aktualności
KUŹNIA NIEBOROWSKA

KNURÓW. ZŁODZIEJ OGOŁOCIŁ OPLA

Utrwalił stereotyp
Piknik w
„Zameczku”
W sobotę, 11 czerwca,
w Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej
odbędzie się Rodzinny
Piknik Integracyjny

Stroka i Kudełka to wszechstronni muzycy – dali temu wyraz
świetnym koncertem w „777”

KNURÓW. JAZZY GITAR DUO W „777”

Raj we łzach
Grający na gitarach Damian Stroka i Piotr
Kudełka rozentuzjazmowali publiczność
zebraną w „Trzech Siódemkach”. Koncert,
jaki dali w niedzielę, zebrał gromkie brawa
Gitarowy duet zaprosił słuchaczy
w muzyczną podróż znacząc ją popularnymi standardami jazzowymi,
bluesem, kawałkami popowymi oraz
nutami nieodparcie kojarzącymi się
z egzotyką – klimatem Brazylii i
Hiszpanii. Zaczęli od „Fly Me To
the Moon” z repertuaru Nata Kinga
Cole’a i „przebiegli” po twórczości
Franka Sinatry i Oscara Petersona.
Potem zmierzyli się z hitami Stinga

(m.in. „Shape Of My Heart”, „Fragile”), nie stroniąc od wyciskającej łzy
ballady Erica Claptona o adekwatnym tytule - „Tears In Heaven”.
Koncert zadowolił słuchaczy i
muzyków.
- Grało nam się bardzo dobrze.
Ten lokal sprzyja muzyce – podsumował występ Damian Stroka.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

KNURÓW

Festyn w Trójce
Społeczność Miejskiego Gimnazjum nr 3 zaprasza do
udziału w festynie. Zabawa odbędzie się w piątek, 10
czerwca, w atrium szkoły przy al. Lipowej
Festyn rozpocznie sie o godz. 16.30, potrwa cztery godziny. W programie przewidziano m. in.: pokaz mody z czasów PRL-u, występy muzyczne
uczniów, scenki kabaretowe, gry i zabawy, dyskotekę. Warto będzie też
zwrócić uwagę na wystawę fotografii i przedmiotów codziennego użytku
oraz zajrzeć do kawiarni „Magnolia”.
Oprac. b

Co pomyślał sobie obywatel Niemiec, który przyjechał w odwiedziny
do Knurowa, kiedy zobaczył swój
samochód bez wyposażenia? Ciężko
stwierdzić. Jedno jest pewne, dobrych
wspomnień z pobytu w Knurowie na
pewno nie wywiezie. Wizyta gościa
na niemieckich tablicach okazała się

Piknik organizowany jest w ramach czwartej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. Poprzedzi go
polowa msza św. w intencji rodzin o
godz. 15. Od godz. 16 przewidziano
liczne atrakcje, m.in. występ zespołu
„Dwa Kamraty”, popisy wokalne,
taneczne i muzyczne podopiecznych
i gości z zaprzyjaźnionych DPS-ów.
O konferansjerską oprawę postara się
Mariusz Hołój.
Organizatorzy - DPS „Zameczek”, Stowarzyszenie Moja Gmina
Nasz Powiat i Powiat Gliwicki
– zadbali, by nie zabrakło – oprócz
strawy duchowej – jadła i napojów
na potrzeby ciała.
- Liczymy na udział nie tylko
mieszkańców Kuźni Nieborowskiej,
ale także całego powiatu – do zabawy
zachęcają dyrektor „Zameczka” Ewa
Zamora i Marian Sadecki, wiceprezes
Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz
Powiat, pomysłodawca imprezy.
Honorowym patronem imprezy
jest starosta gliwicki Michał Nieszporek.

W sobotni wieczór strażnicy miejscy interweniowali przy ul. Niepodległości. Powodem było ognisko rozpalone przez kilkuosobową grupę na
kolejowym nasypie. Argumentacja funkcjonariuszy okazała się przekonująca
– ogień został ugaszony.

/sisp, bw/

/b/

Głośne noce
Knurowscy strażnicy miejscy i policjanci
kilkakrotnie zmuszeni byli uciszać
mieszkańców, którzy nie dawali spać swoim
sąsiadom, wywołując nocne awantury
W ubiegły czwartek około godz.
23 funkcjonariusze zostali wezwani
na ul. Spółdzielczą. Powodem była
domowa awantura.
Pół godziny później w podobnej sprawie o pomoc poprosili ich
lokatorzy bloku przy al. Piastów. W
obydwu przypadkach wystarczyło

pouczenie uczestników rodzinnych
kłótni.
Nie minęła kolejna godzina, a
podejmowali następną interwencję.
Tym razem cisza nocna została zakłócona przy ul. Kościuszki.
/bw/

KNURÓW

Ogień przy szynach

REGION

KNURÓW

Telefon dla konsumentów

Walne w TMK

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
mieszczące się w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach, będzie nieczynne do 24 czerwca

W poniedziałek, 13 czerwca, odbędzie się Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Knurowa. Obrady
rozpoczną się o godz. 17 w klubie
LWSM „Gama” (ul. Kapelanów Wojskowych 2).
- Wszystkich członków i sympatyków towarzystwa serdecznie
zapraszamy – zachęca do udziału
w zebraniu prezes TMK Eugeniusz
Jurczyga.

W tym czasie w sprawie pomocy
prawnej konsumenci mogą kontaktować się z Infolinią Konsumencką
(telefon bezpłatny: 800-007-707).
Kontakt taki jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.
Bezpłatnych porad konsumenckich udziela też Inspekcja Handlo-

KONKURS

wa w Katowicach (ul. Brata Alberta
4, 40 -951 Katowice) - Wydział
Ochrony Konsumentów, tel.: 32-3568-116. W tym przypadku informacje można otrzymać w poniedziałki,
środy, czwartki, piątki od godz. 7.30
do 15.30, a we wtorki od godz. 7.30
do 17.00.

/b/

KONKURS

Paryż, na zawsze Paryż...
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/g/

KNURÓW

/sisp,bw/

Wieża Eiffla, wspaniałości Luwru, monumentalna Sacré-Cœur, piękno katedry Notre-Dame,
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.

dla złodzieja nie lada pokusą. W ubiegły poniedziałek włamał się do zaparkowanego przy ul. Zwycięstwa Opla
Vivaro i wymontował z niego fotele,
radio samochodowe oraz nawigację.
Niesmak pozostał, a wyposażenie?
Szukaj teraz wiatru w polu...

Chcesz zwiększyć swoje szanse na wygraną?
Podobne kupony wydrukujemy w kolejnych wydaniach naszej gazety.
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.

Stolice o krok
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 szczęśliwiec, 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.
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KNUROWIANIE MOGĄ ZNAKOWAĆ ROWERY
– AKCJĘ PROWADZI STRAŻ MIEJSKA

Dwa kółka
w bazie
Chcesz, by twój rower, nie daj Boże,
ukradziony, trafił do ciebie z powrotem?
Aby zwiększyć szanse na taki powrót,
warto oznakować pojazd

GLIWICE. BUDOWLANY MARKET W SĄSIEDZTWIE KNUROWA

Leroy Merlin
daje pracę
Christoph Dubus przecina wstęgę

Leroy Merlin - drugi w Gliwicach,
czterdziesty w Polsce – otwarł swoje
podwoje przy ul. Rybnickiej. Prawie
co trzeci pracownik placówki jest
mieszkańcem Knurowa
- Otwarcie placówki ma znaczenie symboliczne, bowiem zbiega się
z jubileuszem firmy – powiedział do
zebranych na uroczystej inauguracji działalności Christoph Dubus,
dyrektor generalny Leroy Merlin
Polska. – W czerwcu mija bowiem
15 lat od otwarcia pierwszego sklepu Leroy Merlin w Polsce.
Nowy sklep zlokalizowany jest
obok Centrum Handlowego Auchan
przy ul. Rybnickiej 211. Powierzchnia
handlowa wynosi 6700 m 2 wewnątrz
i prawie 4000 m 2 na zewnątrz. Do
dyspozycji klientów jest 300 miejsc
parkingowych. Do obsługi przygotowano 14 kas.
W nowej placówce pracę znalazły
162 osoby. Dyrektor sklepu Grzegorz
Bednarz ocenia, że wpływ nowego
marketu na lokalny rynek pracy jest
większy: – Współpracujemy z wieloma lokalnymi przedsiębiorcami – od
firmy sprzątającej po rzemieślników

świadczących usługi montażowe.
Dzięki temu angażujemy zawodowo
więcej osób niż tylko pracowników
Leroy Merlin.
Znaczną część załogi Leroy
Me rl i n st a now ią k nu row ia n ie.
Dostrzegł to i docenił prezydent
K nu rowa Adam Rams: - Życzę
zatrudnionym tutaj mieszkańcom
naszego miasta zadowolenia z pracy, satysfakcji, a przede wszystkim
dobrych zarobków.
W przemówieniu do uczestników
uroczystości prezydent wyliczył i
podkreślił atuty miasta, które sytuują
je wśród miejsc najbardziej przyjaznych dla biznesu (vide: niedawny
ranking tygodnika Newsweek, w
którym Knurów został sklasyfikowany na 10 miejscu wśród 74 ujętych w
zestawieniu miast).
Market został udostępniony
klientom w piątek. W huczny muzycznie sposób za sprawą orkiestry

górniczej KWK Szczygłowice, która witała klientów przed wejściem
do sklepu. Nieco subtelniejsze klimaty stały się dziełem damskiego
zespołu Tercet Mocha, finalisty
programu „Mam Talent”. Gospodarze nadali otwarciu wymiar nawiązujący do rodzinnego festynu.
Możliwość zakupów połączono z
zabawą i licznymi prezentacjami.
Były więc gry, maluchy okupowały
dmuchany zamek, dorośli sprawdzali swoje umiejętności w konkursie... wbijania gwoździa na czas.
Nie zabrakło znanych twarzy,
m.in. aktorki Joanny Bartel.
Ciekawie było poza sklepem.
Od rana pracownicy Leroy Merlin
wręczali przechodniom... wiaderka z
logo firmy. Do potencjalnych klientów marketu trafiło 3000 wiader.
/bw/
Foto: Bogusław Wilk

Kradzieże rowerów to plaga, którą
trudno zwalczyć. Trudno też o powrót
pojazdu do prawowitego właściciela,
gdy nie ma podstaw, by go zidentyfikować.
Toteż od pewnego czasu w wielu
miastach, choćby w Gliwicach czy
Zabrzu, prowadzi się praktykę znakowania rowerów. Teraz taką możliwość będą mieli również mieszkańcy
Knurowa. Znakowaniem jednośladów
zajmie się Straż Miejska. Znakowanie
ma ograniczyć kradzieże i pozwolić na
ustalenie właściciela roweru.
- Często znajduje się ukradzione
i porzucone „fanty”, także rowery
– mówi Andrzej Daroń, komendant
Straży Miejskiej w Knurowie. – W wielu
wypadkach nie sposób dojść, do kogo
znaleziony rower należy. Znakowanie
funkcjonuje z powodzeniem w innych
miejscach, poza tym sami mieszkańcy
sygnalizowali nam, że jest na to zapotrzebowanie.
Rowery będzie można oznakować w siedzibie Straży Miejskiej (ul.
Niepodległości 5), w każdą środę, w
godzinach 15.00-18.00. Akcja rozpocznie się 15 czerwca i potrwa końca
września. Dodatkowa okazja będzie
podczas Dni Knurowa (również w
godz. 15.00-18.00), w specjalnym
punkcie SM na Placu 700-lecia. Znakowanie jest bezpłatne.
Niepełnoletni rowerzysta chcący
oznakować rower musi przyjść z osobą
dorosłą. Oprócz roweru należy ze sobą
wziąć dowód tożsamości, a także dowód
zakupu pojazdu lub kartę gwarancyjną
z numerem fabrycznym. To ważne, bo
straż miejska musi mieć pewność, że
dana osoba jest rzeczywiście legalnym
posiadaczem roweru.
W zamyśle akcja znakowania rowerów będzie prowadzona sezonowo
również w następnych latach. Dzięki

niej powstanie obszerna baza danych.
Ma ona pozwolić na szybkie i pewne
ustalenie prawowitego właściciela
jednośladu. Informacje będą trafiać
również do bazy danych policji.

