Knurów

Knurów

7 maja około godz. 6 nieznany
sprawca skradł z parkingu przy
KWK Knurów Fiata 126 p. Samochód został niebawem odnaleziony.
Niestety, był mocno uszkodzony.
Poszkodowany właściciel oszacował
straty na 1500 złotych.

20 butelek wódki i 10 paczek papierosów zabrał ze sobą włamywacz
z lokalu gastronomicznego przy ul.
Wolności. Do zdarzenia doszło 4
maja około godz. 23. Straty oszacowano na 400 złotych.

Mały fiat
– spore szkody

Lubi wypić
i zapalić

Justyna Walo

Justyna Walo

nekrolog

Michałowi i Dorocie Gorzawskim

Foto: Materiały Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

W miniony czwartek wieczorem
doszło do wypadku, w którym ciężko
ranny został 14-letni chłopiec. Ze
wstępnych ustaleń Policji wynika, że
kierujący „maluchem” nastolatek stracił
panowanie nad pojazdem i uderzył w
drzewo

Auto wbiło się w pień. Kierowcę i towarzyszącego mu 18letniego pasażera z rozbitego samochodu uwolniła dopiero Straż
Pożarna po uprzednim rozcięciu
karoserii Fiata.
Obaj poszkodowani trafili do
szpitali. 18–latka z obrażeniami
kończyn odwieziono do szpitala
w Knurowie. 14-latka w ciężkim
stanie przetransportowano do
placówki w Katowicach.
Policja usiłuje poznać wszystkie okoliczności zdarzenia. Ustalono, że pasażer znajdował się

pod wpływem alkoholu. Wyniki
testów na obecność alkoholu we
krwi kierowcy jeszcze nie były
znane do momentu zamknięcia
wydania PL.
Policja nie mogła przepytać
kierowcy, ponieważ był nieprzytomny. – O to, skąd się wziął za
kierownicą Fiata i o okoliczności
całego zdarzenia zapytamy go,
kiedy tylko się wybudzi – wyjaśnia Arkadiusz Ciozak z Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Sprawa ma drugie dno. Jak
infor muje Komenda Miejska

Policji w Gliwicach, samochód,
któr y rozbił się w wypadku,
został skradziony czwartkowego poranka (około godz. 9) z ul.
Wagowej.
– W tej chwili nie wiemy,
czy 14-latek, który wieczorem
kierował pojazdem, brał udział w
kradzieży – mówi sierż. szt. Arkadiusz Ciozak. Zapewnia, że trwa
ustalanie, co działo się z autem w
ciągu 13 godzin pomiędzy jego
kradzieżą a wypadkiem.
Justyna Walo

reklama

wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

Mamy, a zarazem Teściowej
składają
koleżanki i koledzy z Przeglądu Lokalnego
oraz Centrum Kultury w Knurowie
ogłoszenie
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ogłoszenie

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie

Gimnazjaliści uzbierali 60 worków śmieci, a mimo to
nie wyglądali na przemęczonych porządkami

Knurów. Uczniowie MG-1 wysprzątali, jak co roku, ul. Koziełka

Sprzątnąć kota w worku
W ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie
z gimnazjalnej Jedynki, tradycyjnie już, wzięli
na cel ulicę Koziełka. „Uzbrojeni” w worki
i rękawiczki sprzątali... nie tylko śmieci
W akcję gimnazjalistów pod opieką nauczycieli: Alicji Jagieniak, Barbary Przerwy, Tomasza Kowalskiego
i Rafała Szczepanka zaangażował się
Referat Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Knurów i firma Komart.
We wczesnych godzinach rannych uczniowie, wyposażeni przez
Referat Ochrony Środowiska, przeszli ul. Koziełka i sprzątali okolice
drogi od szybu wentylacyjnego do
początku zabudowań komunalnych.
Zebrano około 60 worków zawierających różnorodne odpady i
śmieci, które tylko w części udało się
posegregować. Problem z segregacją
wynikł z tego, że oprócz standardowych śmieci znalazły się tam opony
samochodowe, porozbijany sprzęt
AGD, gruz po remoncie mieszkań i
padnięte lub zabite zwierzęta.

O ile reakcja uczniów na wyrzucone pojemniki z tworzyw sztucznych,
opony czy szczelnie zapakowane worki ze skoszoną trawą była umiarkowana, to po odkryciu zapakowanych w
worki zwierząt wśród gimnazjalistów
przeszła fala oburzenia. Z „ekologicznego” punktu widzenia martwe
zwierzęta nie stanowią zagrożenia dla
środowiska. Mogą być co najwyżej
przyczyną rozprzestrzeniania się niektórych chorób. Trwogę jednak budzi
fakt, że pies czy kot po śmierci zostaje
wyrzucony jak papierek po batoniku
czy butelka po wodzie.
- Stare przysłowie mówi, że
obojętnego na niedolę zwierząt i
ludzka niedola nie wzruszy. Jeśli
w ten sposób traktujemy naszych
braci mniejszych, to jak będziemy
traktować ludzi? Miejmy nadzieję,

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego w Knurowie przy ul. Kapelanów Wojskowych 2 D (I piętro)
o łącznej powierzchni użytkowej 565,85 m2 z przeznaczeniem na
działalność handlowo-usługową.
Przekazanie lokalu w najem może nastąpić od stycznia 2010 r.
tj. po zakończeniu stosunku najmu z obecnym Najemcą.
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 20.05.2009 r.
do godziny 15.00.
Wadium w kwocie 10.000,00 zł. należy wpłacić w dniu przetargu
do godziny 9.00 w kasie Spółdzielni pokój nr 26.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 21.05.2009 r.
o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jana Sobieskiego 6 w Knurowie (pokój nr 3).
Ustalona kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 14,00 zł netto, kwota
postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 0,50 zł/m2.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
18.05.2009 r. od godziny 15.00 do godziny 16.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (032) 235-14-25 wew. 34, 33.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
reklama

że nasi uczniowie zapamiętają swoją
reakcję i nigdy nie pozwolą, by taka
sytuacja się powtórzyła. Efektem tej
akcji jest nie tylko wzrost świadomości ekologicznej, ale także lekcja
człowieczeńst wa i wrażliwości,
zafundowana przez nieodpowiedzialnych dorosłych – relacjonuje
jeden z organizatorów akcji – Rafał
Szczepanek.
Plonami zbiórki zajęli się pracownicy firmy Komart. Warto odnotować, że w akcji wzięli udział wszyscy uczniowie trzech klas i klasa II d
z Miejskiego Gimnazjum nr 1.
oprac. /pg/

Knurów. Przykra pomyłka USC

Śmierć dyplomowana

reklama

-Mam się kontaktować z mężem za pomocą medium
czy do niego dołączyć, by móc wspólnie obchodzić
niedoszłą rocznicę?! – pyta Lidia Bujoczek. Wdowa
otrzymała z Urzędu Stanu Cywilnego życzenia
pomyślności, szczęścia i wielu jeszcze wspólnych
rocznic...
28 kwietnia przypadałaby 25.
rocznica ślubu Lidii i Stanisława
Bujoczek. Przypadałaby, bo mąż
pani Lidii zmarł w Wigilię ubiegłego
roku. Duże było więc zdziwienie
wdowy, kiedy dzień przed niedoszłą
rocznicą otrzymała dużą kopertę,
której nadawcą był urząd.
– Przyszła pani urzędniczka, zostawiła mi kopertę, nie wiedziałam,
co w niej jest. Ona poszła, a ja czytam
na dyplomie: „Z okazji dwudziestopięciolecia pożycia małżeńskiego
składam najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia pomyślności,
szczęścia i wielu jeszcze wspólnych
rocznic” – opowiada Bujoczek.
Przesyłka nie powinna trafić do



adresata, zwłaszcza, że pani Lidia
cztery miesiące temu otrzymała z
USC skrócony odpis aktu zgonu
męża. – Jestem zbulwersowana i rozgoryczona, ledwie doszłam do siebie.
Barbara Bismor, kierownik USC
w Knurowie tłumaczy, że listę jubilatów sporządza się na jesieni
uprzedniego roku. Dodatkowo lista
jubilatów jest weryfikowana przez
ewidencję ludności. – Przygotowujemy życzenia i wysyłamy je, aby
dotarły na czas. W innych miastach w
ogóle nie praktykuje się takiego zwyczaju, to nasza tradycja w urzędzie,
dzięki której honorujemy i pamiętamy o mieszkańcach Knurowa. Nie ma
takiego systemu, w stu procentach

szczelnego, który uchroniłby nas od
takich pomyłek. Bywa, że komuś coś
umknie. To pierwszy przypadek, który nam się przytrafił. Jest mi z tego
powodu podwójnie przykro. Bardzo przepraszam panią Bujoczek...
– mówi kierownik Bismor, zaznaczając, że sympatyczny gest urzędu
przez jedną pomyłkę obrócił się
przeciwko jego pomysłodawcom.
Paweł Gradek
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Knurów

foto: zbiory własne Czytelnika PL

Cegielnia zniknie
z pejzażu miasta

Knurów

Ciężki sprzęt na tyłach cegielni to pierwsza
jaskółka szykujących się zmian. –Pomysłów
było wiele, lokal w piecu cegielni, boiska,
pole golfowe... – wylicza Krzysztof Kotulski,
współwłaściciel sześciohektarowej działki.
– Teren przygotowujemy do sprzedaży.
Interesują się nim duże konsorcja...

Wbrew pozorom nie chodzi o łapówkarstwo, ale
o znak poziomy „P20”, popularnie zwany kopertą,
umieszczany w miejscu parkowania wybranych
pojazdów
foto: Paweł Gradek

Ostatnio nad Krzysztofem Kotulskim, a raczej jego działką, zebrały się burzowe chmury. Dalekie
od tych, z których cztery lata temu
spadł grom na komin cegielni. – Zarzucano nam, że bałaganimy przy
ul. Jęczmiennej. Nie pamiętam,
ile już razy przeganialiśmy stąd
samochody, z których ludzie wyrzucali wory ze śmieciami. Niektórzy
działkowcy sprzątają u siebie, jak
to mówił Pietrzak, po krakowsku:
byle rynek był wysprzątany, reszta śmieci przez drogę, do mnie
– zwraca uwagę Kotulski. Postanowił ukrócić ten proceder. Od
dwóch tygodni teren za cegielnią
przechodzi metamorfozę. Ciężki
sprzęt wyrównał teren, pobocze
wykarczowano z krzaków i chaszczy, gdzie wcześniej ludzie podrzucali śmieci. Kotulski poszedł
na rękę działkowiczom i stworzył
dla nich przy poboczu tymczasowe
zatoki, w których mogą parkować
samochody.
Niebawem, jak zapewnia, przy
działce staną tablice, informujące o
zakazie wstępu. – Będę rozmawiać ze
Strażą Miejską, by od czasu do czasu
objęła patrolem ten teren – dodaje
Kotulski.
Po co to wszystko? Odpowiedź
jest prosta. Właściciele przygotowują teren do sprzedaży, co oznacza, że cegielnia niebawem zniknie
z pejzażu miasta. XIX-wieczna
manufaktura od co najmniej pięciu
lat nie produkuje cegieł. Pomysłów
było wiele. Jeden z nich zakładał,
by w piecu, który jest tunelem o
eliptycznym kształcie urządzić stylowy lokal. Niestety, pomieszczenie
jest zim ne, podeszło wilgocią ,
na ścianach krystalizuje się sól...
Przeważył rachunek ekonomiczny, zdecydowanie niekorzyst ny

Nielegalne koperty

Przed wojną cegielniany piec liczył kilkadziesiąt metrów
dla właścicieli. Także pomysł z
urządzeniem skansenu, w którym
każdy mógłby wypalić swoją cegłę
po prostu nie wypalił.
Pan Krzysztof wspomina, że
przed wojną piec był większy, dochodził aż do dzisiejszej ul. 1 Maja,
w czasie wojny został wysadzony
w powietrze, a obecny rozmiar
zawdzięcza ojcu, który odbudował
go w latach 50. – Dlatego komin
jest nieproporcjonalny do rozmiaru
obecnego pieca, bo jest pozostałością jeszcze tego przedwojennego.
Po tym, jak piorun uderzył w komin,
musieliśmy go skrócić, a teraz pozostaje go już tylko rozebrać – tłumaczy Krzysztof Kotulski. Gdyby
chciał dalej eksploatować złoża
gliny, które jeszcze w tym miejscu
są, musiałby spełnić takie rygory
jak kopalnie, czyli uzyskać koncesję

reklama

na wydobycie, przestrzegać planu
ruchu górniczego...
Do dziś niektórzy z rozrzewnieniem wspominają tzw. „knurowski
Balaton”, gdzie oprócz spotkań
przy piwie, można było skorzystać z boiska do siatkówki i piłki
nożnej. Niestety, ludzie nie potrafili uszanować firmowego sprzętu.
Boiska stały się miejscem schadzek
młodzieży. Zaczęły się pierwsze
dewastacje...
Dziś w miejscu Balatonu stoi stacja benzynowa, a według zapewnień
Kotulskiego za jakiś czas dołączy do
niej myjnia bezdotykowa na sześć
stanowisk.
Na pytanie o golf pan Krzysztof
tajemniczo się uśmiecha. – Nie ma
tu warunków, żeby profesjonalnie
go uprawiać. Gramy ze wspólnikiem
cz ysto rek reacyjnie, amatorsko
na działce, która się do tego nie
nadaje.
Staw Machoczek, póki co, pozostanie bez wędkarzy, którzy nie
potrafili dogadać się z właścicielem.
Elitarny klub wędkarski z karnetami
ukróciła samowola kłusowników.
Smutne jest to, że zakład, jak
wspomina pan Krzysztof, z którego
żyły trzy rodziny, zamiast cegieł
produkuje teraz mączkę ceglaną,
która kiedyś była jedynie produktem
ubocznym...

