Radość w Przyszowicach,
smutek w Stanicy

reklama

Knurów, ul. Szpitalna 42
G O D Z I N Y O T WA R C I A :

szczegóły na stronie 19
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Poniedziałek - Sobota: 8.00 - 21.00,
Niedziela: 10.00 - 20.00

8

Sok pomarańczowy
Paquito 1L

2 99/szt.
Szynka wieprzowa z kością

8 99/kg

1 89/szt.
Jogurt grecki
Apetikos 340 g

9 99/kg
Kiełbasa grillowa extra
z Naszej Wędzarni

WIĘCEJ
NA STRONACH

8-11

Mowa, rzecz jasna
o Dniach Knurowa.
Jak co roku Plac
700-lecia zamienił się
w arenę niezliczonych
atrakcji, gdzie każdy
– czy to małolat, czy
oldboy – mógł znaleźć
coś interesującego

To były
piękne Dni...
informacja własna wydawcy

czytaj
na stronie

5
9 771232 487112
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WIOSNA 2011

Na przekór złodziejom

oznakuj rower

Wytnij i skorzystaj
z promocji “WIOSNA 2011”
w Przeglądzie Lokalnym
- tylko z tym kuponem
zapłacisz połowę ceny
za ogłoszenie *
* dotyczy ogłoszeń o powierzchni co najmniej 100 cm2 w wydaniach Przeglądu Lokalnego
ukazujących się w maju lub czerwcu 2011 r. i nie łączy się z innymi promocjami.

aktualności
POWIAT. UŁATWIENIA DLA KIEROWCÓW

KNURÓW, GIERAŁTOWICE

SMS powie ci o prawku

Głosujmy na place zabaw
Jest okazja, aby w Knurowie i Gierałtowicach

powstały nowe place zabaw. Porzeba jednak
Osoby, które składają wnioski o wystawienie prawa jazdy lub
dowodu rejestracyjnego, mogą być informowane o tym, kiedy te odpowiednio dużej liczby głosów oddanych
dokumenty są gotowe, poprzez powiadomienia SMS lub e-mail przez internet – a nuż załapiemy się do
- pokrywa starostwo. Urząd korzysta przy tym z usługi świadczonej
przez Polską Wytwórnię Papierów
War tościow ych. PWPW w ysyła
powiadomienia poprzez Systemy Informatyczne Pojazd i Kierowca.
- Jest to jednak bardzo wygodna
forma przekazywania informacji
klientom o tym, iż mogą już odebrać
gotowe dokumenty. Mieszkańcy powiatu na pewno są z niej zadowoleni
– mówi starosta Michał Nieszporek.
– To rozwiązanie jest też wygodne dla
pracowników Wydziału Komunikacji
i Transportu. Zyskują bowiem pewność, iż informacja szybko dotrze do
zainteresowanych osób.
/sisp, bw/

Udogodnienie dotyczy interesantów Wydziału Komunikacji i
Transportu w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. By skorzystać z tej
możliwości, klienci muszą podczas
składania wniosku o wydanie prawa
jazdy lub dowodu rejestracyjnego

wyrazić na to zgodę oraz podać numer telefonu komórkowego lub adres
e-mail, na który informacja ta ma być
wysłana.
Interesanci nic nie płacą za usługę. Koszty rozsyłania tych informacji – szacowane na około 4 tys. zł

pierwszej setki?

Szansa pojawia się dzięki konkursowi, jaki ogłosiła Nivea. Firma
świętuje właśnie swoje setne urodziny. Aby je uczcić, zamierza sfinansować budowę 100 placów zabaw w
całej Polsce. O tym, gdzie ostatecznie
powstaną place, będzie decydować
liczba głosów oddanych na dane
miejsca za pośrednictwem internetu. Głosować można codziennie,
od 6 czerwca do 31 października
2011 roku, na stronie www.nivea.
pl . Gmina Knurów zgłosiła do
konkursu pomysł lokalizacji placu
przy ul. Armii Krajowej – plac zabaw
miałby powstać na terenie pomiędzy
Miejską Szkołą Podstawową nr 7 a

Przegłosowano 10 uchwał, m.in.
powołującą rady społeczne dla ZOZu w Knurowie i SP ZOZ Szpitala
Powiatowego w Pyskowicach.
Następna sesja Rady Powiatu
Gliwickiego została zaplanowana
na 7 lipca.
/sisp, bw/

Szansa na dofinansowanie
Foto: www.spgieraltowice.pl

Powiat Gliwicki otrzymał dodatkowe środki
finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań
na rzecz osób niepełnosprawnych
Zainteresowani mogą ubiegać
się o dofinansowanie do:
• uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
• l i k w id a c ji b a r ie r a rc h itek tonicznych, tech nicznych i
w komunikowaniu się,
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
• zaopatrzenia w przedmioty or-

topedyczne i środki pomocnicze.
Wnioski będą rozpatry wane
zgodnie z ogłoszonymi w tym roku
zasadami, do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON.
Bliższe informacje można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Gliwicach, tel. 32 332 66
14 (do 17).
/sisp, b/
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KNURÓW

Dział Społeczno-Kulturalny LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie zaprasza dzieci i młodzież
do klubów osiedlowych w czasie wakacji
Foto: Marek Węgorzewski

Gliwiccy
Kresowianie
na DVD

W ramach zajęć świetlicowych
organizowane będą warsztaty plastyczne, gry i zabawy, konkursy
sprawnościowe, oglądanie filmów,
czytanie bajek oraz - przy odpowiednich warunkach pogodowych
- turnieje sportowe na boiskach
szkolnych.

Płytę z filmem
dokumentującym
wystawę „Gliwiccy
Kresowianie” wydało
Muzeum w Gliwicach
Muzeum po raz pierwszy sięgnęło po tę formę przekazu. DVD przypomina i utrwala ekspozycję, której
prezentacja miała miejsce w drugiej
połowie ubiegłego roku (17 września
– 31 grudnia).
Kuratorka wystawy Bożena Kubit
wprowadza oglądających w świat
Kresów. Przez czas ich świetności, aż
po tragiczne wysiedlenie Polaków z
ziem II Rzeczypospolitej oraz trudne
początki w nowym mieście zamieszkania, w Gliwicach.
Płyta jest uzupełnieniem książki
„Gliwiccy Kresowianie”, wydanej
w ubiegłym roku. Filmowe DVD
kosztuje 15 zł. Można je kupić w Willi
Caro lub w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (Kino Bajka).
/bw/

Wakacje z LWSM

mw

CO SIĘ WYDAJE

Zarząd Powiatu Gliwickiego otrzymał
absolutorium za 2010 rok. Decyzja zapadła
jednogłośnie w minioną środę

POWIAT. WAŻNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Edmund Przy wara jest
kons erwatorem w Liceum Ogólnokształcącym w Knurowie. – Jest
sporo prac y, zaró wno
wewnątrz budynku, jak
i wokół szkoły – przyznaj e pan Edm und ,
któr ego spot kali śmy
pod czas pod cina nia
krze wów prze d wejściem do liceum.

oprac. MiNa

Absolutorium dla starosty
Podczas obrad radni zapoznali
się m.in. z projektami infrastrukturalnymi realizowanymi przez powiat,
a dofinansowanymi z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przyjęli informację na temat wspierania rozwoju uczniów szkół powiatu
poprzez realizowane projekty dofinansowane z EFS.

łtow iccy pierwszoprzy jęcie urządzili giera
poka zową
Bard zo smaczne letnie
nili to zapr aszając na
Uczy
.
tkom
ciola
sześ
klasiści (Ib)
om spodobało się
tem w szkole. – Małym gości
poby
z
ą
jając
oswa
w. – A
ę,
kunó
lekcj
słych opie
– usłyszeliśmy od doro
sympatyczne spotkanie
wątpienia im
pozostał ślad, czyli bez
nie
ch
ościa
słodk
h
po owocowyc
/bw/
posmakowały...

Miejskim Przedszkolem nr 12. W
Gierałtowicach nowe miejsce dziecięcych zabaw pojawiłoby się przy
ul. Powstańców Śląskich, w sąsiedztwie boisk sportowych przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym. Zachęcamy
wszystkich do głosowania.

Lubiący podróżować będą mieć
okazję uczestnictwa w jednodniowych wycieczkach.
Odbędą się one w terminach:
6.07.2011 - Złoty Potok (kosmiczny szlak i zwiedzanie muzeum),
13.07.2011 - Milówka (leśny gród i
pokaz corridy), 20.07.2011 - Boch-

nia (kopalnia soli i osada oraczy),
27.07.2011 - Ustroń (leśny park niespodzianek), 3.08.2011 – Ogrodzieniec, 10.08.2011 - Krasiejów koło
Ozimka (jurapark, warsztaty edukacyjne), 17.08.2011 - Ochaby (park
miniatur, oceanarium) i 24.08.2011
- Olsztyn koło Częstochowy (szopka ruchoma, zwiedzanie miasta).
Przewidziano też wyjazdy do
kina Cinemacity w Gliwicach (1, 15
i 29 lipca oraz 12 sierpnia 2011 r.) i
na basen w Paniówkach (8 i 22 lipca
oraz 5 i 19 sierpnia 2011 r.).
Dodatkowe informacje w klubach (Gama - tel. 32 235 10 15, Lokatorek – tel. 32 235 19 08, Maluch
– 32 235 17 65).
Oprac. b
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Kotłownia w ogniu

Foto: JRG Knurów

Na szczęście wtorkowy pożar przy ul. Słoniny
bardzo szybko został zauważony, toteż strażacy
sprawnie sobie z nim poradzili

Strażacy powstrzymali ogień przed rozprzestrzenieniem się na budynki mieszkalne

Pożar wybuchł w jednym z familoków,
a konkretnie – w pomieszczeniu gospodarczym zaadaptowanym na kotłownię. – Stał w
nim piec, było tam też zgromadzonych dużo
przedmiotów łatwopalnych – informuje st.
asp. Józef Jaworek, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w Knurowie. – Aby ugasić
pożar, trzeba było wynieść rzeczy z pomieszczenia na zewnątrz. Całe szczęście, że ogień
został dosyć szybko zauważony.
Prawdopodobnie spora część składowanych w kotłowni „skarbów” pochodziła

z pobliskich śmietników. Był wśród nich
m.in. stary sprzęt komputerowy, plastikowe
butelki, szmaty.
Strażacy przyjęli zgłoszenie pożaru o
godz. 19.40. Powiadomił ich jeden z mieszkańców budynku przy ul. Słoniny. Na miejsce
przyjechały dwa samochody strażackie, pojawiła się także policja. Akcja strażaków trwała
1 godzinę i 36 minut. Na szczęście wskutek
pożaru nikt nie ucierpiał, udało się też powstrzymać ogień przed rozprzestrzenieniem
się na budynki mieszkalne.
MiNa

reklama

KNURÓW

Gaśnica nie zawsze na miejscu?
- Czemu patrol straży miejskiej stojąc przy pożarze
mojego samochodu nie użył gaśnicy? – pyta oburzony
knurowianin. – Takie działanie paradoksalnie rozjątrzyłoby
ogień – odpowiada komendant SM
Czwartkowy poranek, 16 czerwca, pan Tomasz zapamięta na długo.
W jego samochodzie wybuchł pożar, który sprawił, że BMW nadaje
się już tylko na złom. Dodatkowo
poirytowało go zachowanie patrolu
straży miejskiej, o czym postanowił
powiadomić redakcję.
- Kiedy na miejscu pojawiła się
straż miejska, to jeszcze nie było
płomieni, było po prostu dużo dymu,
a mnie się akurat skończyła gaśnica
– opowiada knurowianin. – Pomyślałem – dobrze się składa, na pewno
mają gaśnicę, pomogą. Tymczasem na
pytanie o gaśnicę Pan Strażnik wzruszył ramionami (a wydaje mi się, że
udzielenie pomocy przy pożarze auta
jest obowiązkiem każdego kierowcy
– chyba, że się mylę). Zastanawiam
się, czy mają zalegalizowaną gaśnicę.
Moim zdaniem, gdyby wtedy zadziałało się gaśnicą, mógłbym jeszcze uratować auto, a tak – idzie do kasacji.

Przypuszczam, że gdybym ja jako
kierowca przejechał obok pożaru samochodu, dostałbym jakiś mandat.
O rozeznanie i wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy komendanta Straży
Miejskiej w Knurowie.
- Mamy zalegalizowaną gaśnicę,
natomiast w tym konkretnym przypadku strażnicy nie mogli jej użyć.
Aby to zrobić, musieliby otworzyć
drzwi płonącego samochodu, a to z
kolei rozjątrzyłoby ogień – komentuje
Andrzej Daroń. – Właściciel pojazdu
mógłby nawet później mieć pretensje

do patrolu SM o to, że gasząc przyczynił się do wzmożenia pożaru. Warto
dodać, że kiedy patrol pojawił się na
miejscu zdarzenia, straż pożarna
była już w drodze. Poza tym z takimi
niewyjaśnionymi sprawami zawsze
można przyjść do komendanta SM.
Straż pożarna została wezwana
natychmiast, pojawiła się bardzo
szybko, zadziałała sprawnie, ale z
samochodu, jak mówi jego właściciel,
pożytku już nie będzie.
MiNa

reklama
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Ale
skrytka...
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Przepis na spektakularną kradzież wcale nie musi być skomplikowany. Doskonale wiedział o tym
złodziej, który podpatrzył, gdzie
właściciel Forda Transita chowa kluczyki. Żadna tam kieszeń, ba, żadna
saszetka, tylko... nadkole! Podglądacz wykorzystał tę szansę w 100
procentach. Fordem Transitem odjechał z ul. Zwycięstwa w siną dal. W
samochodzie znajdował się zbiornik
o pojemności 1000 litrów, a w nim
800 l oleju napędowego. Złodziejowi
to w zupełności wystarczyło, gdyż
porzucił Forda po drodze.
Właściciel tylko częściowo odetchnął z ulgą, straty jakie poniósł
wyniosły 4 tys. zł.
/g/
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44-151 GLIWICE, UL. DASZYŃSKIEGO 546
32 301 88 88, WWW. KELLER.GLIWICE.PL
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ogłoszenie