WIDOCZNE I UKRYTE
Na czym polega oznakowanie
roweru? Zostaje mu nadany niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy, przypisany do konkretnego właściciela.
Kod zostanie naniesiony na pojazd
za pomocą specjalnego urządzenia,
grawera. Oprócz tego, czytelnego
gołym okiem, zapisu będzie jeszcze
drugi, niewidoczny, a przy tym trwały.
Strażnicy miejscy będą go mogli odczytać przy pomocy urządzenia, które
znajdzie się na ich wyposażeniu.
Dodatkowo każdy rower zostanie
opatrzony kolorową, trudną do usunięcia naklejką, niepozostawiającą
wątpliwości, że jest on oznakowany.
Ma to zniechęcać do czynu potencjalnych złodziei, którzy mając świadomość, że rower figuruje w bazach
danych, być może uznają, że gra jest
niewarta świeczki.
- Często popełniamy błędy, choćby pozostawiając rowery bez podstawowych zabezpieczeń przed kradzieżą – przestrzega Andrzej Daroń. – Nie
spodziewamy się, że np. zostawiając
rower przed sklepem na kilka minut,
możemy już go tam nie zastać. Warto
zainwestować w dobre zabezpieczenie, mieć rower na oku.
Jak dodaje komendant, zgubne jest
też przekonanie, że domofon ochroni
nasz jednoślad przed kradzieżą. Warto
pamiętać o dodatkowym wyposażeniu
rowerów, które również kusi złodziei
– oświetleniu czy licznikach. Jeśli jest
taka możliwość, dobrze odpiąć je i
zabrać ze sobą.
Mirella Napolska

reklama

OGŁOSZENIE
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Wł. Łokietka 3 - Centrum
Handlowe Merkury (I piętro) o łącznej powierzchni użytkowej 69,32
m2
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 09.02.2011
r. do godz. 15:00.
Wadium w kwocie 4.000,00 zł. należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 16,00 zł. netto, kwota postąpienia
w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
07.02.2011 r. od godziny 15:00 do godziny 16:00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 10.02.2011 r. o
godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego
6 w Knurowie /pokój nr 3/.

W markecie znalazło pracę prawie 60 knurowian
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Podjęcie uchwały zobowiązującej władze związku w spółce
do podjęcia działań na rzecz likwidacji centrów wydobywczych,
to jeden z efektów obrad delegatów „Solidarności” z Kompanii
Węglowej

„Nie leczymy
– zapobiegamy”

KNURÓW. OBRADOWAŁO WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW „SOLIDARNOŚCI” Z KWSA

Pod takim hasłem K nu rowskie Stowarzyszenie Diabetyków
organizuje spotkanie edukacyjne
„Promocji Zdrowia”. Odbędzie się
ono we wtorek, 14 czerwca, o godz.
11.00 w szczygłowickim Domu
Kultury (ul. Górnicza 1). Podczas
spotkania będzie można wysłuchać
wykładu lekarza-diabetologa, a

Centra wydobywcze
do likwidacji?
W środę (1 czerwca) w Knurowie obradowało Walne Zebranie
Delegatów „Solidarności”. Tematem nr 1 było dalsze funkcjonowanie centrów wydobywczych.
1 lutego 2007 roku 17 kopalń pogrupowano terytorialnie i skupiono
w 4 centrach wydobywczych, które
miały usprawnić m.in. przenoszenie
pracowników z jednego do drugiego, ułatwić zarządzanie i przynieść
spore oszczędności. Już wtedy
związkowcy grzmieli, że scentralizowanie firmy otworzy furtkę
do cichego zamykania kolejnych

kopalń, a rozbudowana struktura z
dużą ilością ośrodków decyzyjnych
oznaczać będzie większą zwłokę w
podejmowaniu decyzji.
Delegaci zwrócili uwagę na
nieopisany chaos w podstawowych
jednostkach spółki, jakimi są kopalnie. Wszystkiemu, zdaniem związkowców, winne centra. Rozwiązanie
ich zwiększyłoby samodzielność
kopalń, które mogłyby np. same
organizować przetargi. Teraz robią
to centra.
Delegaci przyjęli także stanowisko w sprawie zwiększenia środków

EDUKACJA. DRACULA POMÓGŁ NAM WYGRAĆ

Za Transylwanię
– do Brukseli

inwestycyjnych na poprawę warunków pracy w kopalniach. Chodzi
przede wsz ystkim o obniżenie
wysokich temperatur w wyrobiskach. Praca w takich warunkach
zagraża bezpieczeństwu górników,
a poza t y m zgod nie z prawem
pracy oznacza krótsze, 6-godzinne
dniówki. W interesie pracodawcy
leży zainwestowanie w obniżenie
temperatury, by wydajność pracy
była większa.
Na zebraniu omówiono kwestię unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Solidarność
próbuje przekonać rząd do zablokowania, a później do renegocjacji
tego pakietu.

Ci, którzy chcieliby, aby w Knurowie było
więcej placów zabaw, mają szansę się do tego
przyczynić
sfinansować budowę 100 placów
zabaw w całej Polsce. O tym, gdzie
powstaną place, zadecyduje liczba
głosów oddanych na dane miejsca

za pośrednictwem internetu. Głosować można codziennie, od 6
czerwca do 31 października 2011
roku, na stronie www.nivea.pl .
Lokalizacja zgłoszona przez Knurów to ul. Armii Krajowej – plac
zabaw miałby powstać na terenie
pomiędzy MSP-7 a MP-12.
oprac. MiNa

knurowska policja. Podczas interwencji funkcjonariusze sporządzili
niebieską kartę. O losach wyrodnego
syna zdecyduje prokurator.
/g/

KNURÓW

Laureaci: Maciej Ostrowski, Weronika Róg i Aneta Szulc
powiatu gliwickiego. Przygotowała je Marzena Krasoń- Kapłanek.
i monitorowała ucząca historii MarzeNagrody rzeczowe otrzymały
na Krasoń- Kapłanek. W poprzedniej uczennice Zespołu Szkół nr 2 w Knuedycji uczniowie rozwiązywali test, w rowie – Weronika Róg (II miejsce)
którym musieli wykazać się wiedzą o oraz Aneta Szulc (III) (obie z klasy
UE. Tym razem należało przygotować Katarzyny Panfiluk).
prezentację, która zachęciłaby AuHonorowy patronat nad konkurstralijczyka do odwiedzenia jednego sem objął Starosta Powiatowy Michał
z miejsc na terenie UE. Zwycięzca, Nieszporek.
MiNa
Maciej Orłowski (z klasy II o profilu

Głosujmy na plac zabaw
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Skończyła się bezkarność 21latka, mieszkańca centrum miasta,
który znęcał się fizycznie i psychicznie nad rodzicami. Krewkiego młodzieńca zatrzymała w ubiegłą sobotę

matematyczno-językowym, której
wychowawcą jest Bartosz Kaczmarczyk), zaprezentował walory Rumunii, a konkretnie – Transylwanii.
Istotny był tu odświeżony motyw
Draculi
- Obudzenie mitu wprowadziło
tu wątek tajemniczości. Naprawdę
interesująca prezentacja, postaramy
się umieścić ją wkrótce na szkolnej
stronie internetowej – zapewnia

KNURÓW

Szansa pojawia się za sprawą
konkursu ogłoszonego przez Nivea.
Firma obchodzi 100-lecie swego
istnienia i z tej okazji zamierza

Przemoc domowa

Foto: Zbiory Zespołu Szkół I. J. Paderewskiego

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej organizowany przez biuro
poselskie śląskiej europosłan ki
Małgorzaty Handzlik odbył się w
I Liceum Ogólnokształcącym po
raz drugi. Zwycięzca poprzedniej
edycji, pier wszoklasista Jonasz
Kopczyk (wych. Ewelina Szczygielska), właśnie wrócił z wycieczki do Brukseli, zaś w ubiegły piątek
w ręczono nag rody najle psz y m
uczestnikom drugiej edycji.
Oba konkursy były skierowane
do uczniów szkół średnich z całego

MiNa

KNURÓW

/pg/

Maciej Ostrowski,
uczeń II klasy
I LO zwyciężył
w konkursie
na Europrezentację.
W nagrodę pojedzie
do Brukseli

tak że skorzystać z bezpłatnego
badania glukozy we krwi oraz ciśnienia. W programie przewidziano
także przeprowadzenie ankiet oraz
poczęstunek.
Spotkanie, wraz ze Stowarzyszeniem, współfinansuje Urząd Miasta
Knurów.

Wyparowały litry
Galopujące ceny benzyny zmuszają kierowców do coraz odważniejszych kroków, rzecz jasna, poza granice prawa. Na taki „spacer” do bazy
transportowej przy ul. Zwycięstwa

wybrał się 1 czerwca pewien mężczyzna. Z dwóch ciężarówek spuścił
700 litrów paliwa o wartości 3700 zł.
Sprawę bada knurowska policja.
/g/

GIERAŁTOWICE

A w niedzielę
Śląskie Gody...
To już 17. edycja rodzinnej imprezy
w Gierałtowicach. W niedzielę, na Placu
Targowym, początek o godz. 15.30
Rozpoczną młode talenty gminy
Gierałtowice. O godz. 17 na scenie
pojawi się Zespół Folklorystyczny
„Kaszuby”, na godz. 18.15 zaplanowano koncert gminnych chórów,
na 18.45 - koncert Orkiestry Dętej

przy OSP w Przyszowicach. O godz.
19.30 do zabawy poproszą „Kamraty”, natomiast wieczór (od godz. 21)
należeć będzie do zespołu „41”.
/b/

ogłoszenie

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu
mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 39,00 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 6A/9 - IV piętro.
Cena wywoławcza 92.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin przetargu - 16.06.2011 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 9.200,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 15.06.2011 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 13.06.2011 r.
od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 33, 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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KNURÓW

Huśtawka czeka na przetarg Procenty na przystanku
Czemu ze skwerku przy Ogana znikła huśtawka i czy wróci
na swoje miejsce?
Dla wielu dorosłych brak huśtawki na placu zabaw to drobiazg nie wart
uwagi, dla najmłodszych knurowian
to poważny problem. Huśtawka, o
której mowa, ta z placu zabaw przy
ul. Ogana, już jakiś czas temu została
zabezpieczona kłódką i łańcuchem,
aby nie można było z niej korzystać.
Podobno znaleźli się tacy, którzy
radzili sobie z kłódką, co było ryzykowne. Miesiąc temu huśtawka znikła
w placu zabaw, o czym powiadomiła
nas trzyletnia Julia Poręba.
– Czemu tej huśtawki ciągle nie
ma? – pyta pani Zofia, babcia Julii,

