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KNURÓW. KONKURS FOTOGRAFICZNY I WYSTAWA

Przyroda w obiektywie
Fotografujący miłośnicy przyrody mają okazję wziąć udział
w konkursie, a wszyscy zainteresowani już mogą oglądać
wystawę przyrodniczą wyeksponowaną nietypowo w
witrynie salonu meblowego przy ul. Witosa

- Mam misję, którą chcę wypełnić - mówi Maciej Stawinoga

KNURÓW

Odblaskowy Anioł
zajrzał na chwilę

Foto: Grzegorz Jaworski

Konkurs fotograficzny i wystawę
organizuje firma meblowa „Jaworex”, której właściciel, Grzegorz
Jaworski, od lat z pasją fotografuje
przyrodę. Konkurs dotyczy fotografii fauny i flory Knurowa i jego
okolic, a może w nim wziąć udział
każdy mieszkaniec regionu śląskiego, który lubi fotografować przyrodę.
Temat brzmi: „Przyroda naszego miasta”. Stanąć w konkursowe
szranki mogą zarówno osoby, które
na co dzień profesjonalnie zajmują
się fotografią, jak i amatorzy. Ilość
prac zgłaszanych przez uczestników
jest dowolna. Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną, można je
zgłaszać od 1 czerwca do 31 sierpnia
br. Osoby chętne do udziału w konkursie są proszone o zapoznanie się
z regulaminem dostępnym na stronie
internetowej www.jaworex.pl, w zakładce „konkurs”.
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.
Dla autorów najlepszych prac
organizator przewidział trzy nagrody
pieniężne o łącznej wartości 1000 zł,
a także nagrody rzeczowe. Dodatkową nagrodą będzie darmowy druk
wszystkich zwycięskich prac w dużym formacie. Wezmą one udział w

Maciej Stawinoga jeździ po Polsce i... rozdaje
odblaskowe światełka. We wtorek zwany „Odblaskowym Aniołem” szczecinianin zajrzał na chwilę
do Knurowa
Piękne i budzące respekt żmije można podziwiać w witrynie
salonu przy ul. Witosa 15 - na zdjęciach Grzegorza Jaworskiego
wystawie pokonkursowej. Wszystkie ba się na nią specjalnie wybierać,
zgłaszane prace przez cały czas trwa- część osób zobaczy ją przypadkowo,
nia konkursu będzie można oglądać niejako przy okazji – mówi Grzegorz
na stronie www.jaworex.pl.
Jaworski. – Ekspozycja będzie się
Równolegle z konkursem Grze- zmieniać, łącznie na wystawie zostagorz Jaworski organizuje wystawę nie zaprezentowanych około 150 fowłasnych fotografii przyrodniczych tografii. Będą i pejzaże, i panoramy,
pod hasłem „FOTO spotkanie z i makrofotografia.
przyrodą” z podtytułem „W naszym
Pierwsza część tej rotacyjnej,
mieście i regionie”. Są one ekspono- publicznej wystawy fotografii przywane w witrynie salonu meblowe- rodniczej już została otwarta – skłago „Jaworex”, przy ul. Witosa 15. da się na nią 11 zdjęć knurowskich
– Dzięki temu wystawa może mieć żmij zygzakowatych.
MiNa
szerszy krąg odbiorców, bo nie trze-

Stawinoga był w Knurowie już
w ubiegłym roku. Wtedy to rozdawał
odblaski dzieciom i młodzieży. Teraz
przyjechał, by podziękować osobom,
które mu wówczas pomogły.
- Przed rokiem w Knurowie złapała mnie gwałtowna burza. Znaleźli
się jednak dobrzy ludzie, którzy zaproponowali mi nocleg – wspomina
rowerzysta.
Swoją misję rozpoczął 13 stycznia 2009 r. Kilka dni wcześniej był
świadkiem tragicznego wypadku,
w którym na przejściu dla pieszych

zginęła kilkuletnia dziewczynka.
Wtedy postanowił, że będzie jeździł
po Polsce, by uzmysłowić ludziom,
jak piesi bądź rowerzyści są słabo
widoczni na jezdni po zmroku. By
namawiać ich, żeby nosili kamizelki
odblaskowe albo przynajmniej mieli
jakieś elementy odbijające światło.
We wtorek Maciej odwiedził
ubiegłorocznych znajomych i ruszył
w dalsza trasę. – Mam misję, którą
chcę wypełnić – powiedział nam na
odjezdne „Odblaskowy Anioł”...
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

reklama

GIERAŁTOWICE

ZAPROSZENIE

Modlitwa o uzdrowienie Hajda
Grupa pielgrzymkowa „Imperium Miłości” zaprasza na spotkania z
charyzmatycznym kapłanem z Indii - ojcem Johnem Karondukadavilem.
Konferencje odbywać się będą w kościele pw. MB Królowej Świata w Szczygłowicach w czwartek i piątek (2-3 czerwca). Każda rozpocznie się od mszy
św. o godz. 17.00. W piątek spotkanie zakończy się indywidualnym błogosławieństwem i modlitwą o uzdrowienie.
Ojciec John znał Matkę Teresę z Kalkuty, a w swoich homiliach przekazuje fascynację jej posłannictwem.

na Kraków
Gminny Ośrodek Kultury w
Gierałtowicach zaprasza na wycieczkę do Krakowa – w sobotę,
25 czerwca. Cena: 45 zł. Zapisy w
GOK lub pod numerem telefonu
32 301 15 12 do 15 czerwca 2011
roku.
/b/

KNURÓW

Kto przygarnie psa?
Ta urocza suczka została znaleziona
w zeszłą sobotę w pobliżu cmentarza przy
ul. Rakoniewskiego. Prawdopodobnie została
porzucona
Nasi Czytelnicy są wrażliwi na
dobro zwierząt. Niejeden pies czy kot
za naszym pośrednictwem znalazł
przyjazny dom. Mamy nadzieję, że
tak będzie i tym razem.
Suczka została znaleziona w
zeszłą sobotę. Podobno wcześniej
błąkała się w okolicy cmentarza
przez dwa dni. Miała na szyi skórzaną, czerwoną obrożę. Jest młoda
– według weterynarza ma co najwyżej półtora roku. Z wyglądu przy-
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pomina owczarka niemieckiego, ale
jest mniejsza – waży ok. 23 kg. Jest
bardzo sympatyczna i przyjacielska.
Uwielbia zabawy, rozumie komendy,
lubi jazdę samochodem. Toleruje w
domu inne psy, za to nie lubi towarzystwa kotów.
Nie jest to pies, któr y może
przebywać w klatce w schronisku,
ponieważ źle znosi zamknięcie.
Dobrze, aby miał do dyspozycji
ogródek czy jakąkolwiek wolną

przestrzeń. Osoby, które byłyby
gotowe przygarnąć suczkę, są proszone o kontakt w tej sprawie pod
nr. tel. kom. 669 645 135 lub pod nr.
stacjonarnym 32 236 96 34.
Przegląd Lokalny Nr 22 (952) 2 czerwca 2011 roku
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Tłusty piątek

