aktualności
KNURÓW

SZCZYGŁOWICE

Kłótnie
i swary

Kolej rzeczy Lodożerca

/bw/

KNURÓW

Sprayem
po znakach
W piątek wieczorem knurowscy
strażnicy miejscy zatrzymali dwóch
młodych mężczyzn, którzy używając
farby w sprayu zamalowywali znaki
drogowe i ogrodzenie cmentarza
przy ul. Rakoniewskiego. Sprawców
zniszczeń przewieziono do Komendy
Policji.
/bw/

Nie zapomnij
1.VII - Światow y
Dzień
Architektur y
- Dzień Psa
2.VII - Światow y
Dzień
Dziennikar za Spo
rtowego
- Światow y Dzień
UFO
6.VII - Światow y
Dzień Pocałunku

Dni Toszka
Tegoroczne Dni Toszka
odbędą się w pierwszy
weekend lipca (2-3.07)
w miejscowym zamku
W sobotę od godz. 19 do 2 w
nocy będzie się można bawić na
Beach Party z Radiem Park 93,9FM
(wstęp 5 zł). Nazajutrz o godz. 14
odbędą się pokazy futbolu amerykańskiego, japońskiej sztuki walki
mieczem Shinkendo i strzelania z
łuku. Atrakcyjnie zapowiada się
Zlot Mercedes–Benz Silesia Club
Poland. W godz. 16-18 zaplanowano
koncert Stowarzyszenia Muzycznego
„Rytm”. Przerwy wypełnią tancerze
breakdance. Kolejne trzy godziny to
czas z humorem – wystąpią: Kabaret
Kałasznikow, Kabaret Chilowo Kaloryfer i Kabaret Noł Nejm. O godz.
21 rozpocznie się zabawa taneczna z
zespołem King Size.
/sisp, bw/
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Nieczynne szlaki kolejowe w
sąsiedztwie zawalonego szybu KWK
„Szczygłowice” rozpaliły wyobraźnię
złodziei. Mężczyźni skradli trakcje
kolejowe na dwóch szlakach. Właściciel (PKP) oszacował straty na 124
tys. zł.
Sprawę bada knurowska policja.
/g/

KNURÓW

Pokazy sterowania latawcem
akrobatycznym i możliwość obserwowania nocnego nieba przez
teleskop nie zainteresowały złodzieja.
Na Święto Latawców „przywiała”
go nieodparta chęć ostudzenia i tak
wysokiej temperatury. Włamał się
zatem do budynku Fundacji Zamek
Chudów, skąd skradł pojemnik z
lodami o wartości 50 zł.
/g/

Rzut karny

GLIWICE

Cantate
KOS na nowo
Deo
KNURÓW

POWIAT

Bezpieczne
gospodarstwo
Bogdan i Agnieszka Rusinowie
z Przyszowic prowadzą najbezpieczniejsze indywidualne gospodarstwo
rolne w powiecie gliwickim. Takiego
zdania są jurorzy etapu regionalnego IX Ogólnopolskiego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Państwo Rusinowie, znaczący producenci zboża, otrzymali wyróżnienie
w konkursie, którego honorowym
patronem jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
/bw/

szybkie-pisanie.bruzda.net

Na straży
lądowiska

ku. Według naszych nieoficjalnych
ustaleń, najprawdopodobniej jedna z
osób doznała urazu w wyniku upadku z rusztowania. Konieczna była jak
najszybsza pomoc medyczna, a do jej
zorganizowania niezbędne było zaangażowanie strażaków. Około godz.
20 dyspozytor knurowskiej JRG PSP
przyjął z Centrum Ratownictwa
Gliwice powiadomienie o potrzebie
zabezpieczenia lądowiska dla helikoptera transportującego chorego.
Na miejscu strażacy pomogli w
przetransportowaniu chorego do
karetki, a następnie – z karetki do helikoptera. Lądowisko zorganizowano
na pobliskim polu. Akcja strażaków
trwała nieco ponad godzinę od godz.
20.07 do 21.10.
MiNa

WILCZA

W zasięgu ręki

9 solistów i 6 zespołów zaprezentuje się podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej
Cantate Deo w parafii św. Jacka w
Gliwicach Sośnicy (ul. Przedwiośnie 1). W sobotę (2 lipca) o godz. 14
rozpocznie się konkurs piosenki, a
na godz. 20 zaplanowano koncert
grupy Gospel Rain. W niedzielę (3
lipca) o godz. 16 nastąpi ogłoszenie
laureatów, o godz. 17 – koncert
laureatów. Na zakończenie imprezy
wystąpi zespół festiwalowy Cantate
Deo (godz. 20).
/bw/

KNURÓW

Sen pod
chmurką
W minionym tygodniu strażnicy
miejscy dwukrotnie zajmowali się
nietrzeźwymi panami, których sen
zmorzył za dnia w miejscach publicznych. W ubiegły poniedziałek przed
godz. 19 funkcjonariusze najpierw
„postawili do pionu”, a potem odwieźli do miejsca zamieszkania pana,
który leżał przy ul. Słoniny. W Boże
Ciało tuż po godz. 13 patrol straży
interweniował na ul. Łokietka. Tym
razem amator mocnych trunków
zalegał na skwerze przed blokiem.
Strażnicy przewieźli nietrzeźwego
do domu.
/bw/

Strona przeznaczona do nauki
sprawnego pisania zawiera cenne
rady techniczne, kursy i programy
pomagające w nauce, a także gry,
które bawiąc jednocześnie poprawiają zdolność pisania. Według
autora strony, na naukę wystarczy
poświęcić około 15-20 minut dziennie, by już po miesiącu zobaczyć
efekty. Strona, choć bardzo prosta,
może być nieocenioną pomocą w
korzystaniu z komputera.
Marek Węgorzewski

STANICA

W sobotę, 25 czerwca jedna z
akcji knurowskich strażaków, działających wspólnie z OSP w Stanicy,
polegała na... zorganizowaniu lądowiska dla helikoptera pogotowia
ratunkowego.
Tego dnia na jednej z posesji w
Stanicy, przy ul. Cystersów, doszło do
nieszczęśliwego w skutkach wypad-

/g/

/bw/

not. /g/

Zadania straży
pożarnej to nie tylko
walka z ogniem

51-letni knurowianin pożałował
swojego występku, kiedy dosięgła go
sprawiedliwość. Zanim to się stało
bezczelnie zbił szybę w mieszkaniu
przy ul. Pocztowej. Policja zatrzymała krewkiego mężczyznę o godz. 1.00,
był nietrzeźwy. Straty, jakie spowodował, oszacowano na 250 zł.

W piątek, 1 lipca, odbędzie się
oficjalne otwarcie odmienionej – po
modernizacji – siedziby Kompanijnego Ośrodka Szkolenia. Knurowski
KOS zlokalizowany jest w budynku
przy ul. Szpitalnej 8.

- Czy w te wakacje możemy liczyć na seanse kinowe „pod chmurką”?
Justyna Kosik, kierownik Kina Sceny Kultury: - Niestety, nie będzie w
tym roku kina plenerowego. Koszty zorganizowania takiego przedsięwzięcia są zbyt duże, natomiast zainteresowanie widowni bardzo słabe.

KNURÓW

Kara za picie
O wartość mandatu wzrosła
cena piwa, które dwóch panów usiłowało pić w miejscu zabronionym.
Do zdarzenia doszło w niedzielne
popołudnie (godz. 16.10) w rejonie
ul. Jagiełły. Sprawców wykroczenia
ukarał patrol Straży Miejskiej.
/bw/

To kolejna tak zwana kradzież kieszonkowa, do jakiej doszło w ostatnim
miesiącu. Tym razem złodziej „wzbogacił się” w Wilczy przy ul. Karola Miarki.
Z kieszeni spodni wyciągnął portfel z kartą bankomatową i gotówką - 800 zł.
/g/

Foto: Archiwum UG Gierałtowice

We wtorek wieczorem (godz.
22.50) dopiero funkcjonariusze
Straży Miejskiej i Policji utemperowali uczestników międzysąsiedzkiej
sprzeczki w bloku przy ul. Staszica.
Dokładnie 24 godziny później zmuszeni byli do interwencji przy ul.
Lignozy. Tym razem powodem było
zakłócenie ciszy nocnej. Mundurowi
pouczyli sprawcę zdarzenia.
Do kolejnego zakłócenia porządku publicznego doszło w sobotę
podczas festynu przy ul. Parkowej.
Sprawczynią okazała się nietrzeźwa
pani. Tak jak poprzednio, wystarczyło pouczenie ze strony funkcjonariuszy.
W niedzielę po południu (godz.
14.30) strażnicy miejscy uspokajali
sytuację w ogródku piwnym przy ul.
Rybnickiej. Jak się okazało, nerwy
puściły dwóm panom. Skończyło się
na pouczeniu.

CHUDÓW

acji. W lipcu i sierp yka drzwi na czas wak
ni
Izba łod Starki nie zam
14-16. Goście oczekiwa
h
inac
godz
w
ziele
niu zaprasza w nied
7, 14, 21 i 28 sierpnia.
oraz
lipca
31
i
/bw/
24
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KNURÓW

Jak uczyć się efektywnie?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie
zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy III-VI)
i gimnazjalistów do udziału warsztatach „Jak uczyć
się efektywnie i radzić sobie ze stresem”. Zapisy do
końca czerwca
Zajęcia zaplanowano na 5, 6 i 7
lipca w grupach 12-15 osobowych.
Aby wziąć w nich udział, należy zapisać się w sekretariacie poradni lub
telefonicznie pod nr. tel. 32 235 1476
w godz. 13-15.30.
Organizatorom zależy, by uczniowie przestali myśleć o nauce jako
o ciężkim obowiązku. Chcą uzyskać
efekt przeciwny – żeby proces uczenia zaczęli postrzegać przygodę i
okazję do rozwoju.
Uczestnicy warsztatów zapoznają
się ze sposobami uczenia się poprzez za-

bawę - dowiedzą się, jak można dobrze
się uczyć, nie tracąc przy tym radości.
Tematyka zajęć obejmuje m.in.: mnemotechniki, rymowanki, mapy myśli,
metody ułatwiające uczenie się języków
obcych oraz przedmiotów szczególnie
wymagających zapamiętywania. Omówione zostaną też sposoby radzenia
sobie ze zdenerwowaniem podczas
sprawdzianu lub egzaminu. Treści są
dostosowane do wieku uczestników.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

/sisp, b/
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KNURÓW. POBICIE NA KOSMONAUTÓW

Trzech na jednego
Dwudziestolatek został dotkliwie pobity przez
grupę młodych mężczyzn i pozostawiony na jezdni.
Oprawców ujęto dzięki miejskiemu monitoringowi

Foto: monitoring miejski

Do zdarzenia doszło w czwartek, 23
czerwca, kilkanaście minut przed północą,
w pobliżu przystanku na ul. Kosmonautów.
Funkcjonariusz Straży Miejskiej dyżurujący
przy monitoringu zauważył, jak młody mężczyzna jest bity przez dwóch innych. Po chwili
do oprawców dołączył kolejny. Przewrócili
zaatakowanego mężczyznę, leżącego kopali w
różne części ciała, po czym zostawili na środku
jezdni. Gdyby w tym czasie nadjechał samochód, z poszkodowanym mogłoby być jeszcze
gorzej – leżący tuż za łukiem drogi, mógłby
zostać dostrzeżony przez kierowcę zbyt późno.
Na szczęście pobitego zauważył przypadkowy
przechodzień, który przeniósł go w bezpieczniejsze miejsce – na chodnik.
Tymczasem na miejsce zdążał już skierowany przez dyżurnego patrol mieszany straży
miejskiej i policji. – Napastnicy nie zdążyli
odejść daleko – informuje Andrzej Dobrowolski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w
Knurowie. – Dwóch z nich patrol jadący od

Pełnoletnim napastnikom grozi do 3 lat pozbawienia wolności

SZCZYGŁOWICE

strony ul. 1 Maja ujął tuż po zajściu.
Poszkodowanym okazał się dwudziestoletni knurowianin. Dwaj zatrzymani na miejscu
to 18- i 21-latek. – Trzeci sprawca to osoba
nieletnia, na temat jej udziału w zdarzeniu
jest prowadzone osobne postępowanie – mówi
nadkom. Janusz Górka, zastępca komendanta
Komisariatu Policji w Knurowie. – Sprawcy
przyznają się do winy.
Według policyjnych ustaleń wszyscy
uczestnicy zdarzenia – zarówno napastnicy,
jak i ofiara – byli po spożyciu alkoholu. Pobity
mężczyzna najprawdopodobniej nie znał swoich oprawców. Ich drogi przypadkowo zeszły
się na przystanku autobusowym. Po wymianie
zdań przeszli do czynów.
Policja postawiła mężczyznom zarzuty. Za
swój czyn odpowiedzą przed sądem. Pełnoletnim osobom za udział w pobiciu z narażeniem
na utratę życia grozi do 3 lat pozbawienia
wolności.
MiNa

informacja własna wydawcy

Szyba w drobny mak
Wątpliwa „zabawa” przy zajezdni w Szczygłowicach,
zgodnie z Kodeksem Wykroczeń ma zostać ukarana
Zdarzenie miało miejsce
nocą, około godz. 2, w piątek,
24 czerwca. Grupę osób dewastujących zajezdnię autobusową
przy ul. Lignozy zauważył funkcjonariusz knurowskiej straży
miejskiej dyżurujący przy monitoringu. O tym, co się dzieje,
dyżurny powiadomił patrol
mieszany policji i SM, który udał

się na miejsce. Efektem działania
„rozbójników” były zniszczone
kraty i rozbita szyba w magazynie jednego z sąsiednich lokali.
Według informacji udzielonych przez policję, wiadomość
o tym, że czwórka młodych
mężczyzn dewastuje przystanek
ul. Lignozy, trafiła również do
Centrum Ratownictwa Gliwice.