PERSONALIA

Poznaj swojego
dzielnicowego

która wraz z wnuczką odwiedziła
naszą redakcję. – Rzeczywiście się
chwiała i była niebezpieczna. Podobno miało być w niej wykonane
metalowe wzmocnienie, po czym
miała wrócić na swoje miejsce. Od
tego czasu minął już miesiąc, a dzieci
ciągle czekają.
Jak dowiedzieliśmy się w WGKRiOŚ knurowskiego magistratu,
rzeczywiście powodem usunięcia
huśtawki był jej zły stan techniczny.
Na tyle zły, że stara huśtawka ma
zostać zastąpiona nową, a przy okazji
plac zabaw zostałby poddany drobnej

kosmetyce.
- W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy przetarg na bieżące
utrzymanie placu zabaw i montaż
nowych urządzeń – mówi Anna
Lewandowska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Knurów.
– Jednak jedyna oferta, jaka wpłynęła, przekraczała nasze możliwości
finansowe. Przetarg został unieważniony. Najprawdopodobniej w
przyszłym tygodniu ogłosimy kolejny
– informuje naczelnik.
MiNa

Przez kilka ostatnich tygodni prezentowaliśmy na naszych łamach dzielnicowych policji. Dziś rozpoczynamy prezentację dzielnicowych Straży
Miejskiej w Knurowie.
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 1 i 2
starszy strażnik
Mirosław Przykłota

kontakt za pośrednictwem dyżurnego posterunku Straży Miejskiej
tel.: 32 330 15 59; 32 339 22 37;
tel. alarmowy 986.

- Problemem jest tu swobodne wypuszczanie psów, a także nie sprzątanie po
psach. Z obserwacji wynika, że jest z tym coraz lepiej, jednak mimo to nadal
daleko do ideału. Interwencji wymaga tez spożywanie alkoholu w rejonie
sklepów - mówi Mirosław Przykłota

Opis ulic na granicy Rejonu 1 i
2: ul. Szpitalna od strony Gliwic
do ul. Ułanów, ulice: Sikorskiego,
Saperów, Legionów, Gen. Ziętka, Wiosenna, Zimowa, Letnia,
Deszczowa, Jesienna, Dywizji
Kościuszkowskiej, al. Lipowa
(MSP nr 9; MG nr 3) przez ul. 1
Maja do granic miasta, ulice: Witosa, Marynarzy, Piłsudczyków
(MP nr 13), Lotników (MP nr 2)
ul. 26 Stycznia do granic miasta w
kierunku Gliwic.

Rejon 5 i 6
inspektor Mariusz Kubaszak
– Rejon 5 i 6

kontakt za pośrednictwem dyżurnego posterunku Straży Miejskiej
tel.: 32 330 15 59; 32 339 22 37;
tel. alarmowy 986; tel. kom. 694
495 210

- Największym problemem jest parkowanie w miejscach niedozwolonych
– w obrębie skrzyżowań, na miejscach dla inwalidów- a także spożywanie
alkoholu w miejscach publicznych. Ale dajemy radę - zapewnia Mariusz
Kubaszak

Opis ulic na granicy Rejonu 1 i 2:
ul. Targowa, targowisko, ul. Chrobrego, ul Szpitalna do skrzyżowania z ul. Kosmonautów, ul. Wł.
Jagiełły, ul. S. Batorego (MSP nr
6, MG nr 2), , ul. J. Sobieskiego, ul.
Wł. Łokietka, ul. Mieszka I (plac
zabaw) na odcinku skrzyżowania
ulic Kosmonautów i K. Wielkiego,
ul. K. Wielkiego do skrzyżowania z
ul. 1 Maja, ul 1 Maja na odcinku od
skrzyżowania z ul. K. Wielkiego do
skrzyżowania z ul. Kosmonautów.

Patron knurowskiej Straży Miejskiej dwukrotnie w
minionym tygodniu przywoływał do porządku osoby
spożywające alkohol w miejscu zabronionym

W obydwu przypadkach chodziło o przystanek PKM przy ul. Kosmonautów – raz w piątek, drugi w sobotę. (Nie)przypadkowo o tej samej porze
– przed godz. 18. W obydwu skończyło się podobnie – ukaraniem sprawców
mandatem.
/bw/

KNURÓW

Karny
Wyprawa na szkolne boisko przy al. Lipowej na długo pozostanie w
pamięci 34-letniej kobiety. Ktoś nie zachował się sportowo, wykorzystał jej
nieuwagę i skradł telefon komórkowy. Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek około godz. 15.50. Straty? 1600 zł...
/g/

Kierowca
na medal
- Gdyby ktoś organizował konkurs na kierowcę lata, temu z linii 100
przyznałbym najwięcej punktów. Od
15 lat jestem inwalidą, ale tak uprzejmego kierowcy jeszcze nie spotkałem.

W poniedziałek wyruszyłem z Knurowa do Rybnika o godz. 9.08. Kierowca
specjalnie dla mnie i jeszcze jednej
pani zboczył z trasy, żebym miał bliżej
do przychodni. Pomógł, wytłumaczył
gdzie mam się udać. Chciałbym mu
szczerze za to podziękować.
Marian

KNURÓW

Ptaszki w klatce
Kolejny sukces na koncie knurowskich
policjantów. W poniedziałek zatrzymali trzech
mężczyzn (mieszkańców powiatu gliwickiego)
próbujących ukraść volkswagena...
Mają od 20 do 43 lat, a do kradzieży byli bardzo dobrze przygotowani. Upatrzyli sobie samochód
stojący na prywatnej posesji (policja
dla dobra śledztwa nie podaje nazwy
ulicy). Pod osłoną nocy wypchnęli
go i na uboczu próbowali przełamać
zabezpieczenia. Na szczęście plany

pokrzyżował im patrol policji. Mężczyzn zatrzymano o godz. 2.10. W
ich aucie znaleziono specjalistyczny
sprzęt do dokonywania kradzieży.
Postępowanie prowadzi knurowski
Komisariat Policji. Sprawa należy do
rozwojowych.
/g/, /kmp gliwice/

nekrolog

KNURÓW. KOMART POLECA...

Dni otwarte składowiska

Wyrazy współczucia i żalu
Pani TERESIE KOBOS
z powodu śmierci

Obchodząca w tym roku 20-lecie działalności spółka Komart zaprasza na
Dni Otwarte Składowiska

MAMY

Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się sobota, 18 czerwca. Tego dnia
firma zaprasza od godziny 8 do 14 do
swojej siedziby przy ul. Szpitalnej
7. Na gości czekać będą autokary,
którymi zostaną przewiezieni do
obiektu przy ul. Szybowej – Składowiska Odpadów Komunalnych.
Będzie okazja zobaczyć jego funkcjonowanie „od kuchni”.
– Nasze składowisko i nowoczesna sortownia mogą zaciekawić nie
tylko fachowców z branży, ale wielu
„zwykłych” ludzi, dzieci i młodzież
– zapewnia wiceprezes Komartu
Janusz Różański.
Sporą frajdę będą mieć grafficiarze. Każdy z nich otrzyma do
dyspozycji, czyli zamalowania, ścianę
o wymiarach 3 x 3 m. - To wymiar

wyjściowy, bo w przypadku szczególnie interesujących obrazów będzie
możliwość zwiększenia powierzchni
– zapowiada wiceprezes Komartu
Janusz Różański. - Dla każdego z
uczestników przewidujemy nagrody.
Zgłoszenia do konkursu grafficiarskiego przyjmowane są do
piątku, 10 czerwca. Regulamin jest
dostępny na stronie internetowej
www.komart.pl.
Osoby, które w sobotę 18 czerwca dostarczą do siedziby Komartu
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.
Z myślą o uczniach podstawó-

Przegląd Lokalny Nr 23 (953) 9 czerwca 2011 roku

wek i gimnazjów Komart organizuje
konkurs na „Plakat ekologiczny”
związany wyłącznie z gospodarką
odpadami. Regulamin dostępny jest
na stronie internetowej firmy lub w
jej siedzibie. Prace należy dostarczyć
do 17 czerwca. Ogłoszenie wyników
przewidziano 20 czerwca, wręczenie
nagród dzień później w szkołach.
Zainteresowani odwiedzinami
na składowisku bądź udziałem w imprezach towarzyszących „Dniom...”
mogą uzyskać dodatkowe informacje
telefonicznie (32 235 11 83) lub w
siedzibie firmy.
- Jesteśmy pewni, wszyscy goście, którzy odwiedzą nas 18 czerwca, będą mile zaskoczeni – podsumowuje prezes Różański.

składa
Zarząd i Pracownicy PWiK Sp. z o.o. w Knurowie
reklama

r

/bw/
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KNURÓW. V MUZYCZNA WIOSNA

Msza Koronacyjna
zabrzmiała w świątyni
„Msza Koronacyjna” Wolfganga
Amadeusza Mozarta, wyśpiewana
w kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego, była podniosłym
zwieńczeniem V Muzycznej Wiosny
Finał miał wymiar klasyczny, w
odróżnieniu od wcześniej prezentowanej – w szczygłowickim Domu
Kultury - muzyki rozrywkowej [o
koncertach obszernie pisaliśmy w
poprzednim wydaniu PL – dop.
red.].
„Mszę...” wykonały wspólnie
Chór Mieszany Schola Cantorum,
Chór Kameralny Slavica Musa i Chór
Passionata z Zabrza. Utwór został
napisany na cztery głosy i chór, toteż
pierwsze głosy stały się udziałem solistów - Anny Płocicy (sopran), Ewy

Juszczak (alt), Adama Bazylewicza
(tenor) i Tomasza Sadownika (bas).
Na organach grał Krzysztof Karcz, a
całością dyrygowała Kamilla Pająk.
Msza składa się z sześciu części. Po
wybrzmieniu ostatniej – Agnus Dei
- zebrani w świątyni gromkimi brawami nagrodzili wykonawców.
Koncert został zorganizowany
przez Stowarzyszenie Orkiestra
KWK Knurów i Centrum Kultury.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Knurowska świątynia okazała się idealnym miejscem do prezentacji podniosłej „Mszy
Koronacyjnej” Mozarta

KNURÓW

Przyjaciele
w mundurach
Umundurowany „oddział” nastolatków
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 był
prawdziwą atrakcją festynu rodzinnego
w Miejskim Przedszkolu nr 2
– To znakomity pomysł pani Katarzyny Szwarczyńskiej, nauczycielki
w ZSZ nr 2, a jednocześnie mamy dziewczynki uczęszczającej do naszego
przedszkola – ujawniła kulisy wizyty Małgorzata Dorabiała, kierownik
przyprzedszkolnego żłobka. – Dzięki temu gościliśmy już uczniów ZSZ
przy okazji Barbórki czy Mikołajek.
Zorganizowana w wigilię Dnia Dziecka zabawa była przednia. Malcom spodobały się wszystkie atrakcje. Ze szczególnym upodobaniem
malowały sobie twarze i zmieniały fryzury. Nic dziwnego, że impreza
minęła im jak z bicza strzelił.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TECHNIKUM NR 1

„Mimmi Hopps” dla małych i dużych

Foto: Mirella Napolska

Rodzinny Park Rozrywki „Mimmi Hopps” – taką nazwę miałby nosić kompleks rekreacyjny,
którego projekt wykonali uczniowie IIt1 knurowskiego Technikum nr 1 w Zespole Szkół im.
I.J. Paderewskiego. Swoją wizję zaprezentowali podczas Dnia Przedsiębiorczości

Pomysł „Mimmi Hopps” uczniowie zaprezentowali podczas Dnia
Przedsiębiorczości

6

Mini-zoo, plac zabaw, sztuczna
plaża, jezioro, plenerowa siłownia
i miejsce do gry w szachy – takie
atrakcje znalazły się na makiecie Rodzinnego Parku Rozrywki „Mimmi
Hopps”. I nie jest to wizja bez pokrycia. Uczniowie technikum twardo
stąpają po ziemi. Biorąc udział w
projekcie „Moja Firma w Mojej Gminie” zdobyli sporą wiedzę na temat
funkcjonowania przedsiębiorstw i
kolejnych etapów prowadzących do
realizacji własnych wizji na polu biznesowym. Efekty swojej kilkumiesięcznej pracy przedstawili podczas
Dnia Przedsiębiorczości, który był
zwieńczeniem udziału w projekcie
Fundacji Viribus Unitis.