Foto: Mirella Napolska

Foto: IRG Knurów

Niełatwo było w ubiegły piątek przejechać
przez ulicę Dworcową – około godz. 11 na
kilkudziesięciometrowym odcinku jezdni
odbywał się ruch wahadłowy. Powodem był
wyciek oleju z maszyny budowlanej

Zniszczenia samochodu pokazują, jak groźny był wypadek

NIEBOROWICE. WYPADEK

Dwie osoby zostały
ranne
w wypadku,
do jakiego doszło
w piątkowy poranek
w Nieborowicach na
DK 78
Do nieszczęśliwego wydarzenia
doszło w ubiegły piątek około godz.
7 rano na trasie łączącej Rybnik i
Gliwice, na jednym ze skrzyżowań
z ul. Rybnicką. Jak poinformowała nas policja, 23-latek kierujący
oplem corsą zjechał na przeciwny
pas ruchu i czołowo zderzył się
z nadjeżd żający m z przeciwka
samochodem dostawczym marki
Volvo. Ranni zostali kierowca oraz

Foto: IRG Knurów

Czołowo z tirem

Tłusta plama na jezdni spowodowała spore utrudnienie w ruchu

Jedną z rannych osób zabrał do szpitala śmigłowiec
lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Najprawdopodobniej w wielkogabarytowym pojeździe pękł przewód paliwowy, stąd na ul. Dworcowej, w okolicy poczty pojawiła się tłusta plama długa
na kilkadziesiąt metrów. Sznur samochodów stojących w korku w kierunku
Gierałtowic był jeszcze dłuższy. Sytacja została opanowana dzięki działaniom
straży pożarnej i policji. Wprowadzono ręczne kierowanie ruchem wahadłowym. Grupa sześciu strażaków z knurowskiej JRG przez godzinę usuwała skutki wycieku (akcja rozpoczęła się o godz. 11.11, a zakończyła o godz.12.11).
MiNa

POWIAT
22-letnia pasażerka opla. Jedna z
osób została przetransportowana
do szpitala śmigłowcem. Przyczyny
wypadku na razie nie zostały wyjaśnione. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi Komenda Miejska Policji
w Gliwicach.
W związku z wypadkiem droga
została na pewien czas zablokowana, zaś trasa objazdu wiodła przez
Knurów, co spowodowało spore

natężenie ruchu w mieście. W akcji
zabezpieczania miejsca wypadku
brali udział strażacy z JRG PSP w
Knurowie. Trasę odblokowano około
południa.
Skrzyżowanie, na którym miało
miejsce zderzenie, jest dla kierowców feralne – niejednokrotnie dochodziło tu do kolizji i wypadków.
MiNa

Nagroda za szkolenia
W 2010 r. Starostwo Powiatowe w Gliwicach przeszkoliło tak wielu pracowników, że zostało to dostrzeżone przez Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej i Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana
Pańki w Katowicach.
Działania skutkujące polepszeniem kompetencji pracowników zostały
też docenione. 20 maja podczas zgromadzenia ogólnego Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów w Mikołowie publicznie uhonorowano gliwickie starostwo. Przyznane mu wyróżnienie przyjęła Magdalena Budny, sekretarz
Powiatu Gliwickiego.

/sisp, b/

KRYWAŁD. DOBIEGA KOŃCA RENOWACJA KAPLICZKI ŚW. BARBARY

Dzwon na koniec renowacji
Czas bezlitośnie obszedł się z kapliczką św. Barbary. Mimo że figuruje
w „Katalogu zabytków sztuki w Polsce”, przez wiele lat niszczała. Z wnęk
znikły figury świętych. Złodzieje nie
oszczędzili nawet, wykonanego przez
Mikołaja Szymę, dzwonu. Najstarsi
krywałdzianie pamiętają, że jeszcze
przed wojną codziennie o godz. 18.00
wzywał wiernych do modlitwy.
Latem 2005 roku skradziono figury
świętych: Józefa, Piotra i Floriana, które
były na wyposażeniu ołtarza kapliczki.
Do tej pory ich nie znaleziono. Jakby
tego było mało, spadający konar powalił
jedną z wieżyczek. Teren wokół zabytku
ulegał postępującej dewastacji.

Gmina podjęła decyzję o przywróceniu miejscu dawnego charakteru.
Znalezienie wykonawcy remontu łączącego typowe prace budowlane i instalacyjne z renowacyjnymi było niezwykle
trudne. W końcu zadania podjęło się
Przedsiębiorstwo Budowlane „ZUR” z
Gliwic. Udało się wykonać drenaż, odnowić elewację, odtworzyć zwieńczenie
kapliczki, zamontować oświetlenie
zewnętrzne. - Wnętrze zostało oczyszczone, odgrzybione i pomalowane, a
zewnętrzne mury zaimpregnowano po
wcześniejszym uzupełnieniu i wymianie uszkodzonych elementów z cegły i
kamienia. Okna kapliczki okratowano.
Konserwacją nie objęto ołtarza - infor-

muje Krystyna Kostelecka, naczelnik
Wydziału Urbanistyki, Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych.
Zrezygnowano z ogrodzenia. Wokół
zabytku zasadzone zostaną cisy. Melodią przyszłości jest odtworzenie figur,
które niegdyś zdobiły front kaplicy.
Działaniami renowacyjnymi objęto
także tablicę upamiętniającą poległych
1 września 1939 roku pracowników
„Lignozy”, którą przeniesiono w obręb
terenu kapliczki.
Nie wiadomo jeszcze, na jakich zasadach kapliczka będzie udostępniana
wiernym. Wszystko zależy od ustaleń
magistratu i parafii.
/pg/
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Foto: Bogusław Wilk

Najstarsza budowla sakralna w Krywałdzie odzyskała dawny blask. W ubiegły
poniedziałek na dzwonnicy kapliczki zawisł dzwon „św. Barbara”, odlany
w Ludwisarni Felczyński w Taciszowie

Kapliczka św. Barbary odzyskuje dawny blask
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- W niedzielę miałam gości ze
Szczecina. Przejechali przez całą
Polskę i stwierdzili, że tak brzydkiego
ronda jak to przy ul. Dworcowej w życiu nie widzieli. Czytałam w ostatnim
„Przeglądzie”, że kolejnemu rondu
nadano nazwę i od razu pomyślałam
sobie o tym przy zjeździe z autostrady.
Zarośnięte wysoką trawą i żytem...
Nie ma kto się tym zająć? Weźmy na
przykład to rondo przy kościele. Niby
wysprzątane, ale worów ze śmieciami
nie ma już kto usunąć!
Kiedyś był taki miły zwyczaj, że
jak ekipa drogowców jechała ulicą,
to ściągała reklamówki z drzew. Na
głogach przy targowisku w Szczygłowicach wisi tego mnóstwo. Kto to
posprząta? Chciałabym zauważyć, że
tunel pod nasypem działa jak pompa
ssąca, zbiera śmieci z targowiska i
wypluwa je na pół parku. Pora się
tym zająć!
Maria