Wedle wstępnych ustaleń,
wartość zniszczonego mienia
nie przekroczyła kwoty 250 zł.
Karę dla sprawców dewastacji
takich jak ta przy Lignozy przewiduje Kodeks Wykroczeń.
Czynności wyjaśniające w tej
sprawie prowadzi knurowska
policja.
MiNa

TO SIĘ WYDAJE...

Rocznicowa moneta
W 60-lecie nadania praw miejskich Knurowowi Urząd Miasta
wydał pamiątkowy numizmat. Monetę wybiła Mennica
Górnośląska
Awers przedstawia znane
z materiałów promocyjnych
miasta logo (kościelna wieża, ratusz) i hasło „Knurów
- znacznie więcej niż miasto”.
Na rewersie umieszczono herb
miasta. Moneta (mosiądz oksydowany) oprawiona jest
w plastikowy kapsel. Całość
umieszczono w kartonowym
opakowaniu z wizerunkiem
ratusza, wstępem prezydenta
Adama Ramsa i historią herbu
Knurowa.
Premiera monety odbyła
się podczas akademii inaugurującej Dni Knurowa. Mennica Górnośląska wybiła 250
sztuk. Część trafiła do rąk

zaproszonych na akademię gości, pozostałe będą wręczane
podczas oficjalnych spotkań i
uroczystości.
- Na początku przyszłego
roku mennica wypuści jeszcze jedną, limitowaną edycję
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naszej monety, adresowaną
głównie do kolekcjonerów zapewnia kierownik biura
ds. funduszy strukturalnych,
współpracy z zagranicą i informacji Krzysztof Stryczek.
/pg/
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Dziś na naszych łamach trzecia i ostatnia część prezentacji dzielnicowych
knurowskiej Straży Miejskiej
PERSONALIA

Poznaj swojego
dzielnicowego

SZCZYGŁOWICE. NIESKUTECZNA PRZESTROGA

Wprowadzenie rejonów i wyznaczenie dzielnicowych pozwala strażnikom na utrzymywanie lepszego
kontaktu z mieszkańcami i lepsze poznanie ich problemów. Niektórzy strażnicy, którym wyznaczono rejony
zostali wyposażeni w telefony komórkowe. Z każdym ze
strażników można się skontaktować za pośrednictwem
dyżurnego posterunku SM.

Rejon 3 i 4
młodszy strażnik
Mariusz Wójcik
ko n t a k t z a p o ś r e d n i c t w e m
dyżurnego posterunku Straży
Miejskiej tel.: 32 330 15 59;
32 339 22 37; tel. alarmowy 986;
tel. kom. 694 495 213.

Co to znaczy?

Opis ulic na granicy Rejonu 3 i 4:
ul. Kosmonautów od skrzyżowania z ul.
1 Maja do ul. Szpitalnej (Zespół Szkół),
ulice: Kapelanów Wojskowych, Jedności
Narodowej (MSP nr 7), Armii Krajowej
(MP nr 12), Szarych Szeregów, wzdłuż
Al. Lipowej przez ul. 1 Maja do granic
miasta w kierunku ul. Kosmonautów.

Rejon 7
młodszy strażnik
Adam Filipiak
kontakt za pośrednictwem
dyżurnego posterunku Straży
Miejskiej tel.: 32 330 15 59;
32 339 22 37; tel. alarmowy 986;
tel. kom. 694 495 216.

- W tym rejonie jest widoczny problem nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego w zakresie parkowania i postoju, spożywanie alkoholu w
miejscach niedozwolonych – wylicza Adam Filipiak. – Poza tym niektóre
placówki handlowo-usługowe nie dbają jak należy o czystość i porządek w
swoim otoczeniu.

Opis ulic i obiektów na granicy Rejonu 7:
ul. Niepodległości (po stronie Szpitala)
od wiaduktu kolejowego do ul. 1 Maja,
ul. 1 Maja, (I LO) do skrzyżowania z
ul. Kazimierza Wielkiego (bez placu
zabaw przy ul. Mieszka I), wzdłuż ul.
K. Wielkiego – Chrobrego i ul. Targowej,
ul. Szpitalna, ulice: Mieszka I, Paderewskiego, Chopina, Szymanowskiego,
Wieniawskiego, Dąbrowskiego (MP nr
7), Słowackiego, Puszkina Reymonta,
Lompy, Stalmacha, Krasickiego, Kochanowskiego, Wita Stwosza, Broniewskiego, Wilsona (MSP nr 2), Sokoła, Ogana
(MP nr 10), Floriana.

Rejon 8
młodszy specjalista
Szymon Kieś
kontakt za pośrednictwem
dyżurnego posterunku Straży
Miejskiej tel.: 32 330 15 59;
32 339 22 37; tel. alarmowy
986

Największą bolączką jego rejonu są dzikie wysypiska śmieci. - Konieczne
są częste kontrole pod kątem posiadania rachunków za wywóz nieczystości
stałych i ciekłych – mówi Szymon Kieś. – Problemem jest także parkowanie
przy ratuszu na zakazie postoju.

Opis ulic na granicy Rejonu 8:
ul. Kopalniana po stronie dawnego
komisariatu Policji, ul. Niepodległości
do wiaduktu kolejowego, wzdłuż torów
kolejowych do granic miasta w kierunku Ustronia Leśnego wzdłuż rzeki
„Potok Knurowski”, ulice: Wilsona za
wiaduktem kolejowym do skrzyżowania
z ul. Niepodległości, Rakoniewskiego,
Grunwaldzka, Matejki, Cicha, Polna,
Wzgórze

Foto: Bogusław Wilk

- Częstym zjawiskiem na os. WP I jest spożywanie alkoholu przez młodzież – mówi Mariusz Wójcik. – Nagminne jest też parkowanie na miejscach
dla niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione.

O czym ostrzegają znaki po
prawej strony drogi? Niełatwo
powiedzieć, bo też trudno to dostrzec. Dopiero 2-3 metry przed
znakiem spostrzegawczy kierowca
zauważy, że powinien zwolnić do
50 km/h z powodu szkód górniczych, skutkujących uszkodzeniem jezdni. Wskazany jest też
szybki refleks, bo tuż za znakami

znajduje się niebezpieczny zakręt
w prawo i to na nim zazwyczaj
kierujący koncentruje swoją uwagę. Rozwiązanie sytuacji wydaje
się proste: wystarczy przyciąć
zanadto wybujałe gałęzie leszczyny. Znaki staną się ponownie
widoczne i znów będą spełniać
swoje zadanie.
/bw/

KOMUNIKACJA

Autobusy też mają wakacje
Koniec roku szkolnego to także przerwa w kursach
dla części autobusów. W lipcu i sierpniu w Knurowie
zawieszona będzie linia 648

DC
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- W przychodni na Kazimierza Wielkiego nie ma kto leczyć ludzi!
Doktor Szczygieł jest na urlopie, pozostali albo w ciąży, albo też na
urlopie... To nie do pomyślenia. Jeden lekarz tylko przyjmuje.
Dotychczas wystarczyło zostawić w rejestracji karteczkę z nazwą
leku, doktor wypisywał receptę i było po sprawie. Teraz trzeba stać w
kolejce. A co z obłożnie chorymi? Albo będą mieć szczęście i zostaną
przyjęci, albo na koniec kolejki i prosić lekarza, żeby przyjął ponad
limit. Pytam w okienku, dlaczego tak jest, to usłyszałem, że mam zadzwonić do Narodowego Funduszu Zdrowia...
Jan Skoczyk

Foto: Dawid Ciepliński

Jak tłumaczy Tomasz Musioł
z wydziału prasowego KZK GOP,
głównym powodem przerwy części
pojazdów komunikacji miejskiej są…
wakacje: – Kursy autobusów zostają
zmniejszone z uwagi na mniejsze ich
zapotrzebowanie w tym okresie. Na
podstawie przeprowadzanych badań
wiemy, że w tym czasie liczba pasażerów komunikacji spada i dlatego
połączenia są zawieszone na czas
przerwy w nauce.
Oznacza to, że linia 648 będzie
wstrzymana przez okres wakacji.
Tym bardziej, że jest to linia tzw.
„biska”. – Linie te są uzupełnieniem
komunikacji w szczycie porannym i
popołudniowym, kiedy to większość
osób uczących się udaje się na zajęcia w szkołach, a następnie z nich
wraca – wyjaśnia Tomasz Musioł.

Kolej na urlop

Autobusy linii 648 knurowianie zobaczą ponownie we wrześniu

Zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych
ZOZ w Knurowie Henryk Hibszer: - Mamy okres urlopowy. To
oczywiście nie jest wystarczający argument. Dodatkowo na taki stan
rzeczy złożyły się L-4 lekarzy. Zapewniam, że pacjenci zostaną przyjęci w przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego lub w każdej innej na
terenie miasta.
Co do recept, nie ma możliwości ich wypisania bez wcześniejszego
kontaktu lekarza z pacjentem. Stan zdrowia mógł się od ostatniej wizyty
zmienić, dlatego pacjent musi stanąć przed lekarzem.
not. /pg/
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KNURÓW. KURZ NA WYSPIAŃSKIEGO NIE OPADNIE, PÓKI DROGA MA WIELU WŁAŚCICIELI

Najpierw własność,
potem asfalt
- Kiedy wreszcie ul. Wyspiańskiego zostanie utwardzona?
– pytają jej mieszkańcy. - Wygląda na to, że nieprędko
– odpowiadają zgodnie urzędnicy. Główną przeszkodą są
zawiłości związane z własnością gruntu będącego częścią
drogi. Działka figuruje jako własność siedmiu osób,
z czego sześć – jak się okazuje – nie żyje...

Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta
Knurów. – Jednocześnie figuruje w
uchwale w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych.
Jednak, jak się okazuje,droga
biegnie częściowo na terenie, który
jest własnością prywatną - jej gminna
część ma 3 metry szerokości. Każdy
kierowca przyzna, że to pas zbyt
wąski, aby utworzyć na nim jezdnię
z prawdziwego zdarzenia, z dwukierunkowym ruchem. Tymczasem
sprawa własności części prywatnej
drogi jest dość skomplikowana.
Działka figuruje jako własność siedmiu osób, z czego sześć – jak się
okazuje – nie żyje.