Na pomysł pa rk u roz r y wk i
wpadli sami uczniowie. – To było
ich pierwsze zadanie – mieli zrobić
burzę mózgów i znaleźć w naszym
mieście niszę do zagospodarowania
– mówi Iwona Szczygieł, szkolna koordynator projektu. – Poradzili sobie
doskonale. Pracowaliśmy od lutego,
częściowo na lekcjach, częściowo
„po godzinach”, na dodatkowych
zajęciach przewidzianych przez
projekt. Zaskoczyło mnie ich ogromne zaangażowanie, pomysłowość
i wielka chęć udziału w tego typu
przedsięwzięciach. Zdarzało się, że
nawet w weekendy dzwonili do mnie
z kolejnymi pomysłami.
To zaangażowanie było widoczne

także podczas samego Dnia Przedsiębiorczości. Uczniowie przedstawili
zgromadzonym swój biznes plan,
wysłuchali wystąpień ekspertów (doradcy kredytowego PKO BP czy też
knurowskiego przedsiębiorcy – producenta przyczep Wiola, Sławomira
Grabowskiego), przygotowali skecze
związane z tematem i piosenki. Wśród
gości byli m.in. radni powiatowi
– Ewa Jurczyga i Dawid Rams, reprezentujący prezydenta Krzysztof Stryczek z UM, dyrektor MOPP Jolanta
Leśniowska, dyrekcja knurowskiego
oddziału banku PKO BP.
Wszyscy uczestnicy projektu
otrzymali dyplomy. Dyplomem uhonorowano również Dorotę Gumienny, dyrektora Zespołu Szkół im. I.J.
Paderewskiego.
Tech nik um uczest niczyło w
projekcie po raz pierwszy, ale nie
ostatni – do zrealizowania została
jeszcze jedna edycja „Mojej Firmy
w Mojej Gminie”, planowana na
przyszły rok, w której szkoła również
weźmie udział.
MiNa
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Ankieterzy ruszyli, będzie
podręcznik
Ile organizacji pozarządowych działa na naszym terenie
i czym się dokładnie zajmują? Aktualne i szczegółowe dane
na ten temat znajdziemy wkrótce w podręczniku, który
będzie plonem akcji Stowarzyszenia Cztery Pory Roku
„Z NGO – sami na Ty”
Piękne skrzaty wiedziały jak zachęcić dzieci do zabawy

KNURÓW

Skrzaty
zabawiały dzieci
Dzień Dziecka był świetnym pretekstem do rodzinnej zabawy. Tym
razem Centrum Kultury zaprosiło na festyn. Przez kilka godzin scena na
błoniach przy ul. Ogana tętniła życiem. Wystąpiły przedszkolaki z placówek nr 2, 7, 12 oraz niepublicznego „Światełka”. Wspaniale – jak zwykle
- zaprezentowały zespoły działające pod skrzydłami Centrum Kultury:
Wrazidloki, Marzenie I, II i III, Majoretki Młodsze, Kolorowe Nutki, Happy
Band, Majoretki – Iluzja i Music Joy. Konferansjerką – ze swadą i humorem
- zajęły się aktorki Teatru Paranoja, przebrane za... skrzaty.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Prowadzone pod tym hasłem zadanie publiczne, współfinansowane
przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, polega na przeprowadzeniu
badania organizacji pozarządowych
z gmin K nurów i Gierałtowice.
Niedawno na naszych łamach ogłaszaliśmy nabór na wolontariuszyankieterów, którzy przyjrzą się
poszczególnym organizacjom i je
opiszą. Pod koniec maja ankieterzy zostali przeszkoleni, po czym
ruszyli do działania. Efektem ich
pracy będzie podręcznik organizacji
pozarządowych z terenu obu gmin,
któr y będzie ogólnodostępny w
formie elektronicznej. Publikacja,
poza informacjami o poszczególnych
organizacjach, będzie zawierać także
ogólne informacje o tym, czym w
ogóle są organizacje pozarządowe.
- Grupa wolontariuszy utworzyła

PILCHOWICE

Młodzież
do Rady
W Pilchowicach ogłoszono wybory
do Młodzieżowej Rady Gminy. Do 15
czerwca trwa kampania wyborcza. Młodzież gimnazjalna będzie mogła głosować na jednego kandydata z każdego
sołectwa w Gimnazjum już 16 czerwca
(godz. 9.00 -11.00). Dla młodzieży ponadgimnazjalnej do ukończenia 26 roku
życia wybory odbędą się tego samego
dnia w godz. 16.00 - 19.00 w budynku
Urzędu Gminy Pilchowice (wybór po 2
kandydatów z każdego sołectwa).
Karty zgłoszeń dla kandydatów
można pobrać ze strony UG Pilchowice,
w sekretariacie UG, w Gimnazjum i u
sołtysa. Młodzież gimnazjalna pobrane
karty powinna zwrócić do sekretariatu
Gimnazjum, zaś młodzież ponadgimnazjalna do sekretariatu Urzędu Gminy
lub sołtysowi do dnia 13.06.2011 r. do
godz. 12.00.
/g/

PRZYSZOWICE

Ranny i
nieprzytomny
Mowa o 53-letnim mieszkańcu Zabrza, który jadąc chodnikiem, wjechał
w bok autobusu, kierowanego przez
54-letniego gliwiczanina. Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek o
godz. 13.30 na ul. Powstańców Śląskich.
Rannego i nieprzytomnego rowerzystę
przetransportowano śmigłowcem do
szpitala specjalistycznego w Sosnowcu.
Postępowanie prowadzi Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach.
/g/

Pod koniec wakacji wolontariusze będą mieć pełną wiedzę
o okolicznych organizacjach pozarządowych
Ankieterów czeka sporo pracy
się szybko – mówi Aneta Nowak,
prezes Stowarzyszenia Cztery Pory – każdy z nich ma dotrzeć do 10 orgaRoku i koordynatorka akcji. – Jest nizacji (w sumie odwiedzą ich około
ich dziewięcioro, głównie młodzież z 90). Ustalanie terminu wizyty rozmoI LO, ale jest także osoba studiująca wy będzie się odbywać telefonicznie.
socjologię. Ośmioro knurowian i Przedstawiciele organizacji pozarząjedna osoba z Gierałtowic. Do końca dowych, zamiast czekać na telefon od
sierpnia wolontariusze będą zbierać ankietera, mogą sami skontaktować
informacje na temat organizacji, a w się ze Stowarzyszeniem Cztery Pory
tym czasie ja wraz z moją asystentką Roku i zadeklarować chęć spotkania
Natalią Czech będziemy na bieżąco (nr tel. 721 684 439).
MiNa
opracowywać informator.
reklama

Okazja czyni złodzieja
Atrakcyjny towar w promocyjnej cenie,
błyskawiczna wysyłka, komfort i satysfakcja
gwarantowane - tak zaczyna się większość
internetowych aukcji. Kończą się
rozczarowaniem
Internet nas rozpieścił. Nie
trzeba wychodzić z domu, by móc
zamówić i kupić prawie wszystko.
Wizja zaoszczędzenia pieniędzy
nie powinna jednak zwalniać nas
z myślenia. Gliwicka policja codziennie przyjmuje zgłoszenia od
poszkodowanych przez oszustów
internetowych.
Jednym z oszukanych jest 36latek z Pilchowic, który upatrzył
sobie w serwisie aukcyjnym telefon
komórkowy Nokia E66, zapłacił za
niego 310 zł i... czeka. „Sprzedawca” do tej pory nie wywiązał się z
umowy, dlatego sprawą zajęła się
policja.
- Mechanizm przestępstwa jest
dość prosty. W ofercie sprzedającego pojawiają się atrakcyjne towary
w atrakcyjnych cenach. Najczęściej
dotyczy to przedmiotów z zakresu
cenowego od 100 do 2000 zł. Oszuści starają się wzbudzić zaufanie
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zyskanymi wcześniej pozytywnymi
komentarzami - mówi podkom.
Marek Słomski, rzecznik prasowy
KMP Gliwice.
Podejrzenia powinny wzbudzić: atrakcyjna cena towaru oraz
duża ilość dostępnych sztuk, mała
liczba komentarzy z odległą datą,
trudności z nawiązaniem kontaktu
ze sprzedającym, akceptowane
jedynie opłaty przelewem przed
wysyłką towaru...
Jeśli już zostaniemy oszukani,
natychmiast zgłośmy sprawę policji pamiętając przy tym, by zabrać
ze sobą potwierdzenie przelewu,
adres, numer konta i telefonu sprzedawcy oraz wszelką korespondencję
jaką prowadziliśmy z nim przed sfinalizowaniem aukcji. Skuteczność
policji w ściganiu internetowych
oszustów jest bardzo duża, nawet
jeśli chodzi o małe kwoty.
/pg/, /kmp gliwice/
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aktualności
KNURÓW

Ciężki sprzęt na terenie
cegielni i robotnicy uwijający
się przy rozbiórce komina, to
kolejny krok ku uporządkowaniu terenu, który czeka na
nowego inwestora.
Tydzień temu opisywaliśmy historię manufaktury,
która tylko dzięki uporowi
trzech ludzi podniosła się z

planu z 1939 roku, przedstawiającego zabudowania
cegielni oraz przebieg granicy
polsko-niemieckiej. Widać
na nim także dwa stawy oraz
Willę Machoczka. - Plan znajdował się w dokumentach firmy - dodaje Kotulski, który w
posiadanie jeszcze starszego
wszedł w dość niespodziewa-

Foto: Paweł Gradek

Po naszej ubiegłotygodniowej publikacji, dotyczącej historii
knurowskiej cegielni okazało się, że temat nie jest jeszcze
do końca wyczerpany...