Nad legalnością jednej z kopert
zastanawiał się nasz Czytelnik. Pojawiła
się ona niedawno w miejscu obleganym
przez parkujące samochody, przy knurowskim centrum handlowym „Merkury”, na ulicy Łokietka 3.
- Tu jest naprawdę mało miejsca
do parkowania – pisze do redakcji
mieszkający w pobliżu knurowianin.
– A my, mieszkańcy, mamy i tak utrudnione parkowanie w godzinach pracy
sklepów. Parkują tu wszyscy do pracy i
na zakupy, a z tego, co mi wiadomo, na
takie miejsce musi być osobne pozwolenie i nawet się je opłaca.
Czytelnik ma wrażenie, że na tej kopercie parkuje zazwyczaj pracowniczka
pobliskiego sklepu i zastanawia się, czy
umieszczenie znaku poziomego w tym
konkretnym przypadku jest legalne.
- Sprawdziliśmy ten przypadek i
okazało się, że rzeczywiście ta koperta została namalowana nieformalnie
przez pracowników sklepów – informuje Bogdan Litwin, prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie. – Nakazaliśmy
jej zlikwidowanie. Zamiast tego należy
umieścić tabliczkę: „Uprasza się o nie
blokowanie wjazdu”.
O konsekwencje takiego samowol-

nego malowania kopert zapytaliśmy w
Urzędzie Miasta Knurów, która stosunkowo niedawno przejęła ulicę Łokietka
od LWSM. – Jest to droga wewnętrzna
i ustawa na temat dróg publicznych nie
ma tu zastosowania – wyjaśnia Anna
Lewandowska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. – Widać, że
kwestie dotyczące znaków poziomych
należałoby w jakiś sposób uregulować i
ujednolicić – uchwałą Rady Miasta, czy
też rozporządzeniem prezydenta.
Osobną sprawą jest to, że ani namalowanie, ani zlikwidowanie koperty
przy Łokietka nie zmienia faktu, że
w tym miejscu nie wolno parkować.
Dlaczego? Ponieważ tuż obok koperty
znajduje się brama wjazdowa prowadząca na zaplecze trzech sklepów. – Wynika
to z kodeksu wykroczeń, który karze za
hamowanie lub utrudnianie ruchu, a
także z zapisu ustawy o ruchu drogowym o utrudnianiu wyjazdu z posesji
– komentuje Andrzej Daroń, komendant
Straży Miejskiej w Knurowie.
Zatem wygląda na to, że – paradoksalnie – osoby malujące nielegalnie
kopertę starały się wyegzekwować coś,
co i tak powinno być respektowane.
MiNa

informacja własna wydawcy

Paweł Gradek
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Knurów. 90 lat Polskiego Czerwonego Krzyża

Sztandar na jubileusz
Na co dzień niosą pomoc chorym, ubogim, samotnym, dając
przykład cierpliwości i współczucia. W ubiegły czwartek
knurowscy członkowie i przyjaciele Polskiego Czerwonego
Krzyża świętowali 90-lecie tej organizacji

O bogatej działalności PCK
świadczy liczna grupa osób
zasłużonych, którym dziękowano
podczas uroczystości

Klemens PCK Klemens Bąk
Miejscem jubileuszowej gali było
Kino Scena Kultura. Na zaproszenie
knurowskiego Zarządu Rejonowego
PCK przybyło na nią wiele znamienitych gości. Klemens Bąk, prezes
Zarządu, przypomniał zgromadzonym bogatą historię wszechstronnej
działalności PCK, od jej początków
w 1919 roku (organizacja nosiła
wtedy nazwę Polskie Towarzystwo
Czerwonego Krzyża), poprzez powstania śląskie, II wojnę światową,
aż do współczesności.
W Knurowie PCK rozpoczął
działalność bardzo szybko, bo już w
latach 20. Śladem tego jest odnaleziony niedawno sztandar PCK, należący
niegdyś do koła, jakie funkcjonowało
przy Zakładach Przemysłu Azotowego „Knurów”. Sztandar, którego
powstanie szacuje się na ok. 1930
r., jest istotnym symbolem ciągłości
działania organizacji-jubilatki na
knurowskiej ziemi. Można go było
ujrzeć podczas czwartkowej uroczystości – Stanisław Bogumił, prezes
honorowy knurowskiego HDK PCK
im. F. Ogana złożył sztandar na ręce
prezesa Bąka. Następnie dar został
przekazany Bogusławowi Szygule,
kustoszowi Izby Tradycji, gdzie
zostanie wystawiony jako eksponat.
Kustosz Szyguła zapowiedział utworzenie w Izbie kącika poświęconego
PCK.
Przy takich okazjach, jak 90-lecie
miło jest odświeżyć pamięć o historii, ale ludzie PCK intensywnie żyją
dniem obecnym. Świadczy o tym
ich praca, świadczy też ilość osób,
które podczas obchodów jubileuszu
zostały odznaczone medalami, wy-



różnieni odznakami, statuetkami,
nagrodami, czy podziękowaniami.
Klemens Bąk wyraził wdzięczność
wolontariuszom, sponsorom, byłym
i obecnym członkom Zarządu, samorządom (na sali byli obecni m.in.
wiceprezydent Barbara Zwierzyńska
i wójt Gierałtowic Joachim Bargiel),
oraz wszystkim życzliwym. – Niech
zapłatą za Waszą wrażliwość na
ludzkie cierpienia będzie uśmiech i
iskra nadziei na lepsze jutro ludzi
pokrzywdzonych przez los – mówił
prezes Bąk.
Dziś do zadań knurowskiego ZR
PCK należy opieka nad chorymi w
domach (aktualnie dziesięć sióstr

PCK opiekuje się osiemdziesięcioma
osobami), wspieranie najmłodszych
(dzięki dotacji z Urzędu Miasta 80
dzieci uczestniczy w codziennych
zajęciach w Placówce Wsparcia
Dziennego, tyle samo najuboższych
dzieci korzysta z wyjazdu na coroczne kolonie letnie). W mieście
działają dwa kluby Honorowych
Dawców Krwi (im. dr. Jana Zieleckiego przy KWK Szczygłowice
oraz im. dr. Floriana Ogana), liczące
w sumie ponad 470 członków. Istotna
jest również działalność oświatowa
w szkolnych kołach PCK (w sumie
350 członków w 14 kołach) czy też
organizowanie kursów udzielania

Medale i nagrody

Uczniowie nagrodzeni w konkursach organizowanych przez PCK:

Medalem z okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża zostali
odznaczeni: Adam Rams, Jarosław
Wiewiura, Joachim Bargiel, Michał
Nieszporek, ks. Stefan Gruszka,
Tomasz Reginek, Roman Noga,
Alina Bobek, Stefan Jurczyga, Weronika Mateja, Stanisław Bogumił,
Adam Pobłocki, Andrzej Jankowski,
Klemens Bąk, Krystyna Dziedzic,
Adam Przywara, Gabriela Więcko,
Zenon Domin, Grażyna Balon, Dorota Stanek, Ilona Pach, Małgorzata Smak, Katarzyna Makarowicz,
Elżbieta Leszczyńska, ks. Andrzej
Wieczorek

,,Mały ratownik 2009”
nagrodzeni w kategorii kl. I-III – 1
miejsce MSP 1- Oliwia Polok, 2
miejsce MSP 2 oraz MSP 4, 3 miejsce MSP 6
nagrodzeni w kategorii kl. IV-VI – 1
miejsce MSP 1- Magdalena Jabłońska,
2 miejsce MSP 2, 3 miejsce MSP 9
Olimpiada Promocji Zdrowego
Stylu Życia
1 miejsce w kat. szkół gimnazjalnych
– MG 3
1 miejsce w kat. szkół średnich – Zespół Szkół Ogólnokształcących

Odznaki honorowe PCK otrzymali:
IV stopnia – Dariusz Bednarczyk,
Ryszard Krygier, Justyna Kwaśniok;
III stopnia – Agnieszka Kluczniok,
Aleksandra Surdel, Tadeusz Tchórzewski; II stopnia – Grażyna Balon;
I stopnia – Krystyna Dziedzic

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy
1 miejsce w kat. szkół gimnazjalnych
– drużyna z MG3
1 miejsce w kat. szkół ponadgimnazjalnych – drużyna z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących

pierwszej pomocy.
Ważne, że na obchodach jubileuszu byli obecni także młodzi – wśród
nich zwycięzcy szkolnych olimpiad
i konkursów organizowanych przez
PCK, a także uczniowie Miejskiego

Gimnazjum nr 3 i Zespołu Szkół im.
I.J. Paderewskiego, którzy urozmaicili uroczystość występami muzyczno-tanecznymi. Może niektórzy z
nich w przyszłości będą wolontariuszami PCK.

Tekst i foto: M. Napolska

tekst sponsorowany

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
z siedzibą w Knurowie, ul. Szpitalna 8 p.404 zostało zarejestrowane 26 lutego 2003
r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, otrzymując numer KRS: 0000153196. Na
dzień dzisiejszy Stowarzyszenie liczy 73 członków. Zarząd składa się z 7 osób. Od
2005 r. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego.
Najważniejszymi celami Stowarzyszenia określonymi przez Statut są: kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom,
praca na rzecz poprawy warunków ich życia, dążenie do wszechstronnego rozwoju
ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, możliwie najpełniejsza integracja osób
z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie. Stowarzyszenie również
może pomagać osobom z innymi rodzajami niepełnosprawności. Stowarzyszenie
swoje cele realizuje poprzez: prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych, zarówno
związanych z systemem szkolnym, jak też pozaszkolnym; propagowanie i wdrażanie różnorodnych form rehabilitacji, wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowanie do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych, rozwijanie zainteresowań (kultura, sport, turystyka) i propagowanie
twórczości osób niepełnosprawnych, zabieganie o różne formy mieszkalnictwa
dla osób niepełnosprawnych oraz popularyzację problemów związanych z niepełnosprawnością. Ponadto Stowarzyszenie: zabiega o tworzenie korzystnych
rozwiązań prawnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, wdraża i propaguje nowe formy i metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
kształtuje pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej, prowadzi turnusy rehabilitacyjne oraz wolontariat.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych, jedynie 3 wolontariuszki: asystentkę osoby niepełnosprawnej, księgową oraz specjalistkę ds. personalnych. Pracownicy merytoryczni są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych, a ich wynagrodzenia są finansowane ze środków publicznych i środków
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe od Gminy Knurów,
Gminy Gierałtowice, Powiatu Gliwickiego (na realizację zadań publicznych), a także
z PFRON (organizacja turystyki osób niepełnosprawnych), darowizn, funduszy
socjalnych, składek członkowskich i wpływów z 1% podatku dochodowego.
Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia, to :
- Organizowanie corocznych konferencji na temat zapobiegania marginalizacji
społecznej osób niepełnosprawnych. W 2008 r. konferencja była połączona z
warsztatami dla rodziców i opiekunów, którzy zastanawiali się nad planowaniem
życia osoby niepełnosprawnej. Zarówno warsztaty jak też konferencję prowadził
dr Andrzej Juros z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W warsztatach uczestniczyło także siedem osób niepełnosprawnych. Wnioski opracowane podczas
tych zajęć dotyczyły przede wszystkim uwzględnienia potrzeb wyrażanych przez
osoby niepełnosprawne oraz konieczności rozszerzenia współpracy z władzami
samorządowymi.
-Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.
-Prowadzenie we współpracy z Zespołem ds. Wspomagania Rozwoju Dzieci
Wymagających Specjalnej Opieki w Knurowie projektu rehabilitacji.
-Organizowanie rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek edukacyjno-krajoznawczo-turystycznych.
-Prowadzenie cyklicznych zajęć teatralnych (z elementami logopedii, pantomimy, muzyki, plastyki), wzbogacone o wizyty w teatrach i filharmonii. Uczestnicy,
to dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich zdrowi koledzy.
W ubiegłym roku zespół przygotował i wystawił inscenizację utworu p.t. „Kot w
pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej.
-Gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych, dotyczących różnorodnych aspektów niepełnosprawności.
Zarząd Stowarzyszenia współpracuje z placówkami, zajmującymi się osobami
niepełnosprawnymi, stara się również o popularyzację spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi oraz z działalnością Stowarzyszenia. Ponadto członkowie
Stowarzyszenia i wolontariusze biorą udział w szkoleniach zewnętrznych, m.in. w
cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych, prowadzonych przez Fundację na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa (w ramach EFS- Kapitał Ludzki). W latach 2008
i 2009 ze Stowarzyszenia szkoliło się siedem osób.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Poczty sztandarowe knurowskich krwiodawców
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rozmaitości
Knurów. Pierwsi widzowie są dziś dorośli

Kryształowa rocznica
Teatru Bąbel

Teatr „Bąbel”...