RACZEJ NIE BĘDZIE ŁATWO
Aby przejąć pr y watną część
drogi, gmina musi ustalić warunki
ze wszystkimi współwłaścicielami
gruntu i zawrzeć z nimi pisemnie
stosowne porozumienie.
- Nie sposób odpowiedzieć na
pytanie, kiedy stan prawny gruntu
zostanie uregulowany – mówi naczelnik Aleksiej. – Ze względu na dużą
ilość potencjalnych spadkobierców
postępowanie w tej sprawie może być
długotrwałe. Po załatwieniu spraw
Ulica Wyspiańskiego: droga niby prosta, ale pod względem prawnym wyjątkowo zawiła
Mieszkańcy domków jednorodzinnych na Farskich Polach,
leżących przy ul. Wyspiańskiego
od dawna liczą na to, że na żwirowatej drodze w końcu pojawi się
asfalt lub kostka. Chwilami tracą już
cierpliwość i nadzieję. Skarżą się na
zbyt szybko jeżdżące samochody,
wzniecające tumany pyłu i na brak
pobocza, którym można by spokojnie
i bezpiecznie spacerować.
– Nawierzchnia nie jest utwardzona, więc nie ma tu progów zwalniających. Kierowcy rozpędzają się
do 80 km/godz. – mówi jeden z mieszkańców, Tomasz Borkowski. – Jak

któryś dzieciak wyskoczy na jezdnię,
to może zginąć. Ludzie spacerują jezdnią z dziećmi, z psami. Na dodatek,
jeśli ktoś, tak jak ja, jest alergikiem,
gdy wejdzie w chmurę kurzu, to jest
naprawdę przykre doznanie.
Wedle słów knurowianina, jakieś
3, 4 lata temu pojawiła się tu ekipa –
spychacz zebrał wierzchnią warstwę,
położono nawierzchnię, dzięki której
przez kilka miesięcy był spokój.
- Podobno problemem jest tu
współwłasność – część drogi należy
do gminy, a część do prywatnego właściciela. Być może pomysłem byłoby
tu położenie kostki – sugeruje pan

KNURÓW

Wakacje z MOPP
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
zaprasza na wycieczki krajoznawcze.
Dzieci i młodzież opłacają wyłącznie
wstępy - przejazd i opiekę zabezpiecza
MOPP
Informacje i zapisy w sekretariacie MOPP
(Knurów, al. Lipowa 12, tel. 32 235 27 13 w godz.
9–13. Co ważne: rodzic musi wypełnić druk zawierający m.in. zgodę na wyjazd i pesel dziecka. W razie rezygnacji
dziecka z wycieczki konieczne jest niezwłoczne powiadomienie o tym
organizatora.
/-/
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spadkowych przez spadkobierców
Gmina podejmie działania w celu
nabycia pozostałej części drogi.

BĘDZIE BUDOWA KANALIZACJI
Na razie nie zapadły żadne decyzje o inwestycji drogowej na Wyspiańskiego.
- Był taki moment, że dużo się
mówiło o takiej inwestycji – przyznaje
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Knurów.
– Teraz mówi się mniej, właśnie ze
względu na skomplikowaną kwestię
własności. To byłby spory zakres prac,
zatem ich rozpoczęcie przed uregulowaniem tej kwestii nie jest możliwe.
Ponadto konieczne jest wybudowanie
kanalizacji sanitarnej w obrębie
osiedla Farskie Pola. Dlatego też w
najbliższych planach inwestycyjnych
ul. Wyspiańskiego nie jest brana pod
uwagę. Natomiast po regulowaniu
spraw własnościowych oraz po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej będzie
można do tematu powrócić - dodaje
pani naczelnik.

SPADEK PO PRL
Dróg z podobnymi zawiłościami
własnościowymi jest w Knurowie
więcej, podobnie jak w wielu innych
miejscowościach. Często właściciele
gruntów sami zwracają się do gmin
z wnioskiem o przejęcie należącej do
nich części drogi. Z reguły jednak w
pierwszym rzędzie są remontowane
te ulice, które mają uregulowany stan
prawny. Zawiłości własnościowe są
poniekąd spadkiem po poprzedniej
epoce, kiedy przy wydawaniu decyzji
o utworzeniu drogi nie zwracano
większej uwagi na kwestię własności
gruntów. I teraz wszyscy - i mieszkańcy, i urzędnicy, i spadkobiercy
- muszą się z tym uporać.
Tekst i foto: Mirella Napolska

reklama

Tomasz. – Wówczas właściciel mógłby
sobie w przyszłości tę kostkę zabrać
lub sprzedać.

TRZY METRY – ZA WĄSKO
Czy i kiedy mieszkańcy domów
przy Wyspiańskiego doczekają się
ulicy z prawdziwego zdarzenia? Jak
wygląda sprawa własności gruntu,
na którym jest położona droga?
Odpowiedzi szukaliśmy w Urzędzie
Miasta Knurów.
- W planie zagospodarowania
przestrzennego ulica Wyspiańskiego
jest drogą publiczną – informuje Mariusz Aleksiej, naczelnik Wydziału

WYCIECZKI
(wszystkie w godz. 9-16)
12.07 – Rabsztyn – ruiny zamku,
Olkusz - muzea: afrykanistyczne i
wikliny, skamieniałości,
14.07 - Zator - Park Dinozaurów, 19.07
- Moszna – zamek (polski Disneyland),
park, stadnina koni, 21.07 – Żory
– Europark,
26.07 – Opole – Zoo,
9.08 - Bielsko-Biała: tor saneczkowy,
schronisko na Dębowcu,
11.08 - Ustroń - Leśny Park Niespodzianek,
16.08 - Bielska- Biała - Kozia Góra
(szlakiem do schroniska),
18.08 - Ochaby Wielkie - park dinozaurów, park miniatur.
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Kapliczka pod koniec XIX wieku...

...i przeszło sto lat później

BOŻE CIAŁO W KRYWAŁDZIE

Procesja Bożego Ciała przemierzyła m.in. ul. Krótką w Krywałdzie

Rocznica za pasem
To była szczególna uroczystość, przywracająca pamięci
knurowian najstarszą budowlę sakralną w Krywałdzie kapliczkę św. Barbary...

reklama

W przyszłym roku minie 125
lat od wybudowania kapliczki św.
Barbary. Obiekt, ufundowany przez
właścicielkę prochowni w Krywałdzie - Paulinę Güttler był odpowiedzią na postępujący materializm
- zabójczy dla życia duchowego. W
dokumencie z 1887 roku fundatorka pisała: - ... Obecność tej kaplicy
niech przypomni (...) obecność Boga
Wszechmogącego, obowiązki wobec
Niego, znikomość świata i odpowiedzialność wobec Stwórcy...”
W ubiegły czwartek, w czasie
uroczystości Bożego Ciała, do odnowionej kapliczki wyruszyła procesja.

Tam też umieszczono pier wszy
ołtarz.
- Niech dźwięk tego dzwonu,
umieszczonego w sygnaturce kapliczki, przypomina Wam o Bogu - powiedział ks. proboszcz Marek Kamieński
do parafian i podkreślił rolę Urzędu
Miasta w odnowieniu zabytku.
Ten dźwięk, dzięki zamontowanemu mechanizmowi, będzie
rozbrzmiewał co godzinę od 8.00 do
21.00. Jego poprzednik, wykonany
przez Mikołaja Szymę, jeszcze przed
wojną, codziennie o godz. 18.00,
wzywał wiernych do modlitwy. Niestety, został skradziony.

Renowacja kapliczki św. Barbary trwała pół roku. W tym czasie wykonano
drenaż, odnowiono elewację, odtworzono zwieńczenie kapliczki, a także zamontowano oświetlenie zewnętrzne. Wnętrze zostało oczyszczone, odgrzybione i pomalowane, a zewnętrzne mury zaimpregnowano po wcześniejszym
uzupełnieniu i wymianie uszkodzonych cegieł i kamieni.

Krywałdzka parafia ma niebywałe szczęście do pamiątek przeszłości.
Najpierw trafiła do niej rokokowa
monstrancja z 1759 roku, którą parafianie mogli podziwiać podczas
procesji, później w kościele św. Antoniego azyl znalazła kopia figury Pięknej Madonny. Teraz blask odzyskała
kapliczka. Nie wiadomo jeszcze, na
jakich zasadach zostanie udostępniona wiernym. Wszystko zależy od
ustaleń magistratu i parafii.
Tekst i foto:
Paweł Gradek
Zdjęcie kapliczki pochodzi z książki Güttler
W.: Reichenstein, Schlesien: zur Erinnerung an
das 200 jährige Jubiläum der Pulverfabrik Maifritzdorf ; 18. 6. 1695 - 1895 ; Pulverfabriken
Maifritzdorf-Follmersdorf-Heinrichswalde - Reg Bez Breslau, Kriewald - Reg Bez Oppeln,
Jessen - Reg Bez Frankfurt, Berlin 1895 [Archiwum Arkadiusza Knycha/Złoty Stok]

IA

RAWNIEN
UP

Liceum dla Dorosłych
po ZSZ
po Gimnazjum i Szkole Podstawowej

Szkoły policealne:
administracja
BHP
kosmetyka

fryzjerstwo
turystyka
logistyka
budownictwo

Zajęcia tylko w wybrane weekendy - bez kolizji ze studiami lub pracą
GLIWICE

ZABRZE

www.ce7.pl

ul. Zwycięstwa 17 ul. Wolności 293
tel. 32 777 - 30 -01 tel. 32 777 - 30 -00

GLIWICE ul. Zwycięstwa 17 tel. 32 777www.ce7.pl
- 30 -01 ZABRZE ul. Wolności 293 tel. 32 777 - 30 -00
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Krywałdzianie kolejny raz zamanifestowali swoje przywiązanie do tradycji i wiary
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PILCHOWICE. WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

Foto: archiwum Stowarzyszenia Cztery Pory Roku

Zabrakło chętnych

Uczestnicy wycieczki na własne oczy przekonali się, w jaki sposób odpady stają się cennym
surowcem do ponownego wykorzystania

W zeszły czwartek odbyły się pierwsze
w historii gminy wybory do Młodzieżowej
Rady Gminy Pilchowice. Nie wzbudziły
specjalnego zainteresowania młodzieży
Zgodnie ze statutem uchwalonym przez Radę Gminy jej młodszy
odpowiednik miał liczyć obligatoryjnie minimum 17 osób. Jak się
okazało, nie było tylu chętnych.
Efekt: unieważnienie wyborów.
- Naszym zamysłem było, żeby
każde sołectwo - bez względu na
jego wielkość - reprezentowała taka
sama ilość kandydatów – mówi wójt
gminy Pilchowice Joanna KołoczekWybierek. – Miało to wyrównać
szansę pomiędzy sołectwami, które

mają różną ilość mieszkańców.
Niepowodzenie prawdopodobnie skłoni Radę Gminy do zmiany
statutu. - Z mniejszych sołectw będzie wybieranych mniej osób, gdyż
nie są one w stanie przygotować
odpowiedniej ilości kandydatów
przeciwieństwie do większych miejscowości – tłumaczy Joanna Kołoczek-Wybierek.
Kolejne w ybory odbędą się
jesienią.
DC

KNURÓW. KOLEJNA AKCJA STOWARZYSZENIA CZTERY PORY ROKU

Najmłodsi o recyklingu Nie siedź w domu,
GIERAŁTOWICE. WAKACYJNE PROPOZYCJE GOK

Były dyskusje, była też wycieczka odsłaniająca praktyczną
stronę sprawy – w Knurowie zorganizowano I Dzień Recyklingu

