aktualności
Knurów. inwEsTycja na drodzE

nowe na Szarych Szeregów

Ruszyła kolejna z miejskich inwestycji poprawiających
stan knurowskich dróg. Tym razem chodzi o ulicę Szarych
Szeregów – 327-metrowy odcinek jezdni wraz z otoczeniem
Z przebudowanej drogi knurowianie będą
mogli korzystać w połowie września

przegląd
w środę

Ze względu na to, że przyszły czwartek to święto – Boże Ciało następne wydanie Przeglądu Lokalnego ukaże się w środę, 22 czerwca
2011 roku.

Redakcja

informacja
dla reklamodawców

Z powodu przyspieszonego wydania następnego Przeglądu Lokalnego ogłoszenia i reklamy przyjmujemy wyjątkowo do piątku, 17 czerwca
2011 r., do godziny 13.30.

Redakcja

uwaGa, rodzicE!

Prace rozpoczęły się w maju. Remont będzie gruntowny – nawierzchnia jezdni będzie wykonana na nowej
podbudowie, miejsca postojowe zostaną wybrukowane, a nawierzchnia
chodników wymieniona. Pojawią się
także nowe słupy z energooszczędnym oświetleniem. W związku z
tym, że nawierzchnia utwardzona
na ul. Szarych Szeregów po remoncie

będzie większa niż dotąd, konieczne
jest również zainstalowanie dodatkowych wpustów ulicznych do odprowadzania wód deszczowych. Koszt
inwestycji to suma około 930 tys. zł.
– Zgodnie z umową termin zakończenia prac to 9 września – informuje
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Knurów.
– W tej chwili nie ma obaw, że roboty

miałyby się przeciągnąć.
Na czas remontu konieczna jest
zmiana organizacji ruchu. Wyłączenie z ruchu całej ulicy byłoby zbyt
uciążliwe dla mieszkańców, toteż
będzie się to odbywać „po kawałku”,
w trzech etapach, kiedy będą kolejno
zamykane poszczególne odcinki
ulicy.
Tekst i foto: MiNa

Najpierw analiza realizacyjna, potem – ewentualne decyzje dotyczące
poprawy klimatu akustycznego w rejonie zabudowy mieszkaniowej na
odcinku autostrady A-1 Sośnica-Bełk – odpowiada Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
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czerwca, powrót – 7 lipca. Cena kolonii to 960 zł. Zapisy są prowadzone w
dni powszednie w godz. 9.00 – 15.00
w sekretariacie knurowskiego MOPP
(al. Lipowa 12, tel. 32 2352713). Tam
też można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wyjazdu.
MiNa

de facto

ewentualnie w iV kwartale
środowisko, który określał m.in. tereny podlegające ochronie akustycznej
w otoczeniu drogi (wyznaczony na
podstawie analizy obowiązujących
wówczas planów zagospodarowania
przestrzennego), zasięgi oddziaływania hałasu, z także wskazywał
miejsca, w których należy wybudować
ekrany akustyczne oraz ich parametry
(w tym wysokość, długość i rodzaj),
• dokładną lokalizację oraz konstrukcję wybudowanych ekranów
akustycznych określono w zatwierdzonym przez Wojewodę Śląskiego
projekcie budowlanym,
• przy wyborze rodzaju ekranów
akustycznych kierowano się zarówno
ich parametrami fizycznymi – izolacyjność akustyczna oraz współczynnik pochłaniania dźwięku, ale również technicznymi – możliwościami
posadowienia konstrukcji na obiekcie
inżynierskim,
• dylatacje mostowe estakady nad
stawem Moczury posiadają stosowne atesty techniczne wydane przez
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
i zostały wykonane i zamontowane
zgodnie z projektem i specyfikacjami
technicznymi,
• obecnie, zgodnie z zapisami
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Wojewodę Śląskiego, znak ŚR-III-66130/A1/115/42/06
z dnia 14 grudnia 2006 r., opraco-

Są jeszcze 3 wolne miejsca na
atrakcyjny, dwutygodniowy wyjazd
kolonijny do nadmorskich Rowów,
organizowany przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Oferta jest
kierowana do uczniów knurowskich
szkół (absolwentów klas III i starszych). Wyjazd już niebawem – 24

Knurów

Knurów. GddKia o hałaSie przy a-1

Sprawę hałasu przy autostradzie
A-1, na którego uciążliwość skarżą się
mieszkańcy okolic stawu Moczury,
poruszaliśmy w jednym z ostatnich
wydań Przeglądu [Sielanka przy A-1?,
nr 21/2011 PL]. Na problem zwrócił
nam uwagę Tomasz Borkowski, który
wraz z rodziną mieszka w odległości
około 200 metrów od autostradowej
estakady. Hałas czyniony jest nie
tylko przez silniki samochodów, ale
i przez dylatacje mostowe. Problem zasygnalizowaliśmy Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zadaliśmy też kilka pytań
– o prawidłowość doboru i miejsca
ustawienia ekranów akustycznych,
a także prawidłowość parametrów
dylatacji na autostradowym wiadukcie. Pytaliśmy także o sugerowaną
przez Czytelnika możliwość usypania
wzdłuż autostrady wału ziemnego,
który odseparowałby Farskie Pola od
A-1. Wreszcie – o szanse na podjęcie
przez GDDKiA działań, które zlikwidowałyby problem hałasu dręczący
knurowian mieszkających w bliskim
sąsiedztwie autostrady.
Otrzymaliśmy odpowiedź. W
piśmie GDDKiA, podpisanym przez
dyrektora Departamentu Środowiska,
Pawła Mickiewicza, czytamy:
• na etapie przygotowania budowy autostrady A-1 na odcinku Sośnica-Bełk został opracowany raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

ostatnie miejsca
na wakacje z mopp!

wywana jest analiza porealizacyjna
przedmiotowego odcinka autostrady
A-1. Jej celem jest porównanie ustaleń
i wniosków zawartych w raporcie o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia w zakresie
hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza z rzeczywistym, zbadanym po
oddaniu inwestycji do użytkowania
oddziaływaniem przedsięwzięcia
na środowisko – w tym skuteczności
zastosowanych ekranów akustycznych. W przypadku stwierdzenia
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych
akustycznie wprowadzony zostanie
program naprawczy.
• nie jest możliwe usypanie wału
ziemnego od strony osiedla Farskie
Pola, gdyż estakada nad stawem
Moczury (zgodnie z ww. decyzją
środowiskową) pełni również funkcję
przejścia dla zwierząt i musi zachować
drożność korytarza ekologicznego.
Mając na uwad ze pow yższe
informuję, że ewentualne decyzje w
zakresie poprawy klimatu akustycznego w rejonie zabudowy mieszkaniowej na odcinku autostrady A-1
Sośnica-Bełk zostaną podjęte w IV
kw. Bieżącego roku, po opracowaniu
analizy realizacyjnej – pisze dyrektor
Mickiewicz.
MiNa

Redakcja gazetki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie „De facto”
zachęca do lektury najnowszego numeru.
Aneta Szulc, Natalia Grotowska i Klaudia
Gryglas przygotowały wiele ciekawych
tekstów, m.in. o wygranej szkoły w
„Chat(d)erskiej Prezydencji”. Oprócz
tego wiele relacji z imprez szkolnych,
a dla „moli książkowych” opowiadanie „Gdy komputery zastąpiły ludzi”.
Gazetka dostępna pod adresem: www.
redakcja.mam.media.pl/paper/preview/
de-facto/11/5/3/
/g/

GLiwicE. sEsja rady PowiaTu GLiwicKiEGo

absolutorium na głosy

Na czwartek, 16 czerwca, zaplanowane
są obrady Rady Powiatu Gliwickiego.
Najważniejszym punktem jest
głosowanie radnych nad absolutorium
dla zarządu powiatu za 2010 rok
Sesja rozpocznie się o godz. 15.
W porządku obrad sesji znalazło
się 25 punktów. Radni zapoznają
się m.in. z projektami infrastrukturalnymi realizowanymi przez
Powiat Gliwicki, dofinansowanymi
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Poznają też szczegóły
wspierania rozwoju uczniów szkół
powiatu poprzez realizowane projekty dofinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Na sesję przygotowano 10 projektów uchwał. Trzy z nich dotyczą
zaopiniowania zmian dokonywanych

w placówkach służby zdrowia w...
Szczecinie, Cieszynie i Głuchołazach. Kolejne dwie uchwały służą
powołaniu dwóch rad społecznych:
SP ZOZ Szpitala Powiatowego z
siedzibą w Pyskowicach oraz ZOZ-u
w Knurowie.
Głosowanie nad absolutorium
poprzedzi m.in. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu i
sprawozdania finansowego powiatu
za ubiegły rok oraz informacji o
stanie mienia powiatu.
/sisp, bw/
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aktualności
ogłoszenie

Foto: Bogusław Wilk

Zwiastunem zmian są nowe
znaki drogowe - zaczną
obowiązywać od soboty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Knurów. Szykują się spore zmiany na ul. Dworcowej

Pojawią się wysepki,
znikną ciężarówki
Przez najbliższe dni na ul. Dworcowej uwijać się będą
drogowcy. W ciągu dwóch tygodni droga zmieni się
bardziej niż przez ostatnie 20 lat...
Wojewódzkich. Kopalnia tłumaczyła
się trudnością w znalezieniu miejsca,
gdzie ciężarówki mogłyby oczekiwać
na załadunek. Zarządca drogi odsyłał
do służb porządkowych w przypadkach naruszenia prawa drogowego.
Policjanci i strażnicy miejscy przekonywali, że nie mogą zajmować się
tylko tą częścią miasta. Kółko się
zamykało. Do teraz...
Przełom nastąpił, gdy miasto
udostępniło kopalni teren zlokalizowany przy estakadzie autostrady A-1.
Do niedawna mieściło się tam zaplecze firmy J&P Avax, wykonawcy
autostrady. Obecnie, w razie potrzeby, w tym miejscu mogą zaparkować
pojazdy czekające na węgiel.
Uwolnioną od ciężarówek Dworcową zajmą się drogowcy. – Na mocy
zawartego porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg
wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach przystępuje do
wprowadzenia zmiany organizacji
ruchu w rejonie kopalni przy drodze
wojewódzkiej nr 921 w Knurowie
– mówi Jan Osman, dyrektor ZDP.
Początek prac zaplanowano na
sobotę, 18 czerwca. Pierwsze znaki,
zapowiedź robót, stanęły już we wto-

rek. – W ciągu najbliższych kilkunastu dni zadanie zostanie rozpoczęte
– zapewnia dyrektor Osman.
Oznacza to, że na środku jezdni
– w rejonie skrzyżowań - powstaną
wysepki z charakterystycznymi pylonami (słupkami). Pojawi się nowe
oznakowanie poziome i pionowe.
- Wykonawcą prac jest gliwickie
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów – dodaje dyrektor ZDP.
– Docelowo na ich realizację przewidziano 60 tys. zł.
Skutkiem wprowadzonych zmian
będzie m.in. zakaz parkowania na
jezdni. Obraz stojących wzdłuż stadionu ciężarówek powinien przejść
do historii.
Z informacji uzyskanych przez
Przegląd wynika, że miasto udostępnia kopalni teren przy estakadzie na
trzy lata (na więcej nie pozwalają
przepisy; po tym okresie działka
prawdopodobnie zostanie wystawiona na sprzedaż). To czas, który
daje zakładowi szansę znalezienia
docelowego rozwiązania sytuacji z
ciężarówkami. Poprzednie lata pokazały, że to zadanie niełatwe. Niestety,
na pewno też kosztowne...
/bw/

Foto: Archiwum PL

Powyższe zdanie nie jest prawdziwe, jeśli uwzględnić dwa ronda
(pierwsze przy kościele, noszące
imię Jana Pawła II, i drugie, mniejsze - przy autostradzie), które w
ostatnich latach stały się symbolami
nowoczesnych przemian komunikacyjnych w Knurowie. Gdy jednak
wziąć pod uwagę wyłącznie odcinek
pomiędzy ul. Pocztową a „małym”
rondem, wówczas trudno o lepszy
przykład drogowej stagnacji. Co
istotne: na drodze wojewódzkiej jednym z najważniejszych lokalnych
traktów - administrowanej przez
marszałka.
Jaskrawym symbolem zastoju stały się ciężarówki parkujące
wzdłuż boiska treningowego Concordii, oczekujące na załadunek węgla
na pobliskiej wadze KWK Knurów.
Obecność ciężarówek mogła cieszyć
księgowego kopalni, ale zarazem
doprowadzała do furii kierowców
przemierzających ten fragment ul.
Dworcowej.
- Szlag mnie trafia, gdy mam tędy
jechać, bo nigdy nie wiem, czy kto
nie wylezie zza stojącego auta – podobnego rodzaju opinie przez lata
publikowaliśmy na naszych łamach.
– Omijając te zawalidrogi trzeba
zjechać na przeciwległy pas, wręcz
prosząc się o „czołówkę” z autami
nadjeżdżającymi z przeciwka.
Mieszkający po sąsiedzku knurowianie skarżyli się na kierowców
ciężarówek, którzy oczekując po kilka dni na załadunek mieli problemy z
zachowaniem elementarnej higieny.
Zapchane przez tygodnie ciągnikami i przyczepami pobocze jezdni
oblepiało błoto, którego – dopóki
pojazdy stały – służby komunalne
posprzątać nie mogły. – W kurzu,
który rozwiewa wiatr, może siedzieć
niejedna zaraza! – alarmowali nas
Czytelnicy domagając się ucywilizowania sytuacji.
Ta wydawała się nie do rozwiązania. Miasto, mając w pamięci zastrzeżenia mieszkańców, naciskało w
tej sprawie na kopalnię i Zarząd Dróg