Foto: Agnieszka Andrysiak

Willa Machoczka
GLIWICE. II WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZO-FOTOGRAFICZNY

Tylko wypoczywać
Willa Machoczka dzisiaj...
... i na planie z 1905 roku
twie nie ma jeszcze stawów
powstałych w wyrobiskach,
które przedstawiał plan z 1939
roku. Dodatkowo plan zawiera
podpisy ówczesnych właścicieli działki: Hermana Machoczka i Franza Mayera.
Willa Machoczka jeszcze
kilkanaście lat temu była zamieszkana. Obecnie mieści
się tam Dzienny Dom Pomocy
Społecznej.
Paweł Gradek, foto: arch.
Krzysztofa Kotulskiego

W takim tle wypoczynek to wielka
przyjemność. Wie coś o tym Agnieszka
Andrysiak z MSP-6, która uwieczniła na
zdjęciach ogród botaniczny. Fotografie
nagrodzono III nagrodą. Inni młodzi
knurowianie mogą pochwalić się
wyróżnieniami
Przygodę z fotografią
Agnieszka rozpoczęła w
wieku 7 lat. Od roku nie
rozstaje się ze swoim „Olimpusem”, któr ym utr wala
w szczególności rośliny i
zwierzęta. Jej zdjęcia prezentowano na antenie TVN
Meteo oraz na szkolnych
wystawach.
W I I Woje wó d z k i m
Konkursie Przyrodniczo-Fo-

tograficznym nie brakowało
także wyróżnionych dzieci
z Knurowa. Jurorzy docenili
prace Wiktorii Klukowicz
i Wiktorii Socheckiej, reprezentujących Placówkę
Wsparcia Dzieci i Młodzieży
ze Szczygłowic oraz Sandrę Kaliniewicz i Paulinę
Osmańską z bliźniaczej placówki z Knurowa.
/g/

reklama

wojennych zniszczeń. Jednym z nich był ojciec obecnego współwłaściciela cegielni
Krzysztofa Kotulskiego - Józef, który do spółki wszedł z
konieczności. Chciał odzyskać
pieniądze za drewno, które dał
na odbudowę cegielni...
Dzięki uprzejmości pana
K r z ysz tofa t yd zień temu
opublikowaliśmy fragmenty
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ny sposób.
- Mój pracownik zadzwonił do mnie, że znalazł na
gliwickim targu staroci plan
Willi Machoczka z 1905 roku.
Pytał czy ma go brać. Nie
zastanawiałem się ani chwili.
Nie były to duże pieniądze, a
plan mimo swojego wieku wygląda naprawdę imponująco
- dodaje pan Krzysztof.

Wyciąga przyk urzone,
aczkolwiek starannie złożone
płótno. Pierwsza część przedstawia projekt Willi Hermana
Machoczka, właściciela cegielni. Na froncie budynku
widać korekty naniesione
ołówkiem. Druga część to
mapa działki, na której zlokalizowano piec cegielni. Co
ciekawe w bliskim sąsiedz-
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rozmaitości
KNURÓW. FESTYN MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Zabawa w rodzinnym gronie
Konkursy dla najmłodszych, miasteczko zabaw i występy
młodych artystów wypełniły niedzielny „Festyn Rodzinny”,
który odbył się na terenie MOPS
Pogoda kaprysiła, ale nie odwiodła setek knurowian od dobrej
zabawy w ogrodach przy ul. Ks.
Koziełka.
Przybyli nie żałowali. Mile spędzili czas w biesiadnej atmosferze
przy muzyce. Zadbali o to utalentowani muzycy i tancerze. Wiele frajdy

miały dzieci i nastolatki, bo z myślą
o nich przygotowano sporo urozmaiconych atrakcji.
Organizatorzy nie zapomnieli o
potrzebach ciała. Stąd liczne smakołyki – m.in. pieczone na rożnie
kiełbaski – i chłodzące napoje.
Dla knurowian festyn stał się też

doskonałą okazją do zapoznania z
pracą MOPS. Temu celowi służyło
np. stoisko Ośrodka Wsparcia.
Dzięki staraniom MOPS festyn
został zorganizowany za pieniądze
pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Festynowa scena ani przez chwilę nie świeciła pustkami...

- Jestem bardzo zadowolona z przebiegu festynu
– powiedziała Przeglądowi Małgorzata Cisek-Sopel,
dyrektor knurowskiego MOPS. - Trafiliśmy z atrakcjami, a radość dzieci zafascynowanych możliwościami

zabawy jest wręcz bezcenna. Godne podziwu okazały
się umiejętności artystyczne młodzieży, a akcja przeprowadzona przez policję też była świetnym pomysłem.
Dodajmy, że rozdaliśmy prawie 500 posiłków.

KNURÓW. TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Na głos w „Dwójce”
Zgodnie z intencją organizatorów knurowianie bawili się na
festynie całymi rodzinami

Po raz kolejny Miejska Szkoła Podstawowa
nr 2 włączyła się w Ogólnopolski Tydzień
Głośnego Czytania Dzieciom

Foto: Mirella Napolska

reklama

- Wspaniale jest znów poczuć się dzieckiem - przyznawali przed
uczniowskim audytorium wiceprezydent Piotr Surówka i radny
Tomasz Rzepa, wczytując się na głos w bajki Brzechwy
Jak zwykle, z tej okazji do spotkania z dziećmi przy wspólnej lekturze zaproszono gości. Tym razem
byli to Piotr Surówka – zastępca
prezydenta Knurowa – i radny Tomasz Rzepa. Obaj panowie przed-

stawili dzieciom wiersze klasyka,
Jana Brzechwy. Zaproszono także
dziennikarza „Przeglądu Lokalnego”, za co serdecznie dziękujemy.
Słuchaczami byli uczniowie II i III
klasy integracyjnej – zresztą nie tyl-

ko słuchaczami, bo jeden z chłopców
spontanicznie przeczytał wszystkim
„Samochwałę”.
Tydzień Głośnego Czytania,
przypadający zwykle w czerwcu,
ma zachęcić dorosłych do tej formy wspólnego spędzania czasu z
dziećmi. Chodzi tu nie tyle o kolejną
przeczytaną książkę, ile o budowanie więzi emocjonalnej, rozwijanie
wyobraźni, umiejętności skupienia
uwagi. Głośne czytanie może być
także dobrą alternatywą dla telewizji
czy komputera.
Rzecz jasna, jeden tydzień w
roku to za mało. Toteż uczniowie
najmłodszych klas MSP-2 (0-3) na
co dzień mają okazję do słuchania
książek czytanych im w szkole w
ramach ogólnopolskiej akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom, prowadzonej
przez Fundację ABCXXI.
– Staramy się, aby w miarę
możliwości 15-20 minut dziennie
poświęcić na wspólną lekturę – mówi
Iwona Grala, szkolna liderka akcji
prowadzonej wspólnie z Joanną
Bernasiuk.
Szkoła jednak nie zastąpi rodziców. Zachęcamy zatem tych ostatnich, aby starali się wygospodarować
codziennie choćby odrobinę czasu na
głośne czytanie dzieciom.
MiNa

reklama
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ROZRYWKA NR 23/2011

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Liter y z pól oz naczonych kropką, czytane wierszami, utworzą
rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44 -190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru
(decyduje data stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych
odpowiedzi rozlosujemy
podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr
21/2011 brzmiało: „Żółwik”. Podwójny bilet do
kina otrzymuje Aniela
Przewoźnik. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

9.06.2011 r.
CZWARTEK
Próba Teatru Paranoja
- godz. 19.00
10.06.2011 r.
PIĄTEK

Bajki dla potłuczonych
- Przedstawienie
Teatru Paranoja,
- godz. 19.00
reżyseria.
Joanna Święcik-Patera
11.06.2011 r.
SOBOTA
Pokaz szkoły tańca
- godz. 14.15
Kod Nieśmiertelności
- godz. 18.00
Tożsamość
- godz. 20.00
12-13.06.2011 r.
NIEDZIELA
-PONIEDZIAŁEK
Tożsamość
- godz. 18.00
Kod Nieśmiertelności
- godz. 20.00

Kod Nieśmiertelności
- godz. 16.00

14-15.06.2011 r.
WTOREK-ŚRODA
Kod Nieśmiertelności
- godz. 18.00
Tożsamość
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

23

Foto: Mirella Napolska i Dawid Ciepliński

Łukasz Katlewski z Knurowa

Justyna Krawczyk z Gliwic

Dawid Nowak z Knurowa

Zuzanna Plener z Dębieńska Wielkiego

Patryk Wydra z Zabrza

ur. 30.05.2011 r., 3200 g, 52 cm

ur. 30.05.2011 r., 3380 g, 52 cm

ur. 30.05.2011 r., 3790 g, 54 cm

ur. radio30.05.2011 r., 3560 g, 54 cm

ur. 30.05.2011 r., 3080 g, 52 cm

Wiktor Kotuk z Leszczyn

Rafał Szymecki z Knurowa

Filip Duliński z Żor

Wiktor Kłeczek z Gierałtowic

Zuzanna Jankowska z Knurowa

ur. 31.05.2011 r., 3280 g, 55 cm

ur. 31.05.2011 r., 59 cm

ur. 1.06.2011 r., 3930 g, 54 cm

ur. 1.06.2011 r., 3040 g, 51 cm

ur. 2.06.2011 r., 3790 g, 57 cm

reklama
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Filip Kikiewicz z Gliwic

Emilia Paluch z Wilczy

Celina Pyrchała z Czerwionki

Maja Rzepka z Knurowa

ur. 2.06.2011 r., 3740 g, 54 cm

ur. 2.06.2011 r., 2480 g, 55 cm

ur. 2.06.2011 r., 2840 g, 51 cm

ur. 4.06.2011 r., 3140 g, 52 cm
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sport
HANDEL I USŁUGI

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
139 000 SEGMENT k /KNUROWA DO
REMONTU, 80 m2 + GARAŻ. M-4, 56 m2,
k/ STRAŻY, 184 000, KOMFORT, I p. BND
NIERUCHOMOŚCI. Tel. 604 978 090
23/11

2-pokojowe na WP II. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
23/11

4-pokojowe, ul. Ziętka, 230 tys. AS. Tel.
501 533 977
23/11

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.

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

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

M-5 Ułanów 72 m 2 /K. Wielkiego, 70 m 2,
LOKUS. Tel. 793 679 367
M-5 Ziętka, 73 m2, 228 tys. do negocjacji/
Łokietka, 65 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
23/11

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

19-25/11

Nowy dom, ok. Koziełka. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052
23/11

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957

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

22-24/11

23/11

Do wynajęcia lokale handlowe w Centrum.
AS. Tel. 512 393 052

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

23/11

23/11

Do wynajęcia M-3 Szczygłowice, parter,
umeblowane. Tel. 603 228 549

os. Tysiąclecia, kawalerka, parter sprzeda
Impro Nieruchomości. Tel. 722 046 404

22-23/11

23/11

Do wynajęcia M-3, ul. Mieszka I-go. Tel.
663 086 152, 507 342 798

Poszukujemy do sprzedaży: mieszkań,
domów, działek. AS. Tel. 501 533 977

01-odw.