W sobotę, 18 czerwca, od samego rana grupa dzieci zgłębiała w
PPHU Komart tajniki recyklingu.
Organizatorem warsztatów było
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku,
które postanowiło przyłączyć się do
akcji prowadzonej przez Fundację
Ekologiczną ARKA z Bielska-Białej.
Pomysł wziął się z realnej potrzeby
sygnalizowanej przez samych knurowian.
– W ubiegłym roku, w ramach Akcji Masz Głos Masz Wybór, przeprowadziliśmy diagnozę lokalną w formie
ankiety skierowanej do mieszkańców
Knurowa – tłumaczy Aneta Nowak,
prezes Stowarzyszenia Cztery Pory
Roku. – Oceniano w niej poszczegól-

ne dziedziny życia w mieście. I m.in.
większość respondentów oceniła
„raczej źle” edukację ekologiczną
społeczeństwa.
Co nieco o recyklingu opowiedziała uczestnikom warsztatów
Teresa Golba, Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska z Urzędu Miasta Knurów. Potem przyszedł czas na
dyskusje w podgrupach, prowadzone
przez wolontariuszy Stowarzyszenia.
Kulminacyjnym punktem warsztatów była w ycieczka do sortowni
odpadów, po której oprowadzał
dzieci wiceprezes Zarządu PPHU
KOMART Janusz Różański. Dzieci
miały okazję zobaczyć na własne
oczy, w jaki sposób różnego rodzaju

odpady przerabiane są tak, aby mogły
się nadać do powtórnego wykorzystania. Warsztaty zostały zorganizowane podczas Dnia Otwartego KOMART-u, toteż na ich uczestników
czekały dodatkowe ciekawostki, jak
chociażby graffiti powstające tego
dnia na ścianie sortowni. Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów
otrzymał od prezes Stowarzyszenia
stosowny certyfikat.
Dzień Recyk lingu to kolejny
owoc współprac y Czterech Pór
Roku z Fundacją ARKA. Pierwszym
był ubiegłoroczny Dzień Dobrych
Uczynków w Knurowie.

jedź na wycieczkę
Gminny Ośrodek
Kultury
w Gierałtowicach
zaprasza dzieci
i młodzież do
udziału
w wakacyjnych
wycieczkach
krajoznawczych
Ustroń kusi leśnymi niespodziankami

oprac. MiNa

Foto: Mirella Napolska i Dawid Ciepliński

W lipcu zaplanowano pięć wyjazdów. Za pierwszy cel – 6 lipca
– w ybrano Jura Park Krasiejów
(zwiedzanie i warsztaty). To wycieczka dla siedmiolatków i starszych.
Cena: 25 zł.
Kolejne wycieczki: Zbrosławice
– stadnina koni (8 lipca), Ustroń

– Leśny Park Niespodzianek (12
lipca), Wisła Stecówka (21 lipca),
Radzionków – Muzeum Chleba (28
lipca).
Szczegółowe informacje można
uzyskać w GOK – tel. 32 30 11 511.
/bw/

reklama

Emilia Jurek z Gliwic

Natalia Kmiecik z Zabrza

ur. 25.06.2011 r., 3080 g, 52 cm

Kamil Słomiński z Knurowa

ur. 26.06.2011 r., 3910 g, 58 cm

ur. 26.06.2011 r., 3290 g, 52 cm
reklama

Anna Weda z Knurowa

Agata Odojczyk z Rybnika

ur. 27.06.2011 r., 3720 g, 57 cm

ur. 28.06.2011 r., 3320 g, 58 cm
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KNURÓW. FESTYN W DWUNASTCE

Kocham Cię,
Polsko!

Publiczne punkty dostępu do Internetu w Powiecie Gliwickim

Pod tytułem kryje się hasło rodzinnej imprezy wieńczącej rok
edukacji w przedszkolnej Dwunastce
też zabawy plastyczne i sportowe, liczne konkursy i rozmaite atrakcje. A do tego wszystkiego – znakomicie zaopatrzony bufet...

Przedszkolna Dwunastka zakończyła rok szkolny
udaną rodzinną zabawą

reklama

Oprac. b
Foto: Miejskie Przedszkole nr 12 w Knurowie

Zabawa zebrała dzieci, rodziców i okolicznych mieszkańców. Gospodarze – ci mali
i dorośli – zadbali, by nie zaznali nudy. Przede
wszystkim za sprawą ciekawych popisów muzycznych i scenicznych. Ale nie tylko – były

Odpowiadając na zauważone zapotrzebowanie społeczne oraz wymogi związane
z nowoczesnym społeczeństwem informacyjnym, Powiat Gliwicki oraz Gmina Gierałtowice, Gmina Knurów, Gmina Pilchowice, Gmina Pyskowice, Gmina Rudziniec, Gmina
Sośnicowice, Gmina Toszek i Gmina Wielowieś przystąpiły do realizacji projektu „PIAP-y
dla mieszkańców ziemi gliwickiej”. Dofinansowanie na jego wdrożenie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach
Priorytetu II „Społeczeństwo Informacyjne” Działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego”.
Projekt polega na udostępnieniu w powiecie gliwickim 58 publicznych punktów dostępu do Internetu (z ang. PIAP – Public Internet Access Point) zapewniających zarówno
mieszkańcom, jak i odwiedzającym te tereny turystom powszechny i bezpieczny dostęp
do sieci internetowej. Korzystanie z PIAP-ów jest dla każdego całkowicie bezpłatne,
z zastrzeżeniem, że będą one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wśród PIAP-ów jest 7 punktów typu hotspot, 33 stanowiska komputerowe oraz 18
infokiosków – zarówno wewnętrznych, jak i przystosowanych do warunków zewnętrznych. Warto podkreślić, że część PIAP-ów przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Realizacja projektu przyczyni się do:
• podniesienia poziomu dostępności usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną dla mieszkańców powiatu;
• poprawy oferty informacyjno-promocyjnej powiatu i gmin skierowanej
do turystów i mieszkańców;
• rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Decydując o lokalizacji poszczególnych punktów wybierano miejsca uczęszczane i powszechnie dostępne czyli świetlice, biblioteki, przedszkola, szkoły, ośrodki kultury, ośrodki
opieki społecznej, szpitale, domy pomocy społecznej, urzędy miast i gmin, Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz inne miejsca często odwiedzane przez mieszkańców i turystów.
Na terenie Knurowa, Gminy Gierałtowice oraz Gminy Pilchowice znajduje się 25 publicznych punktów dostępu do Internetu, zlokalizowanych w następujących miejscach:
Gmina Gierałtowice:
1. Świetlica w Chudowie, ul. Szkolna 72 – stanowisko komputerowe
2. Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7 – stanowisko komputerowe
3. Świetlica w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 44 – stanowisko komputerowe
4. Świetlica w Przyszowicach, ul. Szkolna 4, II piętro w budynku starej szkoły – stanowisko komputerowe
5. Pałac w Przyszowicach, ul. Parkowa 11 – infokiosk wewnętrzny
6. Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48 – infokiosk zewnętrzny
7. „Sołtysówka” w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 27 – infokiosk zewnętrzny
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Chudowie, ul. Szkolna 55 – infokiosk zewnętrzny
9. Zamek w Chudowie, ul. Podzamcze 6, Chudów – hotspot
Gmina Knurów:
1. Urząd Miasta Knurów, ul. Ogana 5 – stanowisko komputerowe
2. Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 – stanowisko komputerowe
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 – stanowisko
komputerowe
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, ul. Górnicza 2 – infokiosk wewnętrzny
5. Szpital w Knurowie sp. z o.o., ul. Niepodległości 8 – infokiosk wewnętrzny
6. Ratusz w Knurowie, ul. Niepodległości 7 – hotspot
7. Centrum Kultury w Knurowie, ul. Niepodległości 26 – hotspot
Gmina Pilchowice:
1. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13 – 2 stanowiska komputerowe
2. Świetlica w Leboszowicach, ul. Wiejska 14 – stanowisko
komputerowe
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, ul. Świerczewskiego 1 – stanowisko komputerowe
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Stanicy, ul. Gliwicka 18
– stanowisko komputerowe
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczy, ul. Karola Miarki
123 – stanowisko komputerowe
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Żernicy, ul. Szafranka 9
– stanowisko komputerowe
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowicach, ul. Główna 50 – stanowisko komputerowe
8. Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6 – infokiosk zewnętrzny połączony z hotspotem
Oprócz tego mieszkańcy załatwiający sprawy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach
(ul. Zygmunta Starego 17) mogą skorzystać z 3 stanowisk komputerowych, hotspota
obejmującego korytarz na parterze budynku, infokiosku na parterze budynku.
Więcej informacji o projekcie i lokalizacjach PIAP-ów na stronie internetowej:
www.powiatgliwicki.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
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Wystrzałowy festyn
Organizatorzy i sponsorzy zadbali, by żaden z uczestników
konkursów nie odszedł z pustymi rękoma

Występy artystyczne, liczne konkursy
z nagrodami, a także salwy armatnie to atrakcje
sobotniego festynu w szczygłowickim Parku NOT
Sygnał do zabawy dał zespół Iwona & Piotr. Muzycy pokazali, że mają
niespożyte siły, bowiem z krótkimi
przerwami zabawiali publiczność do
późnego wieczora. W ich wykonaniu można było usłyszeć największe

przeboje biesiadne i śląskie.
Duże wrażenie na obecnych w
parku zrobił pokaz przeprowadzony
przez Korpus Artylerii Najemnej.
Wystrzały z armat spowodowały
zainteresowanie okolicznych miesz-

kańców. Gromkie brawa zebrały też
działające przy knurowskim Centrum Kultury Majoretki. Podopieczne Pauliny Przesdzing zaprezentowały kilka efektownych układów.
Organizatorzy festynu nie zapo-

mnieli także o najmłodszych. Przez
całe popołudnie przeprowadzali dla
nich konkursy z nagrodami. Dzieci
musiały wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i pomysłowością.
Nikt nie odszedł pustymi rękami,
a uczestnikom konkursów nagrody
wręczały przedstawicielki OrzeskoKnurowskiego. Banku Spółdzielczego w Knurowie. Pozostałymi sponsorami nagród byli radny Eugeniusz
Tymoszek i firma WMS.
Tymoszek nie kryje zadowo-

lenia z przebiegu festynu: - Przede
wszystkim cieszy duża liczba dzieci.
Zazwyczaj wiele z nich woli siedzieć
przed komputerem, niż bawić się na
dworze. Tu było inaczej. Nie mieliśmy
problemu ze znalezieniem chętnych
do udziału w konkursach.
Festyn był wspólnym przedsięwzięciem Eugeniusza Tymoszka,
Koła Emerytów i Rencistów nr 3 oraz
Centrum Kultury.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Ale frajda!

ogłoszenie

Grecka Arate szkoli oświatę!
Zakończył się drugi cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu Grecka Arate rozwija oświatę.
Głównym celem projektu jest wsparcie pracowników oświatowych poprzez dostarczenie wiedzy
i umiejętności niezbędnych w pracy pedagogicznej i oświatowej w kontekście zachodzących zmian.
Wsparciem objeto nauczycieli z 18 placówek oświatowych w Gminie Knurów, pracowników administracji
oświatowej oraz kadrę zarządzającą oświatą w Knurowie.
Łącznie w szkoleniach uczestniczyły 383 osoby, w tym 344 kobiety oraz 39 mężczyzn.
Uczestnicy projektu otrzymali materiały promocyjne w postaci teczki, długopisu oraz smyczy na klucze,
ponadto nauczyciele otrzymali komplety książek odpowiadające tematyce szkoleń.

informacja własna

CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA
Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów brali udział w szkoleniach z zakresu:
1. Wypalenie i stres w pracy nauczyciela.
2. Budowanie pozytywnego wizerunku równości kobiet
i mężczyzn wśród uczniów.
Nauczyciele przedszkoli:
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
2. Zabawy taneczne i rytmiczno-ruchowe.
Pracownicy administracji oświatowej:
1. Przepisy Kodeksu i Postępowania Administracyjnego.
2. Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie
konfliktów.
Kadra zarządzająca oświatą:
1. Psychologia zarządzania.
2. Zarządzanie kadrami w oświacie.
Szkolenie dla nauczycieli w MSP6

Okres realizacji projektu:
1.01.2011 – 31.12.2012 roku
Budżet projektu: 576 401,00 zł

Beneficjent:
Gmina Miasta Knurów
Ul. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
www.knurow.pl

Realizator
Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych
W Knurowie
Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
www.knurow.edu.pl

Szkolenie dla kadry zarządzającej

DZIAŁ REKLAMY 32 332 63 76

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Archiwum ZSP Pilchowice

rozmaitości
PILCHOWICE

Pokazali, co potrafią
Mowa o uczestnikach II Powiatowego
Przeglądu Talentów w Pilchowicach.
Finałowa trzydziestka uczestników
reprezentowała dziesięć placówek.
Występujących oklaskiwało ponad 400 widzów

Konkurs pod hasłem „Pokaż, co potrafisz” odbył się
w piątek, 17 czerwca, w Zespole Szkół w Pilchowicach.
Finaliści rywalizowali grając,
śpiewając, tańcząc, recytując,
odgrywając scenki kabaretowe, a także tworząc dzieła malarskie, origami i biżuterię.
Jury tworzyli: pomysłodawca i organizator konkursu
Arkadiusz Trzebuniak oraz
współorganizujący imprezę
Magdalena Palowska-Trzebuniak i Agnieszka Czechmann.
Nie miało łatwego zadania, ale

zdecydowało, że pierwsze miejsce należy się wokalistce Natalii
Gołąbek, uczennicy 3 klasy
gimnazjum nr 1 w Pyskowicach
i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w
Pyskowicach, która brawurowo
wykonała piosenkę Christiny
Aguilery pt. „You lost me”. Tuż
za nią uplasowała się Sonia
Biedrowska, uczęszczająca
do 3 klasy Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4 w Knurowie,
która oczarowała publiczność
swoją interpretacją utworu
„Chcę do Bodzia” z repertuaru
Ewy Farny.