Szachy
na jezdni?
- Lato za miesiąc, a drogowcy
nadal nie uporali się z pozimowym
łataniem dziur. Przed tygodniem
pojawili się na ul. Książenickiej, ale
zadanie ich chyba przerosło. I nie
mam na myśli „falującego” asfaltu

Przemysław

Jezdnia
czy pastwisko?
- Mało brakowało, a potrąciłbym
człowieka. W sobotę przed południem przy targowisku na ul. Szpitalnje. Sam wlazł mi pod koła schodząc
na jezdnię od strony bloków. Do
przejścia dla pieszych było nie dalej
niż 30 metrów, ale nawet tyle się mu
nie chciało przespacerować. Zresztą
to tam w dzień targowy nagminna
praktyka: ludzie łażą po drodze jak
krowy po pastwisku. Nie przejmują
się autami na jezdni, niektórzy niemal celebrują przejście na drugą
stronę jezdni, jakby na złość kierowcom. No święty by się wściekł...
Przydałoby się jakoś spacyfikować
to towarzystwo. Policja miałaby tam
niezłe mandatowe żniwo. I warto, by
się tym zajęła...
Kierowca z Knurowa
Not. pg i bw

ogłoszenie

Elektrośmieci
odjechały busem
Foto: Witold Domurat

Nie ma
jak pompa

na granicy Szczygłowic, efektu szkód
górniczych (swoją drogą: kiedy jezdnia zostanie wyrównana?). Myślę o
dziurach niedaleko skrzyżowania na
Wilczę. Przyjedźcie, a zobaczycie,
że tylko niektóre zostały załatane.
Nie wiem, jakiej zasady trzymali
się drogowcy wybierając ubytki do
naprawy, ale mnie to przypomina
regułę skoczka szachowego. Czyli
dwie dziury zostawić tak jak było, a
jedną zalepić...

I to dwukrotnie.
– Zainteresowanie
było tak duże, że
jeden kurs nie
wystarczył – nie
kryje zadowolenia
Janusz Szydło,
inicjator zbiórki
zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego
Szydło, knurowski radny, uruchomił prywatne kontakty. Pomysłowi zbiórki elektrośmieci przyklasnęła gliwicka firma PTH Technika.
W ubiegłą sobotę jej specjalistyczny
pojazd pojawił się na parkingu obok
Biedronki przy ul. Witosa.
- Odzew przerósł nasze oczekiwania! – entuzjazmuje się pan Janusz. – Mieszkańcy chwalili pomysł
i skrzętnie korzystali z możliwości
pozbycia się starych i niepotrzebnych
urządzeń.
Pojazd szybko zapełnił się komputerami, lodówkami, monitorami i
telewizorami. – Były też czajniki, suszarki, drukarki, kuchenki, wszystko
to, co na co dzień przydaje się nam w

- To był obfity plon, zebraliśmy aż 1,8 tony elektrośmieci
– mówi Janusz Szydło
życiu, ale po jakimś czasie wychodzi
z użytku i jedynie zagraca domy.
Lokator jednego z pobliskich
bloków chciał się pozbyć starego odbiornika telewizyjnego. – Mieszkający na IV piętrze pan jest po wylewie.
Oczywiście nie został bez pomocy
– mówi Janusz Szydło.
Obsługujący busa nie byli też
głusi na prośby krywałdzian, którzy
nie mieli możliwości, by przetrans-

portować sporych gabarytów sprzęt
na osiedle. Plonem całej akcji było 1,8
tony niepotrzebnych rzeczy.
- Nasłuchaliśmy się wielu ciepłych słów, co sprawiło nam sporą
radość i satysfakcję – mówi pan
Janusz. – Akcja się udała. To nasze
wspólne dzieło. Dziękuję wszystkim,
którzy mają w nim swój udział...
/bw/

INFORMACJA
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg ograniczony na najem pomieszczenia
garażowego o pow. 22,88 m2 przy ul. Dworcowej 10 w Knurowie.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej UM (MZGLiA).
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
reklama

KNURÓW. DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZSZ NR2

Poznaj fundusze
europejskie
To okazja dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć
więcej na temat funduszy europejskich i ich
pozyskiwania – w piątek, 10 czerwca będzie
można skorzystać z nieodpłatnych konsultacji
eksperta w tej dziedzinie
W łaśnie 10 czer wca w Zespole Szkół Zawodow ych n r 2
organizowany jest Dzień Przedsiębiorczości. Jednym z wydarzeń
tego dnia będzie dyżur eksperta
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.
Propozycja szkoły jest kierowana
do wszystkich zainteresowanych
knurowian – to doskonała okazja
dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat
funduszy i skorzystać z ich dobrodziejstwa.
– Wielu osobom fundusze unijne dają możliwość zrealizowania
życiowych marzeń, otwarcia własnej firmy – zachęca do konsultacji
Katarzyna Szwarczyńska, koordynator Dnia Przedsiębiorczości.
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– Inni, którzy nie mają pomysłu na
życie, są bezrobotni, dzięki funduszom mogą się kształcić, zdobywać
dodatkowe umiejętności. Fundusze
unijne dają rozmaite możliwości
także osobom pracującym, z czego
nie wszyscy zdają sobie sprawę.
Konsultatnt PIFE, który będzie
dyżurować w naszej szkole, jest
doskonale zorientowany w swojej

dziedzinie i jest w stanie udzielić
bardzo konkretnych rad.
Knurowskie konsultacje przedstawiciela PIFE będą się odbywać
w godzinach od 10 do 12, w sali nr
15 ZSZ nr 2.
Organizacja Dnia Przedsiębiorczości w ZSZ n r 2 to ju ż
tradycja. Tym razem odbędzie się
on pod hasłem „Knurów Tańczy”
– uczniowie szkoły zaprezentują
różne style taneczne. Tegoroczny
Dz ień P r zed siębiorczości jest
podsumowaniem 5. edycji projektu Moja Firma w Mojej Gminie,
realizowanego pod honorowym
patronatem prezydenta Knurowa.
MiNa

Katowicki PIFE został otwarty stosunkowo niedawno – 1 marca br. Funkcjonuje
w ramach sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Działa przy Fundacji na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności
wśród Młodzieży Viribus Unitis. Cele PIFE to rozpowszechnianie informacji
o funduszach europejskich, a także przyczynianie się do jak najskuteczniejszego
zaangażowania beneficjentów w przygotowanie i realizację dotowanych
projektów. Konsultanci nieodpłatnie odpowiadają na wstępne pytania, organizują
także otwarte spotkania informacyjne poświęcone m.in. dotacjom z Funduszy Europejskich na założenie firmy, warunkom i możliwościom uzyskania dofinansowania
już istniejących firm i organizacji pozarządowych. szkoleniom i studiom dofinansowanym ze środków UE.
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aktualności
KNURÓW. POWSTANIA ŚLĄSKIE W KINIE SCENIE KULTURZE

Historia nauczycielką życia
wydawane w Knurowie w tamtych
latach, dokumenty sygnowane przez
Wojciecha Korfantego (na pamiątkę
przyłączenia Knurowa do Polski
nadał szybom kopalnianym imiona
Piotra i Pawła).
- To wszystko pokazuje, że nasze
miasto było mocno z powstaniami
śląskimi związane – dodaje Szyguła. – Choć Śląsk przez wiele lat
nie mieścił się w granicach Polski,
to ludzie mieszkający na tych terenach walczyli o to, by się tych
granicach znaleźć.