Widok ciężarówek okupujących tygodniami ul. Dworcową
towarzyszy knurowianom prawie dwie dekady
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Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w czerwcu 2011 r. zakończy
realizację projektów „POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ IIA – aktywizacja i integracja
społeczna osób z niepełnosprawnością
intelektualną w Gminie Gierałtowice”
oraz „POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ IIB – aktywizacja i integracja społeczna osób
z niepełnosprawnością intelektualną w
Gminie Gierałtowice” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji
społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Oba projekty są realizowane w okresie od 03.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
W projekcie „POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ IIA… objęto wsparciem 7 osób
z niepełnosprawnością intelektualną
zamieszkujących Gminę Gierałtowice.
Zajęcia odbywają się co sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach.
Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego objęto
wsparciem osoby z niepełnosprawnością
intelektualną przebywające na co dzień
w domu, które z różnych przyczyn nie
zakwalifikowały się do terapii zorganizowanej, głównie ze względu na brak miejsc
w ośrodkach dla nich przeznaczonych.
Podstawow ym celem projek tu
„POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ IIA …” jest
zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
osób z niepe ł nosprawnością
intelektualną w
lokalnym śro dowisku Gminy
Gierałtowice. W
projekcie przeprowadzono cykl
18 war s z t atów
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
mających na celu
aktywizację społeczno-zawodową oraz integrację społeczną w grupie i środowisku lokalnym
uczestników projektu poprzez pracę
nad ich uspołecznieniem i usamodzielnieniem. Ponadto założeniem projektu
jest dążenie do wszechstronnego rozwoju poprzez rozwijanie zainteresowań
i zachęcenie do aktywności włącznie
z aktywizacją zawodową. Cele zostały
osiągnięte m.in. poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjno-poznawczych,
plastycznych, technicznych, treningów
gimnastyki ogólnorozwojowej, treningów
umiejętności praktycznych z zakresu
ogrodnictwa, rękodzielnictwa oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. W
ramach projektu przeprowadzono diagnozy neurologopedyczne uczestników
projektu ze względu na niski poziom
umiejętności komunikacyjnych, który
stanowi barierę w komunikowaniu się z
otoczeniem.
Chcąc osiągnąć jak najlepsze rezultaty pracy każdy uczestnik jest pod
opieką jednego oligofrenopedagoga.
Zindywidualizowane zajęcia dla osoby
niepełnosprawnej w ramach grupy
są niezwykle istotne ze względu na
możliwość osiągnięcia jak najlepszego
rezultatu, zmierzającego w kierunku
zwiększenia socjalizacji w życiu codziennym. W warunkach placówek dla
osób niepełnosprawnych taki komfort
pracy jest nieosiągalny.
Drugi, komplementarny projekt „POZNAJĘ PR ZYJACIÓŁ IIB…” został
stworzony z myślą o rodzinach osób
z niepełnosprawnością intelektualną,
którego celem projektu jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością
intelektualną w lokalnym środowisku
Gminy Gierałtowice poprzez wsparcie

dla ich rodzin i opiekunów, których udział
jest niezbędny do poprawy sytuacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną
– osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacji społecznozawodowej. W ramach projektu objęto
wsparciem 13 członków rodzin i opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących
Gminę Gierałtowice. Zajęcia odbywają
się w Chudowie, w salach świetlicowych
Parafii NMP Królowej Aniołów.
W ramach projektu zorganizowano
11 dwugodzinnych spotkań dla rodzin i
opiekunów osób z niepełnosprawnością
intelektualną: dwa wykłady z zakresu
prawa nt. różnych aspektów niepełnosprawności, jeden wykład nt. roli i znaczenia poprawy komunikacji społecznej
osób z deficytami intelektualnymi, siedem warsztatów TAI-CHI oraz wykład
podsumowujący rezultaty wypracowane
w ramach projektu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas
zajęć dla członków rodzin zapewniono
opiekę nad ich osobami zależnymi, finansowaną w ramach niniejszego projektu
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. W tym czasie prowadzono
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz
z zakresu logorytmiki, a także treningi
gimnastyki ogólnorozwojowej dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Ponadto w ramach niniejszego projektu
zorganizowano 3-dniowy wyjazd integracyjny dla rodzin
do Brennej, wyjazd do kina oraz
Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego.
Wszystkie formy
wsparcia mają na
celu stworzenie
warunków do pełnej integracji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością
intelektualną oraz
poprawę jakości
życia ich rodzin borykających się na co
dzień z różnego typu barierami. Są to
zarówno bariery komunikacyjne, utrudniające osobom z niepełnosprawnością
intelektualną kontakty m.in. z rówieśnikami, jak również bariery instytucjonalne
tj. brak odpowiednich placówek leczniczych, rehabilitacyjnych i oświatowych.
Poważnym problemem są także bariery
prawne, czyli brak odpowiednich przepisów umożliwiających integrację.
O ba projek t y s ą kont ynuac ją
ubieg ł orocznego pr zedsięw zięcia
pn.„POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ – aktywizacja i integracja społeczna osób z
niepełnosprawnością intelektualną w
Gminie Gierałtowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji
Społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji”
zrealizowanego w okresie od 01.01.2010
r. do 30.06.2010 r. Projekt cieszył się
ogromnym zainteresowaniem, a rodziny
zgodnie podkreślały konieczność jego
kontynuacji w celu zwiększenia socjalizacji osób niepełnosprawnych i ich pełnej integracji w lokalnym środowisku.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną składa serdeczne podziękowania
dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury
w Gierałtowicach panu Pawłowi Rosickiemu oraz proboszczowi Parafii NMP
Królowej Aniołów w Chudowie księdzu
Januszowi Kwapiszewskiemu za nieodpłatny wynajem sal w celu realizacji
zajęć dla uczestników projektu.

Tekst: Ewa Dudzińska
Biuro projektu: ul. Szpitalna 8/404
44-190 Knurów
Tel. 0508 317 873, 0506 176 830
Organizacja Pożytku Publicznego
nr KRS 0000153196
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Czas na udomowienie
kNuRów. wAżą sIĘ lOsy BeZdOMNyCh

Bezdomni unikają całodobowych schronisk jak ognia, bo chcą być wolni...

- Nie jesteśmy aniołami - przyznaje bezdomny Mirosław. On i towarzysze
niedoli będą musieli niebawem opuścić Knurów, ponieważ noclegownia
prowadzona przez Caritas kończy działalność. - Kierują nas do schronisk
w Będzinie, Ustroniu Polanie, a przecież tutaj jest nasze miejsce, rodzina,
groby bliskich...
Od 11 lat Caritas prowadzi na
zlecenie gminy noclegownię dla bezdomnych. Realizacją tego zlecenia
zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezdomni martwią
się o swoją przyszłość, ponieważ z
końcem czerwca wygasa półroczna
umowa na prowadzenie noclegowni w Knurowie. W poprzednich
latach ich noclegowe status quo
kilkakrotnie wisiało na włosku. Za
każdym razem ostateczne decyzje
były po ich myśli. - Trwał wtedy
okres ochronny dla bezdomnych
- podkreśla dyrektor knurowskiej
Caritas Aleksander Szendzielorz.
Tym razem jest inaczej...

ROZsIANI PO Śląsku

Do bezdomnych pocztą pantof lową doszła wiadomość, że szefostwo Caritas nie jest zainteresowane prowadzeniem noclegowni w
Knurowie. - Ponoć jeden przetarg
już się odbył i nie znalazł się chętny
- mówi zaniepokojony Mirosław,
który z trzema kolegami przyszedł
do naszej redakcji.
Panom „grozi” skierowanie do
okolicznych, całodobowych schronisk, ale nie przekonuje ich wizja
dachu nad głową przez 24 godziny i
dwóch lub trzech posiłków dziennie!
- Kierują nas do Ustronia Polany,
Będzina, Częstochowy i do Przegędzy, gdzie nie ma już miejsc. Więk-
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szość z nas to schorowani ludzie, po
sześćdziesiątce. Mamy w Knurowie
rodziny, ale nie stać ich, by wziąć
nas sobie na głowę. Tutaj znajdują
się nasze dokumentacje medyczne,
tu się leczymy. Nie chcemy się stąd
ruszać - mówią zgodnym chórem.
Zdaniem dy rektor MOPS w
Knurowie Małgorzaty Cisek-Sopel
problem schorowanych bezdomnych
można rozwiązać właśnie przez skierowanie ich do całodobowych schronisk. Placówek, w przeciwieństwie
do knurowskiej noclegowni, nie będą
musieli opuszczać z samego rana i
błąkać się całymi dniami po mieście.
- Tych z problemami zdrowotnymi
będziemy wspierać w kontynuowaniu
dalszego leczenia, także tu, w Knurowie - zapewnia.
Najbliższe schroniska dla bezdomnych znajdują się w Zabrzu,
Bojkowie i Przegędzy, jednak jak
informuje kierownik działu pomocy
środowiskowej i świadczeń w MOPS
Jolanta Bęben, w dwóch pierwszych
nie ma już wolnych miejsc. Bezdomni twierdzą, że schronisko w Przegędzy też ma komplet pensjonariuszy.
- Pozostaje wtedy Kędzierzyn-Koźle,
Będzin albo Dąbrowa Górnicza.
Skierowani tam bezdomni otrzymują
od nas zasiłek celowy na dojazd.

BeZ kONkuRsu

Bezdomnego Lecha dziwi poli-

tyka MOPS-u, który, jego zdaniem,
próbuje rozparcelować bezdomnych
po całym województwie, a kilku z
nich jest w trakcie kursów. - Jaki
był sens, żeby je zaczynać, skoro
do końca czerwca trzeba będzie je
przerwać? - pyta.
Małgorzata Cisek-Sopel zapewnia, że ci, którzy rozpoczęli szkolenia ukończą je, przez pół roku będą
utrzymywani przez MOPS, a w tym
czasie będą musieli znaleźć pracę i
mieszkanie.
O tym, że Caritas nie będzie
zainteresowana dalszym prowadzeniem noclegowni, dyrekcja MOPS-u
wiedziała, już w ubiegłym roku.
Mimo to, zdaniem dyrektora Szendzielorza, losem bezdomnych zainteresowała się dopiero w czerwcu.
- Sytuacja w noclegowni jest napięta. Proponowaliśmy, by pracownicy
socjalni spotkali się z bezdomnymi i
przedstawili dalszy plan działania.
Na początku czerwca z mojej inicjatywy odbyło się w MOPS-ie spotkanie z dyrektor Cisek-Sopel, podczas
którego raz jeszcze przedstawiłem
swoje stanowisko. Dyrektorka przyjęła je do wiadomości.
Kilka dni po spotkaniu dyrektor
Szendzielorz otrzymał pismo, w
którym MOPS pyta o dalsze prowadzenie noclegowni.
- Mamy pieniądze na f inansowanie noclegowni, jednak uzy-

skaliśmy odpowiedź, że Caritas
nie jest zainteresowany, ponieważ
przebranżawia się. To musiało kiedyś nastąpić, bezdomni mieli tego
świadomość - wyjaśnia dyrektor
Cisek-Sopel.
Na pytanie, dlaczego mimo to nie
rozpisano konkursu na prowadzenie
noclegowni, odpowiada: - Nie mamy
pewności, czy nie zgłosiłby się wtedy
oferent np. z Elbląga.
Szefostwo knurowskiej Caritas
dziwi takie podejście, zwłaszcza, że
w konkursie można zastrzec, że w
grę wchodzi np. najbliższa okolica.
Nie ukrywa natomiast, że nawet jeśli
konkurs zostałby rozpisany, ośrodek
nie złożyłby oferty.

INNyM sIĘ udAłO

Dyrektorka MOPS podkreśla,
że noclegownia nie jest elementem
stabilnego życia, a przez te kilkanaście lat bezdomni tak ją właśnie
traktowali.
Ci z kolei, kiedy ostateczna
decyzja zapadła, są w stanie przepracować na rzecz Car itasu 20
god zin t ygod niowo, byle t yl ko
noclegownia przetrwała. Bezdomni
Lech i Bogusław zwracają uwagę
na mnóstwo wolnych pomieszczeń
w budynku ośrodka, które mogliby
wyremontować i zagospodarować.
- Caritas oznacza miłosierdzie.
Za miesięczny pobyt w ich Domu
Seniora trzeba zapłacić 2100 zł. Od
kiedy ta instytucja nastawiona jest
na zysk? - pyta bezdomny Jerzy,
przywołując historię kolegi, który
tam trafił.
- Tak, był taki bezdomny, bardzo
schorowany człowiek, traktowany
przez swoich kolegów jak źródło do-

chodów, bo miał rentę. Trafił do nas
w bardzo ciężkim stanie, na własną
prośbę. Po prostu stać go na pobyt
w Domu Seniora - ripostuje dyrektor
Szendzielorz.
Bezdomnych w Knurowie jest
około 30. Mają od 20 do 65 lat. Najmłodsi spędzili dzieciństwo albo w
domach dziecka albo w rodzinach
zastępczych. Teraz wychowuje ich
ulica. Kilku z nich wróciło do normalnego życia. - Nie mamy z nimi
kontaktu, mieszkają pod Pilchowicami, w Knurowie, mają swoje
auta, czasem jak nas spotkają to
dadzą kilka groszy. Jeden, co ma
25 lat, wyjechał do Holandii, rzucił
picie - opowiadają bezdomni.
Mówią, że podjęcie pracy na
czarno i wynajęcie za kilkaset złotych mieszkania graniczy z cudem.
- Ja z moim zdrowiem odpadam na
wszystkich budowach, nawet przy
biurku nie mogę. Tak mi lekarz powiedział - mówi Bogusław.
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności nie przynosi
oczekiwanych efektów, mimo iż
MOPS zapewnia np. finansowanie
mieszkania przez określony okres,
zaś ex-bezdomny zobowiązuje się
do wizyt w biurze pracy czy też
powściągliwości w piciu alkoholu.
Chętnych brakuje.
Brak noclegowni w Knurowie
zaczyna motywować bezdomnych.
- Kilku zdecydowało się na przenosiny do całodobowych schronisk,
inni „udomawiają się” u swoich
dziewczyn, rodzin - dodaje dyrektor
Cisek-Sopel.
30 czer wca w yga sa u mowa
między MOPS a Caritas, jednak
Aleksander Szendzielorz zapewnia,
że noclegownia będ zie ot war ta
jeszcze przez 2-3 dni w trybie awaryjnym dla tych, którzy będą tego
potrzebować.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Cena wolności

Problem bezdomności w
Knurowie wielokrotnie gościł
na naszych łamach - zwłaszcza zimą poświęcaliśmy mu
dużo uwagi. Nie wszysc y
bezdomni korzystali z noclegowni. Ci, którzy nie potrafili zrezygnować z alkoholu,
koczowali po melinach, na
k lat k a c h s c h o d ow yc h, w
piwnicach. Unikają całodobowych schronisk jak ognia,
bo chcą być wolni. Do noclegowni przyjść mogą, ale nie
muszą. A placówkę trzeba
utrzymać, bez względu na
to, czy spędzą w noclegowni
jeden dzień w miesiącu czy
trzydzieści.
Dzienny koszt pobytu bezdomnego w noclegowni wraz
z ciepłym posiłkiem to 16
zł. Na utr zymanie miejsc
noclegowych w bieżąc ym
r oku zaplanowano k wotę
174 tys. zł.
W listopadzie ubiegłego
r o k u 47- l e t n i b e z d o m ny
zmarł w toi-toiu pr z y ul.
Kazimierza Wielkiego. Trzy
lata temu brygadzista ekipy budowlanej odkrył pod
barakowozem przy ul. Niepodległości zamarzniętego,
pijanego mężczyznę.
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Kontynuujemy na naszych łamach prezentację dzielnicowych Straży
Miejskiej w Knurowie
PeRsONAlIA

Poznaj swojego
dzielnicowego

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

Rejon 9
młodszy strażnik
Damian Stasiak
kontakt za pośrednictwem dyżurnego posterunku Straży Miejskiej tel.: 32 330 15 59; 32 339
22 37; tel. alarmowy 986

- Problemem tego rejonu są przede wszystkim śmieci. Konieczne są
częste kontrole, dotyczące wywozu nieczystości stałych i ciekłych – mówi
Damian Stasiak.

Rejon 10
młodszy specjalista
Franciszek Kostelecki
kontakt za pośrednictwem dyżurnego posterunku Straży Miejskiej
tel.: 32 330 15 58; 32 339 22 37;
tel. alarmowy 986; tel. kom. 694
495 211

Franciszek Kostelecki: - Częste są interwencje w parku przy Dworcowej,
dotyczące spożywania alkoholu, powtarza się zakłócanie porządku przy
sklepie nocnym. Regularnie powraca też problem dzikich wysypisk.

Rejony 11 i 12
młodszy strażnik
Radosław Essa
kontakt za pośrednictwem dyżurnego posterunku Straży Miejskiej
tel.: 32 330 15 58; 32 339 22 37;
tel. alarmowy 986; tel. kom. 694
495 212

- W tych rejonach nieśmiertelna jest kwestia śmieci, zwłaszcza przy garażach na ul. Powstańców. Do tego stary stadion na Krywałdzie – zanieczyszczony, chylący się ku upadkowi. Istnieje tu też problem bezdomnych psów,
które wałęsają się wszędzie – charakteryzuje swój obszar Radosław Essa.

Rejony 13 i 14
młodszy strażnik
Tomasz Legieżyński
kontakt za pośrednictwem dyżurnego posterunku Straży Miejskiej
tel.: 32 330 15 58; 32 339 22 37;
tel. alarmowy 986

- Bolączki tego terenu to spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
zaśmiecanie lasów, szkody górnicze na drogach (ul. Książenicka, Lignozy).
- mówi Tomasz Legieżyński.

kNuRów

wakacje z lwsM

dział Społeczno-Kulturalny LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie zaprasza dzieci i młodzież
do klubów osiedlowych w czasie wakacji
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.