Laureaci:
1. Natalia Gołąbek (Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach/OPP, opiekun
Anna Smyl), 2. Sonia Biedrowska (MSP-4 Knurów, opiekun Beata
Mazurek), 3. Agnieszka Bartniczek (SP-6 Pyskowice, opiekun
Anna Smyl), 4. Julia Lisoń (MG-4 Knurów), 5. Dominika Skoczylaś, 6. Karolina Boroń, 7. Kamil Bogacki (wszyscy Zespół Szkół
Pilchowice), 8. Angelika Lewandowska (Gimnazjum nr 2 Pyskowice/OPP), 9. Paweł Skowiera, 10. Anita Nowak (oboje Zespół
Szkolno-Przedszkolny Paniówki).

Sonia Biedrowska
Organizatorzy docenili talent i chęci młodych artystów.
Słowem i nagrodami, wśród
których warto wspomnieć o
wieży, aparacie cyfrowym
oraz dwutygodniowych koloniach. Łączna wartość nagród
sięgnęła 3.800 zł.
W tym roku „Pokaż, co
potraf isz!” z niewielkiego
szkolnego konkursu przeobraził się w największą imprezę
na terenie gminy Pilchowice.
Organizatorzy liczą, że za rok
impreza będzie mieć wymiar
wojewódzki. Patronem honorowym imprezy była Krystyna Szumilas - sekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej. Patronat medialny
sprawowały Radio Plus Śląsk i
Przegląd Lokalny.
Oprac. bw

KNURÓW. KINO SCENA KULTURA ZAPRASZA DZIECI

Wakacyjne poranki filmowe
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 Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 24/2011

b r z m i a ł o: „ G R Z DY L”.
Podwójny bilet do k i na
otrzymuje Ilona Kraśnick a-Wa la. G r at u lujemy!
Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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„Piraci z Karaibów”, „Rio” i „Delfin Plum” to filmowe propozycje Kina
Sceny Kultury na wakacyjne poranki dla dzieci i młodzieży
Seanse będą rozpoczynać
się o godz. 10. Bilety po 8 zł.
„Rio” - 29-30 czerwca 2011 r.
Blu to udomowiona ara. Nigdy
nie nauczył się latać, mieszka
ze swoją właścicielką Lindą w
miasteczku Moose Lake w Minnesocie. Oboje myślą, że Blu
jest ostatnim przedstawicielem
swojego gatunku, ale okazuje się,
że w odległym Rio de Janeiro żyje
samiczka Jewel. Kiedy tylko Blu
dociera do Brazylii, on i Jewel zostają schwytani przez przemytników zwierząt. Na szczęście udaje
im się uciec, a z pomocą przychodzą lokalni ptasi spryciarze.

„Piraci z Karaibów. Na nieznanych wodach” - 5, 7 lipca 2011 r.
Losy kapitana Jacka Sparrowa
krzyżują się tym razem ze ścieżkami pewnej kobiety z jego przeszłości, Angeliki. Pirat będzie się
zastanawiał, czy połączyła ich
miłość, czy wyłącznie pragnienie odnalezienia osławionego
Źródła Młodości, którego Jack
poszukuje wraz ze swym dawnym przeciwnikiem, Hectorem
Barbossą. Gdy kobieta zmusza
Sparrowa do wejścia na pokład
statku „Zemsta Królowej Anny”,
pod dowództwem siejącego grozę
pirata Czarnobrodego, Jack nie
wie, kogo powinien lękać się bar-

dziej – uwodzicielskiej Angeliki
czy okrutnego Czarnobrodego.
„Delfin Plum” - 12, 14 lipca 2011 r.
Morza i oceany nie znają dzielniejszego pływaka od Pluma.
Najsympatyczniejszy delfin świata wyrusza razem z przyjaciółmi
na poszukiwanie legendar nej
wielkiej fali. W trakcie pełnej
przygód podmorskiej wyprawy
nieustraszony Plum rzuci wyzwanie pewnemu złośliwemu
rekinowi i udowodni wszystkim
szczurom lądowym, że… nie ma
jak życie w wielkim błękicie, a
prawdziwych przyjaciół poznaje
się w wodzie!

informacja własna wydawcy

1-4.07.11 r.
(piątek - poniedziałek)

Maraton tańca
- godz. 20:00

Piraci z Karaibów: na
nieznanych wodach
- godz. 15:00, 17:30

7.07.11 r.
(wtorek)

Maraton tańca
- godz. 20:00
5.07.11 r.
(wtorek)
Piraci z Karaibów: na
nieznanych wodach
- godz. 10:00, bilety – 8 zł
Maraton tańca
- godz. 17:00
Piraci z Karaibów: na
nieznanych wodach
- godz. 19:00
6.07.11 r.
(środa)
Piraci z Karaibów: na
nieznanych wodach
- godz. 15:00, 17:30

Piraci z Karaibów: na
nieznanych wodach
- godz. 10:00, bilety – 8 zł
Maraton tańca
- godz. 17:00
Piraci z Karaibów: na
nieznanych wodach
- godz. 19:00
Zapowiedzi:
* Delﬁn Plum - od 8.07
* Uwikłanie - od 8.07
* Beath The World - od
15.07
* Spisek - od 15.07
* Melancholia- od 11.07

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Urodziny w kinie
Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura
daje ci świetną okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin
dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina, pyszny tor t urodzinowy, zdjęcia, gry i zabawy z animatorem, prezenty dla solen i za nt a i uczest n i ków zabaw y. To n ie wsz yst ko, bo wiem w zanadrzu mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina
zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).
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Pszczołom na alarm!

marcia pszczół są bardzo poważne.
Chińczycy w reakcji na wyginięcie
owadów wyręczają je w zapylaniu
kwiatów za pomocą małych pędzelków. I to nie gwarantuje sukcesu, bo
owoce powstałe w ten sposób szybko
gniją.

NASTĘPCÓW BRAK

Albert Einstein twierdził, że od chwili gdy zginie ostatnia
pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia.
- 1/4 naszych pszczół padła. Nikt nie wie, dlaczego
- mówi prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Knurowie
Joachim Jureczko
Od kilku lat naukowcy doszukują się przyczyn masowego
pomoru pszczół. Na czarnej liście
znalazła się warroza (choroba wywoływana przez roztocza żywiące
się hemolimfą zaatakowanych owadów), promieniowanie stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej,
coraz silniejsze środki chemiczne,
stosowane w rolnictwie, a także
uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych... Szukanie panaceum to
jak pisanie palcem na wodzie.
- Osłabione przez warrozę
pszczoły atakują inne choroby.
W ubiegłym roku dostaliśmy lekarstwa, które na niewiele się zdały.

Pasożyt jest na nie oporny, dlatego
pszczelarze z naszego Koła zanotowali znaczny ubytek w hodowlach
- mówi prezes Jureczko. - Ubiegły
rok był bardzo ciężki. Chłodny maj.
Pszczoły, które wychodziły z ula,
drętwiały z zimna, a w czasie lotu
padały.

ŁAGODNE I SŁABE
Swoją przygodę z pszczelarstwem rozpoczął w 1975 roku. - Jak
dostałem pierwszy ul, musiałem
nosić obowiązkowo rękawiczki i kapelusz. Mimo tego potrafiły solidnie
użądlić. A teraz? Są bardziej delikatne, selekcja i hodowla łagodnych

pszczół znacznie je osłabiła.
Owady mają raj jedynie na wiosnę, kiedy kwitną drzewa. Stosowanie silnych środków chwastobójczych
sprawiło, że z pól całkowicie znikły
chabry. Obecnie pszczoły trzeba dokarmiać cukrem i tu znów wpadamy
w pułapkę. Chemia, którą rolnicy
opryskują buraki cukrowe, wnika do
rośliny. Skażony cukier zabija, dlatego knurowscy pszczelarze wykorzystują tylko ten krajowy. Nadzieją na
uchronienie hodowli przed zagładą
ma być pasza dla pszczół, powstająca
z pszennej skrobi.
Temat z pozoru banalny, jednak
konsekwencje ewentualnego wy-

W całej litanii zagrożeń znajduje
się jeszcze jedno - brak następców
pszczelarzy.
Prezes Jureczko przyznaje, że
nie ma chętnych do zajmowania się
pszczołami. Knurowskie Koło skupia
obecnie 28 pszczelarzy, część z gminy Pilchowice, są także hobbyści z
Książenic. Mają od 22 do 74 lat, jednak to starsi przeważają. Spotykają
się co miesiąc i dzielą doświadczeniem. - Jestem zdania, że pszczelarzem może być tylko osoba dojrzała.
To ciężkie zajęcie - dodaje prezes i reaguje śmiechem na pytanie o to, czy
to prawda, że pszczelarze nie chorują
na reumatyzm. - Ja nie narzekam,
tyle razy byłem użądlony...

Wśród pszczelarzy z knurowskiego Koła są tacy, którzy hobby
traktują bardzo profesjonalnie.
Około 50 rodzinami pszczelimi
mogą pochwalić się: Adam i Albert
Wienchol, Albert Wegner i Józef
Aplikowski. Pozostali mają średnio
5 rodzin.
Pszczelarski trud wynagradza
miód. - Jeśli z jednego ula uda się w
tym roku „wybrać” 10 litrów miodu,
to będzie sukces - mówi Joachim
Jureczko.
Jak rozpoznać czy miód jest
prawdziwy? - Jeżeli podczas skapywania tworzy się z niego stożek,
a po czasie krystalizuje się, to
mamy do czynienia z prawdziwym
miodem.
Nie jest tajemnicą, że przyszłość pszczelarstwa upatruje się
w dotacjach unijnych i wsparciu ze
strony samorządów.
We wrześniu pszczelarzy czeka
sympatyczny jubileusz - 85 - lecia
Koła.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Takiego widoku życzyłby sobie każdy pszczelarz

KNURÓW. HONOROWA AKCJA PRZED INTERMARCHÉ

Oddali krew dla Polski
21 osób oddało niemal 10 litrów krwi podczas sobotniej wspólnej akcji
Polskiego Czerwonego Krzyża i Grupy Muszkieterów „Zbieramy krew dla
Polski”. Aż 12 krwiodawców to debiutanci
„Zbieramy krew dla Polski” to
największa pod względem zasięgu
tego typu akcja w Polsce. Tegoroczna
kampania potrwa do 8 października.
W 14 województwach zostanie przeprowadzonych 138 zbiórek.
W Knurowie ambulans katowickiego Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
stanął w sobotę przed Intermarché.
Szybko pojawili się pierwsi chętni do
honorowego oddania krwi. W sumie
uczyniło to 21 osób. Aż 12 z nich
odważyło się po raz pierwszy.
Honorową krwiodawczynią została Teresa Pawlik. Jak nas zapewniła, nie czuła lęku. – Kiedyś ktoś
dał mi krew, teraz ja przyszłam się
zrewanżować – powiedziała Przeglądowi pani Teresa.
– To nic strasznego. Z opowiadań wygląda to o wiele gorzej niż w
rzeczywistości – podobnego zdania
jest Tomasz Kurkowski, którego
zagadnęliśmy tuż po oddaniu krwi.
– Była bardzo przyjemna atmosfera
i fachowa opieka, dlatego nie było
lęku. Chyba zostanę stałym krwiodawcą...