22-23/11

Do wynajęcia mieszkanie (60 m2) Knurów.
Tel. 509 831 333

23/11

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

1-51/52/11

23/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

Do wynajęcia mieszkanie 70 m2 (umeblowane) Knurów, os. Redyna. Tel. 607 269 261

1-25/11

22-25/11

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

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

23/11

23/11

Sprzedam działkę budowlaną na Farskich
Polach. AS. Tel. 512 393 052

20-29/11

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

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

22-23/11

Sprzedam mieszkanie 51,50 m2 w Szczygłowicach, II p. Tel. 513 936 967

21-24/11

18-26/11

19-25/11

WP II. 3 pokoje, I piętro. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052
23/11

3-odw.

www.as.silesia.pl

Remonty, łazienki, kompleksowo. Materiały, transport, doradztwo, projekty. Tel.
666 852 100
23-27/11

Rem o nt y, w y ko ń c zenia w n ęt r z. Te l.
692 845 849
21-25/11

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

23/11

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

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

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

3-28/11

22-24/11

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

21-23/11

Knurów 3 pokojowe, komfort! sprzeda Impro Nieruchomości. Tel. 722 046 404

W y n a j m ę m i e s z k a n i e 7 5 m 2 . Te l .
501 008 959, 699 456 345
23-24/11

MOTORYZACJA

23/11

41-odw.

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 ep ot r ze bnyc h. Te l.
530 124 134
17-26/11

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

Knurów, dwupoziomowe 235 000 sprzeda
Impro Nieruchomości. Tel. 722 046 404
23/11

Leszczyny. Dwupoziomowe, 5-pokojowe,
komfortowe mieszkanie o pow. 83,20 m2.
Cena 249 tys. AS. Tel. 501 533 977
23/11

Lokal do wynajęcia ul. Szpitalna 1D. Tel.
664 287 555
23/11

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

2

M-2 Sienkiewicza, 36 m . LOKUS. Tel.
793 679 367
23/11

M-3 Armii Krajowej, Mieszka I, OKAZJA,
43 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
23/11

M-3 K. Wielkiego 40 m2/Sienkiewicza, 50,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
23/11

M - 4 B a t o r e g o, 47 m 2 , LO K U S . Te l.
793 679 367
23/11

12

22-23/11

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

20-23/11

ZWIERZĘTA
Sprzedam kotki perskie (niebieskie). Tel.
504 905 490
23-25/11

20-25/11

Przyjmiemy kelnerkę oraz pomoc kuchenną. Tel. 501 170 117
23/11

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

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

14-23/11

Młody, z orzeczeniem o niepełnosprawności II gr., z uprawnieniami na wózki widłowe
szuka pracy. Tel. 693 441 589
14-23/11

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.

22-34/11

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 14.06.2011 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
• Szkoła Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
• Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
• Szkoła Podstawowa Nr 9 – Al. Lipowa

23-24/11

Wynajmę lokal handlowo-usługowy (apteka-bank) pow. 105 m2, Knurów, ul. Chrobrego 11A. Tel. 509 168 190

19-26/11

1-26/11

22-26/11

Sprzedam używany wózek dla dziecka
X-Lander XQ (głęboko-spcerowy). Stan
dobry. Tel. 501 876 796

22-23/11

POMOC KUCHENNĄ ZATRUDNIMY. TEL.
32 336 29 43

23/11

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

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

Usługi transportowe, przeprowadzki. Tel.
666 852 100

DAM PRACĘ
KUCHARZA ZATRUDNIĘ. TEL. 32 336
29 43

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 236 84 02

Tanie domy, okolice Knurowa sprzeda MKwadrat. Tel. 509 096 631

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

19-24/11

22-23/11

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

23-27/11

Ocieplenia. Tel. 530 124 134

19-23/11

21-30/11

23/11

23/11

19-24/11

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

SPRZEDAM
SPRZEDAM składaną HUŚTAWKĘ DLA
DZIECI (do 3 lat) firmy GRAND SOLEI
(uży wana, bardzo dobr y stan). Tel.
608 879 429

Młoda podejmie się opieki nad dzieckiem
lub osobą starszą. Tel. 600 182 084

S p r z e d a m M - 4 w K n u r o w i e . Te l .
692 834 693

Dwurodzinny, komfortowy dom w Bojkowie.
Do zamieszkania i na działalność. AS. Tel.
512 393 052

11-22/11

23/11

23/11

19-25/11

Matematyka, fizyka – matura, korepetycje.
Tel. 692 845 849

Sprzedam bez pośredników mieszkanie
dwupokojowe przy ul. Kazimierza Wielkiego na pierwszym piętrze. Tel. 792 451 333

Dom przy ul. Niepodległości. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052
Domy w Czerwionce-Leszczynach, Knurowie sprzeda M-Kwadrat. Tel. 509 096 631

Szukam pracy w charakterze niani lub
opiekunki. Tel. 793 953 727

23/11

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

23-26/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

EDUKACJA

23/11

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

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

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem
lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Wł. Łokietka 3
- Centrum Handlowe Merkury (I piętro) o łącznej powierzchni użytkowej 69,32 m2.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 15.06.2011
r. do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 4.000,00 zł. należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosi 16,00 zł. netto, kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 .
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
13.06.2011 r. od godziny 15.00 do godziny 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 16.06.2011 r.
o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego
6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Przekazanie przedmiotowego lokalu użytkowego może nastąpić
z dniem 1.07.2011r. po ustaniu stosunku najmu z dotychczasowym
najemcą.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 33.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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sport
KLASA „A” Podokręg Zabrze

KLASA OKRĘGOWA - GRUPA I

Nie chcieli
ukarać
walkowerem,
ale...

Zespoły Teamu Arttelekom oraz Soft-Processing FT
uzupełniły stawkę finalistów
trzeciej edycji rozgrywek Orlik
Cup, których organizatorem
jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie.
Finałowy turniej Orlik
Cup odbędzie się 19 czerw-

ca podczas obchodów Dni
Knurowa, a oprócz Teamu
Arttelekom i Soft-Processing
FT wystąpią w nim UPOS
Soccer Sport Pub, Vibovit,
Intermarche, PTK Holding,
Concordia Oldboje oraz Apteka Św. Barbary.
WJ

WYNIKI:
Team Arttelekom – Concordia 95 5:2 (2:0)
1:0 M. Gołębiowski 2’, 2:0 M. Gołębiowski 5’, 2:1 G. Górka 13’,
3:1 M. Gołębiowski 14’, 4:1 D. Link 15’, 4:2 J. Podgórski 16’,
5:2 D. Flis 19’.
Soft-Processing FT – TKKF Szczygłowice 5:3 (2:0)
1:0 T. Leszczyński 1’, 2:0 T. Leszczyński 8’, 3:0 R. Metelski 12’,
3:1 M. Szymański 14’, 4:1 T. Leszczyński 16’, 5:1 T. Leszczyński
17’, 5:2 K. Kulik 18’, 5:3 K. Kulik 19’.
TKKF Szczygłowice – Team Arttelekom 2:7 (0:2)
0:1 B. Flis 3’, 0:2 P. Jaroszewski 9’, 0:3 A. Kasprzyk 12’, 0:4 B.
Flis 14’, 0:5 A. Kasprzyk 16’, 1:5 M. Duraj 17’, 1:6 M. Gołębiowski
17’, 1:7 A. Kasprzyk 18’, 2:7 D. Jureczka 20’.
Soft-Processing FT – Concordia 95 3:1 (1:1)
0:1 M. Szczurek 3’, 1:1 T. Leszczyński 4’, 2:1 T. Leszczyński 13’,
3:1 T. Leszczyński 15’.
Soft-Processing FT – Team Arttelekom 1:3 (0:2)
0:1 B. Flis 3’, 0:2 R. Szlaga 9’, 1:2 M. Frątczak 17’, 1:3 B. Flis 19’.
Concordia 95 – TKKF Szczygłowice 6:4 (3:1)
0:1 M. Duraj 2’, 1:1 M. Szczurek 4’, 2:1 S. Napierała 6’, 3:1 M.
Szczurek 7’, 4:1 M. Szczurek 14’, 4:2 M. Szymański 16’, 4:3
D. Jureczka 17’, 5:3 G. Górka 18’, 6:3 S. Napierała 19’, 6:4 D.
Jureczka 20’.
1.
2.
3.
4.

Team Arttelekom
Soft-Processing FT
Concordia 95
TKKF Szczygłowice

3
3
3
3

9
6
3
0

15-5
9-7
9-12
9-18

BIEGI

Sto lat
dla trenera
28 maja – w dniu 60. urodzin trenera Marka Lewczuka
– zawodnicy Sokoła Knurów
brali udział w biegu ulicznym
w Łaziskach Górnych.
- Spotkała mnie tam
miła niespodzianka, bowiem
uczestnicy tej imprezy zaśpiewali mi 100. lat, a podopieczni
osiągnęli dobre wyniki – mówi
pan Marek.
Najlepiej zaprezentował
się nastolatek Kamil Danowski, k tór y w yg rał r ywalizację na 600 metrów.
Drugie miejsce w biegu na
2 k m zajął Dawid Goł yś,
a ponadto na tym dystansie r ywalizowali: Szymon

Związku Piłki Nożnej przyzna
teraz przy zielonym stoliku
trzy punkty rywalom Concordii. W tym miejscu warto
przypomnieć, że do momentu
przerwania feralnego meczu
knurowianie prowadzili 1:0...
Tyle wyjaśnień dotyczących
meczu Concordia – Czarni.
W minionym tygodniu
rozegrane zostały dwie kolejne
serie spotkań. W pierwszej z
nich – w środę – w Knurowie
odnotowano nie lada niespodziankę, bowiem ostatni w
tabeli LKS Łąka odniósł pierwsze w tym sezonie wyjazdowe
zwycięstwo. Concordia uległa
2:3, chociaż po przerwie zdołała odrobić dwubramkową
stratę z pierwszej odsłony.
W niedzielę knurowianie
ponownie strzelili dwie bramki,
jednak i tym razem nie zdołali
wywalczyć kompletu punktów,
remisując wyjazdowe spotkanie
ze Stalą Chełm Śląski.
Godne odnotowania są
dwie bramki autorstwa Mateusza Mikulskiego, który
w klasyfikacji knurowskich
snajperów ustępuje jednym
golem Łukaszowi Spórnie (6
trafień).
PiSk

WYNIKI 27. KOLEJKI
Concordia – LKS Łąka 2:3
0:1 Puchała 14’, 0:2 Folek 21’, 1:2 Spórna 50’, 2:2 Sendlewski
52’, 2:3 Puchała 75’.
Concordia: Mossakowski, Wieliczko, Mikulski, Gałach, Bagiński,
Salwa, Kempa, Tkocz 46’ Sendlewski (żk), Gołębiowski 74’
Niewidział, Spórna, Boroń 81’ Przesdzing.
Unia Bieruń Stary – GKS II Katowice 1:4, Iskra Pszczyna - Krupiński
Suszec 5:0, Czarni Piasek - Tempo Paniówki 2:2, Leśnik Kobiór
- Pogoń Imielin 1:5, Sokół Wola - Stal Chełm Śląski 4:0, Unia Kosztowy - LKS Bełk 0:0, MKS Lędziny - Znicz Jankowice 3:2.