Muszkieterowie
zbierają krew dla Polski
Polski Czerwony Krzyż i Grupa Muszkieterów
po raz czwarty zbierają krew dla Polski.
W sobotę, 25 czerwca, akcja poboru krwi
odbędzie się w Knurowie. Ambulans stanie
przed Intermarché
Grupa Muszkieterów to
zrzeszenie właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché. Organizowana przez nią
– wraz z PCK - kampania
honorowego krwiodawstwa
pod hasłem „Zbieramy krew
dla Polski” jest największą
pod względem zasięgu tego
typu akcją w naszym kraju.
Tegoroczna kampania potrwa
do 8 października. W 14 województwach zostanie przeprowadzonych 138 zbiórek
krwi oraz 14 akcji mających
na celu edukację w dziedzinie
krwiodawstwa połączonych
z pokazami pier wszej pomocy, festynami i konkursami dla dzieci i rodziców.
W sobotę na parkingu przed
k nu rowsk i m I nter ma rché
stanie ambulans katowickiego Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznict wa. Lekarze, obsł uga
medyczna i wolontariusze
będą przyjmować chętnych
do honorowego oddania krwi
w godzinach 9-14.
- Zajmiemy się logistyczną stroną przedsięwzięcia
– mówi Izabela Peszel, dyrektor Intermarché w Knurowie. – Przede wszystkim
umożliwimy dostęp do prądu, przygotujemy też poczęstunek dla k r wioda wców.
Zgodnie z wieloletnią tradycją do akcji włączą się

członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra
Floriana Ogana.
- To nader ważna i bardzo potrzebna akcja – mówi
o kampanii dyrektor Peszel.
– Co chwilę słyszymy, że w
polskich szpitalach brakuje krwi. To przedsięwzięcie
wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom. Powiedzenie „wypadki chodzą po
ludziach” jest truizmem, ale
w tym przypadku naprawdę
wartym wzięcia sobie do serca. Odpukać, ale każdy z nas
może znaleźć się w sytuacji,
kiedy od tak podarowanej
krwi mogłoby zależeć życie...
W Polsce k rew odd aje średnio 31 osób na 1000
mieszkańców. W Eu ropie
Zachodniej współczynnik ten

Niedźwiedzia przysługa
- Reorganizacja ruchu przy ul. Dworcowej to jeden wielki bubel! Mieszkam tam pod
numerem 9. Proszę sobie wyobrazić, że po
tych wszystkich zmianach nie mogę skręcić
z ulicy w swoją bramę! Muszę jechać aż do
ronda i tam dopiero zawrócić. To, co drogowcy
wymalowali na jezdni to jedna wielka farsa.
Najbardziej ucierpią na tym mieszkańcy ul.
Dworcowej, którzy muszą nadkładać drogi,
żeby dostać się do swoich domów, a benzyna
przecież kosztuje.
Jechałem ostatnio za traktorem w kierunku
Gierałtowic. Oczywiście nie szło go wyprzedzić, bo tak pobudowali te wysepki. W razie
wypadku ruch jest całkowicie zablokowany.
Narzekaliśmy wcześniej na hałas i spaliny
z oczekujących na załadunek ciężarówek. One
znikną, a hałas i spaliny pozostaną, bo spowolniony ruch przy ul. Dworcowej przyniesie
taki sam efekt.
Nie wiem, może inaczej trzeba zorganizować te wysepki?
Artur Socha

4

jest dwukrotnie wyższy.
W tym roku po raz pierwsz y G r upa Musz k ieterów
postanowiła podarować honorow y m k r wiodawcom i
uczest nikom akcji edukacyjnych profesjonalne apteczki samochodowe. Będ zie je moż na w yg rać na
dwa sposoby. Osoby, które
oddadzą krew w miastach,
gdzie zostaną zorganizowane zbiórki krwi, będą mogły
wziąć udział w losowaniu po
zakończeniu akcji. W pozostałych 14 miastach apteczka
będzie nagrodą za udział w
rodzinnym konkursie rysunkowym na plakat promujący
kampanię „Zbieramy krew
dla Polski”.
/bw/

Nareszcie!
- Takie słowo ulgi ciśnie mi się na usta. Nareszcie droga wolna jest od starów, kamazów,
wozów i wszelakiej maści zawalidróg wzdłuż
Dworcowej. Jeżdżę tędy codziennie do pracy
w Zabrzu. Całe lata trzeba było uważać, by na
zatłoczonej jezdni nie trzasnąć się z autem z
przeciwka. I drżeć, by zza stojącej ciężarówy
nie wyszedł mi pod koła któryś z kierowców.
Paweł

Zebry wyblakły
- Jak już malowano tę Dworcową, to można
było parę wiader farby więcej użyć i odświeżyć
przejścia dla pieszych i linie przy innych drogach. Nie trzeba palcem wskazywać, wystarczy
się przejechać po mieście, by w kwadrans znaleźć przynajmniej kilkanaście takich miejsc do
ponownego pomalowania.
S.G.

Not. pg, bw

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.06.2011 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Knurów,
ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach 20.04.2011 r. oraz 19.05.2011 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Knurów po południowo–zachodniej stronie ul. Szpitalnej,
2) w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gminnej na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach,
3) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2010 rok,
4) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w latach 2011 – 2015,
5) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów,
6) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów,
7) w sprawie: zmiany Uchwały XVI/256/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad
sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w Gminie Knurów,
8) w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VI/82/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego ”Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów”,
9) w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu ”Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów”,
10) w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłóbków i klubów dziecięcych,
11) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/388/08 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów,
12) w sprawie: ustalenia Statutu Żłobka Publicznego z siedzibą w Knurowie przy ul. Lotników Nr 3,
13) w sprawie: przejęcia rzeczowych składników majątku Miejskiego Przedszkola Nr 10 z siedzibą w Knurowie, ul. Ogana 2,
14) w sprawie: przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego ulic
Rakoniewskiego i Wilsona zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr LXVII/441/98 z dnia 18 czerwca
1998 r. dla obszaru położonego w rejonie cmentarza po północnej stronie ulicy Rakoniewskiego,
15) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów „Rejon ulic Rakoniewskiego – Wilsona” zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miasta Knurów Nr XX/290/2004 z dnia 22.04.2004 r. dla działek położonych w rejonie ul. T. Wilsona (nr
ewid. 2852, 2854, 2853/1 i 2853/2),
16) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXII/317/2004 z dnia 1.07.2004 r. dla działki położonej w rejonie ulicy Bojowej (nr ewid. 941/149),
17) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów ”Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXII/317/2004 z dnia 1.07.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Zwycięstwa ( nr ewid.
1542/145),
18) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004r. dla działki położonej przy ulicy Szybowej ( nr ewid. 1373/25),
19) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych w rejonie cmentarza przy ulicy Słonecznej
(nr ewid. 849/80 i 850/80),
20) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Leśnej ( nr ewid. 869/66),
21) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy Zielonej (nr ewid. 1458/46, 1461/46,
1464/46, 1466/46 i 1252/46),
22) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid. 1502/129,
1503/129, 1504/129 i 1505/129),
23) w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów „ REJON FOCH” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Targowej,
24) w sprawie: określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji
celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
25) w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
26) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
27) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
28) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
29) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
30) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
31) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
32) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 – 2014 z późn. zm.,
33) w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
34) w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/31/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie:
budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
35) w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej
likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w
Szczecinie,
36) w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej ograniczenia działalności
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie.
10. Rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Knutów oraz w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta Knurów:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2010 rok (zawierającego informację
o stanie mienia Gminy Knurów za 2010 rok), wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Knurów za 2010
rok,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Knurów za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia,
3) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
4) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za 2010 rok,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2010 rok
oraz rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2010 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za 2010 rok.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok
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KNURÓW. ZNAKOWANIE NIC NIE KOSZTUJE, A MOŻE UCHRONIĆ TWÓJ POJAZD PRZED KRADZIEŻĄ

Na przekór złodziejom
oznakuj rower
15 rowerów oznakowali knurowscy strażnicy miejscy
pierwszego dnia akcji mającej przeciwdziałać kradzieżom
jednośladów
W środowe popołudnie przed
siedzibą Straży Miejskiej na chwilę
uformowała się kolejka. Stworzyli ją
właściciele rowerów, którzy przybyli, by oznakować swoje jednoślady.
Po to, by zniechęcić potencjalnych
złodziei przed kradzieżą lub – jeśli
już do kradzieży dojdzie – ułatwić
ustalenie właściciela pojazdu.
- Wiadomo, strzeżonego... – mówi
Anna Morawska. – Oczywiście nigdy
nie ma gwarancji, że złodziej się nie
połasi, ale przynajmniej można mu
utrudnić kradzież.
Znakowaniu roweru przyglądały
się czteroletnia Karolinka Morawska
i rok starsza Anita Grad. – Są bardzo zaciekawione – śmieje się pani
Anna.
Nic dziwnego. Na rowerowej ramie strażnicy specjalnym grawerem
nanosili kod, składający się z liter i
cyfr. Wyglądające na bardzo dziwny
długopis urządzenie przyciągało
uwagę dzieci.
- Sekwencja znaków jest niepowtarzalna, przypisana do konkretnego właściciela jednośladu – mówi
Andrzej Dobrowolsk i, zastępca
komendanta Straży Miejskiej w
Knurowie. Na jednym napisie znakowanie się nie kończyło. Nanoszony był też drugi kod – ten jednak

- Przezorny zawsze ubezpieczony – mówi Robert Wolsztyński;
rower szczygłowiczanina znakuje Andrzej Dobrowolski,
zastępca komendanta knurowskiej Straży Miejskiej

niewidoczny, ale – jak zapewniają
strażnicy – trwały. Dodatkowo każdy rower został opatrzony kolorową,
trudną do usunięcia, naklejką. Jej
obecność nie pozostawia wątpliwości, że rower jest chroniony lepiej
niż inne. Jego numer figuruje w
specjalnych, także policyjnych, bazach danych.
- Często znajduje się ukradzione
i porzucone „fanty”, także rowery
– mówi Andrzej Daroń, komendant
knurowskiej Straży Miejskiej. – W
wielu przypadkach nie sposób dojść, do
kogo należy znaleziony rower. Znakowanie może to ułatwić - z powodzeniem

funkcjonuje w innych miejscowościach.
Mieszkańcy sygnalizowali nam, że jest
na to zapotrzebowanie.
Strażnicy kontynuowali akcję
podczas Dni Knurowa. Z oferowanej przezeń możliwości skorzystali
kolejni właściciele rowerów. Kto nie
zdążył, a chce dodatkowo zabezpieczyć swoją własność, może to uczynić
w każdą środę (w godz. 15-18) w siedzibie straży przy ul. Niepodległości
5. Jest na to czas do końca września,
ale lepiej nie zwlekać. Złodzieje nie
próżnują...
Tekst i foto: Bogusław Wilk

– Nasz
rowerek już
jest bezpieczny
– zapewniają
(od prawej)
Karolinka
Morawska,
Anita Grad
i Anna
Morawska

Rowery można znakować
w siedzibie Straży Miejskiej w Knurowie (ul. Niepodległości 5, budynek obok ratusza) w każdą środę w godzinach 15-18. Akcja potrwa
do końca września. Znakowanie jest bezpłatne.
Oprócz roweru należy wziąć ze sobą dowód tożsamości i dowód
zakupu pojazdu (lub kartę gwarancyjną z numerem fabrycznym). To
ważne, bo Straż Miejska musi mieć pewność, że dana osoba jest
legalnym posiadaczem roweru. Co istotne, niepełnoletni rowerzysta
chcący oznakować pojazd musi przyjść z osobą dorosłą.

REGION. SANEPID NIE ZNALAZŁ BAKTERII ESCHERICHIA COLI

Warzywa możemy jeść bez obaw
Foto: Romana Gozdek/Starostwo Powiatowe Gliwice

- Nie ma obaw: warzywa trafiające na nasz rynek są bezpieczne i możemy je jeść bez lęku o zdrowie
– zapewniają plantatorzy, inspektorzy sanitarni i politycy

Do jedzenia dobrych, bo polskich, warzyw zachęcali
w Zakładzie Ogrodniczym Paczyna wicestarosta Waldemar
Dombek, wicewojewoda Stanisław Dąbrowa i Cecylia Klimowicz
Tragiczne w skutkach zakażenie
produktów spoży wczych bakterią Escherichia coli w Niemczech
uderzyło w europejskie rolnictwo.
Szczególnie dotkliwie odczuli to
plantatorzy w Hiszpanii, których

na początku podejrzewano o wyhodowanie zainfekowanych ogórków.
Zanim Niemcy połapali się, że źródłem groźnej bakterii są kiełki fasoli
w gospodarstwie w Dolnej Saksonii,
fala strachu ogarnęła konsumen-
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tów w większości Europy. Klienci
przestali kupować nie tylko ogórki.
Inne warzywa też zaczęli traktować
podejrzliwie.
W ramach działań prewencyjnych w Polsce do działania przystąpiła Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Do połowy czerwca przeprowadziła
ogółem 710 kontroli sanitarnych w
115 sklepach wielkopowierzchniowych, 89 sklepach spożywczych, 17
hurtowniach, 249 obiektach żywieniowych i na 240 targowiskach. Żadne z badań nie wykazało obecności
bakterii Escherichia coli.
- Polskie warzywa są bezpieczne
– ogłosili inspektorzy: zastępca
Wojewódzkiego Inspektora Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spoży wczych w Katowicach i Śląski
Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Katowicach.
15 czerwca Zakład Ogrodniczy
Paczyna, należący do Grupy Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz, odwiedzili politycy i inspektorzy sanitarni. Wicewojewodzie
śląskiemu Stanisławowi Dąbrowie to-

warzyszyli Grzegorz Hudzik – Śląski
Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny, Włodzimierz Żurek – zastępca Wojewódzkiego Inspektora
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach oraz
Marek Nowak – Śląski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej w
Katowicach. Nie zabrakło przedstawicieli powiatu gliwickiego – starosty
Michała Nieszporka i jego zastępcy
Waldemara Dombka.
Na spotkaniu mówiono o sytuacji

wynikającej z zakażenia produktów
spożywczych bakterią Escherichia
coli na terenie Niemiec i skutkach
tego zdarzenia dla polskich konsumentów i producentów warzyw.
Podkreślano, że hodowcy ponieśli
wielomilionowe straty.
Śląski Inspektor Wojewódzki
Grzegorz Hudzik jeszcze raz zapewnił, iż polskie warzywa są całkowicie
bezpieczne dla konsumenta.
/sisp,bw/
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Ekipa robotników
wykonała kilka
podejść...

Foto: Paweł Gradek

Komin
na mączkę

Kilka tygodni temu opisywaliśmy
historię cegielni [„Cegielni żal...” - nr
22/2011] i prezentowaliśmy archiwalne plany ze zbiorów współwłaściciela
firmy Krzysztofa Kotulskiego.
Manufaktura, która kiedyś znajdowała się na rogatkach miasta, z
czasem została przez nie wchłonięta.