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 - Bochnia (ko-
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Opis ulic na granicy Rejonu 9:
ul. Jęczmienna wraz z ogródkami działkowymi, ul. 1 Maja do skrzyżowania z
ul. Dworcową, ul. Dworcowa do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, ul. Sienkiewicza numery nieparzyste”, ulice: ks.
Koziełka (MG nr 1), Aleja Spacerowa,
Słoniny (MSP nr 1), Ogrodowa, Janty,
Kwitka, Klasztorna, Karłowicza, Brzechwy, Kossak-Szczuckiej, Moniuszki,
Łubinowa, Wrzosowa, Jaśminowa,
Chmielna, Akacjowa, Wolności, Plebiscytowa, Plac Powstańców Śląskich,
Dymka, Kard Hlonda, ks Jagły.
Opis ulic na granicy Rejonu 10:
ul. Kopalniana (po stronie ul. Spółdzielczej ), ul. Spółdzielcza, ul. Pocztowa, ul.
Żwirki i Wigury, ul. Prusa, ul. Wagowa,
ul. Dworcowa, ul. Sienkiewicza ( numery
parzyste ), rejon stawu „Moczury” do
granic miasta, ulice: Słoniny, Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Miarki, Kościuszki, Damrota, Moniuszki,
Rybna, Wyspiańskiego, Plater, Dębowa,
Poprzeczna, Astrów, Krucza, Graniczna,
Przemysłowa.

Opis ulic na granicy Rejonu 11 i 12:
ul Rybnicka (kompleks leśny „Zacisze”) ul. Michalskiego (MP nr 5
- Zespół Szkolno- Przedszkolny), ulice:
Sadowa, Powstańców, Jordana, Szkolna
(SP 3), Krótka, Zwycięstwa, Bojowa,
Jagielnia, Stawowa, Lignozy od mostu
do ul. Zwycięstwa, Korfantego, Ligonia, Ściegiennego, Szybowa, Leśna,
Zielona, Słoneczna, Starowiejska,
Nowy Dwór, Graniczna.

Opis ulic na granicy Rejonu 13 i 14:
ul. Książenicka, Aleja Piastów, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego (MP nr 3;
MSP nr 4, MG nr 4), ul. Żeromskiego,
ul. Parkowa, ul. Hugo Kołłątaja, ul.
Staszica, ul. Lignozy, ul. Sztygarska,
ul. Górnicza, ul. Wieczorka, rejon
rzeki „Bierawka” wraz z mostem na
ul. Lignozy włącznie.

palnia 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 miniat ur, 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

kNuRów. PRZy OkAZJI dNI kNuROwA...

Pozbędziesz się
elektrośmieci
W sobotę,18 czerwca, obędzie
się bezpłatna zbiórka elektrośmieci
- zużytego sprzętu komputerowego,
AGD, RTV, elektrycznego i elektronicznego.
Akcję organizuje firma PTH
Technika przy współudziale Urzędu
Miasta. Co ciekawe – i miłe – każdy
zdający niepotrzebny sprzęt otrzyma w rewanżu... upominek.
Organizatorzy zapewniają, że
istnieje możliwość odbioru sprzętu
wielkogabarytowego bezpośrednio
z posesji - po uprzednim uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym
(tel. 512 006 066).
/bw/

Zbiórka odbędzie się:
1. na placu 700-lecia w godz. 14-17;
2. w siedzibie firmy Komart przy ul. Szpitalnej 7 w godz. 10-13;
3. na parkingu przy ul. Staszica w Szczygłowicach w godz. 10-13.
tekst sponsorowany

20 lat z ReNAult

Firma Keller Sp. z o.o. działa na rynku usług motoryzacyjnych
od 1975 roku specjalizując się w sprzedaży oraz serwisowaniu
samochodów marki Renault. Od 1991 r. staliśmy się autoryzowanym
przedstawicielem handlowym koncernu Renault w dziedzinie
sprzedaży i serwisu nowych samochodów osobowych oraz dostawczych. Jednocześnie, zgodnie z potrzebami rynku, prowadzimy komis
samochodów używanych pozyskiwanych głównie w procesie
odkupu samochodu używanego przy zakupie nowego.
Jak wiadomo o wartości firmy stanowią przede wszystkim
zatrudnieni w niej ludzie. Dlatego firma Keller szczyci się stabilna
załogą, w pełni przeszkoloną zgodnie z kryteriami selektywności
Renault oraz stale zwiększającą swoją wiedzę merytoryczną
oraz praktyczną w czasie specjalistycznych szkoleń w Instytucie
Renault. Pot wierdzeniem tego faktu jest niewątpliwie
zwycięstwo w ogólnopolskim rankingu Salonów Renault
organizowanym przez magazyn „Auto Świat” w roku 2010.
Kolejnym przykładem sukcesu firmy jest zdobywane corocznie
od 8 lat pierwsze miejsce w grupie dealerów w dziedzinie
sprzedaży samochodów oraz usług finansowych.
Wieloletnia działalność na rynku jest dla Klienta gwarancją
rzetelności i pewności w starannym wykonaniu zadań, zaś posiadanie certyfikatu jakości ISO tę gwarancję potwierdza.
W dniach 18 -19 czer wca 2011 roku spotkacie nas
Państwo podczas dni Knurowa. Ta coroczna impreza
plenerowa to doskonała okazja i miejsce na zaprezentowanie
przez naszą firmę najnowszych modeli koncernu Renault.
dodatkowo, nasz w ykwalifikowany personel przekaże
ważne informacje
dot yczące zarówno
samochodów, jak
i możliwości ich finansowania przy zakupie
ratalnym.
Każdy chętny będzie
móg ł się umówić na
jazdę próbną wybranym
przez siebie modelem.
jednym z klientów, którzy nabyli samochód
w Firmie KELLER był prof. jerzy Buzek

Do zobaczenia
na placu
700-lecia
podczas
Dni Knurowa!
WWW.KELLER.GLIWICE.PL
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Szkoła dobrej roboty
wywiad

Na czas wakacji szkoły nie opustoszeją, bo opanują je ekipy robotników.
– Będą budować, modernizować, remontować, odnawiać i malować... –
wylicza wiceprezydent Knurowa Piotr Surówka. – Powracającym we wrześniu
nauczycielom i uczniom zmiany na pewno przypadną do gustu... Ale nie tylko
w szkołach sporo się zmieni – pracowicie będzie na obiektach MOSiR-u
Bogusław Wilk: - Rozpoczęła
się modernizacja hali MOSiR-u
w Szczygłowicach. Jakie zmiany
czekają ten obiekt?
Piotr
Surówka,
zastępca
prezydenta
K nu rowa:
- To spore
zadanie,
którego realizacja jest
rozłożona
na lata 20112012. Obejmie halę i pływalnię. W tym roku
zaplanowano wykonanie izolacji
cieplnej ścian, docieplenie dachu
oraz wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej. W pływalni zostanie zamontowany podwieszany sufit.
W przyszłym roku prace koncentrować się będą na instalacji c.
o. i wentylacji mechanicznej. W hali
zostanie położony nowy parkiet.
Oprócz wymienionych, głównych
robót, prowadzone będą też prace
konserwatorskie (m.in. odświeżanie
i malowanie).
- Jaki jest koszt inwestycji?
Skąd pieniądze na jej realizację?
- Całość inwestycji pochłonie
około 5,7 mln zł. Ale z tej kwoty 3,5
mln zł pochodzi z umorzenia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, a 400 tys. zł to dotacja z
WFOŚiGW. Innymi słowy: z budżetu
miasta zapłacimy około 1,8 mln zł,
natomiast aż 3,9 mln zł to pieniądze
pozyskane. To bardzo znacząca
kwota...
- Pisaliśmy na Przeglądowych
łamach o planach związanych z
budową siłowni „pod chmurką” w
rejonie Oczka Wodnego...
- To świeży pomysł. Nowy obiekt
ma stanąć w sąsiedztwie kompleksu
boisk Orlik i górki saneczkowej. Na
kilkunastu stanowiskach do dyspozycji ćwiczących będą m.in. rowerki,
Inwestycje oświatowe podczas
wakacji 2011 r.
• Modernizacja budynku MSP-2
– 982 tys. zł;
• termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola Wesołe Nutki
– 680 tys. zł;
• modernizacja kuchni w MP-13
– 567 tys. zł
• wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MG-3 (I etap) – 362
tys. zł;
• utworzenie placu szkolnego placu zabaw przy MSP-2 w ramach
programu „Radosna szkoła” – 230
tys. zł;
• wymiana instalacji c.o. w MSP-4
– 210 tys. zł;
• modernizacja kuchni w MP-2
– 210 tys. zł;
• dokończenie budowy wielofunkcyjnego boiska przy MSP-3 – 144
tys. zł.
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trenażery nóg i rąk, krzesełko do
wyciskania, drążki do podciągania
się. Realizacją tego przedsięwzięcia
zajmuje się Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i MOSiR.
- Ile będzie kosztować wykonanie siłowni?
- W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 60 tys. zł.
- Zbliżają się wakacje. To dla

sobie czas na sobotni wieczór, by
posłuchać gwiazdy „Dni...”, czyli
zespół Kombii, a potem zobaczyć
wspaniały pokaz sztucznych ogni. W
niedzielę artystycznym magnesem
będzie Danzel oraz piękna i utalentowana Aleksandra Szwed. Zresztą
wszyscy wykonawcy, którzy pojawią
się na scenie na Placu 700-lecia, zasługują na uwagę, podziw i – jestem
przekonany – na brawa po swoich
występach. Równie fascynująco wygląda zestaw imprez towarzyszących.
Wspaniałe motocykle i zabytkowe
pojazdy, efektowne pokazy sportów
walk, ekspozycja militariów, gry i
konkursy, emocjonujące rozgrywki

programu „Radosna szkoła”). W
szczygłowickiej „Czwórce” zostanie
wymieniona instalacja c. o. Podobnie w gimnazjum nr 3, gdzie ponadto robotnicy wstawią nowe okna.
Oczekiwanej finalizacji doczeka
się boisko przy szkolnym zespole w
Krywałdzie. Nie do poznania zmienią się też kuchnie w przedszkolnej
„Trzynastce” i „Dwójce”.

W Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Nutki” prace
prowadzone są na razie wewnątrz budynku – później przyjdzie
kolej na ściany zewnętrzne
sportowe – to naprawdę zapowiedź
świetnej zabawy.
- Wybiera się Pan?
- Oczywiście. Jestem przekonany, że to będą piękne „Dni...” dla
ich wszystkich uczestników. Jeszcze
raz gorąco polecam i serdecznie
zapraszam w imieniu wszystkich
organizatorów. A ponieważ, jak
wcześniej wspomnieliśmy, zbliża
się czas wakacji dla społeczności
szkolnej, życzę wszystkim uczniom
oraz pracownikom oświaty udanego
wypoczynku i wielu wspaniałych
atrakcji. Niechaj „Dni Knurowa”
staną się efektownym
początkiem pięknego
– i mam nadzieję, słonecznego – lata.

Termomodernizacja hali ruszyła „z kopyta” – w nieco ponad rok
obiekt zmieni się diametralnie
szkół dobra okazja, by co nieco
wyremontować...
- Istotnie. Tak będzie i tym razem.
Wbrew pozorom nie będą to drobne
prace, o czym świadczy spora kwota
– prawie 3,4 mln zł - przeznaczona na
wakacyjne inwestycje oświatowe.
- Co za te pieniądze zostanie
zrobione?
- Mieszkańcy Szczygłowic na
pewno zauważą znaczącą zmianę
w budynku Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki”. Usytuowany
w sąsiedztwie hali MOSiR-u obiekt
zostanie poddany termomodernizacji. Przemianie ulegnie budynek
szkolnej „Dwójki” – na jej modernizację przeznaczamy prawie milion
złotych. A to nie wszystko, bowiem
na zewnątrz placówki powstanie
nowoczesny plac zabaw (w ramach

- Sporo. Czy to wszystko?
- Niezupełnie, jako że wymieniłem
jedynie najważniejsze inwestycje. Ta
lista nie wyczerpuje wszystkich wakacyjnych prac w placówkach. Ich
dyrekcje mają też bowiem w planach
wiele innych czynności, m.in. drobne
prace remontowe, odmalowywanie
i odświeżanie pomieszczeń. Zapewniam, że w wakacje nasze placówki
będą tętnić życiem...
- Zbliżają się Dni Knurowa. Co
Pan, reprezentując organizujący
imprezę samorząd, poleciłby knurowianom i gościom w najbliższy
weekend?
- Wszystko (śmiech)! A poważnie mówiąc: program jest bogaty i
urozmaicony, przygotowany tak, by
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Myślę, że sporo osób rezerwuje

Tekst i foto:
Bogusław Wilk
Kiedy zdjęto starą elewację, okazało się, że wiele cegieł tworzących ścianę hali oznaczonych jest
górniczymi emblematami
reklama

reklama
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Od sierpnia droższe bilety
Stało się - większość prezydentów i radnych wchodzących
w skład Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
zagłosowała za przyjęciem nowej taryfy...

Odetchnąć z ulgą mogą jedynie
pasażerowie po 70. roku życia. Projekt
odebrania im prawa do darmowych
przejazdów przepadł. Jednak cały
ciężar podwyżek spadł teraz na najwierniejszych pasażerów komunikacji miejskiej, korzystających z biletów
okresowych. Te zdrożeją średnio o 15
proc. (wszystkie o 11,7 proc.)!
Bilety jednorazowe, za które
obecnie płacimy: 2,60 zł ( jedno
miasto), 3 zł (dwa miasta) i 4 zł (trzy

miasta i więcej), będą kosztować odpowiednio 2,80 (wzrost o 7,7 proc.),
3,40 (wzrost o 13,3 proc.) i 4,20 zł
(wzrost o 5 proc.).
Zdaniem rzeczniczki KZK GOP
Anny Koteras zmiany w taryfie spowodował przede wszystkim wzrost
inflacji, cen VAT-u i paliw. Utrzymanie dotychczasowych cen biletów było
niemożliwe, ponieważ wiązałoby się
ze zwiększeniem gminnych składek
do KZK GOP. O ile w poprzednim
głosowaniu projekt podwyżek przepadł, tym razem członkowie zgromadzenia, w trosce o swoje budżety,
przychylili się do nowej taryfy.
Na tym nie koniec. Przewodni-

rozmaitości
czący KZK GOP Roman Urbańczyk
zapowiedział, że pasażerowie będą
musieli przyzwyczaić się do kolejnych, corocznych podwyżek cen
biletów.
Pod koniec maja pisaliśmy o
pomyśle wprowadzenia taryfy czasowej, która byłaby dla pasażerów wygodniejsza i tańsza. Zarząd twierdził
wówczas, że obowiązująca taryfa
strefowa jest najlepszą z możliwych.
- Jesteśmy zdania, żeby obowiązywała jedna, w miarę przejrzysta
taryfa. Jeżeli zaczniemy wprowadzać
kolejne opcje, wszystko stanie się
bardziej skomplikowane - mówiła
wtedy rzeczniczka KZK GOP.
Zdecydowane stanowisko spółki uległo jednak zmianie. Taryfa
czasowa zostanie wprowadzona na
początku 2012 roku.

/pg/, foto: Dawid Ciepliński

Knurów

Liderka idzie do szkoły

Bilety miesięczne imienne, bilet miesięczny autobusowo-tramwajowy (na
jedno miasto): 108 zł.
Bilet miesięczny autobusowo-tramwajowy (dwa miasta i więcej): 128 zł.
Bilet miesięczny autobusowy lub tramwajowy (jedno miasto): 96 zł.
Bilet miesięczny autobusowy lub tramwajowy (dwa miasta i więcej): 116 zł.
Bilet kwartalny (na jedno miasto): 276 zł.
Bilet kwartalny (na dwa miasta i więcej): 324 zł.
Bilety na okaziciela: (24-godziny)-14 zł, (48-godzinny) -24 zł, (5-dniowy)36 zł, (7-dniowy) - 42 zł, (14-dniowy) - 76 zł, (miesięczny)-150 zł.
Bilet miesięczny szkolny: 42 zł.
Bilet wakacyjny: 220 zł.