WYNIKI 28. KOLEJKI

Danowski oraz Grzegorz i
Łukasz Szymanek.
W biegu głównym na 7 km
drugie miejsce zajęła Bogumiła Kondzielnik, trzeci linię
mety minął Rafał Gałuszka, a
na czwartym miejscu sklasyfikowany został Piotr Bieliński.
Dodajmy jeszcze, że Kamil Klonowski uczestniczył
w Akademickich Mistrzostwach Polski i w biegu na
800 metrów ustanowił rekord
ż yciow y czasem: 1.55.35.
Ten wynik dał mu pierwsze
miejsce w swojej serii, a w
open został sklasyfikowany
na 16. pozycji.
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Wydział Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Nożnej
zdecydował, że Concordia Knurów do końca bieżącego sezonu
będzie rozgrywała swoje mecze
bez udziału kibiców. Zgodnie z
terminarzem knurowianom pozostało do rozegrania już tylko
jedno spotkanie w roli gospodarza, przeciwko Krupińskiemu
Suszec. Dojdzie do niego 11
czerwca, przy pustych trybunach. To kara za przerwany
mecz z Czarnymi Piasek. – Ponadto zdecydowaliśmy, by na
razie nie podejmować decyzji
odnośnie przyznania walkoweru dla Czarnych Piasek – mówi
nam Jan Krupa, przewodniczący Wydziału Dyscypliny. – Nie
mamy nic przeciwko temu, by to
spotkanie w całości powtórzyć.
Również bez udziału kibiców.
Mecz dojdzie jednak do skutku
tylko wtedy, gdy oba kluby wyrażą na to zgodę. W przeciwnym
razie Czarni wygrają ten mecz
walkowerem 3:0.
Z Janem Krupą rozmawialiśmy w piątek przed południem,
natomiast wieczorem działacze
Czarnych zdecydowali, że na
powtórkę meczu do Knurowa
nie przyjadą. To oznacza, że
Wydział Dyscypliny Śląskiego

PiSk

Stal Chełm Śląski – Concordia 2:2
1:0 Bubrowski 15’ (rzut karny), 1:1 Mikulski 17’ (rzut wolny), 1:2
Mikulski 20’, 2:2 Gramater 65’.
Concordia:
Mossakowski, Wieliczko, Mikulski, Gałach, Bagiński (żk), Sendlewski (żk) 58’ Niewiedział, Kempa, Tkocz, Kupis, Spórna,
Gołębiowski 73’ Przesdzing.
Tempo Paniówki - MKS Lędziny 0:1, Znicz Jankowice - Unia
Kosztowy 3:9, LKS Bełk - Unia Bieruń Stary 5:3, GKS II Katowice
- Iskra Pszczyna 2:1, Krupiński Suszec - Sokół Wola 1:2, LKS
Łąka - Leśnik Kobiór 5:2, Pogoń Imielin - Czarni Piasek 2:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

28
28
28
28
28
27
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28

72
48
48
46
43
42
39
39
37
36
35
29
29
27
25
23

77:12
49:41
60:33
44:37
57:47
43:35
35:38
39:41
44:48
52:52
42:51
35:55
34:40
38:64
43:64
45:79

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

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

65
54
50
49
43
37
36
35
33
33
33
31
28
27
26
25

87:37
60:31
69:40
58:36
57:47
41:44
48:44
39:43
46:55
54:62
47:52
44:56
43:64
47:74
46:68
44:77

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

WYNIKI GRUPY II:
Jedność II Przyszowice - Piast Pawłów 1:5, Drama Kamieniec
- Górnik II Zabrze 0:9, Korona Bargłówka - LKS 45 Bujaków 3:1,
Naprzód Łubie - Start Kleszczów 0:0, UKS Biskupice - MOSiR
Stal Zabrze (mecz przerwany w 76. minucie przy stanie 3:4 z
powodu wtargnięcia kibiców gospodarzy na boisko),
Kłodnica Gliwice – pauza.

Otarli się
o ekstraklasę
To było ogromne przeżycie
dla młodych piłkarzy Akademii Piłki Nożnej z Knurowa. Najpierw chłopcy mieli
okazję zagrać na głównej
murawie stadionu im. Ernesta
Pohla, a następnie złapali za
ręce piłkarzy Widzewa Łódź i
wyprowadzili ich na mecz zamykający sezon ekstraklasy.
Młodzi knurowianie przynieśli szczęście „górnikom”,
bowiem ci pokonali rywala
aż 4:0.
O t y m niecod zien ny m
dniu i niecodziennych emocjach towarzyszących spotk a n iu G ór n i k – Wid z ew
młodym knurowianom będą
przypominały gadżety zabrza ńsk iego k lubu, k tóre
otrzymali z rąk Stanisława

Oślizły, Zygmunta Anczoka oraz Andrzeja Orzeszka.
Otrzymali je: Patryk Kubaszak, Filip Kubica, Konrad
Ilnicki, Kacper Staeiman,
Igor Grodzicki, Artur Siwek,
Dawid Nieradzik, Dominik
Gołąb, Kamil Leśnik, Krzysiek Kula, Dawid Palenga,
Bartek Nieradzik, Szymon
Soberka i Alan Jankowski.
PiSk

Foto: APN

Faworyci
nie zawiedli

WYNIKI 27. KOLEJKI
Społem Zabrze - Gazobudowa II Zabrze 2:0, Sośnica Gliwice
- Czarni Pyskowice 0:8, Orzeł Stanica - Amator Rudziniec 2:6,
Młodość Rudno - KS 94 Rachowice 1:3,
Jedność Przyszowice - Gwiazda Chudów 2:0, LKS 35 Gierałtowice - Przyszłość II Ciochowice 0:4, Ruch Kozłów - Wilki Wilcza
1:0, Sokół Łany Wielkie - Zamkowiec Toszek 3:2.
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Foto: Dawid Ciepliński

sport

Pływacki
Dzień Dziecka
W sobotę na pływalni „aQuaRelax”
w Knurowie odbyły się rodzinne
Zawody Pływackie z okazji dnia
dziecka. Specjalnymi gośćmi Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice była
słowacka grupa młodzieży
byli zwycięzcami. W turnieju
brały udział osoby w każdym
wieku. Najmłodszą uczestniczką była 2-letnia Alicja Sadowska, a najstarszym Stanisław
Pawlik (71 lat).
Dodatkowo organizatorzy
zadbali o edukację najmłodszych i rodziców. Apelowali,
żeby w czasie zbliżających
się wakacji kąpali się tylko w
miejscach strzeżonych przez
ratowników WOPR. Wystarczy tylko chwila nieuwagi,
a konsekwencje mogą być
tragiczne. Dlatego organizatorzy nie tylko przestrzegali
przed niebezpieczeństwami
z jakimi możemy się spotkać
podczas letniego wypoczynku nad wodą, ale dodatkowo
pokazali, jak zachować się
w sytuacji zagrożenia życia.
Grupa młodych ratowników
WOPR urządziła pokaz ratownictwa oraz pierwszej pomocy.
Mogliśmy zobaczyć holowanie
osoby topiącej się, holowanie
za pomocą tzw. bojki oraz pokaz ratowania osoby po skoku
do wody na główkę.
Były to zawody z okazji
Dnia Dziecka, dlatego wszyscy
startujący zostali obdarowani
upominkami.

W piątkowe
popołudnie
szczygłowicki
park NOT na kilka
godzin zamienił się
w arenę zmagań
sportowych.
To wszystko za
sprawą Czesława
Nowaka, który już
po raz dwudziesty
zorganizował
Międzynarodowy
Bieg Młodości

Gotowi do biegu? Start! - honorowym starterem
pierwszych biegów był prezydent Adam Rams

Urocz ystego ot wa rcia
imprezy dokonał prezydent
Adam Rams. Prezydent był też
starterem pierwszych biegów.
W imprezie wzięło udział ponad 400 uczniów z Knurowa i
okolic, którzy rywalizowali ze
sobą w promieniach słońca.
Dzieci i młod zież dopingowali licznie zgromad zen i k ibice. Byli wśród
nich przedstawiciele samorządu i powiatu: Jan Trzesiok, przewodniczący Rady
Miasta, Jerzy Pach, zastęp-

ca przewodniczącego Rady
Miasta, Waldemar Dombek,
zastępca przewodniczącego
Rady Powiat u. Za gorący
doping młodzi biegacze odwdzięczyli się emocjonującą
walką o zwycięstwo, która
niejednokrotnie tr wała do
ostatniego metra.
Po raz pierwszy rywalizowano też w kategorii Nordic Walking. Pomimo, że na
ulicach coraz częściej można
spotkać ludzi maszerujących
z kijami, do biegu przystąpiło

O zwycięstwo walczono
do ostatniego metra

Dekoracja
zwycięzców: dla
takiej chwili warto
było się wysilić...
tylko 6 osób. Wśród nich byli
miłośnicy tej konkurencji z
Wodzisławia – Teresa i Zenon
Sznajderowie.
Po zakończeniu zawodów
kolejno na podium stawali
przedstawiciele poszczególnych kategorii wiekowych,
któr ym medale i nagrody
wręczali Czesław Nowak i
radny Janusz Szydło. Dzięki
hojności sponsorów nikt z biorących udział w zawodach nie

WYNIKI XX BIEGU MŁODOŚCI
Przedszkolaki - dziewczynki: 1. Majka Konopka, 2. Karolina
Nowak, 3. Wiktoria Szydło; Przedszkolaki - chłopcy: 1. Dominik Wagner, 2. Bartosz Błażejak, 3. Kacper Leszczyński;
dziewczynki - klasa „0”: 1. Aleksandra Simlat, 2. Oliwia
Nieścior, 3. Martyna Siwy; chłopcy klasa „0”: 1. Łukasz Szymanek, 2. Jarosław Cinal, 3. Rafał Danowski; Szkoła Podst.
kl. I dziewczynki: 1. Patrycja Trocha, 2. Amelia Stańczyk,
3. Magdalena Ociepa; kl. I chłopcy: 1. Maciej Dzienokiel, 2.
Grzegorz Szymanek, 3. Kamil Dymek; kl. II dziewczynki: 1.
Aleksandra Potaczek, 2. Katarzyna Kubik, 3. Angelika Kostka;
kl. II chłopcy: 1. Szymon Wilk, 2. Bartosz Jankowski, 3. Adam
Jędrzejewski; kl. III dziewczynki: 1. Patrycja Psipsińska, 2.
Patrycja Czyżewska, 3. Karolina Kaletka; kl. III chłopcy: 1.
Daniel Heluszka, 2. Dariusz Kastelik, 3. Paweł Ziaja; kl. IV
dziewczęta: 1. Aurelia Chrupek, 2. Paulina Gancarczyk, 3.
Paulina Tagła; kl. IV chłopcy: 1. Kamil Danowski, 2. Karol
Jędrzejewski, 3. Daniel Nykiel; kl. V dziewczęta: 1. Paulina Bieniek, 2. Dominika Oleksiak, 3. Karolina Łasocha; kl. V chłopcy:
1. Miłosz Stańczyk, 2. Łukasz Bem, 3. Krzysztof Wesoły; kl.
VI dziewczęta: 1. Oliwia Kiełb, 2. Edyta Kutuś, 3. Beata Klimczak; kl. VI chłopcy: 1. Mateusz Szydło, 2. Tomasz Lewusz, 3.
Dariusz Nowak; Gimnazjum kl. I dziewczęta: 1. Dana Rybka,
2. Hanna Hibszel; kl. II i III dziewczęta: 1. Karolina Niemiec,
2. Paulina Masternak, 3. Patrycja Kowalska; kl. I i II chłopcy:
1. Marcin Brzóska, 2. Patryk Karczewski, 3. Jacek Jędrzejewski; kl. III chłopcy: 1. Dawid Miłek, 2. Mateusz Kwiatkowski,
3. Dawid Gołyś; Kategoria Nordic Walking (2 km) kobiety: 1.
Teresa Sznajder, 2. Bernadeta Błażejak, 3. Krystyna Kania;
mężczyzna: Zenon Sznajder.