...to dzieło wielu osób. Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 3
szczególne podziękowania kierują do: rodzin Gibasów (rodzice + 3 dzieci),
Dąbrowskich (mama + 2 dzieci), Czapla (mama+ syn), Stańczyk (tata + syn),
Miechlińskich (mama + syn), aktorów - Marty Fierdonek, księdza Michała
Macierzyńskiego, Doroty Dudy, Katarzyny Siwieckiej, Bernadety Błażeja, przyjaciół teatru: Mateusza Stępienia, Renaty Jaworskiej, Dariusza Maćkowiaka,
Małgorzaty Bielickiej, Piotra Kłosowskiego, Alicji Szary, Iwony Szymanko, Alicji
Zielińskiej, Katrzyny Suwała, Jacka Drzymały, Zbigniewa Wojciechowskiego,
Ewy Andrzejewskiej i Iwony Żółtowskiej.

Pomysł na zorganizowanie teatru przy Miejskim Przedszkolu nr
3 zrodził się w głowie dyrektorki
placówki – Marii Kamińskiej-Mosio
kilkanaście lat temu. Doświadczenie
podpowiadało jej, że aby zrobić coś
dla swoich wychowanków nie wystarczy zaangażowanie nauczycieli,
że potrzebne jest nawiązanie prawdziwej współpracy z rodzicami i całym środowiskiem. Tak narodził się
„Bąbel” – teatr, w którym występują
nie zawodowi aktorzy, ale rodzice dla
własnych dzieci.
W 1994 roku teatr, który nie miał
jeszcze wtedy konkretnej nazwy, wystawił pierwszą bajkę, „Czerwonego
Kapturka”, który był mikołajkowym
prezentem dla dzieciaków od ich nauczycieli i rodziców. Rok później zachęceni sukcesem amatorzy zagrali
bajkę „Czerwony Kapturek zaprasza
na spotkanie z mieszkańcami lasu”.
Tym razem w towarzystwie maluchów, które doskonale sprawdziły się
w swoich rolach.
Po trzech latach znaleźli się ludzie, których zaangażowanie pozwoliło kontynuować projekt. – Wtedy
tak naprawdę wszystko się zaczęło
na poważnie – mówi Kamińska
– Mosio.
W grudniu 1998 roku „Bąbel”
zagrał „Słoneczną bajkę”. Obejrzało
ją prawie 900 dzieci z przedszkoli i
szkół. Rok później królował „Kot w
butach” oklaskiwany przez kolejnych
1000 maluchów.
Sukces przedstawień spowodował, że aktorzy zadeklarowali chęć
współpracy przy kolejnych bajkach.
Potem był jeszcze „Humor Brzechwy
i Konopnickiej”, „Kopciuszek”, „Jaś
i Małgosia”, „Szewczyk Dratewka”,

ogłoszenie własne wydawcy

Foto: Bogusław Wilk

Najpierw był „Czerwony Kapturek”. Przed 15 laty. Kto mógł wtedy
przypuszczać, że amatorska zabawa rodziców przerodzi się w prawdziwą,
teatralną pasję. Znaczoną kolejnymi przedstawieniami i radością tysięcy
małoletnich widzów

„Pinokio”, „Królewna Śnieżka”.
Wystawiane przed dwoma tygodniami „Brzydkie Kaczątko” zebrało
tysięczną widownię.
– Profesjonalne teatry, które
jeżdżą od szkoły do szkoły, często
nie są w stanie na dłużej przykuć
uwagi dzieci. Te przedstawienia to
nieraz też dzieło dorosłych, którzy
o pedagogicznym wykształceniu
nawet nie myślą – mówi dyrektor
Kamińska–Mosio. Zapewnia, że
bajki wystawiane przez „Bąbla” są
przygotowane przez prawdziwych
fachowców - pedagogów - i odpowiadają psychicznym właściwościom
dzieci.
- Maluchy je po prostu przeżywają całymi sobą. Krzyczą, kiedy wilk
zbliża się do Czerwonego Kapturka,
podpowiadają aktorom... – tłumaczy
dyrektor MP 3.
„Bąbel” to przede wszystkim
ludzie – rodzice, których dzieci często dawno już opuściły przedszkole.
– Myślę, że aktorzy znajdują w nas
partnera, czują się tu dobrze. Zawiązują się między nami przyjaźnie.

Foto: Paweł Gradek

Rodzina w komplecie

Przy kawie i ciastku aktorzy „Bąbla” mile wspominali
najciekawsze wydarzenia z historii swojego teatru
Mowa rzecz jasna o rodzinie dni wcześniej oklaskiwał podczas
Teatru Bąbel, którą w ubiegłym tygo- premierowego spektaklu. Aktorom
dniu podjął w Kinie Scenie Kulturze wręczono upominki, dzięki karnetom
zastępca prezydenta, Piotr Surówka, do kina będą mogli śledzić na dużym
wespół z dyrektorem Centrum Kul- ekranie tych najlepszych. Udziału w
tury – Jerzym Kosowskim. Wice- spotkaniu nie odmówił sobie radny
prezydent nie mógł sobie odmówić Izydor Golec, który, mimo że nie
spotkania z aktorami, których kilka zagrał w tym roku żadnej z ról, jest
Przegląd Lokalny Nr 19 (845) 14 maja 2009 roku

Teatr jest dla nich odskocznią, na
chwilę mogą stać się kimś innym niż
w rzeczywistości – podkreśla Kamińska–Mosio.
Każda bajka to ogromne przedsięwzięcie, najlepiej wiedzą o tym
opiekunki „Bąbla” Krystyna Grzesik
(do 2005 roku) i Iwona Stańczyk
(od 2005 roku). Trzeba dwa razy w
tygodniu spotykać się na próbach,
przerobić stare, zapomniane w szafie
ubrania na kostiumy, dobrać podkłady muzyczne, zaprosić publiczność,
zadbać o salę... To wszystko zajmuje
mnóstwo czasu i energii, a przecież
jest to praca po godzinach. Mimo
to chętnych do grania na scenie nie
brakuje i półroczne przygotowania
do każdego spektaklu nie są w stanie
zniechęcić żadnego z dorosłych. A
dzieci? Ciągle cieszą się „Pinokiem”
czy „Królewną Śnieżką”. Wszystkie
bajki „Bąbla” zostały nagrane i kiedy
tylko się zapragnie, można napawać
się nimi do woli. A wtedy na nowo
zaczyna się magia teatru...

ogłoszenie własne wydawcy

Justyna Walo

entuzjastą inicjatywy dyrektor przedszkola Marii Kamińskiej-Mosio.
Wśród aktorów znalazła się rodzina państwa Gibas. –Z początku
na siłę, wychowawczyni córki mnie
namawiała, nikt z nas nie był chętny.
Przekonałam męża, bo my wszystko
zawsze razem robimy – śmieje się
pani Danuta. I tak przygoda z teatrem trwa, mimo, że ostatnie dziecko
Gibasów opuściło mury przedszkola
3 lata temu. – Traktujemy to jak spotkanie towarzyskie. Kiedy już jest po
premierze, brakuje nam prób, w ciągu roku spotykamy się na wspólnym
grillu. Fajna zabawa, a przy okazji
pozwala nam w ciekawy sposób spędzać czas z naszymi dziećmi – mówi
pan Sławomir.
W tym roku w przedstawieniu
wzięła udział trójka dzieci państwa
Gibas (Aleksandra, Michał i Wojciech). Czwarte – syn w czasie premiery pisał egzamin gimnazjalny.
Gibasowie zgodnie twierdzą, że trzy
przedstawienia to zdecydowanie za
mało...
/pg/



aktualności
Knurów. 60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sześć dekad z książkami
Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie liczy już
60 lat. Z tej okazji, a także w związku z Dniem
Bibliotekarza i Bibliotek oraz Tygodniem Bibliotek
2009, w klubie „Sztukateria” odbyły się jubileuszowe
uroczystości

Każda z pań otrzymała piękną różę

Ładny kawał historii

Działalność placówka rozpoczęła
z księgozbiorem liczącym 3.000 woluminów i 17 tytułów czasopism. Jej
dyrektorem został Edmund Moszyński (późniejszy dyrektor ówczesnego
LO im. Aleksandra Zawadzkiego w
Knurowie). Za cel biblioteka stawiała
sobie „rozczytanie” mieszkańców
Knurowa, społeczności, w której pod
koniec lat 40. przeważali robotnicy
i chłopi.

Wzrost liczby mieszkańców przełożył się na przyrost czytelników. W
1968 roku otwarto filię na osiedlu
1000-lecia Państwa Polskiego. Osiem
lat później, gdy Knurów liczył już 30
tys. mieszkańców, otwarto drugą - na
osiedlu 30-lecia.
W 1979 r. rozpoczęto przygotowania do otwarcia siedziby Biblioteki

Głównej, mieszczącej się przy ul.
Manifestu Lipcowego. Duże zmiany
nastąpiły w tym momencie w poszczególnych filiach, gdyż bibliotekę
przy ul. Niepodległości przekształcono w Filię nr 1, zaś pozostałe (z
osiedli 1000-lecia i 30-lecia) zlikwidowano. Księgozbiór liczył wówczas
40 tys. pozycji. Czytelników wciąż
przybywało i trzeba było utworzyć
kolejne filie. W roku 1987 do użytku
oddano Filię nr 2 (przy ul. Kosmonautów), która w roku 1990 została
przekształcona w placówkę dziecięco-młodzieżową. W 1996 roku
powstała filia w Szczygłowicach.
Po 1990 roku biblioteki przestały
być finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury. Przeszły pod opiekę
samorządów i przyjęły nazwę Miejskich Bibliotek Publicznych.
W 2000 roku MBP weszła w
struktury nowo powołanego Centrum Kultury. Kierownikiem Działu
Bibliotecznego została Brygida Dreślińska, pełniąca funkcję do dziś.
Biblioteka Główna (z ul. Kapelanów
Wojskowych) i Filia nr 2 (z ul. Kosmonautów) zostały przeniesione na al.
Lipową. Filia nr 1 początkowo została
zlokalizowana w ratuszu, a w 2005
ponownie w salkach katechetycznych
parafii pod wezwaniem św. Cyryla
i Metodego. Filia nr 3 z ul. Staszica
przeniosła się na ul. Górniczą.

Wśród uczestników byli kierownicy MBP Brygida Dreslińska,
wiceprezydent Piotr Surówka i dyrektor CK Jerzy Kosowski

Knurów. Koncert Reggae Revelation

Prawie jak na Jamajce
Po latach przerwy na
knurowskiej scenie
pojawiły się zespoły
grające muzykę rodem
z Jamajki

Były czasy, gdy „Reggae Revelation” był największym festiwalem
tego rodzaju muzyki na Śląsku.
Pierwsza edycja odbyła się w 1994
r. w nieistniejącym już klubie „Paradoks” w Knurowie. Wystąpiły
wówczas m.in. Bakszysz, Jaffia
Namuel, JahSquad, Usta Syracha,
Dread Lion. Rok później w Domu
Kultury w Szczygłowicach zagrały
Daab, Habakuk, Będzie Dobrze,
Basstion, Dread Lion. W roku 1996



wystąpili: Bakszysz, Stage Of Unity,
Easy Way, Dread Lion. Ostatnia,
czwarta edycja z 1997 r., miała międzynarodowy charakter - zaproszeni
zostali „Subbmision” z Berlina oraz
„Hipnotix” z Pragi.

W sobotę na skwerze przy ul.
Ogana po raz piąty rozbrzmiały
dźwięki reggae. Imprezę rozpoczął
występ zespołu rodem z Knurowa,
czyli formacji Dread Lion. Zespół
powstał na przełomie lat 1986 i

Stare kroniki, zdjęcia i pamiątki cieszyły się sporym
powodzeniem wśród oglądających
Mimo iż Biblioteka liczy już
sporo lat, nie pozostaje w tyle. Jako
pierwsza w powiecie w 2003 r. rozpoczęła prace związane z jej komputeryzacją. Od 2 stycznia 2009 roku
książki można wypożyczać drogą
elektroniczną.

60 lat minęło jak jeden dzień

8 maja okazał się terminem idealnym do świętowania jubileuszu.
To przecież Dzień Bibliotekarza i
Bibliotek. W piątkowe przedpołudnie
w Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria” spotkali się zarówno obecni,
jak i dawni pracownicy MBP w Knurowie oraz zaproszeni goście. Samorząd miasta reprezentował zastępca
prezydenta Knurowa Piotr Surówka,
powiatu – sek retarz Magdalena
Budny, Centrum Kultury – dyrektor
Jerzy Kosowski wraz z zastępcą Mariuszem Kowalczykiem, Powiatową
Bibliotekę Publiczną w Gliwicach
- dyrektor Krystyna Wołoch. Nie zabrakło także pracowników bibliotek
powiatu gliwickiego, którzy wraz
z knurowskimi pracownikami uroczyście obchodzili swoje święto. Odczytano listy gratulacyjne i życzenia,
m.in. od prezydenta Knurowa Adama
1987. Początkowo funkcjonował pod
nazwą JAH’RUSELLSKY. Z początkiem 1989 r. grupa przyjęła nazwę
„Dread Lion”. W 1997 roku zawiesiła
swoją działalność. Reaktywowała się
latem 2008 r.
Po knurowianach zagrała ReForma z Krakowa (grupa powstała
w grudniu), potem muzycy z Nabi.
Nazwa zespołu wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza proroka.
Wieczór zamknął zespół Natanael.