Po przeszło 100 latach znika z jego
pejzażu. Zawiedzionych takim obrotem spraw nie brakowało zwłaszcza,
że pomysłów na w ykorzystanie
obiektu było sporo. Niezatarte są
wspomnienia knurowian z imprezy
z 2004 roku - Raku Party w Cegielni, zorganizowanej przez gliwickie

Stowarzyszenie Forum Ceramików.
Oprócz zwiedzania cegielnianych
zabudowań można było wówczas
stworzyć własną ceramikę...
7 lat później manufaktura, traktowana przez niektórych jako zabytek techniki, została sfotografowana,
wykonano jej pełną dokumentację,

WARUNKOWA PROMOCJA DLA LICEALISTÓW I UCZNIÓW TECHNIKÓW

Z „lufą” do następnej klasy
Jedynka na świadectwie nie musi już oznaczać
powtarzania roku. Od tego roku uczniowie szkół średnich
mimo oceny niedostatecznej będą mogli uzyskać
promocję do następnej klasy
Możliwość taką dają uczniom
liceów i techników przepisy ustanowione w sierpniu ubiegłego roku.
Już wcześniej z tej furtki korzystać
mogli uczniowie podstawówek i
gimnazjaliści.
Jest marchewka, ale o kiju też
nie zapomniano. Uczeń ma szansę
uzyskać promocję o ile przedmiot,
z którego uzyskał jedynkę, będzie
kontynuowany w następnej klasie.
Poza tym „bonus” taki przysługiwać
ma tylko raz podczas nauki w szkole. Przywilej nie jest obligatoryjny
– zgodę na jego zastosowanie musi
wyrazić rada pedagogiczna szkoły.
Co ważne, „jedynkowy” uczeń
ma szansę poprawić fatalną ocenę
podczas egzaminu poprawkowego
pod koniec wakacji. W praktyce
trzeba więc naprawdę się starać, by
„przebimbać” dwa miesiące, po czym
zawalić poprawkę. A na końcu czeka
jeszcze ostatnie koło ratunkowe w
postaci warunkowej promocji...
Oczywiście ułatwienia nie dotyczą uczniów ostatnich klas liceów i
techników. Ci, aby ukończyć naukę,
muszą mieć wszystkie oceny pozytywne.
Co o nowym przepisie myślą
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dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych?
- To dla uczniów furtka do nieuczenia się. Nie przyswoiwszy sobie
wiedzy w danym roku uczeń przechodzi do następnej klasy, a tam
przerabiany jest nowy materiał.
Zaległości się nawarstwiają – mówi
Jacek Czapkiewicz, wicedyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w
Knurowie. – Ten niedostatek wiedzy
w którymś momencie się odbije. Na
egzaminie zawodowym bądź na
maturze wyjdzie, że taka osoba raz
przeszła rok z oceną niedostateczną.
Wicedyrektor Czapkiewicz zastrzega przy tym, że każdy taki
przypadek będzie wnikliwie oceniany: Ta sytuacja to dla nas również
nowość. Jeśli uczeń nie zda egzaminu
poprawkowego to rada pedagogiczna
rozważy, czy można mu dać szansę,
czy są realne szanse, iż nadrobi zaległości i będzie sobie w stanie dać radę
w następnej klasie.
Nowy przepisy negatywnie ocenia Danuta Stadnicka z Technikum
nr 1 w Knurowie. – To jest bardzo
zły pomysł. Jeżeli uczeń z oceną niedostateczną przejdzie dalej, to będzie
miał duże problemy w następnej

klasie. Tego się nie da uniknąć. Jako
nauczyciel matematyki wiem, że
jeżeli uczeń nie nadrobi zaległości,
to będzie miał kłopot w drugiej klasie i ta niewiedza będzie się za nim
ciągnąć. Lepszym wyjściem jest sam
egzamin poprawkowy. Uczeń mimo
oceny niedostatecznej jest wstanie
przez lipiec i sierpień przygotować
się i zaliczyć przedmiot bez problemu.
Dzięki temu w następnym roku nie
będzie miał zaległości.
O dziwo, także uczniowie są
zdania, że rozporządzenie to nie
jest dobry pomysł. Przynajmniej ci,
których zapytaliśmy o zdanie.
– To bez sensu – usłyszeliśmy.
- Taka osoba później nie ma szans,
żeby nadrobić cały materiał, tym
bardziej, że dochodzi do tego jeszcze
bieżący materiał do nauki.
- Poza tym to niesprawiedliwe
wobec tych, którzy pracowali systematycznie i uczyli się przez cały rok
– dodają.
Ilu uczniów ze szkół średnich
uzyska promocję pomimo jedynki,
dowiemy się pod koniec sierpnia po
za kończeniu egzaminów poprawkowych.

którą następnie zarchiwizowano dla
potomnych. Współwłaściciel stał
się likwidatorem zakładu, z którego
niegdyś żyły trzy rodziny. Rozbiórka
rozpoczęła się od komina.
- Kilka lat temu trafił w niego piorun. Konstrukcja mocno się rozszczepiła, alpiniści musieli ściągnąć aż 3
metry komina - opowiada Krzysztof
Kotulski. W ubiegłym tygodniu, po
kilku podejściach, ekipa robotników
uporała się z rozbiórką.
- Z tych cegieł powstanie mączka
na korty tenisowe. W jej produkcji
specjalizujemy się od kilku lat - dodaje

Kotulski. - Piec cegielniany wyłożony
jest cegłą szamotową. Taką cegłę
zduni wykorzystują do remontów
palenisk. Nic się nie zmarnuje...
Uporząd kowany teren przeznaczony zostanie na sprzedaż.
Dwie działki przy ul. Jęczmiennej
znalazły już nabywców. Powstają na
nich hurtownie: motoryzacyjna i z
materiałami budowlanymi. Jedyną
pozostałością po cegielni będzie staw
Machoczek. Obecnie trwają prace
regulujące jego linię brzegową.
Paweł Gradek

Foto: archiwum PL

Od początku czerwca trwa rozbiórka zabudowań ostatniej
knurowskiej cegielni. Po jej charakterystycznym elemencie
- kominie pozostała już tylko sterta cegieł. Przemielone na
mączkę trafią na... korty tenisowe

Foto: Mirella Napolska

Foto: Paweł Gradek

...zanim pierwsza
część komina
została rozebrana

Początek lat 90. Staw Machoczek był prawdziwą konkurencją
dla kąpieliska „Zacisze Leśne”
reklama

Dawid Ciepliński
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rozmaitości
EDUKACJA

Młodzi przyszłością Knurowa
Co roku, mimo wyśrubowanych kryteriów, na uroczystą akademię
podsumowującą osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne i sportowe przybywa
coraz więcej uczniów. Są nie tylko wizytówką miasta, ale także jego
przyszłością

Foto: Paeweł Gradek

Dyplomy i nagrody wręczają wiceprezydent Piotr Surówka i dyrektor MOPP Jolanta Leśniowska

Mungo Jerry i Pumpernikiel,
czyli Sonia Bierdowska i Michalina
Pałac z zespołem Happy Band swoim
popisowym numerem z musicalu
„Koty” otworzyły 7. akademię podsumowującą osiągnięcia uczniów w
roku szkolnym 2010/2011.
Oklaskiwali najlepsi z najlepszych - finaliści i laureaci olimpiad
czy konkursów daleko wykraczających poza knurowskie podwórko,
a także ich rodzice i nauczyciele.
Prezydent Knurowa Adam Rams nie
krył zadowolenia z tak dużej liczby
młodych utalentowanych, którzy
swoimi osiągnięciami rozsławiają
miasto poza jego granicami.
- Z roku na rok jest ich więcej.
Nagrodziliśmy około 300 uczniów.
Kryteria jakie przyjęliśmy, to osiągnięcie minimum szczebla rejonowego

- tłumaczy organizatorka i pomysłodawczyni akademii - dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Jolanta Leśniowska. Na tle wakacyjnej scenografii autorstwa Urszuli
Kędzior, w towarzystwie prezydenta,
jego zastępcy Piotra Surówki, przewodniczącego Rady Miasta Jana
Trzęsioka, przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Tomasza Rzepy
oraz naczelnika Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
w gliwickim Starostwie Powiatowym
Anetty Krzemińskiej i wicedyrektora
Centrum Kultury Mariusza Kowalczyka, wręczała dyplomy i nagrody
uczniom, a także podziękowania dla
ich mistrzów.
Ubiegłoroczną, dobrą formę potwierdził Szymon Baluszek z MG-3.
Jest laureatem wojewódzkich konkursów przedmiotowych z chemii,
matematyki, fizyki, historii, biologii
i geografii, a także Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.
- Liczę, że nagrodzeni uczniowie
nadal będą aktywni, a sukcesy osiągać
będą głównie dla siebie, nie dla szkół.
Życzę im dalszego rozwijania zainteresowań - podsumowała dyrektor
Leśniowska.
Jak co roku uroczystość zorganizowały wspólnymi siłami: Centrum
Kultury i Miejskiej Ognisko Pracy
Pozaszkolnej.
/pg/

ZS im. I.J. Paderewskiego: Przemysław Gumienny, Patrycja Jakimowicz, Anna Kozaczkiewicz, zespół
KRZYK (Dominika Leśniowska, Celina Nawratek, Patrycja
Grabowska, Dorota Kołakowska, Milena Karpińska, Paulina Przesdzing, Dagmara Hesok, Monika Bień), Tomasz
Bosek, Klaudia Bonk, Marlena Toboła, Ewelina Rusin,
Ewelina Krzemińska, Angelika Buczyńska, Agnieszka
Śniecińska, Anna Organ, Justyna Gmyrek, Anna Szoplik,
Maja Mroczkowska, Aleksandra Samociuk, Monika Stolarska, Łukasz Porada, Wioletta Górka, Sara Kociołek.
ZSZ nr 2: Adam Krotowski, Marlena Żal, Sylwester
Błaszczyk, Paulina Mularczyk, Łukasz Przybył, Przemysław Bara, Dariusz Link, Kamil Czyż, Kamil Trela, Łukasz
Pryła, Mateusz Mularczyk, Michał Majewski, Adrian Kasprzyk, Paweł Jaroszewski, Mateusz Osmański, Patryk
Wiszniowski, Damian Strzelczyk, Rafał Adamkowski,
Mariusz Stefaniak.
Zespół Szkół: Marta Kostecka, Łukasz Rozmus.
MG-1: Michał Hankus, Katarzyna Siwiec, Justyna
Gruziewicz, Paula Dziekańska, Alicja Winckiewicz, Hanna
Płaszczyk, Aleksandra Klar, Sandra Jegor, Emilia Banz,
Anna Maziarz, Justyna Nowak, Katarzyna Dachton, Agata
Grabowska.
MG-2: Michał Łyziński, Michał Bylak, Szymon Napierała, Bartosz Bobik, Michał Bielecki, Marcin Sobkiewicz,
Dawid Suchocki, Marcin Kowalski, Artur Neudek, Kamil
Wojnowski, Przemysław Jaros, Martyna Nowak, Krzysztof
Hołysz, Jagoda Przybyła, Agata Rzepa.
MG-3: Szymon Baluszek, Karolina Grenda, Karolina
Twardokęs, Paweł Rużeński, Radosław Kowalski, Aleksander Okoń, Dominik Trygar, Karol Mandel, Anna Leszczyńska, Tomasz Górka, Sara Jendryczko, Karolina Zaik,
Alicja Kostelecka, Sylwia Lipka, Agata Żyła, Agnieszka

Dubiel, Patrycja Pluta, Marta Pluta, Aleksandra Bańbor,
Małgorzata Domańska, Adrian Heintze.
MG-4: Olga Konopka, Weronika Mazur, Joanna Zygała, Michał Szymański, Julia Lisoń, zespół OK (Marta
Maziarz, Kinga Kaczmarek, Sabina Andrzejewska.
MSP-1: Maciej Hapke, Mateusz Tomaszek, Nikola
Kopiec, Laura Zbierańska, Alicja Wronkowska, Karolina
Jałowiecka, Magdalena Raszka, Zuzanna Rybicka,
Karolina Bieniek, Oliwia Majchrzak, Natalia Śliwińska,
Katarzyna Maciak, Oliwia Polok, Julia Hajduk.
MSP-2: Wojciech Pyka, Paulina Bieniek, Zuzanna
Maciejczak, Klaudia Siedlik, Andrzej Stelmach, Piotr
Tomecki, Maciej Dzindzio, Damian Godula, Emilia Brachaczek, Karol Rzepa.
MSP-3: Bartosz Ziarnik.
MSP-4: Sonia Biedrowska, zespół wokalny Tęcza.
MSP-6: szkolny zespół wokalno-instrumentalny,
Tomasz Matuszek.
MSP-7: Julia Hemmerling, Błażej Bęben, Jakub
Mierzwa, Martyna Malich, Tomasz Sosna, Szymon
Pawlik, Oliwier Sikora, Dominika Limanówka, Grzegorz
Jur, Dominik Brzozowski, Krzysztof Kopczyk, Piotr Gradowski, Paulina Rużeńska, Marcin Olesiński, Weronika
Niedźwiedź, Damian Paczuła, Michał Jasiński, Mateusz
Szydło, Paweł Sosna, Tomasz Lewusz, Bartosz Czopek,
Bartosz Lubczyk, Radosław Jachimowski, Julia Wolny,
Amanda Dmowska, Monika Filas, Sandra Kucab, Nikola
Koczy, Magdalena Wolny, Klaudia Birówka, Julia Świstuń,
Bartłomiej Kaszuba, zespół wokalny „7”.
MSP-9: Zuzanna Kot, Karol Oleksy, Bartosz Kamyk,
Bartosz Jankowski, Daniel Mijas, Karolina Zawadzka,
zespół „Margołki”.

KNURÓW

Gratulacje zdolnym nastolatkom składają prezydent Adam
Rams i przewodniczący RM Jan Trzęsiok
reklama

WYCIECZKI
(wszystkie w godz. 9-16)

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 od 27 czerwca 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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Foto: Paeweł Gradek

Nagrodzeni uczniowie

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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Orszaki, dworaki,
szum pawich piór...