Do trzech razy sztuka – Aneta Nowak, knurowianka i prezes
Stowarzyszenia Cztery Pory Roku będzie doskonalić umiejętności
w prestiżowej Szkole Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Startowała po raz trzeci – i w
końcu się udało. Nie jest łatwo zakwalifikować się do programu Liderzy PAFW, ale konsekwencja i upór
Anety Nowak zostały nagrodzone.
Prezes Stowarzyszenia Cztery Pory
Roku była w tym roku jedyną osobą
z Knurowa starającą się o udział w
programie.

Chudów. Unikalna lekcja historii i śląskości rozbudza wyobraźnię...

Wstąp do Izby łod Starki
Akcja „Izba łod Starki Dzieciom”
polega na bezpłatnym udostępnieniu
izby szkołom i młodzieży w każdą
środę w maju i czerwcu.
- Zainteresowanie rośnie z tygodnia
na tydzień, o czym dobitnie świadczą
tłumy uczniów odwiedzających izbę w
środy – nie kryje satysfakcji koordynatorka akcji - podinspektor Agnieszka
Nowak z Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich w Urzędzie
Gminy Gierałtowice. – Jedyna w swoim rodzaju lekcja historii rozbudziła
wśród małych turystów zaciekawienie.
Wielokrotnie zdarzało się, że dzieci
rozpoznawały na zdjęciach w izbie...
swoich pradziadków. To jeszcze bardziej dopingowało je do zadawania pytań i chęci poznania dawnych czasów.
Spędzone w Izbie łod Starki chwile
są wyjątkowe także dzięki wspaniałej
gospodyni – Monice Organiściok, Ślązaczce Roku 1993. To za sprawą pani
Moniki izba powstała. - I to właśnie
dzięki niej ma swój niepowtarzalny
urok – zapewniają turyści, którzy
mieli okazję zwiedzić śląskie wnętrza
w budynku Starej Szkoły przy ul.
Szkolnej 54 w Chudowie.
Monika Organiściok potrafi niestrudzenie opowiadać o Śląsku, jego
tradycjach, zwyczajach, niezwykłych

Foto: Archiwum UG Gierałtowice

W maju przeszło pół tysiąca młodych gości odwiedziło Izbę
łod Starki. Do Chudowa ściągnęły ich unikalne eksponaty,
smakowity kołocz i barwne opowieści Moniki Organiściok,
laureatki konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”

- Zachęcam wszystkie osoby, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności liderskie, aby spróbowały
skorzystać z możliwości, jakie daje
Szkoła Liderów – namawia Nowak.
– Nie jest łatwo się dostać, ale spróbować warto.
Uczestnicy i absolwenci Szkoły
Liderów to działacze lokalnych i
ogólnopolskich organizacji pozarządowych, radni, wójtowie, burmistrzowie, a także nauczyciele,
dyrektorzy szkół i domów kultury,
przedsiębiorcy.
Chęć udziału zgłasza się za pośrednictwem strony www.liderzy.pl ,
trzeba odpowiedzieć na 20 pytań, dołączyć CV i list motywacyjny, a także
dwa listy rekomendacyjne (starania
Anety Nowak wsparł m.in. prezydent
Adam Rams). Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, przychodzi czas
na rozmowę rekrutacyjną.
- Musiałam powiedzieć, dlaczego
chcę brać w tym udział. Padały też
pytania dotyczące mojej dotychczas
zdobytej wiedzy na ten temat – relacjonuje knurowianka.
Miarą sukcesu knurowskiej liderki jest fakt, że do programu

aplikowało 271 osób, z czego dostało
się 46.
Program potrwa rok – od czerwca do czerwca. W planach są 4 zjazdy na warsztatach liderskich oraz
comiesięczne spotkania z tutorem
– osobą doświadczoną w działaniu,
która czuwa nad tym, aby adept
Szkoły Liderów działał jak najlepiej.
Tutor sam regularnie odwiedza instytucję, obserwuje, a w razie potrzeby
wkracza do akcji, służy radą, jest
w stałym kontakcie telefonicznym
i elektronicznym. Uczestnicy biorą
też udział w wizytach studyjnych
organizowanych przez absolwentów
poprzednich edycji, co dodatkowo
poszerza sieć współpracy i wymiany
doświadczeń. Wszystko po to, aby
liderzy byli silni, świadomi swoich
kompetencji i możliwości – i aby ich
działania na rzecz lokalnych społeczności były skuteczne.
Uczestnictwo w programie jest
bezpłatne, toteż tym bardziej warto
się o nie ubiegać. Może do przyszłorocznej edycji zgłosi się więcej
chętnych z Knurowa i okolic.
MiNa

reklama

Monika Organiściok potrafi zafascynować dzieci opowieściami
o Śląsku sprzed wieków
miejscach i wyjątkowych ludziach.
Jej słowa działają na wyobraźnię.
Tym mocniej, że padają we wnętrzach
ubogaconych przedmiotami sprzed
ponad 100 lat. Mające wartość zabytkową rzeczy służyły przed wiekami
dziadkom i pradziadkom.
- W Izbie panuje atmosfera „jak
u Babci” – mówi Agnieszka Nowak.
- Na dzieci czeka poczęstunek kołoczem
z Piekarni Cukierni Łucjana Mryki z
Paniówek oraz serkami z Mleczarni
„Jogser” z Sosnowca. Otrzymują również
prezenty - naklejki, kolorowanki i inne
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drobiazgi. Po wizycie dzieci jak i całe
szkoły mogą brać udział w konkursach.
Szczegóły znaleźć można w internecie na Facebooku, profil: Izba łod Starki.
Przypomnijmy, że Izba łod Starki
zwyciężyła w kategorii ,,Najlepsze
przedsięwzięcie Odnowy Wsi” w
konkursie ,,Piękna Wieś Województwa Śląskiego” - edycja z 2005 r.
Zainteresowani odwiedzinami w
izbie uzyskają dodatkowe informacje pod nr. tel. 32 238 69 75 lub 603
337 743.

/bw/
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Knurów

Foto: Archiwum MP-7

Razem na pikniku

Było mnóstwo atrakcji i prawdziwie rodzinna atmosfera
– w zeszły piątek dzieci i dorośli bawili się na
Integracyjnym Pikniku Powiatowym zorganizowanym przez
Zespół Szkół Specjalnych
W piątkowe przedpołudnie na
boisku Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 wiele się działo za sprawą pikniku przygotowanego przez Zespół
Szkół Specjalnych. Na chętnych czekały rozmaite konkurencje sportowe
(zwycięzców nagradzano). Hitem
były rehabilitacyjne rowery trójkołowe – wbrew pozorom nie każdy,
kto umie jeździć na typowym dwukołowcu, poradzi sobie na trzech
kółkach. Na stoiskach cieszyły oczy
drobiazgi będące owocem pracy
uczniów – kartki okolicznościowe,
wyroby ceramiczne, domowe wypieki wykonane z pomocą rodziców.
Miłośnicy słodyczy mogli samodzielnie ukręcić sobie watę cukrową
albo zamoczyć ciastko w fontannie
z czekoladą. Kto chciał poeksperymentować z wyglądem, mógł skorzystać z okazji malowania twarzy
albo odwiedzić salon fryzjerski.
Piknik jest nową formułą podobnych przedsięwzięć, jakie ZSS
organizował corocznie w czerwcu
w ramach Dnia Sportu. O ile w
ubiegłych latach zabawa odbywała
się w zamkniętym gronie szkolnej
społeczności, tym razem na imprezę
oprócz rodziców uczniów zaproszono także dzieci z zaprzyjaźnionych placówek – Miejskiej Szkoły
Podstawowej n r 2 i Miejskiego
Przedszkola nr 13, a także uczniów

Jak na festyn rodzinny przystało, świetnie bawili się zarówno
dorośli, jak i ich pociechy

Knurów

Witajcie
w naszej bajce

Pod tytułowym hasłem kryje się wspaniała
zabawa uczestników festynu rodzinnego
w przedszkolnej „Siódemce”

Na pikniku każdy mógł się czymś wykazać
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
(są wśród nich absolwenci ZSS).
Honorowy patronat objął starosta
powiatowy Michał Nieszporek. Z
budżetu powiatu pochodziła też lwia
część środków na sfinansowanie
imprezy.
– To dopiero początki, będziemy
z roku na rok udoskonalali naszą
imprezę – zapowiada Grażyna Góralczyk, dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Knurowie. – Takie
luźne zawody sportowe są dla naszych dzieci idealne – nie ma tu
przegranych, za to każdy może się

czymś wykazać. Wszystkim spodobała się także otwarta formuła pikniku
– dodaje dyrektor.
Nad organizacją czuwali nauczyciele: Agnieszka Buczek, Aleksandra
Żelichowska i Mirosław Gmyz.
Jednak, ponieważ przedsięwzięcie
było poważne, w jego przygotowanie
włączyli się wszyscy nauczyciele,
rodzice uczniów, a nawet rodzice
nauczycieli (to oni podjęli się obsługi
grilla z kiełbaskami!).

Impreza ściągnęła wielu rodziców przedszkolaków. Niektórzy z
dorosłych z trudem rozpoznawali
swoich milusińskich przebranych
za bohaterów baśni i kreskówek.
Dzieci, pod kierunkiem Reginy
Powiecki i Gabrieli Cieślik, wodziły rej oddając się bez reszty
rozrywce. Przebojem okazało
się „Koło fortuny”, fanów miały
kręgle i... „połykacz piłeczek”,
wiecznie oblężony był dmuchany
zamek. Wielość zabaw nie przeszkodziła małym gospodarzom

Tekst i foto:
Mirella Napolska

pochwalić się przed rodzicami
umiejętnościami tanecznymi i
artystycznymi.
Dzień Dziecka maluchy uczciły na sportowo – zawodami. Były
strzały do bramki, slalom, przeciąganie liny, skoki z woreczkiem,
a nawet wyścigi „wiewiórek”
z szyszką. Mistrzowską formę
potwierdziły dyplomy i medale
wręczone przez dyrektor Grażynę
Misztalewską.
Violetta Jaworska

Knurów. Komart zaprasza na Dni Otwarte Składowiska – przyjedź, zobacz, sprawdź...

Czy można śmiecić na wysypisku

Obchodząca w tym roku 20-lecie działalności spółka Komart zaprasza na
Dni Otwarte Składowiska. Sobota, 18 czerwca, zapowiada się szczególnie
ciekawie...

Wymień papier na drzewko

Osoby, które w sobotę 18 czerwca dostarczą do siedziby Komartu

Foto: Bogusław Wilk

przy ul. Szpitalnej 7 przynajmniej 5
kg makulatury, otrzymają w zamian
drzewko. – Tego dnia w godzinach
10-13 przewidziany jest specjalny
konkurs dla dzieci – dodaje prezes
Różański.
Zainteresowani odwiedzinami
na składowisku bądź udziałem w imprezach towarzyszących „Dniom...”
mogą uzyskać dodatkowe informacje
telefonicznie (32 235 11 83) lub w
siedzibie firmy.
/bw/

Afrykańskie Kozy - taki obrazek na wysypisku potrafi zaskoczyć

Nowoczesna sortownia potrafi zaciekawić nie tylko specjalistów
z branży

Świat barw

Nader atrakcyjnie zapowiada się
konkurs graffiti. – To bardzo atrakcyjna forma ekspresji i przekazu
– mówi prezes Różański. - Każdemu
z twórców udostępnimy fragment
specjalnej ściany w sortowni, powierzchnię o wymiarach 3 x 3 m. To
wymiar wyjściowy, bo w przypadku
szczególnie interesujących obrazów
będzie możliwość zwiększenia po-
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wierzchni. Żaden z uczestników nie
wyjdzie bez nagrody.
Konkurs rozpocznie się o godz.
8, natomiast ogłoszenie wyników i
wręczenie nagród zaplanowano na
godz. 13.

Plakat dla młodych

Z myślą o uczniach podstawówek i gimnazjów Komart zorganizował konkurs na „Plakat ekologiczny”

Foto: Archiwum Komart

To bardzo niekonwencjonalna
propozycja. Tym bardziej godna
uwagi i polecania, że dotyczy Składowiska Odpadów Komunalnych,
a więc branży i działalności, która
nie wydaje się być w stanie czymś
zaskoczyć.
- To bardzo mylące pozory – przekonuje wiceprezes Komartu Janusz
Różański. – Gospodarowanie odpadami fascynuje nie tylko fachowców z
branży, ale i wielu „zwykłych” ludzi,
dzieci i młodzież. To przecież bardzo
istotny element ekologii, szeroko
pojętej dbałości o środowisko, czyli
sfery żywo interesującej miliony
osób. A zarówno nasze składowisko,
jak i nowoczesna sortownia odpadów
to obiekty, które naprawdę mogą zaciekawić okolicznych mieszkańców.
Jesteśmy pewni, wszyscy goście,
którzy odwiedzą nas 18 czerwca,
będą mile zaskoczeni.
Firma zaprasza w godz. 8-14 do
swojej siedziby przy ul. Szpitalnej
7. Na gości czekać będą autokary,
którymi zostaną przewiezieni do
obiektu przy ul. Szybowej.

związany wyłącznie z gospodarką
odpadami. Regulamin dostępny jest
na stronie internetowej firmy lub w
jej siedzibie. Chętni do przyłączenia
się mają niewiele czasu, jako że
prace należy dostarczyć do piątku,
17 czerwca. Ogłoszenie wyników
przewidziano 20 czerwca, wręczenie
nagród dzień później w szkołach.
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www.mg3knurow.republika.p(r)l

„PRL – tak daleko, a tak blisko” – to hasło mogłoby
przyświecać festynowi, który odbył się w Miejskim
Gimnazjum nr 3 w Knurowie

Dla młodzieży PRL to zamierzchłe czasy, dorośli na własnej
skórze poznali plusy i minusy tamtej epoki

Wzięli w nim udział uczniowie,
rodzice i nauczyciele tej szkoły oraz
wszyscy zainteresowani mieszkańcy.
Impreza miała przybliżyć młodzieży
i przypomnieć dorosłym trudny
okres z historii najnowszej.
W atrium gimnazjum przygotowano znane i lubiane przez knurowian miejsca. W kawiarni „Magnolia” i barze „Pierożek” serwowano
bigos, sałatkę jarzynową i galaretkę
„Bajka”. W „Pewexie” za dolary
zakupione w kantorze można było
się zaopatrzyć w towary luksusowe.
Pustkami świeciły natomiast półki
społemowskiego sklepu. Ustawiono
na nich tylko kilka butelek octu.
Oprócz tego w wielu miejscach przygotowano galerie zdjęć i wyeksponowano przedmioty z lat 1950 – 1989.
Na tę okoliczność przygotowany
został specjalny numer gazetki szkolnej. Młodzi dziennikarze rozprowadzali go w redakcji gazety z unikatowymi już, ale wciąż sprawnymi,
maszynami do pisania, telefonami
i radiem. Zgromadzenie takiej ilości
sprzętu było możliwe dzięki uprzejmości pana Jana Strachoty, który
prowadzi jedyny w Knurowie „Bar
pod strzechą” nawiązujący w swoim
wystroju i klimacie do czasów PRLu. Podziękowania należą się także
panu Krzysztofowi Leśniowskiemu
oraz rodzinom uczniów i nauczycieli
organizujących tegoroczny Festiwal
Nauki.