odszedł z pustymi rękami.
Dyrektor biegu Czesław
Nowak nie kr yje zadowolenia. – Jestem zadowolony z frek wencji. Chciałem
serdecznie podziękować
wszystkim, którzy postanowili pobiec, dziękuję także prezydentowi Adamowi
Ramsowi za objęcie imprezy
honorowym patronatem.
Tekst i foto:
Marek Węgorzewski

PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW
XX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU MŁODOŚCI
Z OKAZJI DNIA DZIECKA
SKŁADA ZARZĄD AKB KNURÓW
„A.I.B.” Knurów Ślączka, Szpura, Dytko, B.B. – POL Bogdan
Bochnia Ruda Śląska, UPOS System Knurów, Powiat Gliwicki
Dotacja została udzielona ze środków Powiatu, MOSIR Knurów, Górnośląska Spółka Ubezpieczeniowa Gliwice, SERWIS
PRZYCZEP WIOLA GLIWICE Sławomir Grabowski, Dyrekcja
KWK Knurów - Szczygłowice, Przedsiębiorstwo Energetyczne
MEGAWAT Gliwice, P.H. WEGA Sosnowiec Robert Karbownik,
Gmina Gierałtowice, Hemi Pajączek S.J., Kompanijny Ośrodek
Szkolenia w Knurowie, Górnośląska Spółka Brokerska Gliwice,
ALBUD Knurów Prezes Zbigniew Owczarek, Przedsiębiorstwo
Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Knurów, Apteka św.
Barbary Knurów, SZAF – MAT Łukasz Sadowski, Mała Kwiaciarnia Renata Jaworek, BUD - METALLCO Żernica, MAXPOL
Kuźnia Raciborska, BIOPELL Sp. z o.o. Knurów Prezes Ryszard Czoik, Piekarnia Erwin Szymura Wilcza, ZZG w Polsce
KWK Szczygłowice, Bar Restauracyjny GWAREK właściciel
Józefa Jurczyga, Izabela Nowak – osoba prywatna.

podziękowanie

DC

Foto: Dawid Ciepliński

Dzień przed zawodami
odbył się wspólny trening
młodzieży z Knurowa i partnerskiego miasta Svit, które
prowadzili Sławomir Prędki
i Małgorzata Rzepka. Młodzież nie miała problemów w
nawiązaniu rozmów – bariera
językowa właściwie nie stanowiła żadnej przeszkody.
Na zakończenie dnia młodzi pływacy ze Svitu wraz z
opiekunami zostali mianowani członkami Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice,
w związku z czym otrzymali
uroczyście koszulki sekcji i
drobne upominki ufundowane
przez władze miasta, promujące Knurów.
W sobotnich zawodach,
których organizatorem był
MOSiR i sekcja pływacka
TKKF Szczygłowice, wzięło
udział przeszło 100 zawodników z 25 rodzin, w tym także
20-osobowa grupa młodzieży
z partnerskiego słowackiego miasta Svit . W przerwie
między poszczególnymi konkurencjami rozegrana została
Sztafeta Przyjaźni pomiędzy
20-osobową grupą ze Słowacji i
20-osobową grupą z Knurowa.
Zawodnicy byli między sobą
wymieszani i dlatego wszyscy

Młodzi na start

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników XX Międzynarodowego Biegu Młodości, nauczycieli, opiekunów dzieci
i młodzieży oraz dla Sekcji Ruchu Drogowego w Gliwicach za
zabezpieczenie trasy biegu.
Podziękowania dla Przeglądu Lokalnego Knurów oraz TVP Katowice za objęcie patronatem medialnym biegu.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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sport
Przed kilkoma tygodniami Damian Jonak przyjechał do Knurowa, by spotkać się
z młodymi pięściarzami Concordii i wręczyć im nagrody za osiągnięte sukcesy.
Skorzystaliśmy z okazji i poprosiliśmy zawodowego mistrza świata o rozmowę.
Jej tematem była nie tylko szermierka na pięści...
ROZMOWA Z DAMIANEM JONAKIEM

zagrożeniach, jakie czyhają na
młode osoby. Namawiam do
sportowego trybu życia i przekonuję, że nie wszystkim dane
będzie zostać mistrzem, ale i
tak warto uprawiać ulubioną
dyscyplinę. Może zabrzmi to
dość dziwnie, ale nie zachęcam
do uprawiania boksu, bo to bardzo ciężka dyscyplina, w której
poradzą sobie tylko ci, którzy
mają odpowiednie predyspozycje. A tych nie trzeba do tego
namawiać, bo oni nie potrafią
żyć bez treningu i bez walki.
- Jest Pan wierny nie tylko ukochanej dyscyplinie,
ale również „Solidarności”.
- „Solidarność” od najmłodszych lat bardzo dobrze
mi się kojarzy. Pamiętam
rok 1989. Zapytałem wtedy
mamę, co się stało, że Rosjanie
wyjeżdżają z naszego kraju?
Byłem wtedy małym chłopcem
i usłyszałem od mamy, że to
efekt takiego związku, który
nazywa się „Solidarność”.
Kilka lat później zostałem
członkiem tego związku zawodowego, a gdy podpisałem
zawodowy kontrakt pomyślałem, że mógłbym promować
„Solidarność” wśród młodych

ludzi, którzy mogą nie
zdawać sobie sprawy,
jak dużą rolę odegrała
w walce o wolną Polskę.
Niestety, zdarz a
się, że o tym zapominamy. Tak samo, jak zapominamy, jak wiele starał
się nam przekazać Jan
Paweł II. Cały świat o tym
pamięta, a nam zdarza się
zapomnieć. „Solidarność”,
Papież, Lech Wałęsa to nasze
ikony, które powinniśmy
szanować. To kawałek
naszej fantastycznej
historii, którą staram się przekazywać młodzieży.
- Gdzie w
najbliższym czasie będziemy
mogli zobaczyć
Pana w ringu?
- Najbliższą
walkę stoczę 25
czerwca w Rzeszowie. Stawką
pojedynku będzie pas WBC
Baltic. Osobiście
zaprosiłem na tę
walkę zawodników Concordii

Daria szachuje
po mistrzowsku
królewskiej gry przystąpiły
do pierwszego poważnego
sprawdzianu swoich umiejętności. Wszystko zgodnie
z profesjonalnymi regułami,

Rozmawiał
Piotr Skorupa

Zdążył przed
kontuzją
Rybnik gościł w minionym
tygodniu ponad trzystu uczestników Mistrzostw Europy w
trójboju siłowym i wyciskaniu sztangi federacji WUAP.
Pierwszoplanową postacią w
kategorii wiekowej masters
(40-45 lat), w wadze 67,5 kg
był k nu rowianin Zbig niew
Gulajski. – Prz ygotowania
do tego startu rozpocząłem w
styczniu – mówi zawodnik UKS
Eugen Knurów. – Trenowałem
cztery razy z tygodniu po dwie
godziny. W pierwszym etapie
zwracałem uwagę na wytrzymałość siłową, następnie na siłę
dynamiczną oraz rozciąganie.
Przed startem w Mistrzostwach Europy zdobyłem Mistrzostwo Polski, a następnie
wystartowałem w Żylinie na
Słowacji i ku mojemu zdumieniu spaliłem wszystkie trzy
podejścia.
W ostatnim miesiącu przed
występem w Rybniku, wspólnie
z trenerem Eugeniuszem Mehlichem dopracowaliśmy formę
i efektem jest t ytuł mistrza
Europy. W tym miejscu chciałbym podziękować trenerowi
za skuteczne przygotowanie,
które pozwoliło mi osiągnąć
kolejny sukces.
Zbigniew Gulajski sięgnął po

mistrzostwo Starego Kontynentu
wynikiem 155 kg. To również
nowy rekord Europy. Knurowianin poprawił go o aż 27 kg,
a jako ciekawostkę dodajmy, że
poprzedni rekord należał do obecnego prezydenta federacji WUAP
Martina Heindla z Austrii i został
ustanowiony w 2000 roku.
Zbigniew Gulajski był do
tych mistrzostw znakomicie
prz ygotowany. Świadcz y o
tym fakt, iż przystępując tylko
do dwóch podejść zapewnił
sobie mistrzostwo i rekord. Z
trzeciego i czwartego podejścia
wyeliminowała go kontuzja.
– Szkoda, bo Zibi jest w wysokiej formie i była okazja, by poprawić najlepszy wynik na świecie – mówi trener Eugeniusz
Mehlich. – Mimo wszystko i tak
bardzo się cieszymy, bo mamy w
klubie mistrza i rekordzistę Europy, który osiągnął ten sukces
dzięki ciężkiej pracy.
Ciężka praca to nieunikniony element w czasie treningu
każdego sportowca, który chce
zajmować miejsce w światowej
czołówce. Zbigniew Gulajski doskonale zdaje sobie z tego sprawę,
a że nie boi się harówki, od kilku
dni może cieszyć się z triumfu w
mistrzostwach Europy.
PiSk

informacja

nad cz y m cz uwał sęd zia
Ryszard Nowak.
Doceniono wszystkich
małych szachistów – każdy
otrzymał dyplom i upominki.
Zajęcia będą kontynuowane.
Kolejny turniej za rok.
Oprac. b

Foto: Archiwum MP-7

Dziewczyn ka uczęszcza do kółka szachowego
prowadzonego przez Gabrielę Cieślik. To właśnie
d zieci poz nające t ajn i k i

ZBIGNIEW GULAJSKI MISTRZEM I REKORDZISTĄ
EUROPY W WYCISKANIU SZTANGI

i niewykluczone, że prezes
Mieczysław Gołąb zorganizuje
im przejazd do Rzeszowa.
Zapraszam nie tylko zawodników, ale i kibiców, którzy chcą
na żywo zobaczyć galę z moim
udziałem.

KNURÓW

Daria Kasprzyk wygrała I Turniej
Szachowy w Miejskim Przedszkolu nr 7

Trener Eugeniusz Mehlich gratuluje Zbigniewowi
Gulajskiemu tytułu mistrza Europy

Foto: Piotr Skorupa

Piotr Skorupa- Dla młodych pięściarzy to wielkie
w yróżnienie, gdy mistrz
świata osobiście wręcza im
swoje nagrody...
Damian Jonak - Knurów
od zawsze kojarzy mi się z
dobrym zespołem bokserskim.
Jeszcze jako młody zawodnik
przyjeżdżałem tu na mecze
ligowe. Pamiętam, że mieliście
bardzo dobrą drużynę, która
wiele razy sięgała po medale
mistrzostw Polski. Od wielu
lat znam m.in. Józefa Gilewskiego, który wiele osiągnął w
boksie amatorskim.
Zawsze podobała mi się tu
atmosfera w czasie meczów.
Kibice byli z drużyną na dobre
i na złe. To robiło wrażenie.
Cieszę się, że w Knurowie
wciąż prowadzi się szkolenie
młodzieży i zawodnicy Concordii osiągają sukcesy.
Chętnie uczestniczę w spotkaniach z młodzieżą, więc przyjazd do Knurowa nie jest czymś
szczególnym. Wiem, że takie
spotkania mogą dać młodym
ludziom nowe spojrzenie na
sport i sportowców. W czasie
wizyt w szkołach, czy klubach
rozmawiamy również o różnych

Foto: UKS Eugen

„Solidarność”, Papież,
Lech Wałęsa i boks
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