Dr Marian Grzymski przyjmuje gratulacje
od prezydenta Adama Ramsa

Laureaci – prezes OSP Szczygłowice Jan Przybyła
i dr Marian Grzymski – z reprezentującymi samorząd
przewodniczącym RM Janem Trzęsiokiem
i prezydentem Ramsem
Najlepsi z najlepszych, czyli knurowscy stypendyści,
laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Tytułowe słowa autorstwa poetessy Osieckiej
w brawurowej interpretacji Agnieszki BielanikWitomskiej i grupy Music Joy otworzyły
akademię z okazji Dni Knurowa
Powody do świętowania
był y co najmniej dwa. 40
lat temu z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Knurowa odbyły się pierwsze Dni
Miasta. Z kolei 60 lat temu
K nurowowi nadano prawa
miejskie. Z okazji tej ostatniej
rocznicy Urząd Miasta wydał
pamiątkowy numizmat, który
otrzymali wszyscy uczestnicy
piątkowej akademii.
Do Kina Sceny Kultury
przybyli przedstawiciele samorządu Knurowa - prezydent
Adam Rams, jego zastępcy
- Barbara Zwierzyńska i Piotr
Surówka, przewodniczący
Rady Miasta Jan Trzęsiok.
Nie zabrakło radnych, przedstawicieli powiatu, instytucji,
organizacji pozarządowych i
związków zawodowych. Z zaproszenia na galę skorzystały
także delegacje miast partnerskich i zaprzyjaźnionych
- słowackiego Svitu z primatorem Rudolfem Abrahamem,
węgierskiego Kazincbarcika
z zastępcą burmistrza Petera
Sztupak oraz Czeskiej Trzebowej ze starostą Jarosławem
Zednikiem.
U kłonem w st ronę zagranicznych gości były filmowe wizytówki ich miast.
Poprzedziła je kilkuminutowa
prezentacja o „wczoraj i dziś”
Knurowa, zawierająca wiele
nieznanych do tej pory faktów z historii miasta, jak np.
statek z serii „Neoliberty” o

Na scenie Music Joy

reklama

wdzięcznej nazwie „Kopalnia Szczygłowice” lub masowiec „Górnik”, którego matką
chrzestną została Jadwiga
Tkocz z Knurowa.
Wzorem ubiegłych lat,
także i teraz wręczono prestiżowe wyróżnienia - Laury
Knurowa. Nowa Rada Miasta
powróciła do starego zwyczaju
honorowania w każdej z kategorii jednego laureata. W tym
roku wyróżnienie trafiło do
rąk doktora Mariana Grzymskiego i świętującego 100lecie Związku Sikawkowego,
czyli Ochotniczej Straży Pożar nej w Szczygłowicach.
Laureaci nie kryli wzruszenia,
a Marian Grzymski opowiedział o początkach swojej
pracy w Knurowie. Dyplomy
i statuetki wręczyli prezydent
Rams i przewodniczący RM
Jan Trzęsiok.
Kto wie, być może za kilkanaście lat wśród uhonoro-

wanych Laurem znajdą się
tegoroczni stypendyści, laureaci wojewódzkich konkursów
przedmiotowych. Sukcesów
na polu naukowym gratulowali im: prezydent Adam Rams,
jego zastępca Piotr Surówka
i wiceminister edukacji Krystyna Szumilas. Stypendia
otrzymali: Szymon Baluszek,
Radosław Kowalski, Paweł
Ru żeńsk i, Karol Mandel,
Aleksander Okoń, Dominik
Trygar, Karolina Twardokęs,
Karolina Grenda (wszyscy z
MG-3), Michał Hankus (MG1), Olga Konopka, Weronika
Mazur (MG-4) i Patrycja Jakimowicz (Technikum nr 1).
Listy gratulacyjne odebrali nauczyciele prowadzący,
współautorzy naukowych sukcesów podopiecznych.
Wisienką na świątecznym
torcie był koncert kwintetu
for tepianowego (for tepian
- Adam Mazoń, I skrzypce Adam Zając, II skrzypce - Ewa
Stanienda, altówka - Bartosz
Janczak, kontrabas - Ronald
Tuczykont) i solistów (Marty
Pagacz, Jolanty Kremer, Macieja Komandera i Marcina
Grzesiczka), którzy z niekłamanym wdziękiem i lekkością
wyśpiewali arie operetkowe.
Tekst i foto:
Paweł Gradek
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Dni Knurowa

Znają miasto od podszewki

DNI KNUROWA
2011

DNI KNUROWA
2011

Nie ma to jak krzewienie wśród najmłodszych lokalnego patriotyzmu...
Nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 7 Regina Powiecka i Gabriela
Cieślik zorganizowały konkurs plastyczny „Knurów - moje miasto”.
Okazja była nie lada - Dni Knurowa. Prac, wykonanych różnymi
technikami, było co niemiara
Piotr Kotowicz: - Przed chwilą
oddałem swój pierwszy skok na
bungee. Wrażenie jest niesamowite.
Nie da się tego opisać słowami. Od
kilku lat przymierzałem się, żeby to
zrobić, jednak nie umiałem się zdecydować. W końcu postanowiłem,
że w tym roku podczas Dni Knurowa
skoczę. No i odwagi mi nie zabrakło.
Udało się, uff...

Foto: Archiwum MP-7

Karolina Goczoł: - Bardzo fajnie
się bawię. Cieszę się, że oprócz
występów artystycznych zorganizowano tu wiele konkursów i
zabaw sprawnościowych. Z niecierpliwością też czekam na występ Kombii, bo jestem ogromną
fanką tego zespołu. Przyszłam tu
specjalnie, żeby zobaczyć jak grają
na żywo.

Robert Krząkała: - Jesteśmy tutaj
jak co roku z rodziną i jestem bardzo zadowolony z tego, co miasto
przygotowało w tym roku na Dni
Knurowa. Moim zdaniem z roku na
rok jest coraz lepiej.

15 czerwca uroczyście ogłoszono wyniki i rozdano
nagrody. Spotkanie laureatów połączono z quizem wiedzy o Knurowie. Dzieci wykazały się znajomością herbu,
piosenki, zabytków, obiektów sportowych. Nie były dla
nich tajemnicą nazwisko prezydenta Knurowa czy... tytuł

lokalnej gazety.
Zwieńczeniem spotkania było wręczenie dyplomów
wykonanych przez nauczycielki oraz nagród ufundowanych przez Urząd Miasta.
/-/

Bożena Mieczkowska: - Co roku
uczestniczę w Dniach Knurowa i
znajduję wiele ciekawych atrakcji,
zarówno dla siebie, jak i moich bliskich. Przed chwilą ze swoim wnuczkiem byłam na karuzelach. Wcześniej oglądaliśmy występy dzieci i
młodzieży. Cała nasza rodzina była
pod wielkim wrażeniem młodych
talentów. Myślę, że również dla nich
występ przed tak dużą publicznością
jest ogromnym przeżyciem.

Ewelina Kulic: - Bawiłam się
świetnie. Bardzo dobrym pomysłem było zaproszenie Kombii i
Danzela. Pozostałe zespoły też
zebrały brawa i na pewno na nie
zasłużyły.

O amatorów
wysokiego
poziomu
adrenaliny
w Knurowie
nietrudno
Irena Ociepka : - Cieszę się z
wygranej w konkursie. Nie wiem
jeszcze gdzie się wybiorę. Obiecałam wnuczce, że ją zabiorę. Do
konkursu wrzuciłam 3 kupony, z
każdego numeru po jednym.

Chcących sprawdzić się
w siodle najwięcej było
wśród najmłodszych

Foto: Roman Matysik /www.miastoknurow.pl

Zygmunt Podraza: - Jestem stały
czytelnikiem „Przeglądu Lokalnego” i często biorę udział w różnych
konkursach. Nieraz też wygrywam.
Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że wygram wycieczkę
do Paryża. Gdy usłyszałem swoje
nazwisko, byłem bardzo zaskoczony.
Not. Marek Węgorzewski

Jan Wróciński: - Przede wszystkim pogoda dopisała i nie było
większych opadów. Powiem, że
na Śląsku nie ma drugiej tak dobrej
imprezy jak ta w Knurowie. Nawet
Gliwice mogłyby podpatrzyć co
się dzieje w naszym mieście. Gościliśmy świetne zespoły, a i inne
atrakcje towarzyszące obchodom
Dni Miasta też warte były uwagi.

Jednym z ulotnych
zjawisk Dni Knurowa
była kawalkada
mechanicznych
„rumaków”, która
w sobotę przejechała
przez miasto
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Sabina Pilichowska: - Nie będę
wyjątkiem: moim zdaniem „Dni...”
się udały. Bardzo fajne są karuzele. Trochę szkoda, że jest ich tak
mało, ponieważ jakby byłoby ich
więcej, to dzieci miałyby jeszcze
większą frajdę.

Arkadiusz Figura z córką Nadią:
- Bawiłem się znakomicie. Jestem
zadowolony. Stoimy tu z córką przy
karuzelach, chciałbym ją na którąś
zabrać, ale raczej nie skorzystamy,
bo jeszcze się ich trochę boi.

Kto zapragnął awangardowej fryzury, mógł mieć ją
szybko i – co ważne – równie szybko się jej pozbyć

Not. Dawid Ciepliński
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Dni Knurowa
Prezydent Rams i rektor Politechniki
Śląskiej, prof. Andrzej Karbownik

Starvin’ Marvin

Danzel z zespołem
...Kombii...

Gwiazdy Dni: Danzel...

To były piękne Dni...

...i Ola Szwed

Mowa, rzecz jasna o Dniach Knurowa. Jak co roku
Plac 700-lecia zamienił się w arenę niezliczonych
atrakcji, gdzie każdy – czy to małolat, czy oldboy
– mógł znaleźć coś interesującego
Przez dwa dni, w sobotę i
niedzielę, knurowianie hucznie
świętowali Urodziny Miasta.
Organizatorzy spisali się na
medal. Dopisała także pogoda,
choć burza wisiała na włosku.

Róż norod ność roz r y wkowych propozycji przygotowanych na tę okazję była
tak duża, że nie sposób było
przejść wobec Dni Knurowa
obojętnie. Kto nie znał dotąd
młodych knurowskich talentów
muzycznych, miał okazję, by
je zobaczyć i usłyszeć w akcji.
Zespoły działające w Sztukaterii i szczygłowickim Domu
Kultury pokazały, jak wiele
potrafią. Ostre granie zaprezentował Starvin’ Marvin. Mogły
się podobać covery rockowej
klasyki w wykonaniu The Cumpels, a także nieco łagodniejsze
brzmienia starych przebojów
w interpretacji zespołu 315.
Abba Stars przypomnieli nieśmiertelne przeboje szwedzkiej
grupy. Kto nie miał zadęcia do
słuchania trąb czy puzonów,
mógł się do nich przekonać
dzięki występom uczestników
Międzynarodowego Festiwalu
Orkiestr Dętych Złota Lira 2011.
O niezaprzeczalnej urodzie
Aleksandry Szwed wiedzą nie

tylko czytelnicy „Playboya”.
Na k nurowskiej scenie Ola
pokazała, że ma też kawał niezłego głosu i świetny kontakt z
publicznością.
Legend a r ny ju ż zespó ł
Kombii – jedna za gwiazd wieczoru – rozruszał publiczność
swoimi dawnymi przebojami, prezentując również nowe
utwory.
Największ y m poz y t y wnym zaskoczeniem był chyba
gwiazdor niedzielnego wieczoru – Danzel.
Belgijski piosenkarz i jego
zespół porwali młodych i starszych knurowian dobrym, klubowym brzmieniem, dając niezapomniane show.
Tegoroczny pokaz sztucznych ogni zapierał dech w
piersiach. A komu mało
było mocnych wrażeń,
mógł zdecydować się
na skok na bungee.

Formacja Majoretek Iluzja
Friendship Band

The Cumpels
Happy Band

Foto: Dawid Ciepliński,
Mirella Napolska, Marek
Węgorzewski

Publiczność bawiła się świetnie

Wrazidloki
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rozmaitości
WILCZA. SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Ambasadorzy Polskiej Prezydencji

Młodym zwycięzcom z Wilczy gratulacje złożył wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk

Piątoklasiści pospołu
z przedszkolakami Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego zdobyli
tytuł Ambasadora Polskiej
Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej
O prestiżowe miano starało
się 29 szkół. Czyniły to uczestnicząc w „Uniszkole”, czyli programie współpracy ze szkołami i
szkolnymi klubami europejskim
województwa śląskiego. Przedsięwzięcie zorganizował Urząd
Wojewódzki w Katowicach przy
współpracy z Urzędem Marszałkowskim, katowickim magistratem i Górnośląskim Związkiem
Metropolitalnym.
Zadaniem uczestników „Uniszkoły” było promowanie polskiej
prezydencji w Radzie UE.
- Udało nam się wcielić w życie
i zrealizować mnóstwo pomysłów –
usłyszeliśmy w wilczańskiej szkole. - „Urodziły się”, sławne w całym
województwie śląskim, przesłodkie
maskotki, które w wyniku głosowania na Facebooku otrzymały
imiona nadane przez internautów
- Europka i Rodaczek. Braliśmy
udział w wielu konkursach, na
zajęciach poznawaliśmy państwa

Unii, ich tradycje i zwyczaje oraz
wdrażaliśmy pomysły promujące
nasz piękny region w Europie.
W minioną środę odbył się
f ina ł „Uniszkoł y”. Rozstrzygnięcie zostało ogłoszone w Sali
Marmurowej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach.
Moment ten okazał się bardzo
miły dla przedstawicieli placówki
z Wilczy. Wygrali konkurs zdobywając prestiżowy tytuł. Sukcesu
osobiście pogratulował dzieciom i
opiekunom wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk.
Dla przypomnienia: Polska
wraz z Królestwem Danii oraz Republiką Cypru obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej
1 lipca 2011 r.
Więcej o udzia le w i lcza ńskiej placówki w programie można przeczytać na stronie www.
zspwilcza.pilchowice.pl.
Iwona Pietrucha, oprac. b

Foto: Mirella Napolska i Dawid Ciepliński

Szymon Młyński z Leszczyn

Edyta Adynowska z Rybnika

Kamil Gmyrek z Czerwionki

Kamil Gołuch z Knurowa

Malwina Jurecka z Leszczyn

ur. 10.06.2011 r., 3680 g, 54 cm

ur. 11.06.2011 r., 3430 g, 53 cm

ur. 11.06.2011 r., 3910 g, 56 cm

ur. 11.06.2011 r., 3790 g, 55 cm

ur. 11.06.2011 r., 3000 g, 50 cm

Marcel Klich z Knurowa

Franciszek Dras z Leszczyn

Sebastian Nawicki z Knurowa

Michał Juranek ze Stanicy

Filip Zieliński z Żor

ur. 11.06.2011 r., 3700 g, 58 cm

ur. 13.06.2011 r., 2770 g, 50 cm

ur. 13.06.2011 r., 3270 g, 52 cm

ur. 13.06.2011 r., 4680 g, 62 cm

ur. 14.06.2011 r., 3710 g, 56 cm
reklama

Maja Domagała z Knurowa

Wojciech Borsuk z Knurowa

Justyna Świstuń z Knurowa

Dawid Ciemięga z Ornontowic

ur. 15.06.2011 r., 3480 g, 54 cm

ur. 16.06.2011 r., 3500 g, 52 cm

ur. 16.06.2011 r., 3690 g, 55 cm

ur. 21.06.2011 r., 2950 g, 50 cm
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rozmaitości
KNURÓW. DNI OTWARTE SKŁADOWISKA PRZYCIĄGNĘŁY NIE TYLKO EKOLOGÓW

ogłoszenie

Komart zrobił wrażenie

Foto: Bogusław Wilk

Aż 1600 kg makulatury dostarczyli goście spółki Komart
w sobotnie przedpołudnie do siedziby firmy przy ulicy
Szpitalnej. W zamian dostali sadzonki. Dzięki temu wkrótce
w okolicy wyrośnie ponad 200 drzewek