Kto chciał mógł posmakować specjałów „Pierożka”
Wszystko to odbywało się w
atmosferze dobrej zabawy. Zarówno
przeboje z lat 70. i 80. wykonywane
przez zespół szkolny, pochód, jak i
scenki kabaretowe przedstawiające

zabawne absurdy minionej epoki tworzyły spektakularne tło imprezy.
Joanna Nowak

Foto: Archiwum MG-3

informacja własna wydawcy

Knurów. KonKurs FoToGraFiczny i wysTawa

Wpłynęły już pierwsze prace na
konkurs fotograficzny „Przyroda
naszego miasta” organizowany
przez firmę „Jaworex”. Kolejne
można zgłaszać do końca
sierpnia

10

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).
reklama
RAWNIEN
UP

IA

Konkurs jest kierowany zarówno do amatorów,
jak i profesjonalistów – wszystkich, których fascynuje
utrwalanie za pomocą obiektywu przyrody Knurowa i
okolic. Uczestnicy mogą zgłaszać dowolną ilość prac, a
należy je dostarczać drogą elektroniczną. Przy ustalaniu
werdyktu jury będzie brać pod uwagę m.in. walory wizualne, artystyczne, dokumentalne (poza kompleksową
poprawą jakości zdjęć nie wolno przerabiać). Promowana
też będzie nowatorska technika wykonania prac. Szczegóły i regulamin – na stronie www.jaworex.com.pl (w
zakładce „konkurs”). Dla zwycięzców przewidziane są
nagrody, których pula ma szansę się poszerzyć. Honorowy patronat nad konkursem objął Okręg Śląski Polskiego
Związku Fotografów Przyrody, zaś w gronie jurorów są
Lesław Kostkiewicz (prezes Okręgu Śląskiego PZFP),
żorski artysta fotografik Marek Karaś i Grzegorz Jaworski, właściciel firmy „Jaworex”.
To właśnie z osobistej pasji Grzegorza Jaworskiego,
który od lat fotografuje knurowską przyrodę, wziął
się pomysł na konkurs. Równolegle w wirtynie salonu
meblowego firmy, przy ul. Witosa jest zorganizowana
wystawa fotografii autorstwa Jaworskiego. Jak przyznaje
Grzegorz Jaworski, nietypowa forma wystawy budzi
zainteresowanie.
– Wczoraj podszedł do mnie człowiek, który stwier-

Foto: Grzegorz Jaworski

przyroda w obiektywie

Liceum dla Dorosłych
po ZSZ
po Gimnazjum i Szkole Podstawowej
dził, że to dziwny pomysł, ale bardzo mu się podoba
– opowiada autor zdjęć. – Klienci pytają o wystawę. A to
pan takie rzeczy też robi? – dziwią się.
Ekspozycja jest zmieniana co 2-3 tygodnie. Bohaterami jej pierwszej odsłony były knurowskie żmije, w tym
tygodniu pojawi się kolejna porcja prac, której tematem
będzie kwitnąca flora – rośliny wodne, leśne, polne.
MiNa

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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Foto: Mirella Napolska

„Moja Firma w Mojej Gminie” – Dzień Przedsiębiorczości

Wszystkie Panie dyrektor będą kontynuować kierowanie swoimi dotychczasowymi placówkami - nominacje wręczył im wiceprezydent Piotr Surówka

Knurów. Edukacja

Dyrektorzy
odebrali nominacje

W środę, 8 czerwca, nowo powołanym
dyrektorom knurowskich szkół i przedszkoli
wręczono nominacje na stanowiska
Uroczystość odbyła się w
Miejskim Zespole Jednostek
Oświatowych. Dyrektorzy
odbierali nominacje z rąk
zastępcy prezydenta Knurowa
Piotra Surówki. Knurowska
oświata ma się dobrze, toteż na
stanowiskach nie ma zmian.
Dyrektorami knurowskich
szkół i przedszkoli ponownie

zostali: Ilona WierzbowskaPluta (Miejskie Przedszkole
nr 12 im. Janusza Korczaka), Grażyna Misztalewska
(Miejskie Przedszkole nr 7
– powiększone o dawne Miejskie Przedszkole nr 10), Teresa
Bochenek (Miejska Szkoła
Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ka-

rola Miarki),Danuta Hibszer
(Miejska Szkoła Podstawowa
nr 7), Barbara Hankus (Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II), Violetta Mucha
(Miejskie Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Reja z oddziałami
integracyjnymi), Krystyna
Dziedzic (Miejskie Gimnazjum nr 3).
Tekst i foto: MiNa

reklama

Knurów
lubi tańczyć

Biznesplan, taniec i dużo pozytywnej
energii – tak było w piątek podczas Dnia
Przedsiębiorczości w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2
Już po raz trzeci w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 zorganizowano Dzień Przedsiębiorczości, który był finałem
uczestnictwa szkoły w piątej
edycji projektu „Moja Firma
w Mojej Gminie” Fundacji
Viribus Unitis. Tym razem hasło przedsięwzięcia brzmiało:
„Knurów Tańczy”. Uczniowie (i, kto wie, może przyszli
przedsiębiorcy) przygotowali
biznesplan otwarcia w Knurowie studia tańca. Nic dziwnego,
że na Dzień Przedsiębiorczości
przybyli młodzi tancerze z
zespołów działających w knurowskiej „Sztukaterii”, którzy
zaprezentowali, co potrafią.
– Jestem pod wrażeniem
talentów i możliwości knurowskiej młodzieży – przyznaje
szkolna koordynatorka projektu, Katarzyna Szwarczyńska.
– Ze szczególnym sentymentem podziwiałam występ Wesołej Kompanii prowadzonej
przez Gabriela Skowrońskiego, mojego byłego ucznia.
Już wówczas interesował się
tańcem, a dziś jest świetnym
instruktorem.
Pomysł na szkołę tańca był
jednym z kilku, jakie przyszły do głowy uczniom kl. I
tgh (głównie dziewczynom)
biorącym udział w projekcie. W poszukiwaniach niszy
rynkowej pojawiła się idea
studia tatuażu, salonu biolo-

Wesoła Kompania w akcji
gicznego... Jednak ankieta
przeprowadzona wśród setki
mieszkańców Knurowa podpowiedziała, że najlepszym
pomysłem będzie ten z tańcem w roli głównej. Pracowali
12 tygodni, podczas których
opracowali kompleksow y
pomysł na działalność gospodarczą.
Podczas Dnia Przedsiębiorczości opowiedzieli o tym
gościom, szkolnym kolegom,
dyrekcji i nauczycielom. O
tym, jak postarać się o kredyt
na działalność gospodarczą,
można było się dowiedzieć
od doradcy k redy towego
PKO BP. Ci, którzy nie brali
udziału w projekcie, mogli
wykazać się wiedzą nabytą
gdzie indziej, biorąc udział w
quizie dotyczącym przedsiębiorczości. Oprócz teorii była
też praktyka – i to nie tylko w

wykonaniu zespołów tanecznych. Pod koniec spotkania
Monika Brdak poprowadziła
krótką lekcję tańca nowoczesnego dla początkujących.
- Jestem bardzo dumna
z moich dziewczyn – przyznaje Katarzyna Szwarczyńska. – Zaskoczyły nawet mnie
samą, przygotowując świetną
prezentację z naszych zajęć. To
była dla mnie niespodzianka.
Dzień Przedsiębiorczości
był także okazją dla knurowian, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na
temat możliwości, jakie dają
nam fundusze unijne. Przez
dwie godziny w ZSZ nr 2 dyżurował ekspert katowickiego
Punktu Informacyjnego Funduszy Unijnych, który udzielał
zainteresowanym bezpłatnych
konsultacji.
To była już przedostatnia edycja projektu „Moja
Firma w Mojej Gminie”, ale
we wrześniu tego roku ruszy
podobny projekt Fundacji
Viribus Unitis adresowany do
szkół zawodowych.
– Ma być trochę mniej papierowy, bardziej nastawiony
na praktykę. Będziemy się
starać, aby wziąć w nim udział
– zapowiada Szwarczyńska.
Tekst i foto: MiNa

Przyszowice

Trojok na wesoło

Hucznie, klasycznie, wesoło i sympatycznie – tak
można podsumować tegoroczny „Trojok Śląski”
w Przyszowicach
O doniosły dźwięk zadbała Orkiestra Dęta Zabrzańskiego Towarzystwa Kulturalnego, a w repertuarze klasycznym
zaprezentowali się artyści Stowarzyszenia Muzycznego
„Mozart”. Na biesiadną (i nie tylko) nutę zaśpiewali chórzyści
z gminy Gierałtowice, nastrój ten podtrzymał zespół Alfa.
O dobrą zabawę zadbali organizatorzy – przyszowicki
chór Słowik i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.

/bw/
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Foto: Stefan Skrzypczyk
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Gimnazjaliści jeDynKi wSpominają wizytę u przyjaciół

rumunia zachwyca, zdumiewa i zaskakuje

O walorach tego kraju przekonali
się uczniowie i nauczyciele knurowskiego Miejskiego Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II, którzy przebywali
dziesięć dni w Rumunii w ramach
Partnerskiego Projektu „Comenius”.
Spędzili je w miejscowości Movila
Moresii w rolniczym regionie Braila nad Dunajem, niedaleko Morza
Czarnego.
Poznając kulturę i obyczaje partnerskiego kraju uczniowie zwiedzili
wiele ważnych miejsc. Na ich trasie
znalazły się m.in. Muzeum Etnograficzne i kościół prawosławny
w Braile, Muzeum Narodowe w
Konstancy, budynek parlamentu i
skansen wioski rumuńskiej w Bukareszcie, miasta – Brasov, Rasnov i
Brana z najcenniejszymi zabytkami
Transylwanii, w tym ze słynnym
zamkiem Drakuli.
- Zdumiewająca jest gościnność
władz i mieszkańców Movila Moresii. Dyrekcja tamtejszej szkoły wraz
z burmistrzem miasteczka zgotowała

Foto: Archiwum MG-1

Zachwyca
pięknem
i różnorodnością
krajobrazów
oraz bogactwem
kultury. Zdumiewa
niezwykłą
gościnnością
mieszkańców,
zaskakuje
skrajnościami

młodzieży z Knurowa uroczyste i
serdeczne powitanie, przyjmując
uczniów kwiatami, poczęstunkiem i
występami młodzieży rumuńskiej usłyszeliśmy od nauczycieli „Jedynki”. - Doceniono również gorącymi
oklaskami prezentację narodowych
i regionalnych tańców, którą przygotowali uczniowie naszego gimnazjum.
W kolejnych dniach gimnazjaliści poznawali tradycyjne potrawy
rumuńskie, jak sarmale, mamałygę,
placintę (przypomina polski sernik).

Uczestniczyli w różnych zajęciach
– łowili ryby, uczyli się rumuńskich
tańców narodowych i muzyki, brali
udział w lekcjach angielskiego i rumuńskiego. Otworzyli przyszkolny
Ogród Przyjaźni, w którym zasadzili
kilka drzew, krzewów i kwiatów.
Otrzymali też w prezencie świerk do
posadzenia na terenie gimnazjum w
Knurowie.
Obdarowywani uśmiechami,
ż yczen ia m i, prezent a m i, foto grafowani i filmowani czuli się
jak wyjątkowi goście, bo też cała

miejscowość żyła wizytą polskiej
młodzieży. Szczególnym wydarzeniem stało się uroczyste złożenie
wieńców pod pomnikiem lokalnych
bohaterów narodowych. Uczniowie
mogli uczest n icz yć w k rót k i m
nabożeństwie ku czci poległych
i zobaczyli prawosławny obrzęd
sprawowania modlitwy, a później
zostali zaproszeni do degustacji
tradycyjnych dań kuchni rumuńskiej.
- Wspólne spotkania, zajęcia,
rozmowy i zabawy uświadomiły

nam wszystkim, jak krzywdzące
dla narodu rumuńskiego są stereotypowe opinie na ich temat. Lęki i
niepokoje towarzyszące wyjazdowi
do tego kraju były bezpodstawne,
a wielu uczniów i dorosłych już
wie, że warto do tego kraju wrócić,
bo mieszkańcy Rumunii pięknie
śpiewają, lubią tańczyć i potrafią
się bawić, dobrze gotują, są bardzo
honorowi, gościnni i przyjacielscy
- podsumowują wyjazd knurowianie.
mg1, oprac. b

Foto: Mirella Napolska i Dawid Ciepliński

jan błaszczyk z bełku

ur. 4.06.2011 r., 3610 g, 54 cm

mateusz maciura ze Szczygłowic
ur. 4.06.2011 r., 3650 g, 53 cm

Kacper Stefański z Gliwic

ur. 5.06.2011 r., 3230 g, 54 cm

wiktoria Dobrzyńska z Dębieńska
ur. 6.06.2011 r., 3250 g, 54 cm

małgorzata Skórska z Knurowa
ur. 6.06.2011 r., 3760 g, 55 cm

reklama

Karolina ciupka z Gierałtowic
ur. 7.06.2011 r., 3330 g, 53 cm
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jakub majewski z Knurowa

ur. 8.06.2011 r., 3160 g, 54 cm

wojciech Kania z Knurowa

ur. 9.06.2011 r., 3210 g, 51 cm

Daniel Krupa z czerwionki-leszczyn
ur. 9.06.2011 r., 3190 g, 52 cm
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teatr z tajemnicą

Efektownym przedstawieniem „Tajemniczego Pierścienia”
w Kinie Scenie Kulturze Studio Aktorskie Teatru Wit-Wit
zwieńczyło całoroczne warsztaty aktorskie. Młodzi adepci
teatralni pokazali się z jak najlepszej strony
Siódmy sezon warsztatów dobiegł końca. Wzorem
poprzednich lat finałem zajęć
była publiczna prezentacja
nabytych umiejętności przez
kilku- i nastoletnich aktorów.
Tym razem dorastający aktorzy zaprezentowali, osadzoną
w dworskim klimacie, bajkę
pt. „Tajemnica Pierścienia”.
Podopieczni Stanisława
Witomskiego uczynili to z
ent u zjaz mem, świeżością
i werwą. Publiczność była
oczarowana. Gromko oklaskiwała nie tylko grę aktorów, ale
i piękne stroje, gustowne wnętrza oraz dbałość o etykietę.
Na równie mocne brawa
zasłużyły – i je otrzymały
– dzieci z grupy tanecznej
pod opieką instruktor tańca
Dagmary Kaliciak. Tancerze
zaprezentowali się w dynamicznym tańcu do przebojów
znanych i lubianych.
Bardzo ciepłe przyjęcie
spotkało też dzieci z Przedszkola nr 40 z Gliwic, prezentujące, okraszone humorem,
scenki rodzajowe (np. przyjęcie urodzinowe).