– Organizując wystawę chcieliśmy przede wszystkim przypomnieć
wszystkim mieszkańcom Knurowa o
powstaniach i bogatej historii naszej
miejscowości. W przyszłości warto
byłoby zorganizować podobne ekspozycje, to prawdziwe lekcje historii
- mówi Szyguła.
Kto nie widział wystawy, może
nadrobić zaległości. Wszystkie dokumenty i pamiątki, które były wyeksponowane w kinie, można obejrzeć w
knurowskiej Izbie Tradycji.

- Knurów ma bardzo bogatą historię, którą naprawdę warto
się chwalić – przekonuje Bogusław Szyguła, kustosz Izby
Tradycji KWK Knurów

DC
Foto: archiwum Salonu Sońka

Ekspozycję można było oglądać
przez dwa tygodnie w Kinie Scenie
Kulturze. Została przygotowana
przez Centrum Kultury i Izbę Tradycji KWK Knurów. Cieszyła się
sporym zainteresowaniem.
– Cieszę się, że mogliśmy pokazać liczne pamiątki sprzed 90 lat, a
tym samym uczcić tamte niezwykle
ważne dla Śląska wydarzenia – wyjaśnia Bogusław Szyguła, kustosz
Izby Tradycji.
Oglądający podziwiali m.in.
mapy, pieniądze i znaczki pocztowe

Foto: Dawid Ciepliński

Oryginalne mapy, pieniądze, dokumenty, a nawet wydawane
w Knurowie znaczki pocztowe złożyły się na wystawę
upamiętniającą powstania śląskie – ze szczególnym
uwzględnieniem trzeciego, którego 90. rocznica wypada
w tym roku

PERSONALIA

Poznaj swojego
dzielnicowego
Warto pamiętać o istnieniu kogoś takiego jak dzielnicowy, mieć
świadomość, że można się do niego
zwrócić o radę czy pomoc.
Warto też zawczasu poznać jego
nazwisko czy oblicze. Oto kolejna

- ostatnia – odsłona cyklu prezentującego dzielnicowych knurowskiego
Komisariatu Policji. Wkrótce zaprezentujemy na naszych łamach dzielnicowych Straży Miejskiej.
/-/

Dzielnica nr 705
sierż. Arkadiusz PIEKARZ
tel. służb.: (32)337-25-08
ulice: Broniewskiego, Dąbrowskiego,
Dymka, Hlonda (Prymasa Hlonda),
Jagły, Jęczmienna, Kochanowskiego,
Krasickiego, Lompy, Ogana, 1 Maja
- do ul. Dąbrowskiego, Pl. Powstańców
Śląskich, Plebiscy towa, Puszkina,
Reymonta, Słowackiego, Sokoła, Stelmacha, Szpitalna - do ul. Targowej, Św.
Floriana, Wilsona - do ul. Szpitalnej, Wita Stwosza, Wolności;

Posterunek Policji w Pilchowicach
Dla Agnieszki Podsiadło (pierwsza z lewej) i Soni Doleckiej (pierwsza z prawej, w środku modelki
Edyta i Estera) udział w Matrix Global Show już wiąże się z sukcesem...

mł. asp. Witold ANTOŃCZYK
Telefon: (32)333-21-58

SUKCES FRYZJEREK KNUROWSKIEGO SALONU

Rejon sołectw: Żernica, Nieborowice,
Leboszowice.

Coraz bliżej
Nowego Jorku
Sonia Dolecka i Agnieszka Podsiadło,
pracownice salonu Fryzjersko-Kosmetycznego
Sońka z Knurowa, znalazły się w finałowej
dziesiątce prestiżowego konkursu fryzjerskiego
Matrix Talent. Pod koniec czerwca wystąpią
w finałowym Matrix Global Show
Eliminacje do konkursu odbywały się w 14 miastach. Setki osób
z całej Polski rywalizowały o udział
wielkim finale. Były wśród nich
również pracownice knurowskiego
salonu, które uczestniczyły w eliminacjach w Sosnowcu.
– Eliminacje były podobne do
tych z programów telewizyjnych
„Mam Talent” cz y „X Factor”.

Dziewczyny otrzymały numerki, a
ich umiejętności były oceniane przez
profesjonalne jury. Musiały wymyślić fantazyjną fryzurę i pokazać
swój talent. Dużą cierpliwością musiały wykazać się też modelki Edyta
i Estera – mówi właścicielka salonu
Karina Dolecka.
Spośród kilkuset uczestników
castingów jury wybrało najlepszą
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dziesiątkę. Po ogłoszeniu nazwisk
okazało się, że wśród najlepszych są
dwie fryzjerki z Knurowa – Sonia
Dolecka i Agnieszka Podsiadło.
Zadowolenia nie kryje szefowa
salonu: – Jestem bardzo dumna i
szczęśliwa z tego powodu. Moje pracownice posiadają ogromny talent,
jednak żeby osiągnąć taki sukces
trzeba też dużo nad sobą pracować.
Dziewczyny często wyjeżdżają na
różnego rodzaju szkolenia i warsztaty, dzięki czemu zdobywają ogromne
doświadczenie, które później wykorzystują podczas pracy w zakładzie
– tłumaczy pani Karina.
Pracownice zakładu już przygotowują się do wielkiego finału. - W
ubiegłym tygodniu były w Warszawie
na próbach z choreografami i reżyserami show. Dzień przed finałem
czeka ich próba generalna. Sonia
przebywa teraz na warsztatach we
Włoszech – opowiada właścicielka
salonu.
W finale konkursu Matrix Global
Show główną nagrodą jest wycieczka
do Nowego Jorku. Czy już wkrótce
będzie głośno o fryzjerkach z Knurowa, przekonamy się 27 czerwca.

ogłoszenie

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 6/GD/2011 nieruchomości gruntowych
położonych w Knurowie przy ul. Niepodległości przewidzianych
do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
reklama