Chętnych do obejrzenia obiektów Komartu nie brakowało; na
zdjęciu w rolę przewodnika wcielił się kierujący sortownią Artur
Bednarz
„Sortownią dobrych wrażeń” Faktycznie, tylko takie – pozytywne
nazwaliśmy w jednym z naszych – wynieśli uczestnicy Dni Otwartych
artykułów obiekt firmy Komart na zorganizowanych przez spółkę z okaskładowisku odpadów komunalnych. zji jej 20-lecia.
reklama

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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Jubileuszowe apogeum wypadło
w sobotę. To był jedyny dzień, kiedy
dla gości zostało otwarte składowisko
przy ul. Szybowej.
Mylił się ten, kto w miejscu, gdzie
zwożone są śmieci, oczekiwał bałaganu. Przeszło setka gości, którzy
skorzystali z zaproszenia i wybrali
się na obiekt Komartu, potwierdzi, że
łatwiej o porzucone papierki gdzieś na
miejskim skwerku niż w sąsiedztwie
sortowni.
Nowoczesny obiekt wzbudził
spore zainteresowanie. W rolę przewodników wcielili się wiceprezes
Komartu Janusz Różański i kierujący
składowiskiem Artur Bednarz. Pokazali i opowiedzieli co dzieje się z
odpadami, jak wygląda ich segregacja
i jakie wynikają z tego pożytki.
Goście zobaczyli m.in. zrekultywowane sektory wysypiska. Do
złudzenia przypominające porośnięte
trawą zbocza góry. Z kozami afrykańskimi pasącymi się na łące...
Zaskoczeń było więcej. Zwłaszcza
wówczas, gdy okazało się, że góra uporządkowanych śmieci jest „pożywką”
dla niedużej biogazowni, dzięki której
wytwarzany jest prąd elektryczny.
Atrakcją okazał się konkurs grafficiarski. Jego uczestnicy ubarwili jedną ze ścian sortowni. Najlepsi zostali
nagrodzeni. Zwyciężył Artur Franik
(wygrał „weekend we dwoje” w Wiśle),
drugie miejsce przyznano ex aequo
Rafałowi Floriańskiemu (otrzymał
CB-radio) i Jakubowi Lewandowskiemu (nagroda: GPS).
Nadspodziewane efekty przyniosła akcja „drzewko za makulaturę”.
Jej uczestnicy dostarczyli aż 1600 kg
papieru. W zamian Komart sprezentował im ponad 200 sadzonek.
/bw/

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa oraz Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną
od sierpnia 2010 r. realizują projekt
„Przepustka do samodzielności”.
Projekt współfinansowany jest przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest
zwiększenie szansy osób z niepełnosprawnością intelektualną na wyjście
z grupy zagrożonej wykluczeniem
społecznym oraz stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej i
integracji społecznej.
Wsparciem w ramach projektu
realizatorzy objęli jednocześnie
dwie grupy osób - osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich
otoczenie.
Osoby z niepełnosprawnością
intelektualną doskonalą swoje umiejętności z zakresu podstaw ogrodnictwa i hodowli
roślin oraz z
zakresu florystyki. Przewidziano dla nich
również zajęcia
z aktywizacji ruchowej, indywidualne konsultacje psychologiczne, wyjazdy
integracyjne
oraz wypłatę
dodatku szkoleniowego. Najbardziej
widocznym efektem warsztatów
z zakresu ogrodnictwa są klomby
obsadzone kwiatami przez osoby z
niepełnosprawnością intelektualną.
Odpowiednio oznakowane klomby
cieszą oczy przechodniów przy siedzibie Fundacji przy ul. Dworcowej
38a, w parku przy ul. Dworcowej oraz
przy ul. Szpitalnej. Prace wykonane
podczas warsztatów florystycznych
zdobią salę wykładową Fundacji.
Dzięki aktywizacji ruchowej nasi
uczestnicy wzięli udział w zawodach
sportowych, które odbywały się podczas III Knurowskich Dni Integracji.
Rodzice i opiekunowie osób z
niepełnosprawnością intelektualną
biorą udział w warsztatach psychologicznych, korzystają z indywidualnych konsultacji psychologa.
W trakcie zajęć z kosmetyczką,
wizażystką i masażystką poznali
techniki makijażu, doboru kolorystyki
oraz zasady masażu. Dla tej grupy
uczestników projektu przewidziane

są jeszcze m.in. spotkania z seksuologiem, dietetykiem, stylistą.
Zarówno osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunowie uczestniczą w wyjazdach
integracyjnych. Do tej pory zostały
zorganizowane trzy wycieczki, w trakcie których zwiedzono m.in.: obiekty
dawnego górnictwa w Tarnowskich
Górach, w Chlebowej Chacie w Górkach Małych samodzielnie zrobiono
masło, pieczono podpłomyki, które
smakowały wybornie. Uczestnicy
bardzo miło wspominają jazdę konną
oraz kulig i pieczenie kiełbasek, które
były zwieńczeniem wycieczki na Ziemię Cieszyńską.
Ostatni wyjazd pomógł w poznaniu innego aspektu historii Śląska.
Sprzyjał temu pobyt w Muzeum
Historii Katowic, zwiedzanie z przewodnikami Nikiszowca i Giszowca.
Niezapomnianych wrażeń, dużo
wzruszeń i refleksji dostarczył spektakl „Cholonek,
czyli dobry Pan
Bóg z gliny” Teatru KOREZ w
Katowicach.
Po ośmiu
miesiącach
uczestniczenia w projekcie
widoczne są
zmiany, jakie
zaszły. Osoby z
niepełnosprawnością intelektualną oprócz nabycia
nowych umiejętności uwierzyły w
siebie, w swoje możliwości. Nie bez
znaczenia jest fakt dużej integracji w
grupach, wykształcenie samodzielności i samopomocy.
Natomiast rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną dostrzegli w swoich dzieciach potencjał,
pozwalają im na większą niż do tej
pory samodzielność.
Projekt „Przepustka do samodzielności” został dostrzeżony przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego i był prezentowany jako
dobra praktyka podczas konferencji
„Nic trudnego dla niepełnosprawnego,
czyli jak Europejski Fundusz Społeczny wspiera osoby niepełnosprawne”.
Konferencja odbyła się 31 maja
2011r. w studiu TVP Katowice, a
relacja telewizyjna była emitowana
14 czerwca br.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu znajduje się na
stronie www.samodzielni.knurow.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środkow Europejskiego
Funduszu Społecznego
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-26/11

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

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel. 504
340 521
3-28/11

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

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

41-odw.

25/11

Usługi transportowe, przeprowadzki. Tel.
666 852 100

Działka budowlana, 1433 m2, Michalskiego i
Rybnicka. LOKUS. Tel. 793 679 367
25/11

22-26/11

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

BRUKARSTWO GLIWICE.PL; 667 360
802, 32 270 00 10
12-43/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel. 888
400 830, 699 402 666
20-26/11

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

Działka, Smolnica, 1100 m , sprzeda BN
Impro. Tel. 601 943 610
25/11

Wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 530
124 134

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

17-26/11

19-26/11

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

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

8-odw.

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

Ziemia ogrodowa, piasek, żwir, kamień.
Transport. Koparka. Tel. 605 895 507
23-27/11

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
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25/11

25/11

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

Tanie domy, okolice Knurowa sprzeda MKwadrat. Tel. 509 096 631
19-25/11

ul. Stwosza. Ładne, 2-pokojowe, 138 tys.
AS. Tel. 512 393 052
25/11

WP II. 3 pokoje, balkon. Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052
25/11

Docieplenia budynków, remonty. Tel. 607
969 200

25-27/11
25/11

Wynajmę lokal mieszkalny o pow. 35 m2:
kuchnia, 2 pokoje, łazienka z wc, przedpokój, w Knurowie. Tel. 512 332 772, 512
321 391
25/11

Wynajmę parter domu jednorodzinnego, 75
m2. Tel. 501 008 959, 699 456 345

1-51/52/11

25/11

25/11

2-pokojowe Dywizji Kościuszkowskiej, po
remoncie, 140.000. Biuro M3. Tel. 603
773 313

Kupię działkę lub dom (może być do remontu). Gotówka. Tel. 792 496 905

25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414
1-25/11

2-pokojowe na WP II. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
25/11

MOTORYZACJA

25/11

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

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

33-odw.

25/11

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

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

25/11

25/11

Kompleksowe docieplenia budynków wraz
z materiałem, remonty mieszkań od A do Z,
klinkier. Tel. 665 639 146

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

24-26/11

2-pokojowe w Szczygłowicach, 90 tys. AS.
Tel. 501 533 977

21-30/11

10-odw.

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

25/11

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

25/11

Szukam pracy dor ywczej. Tel. 32 236
84 02
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

25/11

4-pokojowe, ul. Ziętka, 230 tys. AS. Tel.
501 533 977
25/11

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

Czerwionka. 2 pokoje, po remoncie. Cena:
150 tys. AS. Tel. 501 533 977

23-27/11

25/11

Ocieplenia. Tel. 530 124 134
18-26/11

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

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

25/11

23-26/11

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

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

3-odw.

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

24-26/11

Do wynajęcia mieszkanie 60 m2. Tel. 509
831 333
25/11

23-27/11

Remonty, wykończenia wnętrz. Tel. 692
845 849
21-25/11

Do wynajęcia mieszkanie 70 m 2 (umeblowane) Knurów, os. Redyna. Tel. 607
269 261
22-25/11

Dom 127 m2, działka 760 m2, Farskie. LOKUS. Tel. 793 679 367
25/11

Dom 430 tys., dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052
25/11

Dom wolnostojący, dwurodzinny, nowe
okna, dach. Sprzedam. Biuro M3. Tel. 603
773 313
25/11

Domy w Czerwionce-Leszczynach, Knurowie sprzeda M-Kwadrat. Tel. 509 096 631
19-25/11
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22-34/11

21-26/11

Autoskup. Tel. 602 342 826
18-37/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006
1-odw.

DAM PRACĘ
Grande Pizza zatrudni kierowców z własnym samochodem. Tel. 781 298 254
24-26/11

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

ZDROWIE I URODA

20-25/11

Zatrudnię emeryta do prac fizycznych.
Knurów. Tel. 32 221 19 53, 32 221 40 86,
604 282 216

25/11

3-pokojowe, Dywizji Kościuszkowskiej,
II piętro. Sprzedam. Biuro M3. Tel. 603
773 313

SZUKAM PRACY

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

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

20-29/11

23-25/11

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

25/11

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
gruzu, przeprowadzki. Tel. 603 198 006

ZWIERZĘTA
Sprzedam kotki perskie (niebieskie). Tel.
504 905 490

25-26/11

25-28/11

Knurów, 3 i 4 pokojowe, sprzeda BN Impro.
Tel. 722 046 404

24-26/11

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

www.m3biuro.pl

01-odw.

2 pokojowe, Marynarzy, nowe okna. Sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313

SPRZEDAM
Ladę chłodniczą – tanio. Tel. 501 684 916

M-4, Idealny stan. Cena 238 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367
25/11

25-30/11

M-5 Ułanów 72 m 2 /K. Wielkiego, 70 m 2,
LOKUS. Tel. 793 679 367

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

25/11

17-30/11

M-5 Ziętka, 73 m2, 228 tys. do negocjacji/
Łokietka, 65 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
25/11

informacja własna wydawcy

M-5, Piłsudczyków 71 m2/Szpitalna 64,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
25/11

Nowy dom w Pilchowicach sprzeda M-Kwadrat. Tel. 503 055 184
19-25/11

Nowy dom, 590 tys. AS. Tel. 501 533 977
25/11

Ok. Knurowa. Nowy dom, 690 tys. AS. Tel.
501 533 977
25/11

Ornontowice. 3-pokojowe, po remoncie.
Cena 175 tys. AS. Tel. 501 533 977
25/11

Pięknie położona działka na Farskich
Polach, 1139 m2. Sprzedam. AS. Tel. 512
393 052
25/11

Skrajny dom szeregowy, ul. Ziętka. Cena
380 tys. AS. Tel. 501 533 977
25/11

Sprzedam dom. Farskie Pola, 380 tys. AS.
Tel. 501 533 977
25/11

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

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 tort urodzinowy, zdjęcia, gry i
zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. To
nie wszystko, bowiem 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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rozmaitości
KNURÓW

29-30.06

24-28.06

Przezorne „Słoneczko”

RIO 15:00, 16:45

RIO 10:00, 16:00

LINCZ 18:30, 20:00

LINCZ 18:00, 19:30

www.kinoscenakultura.pl

Podstawowe zasady udzielani pierwszej
pomocy przekazała malcom ratownik, a
zarazem pielęgniarka PCK, Monika Zawodniok. Próbny alarm ewakuacyjny i sprawy
związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym przećwiczono ze strażakami z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Policjanci
do przedszkola przybyli z maskotką – psem
Sznupkiem. Przepisy ruchu drogowego dzieciaki mogły sobie utrwalić podczas quizu
sprawdzającego ich wiedzę.
Edukacyjny cykl doszedł do skutku
dzięki współpracy z majorem Jarosławem
Wiewiurą, szefem Miejskiego Inspektoratu
Obrony Cywilnej w Knurowie.
Barbara Pawlus, oprac. b

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA NR 25/2011

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: MP-13

Nauka pierwszej pomocy,
spotkania ze strażakami
i policjantami były sposobem
przybliżenia dzieciom
z przedszkolnej „Trzynastki”
zasad bezpiecznego zachowania
się w różnych sytuacjach

W przyswajaniu zasad ruchu drogowego pomagał dzieciom
policyjny pies Sznupek

KNURÓW. GIERAŁTOWICE. PRZYSZOWICE

Dążą do perfekcji
Akademia Tańca Perfect
pod kierunkiem Jolanty Cybulskiej pożegnała się na czas
wakacji z uczniami. W pokazach podsumow ujących
mijający rok szkolny wzięło
udział około 250 dzieci z

Knurowa (MSP-1, 2, 3), Gierałtowic i Przyszowic (SP i
przedszkole).
Umiejętności taneczne
przedszkolaków nagrodzono
dyplomami, zaś starsi otrzymali pamiątkowe medale.