„Tajemnica pierścienia”
pracę z tak małymi dziećmi
troszkę obawiałam się efektu
finalnego – przyznaje Ewa
Witomska. I konstatuje z satysfakcją: – Tymczasem rezultat okazał się oszałamiający!
W ramach pokaz u zaprezentowała się rów nież
młodzież z grupy Wit-Wit
Junior w dwóch utworach
z przedstawienia „Bomont
School”. W jednej z głównych
ról tego widowiska muzycznego występuje Marta Kozak,
doskonale znana knurowskiej
publicz ności z w ystępów
w „Happy Band”. Premiera

Maluchy
nie miały
krzty tremy
wyśpiewując
„Bajkowy
zwierzyniec”
Żadnych kłopotów z występem przed pełną widownią
nie miały przedszkolaki z
Knurowa. Bez krzty tremy
wyśpiewały „Bajkowy zwierzyniec”, czyli piosenki o
zwierzętach. Trzyipółletnia

Blanka Bęben wręcz oszołomiła publiczność, ujmując
ją śmiałością i naturalnym
dziecięcym wdziękiem.
Zajęcia dla grupy przedszkolnej prowadzone były
przez cały rok w Miejskim

Przedszkolu nr 7 przez Ewę
Witomską. Grupę w większości tworzyły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 im.
J. Korczaka.
– To było pioniersk ie
przedsięwzięcie. Zaczynając

przedstawienia odbyła się w
środę w auli Jana Pawła II w
Gliwicach.
- Liczymy na to, że przyszłoroczny finał będzie równie wspaniały i udany – nie
kryje satysfakcji Ewa Witomska. – Studio Aktorskie
Teatru Wit-Wit zapuściło
korzenie w Knurowie na
dobre. Cieszy się sporym - i
ciągle rosnącym - zainteresowaniem młodych talentów
aktorskich...
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Obsada Tajemniczego Pierścienia:

Psotnik - Natalia Padula, Królewicz - Maja Zelek, Królewna - Angelika Majer, Dobra Ciotka - Magda Puławska, Zła Ciotka - Kasia
Kostowska, Narrator - Marta Foit, Nauczyciel - Marek Malinowski,
Zajączek - Ania Padula, Niedźwiedź - Nikola Birówka, Grota - Dominika Żmuda, Kropla Wody - Emilka Nieznalska, Kropla Wody
- Emilka Krupicz, Halabardnik - Basia Żulewska, Dwórka - Ania
Wierzbicka, Służąca - Wiktoria Glazer

Foto: Paweł Gradek

Konkursowi laureaci na scenie

kNuRów. ROZstRZygNIĘtO kONkuRs „BAJkA Z wyBRANegO kRAJu uNII euROPeJskIeJ”

124 kształty dziecięcej wyobraźni
Dostrzegło to Stowarzyszenie
na Rzecz Integracji Dzieci Europy
„Cum Amicis” i zorganizowało z
MBP w Knurowie konkurs czytelniczo-plastyczny „Bajka z wybranego
kraju Unii Europejskiej”. - Konkurs
adresowaliśmy do przedszkolaków i
uczniów klas I-III. Wpłynęły 124 prace plastyczne: wydzieranki, z plasteliny, plakaty... - wylicza kierownik
Dreślińska. Żeby to wszystko po-

mieścić potrzebne były aż dwie sale:
w Filii nr 2 i w Bibliotece Głównej.
Jurorzy mieli twardy orzech do
zgryzienia. Premiowali estetykę wykonania i pomysłowość. - Gołym okiem
widać było, że nie wszystkie prace
były wykonane samodzielnie, ale doceniamy to. Rodzice mają coraz mniej
czasu dla swoich pociech, więc każdy
przejaw ich zaangażowania zasługuje
na uznanie - dodaje Dreślińska.
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Foto: Paweł Gradek

Nie od dziś wiadomo, że czytanie
ubogaca. Wie o tym kierownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Knurowie
Brygida dreślińska. Regularnie odwiedza
przedszkola i szkoły i czyta...

Na widowni trudno było znaleźć wolne miejsce - dzieci i rodzice
z przyjemnością obejrzeli seans bajkowy

Jury wybrało 50 prac plastycznych, które nagrodziło książkami.
Te ufundowało Stowarzyszenie na
Rzecz Integracji Dzieci Europy
„Cum Amicis”.
Organizatorzy konkursu mają
jeszcze jeden powód do zadowolenia. W czwartkowe popołudnie
nagrodzeni i ich rodzice wypełnili
salę Kina Sceny Kultury. Miejsce
nieprzypadkowe, bo po wręczeniu
nagród na dzieci czekała jeszcze
jedna niespodzianka - biblioteka
zorganizowała seans bajkowy.
Wdzięczność rodziców i dzieci
była nieopisana. - Na pewno powtórzymy taki konkurs za rok - zapewnia
Brygida Dreślińska.
/g/

1

ogłoszenia
Handel i Usługi

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

8-odw.

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

23-27/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe na WP II. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
24/11

BRUKARSTWOGLIWICE.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.

2-pokojowe po remoncie, 140.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313
24/11

2-pokojowe w Szczygłowicach, 90 tys. AS.
Tel. 501 533 977
24/11

3-pokojowe, II piętro, Dywizji Kościuszkowskiej. Biuro M3. Tel. 603 773 313
24/11

4-pokojowe, ul. Ziętka, 230 tys. AS. Tel.
501 533 977
24/11

Do wynajęcia 100 i 13 m idealne na salon
fryzjerski, kosmetyczny, solarium. Knurów,
Wojska Polskiego. Czynsz 2000,00. Tel.
668 690 859, 32 793 60 13

Leszczyny. Dwupoziomowe, 5 -pokojowe mieszkanie. Cena 249 tys. AS. Tel.
501 533 977
24/11

01-odw.

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

1-25/11

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

23-26/11

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957
22-24/11

24-26/11

Do wynajęcia mieszkanie 70 m2 (umeblowane) Knurów, os. Redyna. Tel. 607 269 261
22-25/11

Ładny, dwurodzinny, dom w Bojkowie. Do
zamieszkania i na działalność. AS. Tel.
512 393 052
24/11

24/11

M-3 Armii Krajowej, Mieszka I, OKAZJA,
43 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

24/11

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

24/11

SPRZEDAM

M - 4 B a t o r e g o, 47 m 2 , LO K U S . Te l.
793 679 367

Ladę chłodniczą – tanio. Tel. 501 684 916

24/11

M-5 Ułanów 72 m 2 /K. Wielkiego, 70 m 2,
LOKUS. Tel. 793 679 367
24/11

M-5 Ziętka, 73 m2, 228 tys. do negocjacji/
Łokietka, 65 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
24/11

M-5, Piłsudczyków 71 m /Szpitalna 64,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
24/11

Nowy dom w Pilchowicach sprzeda M-Kwadrat. Tel. 503 055 184

19-25/11

Nowy dom, 590 tys. AS. Tel. 501 533 977

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

24/11

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

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

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

23-27/11

Ocieplenia. Tel. 530 124 134

18-26/11

Re m o nt y m i e s z k a ń o d A d o Z . Te l.
660 481 277

24/11

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

24/11

24/11

Dom wolnostojący, dwurodzinny, nowe
okna, dach. Sprzedam. Biuro M3. Tel.
603 773 313
24/11

Domy w Czerwionce-Leszczynach, Knurowie sprzeda M-Kwadrat. Tel. 509 096 631

19-25/11

Działka budowlana na Krywałdzie. 75 zł/m2.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052
24/11

3-odw.

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

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

Działka, Smolnica, 1100 m2, sprzeda BN
Impro. Tel. 601 943 610

23-27/11

Re m o nt y, w y ko ń c ze ni a w n ęt r z. Te l.
692 845 849

21-25/11

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
41-odw.

Usługi transportowe, przeprowadzki. Tel.
666 852 100

22-26/11

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

33-odw.

W y wóz r ze c z y ni e p ot r ze b nyc h. Te l.
530 124 134

17-26/11

14

24-26/11

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

Firma Komstal przyjmie panią do pracy w
biurze. Tel. 32 236 45 80. CV przesyłać na
e-mail: komstal@komstal.pl

24/11

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

24-26/11

23-25/11

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

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

20-25/11

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

17-30/11

21-30/11

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

10-odw.

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

Pięknie położona działka na Farskich
Polach, 1139 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

24/11

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

DAM PRACĘ

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

24/11

33-odw.

24-26/11

19-24/11

2

24/11

Instalacje elektryczne, c.o., instalacje wodne. Tel. 502 644 776

Szukam pracy: sprzątanie, mycie okien.
Tel. 793 953 727

24/11

Nowy dom, ok. Koziełka. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052

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

22-34/11

19-24/11

2

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

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02
Szukam pracy w charakterze niani lub
opiekunki. Tel. 793 953 727

Lokal do wynajęcia na działalność gospodarczą o pow. 12,4 m2 przy ul. Niepodległości. Tel. 32 235 18 23

2

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

ZDROWIE I URODA

24/11

24/11

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

19-26/11

24/11

Skrajny dom szeregowy, ok. Intermarche.
Cena 390 tys. AS. Tel. 501 533 977

24/11

Sprzedam mieszkanie 60,3 m Ziętka, bez
pośredników. Tel. 604 759 761
2

21-24/11

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

24/11

WP II. 3 pokoje, II piętro, balkon. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

24/11

W y n a j m ę g a r a ż u l . Ta r g o w a . Te l .
605 100 882

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl
podano do publicznej wiadomości wykaz nr 7/GD/2011 nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Dworcowej
przewidzianych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
na okres do 3 lat.

23-24/11

W y n a j m ę m i e s z k a n i e 7 5 m . Te l .
501 008 959, 699 456 345
2

23-24/11

MOTORYZACJA

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

24/11

Kawalerka 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 10.06.2011 r.
do 30.06.2011 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedną części działki
nr 1700, stanowiącą fragment targowiska miejskiego.

24/11

Kawalerkę własnościową w Knurowie
zamienię na jedno lub dwupokojowe z
balkonem. Tel. 792 530 131
22-24/11

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

24/11

KNURÓW, dom z lat 70-tych, działka 700
m2, 395.000. Biuro M3. Tel. 600 636 119

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

21-26/11

Autoskup. Tel. 602 342 826

18-37/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

24/11

KUPIĘ dom lub działkę. Tel. 792 496 905

24/11

Kuźnia Raciborska. 3-pokojowe. BARDZO
TANIO! Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

24/11
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rozmaitości
kNuRów. BIBlIOtekA tO Już NIe tylkO wyPOżyCZAlNIA ksIążek...

Portret niejedno
ci powie

16-19.06.2011 r.
CZWARTEK-NIEDZIELA
KINO NIECZYNNE
- DNI KNUROWA
Zapraszamy wszystkich
na plenerowe
imprezy związane
z dniami miasta
- plac 700-lecia

Konkursem artystycznym i wystawą prac portretowych
szczygłowicka filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
zachęcała najmłodszych do odwiedzin i czytelnictwa

20-23.06.2011 r.
WTOREK-ŚRODA

Nieściszalni
- godz. 17.30

Oczy Julii
- godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

45. rocznica śmierci Jana
Brzechwy była pretekstem dla
przypomnienia twórczości tego
znakomitego poety, autora wielu
bajek i wierszy dla dzieci. Biblioteka uczyniła to zachęcając
dzieci i młodzież do udziału
w konkursie pt. „Bohaterowie
książek Jana Brzechwy”.
– Naszym celem było propagowanie twórczości poety,
a zara zem rozbud zanie w
dzieciach zamiłowania plastycznego – wyjaśnia Anna
Czulińska z bibliotecznej Filii
nr 3 w Knurowie.

ROZRywkA NR 24/2011

- dO wygRANIA POdwóJNy BIlet dO kINA

Wpłynęło 65 prac. Ich autorzy są uczniami czterech
knurowskich podstawówek.
Konkurs został rozstrzygnięty na początku czerwca.
Najlepsi twórcy prac zostali
nagrodzeni dyplomami i książkami Brzechwy [lista laureatów
w ramce – dop. red.].

PORtRetOwA PAsJA

Od początku czerwca w
Filii nr 3 MBP przy ul. Górniczej 1 można podziwiać wystawę prac Klaudii Kachel.
Knurowianka, która obecnie

studiuje pedagogikę
w Gliwickiej Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości w Gliwicach,
traktuje rysunek i malarstwo
jako swoje największe hobby.
Przede wszystkim uwielbia
portretować. Czyni to znakomicie. Łatwo się o tym przekonać

Patrycja Psipsińska, Krzysztof Mechliński, Katarzyna Kubik (wszyscy MSP-4), Milena Kwiecińska, Natalia Ryndak, Maja Kwiecińska,
Agata Kozioł, Agnieszka Andrysiak, Maria Wdowiak, Anna Kozioł,
Agnieszka Skowrońska (wszyscy MSP-6), Daria Polasik, Aleksandra Kutypa, Monika Woźniak (wszyscy MSP-7) oraz Aleksandra
Maliszewska i Patryk Dąbek (SP nr 8 Gliwice – Bojków).

kONkuRs

Paryż, na zawsze Paryż...
Wieża Eiffla, wspaniałości
Luwru, monumentalna SacréCœur, piękno katedry NotreDame, spacery brzegiem Sekwany, klimat Montparnasse – to
wszystko czeka na zwycięzcę
naszego konkursu z Centrum
Podróży Paradise.
Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie zawarte

w kuponie, wyciąć go i dostarczyć do redakcji Przeglądu
Lokalnego. A na koniec liczyć
na uśmiech losu. Zwycięzca zabawy spędzi dwa niezapomniane
dni w stolicy Francji.
Chcesz zwiększyć swoje
szanse na wygraną? Podobne kupony wydrukujemy w kolejnych
wydaniach naszej gazety.

stolice o krok
ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 22/2011

brzmiało: „ Szczęki”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Tomasz Pawlarczyk.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

dC

Laureaci

kONkuRs

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

zaglądając do bibliotecznej filii
w Szczygłowicach. Do końca
czerwca, bo tyle jeszcze jej
dzieła będą eksponowane.

Marzy ci się wyjazd do Budapesztu, Berlina, Wiednia lub
Pragi? Odpowiedz prawidłowo
na zawarte na kuponie pytanie,
wytnij go i dostarcz do redakcji
Przeglądu Lokalnego. Chcesz

zwiększyć swoje szanse na wygraną? Podobne kupony wydrukujemy w kolejnych wydaniach
naszej gazety.
Spośród wszystkich kuponów
wylosowany zostanie szczęśli-

Losowanie odbędzie się 18
czerwca (sobota) o godzinie
19.45 na Placu 700-lecia w
t rakcie Dni K nu rowa. Warunkiem wygrania wycieczki
jest osobisty odbiór nagrody
tuż po ogłoszeniu zwycięzcy.
W przy padku nieobecności
zwycięzcy organizator będzie
losować do skutku.

wiec, który z osobą towarzyszącą
pojedzie na wycieczkę do jednej z
czterech stolic europejskich.
Losowanie odbędzie się 18
czerwca (sobota) o godzinie 19.45
na Placu 700-lecia w trakcie Dni
Knurowa. Warunkiem wygrania
wycieczki jest osobisty odbiór
nagrody tuż po ogłoszeniu zwycięzcy. W przypadku nieobecności zwycięzcy organizator będzie
losować do skutku.