Marek Węgorzewski
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rozmaitości
SZCZYGŁOWICE. ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Familijne
moczenie kija
Łowili rybki
i nagrody
140 młodych wędkarzy rywalizowało
podczas niedzielnych Spławikowych
Zawodów Wędkarskich
zorganizowanych na Moczurach
z okazji Dnia Dziecka
Dzieci rywalizowały w
dwóch grupach wiekowych:
5-9 lat i 10-14 lat.
Wśród młodszych najlepszą okazała się Nikola
Szczepaniak, a z chłopców
najwięcej ryb złowił Dominik
Kufieta. Spośród nastolatków
najokazalszym połowem wy-

kazali się Magdalena Wydra i
Sebastian Gmyrek.
Właśnie Sebastian sprzed
Rybaczówki odjechał na rowerze, nagrodzie głównej. Przyjemność wręczenia nagród
mieli reprezentanci samorządu - prezydent Knurowa Adam
Rams, wiceprezydent Piotr

Surówka i radny Eugeniusz
Tymoszek.
Sponsorzy zawodów ufundowali tak wiele upominków,
że część z nich nie została rozdana. – Ale nie zmarnują się
– śmieje się Damian Chlubek,
prezes Koła Wędkarskiego nr
28. – Paczki trafią, za pośrednictwem Urszuli Krawczyk,
przewodniczącej Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, do podopiecznych stowarzyszenia.
To nie koniec wędkarskich
emocji. Kolejne za niespełna
trzy tygodnie. – Serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zawodach
o Puchar Prezydenta Miasta
Knurowa – mówi prezes Chlubek. – Impreza odbędzie się 19
czerwca, ale już dzisiaj warto
rezerwować czas. Ryby będą
na pewno...
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

W niedzielne przedpołudnie brzeg stawu Jaskinia w
Szczygłowicach zaroił się od
młodych wędkarzy. W szranki stanęło 61 uczestników w
wieku od 6 do 15 lat. Młodym
sekundowały całe rodziny.
Zasada była jedna, to młodzi
wędkarze muszą samodzielnie
wyłowić rybę. W pozostałych
czynnościach mogli pomagać
dorośli.
Pogoda dopisała, toteż
większość kibiców oddała się
relaksowi. Co jakiś czas cierpliwość młodych wędkarzy i wędkarek (tych ostatnich było według prezesa Leszka Rejowicza
kilkanaście) była nagradzana
udanym połowem. Niektórzy,
jak Adam Jędrzejewski swojej
pierwszej ryby musieli wypatrywać do końca zawodów.
Foto: Paweł Gradek

- To nasz najlepszy
wędkarski „narybek”
- chwalił dzieci prezes
Koła Damian Chlubek

Piotr Kołczyk zwyciężył w zawodach wędkarskich,
zorganizowanych przez Koło Wędkarskie przy KWK
„Szczygłowice”. Oprócz tego otrzymał puchar
za największą złowioną rybę!

Organizatorzy zawodów wędkarskich
z okazji Dnia Dziecka na zbiorniku Moczury
serdecznie dziękują sponsorom za pomoc
w organizacji imprezy. Nasze gorące wyrazy
wdzięczności otrzymują:
Firma Komar t – Katar zyna Makarowic z,
MOSiR Knurów, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i
Promocji Zdrowia, Gmina Gierałtowice, BUDEXPERT – K. Buczak, Mariusz Łuszcz, WZZ
Sierpień 80, NSZZ Solidarność Ruch Knurów,
ZZ Przeróbka Ruch Knurów, ZZG w Polsce Ruch
Knurów, Krzysztof Karwat, Firma Smolnik, Piotr
Janicki – Gierałtowice, Kopalnia Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów, FREZ-MET 2 Z. Auguściak,
IMPERIAL – A. Kancelista, Parka PiK Maćkiewicz,
Jupi J. Piotrowski, Artur Kula – Gliwice-Bojków,
Sklep Wędkarski Karaś, FORD-City Car, Automechanika J. Fornagiel, W. Purzycki Uniwersal
Staal, EŁMAR E. Tymoszek, HiE Furgoł, FHU BAJER, S. Żurek – handlowiec, Sklep Wędkarski K.
Glania, Sklep Wędkarski Wobler, Sklep Kolonia
D. Radojewska, ABRAMIS – Łomianki, REMBUD
M. Wieczorek, MEPS – Czerwionka, S-MAS BIS
W. Szewczyk, HiE Pajączek, PW Sanit Gliwice,
Wędkarze Koła nr 28 Knurów.
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Podziękowania

WYNIKI:
Kategoria wiekowa 5-9
lat: chłopcy: 1. Dominik
Kufieta 1365 g, 2. Adam
Kula 800 g, 3. Patryk Jonderko 510 g, 4. Marek Bury
440 g, 5. Jakub Piasecki
365 g; dziewczynki: 1.
Nikola Szczepaniak 1735
g, 2. Magdalena Chlubek
1680 g, 3. Zofia Bogdanowicz 665 g, 4. Klaudia
Krzywy 630 g, 5. Weronika Głowacka 505 g.
Kategoria wiekowa 1015 lat: chłopcy: 1. Sebastian Gmyrek 1365 g, 2.
Szymon Karwat 960 g,
3. Marcel Giża 905 g, 4.
Przemysław Fiołka 780
g, 5. Mikołaj Lajtman 670
g; dziewczynki: 1. Magdalena Wydra 2640 g, 2.
Patrycja Bobak 420 g, 3.
Wiktoria Draga 320 g, 4.
Sylwia Zając 260 g, 5.
Wiktoria Reda 205 g.

Foto: Paweł Gradek

KNURÓW. DZIEŃ DZIECKA NAD WODĄ

Foto: Paweł Gradek

Najlepszym wędkarzom-nastolatkom gratulowali prezydent Adam Rams,
wiceprezydent Piotr Surówka i radny Eugeniusz Tymoszek

Zwycięzca zawodów Piotr Kołczyk z prezydentem
Adamem Ramsem i dyrektorem Romanem Nogą
Trzeci był Kamil Kozaczkiewicz. Kolejne lokaty zajęli:
Oliwia Kiełb, Adrianna Wesołowska i Krystian Zygała.
Nie było przegranych.
Każdy uczestnik otrzymał
paczkę ze słodyczami. Dzięki
szczodrości sponsorów do rąk
najlepszych wędkarzy trafił
m.in.: sprzęt wędkarski, sprzęt
sportowy, śpiwory, namioty,

plecaki, piłki.
Młodym wędkarzom gratulowali: prezydent Adam
Rams i jego zastępca Piotr
Surówka, dyrektor ds. pracy
KWK „K nurów-Szczygłowice” Roman Noga, przewodniczący Rady Miasta Jan
Trzęsiok, Krzysztof Glania i
radny Eugeniusz Tymoszek.
/pg/

podziękowania

Sponsorzy:

Adam Jędrzejewski
i jego ryba
Opłaciło się. Niezłym braniem
mogło się pochwalić 32 dzieci.
Najlepszy był Piotr Kołczyk. Oprócz pucharu za I
miejsce otrzymał także drugi
za największą rybę. II miejsce
wyłowiła Żaneta Pochopień,

Dyrekcja KWK „Knurów-Szczygłowice”, MOSiR Knurów, ﬁrma
EL-TECH - Zbigniew Ogórek, Zakład Wod-Kan - Wiktor Wiśniewski, sklep wędkarski - Krzysztof
Glania, MIKROBUD - Stefan Baron, Zakład Usługowo-Handlowy
- Tomasz Rudzki, Związki Zawodowe KWK „Szczygłowice”, Zakład Kamieniarski - Adam Kancelista, Zakład Zegarmistrzowski
„Mercury” - Dariusz Bednarczyk,
Mateusz Pogoda, ﬁrma Wagnero,
EKO-OGRÓD - Jan Twardoch,
Eugeniusz Tymoszek, Tomasz
Drobik, Bolesław Moritz
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KNURÓW

Cegielni żal...