- Po wakacjach będą mogli doskonalić warsztat taneczny w
ramach zajęć prowadzonych
przez Akademię Tańca PERFECT - dodaje intruktorka
Jolanta Cybulska.
/g/,
foto: arch. AT Perfect

W Krywałdzie nie brakuje utalentowanych tancerzy i tancerek

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 23/2011

brz m iało: „ DRÓŻNIK ”.
Podwójny bilet do k i na
otrzymuje Julia Kaniowska. Gratulujemy! Po odbiór zapr a sza my do re dakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

25
Przedszkolaki z Gierałtowic aż palą się do tańca
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KNURÓW. ZAPROSZENIE NA FESTYN PARAFIALNY

KLASA „B” Podokręg Zabrze

Farorz znów usmaży kreple
W niedzielę, 3 lipca, w farskich ogrodach przy
parafii świętych Cyryla i Metodego odbędzie się
VII Festyn Parafialny
Imprezę organizuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. O wypowiedź na temat
festynu poprosiliśmy Mariana
Gruszkę, prezesa POAK w
Knurowie.
Dla Przeglądu
Marian Gruszka, prezes POAK w K nurowie: Jak co roku
szykuje się
wiele atrakcji. W godz.
od 12.30 do
17.00 zaprezentuje się
młodzież,
będą pokazy strażaków knurowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Policji. Na
teren farskich ogrodów wjadą
motocykliści. Swoje umiejętności gastronomiczne zaprezentuje Remigiusz Rączka.
Jak co roku będzie możliwość
oddania krwi w salkach katechetycznych. Nader smakowicie zapowiada się bogata
oferta dla pokrzepienia ciała łącznie ze słynnymi „kreplami
od farorza”. Festyn prowadzić
będzie Marek Malarz. W tym
czasie przybyłym knurowianom i gościom przygrywać

będzie zespół Centrum
Na godz. 17 zaplanowaliśmy oficjalne rozpoczęcie
festynu. Bawiących się na festynie przywita ks. proboszcz
Andrzej Wieczorek. Przyznaję, że honor ten i ogromna
przyjemność zarazem stanie
się również moim udziałem.
Tradycyjnie zagra Orkiestra
Dęta KWK „Knurów”. W
dalszej części fest ynu gości zabawiać będą zespoły:
Hanys Bynd i Duet Caro. Z
pewnością atrakcją będzie
pokaz sztuk walki przygotowany przez Klub Sportowy
„Spartan”. Przewidziane są
konkursy, gry, zabawy, malowanie twarzy. Będą również
atrakcyjne nagrody, wiele
niespodzianek, np. wspinanie
na ściance. Warto zaznaczyć,
że fest yn współorganizuje
Centrum Kultury i Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat – w tym miejscu dziękuję
za wsparcie dyrektorowi CK
Jerzemu Kosowskiemu i prezesowi stowarzyszenia Włodzimierzowi Gwiżdżowi.
Korzystając z łamów Przeglądu Lokalnego już dzisiaj
serdecznie zapraszam do
wspólnej zabawy.

Naprzód walczył,
ale awansu nie ma
W rozgrywkach klasy „B”
nasz teren reprezentowały trzy
zespoły: Naprzód Żernica,
Victoria Pilchowice i Jedność
II Przyszowice. Najlepiej radzili sobie żerniczanie, jednak
do pełni szczęścia – czytaj:
awansu – zabrakło im trzech
punktów.
Zespół Victorii Pilchowice zakończył sezon na 9. miej-

PiSk

WYNIKI GRUPY I
Leśnik Łącza - Naprzód Żernica 0:2, Orzeł Paczyna - Victoria
Pilchowice 1:4, Pogoń Ziemięcice - Olimpia Pławniowice 1:1,
Naprzód Świbie - Quo Vadis Makoszowy 3:5, KS Bojków - Zryw
Radonia 4:0, Orły Bojszów - Start Przezchlebie 4:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Not. bw

Orły Bojszów
Zryw Radonia
Naprzód Żernica
KS Bojków
Naprzód Świbie
Pogoń Ziemięcice
Olimpia Pławniowice
Leśnik Łącza
Victoria Pilchowice
Quo Vadis Makoszowy
Orzeł Paczyna
Start Przezchlebie

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

54
50
47
45
41
27
26
20
18
16
15
10

77:25
73:21
43:18
51:21
50:28
50:37
37:44
27:52
18:56
30:66
28:61
18:73

WYNIKI GRUPY II
Jedność II Przyszowice - MOSiR Stal Zabrze 0:20, Kłodnica Gliwice - Górnik II Zabrze 0:3, Drama Kamieniec - LKS 45 Bujaków
1:2, UKS Biskupice - Start Kleszczów 2:2, Korona Bargłówka
- Naprzód Łubie 3:2.

POLECAMY

Piknik na plaży
Zespół VOX będzie gwiazdą Pikniku z Powiatem
Gliwickim nad jeziorem Pławniowickim na plaży
w Niewieszu. Impreza w sobotę, 25 czerwca
Początek o godz. 13. Na
scenie zaprezentują się zespoły i grupy muzyczne, taneczne
i wokalne z terenu powiatu gliwickiego. Wystąpią też znane
i lubiane zespoły. Gwiazdą
pierwszej wielkości będzie
zespół VOX.
Nie zabraknie też atrakcji
gastronomicznych i dobrej
zabawy nad jeziorem na najbardziej popular nej plaży
w powiecie. Planowane są
konkursy wodne (m.in. rywalizacja na rowerkach wodnych
i kajakach dla całych rodzin)
oraz nieodpłatne zwiedzanie wraz z przewodnikiem
Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach. Przewodnicy czekać będą przed

pławniowickim pałacem na
zwiedzających co godzinę od
12 do 17. Chętnych dowiezie z
plaży autobus, kursujący wahadłowo między Niewieszem
a Pławniowicami.
Zaplanowano również II
powiatowe minitargi turystyczne, na których wystawią
się organizatorzy turystyki
z naszego terenu, m.in. gospodarstwa agroturystyczne,
hotele, gminy, ośrodki kultury
itd.
Konferansjerem będzie
Dariusz Niebudek, popularny
aktor teatralny i filmowy,
kabareciarz, wokalista, związany z Teatrem Rozrywki w
Chorzowie.
/sisp,bw/

Wystąpią:
− Zespół VOX,
− Kapela Latschanka z Łączy,
− Zespół Regionalny Wrazidloki im. Czesława Jasicy z Knurowa,
− grupy hip-hopowe CTC Crew i Danza Nagra z Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach – młodzieżowe zespoły
taneczne,
− Kapela BIESIADA – zespół wykonujący muzykę górali polskich
i słowackich oraz znane pieśni biesiadne,
− Zespół Muzyczny Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach.
− Zespół Chrząszcze –wykonujący głównie muzykę z lat 60. (Beatlesi, Czerwone Gitary),
Szczegółowy program imprezy znaleźć można na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w zakładce Piknik z Powiatem
Gliwickim.
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scu, jednak swych kibiców nie
rozpieszczał, bowiem średnio
strzelał niespełna bramkę na
mecz.
Zdecydowanie najgorzej
prezentowali się rezerwiści
Jedności Przyszowice, którzy
zakończyli sezon na ostatnim
miejscu, doznając najwyższej
porażki 0:20 ze Stalą Zabrze.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MOSiR Stal Zabrze
Górnik II Zabrze
Start Kleszczów
Korona Bargłówka
Piast Pawłów
UKS Biskupice
LKS 45 Bujaków
Naprzód Łubie
Drama Kamieniec
Kłodnica Gliwice
Jedność II Przyszowice

19
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20

54
52
40
37
24
23
21
18
13
12
12

98:21
142:13
57:33
56:34
31:43
43:57
40:68
31:67
27:71
21:77
25:87

Foto: archiwum Fight Clubu

sport

Brązowy medalista mistrzostw Polski w kickboxingu Mateusz Szopiński (z lewej) wraz z Grzegorzem Sobierajskim

KICKBOXING

Szopiński medalistą
mistrzostw Polski
W Skarżysku Kamiennej odbyły się Mistrzostwa
Polski Seniorów w K-1 Rules i M ist r zost wa Polsk i
w Kickboxingu w formule
Low-Kick Juniorów.
Wśród uczestników nie
brakowało mistrzów świata
oraz aktualnych medalistów
Puchar u Świata, Europy i
Polski, a także reprezentantów
knurowskiego Fight Clubu.
- W imprezie wystąpiło
dwóch naszych zawodników
w kategorii junior – relacjonuje Grzegorz Sobierajski.
- Rywalizowali w kickboxingu
z użyciem niskiego kopnięcia
okrężnego na udo low-kick.
Dawid Majcherczak rywalizował w najmocniej obsadzonej kategorii wagowej do
67 kg. Drugim zawodnikiem
był Mateusz Szopiński zakwalifikowany do najcięższej
kategorii wagowej +91kg.
Pierwszy z nich rozpoczął
r ywalizację od pojedynku
z Jonatanem Wilkiem (LZS
Tarchalanka) i mimo dobrej
postawy naszego zawodnika

w początkowej fazie walki,
przeciwnik swoim uporem i
wolą walki dosłownie w ostatniej rundzie zdołał przechylić
szalę zwycięstwa na swoją
stronę.
Mateusz Szopiński w walce półfinałowej skrzyżował
rękawice z bardzo dobrym zawodnikiem, aktualnym członkiem kadry narodowej Michałem Bławdziewiczem. Mateusz
nie przestraszył się dobrze
zbudowanego i utytułowanego
rywala i od początku ruszył do
ataku. Ostatecznie musiał jednak uznać wyższość doświadczonego zawodnika z Palestry
Warszawa, który jak się potem
okazało został zdecydowanym
tryumfatorem swojej kategorii
wagowej. Mateusz wrócił do
Knurowa z brązowym medalem tej prestiżowej imprezy.
Dodajmy, że zawodnicy
Fight Clubu mogli liczyć na
doping swych kilku klubowych kolegów, którzy pojechali na zawody, by z bliska
przyjrzeć się rywalizacji na
najwyższym poziomie.
PiSk

informacja

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
WYNIKI Z 14 CZERWCA:
1. Józef Pieczka
2. Jacek Zacher
3. Jerzy Hadrawa
4. Bernard Wróbel
5. Zbigniew Ciszewski
6. Dariusz Gołyś
7. Henryk Brola
8. Janusz Myszka
9. Emil Kasperek
10. Ryszard Nosiadek

-

2.425 pkt
2.043 pkt
1.919 pkt
1.907 pkt
1.890 pkt
1.869 pkt
1.863 pkt
1.807 pkt
1.802 pkt
1.734 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Janusz Myszka
- 26.375 pkt
2. Stefan Dylus
- 25.829 pkt
3. Piotr Arent
- 25.686 pkt
4. Kazimierz Fąfara
- 25.398 pkt
5. Wojciech Napierała
- 25.361 pkt
6. Joachim Makselon
- 24.927 pkt
7. Ryszard Nosiadek
- 24.860 pkt
8. Czesław Antończyk
- 24.854 pkt
9. Dariusz Gołyś
- 24.841 pkt
10. Jerzy Makselon
- 24.473 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 28 czerwca o godzinie 16.00 (klub
LWSM „Gama”).
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JAN TOMASZEWSKI DO JERZEGO DUDKA:

Byłeś największy
z nas wszystkich
nych Emiratach Arabskich, w
Katarze i w Stanach Zjednoczonych.
Póki co wiadomo, że Jerzy
Dudek raczej sceptycznie podchodzi do wieści mówiących o
powrocie na krajowe boiska. A
wiadomo nie od dzisiaj, że kilka tygodni temu sprowadzeniem wychowanka Concordii
zainteresowany był właściciel
Polonii Warszawa.
Twórcy „dziennikarskich
kaczek” wypuścili w świat
newsa mówiącego o powrocie
Dudka do Knurowa. Co na
to w klubie, gdzie bramkarz
stawiał pierwsze piłkarskie
kroki? – Prawdę mówiąc nie
kontaktowaliśmy się z Jurkiem
po tym, jak pożegnał się z Realem – mówi prezes Zbigniew
Kosmala. – Zdajemy sobie
sprawę, jak wiele rzeczy ma
teraz do załatwienia. Z drugiej
strony zapewniam, że drzwi
Concordii są dla niego zawsze
otwarte i jeżeli już uporządkuje swoje sprawy i będzie
miał ochotę nas odwiedzić to
serdecznie go zapraszamy.
PiSk

UPOS

Foto: archiwum PL

Nie milkną echa rozstania
się Jerzego Dudka z Realem
Madryt. Przed kilkoma dniami głos w sprawie ewentualnego kontynuowania kariery
przez wychowanka Concordii
Knurów zabrał Jan Tomaszewski. Legendarny bramkarz,
który w latach 70-tych był
ostoją naszej reprezentacji
stwierdził m.in.: – Niekiedy
lepiej zakończyć karierę rok
za wcześnie, aniżeli dzień za
późno. Uważam, że Jurek powinien zakończyć karierę, by
ten jego mit pozostał. I cóż, ja
mu mogę tylko podziękować:
Jurek, byłeś największy z nas
wszystkich – usłyszeliśmy w
programie TVN.
Jedno jest pewne, Jerzy
Dudek nie zamierza już teraz kończyć kariery. Jak sam
mówi, na brak propozycji
pracy w nowym klubie nie
narzeka. Z jego doświadczenia
chciałyby skorzystać m.in.
kluby z Hiszpanii, Turcji i
Holandii. Pojawiają się również informacje, że byłego
reprezentanta Polski chętnie
zatrudniliby w Zjednoczo-

Orlik Cup dla UPOSu

– W którym klubie zagra Pan w nowym sezonie?
– to najczęściej zadawane ostatnio pytanie
Jerzemu Dudkowi