Ramsa, starosty gliwickiego Michała
Nieszporka oraz dyrektora Biblioteki
Śląskiej w Katowicach – prof. zw. dr.
hab. Jana Malickiego.
Wyróżnienia otrzymali laureaci
konkursu na wiersz promujący i
reklamujący bibliotekę i czytanie
książek - Jan Furgoł i Tadeusz Golonka. Małgorzata Szlęk, Urszula
Dudkiewicz, Joanna Skrzydło oraz
Bożena Klimek otrzymały awanse.
Gratulacji i wyróżnień nie brakowało też dla pozostałych placówek
w powiecie. Każda z pań opuściła
uroczystość z piękną, czerwoną różą.
Zwieńczeniem jubileuszu były występy przedszkolaków z „Dwójki”.

Tekst i foto: Monika Pięciak

Pracownicy

W MBP pracuje 14 bibliotekarzy.
W bibliotece głównej: Małgorzata
Szlęk, Henryka Grębowiec, Gabriela
Korzeniewska, Danuta Ołowska,
Krystyna Szpak, Bożena Klimek, Joanna Skrzydło i Wioletta Michura; w
filii nr 1: Krystyna Jacuńska i Urszula
Dudkiewicz; w filii nr 2: Katarzyna
Bilińska i Wiesława Chruścik; w filii
nr 3: Anna Czulińska i Zofia Przesdzing. Placówką kieruje Brygida
Dreślińska.

Członkowie grupy to muzycy, którzy na co dzień udzielają się także
w innych składach o zróżnicowanej
stylistyce. Można ich było usłyszeć
z takimi muzykami, jak choćby
Habakuk, MUMIO, Mleko, 4 Pokoje
Projekt, Negatyw, Tymon Tymański,
Marek Kościkiewicz, Przemyski
Chór Gospel czy Purple House.
Pogoda dopisała i pod sceną
pojawili się nie tylko miłośnicy
reggae, ale wszyscy złaknieni dobrej zabawy. – Bawimy się bardzo
dobrze. Jest super. Przyjechaliśmy
tu specjalnie posłuchać koncertów.
Już wiele miesięcy czekaliśmy na
festiwal. Jesteśmy zagorzałymi fanami reggae. Lubię Boba Marleya,
ale także inne grupy. Polskie reggae
też nie jest ubogie w dobre zespoły
– mówi 14-letni Tymoteusz Hajduk z
Knurowa, który na festiwalu pojawił
się wraz z kolegami.
Tekst & Foto: Monika Pięciak
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Knurów

Metro Jazz przemknęło
przez miasto

Jazzowe Metro mknie do Kijowa. Na muzycznej trasie
gwiazd światowego formatu znalazły się Warszawa, Gdynia
i nieoczekiwanie - Knurów

13-letni
Szymon
Boduch miał
okazję pograć
z gwiazdami
przed
koncertem
Kino Scena Kultura było miejscem koncertu znakomitych muzyków. Za sprawą Centrum Kultury,
które wykorzystało swoje dobre
kontakty i świetną opinię w tzw.
środowisku. Poprzez perkusistę
Krzysztofa Zawadzkiego, założyciela legendarnego zespołu Walk
Away, do Knurowa z trafiły z USA

takie gwiazdy jak Chuck Lob – gitara
(współpracuje ze Stanem Getzem),
Mitchel Forman – klawisze (współpraca Bilem Evansem), Melvis Lee
Davis – bas ( współpracował z Chaka
Khan, Erykiem Marienthalem).
Merto Jazz wyjechało w tym
składzie z Żor, gdzie odbył się pierwszy koncert. Po Knurowie na trasie

muzyków znajdują się Warszawa,
Kijów (stolica Ukrainy), Gdynia,
Warszawa.
Sława amerykańskich gwiazd
sięga daleko. Można się było o
tym dobitnie przekonać właśnie w
kinowej sali. Wśród słuchaczy byli
bowiem nie tylko knurowianie, ale

też goście z Gliwic, Zabrza, Kędzierzyna-Koźla, a nawet Wrocławia.
Fascynująca jest łatwość, z jaką

gwiazdy korespondują muzycznie
ze sobą. Bez słów potrafią tworzyć
niepowtarzalny klimat ukazując
swoją indywidualność, ekspresję,
emocje. Harmonijnie przechodzą do
różnych gatunków jazzu świetnie się
przy tym bawiąc. Radość, jaką sprawia im wspólne granie, przenika do
publiczności. Kolejka, jaka ustawiła
się po płyty i autografy, dała temu
dowód.
Niezwykłego przeżycia doświadczył knurowianin, 13-letni Szymon
Boduch („Talent” VI Przeglądu
Dorobku Artystycznego Dzieci i
Młodzieży). Nastolatek miał odwagę
pojawić się na próbie zespołu, porozmawiać z gwiazdami i... zagrać na
zestawie perkusyjnym Krzysztofa
Zawadzkiego.
/m/
Foto: Krzysztof Gołuch

Knurów

Gitara zagrała
pierwsze skrzypce
Koncert zespołu Przemysław Strączek Trio
był atrakcją sobotniego wieczoru w klubie
Sztukateria

reklama

Przemysław Strączek to 33-letni gitarzysta jazzowy, kompozytor,
aranżer, a także pedagog. Ukończył
studia pedagogiczno-muzyczne na
Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie oraz Instytut Jazzu w Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku
jazz i muzyka estradowa w zakresie
gry na gitarze. Jest laureatem Mistrzowskiego Konkursu Gitarzystów Jazzowych im. Marka Blizińskiego w Warszawie w 2001 i 2003
roku – ogłoszony został wówczas
najbardziej indywidualnym gitarzystą. Popisał się umiejętnościami
także podczas Ogólnopolskiego
Konkursu Improwizacji Gitarowej
w Kielcach w 2005 roku. W 1998
roku założył grupę Tres Jazz, z
Przegląd Lokalny Nr 19 (845) 14 maja 2009 roku

którą nagrał dwie płyty. Formacja
Przemek Strączek Trio powstała
w 2006 roku. Jej celem jest propagowanie gitary jazzowej. Muzyk
jest także autorem podręcznika dla
gitarzystów jazzowych.
W Knurowie Przemysław wystąpił wraz z Andrzejem Zielakiem,
grającym na kontrabasie oraz perkusistą Sebastianem Kuchczyńskim.
W większości zaprezentował autorskie utwory, choć nie zabrakło też
jazzowych standardów czy coverów
znanych utworów. Publiczność była
pod wrażeniem umiejętności i wyczucia muzyków. Kameralna atmosfera i jazzowe dźwięki stworzyły
wspaniały nastrój, z którym trudno
było się rozstać.
Tekst & Foto: Monika Pięciak



rozmaitości
ROZRYWKA nr 19/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Poziomo:
1) przezorność, rozwaga, 8) „Halka”, 9) lek z wątroby dorsza,
10) nóżki wiewiórki, 11) jedzenie, pożywienie, 13) cząstka
filmu, 15) tworzywo krzemoorganiczne (do powiększania
biustu), 16) przełożony klasztoru, 18) małpa wąskonosa, 21)
koła zębate, 22) Beduin, 23) twardy metal (V), 24) zbieracz
i kolekcjoner dawnych monet

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni od
ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet do kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Pionowo:
1) fachowiec od okularów, 2) zagrywka na parkiecie, 3) przewóz towarów, pasażerów przez obce terytorium, 4) pora na
śniadanie, 5) wytwór wątroby, 6) Artur (zm. 1931 r.), poeta
(pseud. Or-Ot), 7) 1/4 chleba, 12) renkloda lub mirabelka, 13)
Marek, aktor („Ekstradycja”), 14) taniec, tkanina lub miasto
w USA, 15) skłonność do okrucieństwa, 17) w kutrze na
łowisku, 18) siedzi cicho pod miotłą, 19) część kościoła, 20)
pies się z nich wyliże
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12.05.2009 r.
    DZIELNY DESPERO
    GODZ. 15:30,17:30
ZAPOWIEDŹ
GODZ. 19:30
       13, 14.05.2009 r.
    DZIELNY DESPERO
    GODZ. 16:00
    ZAPOWIEDŹ
    GODZ. 17:45
       15-19.05.2009 r.
    HANNAH MONTANA
    GODZ. 16:00, 18:00
    LEKTOR
    GODZ. 20:00
20.05.2009 r.
    HANNAH MONTANA
GODZ. 16:00
LEKTOR
GODZ. 18:00
21.05.2009 r.
I KNUROWSKIE DNI INTEGRACJI
„BĄDŹMY RAZEM”
GODZ. 17:00

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 17/2009 brzmiało:
„Kąpiel”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Kamil Mielnik.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Foto: Mirella Napolska, Monika Pięciak

Zuzanna Papina z Knurowa

ur. 2.05.2009 r., 1950 g, 46 cm

Hanna Szumny z Ornontowic

ur. 3.05.2009 r., 3180 g, 54 cm

Sebastian Polak z Knurowa

ur. 5.05.2009 r., 3740 g, 56 cm

Amelia Wichowska z Knurowa
ur. 8.05.2009 r., 2590 g, 51 cm
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Oliwia Cieślak z Ornontowic

ur. 3.05.2009 r., 3300 g, 52 cm

Maja Kaźmierczak z Knurowa

Wiktoria Maciejewska z Czerwionki
ur. 3.05.2009 r., 3830 g, 57 cm

Igor Maćkiewicz z Knurowa

Martyna Mistrzak z Gliwic

ur. 3.05.2009 r., 3350 g, 53 cm

Wiktor Jurkiewicz z Knurowa

ur. 4.05.2009 r., 4210 g, 58 cm

ur. 4.05.2009 r., 3000 g, 59 cm

Vanessa Pyrchała z Knurowa

Dominik Powietrzyński z Gliwic
ur. 7.05.2009 r., 4390 g, 59 cm

ur. 8.05.2009 r., 2960 g, 52 cm

Piotr Wieczorek z Czerwionki

Karolina Warzecha z Czerwionki

Denis Niewiadomski z Knurowa

ur. 5.05.2009 r., 2830 g, 54 cm

ur. 8.05.2009 r., 3370 g, 54 cm

ur. 9.05.2009 r., 3200 g, 54 cm

Anna Stafiniak z Knurowa

ur. 3.05.2009 r., 2690 g, 49 cm

Antonina Krupa z Gliwic

ur. 5.05.2009 r., 3160 g, 51 cm

ur. 5.05.2009 r., 3650 g, 58 cm

Paulina Gorzawska z Rybnika

Patryk Szendzielorz z Leszczyn

ur. 10.05.2009 r., 3610 g, 55 cm

ur. 8.05.2009 r.,3390 g, 55 cm

Alicja Kowol z Chudowa

ur. 11.05.2009 r., 3490 g, 55 cm
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ogłoszenia
Handel i Usługi
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

01-odw.

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
032 331 73 63, 0 888 400 830

19-25/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111

01-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

Sprzedam działkę budowlaną, nieuzbrojoną w Knurowie. tel. 0 509 627 807

WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I
LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel. 0 515 191 401

Spr zedam dzia ł kę budowlaną , zago spodarowaną + media w Stanicy. Tel.
0 510 939 652

18-25/09

05–51/52/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68

01–odw.

W r ó ż k a , d z w o n i ć p o 1 6 - s t e j . Te l .
0 693 820 567

19-22/09

01-odw.