Z przebiegu akcji satysfakcji nie
krył prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi im dra. Ogana Stanisław
Frydrych. – 12 nowych krwiodawców to świetny wynik. To na pewno
zaprocentuje.
Doświadczenie podpowiada prezesowi Frydrychowi, że debiutanci
nie poprzestaną na jednorazowym
uczestnictwie w szczytnej akcji:
– Zazwyczaj jest tak, że większość
osób przychodzi na kolejne akcje lub
do punktów poboru krwi.
Wszyscy uczestnicy akcji „Zbieramy krew dla Polski” wzięli udział
w losowaniu 10 apteczek samochodowych (lista zwycięzców w ramce).
Oprócz nagród był też rodzinny konkurs rysunkowy na plakat promujący
kampanię i kurs udzielania pierwszej
pomocy. Nie nudziły się też dzieci,
które przyszły z dorosłymi. Z myślą
o nich organizatorzy przygotowali
specjalny kącik – m.in. sporą atrakcją
dla malców okazało się malowanie
twarzy. Wszyscy krwiodawcy otrzymali poczęstunek – to gest ze strony
dyrekcji supermarketu Intermarché,
który zadbał również o logistyczną
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stronę przedsięwzięcia.
– Z przyjemnością i prawdziwą
satysfakcją muszę powiedzieć, że nasza inicjatywa przyniosła oczekiwane efekty – powiedziała Przeglądowi
dyrektor knurowskiego Intermarché
Izabela Peszel. – Podzielam radość
prezesa Frydrycha z licznej obecności nowych honorowych dawców
krwi. To dobry prognostyk przed
kolejnymi tego typu akcjami.
Chętni do honorowego oddania
krwi będą mieć kolejną okazję w
niedzielę, 3 lipca, podczas Festynu
Parafialnego przy kościele świętych
Cyryla i Metodego. Stanowisko
medyczne zostanie usytuowane w
parafialnych salkach.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

- To była świetnie przygotowana akcja - podkreślali uczestnicy
szczytnego przedsięwzięcia
Apteczki samochodowe wylosowali:
Józef Schulz, Ewelina Rittau, Czesław Świderski, Sylwia Nosiadek, Józef
Molenda, Adam Schulz, Gabriel Krzyżowski, Arkadiusz Stanowski, Tomasz
Kurkowski, Małgorzata Wrzesińska

11

ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
33-odw.

Wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 530
124 134
17-26/11

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remonty bieżące. Tel. 664
455 253
8-odw.

Ziemia ogrodowa, piasek, żwir, kamień.
Transport. Koparka. Tel. 605 895 507

M-4 Batorego, 47 m 2, LOKUS. Tel. 793
679 367

ZDROWIE I URODA

26/11

23-27/11

M-4, Idealny stan. Cena 238 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Szczygłowicach, 90 tys. AS.
Tel. 501 533 977
BRUKARSTWOGLIWICE.PL; 667 360
802, 32 270 00 10

26/11

26/11

12-43/11

26/11

M-5, Piłsudczyków 71 m2/Szpitalna 64,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel. 888
400 830, 699 402 666

3-pokojowe, niski blok, 165.000. Biuro M3.
Tel. 603 773 313

26/11

20-26/11

26/11

ok. Knurowa. Nowy dom, 690 tys. AS. Tel.
501 533 977

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

4-pokojowe, ul. Ziętka, 230 tys. AS. Tel.
501 533 977

26/11

26/11

Czerwionka. Mieszkanie po remoncie. AS.
Tel. 501 533 977
26/11

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

Docieplenia budynków, remonty. Tel. 607
969 200
1-51/52/11

Do wynajęcia 100 i 13 m2 idealne na salon
fryzjerski, kosmetyczny, solarium. Knurów,
Wojska Polskiego. Czynsz 2000,00. Tel.
668 690 859, 32 793 60 13
23-26/11

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą, 32 m2. Tel. 501 606 957
26-29/11

Do wynajęcia lokal użytkowy w Knurowie o
pow. 98 m2. Tel. 517 297 922

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
gruzu, przeprowadzki. Tel. 603 198 006
20-29/11

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksiążki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
33-odw.

Instalacje elektryczne, c.o., instalacje wodne. Tel. 660 481 277
26/11

Instalacje gazowe, próby szczelności. Tel.
601 922 685
26-27/11

Kompleksowe docieplenia budynków wraz
z materiałem, remonty mieszkań od A do Z,
klinkier. Tel. 665 639 146
24-26/11

26/11

Działka 967 m 2 – 110.000. Tel. 661 303
910
26/11

Działka budowlana, 1433 m2, Michalskiego i
Rybnicka. LOKUS. Tel. 793 679 367

KUPIĘ dom lub działkę (gotówka). Tel.
792 496 905
26/11

Emerytka (umiarkowana grupa inwalidzka)
poszukuje pracy. Doświadczenie w prowadzeniu biura – kancelaria adwokacka. Tel.
506 216 181
26-31/11

Kobieta z doświadczeniem w charakterze
opiekunki dla dzieci (opiekowała się już
trojgiem dzieci) podejmie się opieki nad
kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399
21-30/11

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

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

Praca dla emeryta, nalepiej górniczego z
własnym samochodem. Tel. kontaktowy:
6 016 316 31, 6 016 416 41, 5 0 6 6 4 4 425,
500183102
26-27/11

Zatrudnię emeryta do prac fizycznych.
Knurów. Tel. 32 221 19 53, 32 221 40 86,
604 282 216
25-30/11

Zatrudnię kierowcę kat. B lub B, C najchętniej emeryta lub rencistę. Tel. 502 041 103
(godz. 9.00-16.00).
26/11

Zatrudnię księgową/księgowego. Biuro
Rachunkowe Pilchowice. CV na biuro@
jurczyga.com
17-30/11

Szukam pracy dor ywczej. Tel. 32 236
84 02

Zatrudnię z doświadczeniem do ociepleń murarzy, tynkarzy, kafelkarzy. Tel.
515 181 584, 32 330 27 82

22-34/11

26-29/11

26/11

26-27/11

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 38,5
m2, po remoncie, wysoki parter. Knurów.
Tel. 662 522 428
25-26/11

26/11

26-29/11

SZUKAM PRACY

Sprzedam M- 4 osiedle WP II. Tel. 692
834 693

Sprzedam mieszkanie 60,3 m2 Ziętka, bez
pośredników. Tel. 604 759 761

25-28/11

Pilnie montażystów stolarki okiennej i
drzwiowej, rolet, bram. Tel. 32 330 27 82

26-27/11

26/11

Kawalerkę własnościową w Knurowie
zamienię na jedno lub dwupokojowe z
balkonem. Tel. 792 530 131

26-27/11

25-27/11

Sprzedam M-3 w Knurowie, 57 m2, 120 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794

Gierałtowice, lokale na działalność gospodarczą 38 m2 (parter) i 120 m2 (I piętro). Tel.
604 497 626

26/11

18-26/11

Sprzedam garaż murowany w Knurowie
przy ul. Targowej, sektor A. Posiada instalację elektryczną, stan dobry. Cena do
negocjacji. Tel. 508 225 089

Leroy Merlin Gliwice przy CH Auchan
zatrudni na umowę zlecenie krawcową
do szycia zasłon, firan dla klientów oraz
szycia wzorników na ekspozycje sklepu.
Kontakt: 32-238- 58- 55 lub cs0541@
leroymerlin.pl

Tanio sprzedam 3-letni garaż blaszany. Tel.
502 176 064

26/11

26-11

26/11

Remonty mieszkań od A do Z. Tel. 660
481 277

Skrajny dom szeregowy, ul. Ziętka, 380 tys.
AS. Tel. 501 533 977

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie
119 tys. Atrium. Tel. 791 862 794

Kawalerka 36 m2. Sprzedam. AS. Tel. 512
393 052

23-27/11

26/11

26/11

19-26/11

Ocieplenia. Tel. 530 124 134

Pięknie położona działka na Farskich
Polach, 1139 m2. Sprzedam. AS. Tel. 512
393 052

Dom 430 tys., dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052

Kamienica na działce 2056 m2. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

Meble na wymiar, kuchnie, szafy – tanio.
Tel. 666 852 100

26/11

26/11

26/11

SPRZEDAM
Ladę chłodniczą – tanio. Tel. 501 684 916

26/11

Par ter, dom przy ul. Niepodległości z
działką o pow. 700 m2. Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

Dom 127 m2, działka 760 m2, Farskie. LOKUS. Tel. 793 679 367

Dwurodzinny dom w Bojkowie. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052

24-26/11

Ornontowice. 3-pokojowe, po remoncie.
Cena 175 tys. AS. Tel. 501 533 977

Sprzedam dom. Farskie Pola, 380 tys. AS.
Tel. 501 533 977

26/11

Grande Pizza zatrudni kierowców z własnym samochodem. Tel. 781 298 254

24-26/11

24-26/11

Dom wolnostojący, działka 3000 m2, cicha
lokalizacja. 340.000. Biuro M3. Tel. 603
773 313

26-29/11

26/11

2-pokojowe, niski blok, po remoncie,
140.000. Biuro M3. Tel. 603 773 313

01-odw.

Firma budowlana zatrudni do działu technicznego pracowników z uprawnieniami
praca@ewmar.eu; Tel. 32 330 27 82

26/11

M-5 Ułanów 72 m 2 /K. Wielkiego, 70 m 2,
LOKUS. Tel. 793 679 367
M-5 Ziętka, 73 m2, 228 tys. do negocjacji/
Łokietka, 65 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

DAM PRACĘ

26-29/11

Szukam garażu do wynajęcia. Tel. 695
750 119
26/11

ul. Lotników, 2-pokojowe. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977
26/11

ul. Stwosza. Ładne, 2-pokojowe, 138 tys.
AS. Tel. 512 393 052
26/11

WP II. 3 pokoje, balkon. Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052
26/11

www.m3biuro.pl; OFERTY domów, mieszkań, działek.
26/11

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

Wynajmę parter domu jednorodzinnego, 75
m2. Tel. 501 008 959, 699 456 345
25-26/11

3-odw.

Remonty, łazienki, kompleksowo. Materiały, transport, doradztwo, projekty. Tel.
666 852 100

MOTORYZACJA

23-27/11

reklama

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
26-30/11

Stolarstwo. Tel. 790 898 442
24-33/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel. 504
340 521

M-2 Sienkiewicza, 36 m 2 . LOKUS. Tel.
793 679 367
26/11

3-28/11

M-3 K. Wielkiego 40 m2/Sienkiewicza, 50,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372

M-3 Stwosza, 38 m2. 134 tys./A. K. i Mieszka I. OKAZJA. LOKUS. Tel. 793 679 367

41-odw.

26/11

18-37/11

Usługi transportowe, przeprowadzki. Tel.
666 852 100

M-3, Okazja M-3 od zaraz, 153 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

22-26/11

26/11

1-odw.

12

26/11

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
21-26/11

Autoskup. Tel. 602 342 826
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Zapłatą jest...
dzień dobry

Zawodnicy Sokoła po biegu w czeskiej miejscowości Kravare

BIEGI

W dzień i w nocy
Biegacze „Sokoła” mają
za sobą kolejne dwa starty.
Pierwszy z nich miał miejsce w Kravare koło Opavy
(Czechy), gdzie bieg główny rozegrano na dystansie
ośmiu kilometrów. Najlepszy
z knurowskiej ekipy – Piotr
Bieliński uplasował się na 10.
miejscu, a dalsze lokaty zajęli
Bogumiła Kondzielnik, Artur
Oboński i Jacek Kostrzewa.
Za naszą południową granicą wystąpili też biegacze
w kategorii wiekowej do 15
lat. Mieli oni do pokonania
1800 metrów, a najszybciej do
mety dobiegł Dawid Gołyś (5.
miejsce). Ponadto startowali:
Kamil Danowski i Szymon
Danowski.