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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Foto: Dawid Ciepliński

sport

Oldboje Intermarché najlepsi

Foto: MOSiR

Refleks, technika i doświadczenie
to podstawy sukcesu w szermierce

W bezpośrednim meczu Intermarché i Vibovitu padł
remis (obydwie drużyny na zdjęciu) - ostatecznie
jednak ze zwycięstwa w turnieju mogli cieszyć się
zawodnicy Intermarché

Foto: MOSiR

Foto: MOSiR

44 piłkarzy wzięło udział
w zorganizowanym przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie turnieju
oldbojów o Puchar Prezydenta Knurowa. Ton rywalizacji
nadawały od początku zespoły Intermarché i Vibovitu, które rozpoczęły turniej
od wygranych nad Concordią oraz IPA. Bezpośredni
pojedynek fawor ytów nie
przyniósł rozstrzygnięcia,
chociaż Vibovit na początku
drugiej połowy prowadził
już 4:1. Ambitna pogoń za rywalem drużyny Intermarché
zakończyła się powodzeniem
i oba zespoły podzieliły się
punktami. Gdy w kolejnych
spotkaniach Vibovit pokonał
PTK Holding, a Intermarché
wygrało z IPA Knurów, wiadomo było, że o końcowym
sukcesie zadecyduje bilans
bramkowy. W ostatnim swoim meczu Vibovit pokonał
Concordię różnicą 7 goli i
postawił przed Intermarché
trudne zadanie, bowiem jego
konkurent w tej sytuacji musiał pokonać PTK Holding
9 bramkami. Już początek
ostatniego meczu turnieju
pokazały, że dla Intermarché
nie jest to zadanie niewykonalne, gdyż po 4 minutach
Intermarché prowadziło 3:0,
a na przer wę zeszło przy
stanie 6:1. Dzięki ofensywnej grze, satysfakcjonujący
rezultat faworyci osiągnęli
na 3 minuty przed końcem
meczu, potem jeszcze dokła-

Wyniki:

Król strzelców
- Adam Pawlas
dając dwa gole. W drużynie
Intermarché skutecznością
popisywał się Adam Pawlas,
który z 10 trafieniami został
najlepszym strzelcem turnieju. Najlepszym bramkarzem
uznano Damiana Kulasę z
Vibovitu.
Waldemar Jachimowski

PTK Holding – Concordia Oldboje 2:1 (1:0)
1:0 G. Chruszcz 3’, 2:0 G. Chruszcz 12’, 2:1 R. Szczepanik 18’.
Vibovit – IPA Knurów 3:0 (2:0)
1:0 K. Kijak 4’, 2:0 W. Jachimowski 6’, 3:0 D. Flis 12’.
Concordia Oldboje – Intermarché 1:5 (1:4)
1:0 R. Wosiak 3’, 1:1 T. Barwicki 5’, 1:2 D. Tałajkowski 7’, 1:3 K.
Nieradzik 7’,1:4 G. Kania 10’, 1:5 K. Nieradzik 18’.
PTK Holding – IPA Knurów 2:5 (0:3)
0:1 K. Kwietniewski 3’, 0:2 M. Klaczka 6’, 0:3 D. Majer 8’, 1:3
B. Święch 12’, 1:4 M. Milczarek 14’, 1:5 S. Mączka 16’, 2:5 G.
Chruszcz 19’.
Vibovit – Intermarché 4:4 (2:1)
0:1 P. Rolnik 2’, 1:1 T. Sztorc 3’, 2:1 R. Kasiński 6’, 3:1 W. Jachimowski 11’, 4:1 W. Jachimowski 12’, 4:2 T. Barwicki 13’, 4:3 A.
Pawlas 14’, 4:4 A. Pawlas 17’.
Concordia Oldboje – IPA Knurów 3:4 (2:1)
1:0 R. Szczepanik 3’, 1:1 S. Mączka 8’, 2:1 A. Popek 10’, 2:2
M. Milczarek 12’, 2:3 M. Klaczka 14’, 2:4 S. Mączka 18’, 3:4 W.
Wasilewski 20’.
PTK Holding – Vibovit 1:6 (0:3)
0:1 R. Kasiński 5’, 0:2 B. Wilk 7’, 0:3 B. Wilk 9’, 0:4 W. Jachimowski 14’, 1:4 G. Chruszcz 15’, 1:5 R. Kasiński 19’, 1:6 B. Wilk 20’.
Intermarché – IPA Knurów 4:2 (0:2)
0:1 M. Klaczka 5’, 0:2 D. Majer 10’, 1:2 A. Pawlas 11’, 2:2 A.
Pawlas 14’, 3:2 D. Tałajkowski 16’, 4:2 D. Tałajkowski 18’.
Concordia Oldboje – Vibovit 1:8 (1:3)
0:1 D. Flis 5’, 0:2 W. Jachimowski 7’, 1:2 A. Malcherczyk 9’, 1:3
W. Jachimowski 10’, 1:4 R. Kasiński 14’, 1:5 T. Sztorc 16’, 1:6 R.
Kasiński 17’, 1:7 B. Wilk 19’, 1:8 K. Kijak 19’.
Intermarché – PTK Holding 12:1 (6:1)
1:0 D. Tałajkowski 1’, 2:0 A. Pawlas 3’, 3:0 G. Kania 4’, 4:0 D.
Tałajkowski 6’, 5:0 A. Pawlas 8’, 5:1 A. Robin 6:1 D. Tałajkowski
9’, 7:1 A. Pawlas 12’, 8:1 A. Pawlas 13’, 9:1 P. Rolnik 16’, 10:1 A.
Pawlas 17’, 11:1 A. Pawlas 19’, 12:1 D. Tałajkowski 20’.
1.
2.
3.
4.
5.

Intermarché
Vibovit
IPA Knurów
PTK Holding
Concordia Oldboje

10
10
6
3
0

25-8
21-6
11-12
6-24
6-19

Szpadą
o zwycięstwo

Dni Knurowa to nie tylko PZS i Światową Federację
koncerty i zabawy, ale także Szermierczą. - Zawodniczki
szereg innych imprez, w tym rywalizowały ze sobą najtakże sportowych. Jedną z pierw w grupach, a następnie
nich był V Międzynarodowy systemem pucharowym, aż do
Turniej Szermierczy.
wyłonienia zwycięzcy. MusieZawody odbyły się w sobo- liśmy system rozgrywania trotę 11 czerwca w hali sportowej chę zmodyfikować w kategorii
MOSiR-u w Knurowie i roz- juniorów, ze względu na fakt,
grywały się w trzech katego- że zawodniczek było mniej niż
riach wiekowych: junior (rocz- w pozostałych kategoriach
niki ’93 i ’94), junior młodszy – mówi Andrzej Michalewicz,
(roczniki ’95 – ’97) i młodziki jeden z organizatorów zawo(roczniki ’98 i młodsze).
dów. Nagradzanych było po
Początkowo w turnieju 8 najlepszych zawodniczek z
miały wziąć udział szablistki każdej kategorii.
i szpadzistki, ale w rezultacie
W zawodach wzięły udział
uczestniczyły tylko te drugie, 52 zawodniczki z 11 klubów.
ze względu na Mistrzostwa Najliczniejszą grupą mogły
Polski zorganizowane przez pochwalić się zespoły Pałacu
Polski Związek Szermierczy, w Młodzieży Katowice i Piaktórych wystartowały szablistki sta Gliwice, których szeregi
z roczników, które miały wziąć reprezentowało łącznie 12
udział w turnieju w Knurowie.
zawodniczek w trzech różnych
Turniej rozgrywany był kategoriach.
DC
w systemie ustalonym przez
Wyniki V Międzynarodowego
Turniej Szermierczego
z okazji Dni Knurowa:
Kategoria Junior:
1. Jagoda Zagała – Piast Gliwice
2. Ewa Michla – Pałac Młodzieży Katowice
3. Anna Ridzewska – Piast Gliwice
Kategoria Junior młodszy:
1. Michalina Rucińska - Pałac Młodzieży Katowice
2. Anna Mroszczak – RMKS Rybnik
3. Justyna Jagiełko - Pałac Młodzieży Katowice
Kaja Kościelniak – Piast Gliwice
Kategoria Młodziki:
1. Julia Kyrcz – Piast Gliwice
2. Izabela Konwicka – UKS Wołodyjowski Siemianowice Śląskie
3. Katarzyna Bielecka – MDK NR 1 Bytom

informacja

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 7 czerwca:
1. Ginter Fabian
2. Bernard Wróbel
3. Janusz Nowak
4. Michał Fojt
5. Grzegorz Tabath
6. Józef Fojt
7. Stefan Wroblowski
8. Alfred Dworaczek
9. Dariusz Skowron
10. Jerzy Makselon

- 2.343 pkt
- 2.194 pkt
- 2.178 pkt
- 2.167 pkt
- 2.139 pkt
- 2.032 pkt
- 1.933 pkt
- 1.779 pkt
- 1.764 pkt
- 1.756 pkt

Klasyfikacja generalna:

Damian Kulasa
- najlepszy bramkarz

16

1. Janusz Myszka
- 25.653 pkt
2. Wojciech Napierała
- 25.358 pkt
3. Stefan Dylus
- 25.246 pkt
4. Kazimierz Fąfara
- 25.236 pkt
5. Piotr Arent
- 25.168 pkt
6. Joachim Makselon
- 24.927 pkt
7. Czesław Antończyk
- 24.854 pkt
8. Jerzy Makselon
- 24.470 pkt
9. Dariusz Gołyś
- 24.316 pkt
10. Ryszard Nosiadek
- 24.266 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 21 czerwca o godzinie 16.30
w klubie „Gama”.
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sport
Pływackie Mistrzostwa Śląska
Młodzików (13 lat)

Victoria
Wiktorii

lem motylkowym.
Cztery krążki stały się
własnością rów nież in nej
młodej knurowianki – Magdaleny Wolny, która triumfowała na 200 metrów stylem grzbietowym i trzy razy
zdobywała srebrne medale
(400 i 800 m stylem dowolny m o r a z 10 0 m s t yle m
grzbietowym).
W Radlinie miejsce na
podium wywalczyła także
Maja Dziubli ń ska (d r uga
poz ycja na 200 m st ylem
g r zbietow y m), a ponadto
TKKF Szczygłowice reprezentował Paweł Sosna.
W klasyfikacji medalowej knurowska sekcja zajęła
czwarte miejsce, ustępując
takim klubom, jak MUKS
Gilus Gilowice, H 20 Jastrzębie-Zdrój i Górnik Radlin.
PiSk
Foto: SP TKKF Szczygłowice

Wiktoria Musioł

Foto: SP TKKF

Trzy złote medale i jeden
srebrny – to dorobek Wiktorii
Musioł w Mistrzostwach Śląska 13-latków. Zawodniczka
Sekcji Pł y wack iej T K K F
Szczygłowice nie miała sobie
równych na 200 i 400 metrów
stylem dowolnym oraz 100 m
stylem grzbiet o w y m .
Ponadto
wywalczyła sr ebr ny
medal na 50
met rów st y-

Magdalena Wolny (na najwyższym stopniu podium)
i Maja Dziublińska (z prawej) wraz z trenerem
Sławomirem Prędkim

Przed tygodniem w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Knurowie odbył się Turniej
Piłki Siatkowej z okazji Dnia Dziecka. Zwyciężyła drużyna reprezentująca Miejską Szkołę
Podstawową nr 6 w Knurowie.
Oprac. PiSk
Wyniki:
Dzikie Koty - Tygrysice 2:0 (25:14, 25:13), Hotdogi - Bezimienne 2:0 (25:19, 25:21), Dzikie
Koty - Hotdogi 2:0 (25:16, 25:20), Bezimienne
- Tygrysice 2:0 (32:30, 25:18), Bezimienne
- Dzikie Koty 0:2 (19:25, 14:25), Tygrysice
- Hotdogi 1:2 (25:13, 21:25, 16:18).

KLASYFIKACJA:
1. Dzikie Koty (MSP-6), 2. Hotdogi (MSP-4), 3.
Bezimienne (MSP-4), 4. Tygrysice (MSP-6).

O Puchar Prezydenta Knurowa

Zawody
wędkarskie
19 czerwca - w ramach
Dni K nurowa - na stawie
Moczury odbędą się zawody
wędkarskie o Puchar Prezydenta Knurowa. Zbiórkę
zawodników wyznaczono na
godzinę 7.00, a rozpoczęcie

P r e z e s A m a t o r s k iego
Klubu Biegacza - Czesław
Nowak triumfował w swej
kategorii wiekowej w czasie czwar tej edycji Bieg u
Koguta w Oławie. Na pokonanie 10-kilometrowej trasy
sternik knurowskiego klubu
potrzebował 43 minut i 12
sekund. Panu Czesławowi
towarzyszył w tym biegu syn
Łukasz, znany knurowskim

Foto: SP TKKF Szczygłowice

Brązowa Emilka

nym zajęła czwarte lokaty.
Ogółem do Rybnika wyjechało sześciu reprezentantów
knurowskiej sekcji:
- Paulina Bieniek – 9. miej-
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Klasa „A” Podokręg Zabrze

Jedność finiszuje

łowienia na 8.45.
Młodzież do 18 lat wystartuje bez opłat, natomiast
dorośli miłośnicy wędkowania
muszą uiścić 10-złotową opłatę wpisową.

PiSk

Zwycięstwo
Nowaka

Pływanie

12-letnia Emilia Brachaczek po ostatnim weekendzie
może dopisać do swego sportowego CV kolejny sukces
wywalczony w Mistrzostwach
Śląska. Pływacy urodzeni
w 1999 roku spotkali się w
Rybniku, skąd reprezentantka Sekcji Pływackiej TKKF
S z c z yg ł ow i c e w y w i o z ł a
brązowy medal. Miejsce na
„pudle” k nurowianka wywalczyła na morderczym dystansie 800 metrów stylem
dowolnym. Nasza nastolatka
startowała również na trzech
innych dystansach, zajmując
miejsca tuż za podium. Na
100 metrów stylem dowolny
została sklasyfikowana na 5.
miejscu, natomiast na 200 i
400 metrów stylem dowol-

Foto: MOSiR

Dzikie Koty z „Szóstki”

Na najniższym stopniu
podium brązowa
medalistka z Knurowa
– Emilia Brachaczek

sce na 100 m stylem dowolnym,
12. miejsce na 200 m stylem dowolnym, 18. miejsce na 100 m
stylem klasycznym, 24. miejsce
na 50 m stylem motylkowym,

sympatykom piłki nożnej z
występów w bramce zespołu
Concordii. Obecny golkiper
Gwarka Ornontowice przebiegł trasę w czasie 49 minut
i 30 sekund.
Prezes AKB dziękuje za
naszym pośrednictwem firmie
Sanit, która wspomaga knurowskich biegaczy.
PiSk

- Katarzyna Durczyńska – 4.
miejsce na 100 m stylem klasycznym, 12. miejsce na 100 m
stylem dowolnym, 15. miejsce
na 100 m stylem grzbietowym,
- Kinga Kruszniewska – 17.
miejsce na 100 m stylem grzbietowym, 20. miejsce na 100 m
stylem dowolnym, 22. miejsce
na 50 m stylem motylkowym,
- Marzena Przybyszewska – 35.
miejsce na 100 m stylem dowolnym, 23. miejsce na 200 m
stylem dowolnym, 46. miejsce
na 100 m stylem klasycznym,
- Dominik Romanów –
24. miejsce na 200 m stylem
dowolnym, 36. miejsce na
100 m stylem klasycznym,
39. miejsce na 100 m stylem
dowolnym, 42. miejsce na
100 m st ylem zmien ny m.
Odnotujmy, że sztafeta dziewcząt (Brachaczek, Kruszniewska, Bieniek, Przybyszewska)
4x100 metrów stylem dowolnym zajęła 5. miejsce.
PiSk

Wil k i Wilcza nie w ytrzymały tempa narzuconego
przez rywali i na kolejkę przed
zakończeniem sezonu straciły pozycję wicelidera, która
gwarantowała awans do klasy
okręgowej.
W minionym tygodniu
rozegrano dwie serie spotkań i
Wilki najpierw musiały uznać
wyższość LKS 35 Gierałtowice, a następnie Jedności
Przyszowice. To właśnie Jedność popisuje się skutecznym
finiszem. Zespół z Przyszowic
rundę wiosenną rozpoczął

remisem, a następnie odniósł
11 zwycięstw. Efekt? Awans
na drugie miejsce i realne
szanse na powrót do klasy
okręgowej.
W ostatniej kolejce Wilki
Wilcza zmierzą się u siebie z Młodością Rudno, Jedność Przyszowice wyjedzie
na spotkanie z Zamkowcem
Toszek. Trzeci kandydat do
drugiego miejsca – Czarni Pyskowice zagrają na wyjeździe
z Amatorem Rudziniec. Oj,
będzie się działo.
Piotr Skorupa

Wyniki 28. kolejki
Wilki Wilcza - LKS 35 Gierałtowice 0:3, Czarni Pyskowice
- Społem Zabrze 2:0, Przyszłość II Ciochowice - Jedność
Przyszowice 0:2, Gazobudowa II Zabrze - Sokół Łany Wielkie
0:1, Zamkowiec Toszek - Ruch Kozłów 3:0, Gwiazda Chudów
- Młodość Rudno 1:5, KS 94 Rachowice - Orzeł Stanica 7:0,
Amator Rudziniec - Sośnica Gliwice 1:0.