Firma budowlana świadczy usługi w zakresie: tynkowania, ocieplania, wykańczanie
wnętrz. Tel. 0 600 623 218
19-22/09

Firma remontowo-budowlana D-KBUD
oferuje szybkie i precyzyjne remonty i
wykończenia wnętrz. Tel. 0 509 537 098

16-19/09

MOTORYZACJA
Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 0 32 236 02 99

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

4-23/09

Sprzedam Skodę Felicię Kombi, 1.4 LPG,
rok produkcji 1996. Tel. 0 501 876 796

18-21/09

19-20/09

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach,
parter, cena 50 000. Tel. 0 505 917 940

19-20/09

Sprzedam M-4, II piętro, 63,06 m2, ul. Koziełka, 160 000 lub zamienię na M-3. Tel.
0 606 263 494
19-20/09

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, III piętro, Szarych Szeregów. Tel. 0 662 618 056

18-19/09

Użytkowy, CHU Planeta, 90 m2, wynajem.
Lokus, tel. 0793 679 367

19/09

Wszystkie oferty na www.lokus.eu

19/09

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe z balkonem, umeblowane. Tel. 0 798 356 401

19/09

Zamienię M-3 na M-1, K. Wielkiego. Tel.
0 606 322 239

19-21/09

19-22/09

Młody mężczyzna poszukuje pracy. Prawo jazdy kat. C, spawanie EL- M AG TIG – uprawnienia europejskie. Tel.
0 604 655 694

S p r z e d a m t a l o n y w ę g l o w e . Te l .
0 669 414 659

19/09

17-21/09

Szukam pracy, mam doświadczenie w budownictwie i mechanice, posiadam prawo
jazdy kat. A i B oraz zapał do pracy. Tel.
0 669 347 221

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1 pokojowe po remoncie, I piętro, 90.000,
Biuro M3, 601-077-290

19/09

17-21/09

TURYSTYKA

2 pokojowe, wysoki standard, sprzedam,
Biuro M3, 601-077-290

ZWIERZĘTA
Oddam psa, owczarka niemieckiego,
4-letniego w dobre ręce, ze względów
rodzinnych. Tel. 032 236 41 53

19/09

19-22/09

3 pokojowe, niski blok, sprzedam, Biuro M3,
603-77-33-13

19/09

Fotografia ślubna. Tel. 0 793 921 782

19-22/09

Kompleksowy remont łazienek, kuchni.
Tel. 0 602 525 087

11-21/09

19/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

Koziełka, M-4, 63 m2, 172 tys. Lokus, tel.
0793 679 367

19/09

19,21,23,25/09

ODDAM ZA DARMO
O d d a m g r u z z r oz b i ó r k i d o m u. Te l.
0 510 939 652
19-22/09

19/09

Tanie kredyty, darmowe konta – mBank
Knurów. Tel. 032 235 06 66

Kupię dom do remontu lub działkę, 790699-666

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki,
drewno kominkowe. Tel. 0 603 198 006

Marynarzy, M-5, 71 m , 210 tys. Lokus, tel.
0793 679 367

17-21/09

19-25/09

19/09

Działkę ok. Koziełka, sprzedam, Biuro M3,
603-77-33-13

19-20/09

Drewno opałowe, kominkowe, łupane – dowóz gratis. Tel. 0 609 770 989

Dom wolnostojący w Żernicy i Stanicy,
230.000, M3, 234-24-81, 603-77-33-13

Malowanie domów, mieszkań, elewacji, gładzie, itd. praktyka zagraniczna: Norwegia,
Niemcy. Tel. 0 508 244 915

07-51/52/09

SPRZEDAM

4 pokojowe, I piętro, 178.000 zł, Biuro M3,
603-77-33-13

19/09

2

19/09

Mieszka I, M-4, 54 m2, 145 tys. Lokus, tel.
0793 679 367

19/09

Odstąpię lokal (parter) 44 m2 w C.H. Planeta. Tel. 0 604 168 419

18-19/09

Pawilon piętrowy, 130 m , wynajem. Lokus,
tel. 0793 679 367
2

19/09

Sklep do wynajęcia na ul. Koziełka. Tel.
0 662 281 335
16-20/09

Sklep do w ynajęcia ul. Koziełka. Tel.
0 601 771 672
17-19/09

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie Gliwice,
Obr. Pokoju. Tel. 0 507 144 418

16-19/09

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w
Knurowie z kuchnią ślepą, przy ul. Kazimierza Wielkiego 3c/11. Tel. 032 236 46 08
18-19/09

Sprzedam działkę 238 m 2 z rozpoczętą
budową w Knurowie, ulica 26 Stycznia,
zabudowa szeregowa. Tel. 0 604 567 156,
e-mail: dzialki2@op.pl

zdrowie i uroda
Studio Stylizacji Paznokci. Knurów, ul.
Witosa 21. Tel. 0 502 562 195
23-odw.

DAM PRACĘ
Potrzebny opiekun/opiekunka do starszej
osoby (mężczyzna), 24 h, (zakwaterowanie zapewnione, 90 m2, c. o. Knurów). Tel.
032 236 90 84, 0049 6251 63611
19-22/09

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 0 694 456 072

16-19/09

Stacja paliw BP w Knurowie, przy ul. 1
Maja 55, zatrudni pracowników w charakterze sprzedawców oraz pracowników
technicznych. Dokumenty należy składać
na kasach stacji

19/09

Technika farmacji z terenu Leszczyn i okolic
przyjmę. Mile widziany emeryt lub rencista.
Tel. 0 888 813 700

19-21/09

Zatrudnię księgową. Biuro Rachunkowe,
Pilchowice. CV na biuro@jurczyga.com

19/09

Sprzedam działkę budowlaną w Ornontowicach, ul. Cicha, 1300 m2, cena 130.000 zł.
Tel. 0 602 396 366
16–odw.
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19-20/09

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Władysława Łokietka 3 (Centrum
Handlowe Merkury) I piętro o łącznej powierzchni użytkowej 25,70
m2 z przeznaczeniem na działalność usługowo - biurową.
Przekazanie lokalu w najem może nastąpić od 1.07.2009 r.
tj. po zakończeniu stosunku najmu z obecnym Najemcą.
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 20.05.2009 r.
do godziny 15.00.
Wadium w kwocie 1.000,00 zł. należy wpłacić w dniu przetargu
do godziny 10.00 w kasie Spółdzielni pokój nr 26.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 21.05.2009 r.
o godzinie 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jana Sobieskiego 6 w Knurowie (pokój nr 3).
Ustalona kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 15,00 zł netto, kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 0,50 zł/m2
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
18.05.2009 r. od godziny 14.00 do godziny 15.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (032) 235-14-25 wew. 34, 33.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

17-20/09

Z atr udnię piekar za w K nurowie. Tel.
032 238 94 75, 032 239 50 39
17-19/09

16-20/09

Sprzedam działkę budowlaną w Nieborowicach, ul. Dworcowa, 1540 m 2 . Tel.
032 239 50 19

Sprzedam tanio cegle z rozbiórki. Tel.
0 510 939 652

SZUKAM PRACY
Młoda kobieta poszukuje pracy. Preferowane przyuczenie do zawodu w charakterze
piekarza-cukiernika. Książeczka zdrowia
aktualna, minimum sanitarne. Okolice Rybnika i Knurowa. Tel. 0 608 831 794
17-21/09

Informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.
pl został podany do publicznej wiadomości wykaz nr 23/
GD/09 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
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sport

Rosną następcy (M)Otylii
Knurów. Zawody o Grand Prix w pływaniu dobiegły końca

...dyrektor Stolarek

...prezes Pach

Osiągnięcia pływaków nie umknęły
uwadze Jerzego Pacha, prezesa Oddziału
Miejskiego WOPR. - Widzę tu prawdziwe
talenty. Na tym etapie jeszcze nieoszlifowane, ale pod tak dobrą i kompetentną
pieczą są na jak najlepszej drodze do
rozwinięcia swoich niebanalnych predyspozycji - ocenia szef ratowników,
wielokrotnych mistrzów Śląska.
Satysfakcji z przebiegu imprezy
nie krył Krzysztof Stolarek, dyrektor
MOSiR-u. - Trudno o lepsze wykorzystanie sportowych zasobów naszego
miasta, jak właśnie w taki sposób,
idealnie łączący element rywalizacji z
przyjemnością - mówi Stolarek. Przypomina protoplastę obecnej inicjatywy
- sekcję pływacką TKKF na początku
lat 90. Stworzoną przezeń, Zbigniewa
Czanieckiego, obecnego dyrektora Zespołu Szkół w Pilchowicach, i Eryka
Mar uszcza ka, a ktualnego wiceprez e s a OM WOPR .
- R zec z y wistość
ówc ze sn ych t r ud nych czasów nie pozwoliła utrzymać tej
pożytecznej inicjatywy, tym bardziej
więc teraz trzeba ją
wspierać...
Po pięciu godzinach wszystko stało
się jasne - wyłoniono
najlepszych pływaków Grand Prix [w
r a mce ost at e cz ne
wyniki całego cyklu zawodów - dop.
red.]. Wsz yst k ich
medalistów nagrodzono pucharami i

K lasyf i kac j a
Klasy I-III styl dowolny
Dziewczęta: 1. Brachaczek Emilia - 150, 2.
Suszek Weronika - 120, 3. Szyrmel Aleksandra - 102, 4.
Kruszniewska Kinga - 90, 5. Lis Weronika - 84, 6. Tałajkowska Martyna - 77, 7. Malich Martyna - 68, 8. Bismor
Alicja - 62, 9. Szkółka Dominika - 36, 10. Kempa Julia
- 34, 11. Łepki Aleksandra - 32, 12. Ignatiuk Agnieszka
- 27, 13. Stanielewicz Marta - 25, 14. Modrzejewska
Julia - 22, 15. Musiolik Karolina - 14, 16. Małota Aleksandra - 13, 17. Szczotok Kamila - 12, 18. Kapuśniak
Aleksandra, Szpak Angelika i Żyrkowska Paulina - 7,
Geitz Annika i Pikosz Paulina - 6.
Chłopcy: 1. Borkowski Kacper i Kostelecki
Wojciech - 117, 3. Wąsik Szymon - 98, 4. Sosna
Tomasz - 83, 5. Nowicki Sebastian - 68, 6. Sochecki
Radosław i Wiercioch Szymon - 61, 8. Sacha Bartosz
- 60, 9. Szkółka Bartosz - 56, 10. Rzepa Karol - 34, 11.
Babiński Adam - 32, 12. Kamyk Bartosz - 26, 13. Godula Damian, Hornik Michał i Mirowski Arkadiusz - 18,
16. Zapart Wojciech - 17, 17. Gradowski Wojciech, Istel
Karol, Pacek Daniel i Spruch Jakub - 13, 21. Kacprzak
Daniel, Michalski Kacper, Szolc Dawid i Warzulok
Marcin - 7, 25. Spruch Karol - 6.
Klasy I-III styl grzbietowy
Dziewczęta: 1. Brachaczek Emilia - 150, 2.
Szyrmel Aleksandra - 120, 3. Suszek Weronika - 99,
4. Malich Martyna - 96, 5. Lis Weronika - 84, 6. Kruszniewska Kinga - 82, 7. Pikosz Paulina - 57, 8. Kempa
Julia - 46, 9. Szkółka Dominika - 37, 10. Bismor Alicja
- 29, 11. Stanielewicz Patrycja - 25, 12. Łepki Aleksandra - 21, Modrzejewska Julia i Musiolik Karolina - 14,
14. Karlińska Magdalena - 13, 16. Bajszczyk Agata
- 11, 17. Geitz Annika, Ignatiuk Agnieszka i Żyrkowska
Paulina - 7, 20. Szczotok Kamila - 6.
Chłopcy: 1. Nowicki Sebastian - 126, 2. Borkowski Kacper - 125, 3. Sosna Tomasz, 4. Kostelecki
Wojciech - 76, Wiercioch Szymon - 59, 6. Szkółka
Bartosz - 57, 7. Rzepa Karol - 38, 8. Sochecki Radosław
- 30, 9. Godula Damian - 26, 10. Kwietniewski Patryk,
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Spruch Jakub i Szolc Dawid - 13, 13. Gradowski Wojciech - 11, 14. Pacek Daniel i Spruch Karol - 7.
Klasy IV styl dowolny
Dziewczęta: 1. Kołodziejak - 146, 2. Dziublińska Maja - 128, 3. Wolny Magdalena - 104, Paradysz
Klaudia - 64, 5. Kiełb Oliwia - 62, 6. Strachota Natalia
- 52, 7. Szewczyk Anna - 51, 8. Kowol Małgorzata - 47,
9. Tarnowska Sandra - 41, 10. Wolak Natalia - 24, 11.
Jakubowska Martyna, Kurkowska Paulina i Pietrzak
Wiktoria - 14, 14. Gołuch Hanna - 13, 15. Urbańska
Katarzyna - 12, 16. Kucab Sandra - 11, 17. Tomecka
Paulina i Woźniak Emilia - 7, 19. Starzomska Sandra i
Walentyńska Agnieszka - 5.
Chłopcy: 1. Dzindzio Maciej - 142, 2. Michalski
Mateusz - 134, 3. Sosna Paweł - 102, 4. Przybyła Kacper - 95, 5. Tchórzewski Mateusz - 74, 6. Nowosielski
Michał - 65, 7. Zaręba Wojciech - 48, 8. Marciniak
Krystian - 37, 9. Czyżewski Adam, Gasz Bartłomiej i
Waluga Mateusz - 32, 12. Czerwiec Rafał i Romasz Adrian - 25, 14. Czubak Damian - 24, 15. Zaik Arkadiusz
- 22, 16. Rostkowski Przemysław - 21, 17. Graca Kamil
- 20, 18. Klaibert Marcin - 19, 19. Górczewski Mateusz
- 18, 20. Szydło Mateusz - 14, 21. Masternak Rafał i
Strycharski Dominik - 13, 23. Kalisz Piotr - 11, 24. Gatner Paweł, Lubczyk Mateusz, Surówka Mateusz, Wilk
Olivier i Żagiel Mateusz - 7, 29. Dmytriusz Mateusz, Dyl
Marcin, Karwot Szymon i Nowak Dariusz - 6.
Klasy IV styl grzbietowy
Dziewczęta: 1. Wolny Magdalena - 142, Kołodziejak Karolina - 109, 3. Paradysz Klaudia - 76, 4.
Strachota Natalia - 66, 5. Cora Karolina, Kudzia Natalia i
Tomecka Paulina - 19, 8. Pietraszek Aleksandra - 17.
Chłopcy: 1. Michalski Mateusz - 118, 2. Przybyła Kacper - 113, 3. Tchórzewski Mateusz - 108, 4.
Dzindzio Maciej - 96, 5. Sosna Paweł - 82, 6. Łączyński Dawid - 78, 7. Klaibert Marcin - 39, 8. Marciniak
Krystian - 38, 9. Romasz Adrian- 35, 10. Czyżewski
Adam i Szczepanik Kamil - 32, 12. Gasz Bartłomiej
- 24, 13. Surówka Mateusz - 22, 14. Graca Kamil - 14,

foto: Krzysztof Gołuch

Wśród szkół bezkonkurencyjna
okazała się „Siódemka”

foto: Krzysztof Gołuch

foto: Bogusław Wilk

...wiceprezydent Surówka

foto: Bogusław Wilk

Gratulują:

Słowa potwierdzają liczby. Dokładnie 257 dzieci, które wzięły udział we
f lagowej imprezie sekcji - pływackiej
Grand Prix. Średnio, na każde z sześciu
zawodów w cyklu, przypadało ponad
120 młodych pływaków z podstawówek
i gimnazjów.
W czwartek na szczygłowickiej pływalni rozegrano ostatnie wyścigi. Zmagania zebrały grubo ponad setkę pływaków
i drugie tyle kibiców. Nie oszczędzali się
ani jedni, ani drudzy. Pierwsi walcząc co
tchu w płucach i sił w mięśniach, drudzy
w dopingu zdzierając gardła i obijając
klaszczące dłonie.
Nad sprawnym, zgodnym z przepisami Polskiego Związku
Pływackiego, przebiegiem
czuwali sędziowie - ratownicy knurowskiego WOPR
- pod kierunkiem Guntrama Gepperta. Wszyscy poświęcili swój wolny czas, o
jakichkolwiek pieniądzach
za fachową pomoc n ie
chcąc nawet słyszeć.
- D zie ci to ba rd zo
z d y s c y pli n owa n a g r u p a p ł y wa k ów - o c e n ia
Geppert. I wcale nie tak
łat wa do sę d z iowa n ia.
- Tr z e b a w y ją t k o we go
wyczucia, by egzekwując
przepisowe wymogi nie
spra wić m alcom pr z y krości, a tym samym, by
w jak iś sposób ich nie
zniechęcać.

foto: Bogusław Wilk

Powołanie Sekcji Pływackiej przy
TKKF w Szczygłowicach okazało się
strzałem w dziesiątkę. Iście snajperskim
wyczynem stało się też drugie przedsięwzięcie - pływacka Grand Prix, czyli cykl
zawodów dla dzieci i młodzieży. Obydwa,
jak najbardziej trafione, pomysły są
dziełem trójki rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2 – Dariusza Brachaczka, Bogdana
Przybyły i Tomasza Rzepy.
- Sekcja działa nieco ponad pół roku,
a już zdążyła dobrze zapisać się na sportowo-rekreacyjnej mapie miasta - cieszy
się Tomasz Rzepa. - Dowodem dzieci, które w pływaniu pod naszą pieczą znalazły
niezwykłe wręcz upodobanie.

foto: Krzysztof Gołuch

Ponad ćwierć tysiąca dzieci wzięło udział w cyklu zawodów
o pływacką Grand Prix. W czwartek wyłoniono zwycięzców

Marek Kruszniewski.
- Wspaniała inicjatywa, świetna organizacja, wyjątkowi ludzie i naprawdę
przedni, bo ambitni i utalentowani,
uczestnicy! - w samych superlatywach
o sekcji i zawodach wyraża się wiceprezydent Surówka. - Miło jest patrzeć na
rywalizujące dzieci, równie przyjemnie
włączać się w doping rodziców, przyjaciół i znajomych zawodników.
- Niezwykle sympatycznie jest wsłuchiwać się w takie słowa - przyznaje
Tomasz Rzepa. - To słodkie owoce działań
wielu osób. Przede wszystkim rodziców
dzieci, którzy dla ich dobra gotowi są na
naprawdę wiele.
Twórcy sekcji podkreślają więź,
jaka wytworzyła się wśród osób z nią
związanych. Zaangażowały się całe
rodziny, zawiązały się relacje nie tylko
koleżeńskie, ale i przyjacielskie. - Do
tego stopnia, że 31 maja odbędzie się
rajd rowerowy (z grillem na koniec) takie sympatyczne zwieńczenie pływackiej, było, nie było, imprezy - śmieje
się Rzepa.

Nagrody należą się wszystkim - i zwycięzcom, i organizatorom
dyplomami przy - jak najbardziej zasłużonym - muzycznym hymnie, zarezerwowanym dla mistrzów, zespołu Queen
(„We are The Champions”).
Nie tylko najlepsi wyszli z nagrodami. Za największy postęp uhonorowano
Kingę Kruszniewską , za osią gnięcie
szczególnych wyników - Agnieszkę Dubiel i Maję Mroczkowską, za wyjątkową
postawę fair play - Martynę Nowak i
Jagodę Przybyłę. Puchar dla najlepszej
szkoły trafił do podopiecznych dyrektor
Danuty Hibszer, czyli do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.
Specjalne podziękowania za pomoc
w organizacji finałów skierowano do
Tomasza i Katarz y ny Michalskich,
Zbigniewa Kaletki, Grzegorza Nowickiego i Mariusza Kinka. Adresatami
p od z iękowa ń byl i t eż wspie r ają cy
sekcję pr z e d st aw iciele sa mor z ą du
- prezydent Adam Rams i jego zastępca Piotr Surówka - oraz MOSiR-u z
dyrektorem Krzysztofem Stolarkiem i
OM WOPR z prezesem Jerzym Pachem.
Słowa uznania odbierali również mocno zaangażowani w działalność sekcji
Grzegorz Skopek z MOSiR-u i rodzic

Nie tylko przez wzgląd na kurtuazję
i męską taktykę panowie Brachaczek
i R ze pa chwalą swoje pięk n iejsze
„połówki”. - Nasze żony, Małgorzata
i Izabela, poświęciły mnóstwo czasu i
energii dla sekcji - zaznaczają, przypominając setki kwiatów dzieła obydwu
pań, które przemieniły trybuny marcowych zawodów w... wiosenną łąkę.
Tr ud na do przecenienia pomoc
przyszła też z najmniej spodziewanej
strony - od osób spoza Knurowa. Takich jak Wojciech Zajonc (jego córka
jest zawod niczką MKS Racibórz),
który z własnej, nieprzymuszonej woli
pracował z dziećmi chcącymi osiągnąć
jeszcze lepsze wyniki.
Ponoć szewc bez butów chodzi. Skoro
tak, to czy organizatorzy zawodów pływackich potrafią pływać? Główni bohaterowie - zawodnicy Grand Prix - postanowili
to sprawdzić. Dziękując inicjatorom za
piękną imprezę... wrzucili ich do basenu.
- Nie jest tak źle. Żyjemy i jeszcze
popływamy - śmieje się Rzepa. I zapowiada: - Kolejna edycja Grand Prix tuż
po wakacjach...
Bogusław Wilk

g e n e ralna

15. Dziwoki Dawid i Lende Mateusz - 13.
Klasy V styl dowolny
Dziewczęta: 1. Bańbor Aleksandra - 150,
2. Sładek Patrycja - 90, 3. Lepiorz Adrianna - 85, 4.
Dubiel Agnieszka - 84, 5. Fojcik Abigail - 78, 6. Kempa
Karolina - 64, 7. Miecznikowska Oliwia - 45, 8. Dziekańska Paula - 43, 9. Kras Sandra - 38, 10. Bączkiewicz
Aleksandra - 37, 11. Laksa Agata i Sosnowska Klaudia
- 25, 13. Burek Aleksandra - 14, 14. Korus Kamila - 13,
15. Zachruk Laura - 11.
Chłopcy: 1. Wojtaszek Michał - 150, 2.
Malich Krzysztof - 124, 3. Idziaszek Kacper - 93, 4.
Godula Michał - 91, 5. Kozioł Dawid - 76, 6. Gołyś
Grzegorz - 66, 7. Lis Artur - 52, 8. Mikołajczak Kamil
- 44, 9. Kuzio Kamil - 32, 10. Marynowski Sylwester
- 29, 11. Sobiegraj Mateusz - 25, 12. Wende Mateusz
- 24, 13. Bismor Kamil - 18, 14. Smołka Arkadiusz 14, 15. Wajda Michał - 13, 16. Królikowski Damia - 11,
17. Czyżewski Robert, Hejna Michał, Łukaszewicz
Łukasz, Marczak Bartłomiej i Węgrzyn Marcin - 7,
22. Kołodziej Wiktor, Leśniowski Bartosz i Pyszny
Adrian - 6.
Klasy V styl grzbietowy
Dziewczęta: 1. Bańbor Aleksandra - 130, 2.
Sładek Patrycja - 110, 3. Lepiorz Adrianna - 101, 4. Dubiel
Agnieszka - 100, 5. Miecznikowska Oliwia - 71, 6. Kempa
Karolina - 67, 7. Burek Aleksandra - 35, 8, Korus Kamila
- 29, 9. Fojcik Abigail - 19, 10. Kras Sandra - 13.
Chłopcy: 1. Wojtaszek Michał - 146, 2. Malich
Krzysztof - 130, 3. Godula Michał - 95, 4. Kozioł Dawid
- 68, 5. Mikołajczak Kamil - 52, 6. Kuzio Kamil - 44, 7.
Wende Mateusz - 34, 8. Smołka Arkadiusz - 26, 9.
Marynowski Sylwester - 24, 10. Lis Artur - 19, 11. Hejna
Michał i Węgrzyn Marcin - 13, 13. Leśniowski Bartosz,
Pyszny Adrian i Wajda Michał - 11, 16. Kamiński Krystian i Kołodziej Wiktor - 7.
Klasy vi styl dowolny
DZIEWCZĘTA: 1. Nowak Martyna - 146, 2. Rzepa
Agata - 130, 3. Czyżewska Dorota - 106, Przybyła Jago-

da - 106, 5. Stychno Katarzyna - 80, 6. Graca Alicja - 72,
7. Orlik Jagoda - 51, 8. Kołakowska Magdalena - 28, 9.
Kowol Katarzyna - 26, Pieniak Klaudia - 26, 11. Kamyk
Agata - 17, 12. Kopeć Katarzyna - 14, Wankiewicz
Paulina - 14, 14. Nosiadek Natalia - 11, Zapart Anna
- 11, 16. Czernik Julia - 7, Labza Oliwia - 7, Romasz
Patrycja - 7, 19. Bonz Emilia - 6, Drozd Roksana - 6,
Klar Aleksandra - 6.
CHŁOPCY: 1. Król Fryderyk - 150, 2. Babiński
Kamil - 126, 3. Michałów Jakub - 98, 4. Hołysz Krzysztof - 94, 5. Foit Michał - 83, 6. Ciekanowski Adam - 60,
7. Wajszczyk Filip - 50, 8. Kruszniewski Kamil - 43, 9.
Przybyła Adam - 32, 10. Sobkiewicz Marcin - 24, 11.
Kokoszka Bartosz - 18, 12. Szramka Mateusz - 14, 13.
Klimasara Krzysztof - 11, Modrzejewski Adam - 11,
Wolak Patryk - 11, 16. Dzindzio Jakub - 7, Sierpiński
Wojciech - 7, Skrzyp Daniel - 7, 19.Guzera Grzegorz
- 6, Olbryś Paweł - 6, Zygała Krystian - 6.
Klasy vi styl grzbietowy
DZIEWCZĘTA: 1. Nowak Martyna - 150, 2. Czyżewska Dorota - 105, 3. Ostrowska Magdalena - 102,
4. Stychno Katarzyna - 70, 5. Pieniak Klaudia - 36, 6.
Sobiegraj Natalia - 34, 7. Zapart Anna - 17, 8. Widera
Dorota - 13, 9. Romasz Patrycja - 11, Wankiewicz Paulina
- 11, 11. Kołakowska Magdalena - 7.
CHŁOPCY: 1. Król Fryderyk - 150, 2. Babiński
Kamil - 120, Hołysz Krzysztof - 120, 4. Michałów Jakub
- 102, 5. Kruszniewski Kamil - 61, 6. Wajszczyk Filip
- 52, 7. Szramka Mateusz - 24, 8. Dzindzio Jakub - 13,
Modrzejewski Adam - 13, Sierpiński Wojciech - 13,
Sobkiewicz Marcin - 13.
Klasy vi styl klasyczny
DZIEWCZĘTA: 1. Rzepa Agata - 150, 2. Graca Alicja - 126, 3. Przybyła Jagoda - 114, 4. Orlik Jagoda - 85, 5.
Czyżewska Dorota - 13, Kołakowska Magdalena - 13.
Gimnazjum styl dowolny
DZIEWCZĘTA: 1. Śniecińska Agnieszka - 150,
2. Adamczuk Karolina - 104, 3. Kostelecka Alicja - 93,
4. Gaik Katarzyna - 65, 5. Zadroga Karolina - 63, 6.