BERLIN CUP 2011

Wyprzedziła ich niemiecka... Concordia
Zespół Concordii Knurów
(rocznik 1996 i 1997) złożony
z uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 2 zajął 10. miejsce w
turnieju Berlin Cup.
W grupie eliminacyjnej
(„B”) knurowianie mieli okazję zmierzyć się z zespołami
z Holandii, Danii i Niemiec.
Po jednym zwycięstwie - 1:0
z Egen Ul II (Dania), jednym
remisie – 1:1 z VV Toxandria
(Holandia), i jednej porażce
0:1 z FC Concordia Wilhelmsruh I (Niemcy) knurowianie

zajęli drugą lokatę, ustępując
miejsca Concordii z niemieckiego Wilhelmsruh.
Po grach eliminacyjnych
podopieczni Zbigniewa Matuszka rywalizowali o miejsca
9-16. W pierwszej fazie tych
rozgrywek knurowianie wygrali 3:0 z FC Grejs-Dalen (Dania),
w kolejnej pokonali rodaków z
PKS Józefka Chorzów 1:0, z kolei w meczu o 9. miejsce ulegli
innej polskiej drużynie – ULKS
Orły Kwidzyń 1:2.
Barw Concordii Knurów

bronili następujący uczniowie Miejskiego Gimnazjum
nr 2: Patryk Biniakiewicz,
Antoni Błaszkiewicz, Dawid
Gos, Oskar Dobisz, Kacper
Idziaszek, Przemysław Jaros,
Krzysztof Klimasara, Bartosz
Kokoszka, Daniel Kokowski,
Marcin Kowalski, Daniel Kubiak, Kamil Kubicki, Artur
Neudek, Jakub Nowosielski,
Kamil Popek, Adam Przybyła, Bartosz Rydzek, Marcin Sobkiewicz, Grzegorz
Szmidt, Bartłomiej Tasak,

Damian Walentynowicz, Dawid Suchocki, Mateusz Wende, Bartosz Steiman, Michał
Kopczyński.
Po sportowej rywalizacji był czas na zwiedzenie
centrum Berlina, a uczestnicy wyprawy za zachodnią
granicę dziękują za pomoc
w organizacji wyjazdu następującym sponsorom: NSZZ
Solidarność przy KWK Knurów, Rada Rodziców MG-2,
Concordia Knurów, LWSM
Knurów, Rodzice.
PiSk

Foto: archiwum Zbigniewa Matuszka

Knurowska ekipa na Berlin Cup 2011
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A kt ualny mist rz K nurowa w piłce halowej UPOS
Soccer Sport Pub potwierdził
swój pr ymat, wygr ywając
niedzielny finał Orlik Cup.
Była to już trzecia edycja organizowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
rozgrywek, które uświetniają
coroczne obchody Dni Knurowa. W tegorocznych wzięło
udział 16 drużyn i blisko 200
zawodników.
Dwaj główni fawor yci
finału czyli UPOS i Vibovit
trafili do jednej grupy i spotkali się ze sobą już w drugim
swoim meczu. UPOS okazał
się na tyle silny, że wygrał ten
mecz pewnie trzema golami i
miał już niemal pewny awans
do półfinału. Vibovit pomimo
pokonania zespołów Concordii i Apteki Św. Barbary nie
miał tego luksusu i musiał
liczyć na to, że Concordia
nie pokona UPOS-u. Na jego
nieszczęście zespół Concordii
Oldbojów wykorzystał szansę
i wygrał 3:2, przez co Vibovit
przedwcześnie pożegnał się z
turniejem.
W grupie A po początkowych kłopotach pozbierała
się drużyna Intermarche, a
pierwsze miejsce zajął Soft
Processing FT, do niedawna
występujący jeszcze pod szyldem FMS Gierałtowice. Do

najlepszej czwórki nie zdołał
awansować Team Arttelekom,
który najbardziej żałował straty punktów w meczu z PTK
Holding.
Zespół Concordii Oldbojów poszedł za ciosem i w
pierwszym półfinałowym pojedynku pokonał zespół z Gierałtowic stając się tym samym
największą rewelacją turnieju.
W drugim półfinale Intermarche prowadziło z UPOS-em
2:1, jednak ostatecznie faworyci doszli w końcówce do
głosu i zapewnili sobie udział
w finale. Ten nie miał już
historii, gdyż UPOS nie dał
Concordii szans wygrywając
pewnie 4:0. Brak emocji w finale zrekompensował mecz o
3. miejsce, w którym po remisie w regulaminowym czasie
gry, decydowały o wygranej
rzuty kar ne. W nich lepsi
okazali się piłkarze Soft Processing i tym samym po raz
drugi znaleźli się na podium
Orlik Cup (przed dwoma laty
zespół ten dopiero w finale
uznał wyższość UPOS-u).
Kolejne piłkarskie zmagania pod szyldem knurowskiego MOSiR-u odbędą się
już 30 lipca. Wówczas to na
Stadionie Miejskim przy ul.
Dworcowej odbędzie się po
raz szósty turniej Knurów
Cup.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI
grupa A
Soft Processing FT – Intermarche 3:0 (T. Leszczyński 2, R.
Metelski)
Team Arttelekom – PTK Holding 2:2 (A. Niewiedział 2 – R. Nowosielski, B. Święch)
Soft Processing FT – PTK Holding 2:0 (R. Metelski, A. Nurkiewicz)
Team Arttelekom – Intermarche 1:2 (D. Kraska – D. Tkocz, M. Dyka)
Soft Procesing FT – Team Arttelekom 1:3 (T. Leszczyński – B.
Flis, D. Link, A. Niewiedział)
Intermarche – PTK Holding 2:0 (M. Dyka, P. Mastyj)
grupa B
Vibovit – Concordia Oldboje 2:1 (Ł. Pilc, P. Przesdzing – P. Nalepa)
Apteka Św. Barbary – UPOS Soccer Sport Pub 0:6 (D. Gajewski
5, W. Rozumek)
Vibovit – UPOS Soccer Sport Pub 0:3 (D. Gajewski 2, W. Rozumek)
Apteka Św. Barbary – Concordia Oldboje 0:3 (G. Krusiński 2,
M. Górka)
Vibovit – Apteka Św. Barbary 3:1 (M. Mikulski, A. Zabłocki, R.
Kasiński – M. Michniewski)
Concordia – UPOS Soccer Sport Pub 3:2 (P. Nalepa 2, G. Krusiński – D. Gajewski, M. Rozumek)
półfinały
Soft Processing FT – Concordia Oldboje 2:4 (R. Metelski, T. Leszczyński – M. Pisarek 2, D. Wiercioch, G. Krusiński)
UPOS Soccer Sport Pub – Intermarche 4:2 (M. Rozumek, D.
Gajewski 2, D. Wieliczko - D. Tkocz, M. Mularczyk)
mecz o 3 miejsce
Soft Processing FT – Intermarche 1:1 k. 2:1 (A. Nurkiewicz – A.
Nakonieczny)
finał
UPOS Soccer Sport Pub – Concordia Oldboje 4:0 (M. Rozumek
2, W. Rozumek, D. Gajewski)
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KNURÓW. ZAWODY WĘDKARSKIE PRZY OKAZJI DNI KNUROWA

Puchar na wędkę
Senior Kamil Maćkiewicz i junior Karol Ćwielong wygrali
niedzielne zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta
Knurowa na stawie Moczury
„Wędkarski narybek” - czyli wędkarze młodzi,
a już medaliści ważnych zawodów

Uczestnicy zmagań o Puchar Prezydenta Knurowa
- jak widać zwycięzcami czuli się nie tylko wędkarze

Wyniki
Seniorzy: 1. Kamil Maćkiewicz – 4100 g, 2. Stanisław
Głowacki – 2410 g, 3. Józef Maćkiewicz – 2390 g, 4. Stanisław Urbański – 2090 g, 5. Adrian Kufieta – 2085 g, 6.
Adam Grzegorz – 2065 g, 7. Dariusz Poloczek – 2025 g,
8. Stanisław Mańkowski – 1895 g;

Kategoria do lat 18: 1. Karol Ćwielong - 3860 g, 2. Patryk
Kleta – 3125 g, 3. Mikołaj Lejman – 1465 g, 4. Wiktor Stawicki – 1070 g, 5. Michał Mikulski – 525 g, Wojtek Jeglorz
– 350 g, 7. Emilia Myślińska – 100 g, 8. Mateusz Banz – 60
g, 9. Dawid Bogdan.

W imprezie odbywającej się w
ramach Dni Knurowa udział wzięło
32 zawodników, wśród nich było 9
juniorów. W walce o puchar uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Knurowa,
ale także wędkarze z Zabrza, Gliwic
i Rudy Śląskiej. Zawody zorganizowało Koło nr 28.
Wędkarze przystąpili do zawodów o godz. 9 i przez kilka godzin
szukali szczęścia w wodzie.
– Metoda połowów była dowolna, za wyjątkiem spinningu, połowu
na żywca i „martwą rybkę” – mówi
Damian Chlubek, prezes Koła nr 28
Polskiego Związku Wędkarskiego w
Knurowie – głównego organizatora
imprezy.
Po zaciętej rywalizacji wśród
seniorów zwyciężył Kamil Maćkiewicz. W trakcie ważenia złowionych
ryb okazało się, że połowy Kamila to
4100 g. Najlepszym juniorem okazał
się po raz kolejny Karol Ćwielong.
Pokonał Patryka Kletę i Mikołaja
Lejtmana.

Na uwagę zasługuje też jedyna
uczestniczka zawodów. Kilkuletnia
Emilka Myślińska bardzo dzielnie
radziła sobie z wędką nad stawem
i do jej siatki również trafiło kilka
ryb.
Organizatorzy zadbali, by nikt
nie odszedł z pustymi rękami. Dla
każdego uczestnika zostały przygotowane nagrody. Wręczali je Jerzy
Pach – wiceprzewodniczący knurowskiej Rady Miasta, Joachim Machulik – przewodniczący Komisji Sportu
Rady Miasta Knurów, Krzysztof
Stolarek – dyrektor MOSiR-u i prezes
Damian Chlubek.
Prezes Koła nr 28 nie krył zadowolenia z przebiegu zawodów.
Docenił samorząd, który pomógł
– poprzez gminne instytucje – zorganizować imprezę. – Słowa podziękowania kierujemy do prezydenta
Adama Ramsa, dyrektora Krzysztofa
Stolarka i radnych Rady Miasta.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

SZCZYGŁOWICE. ZAWODY WĘDKARSKIE

Czesław zwycięzca
Czesław Wojtanek został zwycięzcą dorocznych
Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta
Knurów w Szczygłowicach
Wyniki:
1.Czesław Wojtanek, 2. Wiesław
Mielczarek, 3. Zbigniew Górecki, 4.
Dariusz Mech, 5. Waldemar Dziadek,
6. Piotr Jurski, 7. Grzegorz Zawistowski, 8. Piotr Strojek, 9. Marcin Jurski.

Pogoda kaprysiła, ale mistrzom wędkarstwa nie przeszkodziła - na zdjęciu
najlepsi uczestnicy zawodów

Czesław Wojtanek odbiera puchar za zwycięstwo

Podczas gdy większość mieszkańców Knurowa odpoczywała po sobotniej zabawie, w Szczygłowicach miłośnicy wędkarstwa rywalizowali
ze sobą już przed ósmą rano w niedzielę.
Do rywalizacji przystąpiło 25 osób.
– Prawdopodobnie przyszłoby więcej osób,
ale część odstraszyła zapewne pogoda, ponieważ
padało do czwartej rano – tłumaczy Leszek Rejkowicz, prezes Koła Wędkarskiego przy KWK
Szczygłowice.
Na szczęście później aura była łaskawa i
obyło się bez opadów, co pozwoliło na spokojne
przeprowadzenie turnieju. Zawody trwały do
godziny jedenastej po czym nastąpiło oficjalne
ważenie złowionych ryb.

Najlepszym zawodnikiem okazał się Czesław
Wojtanek, dla którego było to drugie z rzędu zwycięstwo w zawodach Grand Prix. Łączny połów
zwycięzcy wynosił 3,75 kg. Drugie miejsce zajął
Wiesław Mielczarek, a na ostatnim stopniu podium uplasował się Zbigniew Górecki.
Nagrody dla zwycięzców wręczali Jerzy Pach
– wiceprzewodniczący Rady Miasta, Joachim
Machulik - przewodniczący Komisji Sportu
w knurowskiej Radzie Miasta oraz Krzysztof
Stolarek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Zawody zwieńczył wspólny poczęstunek.
Tekst & Foto: Dawid Ciepliński

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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Tenisowy
turniej deblowy

W meczu kończącym sezon 2010/2011 piłkarze Concordii strzelili trzy bramki,
jednak trzech punktów zdobyć
im się nie udało. Konfrontacja z rezerwami 1-ligowego
GKS-u Katowice zakończyła
się remisem, po którym knurowianie mogą czuć niedosyt.
Dlaczego? Ano dlatego, że do
32 minuty prowadzili 2:0 po
bramkach Michała Boronia i
Mateusza Mikulskiego.
Mimo udanego początku,
w późniejszej fazie meczu

korcie NOT w Knurowie.
Końcowa klasyfikacja
turnieju:
1. Paweł Żak / Przemysław
Żak
2. Marian Kobza / Janusz
Bochenek
3. Krzysztof Wochnik / Dawid
Wochnik
4. Kazimierz Kozaczkiewicz /
Dawid Grzybowski
5. Tadeusz Michniewicz / Dominik Michniewicz
6. Roman Siwek / Łukasz
Pala
PiSk

Czarne Diamenty
ca Diaaldina Barakeha.
W półfinale knurowianin
zmierzył się z Dawidem Białasem (Tychy) i uległ 0:2.
Niewiele brakowało, a do
dalszych rozgrywek awansowałby Kamil Sowula z Gardy,
który minimalnie, bo 5:6 przegrał swój pierwszy pojedynek
z Pawłem Bielicem (Nowy
Sącz).
Jeden pojedynek, ale za
to finałowy stoczył Tomasz
Czarkowski (kat. 91 kg). Zawodnik Concordii trafił na
reprezentanta Łotwy Ralpha
Vilcansa i przegrał 0:7.
PiSk

BOKS

towice),
- Michael Smokowski (junior,
64 kg) zwyciężył 2:1 Bartosza
Pichetę (Myszków),
- Łukasz Ligara (kadet, 70 kg)
wypunktował Łukasza Dudę
(Garda Gierałtowice),
- Bartłomiej Jasionowski (junior, 57 kg) przegrał z Michałem Gajdą (KędzierzynKoźle),
- Marek Lamla (junior, 57 kg)
uległ Dawidowi Frączakowi
(Lipiny),
- Łukasz Szumal nie stoczył
swojego pier wszego pojedynku z powodu braku przeciwnika.
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Siatkarki wizytówką TKKF

PiSk

Re p r e z e nt a nci T K K F
Szczygłowice brali udział
w 53. Wojewód zkim Zlocie Klubów i Ognisk TKKF.
W Rybniku-Boguszowicach
wspaniały sukces odniosła
sekcja pił k i siat kowej ze
Szcz ygłowic. Dziewczęt a
– podopieczne Marka Siwka
- wygrały okolicznościowy
turniej, pokonując trzy zespoły i nie tracąc trzy tym seta
(2:0 z Czarnymi Katowice,
2:0 z Sokołem Rybnik i 2:0 z