OD LEŚNICZEGO DO UDZIAŁOWCA

Jeszcze 10 lat temu cegielnia tętniła życiem...
zmarł Machoczek. Wtedy manufaktura znajdowała się jeszcze na
terenie Gliwic i nosiła nazwę „Cegielnia Bojków w Bojkowie spółka
jawna Józef Kotulski, Franciszek
Lipiec” - dodaje pan Krzysztof.
Dla odbudowanej manufaktury
nadeszły tłuste lata. Po wojnie nastał boom budowlany, a pozostałym
knurowskim cegielniom skończyły
się złoża...

CEGŁA - DAREM ŻYCIA
Na początku lat 70. drogi wspólników rozeszły się. Franciszek Lipiec przejął cegielnię w Wieszowie, Kotulski kontynuował pracę w
Knurowie. Jego podporą była żona
Czesława, która współpracowała z
mężem 25 lat. Była księgową, prowadziła kuchnię przy cegielni. Syn
z sentymentem wspomina czasy
licealne, kiedy wszechobecne było
hasło „Krew - darem życia”. - Koledzy zmienili je na „Cegła - darem
życia” i sporo w tym racji. Ludzie
ustawiali się w kolejkach przed cegielnią. Każdy z zaliczką na cegły.
Wtedy też było ogromne zaufanie do
rzemieślnika. Ojciec miał zeszyt 32kartkowy, do którego wpisywał ilość
zamawianych cegieł, kwotę zaliczki.
Zamawiający składał swój podpis.
Żadnych kwitków, potwierdzeń, ludzie szczęśliwi...
Zakład był sezonowy. Wiosną
ruszała produkcja, zimą odbywały

się remonty. Maszyny się zużywały.
Łożyska, paski klinowe, taśmy były
wówczas na wagę złota. Nie było
specjalistycznych sklepów. Wszystko załatwiało się na pograniczu
legalności.
Mimo sporego zatrudnienia,
wydajność pracy była żadna. W najlepszych czasach na jednej zmianie
pracowało nawet 30 ludzi, z czego
połowa to tzw. „szwendacze”. W
ciągu miesiąca przez zakład przewinęło się ich nawet 90! - Pracowali
dzień, dwa. Na ojca mówili „szeryf”,
bo pilnował ich, żeby nie opuszczali
stanowisk przed wyciągnięciem cegieł z pieca. Pieniądze, które dostawali, od razu szły na tzw. „przelew”.
Rotacja była spora, bo do cegielni
przychodzili ci, którzy kilkakrotnie
wyrzucani byli z kopalni - wspomina Kotulski, który ze szwagrem
rozpoczął po studiach współpracę
z rzemieślnikiem, co zaowocowało
przejęciem rodzinnego biznesu.

GROM Z NIEBA
Policzył kiedyś z mamą, że
przez te wszystkie lata z ich cegieł
powstało około 800 domów, nie
licząc szkół i remontów bieżących.
Najbardziej okazałą budowlą jest
kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie.
Niestet y, w X XI wiek u by t
zakładu okazał się niemożliwy.
Produkcję zamknięto w 2006 roku.

Gdyby Krzysztof Kotulski chciał
dalej eksploatować złoża gliny, które jeszcze w tym miejscu są, musiałby spełnić takie rygory jak kopalnie,
czyli uzyskać koncesję na wydobycie, przestrzegać planu ruchu górniczego... Do tego doszły wysokie
opłaty za emisję zanieczyszczeń
do powietrza, hałas i zapylenie, a
także niemieckie koncerny, które
weszły na polski rynek z dumpingowymi cenami cegieł. Ponadto
każdy produkt musiał posiadać
atest i certyfikat, co poprzedzone
było kosztowną wysyłką towarów
do Krakowa i Gdańska. W takich
warunkach produkcja okazała się
nieopłacalna. Krzysztof Kotulski
żartuje, że na dokładkę otrzymał
znak od opatrzności w postaci pioruna, który uderzył w komin cegielni i skrócił go o 3 metry.
Zakład, z którego żyły trzy rodziny, zamiast cegieł produkuje już
tylko mączkę ceglaną, która kiedyś
była jedynie produktem ubocznym.

POZOSTANIE STAW
- Mam sentyment do tego miejsca, a z drugiej strony satysfakcję,
że udało się odzyskać teren, z którego
w przyszłości będzie pożytek - mówi
knurowianin.
Pomysłów na to, co dalej, było
sporo: restauracja w piecu ceglarskim, boiska, pola golfowe, myjnia
bezdotykowa... Także zainteresowanych atrakcyjnym terenem nie brakowało: Żywiec, Warka, McDonald’s.
Zapał okazywał się słomianym. Na
razie udało się sprzedać dwie działki
przy ul. Jęczmiennej. Powstaną na
nich hurtownie: motoryzacyjna i z
materiałami budowlanymi.
Losy cegielni są przesądzone,
wydano pozwolenie na rozbiórkę,
wcześniej całość sfotografowano i
zarchiwizowano.
Jedyną pozostałością po manufakturze będzie staw Machoczek,
póki co bez wędkarzy. Elitarny klub
wędkarski z karnetami ukróciła samowola kłusowników.
Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

W łaścicielami cegiel ni byli
wówczas: Her ma n Machoczek ,
Meyer i Franciszek Lipiec. W tym
miejscu warto dodać, że w Knurowie działały jeszcze dwie cegielnie:
na Fochu oraz na Starym Knurowie
za dzisiejszą „Biedronką”. Kierownikiem tej ostatniej był
rów nież Machoczek.
Zapot rzebowanie na
cegły było ogromne.
Ws p ó l n i c y p o s t a now i l i odbudowa ć
zrujnowany zakład.
Po d rew no konstrukcyjne zwrócili się do ojca pana
Krzysztofa, Józefa
Kotulskiego, który
był leśniczym w
Szczygłowicach.
- Przeinwestowali, brakło im
środków. Żeby
odzyskać swoje pieniądze,
ojciec musiał
za k a sać rękawy i wejść
do spółki.
Pa r ę ł a d nych lat to
trwało. W
1962 roku

Plan z 1939 roku z przebiegiem granicy polsko-niemieckiej.
Cegielnia znajdowała się po stronie niemieckiej. Droga na
Schönwald to dzisiejsza ul. 1 Maja. Z przedwojennych zabudowań
zachowała się Willa Machoczka i budynek graniczny

Foto: Archiwum PL

Manufaktura powstała na początku XX wieku. Po plebiscycie
znalazła się po niemieckiej stronie
granicy. Przed wojną ceglarski piec
był większy, dochodził aż do dzisiejszej ul. 1 Maja. Ponieważ w środku
znajdowały się beczki z paliwem
lotniczym, w które zaopatrywało
się pobliskie lotnisko, wysadzili go
Niemcy, wycofujący się przed Armią
Czerwoną. - Nie chcieli, żeby paliwo
dostało się w ręce Rosjan - podkreśla obecny współwłaściciel cegielni
Krzysztof Kotulski. - Najstarsi knurowianie wspominali, że łuna była
potężna. Komin zafalował, ale nie
przewrócił się.