Jasto Patrycja - 57, 7. Trzaska Agnieszka - 51, 8.
Bismor Jagoda - 50, 9. Borkowska Nikola - 24, 10.
Kopytko Sara - 11.
CHŁOPCY: 1. Adamus Karol - 150, 2. Dziubliński Kacper - 124, 3. Juzwuk Seweryn - 116, 4.
Zabłocki Wojciech - 69, 5. Mysza Sebastian - 30,
Wesołowski Przemysław - 30, 7. Pikosz Kewin - 22,
8. Kozłowski Michał - 18, 9. Szczepanik Maciej
- 17, 10. Dąbrowski Łukasz - 13, Nowicki Patryk
- 13, 12. Pietras Bartosz - 11, 13. Jacek Marcel
- 7, Karczewski Patr yk - 7, Lalek Grzegorz - 7,
Sładek Patryk - 7.
Gimnazjum styl grzbietowy
DZIEWCZĘTA: 1. Jendryczko Monika - 120, 2.
Trzaska Agnieszka - 100, 3. Zadroga Karolina - 71, 4.
Bismor Jagoda - 57, 5. Jasto Patrycja - 45, 6. Wójcik
Agnieszka - 19.
CHŁOPCY: 1. Adamus Karol - 142, 2. Juzwuk
Sewer yn - 99, 3. Mysza Sebastian - 80, 4. Ko złowski Michał - 44, 5. Dusza Patryk - 17, Pietras
Bar tosz - 17, 7. Mazur Damian - 13, 8. Siciński
Bartłomiej - 11.
Gimnazjum styl klasyczny
DZIEWCZĘTA: 1. Kostelecka Alicja – 100, 2.
Adamczuk Karolina – 97, 3. Gaik Katarzyna – 76, 4.
Mroczkowska Maja – 67, 5. Jasto Patrycja – 19.
CHŁOPCY: 1. Dziubliński Kacper - 125, 2. Dusza Patryk - 109, 3. Starek Marcin - 78, 4. Kotański
Szymon - 70, 5. Wesołowski Przemysław - 36, 6.
Kinek Marcin - 17, 7. Gołyś Dawid - 13, 8. Siciński
Bartłomiej - 11.
Gimnazjum styl zmienny
DZIEWCZĘTA: 1. Śniecińska Agnieszka – 125,
2. Adamczuk Karolina – 122, 3. Trzaska Agnieszka
– 63, 4. Gaik Katarzyna – 58, 5. Mroczkowska Maja
– 57, 6. Kostelecka Alicja – 17.
CHŁOPCY: 1. Dziubliński Kacper -150, 2.
Adamus Karol - 105, 3. Starek Marcin - 53, 4. Mysza
Sebastian - 38, 5. Wnuk Karol - 21.
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Polska Biegła przez Knurów

W gronie gości odwiedzających Knurów przy
okazji akcji „Polska Biega” był premier – Jerzy
Buzek, który rozdawał autografy, pozował do
zdjęć i zachęcał nie tylko do biegania
2012”. Tam na propagatorów
biegania czekały dzieci i młodzież wraz z rodzicami i nauczycielami. Rolę gospodarza
pełnił dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
– Krzysztof Stolarek. Towarzyszył mu przewodniczący
Komisji Sportu knurowskiej
Rady Miasta – Jerzy Pach.
Po powitaniu sztafety,
najmłodsi mieszkańcy Knurowa pod okiem fachowców
uczestniczyli w rozgrzewce,
a następnie wystartowali w
symbolicznym biegu, włączając się do ogólnopolskiej akcji

Niebawem na naszych łamach
Dzieci i młodzież
z Knurowa ochoczo
wyszły z domów
i włączyły się
do promowania
zdrowego stylu życia

mającej na celu popularyzację
najprostszej formy rekreacji.
PiSk

Knurowianin w Bostonie
Bogdan Leśniowski nie rezygnuje ze zdobycia korony
maratonów światowych. Kolejny krok do wymarzonego
celu zrobił w dalekim Bostonie.
Szczegóły już niebawem na naszych łamach.
Zapraszamy do lektury.

Biegi

foto: Piotr Skorupa

foto: KB Sokół

Zgodnie z naszą zapowiedzią sprzed kilku tygodni, 9
maja przez Knurów przebiegli
uczestnicy specjalnej sztafety,
która promowała kilkuletnią
akcję Polska Biega.
Sztafeta wystartowała w
miejscowości Piątek, a Knurów był jedną z miejscowości
w drodze do Cieszyna. Na
knurowskim odcinku biegu
nie zabrakło tutejszych miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu, na czele
z maratończykami. To oni
poprowadzili sztafetę ulicami
Knurowa na obiekt „Orlik

informacja

foto: Piotr Skorupa

foto: Piotr Skorupa

informacja

Jeden z etapów sztafety na trasie Piątek – Cieszyn kończył się
na knurowskim Orliku
informacja

HARMONOGRAM
planowanych godzin pracy animatora
„Moje Boisko ORLIK 2012” na najbliższe dni:
Dzień tygodnia

Data

poniedziałek
wtorek
środa
sobota

18.05.2009
19.05.2009
20.05.2009
23.05.2009

Liczba
godzin
4
4
3
9
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Godziny zajęć

Tematyka zajęć

14.30-18.30
13.00-17.00
15.30-18.30
8.00-17.00

piłka nożna, koszykówka
gry i zabawy, siatkówka
piłka nożna
turnieje gier zespołowych

Wychowanek Sokoła Knurów
- Piotr Bieliński w zawodach
na bieżni reprezentuje barwy
Polonii Łaziska
Sezon biegowy w pełni,
zatem zawodnicy nie mają
problemu z wyborem imprezy, w której chcą wystąpić.
Reprezentanci knurowskiego
Sokoła uczestniczyli ostatnio
w biegach rozegranych w Sosnowcu, Czeladzi i Radlinie.
- W Sosnowcu biegano
na bieżni i Piotr Bieliński
wystąpił w barwach Polonii
Łaziska na dystansie dwóch

kilometrów – relacjonuje Marek Lewczuk, prezes Sokoła.
– Jego czas to 6 minut i 22
sekundy. W drugiej serii dało
mu to ósme miejsce.
W Czeladzi Bieliński wystąpił w biegu o paterę Polski Dziennika Zachodniego.
Na pięciokilometrowej trasie
„wykręcił” czas 17 minut i 10
sekund, plasując się na piątej
pozycji.

Najliczniejsza grupa „sokołów” wyjechała do Radlina na kolejną edycję Eko
Biegu. W klasyfikacji open
na 4200 metrów najwyżej
został sklasyfikowany Artur
Oboński – 9 pozycja (7 w
kategorii). Ponadto w Radlinie wystą pili: Bogusława
Kądzielnik, Jacek Kostrzewa
i Marek Lewczuk.
PiSk
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Gol nr 300

IV LIGA - grupa II

foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Pokazali charakter

Trzecia bramka zdobyta przez
Concordię w meczu z LKS Czaniec
była 300 w najnowszej historii
knurowskiego klubu (po likwidacji
GKS Concordia). Jej strzelcem był
Michał Grodoń

15 0 bramka
- Michał Zieliński 12.08.2006 (klasa
okręgowa, Pr zyszłość Ciochowice
- Concordia 1:4)

1
bramka
– Michał Zieliński
– 9.08.2003 (IV liga,
Concordia – KS Częstochowa 1:4)

200 bramka
- Tomas z D ura 16.06.2007 (klasa
okręgowa, Drama
Zbrosławice - Concordia 0:3)
250 bramka – Dariusz Oleś
– 7.06.2008 (klasa
okręgowa, Concordia – Gazobudowa
Zabrze 4:1)

50 bramka Marcin Rozumek
– 2.10.2004 (klasa
okręgowa, Concordia – Karb Bobrek
Bytom 2:0)

300 bramka
– Micha ł Grodoń
– 9.05.2009 (4 liga,
LKS Czaniec – Concordia 0:3)

10 0 bramka
– Piotr Karwowski
– 20.08.2005 (klasa
okręgowa, Sośnica
Gliwice – Concordia
0:6)

PiSk

KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE
Michał Grodoń – defensor knurowskiej drużyny po raz pierwszy
w tym sezonie trafił do siatki rywala. I to dwukrotnie

Jeeest! Concordia wreszcie
odniosła zwycięstwo. Pierwsze w
tym roku, pokonując na wyjeździe
LKS Czaniec 3:0
Wy ja zd na to spot k anie poprzed ziła roz mowa
władz Concordii z trenerem
- Wojciechem Kempą i kapitanem, Marcinem Salwą.
– Wspólnie analizowaliśmy
dotychczasowe mecze i nie
ulega wątpliwości, że seria
spotkań bez zwycięstwa jest
nastę pst wem k ilku spra w
– powiedział nam w piątek
prezes Grzegorz Grzybowski. – Okazało się, że trener
ma spore problemy kadrowe.
Kilku zawodników jest kontuzjowanych, kilku innych nie
może regularnie trenować i
grać ze względu na obowiązki zawodowe. Ci najmłodsi

piszą w t ym roku maturę.
Do tego dochodzą jeszcze ci,
którzy muszą pauzować za
nadmiar żółtych kartek.
Potwierdzeniem tego co
mówił prezes była zdziesiątkowana kadra udająca się na
mecz z LKS Czaniec. – Pojechaliśmy w 13-osobowym
składzie i być może ta sytuacja dodatkowo zmobilizowała
zawodników – mówi trener,
Wojciech Kempa. – Szczerze
mówiąc nie musiałem nikogo
mobilizować. Każdy wiedział,
że jest to kolejny ważny mecz i
jeżeli po raz kolejny przegramy, nasza sytuacja w tabeli
może być mało komfortowa.

WYNIKI:
LKS CZANIEC - CONCORDIA

0:3

Bramki: Grodoń 2, Tkocz.

Concordia:
Ponichtera, Wieliczko, Sterczek, Gałach,
Grodoń, Szymura, Salwa, Modliszewski 73’
Hanak, Tkocz 88’ Szczot, Oleś 46’ Michalski,
Przesdzing 76’ Dura.
Bojszowy - Zapora 1:1
LKS Łąka - Grunwald 1:3
Rymer - Polonia Ł. 0:7
Przyszłość - Unia 4:1
Skałka – Rekord 2:0
Gwarek - Górnik 1:2
Polonia M. - Jastrzębie II 3:0 (walkower)

Piotr Skorupa

TABELA PO 25. KOLEJCE:
1. SKAŁKA ŻABNICA

25

63

68:12

2. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW

25

61

69:18

3. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE

25

45

54:25

4. GWAREK ORNONTOWICE

25

43

63:46

5. POLONIA MARKLOWICE

25

42

50:40

6. GKS II JASTRZĘBIE

25

37

38:38

7. ZAPORA PORĄBKA

25

36

32:27

8. CONCORDIA KNURÓW

25

35

43:51

9. LKS CZANIEC

25

31

34:30

10. GRUNWALD HALEMBA

25

30

36:45

11. LKS ŁĄKA

25

30

34:42

12. GTS BOJSZOWY

25

28

34:40

13. UNIA RACIBÓRZ

25

28

35:47

14. REKORD BIELSKO-BIAŁA

25

27

24:41

15. GÓRNIK PSZÓW

25

26

40:48

16. RYMER RYBNIK

25

1

10:113

16 maja, godz. 17.00: Concordia – Przyszłość Rogów
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Piłkarze Concordii pokazali w tej trudnej sytuacji
charakter, a pierwszoplanowymi postaciami byli Michał
Grodoń i Karol Michalski.
Pierwszy z nich strzelił dwie,
jakże ważne bramki, a drugi
– debiutując w zespole seniorów – wywalczył rzut karny
i zanotował asystę. – 18-letni
Karol Michalski zagrał całą
drugą połowę, zastę pując
na boisk u Da riu sza Olesia, którego dopadła gr ypa żołądkowa – kontynuuje
Wojciech Kempa. – Młody
wychowanek naszego klubu
n ajpie r w w y walc z ył r z ut
karny, a później dograł piłkę
do Michała Grodonia, który
ustalił wynik meczu na 3:0.
W ten sposób, po siedmiu
tegorocznych meczach bez
zwycięstwa, Concordia zainkasowała trzy punkty.

WYNIKI:

TABELA PO 23. KOLEJCE:

OLIMP SZCZYGŁOWICE – MŁODOŚĆ RUDNO

5:5

Bramki dla Olimpu:
W. Rozumek 3, Boryga, Świątkowski.
Olimp:
Leśniak, Kusiak, Świątkowski 69’ Głasek,
Lewandowski, Dziuba, Radojewski, Boryga,
Mastyj 56’ Kamieniecki, Zakrzewski,
Modrzyński, W. Rozumek.
Społem - Czarni 4:4
Start - Sośnica 1:1
Sokół – Zamkowiec 1:1
Wilki - Gwiazda 2:1
Rachowice - Orzeł 3:3
Piast - Fortuna 0:3
Naprzód - Zaborze 1:1

1. FORTUNA GLIWICE

23

52

50:19

2. MKS ZABORZE

23

52

52:22

3. WILKI WILCZA

23

44

57:28

4. ORZEŁ STANICA

23

42

57:35
48:34

5. KS 94 RACHOWICE

23

38

6. ZAMKOWIEC TOSZEK

23

36

46:32

7. SPOŁEM ZABRZE

23

34

50:50

8. NAPRZÓD ŻERNICA

23

33

41:34

9. PIAST PAWŁÓW

23

33

33:37

10. SOŚNICA GLIWICE

23

29

34:44

11. GWIAZDA CHUDÓW

23

28

32:36

12. MŁODOŚĆ RUDNO

23

27

38:50

13. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE

23

26

35:46

14. CZARNI PYSKOWICE

23

18

48:69

15. OLIMP SZCZYGŁOWICE

23

13

26:58

23
15:68
10
16. START KLESZCZÓW
16 maja, godz. 17.30: Gwiazda – Olimp, 17 maja, godz. 17.30: Orzeł - Naprzód, Fortuna – Wilki.