Foto: Fight Club Knurów

Foto: KB Sokół

KOMISJA SPORTU WYSŁUCHAŁA SPRAWOZDANIA
PREZESA KLUBU BIEGACZA SOKÓŁ

Z Knurowa do Karvare
– w ramach rodzinnego wojażu – udali się też Łukasz i
Grzegorz Szymanek.
„Sokoły” skorzystały z
okazji i wybrały się również
do Rybnika, gdzie rozegrano
nocny półmaraton (start o
godzinie 22.00). I podobnie
najlepszy czas „wykręcił”
Piotr Bieliński – 1.20.37, poprawiając tym samym rekord
życiowy. Ów czas dał mu 5.
miejsce w kategorii wiekowej
i 25. miejsce w open.
„Życiówkę” poprawił również Artur Oboński – 1.26.35
(10. miejsce w kategorii, 54.
miejsce w open).
W Rybniku biegała też Bogusława Kondzielnik – 2.13.00.
PiSk

Foto: MOSiR

W rybnickim półmaratonie wystąpił również reprezentant
Endurance Solidarni - Czesław Kostrzak. Z czasem godzina
36 minut i 14 sekund zajął 119. miejsce w open i 11. miejsce
w swojej kategorii wiekowej.

W porządku obrad ubiegłotygodniowego posiedzenia
Komisji Sportu knurowskiej
Rady Miasta znalazło się sprawozdanie z działalności Klubu
Biegacza „Sokół”. W roli gościa wystąpił zatem prezes, trener i zawodnik w jednej osobie
– Zbigniew Marek Lewczuk.
Otwierając ostatnie przed
wakacjami posiedzenie Komisji, jej przewodniczący Joachim Machulik w ciepłych
słowach wypowiadał się o
działalności Marka Lewczuka.
– To osoba znana w środowisku
sportowym m.in. z tego, że
szkoli dzieci i młodzież – mówił
przewodniczący. - Dzięki takim
osobom, jak Marek Lewczuk,
sport w naszym mieście się
rozwija.
Klub Biegacza „Sokół”
został wpisany do rejestru
stwowarzyszeń sportowych 7
lipca 2003 roku, zatem niebawem obchodzić będzie swoje
ósme urodziny.
- Naszym celem od początku było szkolenie młodzieży
– rozpoczął Marek Lewczuk.
– Trzeba jednak pamiętać,
że bieganie to nie jest łatwa
dyscyplina. Mimo to mamy w
klubie 45 zawodników, w tym
36 młodzików i 5 biegaczy zarejestrowanych w PZLA.
Trenujemy pięć razy w tygodniu, a najmłodszym uczestnikiem zajęć jest 11-latek.
Nasz klub jest mały i małymi dysponuje środkami, od 7
do 20 tysięcy na sezon. Mimo to
staramy się uczestniczyć rocznie w około dwudziestu imprezach biegowych. Jeździmy po
całej Polsce, współpracujemy
też z Łaziskami Górnymi.
Naszym największym sukcesem jest wicemistrzostwo
Śląska wywalczone na bieżni

przez Kamila Klonowskiego.
Cieszy mnie również zdobycie
II klasy sportowej przez Łukasza Mikę.
Naszą nadzieją jest Kamil
Danowski, który ma na swym
koncie kilka zwycięstw.
Reprezent a nci Soko ła
trenują m.in. w lasach książenickich. Raz w tygodniu
przyjeżdżają na obiekt przy
Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 6 i odbywają tam zajęcia na
bieżni. – Chwała tej osobie,
która miała wpływ na to, że powstała tam bieżnia – podkreśla
szkoleniowiec.
Dobrą pracę w Sokole podkreślał radny Marian Gruszka.
– Zwróćcie uwagę, jak pożyteczną pracę wykonuje prezes
Sokoła, który jako jedyny w
mieście szkoli dzieci i młodzież
w trudnej dyscyplinie, jaką są
biegi – mówił do pozostałych
członków Komisji Sportu.
– Biegi nie są dla dzieci i młodzieży dyscypliną atrakcyjną,
cieszącą się też taką popularnością, jak na przykład piłka
nożna. A podkreślić należy to,
że Marek Lewczuk ma za sobą
kurs instruktora i jest chłonny
wiedzy.
Sam Marek Lewczuk podkreśla, że wiele radości sprawia
mu to, jak widzi, gdy ktoś kto
przed laty trenował pod jego
okiem, teraz w wolnych chwilach zakłada buty i biega.
Jakie marzenia ma sternik
Sokoła? – Mam dopiero 60 lat
i chciałbym doczekać wybudowania w Knurowie stadionu
lekkoatletycznego – stwierdził
Marek Lewczuk, który mówi,
że nie pobiera za swoją pracę
finansowych gratyfikacji, a
najlepszą zapłatą jest dla niego
„dzień dobry” wypowiadane
przez dzieci i młodzież.

Mateusz Szopiński – nowy mistrz Polski juniorów
w full contakcie

KICKBOXING

Mistrzowski tytuł
w pierwszej rundzie
Fight Club Knurów doczekał się pierwszego tytułu
mistrza Polski. Prestiżowe
trofeum wywalczył kickboxer
Mateusz Szopiński w Mistrzostwach Polski Juniorów w Full
Contakcie. I był to najszybciej
wywalczony tytuł, bowiem
zawodnik knurowskiego klubu odebrał rywalowi ochotę
do walki już w pierwszej rundzie finałowego pojedynku.
Krajowy czempionat odbył się w Ostrowcu Świętokrzyskim, a finałowym rywalem Mateusza Szopińskiego
w kategorii +91 kg był Jacek

IV Grand Prix O/Zabrze
Okręg Zabrze Polskiego
Związku Skata jako organizator i Klub Skata LWSM
Knurów jako gospodarz zapraszają na IV Grand Prix
O/Zabrze. Kierownikiem turnieju jest Czesław Antończyk,

kowski dwukrotnie umieszczając piłkę w koszu.
Na trzecim miejscu konkurs zakończył Mateusz Cybulski (MSP-9) – 3 celne rzuty
na 10 prób.
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie.
PiSk
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WYNIKI Z 21 CZERWCA:
1. Kazimierz Fąfara
2. Tadeusz Wodziczko
3. Zdzisław Mral
4. Henryk Hoinca
5. Piotr Arent
6. Jan Krasiński
7. Bogdan Litwin
8. Ryszard Nosiadek
9. Jan Szczeszak
10. Kazimierz Torzewski
11. Janusz Myszka
12. Piotr Pakura

- 2.373 pkt
- 2.252 pkt
- 2.130 pkt
- 1.958 pkt
- 1.933 pkt
- 1.927 pkt
- 1.916 pkt
- 1.783 pkt
- 1.775 pkt
- 1.771 pkt
- 1.754 pkt
- 1.717 pkt

KOŃCOWA KLASYFIKACJA IX GRAND PRIX KNUROWA:

Potrzebna była dogrywka
W konkursie rzutów wolnych do kosza udział wzięło
dziewięciu uczniów knurowskich szkół podstawowych.
Najskuteczniejsi okazali się:
Patryk Ziółkowski i Dominik
Borczyk z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2, którzy
w dziesięciu rzutach cztery
razy posłali piłkę do kosza.
W dogrywce (trzy rzuty) lepiej
zaprezentował się Patryk Ziół-

a rywalizację zaplanowano na
9 lipca w klubie „Gama” (ul.
Kapelanów Wojskowych 2).
Zapisy trwają do 7 lipca
pod numerem telefonu: 503
92 69 79.

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM

Foto: MOSiR

KONKURS RZUTÓW WOLNYCH

PiSk

SKAT

Piotr Skorupa

Kąpielisko Leśne
Zacisze zaprasza

Kołtun (ASW Knockaut Zielona Góra).
- Mateusz od razu przystąpił do ataku – relacjonuje
Grzegorz Sobierajski. - Chwilę
po rozpoczęciu walki posłał
przeciwnika na deski, a ciosy
naszego zawodnika zrobiły takie wrażenie, że już pod koniec
pierwszej rundy, po trzykrotnym liczeniu sędzia przerwał
walkę. To nagroda dla Mateusza za to, że nie oszczędza
się na treningach, lubi rywalizować z innymi i chce brać
udział w zawodach.

24 czerwca rozpoczął się
sezon letni na Kąpielisku
Leśnym Zacisze (Knurów, ul.
Niepodległości 109).
- W tym sezonie podobnie
jak w latach ubiegłych obiekt
czynny będzie codziennie od
godziny 10.00 do 18.00 – mówi
Marcin Kasprzyk z Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- Na terenie obiektu bezpłatnie

można korzystać z boiska do
siatkówki plażowej, piłki nożnej
plażowej, placu do gry w koszykówkę oraz stołu do tenisa.
W sezonie 2011 obowiązują następujące ceny:
- ulgowy - 1 zł,
- normalny - 3 zł.
Dzieci do lat 6 korzystają
z obiektu bezpłatnie.
PiSk

1. Janusz Myszka
2. Kazimierz Fąfara
3. Piotr Arent
4. Stefan Dylus
5. Ryszard Nosiadek
6. Wojciech Napierała
7. Jerzy Makselon
8. Joachim Makselon
9. Czesław Antończyk
10. Dariusz Gołyś
11. Bernard Musiolik
12. Ginter Fabian
13. Grzegorz Grzemba
14. Bernard Wróbel
15. Jacek Zacher
16. Michał Fojt

- 26.932 pkt
- 26.486 pkt
- 26.378 pkt
- 25.829 pkt
- 25.500 pkt
- 25.361 pkt
- 24.970 pkt
- 24.927 pkt
- 24.854 pkt
- 24.841 pkt
- 24.329 pkt
- 24.177 pkt
- 24.103 pkt
- 24.010 pkt
- 23.747 pkt
- 23.350 pkt
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WOPRowcy podwyższyli kwalifikacje

W minioną środę na Kąpielisku Leśnym „Zacisze”
odbyło się podsumowanie
dwóch kursów: na stopień
Młodszego Ratownika i Ratownika WOPR. Osoby, które
zdały wymagający egzamin,
złożyły ślubowanie i zaliczyły
chrzest.
W tej wyjątkowej dla ratowników uroczystości udział
wzięli m.in. przedstawiciele
władz samorządowych z prezydentem Adamem Ramsem i
jego zastępcą Piotrem Surówką, przewodniczącym Rady
Miasta Janem Trzęsiokiem,
zarząd Oddziału Miejskiego
WOPR z prezesem Adamem
Kubicą i prezesem honorowym Jerzym Pachem, przedstawiciele MOSiR z dyrektorem Krzysztofem Stolarkiem,
Obrony Cywilnej, Policji oraz
najbliżsi tych, którzy zdecydowali się podnieść swoje

umiejętności i kwalifikacje,
by innym służyć profesjonalną pomocą.
- Kurs przygotowujący na
stopień „Młodszego Ratownika WOPR” odbył się w dniach
5 marca – 4 czerwca br. na basenie krytym MOSiR w Szczygłowicach – relacjonuje Adam
Kubica, prezes OM WOPR. - Z
kolei kurs przygotowujący na
stopień „Ratownika WOPR”
odbył się w dniach 5 marca
– 18 czerwca na basenie krytym MOSiR w Szczygłowicach
oraz na kąpielisku „Ruda” w
Rybniku. Instruktorami kursów, które odbyły się według
nowej instrukcji szkoleniowej uchwalonej przez Zarząd
Główny WOPR w Warszawie,
byli Alicja Stachura oraz Wiesław Ciszewski.
Szkolenie kandydatów odbywa się w taki sposób, by po
jego zakończeniu absolwent

potrafił zastosować techniki
ratownictwa wodnego, obsługiwać podstawowy sprzęt
ratunkowy i udzielać pierwszej pomocy. Absolwent kursu
powinien wiedzieć jak: prowadzić podstawowe działania
profilaktyczne i prewencyjne;
asystować w zapewnieniu
bezpieczeństwa na obszarach
i w obiektach wodnych, a także
kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne.
4 czerwca br. odbył się egzamin kursu na stopień „Młodszego Ratownika WOPR”.
Przewodniczącym komisji
egzaminacyjnej był Przewodniczący Komisji Szkolenia
przy Zarządzie Wojewódzkim
WOPR w Katowicach Instruktor-Wykładowca WOPR
Arkadiusz Stanula. Egzamin
z w y nikiem poz y t y w ny m
ukończyło 20 osób: Kamil
Babiński, Monika Błażyczek,