Fragment planu z 1939
roku przedstawiający
zabudowania cegielni

Foto: Arch. Krzysztof Kotulski

Komin cegielni od przeszło wieku góruje nad miastem.
Przetrwał wojenną zawieruchę i wybuch w manufakturze,
nie powaliło go uderzenie pioruna. Poddał się nowym
czasom. Niebawem wraz z zabudowaniami cegielni zniknie
z pejzażu miasta

Foto: Arch. Krzysztof Kotulski

rozmaitości

Losy cegielni są przesądzone - wkrótce to zdjęcie będzie mieć wartość archiwalną
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Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wspólny występ chórzystów i oriestry porwał publiczność, która długo nie pozwalała artystom
zakończyć koncertu...

KNURÓW. V MUZYCZNA WIOSNA

We Are the Champions!
„We Are the Champions”, więc „I’m So Excited” i „I Feel
Good” – mogłaby wyśpiewać publiczność V Muzycznej
Wiosny w szczygłowickim Domu Kultury podsumowując
udaną imprezę
Te, ale nie tylko te, utwory dało
się słyszeć w sobotę podczas koncertu. W tym roku oprócz knurowskich chórów Slavica Musa i Schola
Cantorum wystąpiły gościnnie Chór
Uniwersytetu Ekonomicznego z
Katowic i Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej. Każdy z zespołów przedstawił krótki
program zróżnicowany muzycznie i
stylistycznie.
Hucznie (dosłownie!) zaprezentowała się Orkiestra KWK Knurów.
Muzycy przedstawili program z solistami instrumentalnymi i wokalnymi. Na flecie poprzecznym zagrała
Katarzyna Biadacz, na saksofonie
altowym Bartosz Głombica. Klaudyna Jackiewicz-Szewczyk zaśpiewała
„I feel good”, a w duecie z Martą Kozak „I’m So Excited”. Przeważająca
część żeńskiej publiczności zażyczyła sobie bisu Bartosza Gombicy,
okazując to bardzo spontanicznie...
piszczeniem i innymi dźwiękami,
które trudno opisać.
Wspaniale zabrzmiało wspólne
wykonanie – przez wszystkich artystów – pięciu niezapomnianych
utworów. Najpierw „Freedom” w
klimacie gospel, potem „1492” Vangelisa, „Swing Low” wersji swingowej, dosyć szybkiej. Na koniec
„Bohemian Rhapsody” i „We Are

Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej

Śpiewają Klaudyna Jackiewicz-Szewczyk i Marta Kozak
Schola Cantorum
The Champions” Freddiego Mercury
i zespołu Queen.
Piosenki wymagały dużego skupienia i ładunku energetycznego od
wszystkich wykonawców. Chórzyści
i orkiestra dali z siebie wszystko.
Koncert zabrzmiał tak, że publiczność głośno domagała się bisów,
oklaskiwała muzyków i śpiewaków
na stojąco.
Koncert został zorganizowany
przez Stowarzyszenie Orkiestra
KWK Knurów - dzięki dotacji od
Gminy Knurów – i Centrum Kultury
w Knurowie.
Organizatorzy kierują specjalne podziękowania pod adresem

wszystkich dy r ygentów, którzy
świetnie przygotowali zespoły. Wyrazy wdzięczności otrzymują: Kamila Pająk (Schola Cantorum), Anna
Płocica (Slavica Musa), Krystyna
Krzyżanowska-Łoboda (Chór AZM
Politechniki Śląskiej), Dominika
Kawiorska (dyrygent Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).
Finał V Muzycznej Wiosny odbędzie się w sobotę, 4 czerwca, o
godz. 19 w kościele pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego.

Informacja własna

MK
Foto: Krzysztof Gołuch

Informacja własna

Bartosz Głąbica
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KNURÓW. FESTYN RODZINNY...

Strofy dla mam
Foto: Archiwum POAK w Knurowie

Podziw i gromkie brawa zebrali uczestnicy konkursu
„Wiersz dla mamy”, którego finał był jednym z punktów
niedzielnego festynu rodzinnego „na kręgu” przy ul. Maja

Laureaci konkursu poetyckiego
Gimnazja: 1.Kinga Zasada (klasa IIc w Miejskim Gimnazjum nr 3), 2. Joanna Nachman (IIIc w MG-3) i Kinga
Haponik (IIIa w MG-3), 3. Sabina Ruszkowska (IIIc w
MG-3); wszystkie laureatki przygotowywały się pod
okiem prowadzącej Wiesławy Kowal.

Szkoły podstawowe: 1. Aneta Szamańska (klasa IV w
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4) – prowadząca Agata
Czaniecka; 2. Dagmara Pura (klasa VI w MSP-7) -prowadząca Marzena Urbaniak, 3. Zuzanna Momocka (klasa IVw
MSP-9) - prowadząca Iwona Maślanka.
Wyróżnienie: Tomasz Skóra (ZS im. I. J. Paderewskiego).

Planowana na sobotę impreza
odbyła się w niedzielę. Przenosiny
„zafundowała” deszczowa pogoda.
Świąteczna aura – pełna wiosennego
słońca – wynagrodziła wcześniejsze
kaprysy. Przybyli na zaproszenie organizatorów – Centrum Kultury, Akcji
Katolickiej z parafii świętych Cyryla i
Metodego oraz Stowarzyszenia „Moja
Gmina Nasz Powiat” - nie żałowali.
Spędzili popołudnie w sympatycznej
atmosferze.
Jedną z bardziej emocjonujących
chwil festynu był finał konkursu
„Wiersz dla mamy”, inicjatywy pomysłu radnych Włodzimierza Gwiżdża
i Mariana Gruszki. Obydwaj - pan
Włodzimierz szefujący stowarzyszeniu, pan Marian – oddziałowi
Akcji Katolickiej – stworzyli, wraz z
Marzeną Rudzewicz, Joanną Nowak i
Olą Żydek, jury oceniające zgłoszone
na konkurs utwory.
Młodzi uczestnicy konkursu nie
zawiedli organizatorów. - Stworzyli
strofy, które urzekały uczuciem i
twórczą wyobraźnią – mówi Marian
Gruszka. – A przede wszystkim trafiały
do serc mam, najbliższych nam osób.
Publiczne pochwały zebrali wszyscy młodzi twórcy. Za najpiękniejsze
uznano wiersze autorstwa Kingi Zasady i Anety Szymańskiej.
Nagrody wręczyli Marian Gruszka i dyrektor Centrum Kultury Jerzy
Kosowski.
- Serdecznie dziękujemy młodzieży

oraz dyrekcjom szkół, nauczycielom i
jurorom za pełne życzliwości i zaangażowania wsparcie naszej inicjatywy
– mówią wspólnym głosem pomysłodawcy konkursu. – Wyszło bardzo
ciekawe dzieło, na pewno godne kontynuacji w przyszłości...
/bw/