Dostali
sprzęt
Klub Sportowy Concordia Knurów informuje,
że otrzymał sprzęt sportowy z programu ministerst wa spor t u i t ur yst yki
„Sport wszystkich dzieci” w ramach programu
Orlik 2012.
K lubow y maga z y n
wzbogacił się m.in. o piłki, pachołki i oznaczniki.
Jak zapewniają działacze knurowskiego klubu,
sprzęt będzie wykorzystywany do podnoszenia
sportowych kwalifikacji
najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 15. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Michał Szczecina
Jerzy Makselon
Piotr Arent
Bogdan Litwin
Stefan Dylus
Kazimierz Fąfara
Dariusz Gołyś
Ginter Fabian
Adam Dudziński
Wiesław Mentel
Jan Pikus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stefan Dylus
Bogumił Wolny
Michał Szczecina
Wojciech Napierała
Alojzy Kopiec
Bernard Wróbel
Ryszard Nosiadek
Piotr Arent
Mieczysław Polok
Jacek Zacher

(Nieborowice)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Knurów)
(Gliwice)
(Pilchowice)
(Szczygłowice)
(Nieborowice)
(Knurów)
(Szczygłowice)
(Gliwice)

2.526 pkt
2.270 pkt
2.232 pkt
2.002 pkt
1.920 pkt
1.913 pkt
1.825 pkt
1.740 pkt
1.728 pkt
1.715 pkt
1.675 pkt

Klasyfikacja generalna:
(Gliwice)
(Knurów)
(Nieborowice)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Knurów)

25.499 pkt
24.324 pkt
24.006 pkt
23.471 pkt
22.690 pkt
22.676 pkt
22.597 pkt
22.291 pkt
22.105 pkt
22.068 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 19 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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sport

foto: UKS Eugen

Wielu chce.
Potrafi Eugen!
Wyciskanie sztangi

debiutu. Do takiego na pewno
należy zaliczyć start Karoliny
Szczot, która zdobyła indywidualnie dwa srebrne medale.
Pewną barierę przełamała
Katarzyna Woźniak, która
wcześniejsze ważne zawody
kończyła na najgorszym dla
sportowca – czwartym miejscu. Tym razem jej upór został
nagrodzony tytułami wicemistrzyni Polski w kategorii
juniorek młodszych i juniorek
starszych.
Kto zatem pracował na
wspomniany 28 i 29 tytuł
mistrzyń Polski? Skład reprezentacji knurowskiego klubu
na mistrzostwa we Władysławowie był następujący:
- Patrycja Małkowska – 2
złote medale w klasyfikacji indywidualnej i 2 złote medale w
punktacji drużynowej – wynik
50 kg w kat. 48 kg,
- Adriana Łosik - 2 złote
medale w klasyfikacji indywidualnej i 2 złote medale w
punktacji drużynowej – wynik
67,5 kg w kat. 52 kg,
- Marlena Gulajska – 2
srebrne medale w klasyfikacji
indywidualnej i 2 złote medale
w punktacji drużynowej – wynik 35 kg w kat. 44 kg,
- K a roli na Szczot - 2
srebrne medale w klasyfikacji indywidualnej i 2 złote
medale w punktacji drużynowej – wynik 35 kg (rekord
życiowy) w kat. 52 kg,

Przegląd Lokalny Nr 19 (845) 14 maja 2009 roku

- Katarzyna Woźniak - 2
srebrne medale w klasyfikacji
indywidualnej i 2 złote medale
w punktacji drużynowej – wynik 55 kg (rekord życiowy) w
kat. 60 kg,
- Natalia Mikucka - złoto
w klasyfikacji indywidualnej
i złoto w punktacji drużynowej – wynik 57,5 kg (rekord
życiowy) w kat. 90 kg,

Piotr Skorupa

Najlepsza
z najlepszych

Adrianna Woźniak – wychowanka UKS Eugen Knurów, a obecnie zawodniczka
Pover Kuźnik Chorzów wciąż
poprawia swój wynik i w czasie ostatnich mistrzostw Polski
w wyciskaniu sztangi ustanowiła rekord Polski. - Startowałam w kategorii wagowej 56 kg
i wycisnęłam 80 kg pobijając
rekord Polski o 5 kg – cieszy
się Adrianna Woźniak, która
wywalczyła podwójne złoto
w klasyfikacji indywidualnej.
We Władysławowie została
nie tylko mistrzynią Polski w
kategorii juniorek młodszych i
juniorek starszych, ale również
wywalczyła miano najlepszej
zawodniczki turnieju
PiSk

foto: arch. Adrianny Woźniak

K a ż d y u cz e s t n i k M istrzostw Polski chce stanąć na
„pudle”. Każdy marzy o sukcesie. W wielu przypadkach
końcowy wynik jest daleki
od oczekiwanego. Tylko reprezentantki Eugena Knurów
od wielu lat potrafią przekuć
marzenia w czyny i tytuły
mistrzyń Polski. Tak było
w czasie ostatniego czempionatu, który odbył się we
Władysławowie. Podopieczne
Eugeniusza Mehlicha wywalczyły w tym uroczym mieście
11 medali w klasyfikacji indywidualnej. To z kolei zaowocowało dwoma tytułami
mistrzyń Polski. Tytułami
numer 28 i 29 w historii knurowskiego klubu. To oznacza,
że dominacja naszych zawodniczek trwa w mistrzostwach
Polski już od 9 lat.
Trener Eugeniusz Mehlich
przygotował do rywalizacji
nad morzem ośmioosobowy
zespół juniorek. – Warunkiem
sklasyfikowania w zawodach
tak wysokiej rangi były wysokie normy klas sportowych
ustanowione przez Polski
Związek Kulturystyki, Fitness
i Trójboju Siłowego – wyjaśnia
k nurowski szkoleniowiec.
– Nasze zawodniczki w komplecie spełniły te wymagania
i to z pewną rezerwą, co nie
było łatwe.
W naszej grupie zawodniczek nie zabrakło udanego

- Anna Radzikowska - 2
czwarte miejsca w klasyfikacji indywidualnej i 2 złote
medale w punktacji drużynowej – wynik 55 kg (rekord
życiowy) w kat. 67,5 kg,
- Sara Kociołek – 5 miejsce w juniorkach młodszych,
złoto w drużynie do lat 20
– wynik 45 kg (rekord życiowy) w kat. 67,5 kg.
- Jestem bardzo zadowolona ze swojego startu, bowiem
wynik – 67,5 kg dał mi podwójne
mistrzostwo Polski – cieszy się
Adriana Łosik pełniąca rolę kierownika knurowskiej drużyny.
– Na wysokości zadania stanęły
też nasze pozostałe zawodniczki
co zaowocowało kolejnymi drużynowymi tytułami mistrzostw
Polski dla naszego klubu. W tym
miejscu warto podkreślić, że dla
niektórych koleżanek były to
pierwsze starty w tak poważnej
imprezie.
Dobre wyniki osią gane
pr zez k nu rowsk ie d ziewczęta dały sporo satysfakcji trenerowi Eugeniuszowi
Meh l ichow i. Efek t y jego
pracy zostały dostrzeżone i
nagrodzone, czego efektem
jest tytuł najlepszego trenera kobiet w Polsce. – Nie
pozostaje mi nic innego, jak
podziękować zawodniczkom
za olbrzymie zaangażowanie
w przygotowanie do tych mistrzostw – mówi szkoleniowiec z tytułem mistrza globu
w kategorii masters. – Te
podziękowania kieruję nie
tylko do tych zawodniczek,
k tóre w ystą pił y we W ła dysławowie. Na ten sukces
pracowały też te dziewczęta,
które zostały w Knurowie.
W klasyfikacji drużynowej, zarówno w rywalizacji
juniorek młodszych, jak i
juniorek starszych kolejność
na podium była identyczna. Na
najwyższym stopniu stanęły
reprezentantki UKS Eugen
Knurów, a kolejne miejsca
zajęły zawodniczki KS Relax
Kamienna Góra i UKS Nike
Żagań.

SIATKÓWKA - IV LIGA
foto: Piotr Skorupa

Złota drużyna w kategorii
juniorek młodszych i juniorek
starszych. Eugeniusz
Mehlich oraz Katarzyna
Woźniak, Adriana Łosik,
Anna Radzikowska, Patrycja
Małkowska, Karolina Szczot,
Marlena Gulajska, Sara
Kociołek, Natalia Mikucka.

Gramy
w finale!

Po zwycięstwie 3:0 nad najgroźniejszym zespołem
ze Szczyrku, siatkarze TKKF Szczygłowice
zagwarantowali sobie udział
w turnieju finałowym, którego stawką będzie awans
do III ligi
Do zakończenia sezonu zasadniczego pozostała jeszcze
jedna kolejka. Knurowianie
zagrają w sobotę z ostatnim
zespołem IV ligi – GLKS Wilkowice, a później drużynę TKKF
czekać będzie batalia o awans.
Do turnieju finałowego awansują po dwie najlepsze drużyny z
obu grup IV ligi, a więc TKKF i
prawdopodobnie Olimp Szczyrk,
a także Klimowicz Pyskowice i
Pilica Koniecpol.
Organizatorem turnieju finałowego będzie Knurów bądź
Pyskowice. - Rozmawiałem ze
śląskim związkiem i okazuje
się, że gospodarz tego turnieju
musi pokryć dość duże koszty
związane z opłaceniem sędziów
– mówi Marek Siwek, kierownik
knurowskiej drużyny. - Jestem
teraz w kropce, bowiem z jed-

nej strony chcielibyśmy, by ten
turniej odbył się w naszej hali,
a z drugiej, koszty przekraczają
nasze możliwości. Dowiedziałem się również, że prawdopodobnie do III ligi awansują aż
trzy zespoły z turnieju finałowego. Jest zatem olbrzymia
szansa na awans. W związku z
tym już teraz musimy myśleć o
zabezpieczeniu odpowiednich
środków na nowy sezon, który
startuje w październiku.
Słuchając Marka Siwka
można odnieść wrażenie, że
Śląski Związek Piłki Siatkowej
umywa ręce i zamiast pomóc w
organizacji finałowego turnieju,
naraża klub na dodatkowe koszty.
Ciekawi jesteśmy, co się stanie,
gdy i knurowianie i pyskowiczanie stwierdzą, że nie stać ich na
organizację tego turnieju.
PiSk

WINIKI 16 I 17 KOLEJKI:

TKKF SZCZYGŁOWICE - COS OLIMP SZCZYRK

3:0 (25:20, 25:21, 25:21)
UKS SOKÓŁ KATOWICE II - GLKS WILKOWICE
3:1 (25:17, 17:25, 25:21, 25:23)
UKS METALIK RADZIECHOWY - AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
3:1 (23:25, 25:9, 25:14, 25:18)
OLIMPIA GOLESZÓW - ZAGRODA BUCZKOWICE
3:0 (25:16, 25:12, 25:15)
UKS PIK KATOWICE - UKS SOKÓŁ KATOWICE III
3:1 (28:26, 25:18, 31:33, 25:23)
UKS PIK KATOWICE – TKKF SZCZYGŁOWICE
2:3 (25:23, 19:25, 25:23, 20:25, 13:15)
UKS SOKÓŁ KATOWICE III - OLIMPIA GOLESZÓW
0:3 (22:25, 26:28, 18:25)
ZAGRODA BUCZKOWICE - UKS METALIK RADZIECHOWY
0:3 (12:25, 19:25, 18:25)
AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA - UKS SOKÓŁ KATOWICE II
3:0 (25:18, 25:19, 25:21)
GLKS WILKOWICE - COS OLIMP SZCZYRK
0:3 (15:25, 14:25, 21:25)
1. TKKF SZCZYGŁOWICE
17
2. COS OLIMP SZCZYRK
17
3. UKS METALIK RADZIECHOWY
17
4. AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
17
5. LKS OLIMPIA GOLESZÓW
17
6. UKS PIK KATOWICE
17
7. UKS SOKÓŁ KATOWICE II
17
8. UKS SOKÓŁ KATOWICE III
17
9. ZAGRODA BUCZKOWICE
17
10. GLKS WILKOWICE
17
16 maja, godz. 18.30: TKKF – GLKS Wilkowice

42
41
40
33
32
23
16
15
8
5

46:15
44:17
46:18
38:22
39:28
28:35
23:41
20:41
15:46
12:48

15

Skwer
nabrał barw
Odnowiony sporym nakładem sił i
kosztów skwer u zbiegu ulic Dworcowej i Kopalnianej nabrał wiosennych
barw. Stał się jednym z ulubionych
miejsc odpoczynku okolicznych
mieszkańców
Tuż po zakończeniu prac przed
kilku laty knurowianie, nieobojętni
na piękno miasta, podzielili się w opiniach.
Część z nich była mocno krytyczna, skwer
nawet ironicznie określano - po wycięciu
starych drzew - „placem defilad”. Inni,
zwłaszcza urzędnicy odpowiedzialni za
odnowę, prosili o cierpliwość zapewniając,
że efekt ujawni się po paru sezonach.
Czas działa na korzyść zieleńca. Widać
to zwłaszcza w słoneczne, majowe dni,
kiedy staje się miejscem relaksu wielu
knurowian.

/bw/

reklama

Damianek z m
amą
Elżbietą częs
to
odwiedza kolo
rowy
skwer; najchę
tniej
oczywiście pl
ac zabaw

foto: Bogusław Wilk

Knurów. Coraz piękniejszy
zieleniec przy Dworcowej