Wyniki 29. kolejki
Czarni Pyskowice - Gazobudowa II Zabrze 2:3,
Społem Zabrze - Amator Rudziniec 2:3, Sośnica Gliwice - KS 94
Rachowice 1:2, Orzeł Stanica - Gwiazda Chudów 1:2, Młodość
Rudno - Przyszłość II Ciochowice 1:2, Jedność 32 Przyszowice
- Wilki Wilcza 2:1, LKS 35 Gierałtowice - Zamkowiec Toszek 0:4,
Ruch Kozłów - Sokół Łany Wielkie 3:4.
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
Amator Rudziniec
LKS 35 Gierałtowice
Społem Zabrze
Gwiazda Chudów
Gazobudowa II Zabrze
Ruch Kozłów
Sokół Łany Wielkie
Młodość Rudno
Orzeł Stanica
Sośnica Gliwice

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

71
55
54
53
46
42
39
38
37
36
34
33
32
31
27
25

96:38
62:37
61:36
73:43
59:50
55:44
51:54
42:47
43:49
49:61
47:59
57:69
51:71
49:67
48:83
45:80

Z APN do kadry
Paweł Brosz i Wojciech
Kostelecki z Akademii Piłki
Nożnej zostali powołani na
zgrupowanie reprezentacji
Podokręgu Zabrze (U-13).

Kad rowicze przebywać będą w Koniecpolu w
dniach 4-9 lipca.
PiSk
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sport

Foto: MSP-7

dal, rzucie piłeczką palantową
oraz biegu na dystansie 1000
metrów chłopcy i 600 metrów
dziewczęta.
Warto dodać, że bardzo dobrze zaprezentowała się w tych
samych zawodach drużyna
dziewcząt pod opieką Henryki
Adamus w składzie: Nikola
Koczy, Julia Wolny, Sandra
Kucab, Amanda Dmowska,
Monika Filas, Klaudia Birówka i Magdalena Wolny.
Dziewczyny po ambitnej walce
i poprawieniu wielu rekordów
życiowych zajęły szóste miejsce w województwie.
PiSk

Kibice trafiają na łamy
prasy przede wszystkim po
burdach i bójkach wszczętych
przy okazji meczów piłkarskich. My kreślimy kilka poniższych zdań, by pokazać, że
nasza młodzież potrafi dopingować. Potrafi docenić wysiłek sportowców i w kulturalny
sposób śledzić rywalizację.
Popis postawy fair play
knurowska młodzież dała w
czasie VI Mistrzostw Unii
Europejskiej w boksie kobiet.
Kilkudniowy turniej odbył
się – tak, jak już wcześniej
informowaliśmy – w katowickim „Spodku”, a na widowni
w rolach głównych wystąpili
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.
Organizatorem wyjazdu
do stolicy naszego regionu

Foto: MOSiR

Brawo!
Młodzież
dopingowała
sportowców
było Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej na czele z dyrektor Jolantą Leśniowską.
– Ta wycieczka miała na celu
nauczenie młodzieży, jak w
kulturalny sposób kibicować
podczas prestiżowych widowisk sportowych – mówią
organizatorzy wyjazdu. - Uczniowie ZSZ nr 2 pojechali na
mistrzostwa wyposażeni we
flagi, trąbki, szaliki i czapki w
barwach narodowych.
Uczniowie pokazali wielką klasę, można zatem powiedzieć, że cel wycieczki został
zrealizowany.
Dodajmy, że opiekunami
grupy byli: Dominika Kozubek, Aneta Brzyska, Mariusz
Łukaszczuk i Sebastian Wickowski.
PiSk

Piotr Bieliński, Artur
Oboński, Mirosław
Połeć, Zbigniew Fijałkowski, Grzegorz
Szymura i Rafał Gałuszka.
Pomoc w organizacji wyjazdu do Polkowic okazali: Zarmen SPA ze Zdzieszowic oraz NSZZ
Solidarność kopalni
Bolesław Śmiały.
PiSk

Foto: KB Sokół

Sztafeta
na medal
Reprezentanci Sokoła K nurów
zajęli drugie miejsce w Sztafetowym
Biegu Szlakiem Polskiej Miedzi, który
był połączony z Mistrzostwami Polski
Górników i Hutników. Zawody odbyły
się w Polkowicach,
na dystansie 6x1800
metrów. Knurowską
sz t afetę t wor z yli:

Od lewej: Grzegorz Szymura, Rafał Gałuszka, Artur Oboński,
Piotr Bieliński, Mirosław Połeć, Zbigniew Fijałkowski

Rajd
rowerowy
połączył
pokolenia

Ju ż od 10 lat Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie organizuje
Rodzinny Rajd Rowerowy,
który gromadzi amatorów
rowerowych wycieczek w
różnym wieku. Trasa ostatniego wiodła przez K nurów, d zielnicę Szcz ygłowice, Wilczę i Ochojec, aż
nad Zalew Rybnicki, gdzie
uczestnicy zaplanowali odpoczynek i posiłek.
Niewąt pliwą at ra kcją
była możliwość popłynięcia
po wodach zalewu specjalnie
w y najęt y m statkiem w ycieczkowym.
- Pokonanie trasy o długości 40 k ilomet rów nie
stanowiło problemu dla najstarszego uczestnika rajdu,

którym był Józef Kachel, jak
i dla najmłodszego 6-letniego Macieja Dymkowskiego.
Obaj dzielnie dotrzymywali
tempa pozosta ł ym – po wiedział Grzegorz Skopek,
koordy nują cy i mprezę z
r a m ie n i a k n u r ow s k ie go
MOSiR-u.
Udział w rajdzie wzięło
prawie 30 miłośników jazdy
rowerowej, którzy już dziś
zapowiadają swoją obecność
podczas kolejnego. Odbędzie
się on w dr ugiej połowie
lipca, a jego uczestnicy za
punkt docelowy obiorą tym
razem miejscowość Rudy,
gdzie jedną z atrakcji będzie
przejazd zabytkową kolejką
wąskotorową.
WJ

Foto: MOSiR

Ucz n iowie z
M iejsk iej Sz ko ł y
Podstawowej Nr 7 w
Knurowie wygrali
f inał wojewód zki
w cz wórboju lekkoatletycznym. To
oz nacza , że podopiecz n i Ja nu sza
Pluty pozostawili w
pokonanym polu 14
najlepszych drużyn
z całego województ wa i awansowali
do ogólnopolskiego
finału, który zaplanowano na 18 i 19
czer wca w Siedlcach.
Sk ład zespoł u
z MSP-7: Mateusz
S z y d ł o , To m a s z
L ew u sz , Ba r t osz
Lubczyk, Bar tosz
Czopek, Paweł Sosna, Radosław Jachimowski.
- Droga do tego
sukcesu wiodła
przez zwycięstwo w
zawodach miejskich
i rejonowych, w których nasi
uczniowie pokonali z dużą
przewagą najlepsze szkoły z
całego powiatu gliwickiego
– relacjonuje nauczyciel wychowania fizycznego, Janusz
Pluta. – Indywidualnie najlepszym zawodnikiem zawodów
rejonowych okazał się Mateusz Szydło.
Czwórbój lekkoatletyczny
należy do najtrudniejszych
dyscyplin. Zawodnicy muszą wykazać się niezwykłą
wszechstronnością, bowiem
w ciągu jednego dnia startują
w czterech konkurencjach:
biegu na 60 metrów, skoku w

Foto: organizatorzy wyjazdu

Jadą na finał
do Siedlec

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

W ostatnią środę maja odbyła się druga edycja UEFA
Grassroots Day, czyli święta
amatorskiej piłki nożnej w
Europie. Tego dnia w całej
Polsce odbyły się turnieje,
konkursy i pikniki piłkarsk ie koordy nowane przez
Polski Związek Piłki Nożnej.
Najważniejszym pun ktem
prog r a mu we wsz yst k ich
miastach była wyznaczona
dok ład nie na god zinę 18.
próba bicia rekordu świata w
jednoczesnym żonglowaniu
piłką. Na knurowskim Orliku tego zadania podjęła się
grupa 80 piłkarzy w różnym
wieku. – Przez pół godziny
wszyscy uczestnicy podbijali

Foto: MOSiR

Bili rekord
świata

piłkę dokładając własną cegiełkę do próby bicia rekordu
świata. Każdy z nich otrzymał
specjalny certyfikat podpisany
przez przewodniczącego UEFA
Michela Platiniego. O tym czy
rekord świata został pobity
dowiemy się za kilka tygodni,
kiedy spłyną z poszczególnych
miast wszystkie sprawozdania
– powiedział Zbigniew Rabczewski, koordynator przedsięwzięcia z ramienia Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie.
Szacuje się, że w całym
kraju w tym piłkarskim święcie wzięło udział ponad 100
tysięcy uczestników.
WJ

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Wyniki grupy I:
Naprzód Żernica - Pogoń Ziemięcice 1:3, Victoria Pilchowice Orły Bojszów 0:2, Zryw Radonia - Orzeł Paczyna 2:0, Quo Vadis
Makoszowy - KS Bojków 2:2, Olimpia Pławniowice - Naprzód
Świbie 1:4, Start Przezchlebie - Leśnik Łącza 0:2.

Wyniki grupy II:
Jedność 32 II Przyszowice - Górnik II Zabrze 0:8, Start Kleszczów - Korona Bargłówka 1:1, LKS 45 Bujaków - UKS Biskupice
3:4, MOSiR Stal Zabrze - Drama Kamieniec 5:1, Piast Pawłów
- Kłodnica Gliwice 1:2, Naprzód Łubie - pauza.

Damian Tkocz
powołany
do reprezentacji
Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej
w Katowicach ogłosił listę
zawodników powołanych na
konsultację szkoleniową Amatorskiej Reprezentacji Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Na
liście znalazł się zawodnik
Concordii Knurów – Damian
Tkocz, który 21 czerwca spotka się na Stadionie Śląskim
w Chorzowie z następującymi piłkarzami: Jan Janik,
Bartosz Wójcik (Energetyk
ROW Rybnik), Bartosz Szuba,
Damian Szczęsny (MRKS
Czechowice-Dziedzice), Bar-

tosz Derlatka, Marcin Szopa
(Górnik Piaski), Sebastian
Kowalski, Rafał Szymczak
(Gazobudowa Zabrze), Piotr
Pientoń, Grzegorz Kałużny
(Wawel Wirek), Artur Drożyński (Sparta Lubliniec), Szymon
Przystański, Krzysztof Grafik,
Krzysztof Urbaniak (Orzeł
Babienica Psary), Wojciech
Czmok, Szymon Kula (Sokół Wola), Marcin Gęsikowski (BKS Stal Bielsko-Biała),
Krzysztof Waliczek (Rekord
Bielsko-Biała), Marcin Dudka
(Skałka Żabnica).
PiSk

Konkurs rzutów
wolnych do kosza
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego wraz z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Knurowie zapraszają
dzieci, młodzież i dorosłych
do udział w konkursie rzutów
wolnych do kosza. Impreza
odbędzie się 19 czerwca na
knurowskim „Orliku”. Rzuty
eliminacyjne każda z zainteresowanych osób będzie
mogła wykonać w dowolnej
por ze pom ię d z y god z i n ą
9.00 a 10.00 i 13.00 a 14.00.

Finałowa rozgrywka zaplanowana została na 14.30.

PiSk

KLASA OKRĘGOWA - Grupa I

Kiedyś strzelał
gole dla Concordii
Janusz Pancer przed laty
strzelał bramki dla Concordii,
a w sobotę wrócił do Knurowa
w roli szkoleniowca Krupińskiego Suszec. Jego podopieczni też nie mają problemów ze
zdobywaniem goli, o czym
przekonali się w tym sezonie
m.in. bramkarze Concordii,
którzy w dwóch meczach kapitulowali osiem razy.
W sobotę wynik zmieniał
się jak w kalejdoskopie. Początkowa faza meczu należała do

gości, środkowa do gospodarzy,
a końcowa ponownie do przyjezdnych. Ogólnie przy Dworcowej padło aż sześć bramek, z
czego cztery razy kapitulował
golkiper Concordii.
Dodajmy, że cenne zwycięstwo w wyjazdowym meczu
z Pogonią Imielin wywalczyli
piłkarze Tempa Paniówki. Te
trzy punkty mogą być kluczowe w walce o utrzymanie się
w klasie okręgowej.
PiSk

Wyniki 29. kolejki
Concordia Knurów - Krupiński Suszec 2:4
0:1 Manowski 30’, 1:1 Gołębiowski 42’, 2:1 Kempa 59’, 2:2 Brychlik 61’, 2:3 Brychlik 83’, 2:4 Gintler 89’.
Concordia: Mossakowski, Wieliczko, Mikulski, Gałach, Bagiński,
Tkocz 70’ Streczek, Kempa, Sendlewski 46’ Salwa, Kupis 65’
Boroń, Spórna, Gołębiowski 85’ Niewiedział.
Pogoń Imielin - Tempo Paniówki 1:2, Czarni Piasek - LKS Łąka
0:3, Leśnik Kobiór - Stal Chełm Śląski 1:4, Sokół Wola - GKS II
Katowice 2:1, Iskra Pszczyna - LKS Bełk 4:1, Unia Bieruń Stary
- Znicz Jankowice 0:3, Unia Kosztowy - MKS Lędziny 5:0.     	
1. Iskra Pszczyna
29
75
2. Sokół Wola
29
51
3. GKS II Katowice
29
48
4. Unia Bieruń Stary
29
46
5. Krupiński Suszec
29
46
6. MKS Lędziny
29
45
7. Concordia Knurów
29
39
8. Pogoń Imielin
29
39
9. Stal Chełm Śląski
29
38
10. Czarni Piasek
29
37
11. LKS Bełk
29
36
12. Unia Kosztowy
29
32
13. Tempo Paniówki
29
30
14. Leśnik Kobiór
29
29
15. LKS Łąka
29
28
16. Znicz Jankowice
29
26
Na zakończenie sezonu Concordia zagra na wyjeździe
z rezerwami GKS-u Katowice.

81:13
51:42
61:35
44:40
61:49
45:40
37:42
40:45
46:52
44:51
53:56
39:40
40:65
36:59
46:64
48:79

Mistrzowie Podokręgu
Zabrze z APN Knurów

Foto: APN

informacja

Udany sezon Akademii Piłki Nożnej

Wiosną stracili
tylko jedną bramkę
Po rundzie jesiennej zespół Akademii Piłki Nożnej (rocznik 2000 i młodsi)
zajmował w rozgrywkach
Podokręgu Zabrze drugie
miejsce. To oznaczało, że
wiosną młodzi knurowianie
rywalizować będą w grupie
mistrzowskiej. Jak się później okazało, podopieczni
Andrzeja Płatka zaprezenPrzegląd Lokalny Nr 24 (954) 16 czerwca 2011 roku

towali w niej mistrzowską
formę i zostali najlepszym
zespołem Podokręgu. Za plecami pozostawili m.in. Piasta
Gliwice, z którym wygrali
2:0. W innych meczach APN
zwyciężał 3:1 Trampkarza
Biskupice i gromił 19:0 ŁTS
Łabędy, 12:0 MKS Zaborze i
9:0 Promotora Rokitnica.
Największy wkład w suk-

ces zespoł u w nieśli: Radosław Bujok, Jakub Kata,
Aleksander Tanistra (zdobywca 20 bramek), Adrian
Maksymiec, Kacper Karasz,
Kamil Maj (najlepszy strzelec - 21 bramek), Dawid Kołodziej (strzelec 19 bramek),
Piotr Gradowski, Paweł Sawicki, Sebastian Sujecki,
Kacper Laxa, Patryk Wiszniowski, Alan Sadowski,
Maciej Bajorek, Bolesław
Pawlas, Marcel Jankowski,
Dan iel Kasprza k, Dawid
Niemczyk, Grzegorz Suchanek. Trener: Andrzej Płatek.
PiSk
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