Maja Dziublińska, Michał
Foit, Tomasz Gąsienica-Kaspruś, Sebastian Jasiulek, Filip
Jeleniewicz, Nikola Kaletka,
Monika Kampe, Dominik
Kasprzyk, Małgorzata Kowol,
Marek Kożusznik, Bartosz
Kramorz, Adrianna Lepiorz,
Grzegorz Machulik, Michał
Mośko, Paweł Sosna, Krzysztof Szyszka, Magdalena Wolny, Magda Zajonc.
18 czerwca br. na kąpielisku „Ruda” w Rybniku odbył
się egzamin kursu na stopień „Ratownika WOPR”.
Przewodniczącym komisji
egzaminacyjnej był Instruktor-Wykładowca WOPR Zbigniew Kołodziejski. Egzamin
z w y nikiem poz y t y w ny m
ukończyło 15 osób: Krystian
Borkowski, Marcin Buszta,
Kacper Dziubliński, Katarzyna Gaik, Krzysztof Gałecki,
Dariusz Janik, Agnieszka

Kocibowska, Gabriela König,
Grzegorz Lalek, Mateusz Machulik, Piotr Stoppel, Tomasz
Nowacki, Oskar Strzelecki,
Agnieszka Śniecińśka, Adrian
Wala.
- Jesteśmy wdzięczni knurowskiemu magistratowi i
MOSiR-owi za udostępnienie
basenu krytego w Szczygłowicach w celu przeprowadze-

nia egzaminu – mówi prezes
Oddziału Miejskiego WOPR
Adam Kubica. - Dziękując za
ten gest nie wątpię, że młodzi
ratownicy swoją postawą odwdzięczą się mieszkańcom,
dbając o ich bezpieczeństwo
na miejskich akwenach.
Piotr Skorupa
Foto: Piotr Skorupa
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Foto: SP TKKF

PŁYWANIE

Mamy trzech
nowych sędziów
Knurów ma trzech now ych sę d z iów. G r z egor z
Świstuń, Marek Kruszniewski i Aleksander Strzelecki
odebrali nominacje z rąk

przewodniczącego komisji
sędziowskiej, sędziego klasy związkowej Aleksandra
Bieleckiego.

PŁYWANIE

Upragniony
medal Emilii
Emilia Brachaczek z Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice wywalczyła brązowy
medal Mistrzostw Polski 12latków. Nastolatka z Knurowa
upragnione trofeum zdobyła w
Kędzierzynie-Koźlu, w konkurencji 100 metrów stylem
dowolnym.
- Emilka pracowała na ten
sukces przez kilkanaście miesięcy, minimalnie przegrywając we wcześniejszych startach
ze swoją koleżanką Bocheńską

PiSk

– relacjonuje Dariusz Brachaczek, kierownik knurowskiej
sekcji. – Wreszcie w ostatnich
zawodach sezonu i najważniejszej imprezie w ciągu roku
udało się osiągnąć miejsce na
podium.
Obok Emilii Brachaczek w
zawodach brały udział trzy zawodniczki Sekcji Pływackiej
TKKF: Kinga Kruszniewska,
Katarzyna Durczyńska i Paulina Bieniek.
PiSk

Magdalena Wolny, Maja Dziublińska i Wiktoria Musioł
wraz z trenerem Sławomirem Prędkim

PŁYWANIE - MIĘDZYWOJEWÓDZKIE DRUŻYNOWE
MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW (13-LATKÓW)

Aleksander Strzelecki

Marek Kruszniewski

Foto: Piotr Skorupa

Grzegorz Świstuń

Wiktoria Musioł była najlepszą zawodniczką Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice w czasie Międzywojewódzkich Dr użynowych
Mistrzostw Młodzików w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wiktoria zajęła drugie miejsce na 100 metrów stylem
grzbietowym, trzecią lokatę
na 100 m stylem motylkowym, a ponadto uplasowała
się na czwartym miejscu na
200 m stylem grzbietowym i
jedenastym na 100 m stylem
dowolnym.

Foto: Sekcja Pływacja TKKF

Motylkiem
i grzbietem
po medal
Ponadto barw knurowskiej
sekcji bronili:
- Magdalena Wolny – 6.
miejsce na 200 m st ylem
grzbietowym, 9. miejsce na
100 m stylem grzbietowym,
15. miejsce na 400 m stylem
dowolnym, 24. miejsce na 100
m stylem dowolnym,
- Maja Dziublińska – 32.
miejsce na 400 m stylem dowolnym, 33. miejsce na 200 m
stylem grzbietowym, 37. miejsce na 100 m stylem grzbietowym, 46. miejsce na 200 m
stylem zmiennym.
PiSk

MISTRZOSTWA POLSKI W RATOWNICTWIE WODNYM

Martyna Nowak

Nastolatki
w kadrze Śląska
15-letnia Martyna Nowak
i o rok starsza Karolina Zajonc
wzięł y udział w Mistrzostwach Polski w ratownictwie
wodnym, jakie odbyły się w
gliwickiej pływalni „Olimpijczyk”. Nastolatki z Knurowa
weszły w skład reprezentacji
Śląska, co już przed startem
było sporym wyróżnieniem.
Młode ratowniczki Oddziału
Miejskiego WOPR nie zawiodły i jak na swój wiek oraz
doświadczenie wywalczyły
bardzo dobre lokaty:
- Martyna Nowak – 11.
miejsce na 200 metrów z prze-

szkodami, 14. miejsce na 100
metrów ratowanie w płetwach,
16. miejsce na 50 metrów ratowanie manekina, 19. miejsce
na 100 met rów ratowanie
kombinowane, 23. miejsce na
100 metrów ratownik,
- Karolina Zajonc - 7. miejsce na 100 metrów ratowanie
w płetwach, 14. miejsce na
200 metrów z przeszkodami,
17. miejsce na 100 metrów
ratowanie kombinowane, 20.
miejsce na 100 metrów ratownik, 24. miejsce na 50 metrów
ratowanie manekina.
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Emilia Brachaczek (z prawej) wywalczyła upragniony
medal Mistrzostw Polski

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W PŁYWANIU

Dziewięciu startujących
– dziewięć konkurencji na medal
Dziewięć osób liczyła reprezentacja Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice na Mistrzostwa Śląska Open i Mistrzostwa Śląska Juniorów (14,
15, 16 lat), które odbyły się w
Gliwicach. W jej dorobku znalazły się medale wywalczone
w dziewięciu konkurencjach.
Trzy z nich w rywalizacji
indywidualnej zdobyła Aleksandra Bańbor (rocznik 1997
– 1. miejsce na 50 m stylem dowolnym, 2. miejsce na 100 m
stylem dowolnym, 2. miejsce
na 800 m stylem dowolnym).
Na „pudle” stanęła też
Mar t y na Nowak (rocz ni k
1996), zajmując trzecie miejsce w swej kategorii wiekowej
i trzecie miejsce w open na
dystansie 50 metrów stylem

klasycznym.
Martyna Nowak dołożyła
też swoją cegiełkę do trzech
medali wywalczonych przez
sztafety. Pozostałe członkinie
sztafet to Agata Rzepa, Jagoda Orlik i Nikola Kaletka, a
ich dorobek to 2. miejsce na
4x100 m stylem zmiennym, 3.
miejsce na 4x100 m stylem dowolnym i 3. miejsce na 4x200
m stylem dowolnym.
Wśród chłopców na medal
– brązowy - zasłużył Krzysztof
Hołysz, plasując się na trzecim
miejscu na dystansie 400 metrów stylem dowolnym.
Ponadto Sekcję Pływacką
TKKF reprezentowali: Patrycja Sładek, Jakub Michałów i
Michał Godula.
PiSk

AKB

Prezes zwycięzca

Karolina Zajonc

Dobre informacje napłynęły do nas z Elbląga, gdzie
prezes Amatorskiego Klubu
Biegacza - Czesław Nowak
wygrał swoją kategorię wiekową w III Biegu Piekarczyka.
Rywalizacja przebiegała na
dystansie 10 km, a Czesław

Nowak minął linię mety z czasem 41 minut i 42 sekundy.
Z kolei w Bukownie, w
biegu o Puchar Burmistrza
szóste miejsce zajęła Elżbieta
Lewicka (czas: 45.45). Na 10kilometrowej trasie towarzyszył jej Łukasz Sztuka.
PiSk
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KNURÓW. PARAFIALNA PIELGRZYMKA

Foto: Arch. prywatne Ali Jośko

Z „Częstochowskiej” do Częstochowy

- Nie było żadnych większych problemów,
poza kilkoma odciskami i przetarciami
nikt nie zasłabł i wszyscy dotarli na
miejsce o własnych siłach – podsumowuje
pielgrzymkę ksiądz proboszcz Jan Buchta

W sobot ni poranek na
trzydniową pieszą pielgrzymkę wyruszyły 83 osoby. Najmłodszy uczestnik miał 11 lat,
najstarszy 79. Towarzyszył im

ksiądz Michał Kałuziak.
- Pierwszy nocleg parafianie mieli w Piekarach Śląskich
w domu pielgrzyma, później w
szkole w Woźnikach, a ostatni

już w Częstochowie u sióstr
zakonnych – mówi ksiądz Jan
Buchta. - Następnego dnia do
pielgrzymów dojechało jeszcze
około stu osób i wszyscy udali

się na poranne nabożeństwo,
potem na drogę krzyżową i koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Po południu wszyscy wrócili
już autokarami do domu.
DC

Aktorzy z koła teatralnego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz uczniowie
Miejskiego Gimnazjum nr 1 zmierzyli się z klasykiem
literatury dziecięcej - „Małym Księciem”

Najważniejsze niewidoczne
dla oczu
Dla wielu książka Antoine’a de Saint-Exupéry’ego
to zbiór pytań o hierarchię
wartości, sens więzi między
ludźmi. Mimo że adresowana
do dzieci, zawiera uniwersalne prawdy o wiernej miłości,
przyjaźni, odpowiedzialności
za drugiego człowieka.
Podopieczni Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną od jakiegoś czasu
działają w kole teatralnym. Ich
przedstawienia to gwarancja
dobrej zabawy, podszytej sporą dawką emocji i refleksji.
Ostatnio po raz kolejny
wystawili ze kolegami z MG-1
Próby były bardzo owocne

Foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW

Gimnazjaliści w efektowny sposób żegnali szkołę i witali wakacje

KNURÓW. TERAZ WAKACJE...

Dobrze się bawcie
„Małego Księcia”. W ten sposób połączono dwa projekty
Terapia i teatr oraz Jak lekturę
przenieść na deski? Publiczność była zachwycona. Aktorów i instruktorów nagrodziła
gromkimi brawami.

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków UM Knurów
i Stowarzyszenia.
/g/, foto: arch. Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną

5,53 – to średnia ocen Agaty Grabowskiej z gimnazjalnej Jedynki.
– Lubię polski i angielski, z fizyką mi nie po drodze – przyznała
nastolatka podczas uroczystości na koniec roku szkolnego
Gimnazjalna Jedynka
św iętowała kon iec rok u
szkolnego, a zarazem początek wakacji, w miniony
wtorek w Kinie Scenie Kulturze.
- To był trudny, lecz i
udany czas – ocenia dyrektor szkoły Barbara Hankus.
– Mieliśmy wiele zadań – narzuconych przez siebie i wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W tym roku po raz pierwszy
młodzież pracowała metodami projektów - uczniowie
brali udział w ośmiu projektach tematycznych z różnych
dziedzin, od literatury po
matematykę i przedmioty

artystyczne.
Akademia miała uroczystą
oprawę. Były sceniczne występy, nagrody dla najlepszych
i wyróżniających się uczniów
i pedagogów, podziękowania,

życzenia i... łzy pożegnania.
- Bawcie się dobrze i tak
też odpoczywajcie – prosili
nastolatków dorośli. – I wracajcie zdrowi...

Nauczycielom też należy się odpoczynek ...

DC