GKS II Katowice – Concordia Knurów 3:3
0:1 Boroń 19’, 0:2 Mikulski 32’ (rzut wolny), 1:2 Marek
38’, 2:2 Marek 60’, 3:2 Kamiński 70’, 3:3 Kempa 85’.
Concordia: Mossakowski, Wieliczko, Mikulski (żk), Bagiński, Gałach, Salwa, Kempa (żk), Tkocz, Sendlewski,
Przesdzing 75’ Niewiedział, Boroń.
Tempo Paniówki - Unia Kosztowy 1:0, MKS Lędziny - Unia Bieruń
Stary 2:3, Znicz Jankowice - Iskra Pszczyna 1:4, LKS Bełk - Sokół Wola 1:3, Krupiński Suszec - Leśnik Kobiór 3:2, Stal Chełm
Śląski - Czarni Piasek 1:4, LKS Łąka - Pogoń Imielin 1:3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PiSk

Iskra Pszczyna
Sokół Wola
GKS II Katowice
Krupiński Suszec
Unia Bieruń Stary
MKS Lędziny
Pogoń Imielin
Czarni Piasek
Concordia Knurów
Stal Chełm Śląski
LKS Bełk
Tempo Paniówki
Unia Kosztowy
Leśnik Kobiór
LKS Łąka
Znicz Jankowice

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

78
54
49
49
49
45
42
40
40
38
36
33
32
29
28
26

85:14
54:43
64:38
64:51
47:42
47:43
43:46
48:52
40:45
47:56
54:59
41:65
39:41
38:62
47:67
49:83

Jastrzębiem). Na bezapelacyjny sukces pracowały: Justyna Wydra (kapitan), Justyna
Gąsiewicz, Gabrysia Małota,
Patrycja Tekielak, Oktawia
Sałasińska, Sonia Konopka i
Patrycja Rybicka.
Z dobrej strony zaprezentował się też duet Katarzyna
Sikora i Zbigniew Rabczewski
w siatkówce plażowej, który zakończył rywalizację na
czwartym miejscu.
PiSk

KLASA „A” Podokręg Zabrze

Radość w Przyszowicach,
smutek w Stanicy
Tego można się było spodziewać. Jedność Przyszowice po brawurowym finiszu,
przed ostatnią kolejką awansowała na pozycję wicelidera,
a w ostatniej serii spotkań
postawiła kropkę nad „i”. To
oznacza, że przyszowiczanie
wracają do klasy okręgowej,

Cztery zwycięstwa
W Lipi nach odbył się
turniej bokserski w ramach
Śląskiej Ligi Juniorów i pierwszego kroku bokserskiego.
W ringu zaprezentowało się
70 zawodników, a trenerzy
Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia - Bogdan
Wyrzychowski i Zbigniew
Kicka - desygnowali do walki
siedmiu zawodników:
- Sebastian Szkatuła (młodzik, 57 kg) wygrał w III
rundzie przez rsc z Konradem
Fujarewiczem (06 Kleofas
Katowice),
- Daniel Sierotowicz (młodzik,
56 kg) jednogłośnie pokonał
Pawła Osieję (Garda Gierał-

gospodarze zdołali nie tylko
odrobić straty, ale wyjść na
prowadzenie. „GieKSa” prowadziła od 70 minuty i można
rzec, że też kończyła mecz w
kiepskich nastrojach, a tym,
który popsuł rywalom humory
był grający trener Concordii
Wojciech Kempa – strzelec
bramki na 3:3.
Knurowianie zakończyli
zatem sezon remisem i serią
czterech spotkań bez zwycięstwa.

WYNIKI 30. KOLEJKI

BOKS

Michael Smokowski i Tomasz Czarkowski z BKS Concordia Knurów oraz Kamil
Sowula z Gardy Gierałtowice
– to reprezentanci klubów z
naszego terenu na 35. Międzynarodowy Turniej Bokserski
o Czarne Diamenty. Przedstawiciele „szermierki na pięści”
tradycyjnie już spotkali się
w Myszkowie, a jedynym
zawodnikiem, który zasmakował tam wygranej był Michael
Smokowski występujący w
kategorii 64 kg. Zawodnik
Concordii w pierwszym swym
pojedynku pokonał 6:5 Niem-

Trzy to za mało

Foto: archiwum MSP-7

Gdy Knurów świętował
swe kolejne urodziny, tenisiści
przez dwa dni rywalizowali w
turnieju deblowym.
- Godne odnotowania jest
to, że turniej odbył się na
korcie, który ma około 150 lat
i znajduje się w knurowskim
parku zamkowym – podkreśla
kustosz Bogusław Szyguła.
W roli organizatora rozgrywek wcielił się Krzysztof
Wochnik, który w tenisa gra od
35 lat i stoi na czele nieformalnej grupy skupiającej miłośników tej dyscypliny sportu przy

KLASA OKRĘGOWA - GRUPA I

natomiast Wilki Wilcza mogą
czuć spory niedosyt, wszak do
przedostatniej kolejki zajmowali pozycję dającą awans.
Kiepskie nastroje panują
równiez w Stanicy, bowiem
Orzeł nie zaliczy tego sezonu
do udanych i żegna się z rozgrywkami klasy „A”.
Piotr Skorupa

WYNIKI 30. KOLEJKI
Sokół Łany Wielkie - LKS 35 Gierałtowice 3:0, Zamkowiec Toszek - Jedność Przyszowice 0:2, Wilki Wilcza - Młodość Rudno
4:1, Przyszłość II Ciochowice - Orzeł Stanica 3:1, Gwiazda
Chudów - Sośnica Gliwice 3:0, Gazobudowa II Zabrze - Ruch
Kozłów 6:2, KS 94 Rachowice - Społem Zabrze 4:0, Amator
Rudziniec - Czarni Pyskowice 2:4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KS 94 Rachowice
Jedność Przyszowice
Wilki Wilcza
Czarni Pyskowice
Przyszłość II Ciochowice
Zamkowiec Toszek
Gwiazda Chudów
Amator Rudziniec
LKS 35 Gierałtowice
Społem Zabrze
Gazobudowa II Zabrze
Sokół Łany Wielkie
Ruch Kozłów
Młodość Rudno
Orzeł Stanica
Sośnica Gliwice

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

74
58
57
56
49
42
39
39
38
37
37
35
33
31
27
25

100:38
64:37
65:37
77:45
62:51
55:46
52:61
53:58
42:50
43:53
53:61
54:71
59:75
50:71
49:86
45:83

Uczniowie MSP-7 mają powody do zadowolenia,
bowiem z dobrej strony zaprezentowali się w
krajowym finale czwórboju lekkoatletycznego

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

Lepsi od specjalistów
Zgodnie z naszymi zapowiedziami, drużyna lekkoatletyczna złożona z uczniów
Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 7 w Knurowie wzięła udział
w krajowym finale czwórboju
lekkoatletycznego. Szesnaście
najlepszych zespołów spotkało
się w Siedlcach, a knurowianie
pokazali plecy m.in. rówieśnikom, którzy uczęszczają
do szkół sportowych o profilu
lekkoatletycznym.
W klasyfikacji drużynowej uczniowie knurowskiej
„Siódemki” – podopieczni
Henryki Adamus i Janusza
Pluty – zajęli dziesiąte miejsce, pozostawiając w pokonanym polu sześć zespołów. Na
wynik ten pracowali: Mateusz Szydło, Tomasz Lewusz,
Paweł Sosna, Bartosz Czopek, Radosław Jachimowski i
Krzysztof Przydatek (zastąpił
on kontuzjowanego Bartosza
Lubczyka).

- Nasi uczniowie udowodnili, że poza talentem i umiejętnościami mają wielkie serce
do walki – mówią Henryka
Adamus i Janusz Pluta. – Godne odnotowania jest również
to, że w każdej konkurencji
poprawiali swoje rekordy
życiowe.
Po pierwszym dniu i trzech
konkurencjach zajmowaliśmy
12. miejsce, lecz po wspaniałych biegach na dystansie
1000 metrów awansowaliśmy
na 10. pozycję.
Knurowianie mają powody do zadowolenia nie tylko
z wyniku zespołowego, ale
również rezultatów indywidualnych. Mateusz Szydło zajął
4. miejsce wśród 13–latków
w biegu na 60 metrów. Jego
czas to 7,91 s. Z kolei Tomasz
Lewusz uzyskał siódmy wynik w biegu na 1000 metrów
(czas: 3.05,07).
PiSk
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REGION. TRWA WYBÓR DRZEWA ROKU

Ależ lipy! To nie lipa...
Do końca czerwca potrwa głosowanie na Drzewo Roku. W finałowej
16 z całej Polski znalazło się 7 reprezentantów z województwa śląskiego.
Wśród nich piękne lipy w Stanicy i Przyszowicach
Ogólnopolski plebiscyt organizuje Klub Gaja mający siedzibę
w Wilkowicach (oddział klubu
zarejestrowany jest też w Leeds w
Anglii). Robi to ósmy raz. Tym razem zgłoszono 85 pięknych drzew.
Spośród nich jury wybrało finałową
szesnastkę.
Teraz decydujący wybór należy
do internautów. Mają czas do końca
czerwca. Głosowanie odbywa się za
pośrednictwem strony www.klubgaja.pl/drzewo_roku. Do tej pory
zagłosowało 6 tysięcy osób.
Finałowy zestaw tworzy sześć
dębów, trzy lipy oraz buk, platan,
topola, brzoza, wiąz, jabłoń i kasztanowiec. Wybór nie jest łatwy. Każde
z drzew godne jest uwagi.
Bardzo mocną, liczącą trzy okazy, reprezentację ma powiat gliwicki. To słynąca z bogatej historii lipa
Witula z Przyszowic (gmina Gierałtowice), lipa ze Stanicy (gmina
Pilchowice), o której wieść gminna
niesie, że została zasadzona przez
Jana III Sobieskiego oraz kilkuwiekowy wiąz w Poniszowicach (gmina
Rudziniec), rosnący na terenie tamtejszego cmentarza.
Konkurs Drzewo Roku w Polsce
jest częścią międzynarodowego
projektu Europejskie Drzewo Roku.
Projekt został dofinansowany przez
Czeską Fundację Partnerstwo dla
Środowiska, Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej oraz
Państwowy Fundusz Środowiskowy
Republiki Czeskiej.
Uroczyste wręczenie nagród
odbędzie się 10 października w Warszawie podczas inauguracji Święta
Drzewa. Statuetka Drzewo Roku
powędruje do przedstawicieli samorządu, na którego terenie znajduje
się zwycięzca. Pozostali finaliści
otrzymają pamiątkowe dyplomy.
/bw/
Foto: Tomasz Pikuła/Klub Gaja

Głosowanie
na Drzewo Roku odbywa się za pośrednictwem strony www.klubgaja.
pl/dr zewo_roku. Tr wa do końca
czerwca. Opisy całej finałowej szesnastki znajdują się na wymienionej
stronie internetowej.

Kandydaci na Drzewo Roku:
− topola Holy z Łodzi w (woj. łódzkie),
− wiąz z Poniszowic (woj. śląskie),
− platan z Koźminka (woj. wielkopolskie),
− lipa Witula z Przyszowic (woj.
śląskie),
− dąb Bolesław z Lasu Kołobrzeskiego w gminie Ustronie Morskie (woj.
zachodnio-pomorskie),

− dąb Grot z Dęblina (woj. lubelskie),
− lipa Drzewo Wolności z Jastrzębia Zdroju (woj. śląskie),
− dąb Eliasz z Żytnej (woj. śląskie),
− Jabłoń Miłości z Wrocławia (woj.
dolnośląskie),
− brzoza z Michałowa (woj. śląskie),
− kasztanowiec Franek z Rydzewa
(woj. warmińsko-mazurskie),
− lipa ze Stanicy (woj. śląskie),
− buk Anton z Katowic- Giszowca
(woj. śląskie),
− Dąb Napoleona z Zaboru (woj. lubuskie), (dąb spłonął w listopadzie
2010 roku),
− Dąb Goduli z Rudy Śląskiej (woj.
śląskie),
− dąb Chrobry z Białobrzegów (woj.
mazowieckie).

Lipa Witula (Przyszowice)
Drzewo rośnie w pobliżu wałów Kłodnicy na terenie zdegradowanym przez
szkody górnicze. Oficjalnie zwana jest „Witosławem”, ale mieszkańcom Przyszowic kojarzy się bardziej z żeńską nazwą „Witula” – jako drzewo życia. We
wnętrzu jej pnia znajduje się dość spore pomieszczenie z prześwitem na niebo.
Historię drzewa i miejsca pielęgnuje Towarzystwo Miłośników Przyszowic (autor
zgłoszenia), które w pobliżu zorganizowało ogólnodostępne pole biwakowe z
ławkami i miejscem na ognisko.

ŻORY-DĘBLIN. WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA POLICJI W BIATHLONIE LETNIM

Najlepszy drużynowo
Knurowianin w służbie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach - sierżant
Sławomir Tokarz wraz ze starszym sierżantem Tomaszem Sowierszenko
zajął I miejsce w klasyfikacji drużynowej podczas Wojewódzkich
Mistrzostw Policji w Biathlonie Letnim
W zawodach uczestniczyło 40
zawodników. Gliwicką Policję reprezentowali: mł. asp. Julita Materla, st.
sierż. Tomasz Sowierszenko, sierż.
Sławomir Tokarz (wszyscy z KMP)
oraz st. sierż. Michał Jaworski z
II KP. Mundurowi spisali się na
medal.
Mistrzostwa odbyły się 17 czerwca na strzelnicy „Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego” w Żorach-Dęblinie.
Patronował im Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.
oprac. /g/, foto: /kmp gliwice/

Zwycięska reprezentacja KMP Gliwice

Lipa w Stanicy
Według miejscowej legendy drzewo zostało posadzone przez króla Jana III Sobieskiego w czasie przemarszu wojsk z odsieczą do Wiednia w 1683 r. Stanica i królewska lipa znajdują się na szlaku turystycznym „Śladami husarii polskiej na Śląsku”.
Statuetka z kształtem tego drzewa jest wręczana zwycięzcom turnieju „Bieg od
lipy do lipy”. Drzewo to wykorzystano też do promocji akcji: „I Ty posadź swoje
drzewko”, polegającej na nasadzeniu drzewkami, a tym samym utworzeniu,
nowej „Alei lipowej” w Stanicy, oraz założonego w 2006 roku miniparku „Nasze
uroczysko”. Lipa jest w oficjalnym logo sołectwa. Do konkursu została zgłoszona
przez Urząd Gminy Pilchowice i Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanicy.
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