„Wiecznie”
Gdybym mogła mówić
O Twej delikatności
Niczym płatek wiosennego
krokusa
Chciałabym mówić wiecznie
Mówić o tym
Jak bardzo Cię potrzebuję
Nieświadomie nie znając siły
Tego bardzo
Rano i wieczorem
Darzyć pocałunkiem
Twój miękki policzek
Parzyć Ci kawę
Taką jaką lubisz
Bez cukru
Nie dodając Ci goryczy
I gdybym mogła Cię mieć
Patrzeć dotykać rozumieć
Śmierci robiąc psikusa
Chciałabym mieć Cię wiecznie
Kinga Zasada

reklama

KNURÓW. KOMART ZAPRASZA NA DNI OTWARTE SKŁADOWISKA...

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

Foto: Archiwum Komart

To bardzo niekonwencjonalna i przekazu – mówi prezes Różański. gulamin jest dostępny na stronie
propozycja. Tym bardziej godna - Każdemu z twórców udostępnimy internetowej www.komart.pl.
uwagi i polecania, że dotyczy Skła- fragment specjalnej ściany w sordowiska Odpadów Komunalnych, towni, powierzchnię o wymiarach PLAKAT DLA MŁODYCH
a więc branży i działalności, która 3 x 3 m. To wymiar wyjściowy, bo
Z myślą o uczniach podstawówek
nie wydaje się być w stanie czymś w przypadku szczególnie interesu- i gimnazjów Komart organizuje
zaskoczyć.
jących obrazów będzie możliwość konkurs na „Plakat ekologiczny”
- To bardzo mylące pozory – prze- zwiększenia powierzchni. Dla każ- związany wyłącznie z gospodarką
konuje wiceprezes Komartu Janusz dego z uczestników przewidujemy odpadami. Regulamin dostępny jest
Różański. – Gospodarowanie od- nagrody.
na stronie internetowej firmy lub w
padami fascynuje nie tylko fachowBardzo ważne, by chętni do jej siedzibie. Prace należy dostarczyć
ców z branży, ale i wielu
do 17 czerwca. Ogłosze„zwykłych” ludzi, dzieci
nie wyników przewii młodzież. To przecież
dziano na 20 czerwca,
bardzo istotny element
wręczenie nagród dzień
ekologii, szeroko pojętej
później w szkołach.
dbałości o środowisko,
czyli sfery żywo intereWYMIEŃ PAPIER NA
sującej miliony osób. A
DRZEWKO
zarówno nasze składoOsoby, które w sowisko, jak i nowoczesna
botę 18 czerwca dostarsortownia odpadów to
czą do siedziby Komarobiekty, które naprawdę
tu przy ul. Szpitalnej
mogą zaciekawić. Jeste7 przy najm niej 5 kg
śmy pewni, że wszyscy
makulatury, otrzymagoście, którzy odwiedzą
ją w zamian drzewko.
nas 18 czerwca, będą Zielone pastwiska na knurowskim składowisku
– Tego dnia w godzinach
mile zaskoczeni.
chwalą sobie... kozy afrykańskie; te sympatyczne
10-13 przewidziany jest
Firma zaprasza od zwierzęta będzie można zobaczyć odwiedzając obiekt specjalny konkurs dla
godziny 8.00 do 14.00
dzieci – dodaje prezes
do swojej siedziby przy ul. Szpitalnej udziału w grafficiarskiej zabawie Różański.
7. Na gości czekać będą autokary, zgłosili zawczasu swój udział. NaleZainteresowani odwiedzinami
którymi zostaną przewiezieni do ży to uczynić do 10 czerwca poprzez na składowisku bądź udziałem w imobiektu przy ul. Szybowej.
złożenie projektów, które proponują prezach towarzyszących „Dniom...”
uwiecz nić na ścianie. Kon k u rs mogą uzyskać dodatkowe informacje
rozpocznie się o godz. 8, natomiast telefonicznie (32 235 11 83) lub w
ŚCIANA DLA GRAFFICIARZY
Organizatorzy liczą na przy- ogłoszenie wyników i wręczenie siedzibie firmy.
bycie miłośników graff iti. – To nagród zaplanowano na godz. 13
bardzo atrakcyjna forma ekspresji (całość w sobotę, 18 czerwca). Re/bw/
Przegląd Lokalny Nr 22 (952) 2 czerwca 2011 roku

9

aktualności
KNURÓW. UCZNIOWIE MSP-1 W EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY SZKÓŁ

Czat z Turcją, czyli eTwinning
Nauczycielki z MSP-1 Sylwia Alczyńska i Jadwiga
Bielska-Kulikowska znalazły złoty środek między
korzystaniem z internetu a nauką przez zabawę.
Całość zawiera się w jednym słowie - eTwinning...

Foto: Jadwiga Bielska-Kulikowska

Zaczęło się od szkolenia
w Gliwicach, gdzie poznały
szczegóły programu Europejska Współpraca Szkół.
- To było coś nowego,
co pozwalało na wymianę
doświadczeń z partnerami z
całego świata. Na forum projektu zgłosiła się do nas pani
z Turcji, która zaproponowała
udział w programie „Kultura
w wazonie”... - opowiada nauczycielka informatyki Jadwiga Bielska-Kulikowska.
Współpracę nawiązano
w październiku. Wszystko,

Mały
Ratownik

co uczniowie robią w ramach
projektu odbywa się po zajęciach lekcyjnych. Mimo to
chętnych nie brakuje.
Anglistka Sylwia Alczyńska nie kryje zadowolenia z
pierwszych efektów: - Uczniowie z zapałem podeszli do
pisania listów, do czatu z tureckimi rówieśnikami. Radzą
sobie, mimo że porozumiewają
się po angielsku. Dla słabszych uczniów to motywacja
do dalszej nauki. Przy okazji
dzieci poznają inną kulturę,

a przyjaźnie przenoszą się na
facebooka.
Uczniowie żyją Turcją,
tamtejszymi zwyczajami, z
wytęsknieniem czekają na
kolejny czat. Mimo że projekt
niebawem zostanie podsumowany i zamknięty, partnerzy już myślą o kontynuacji
współpracy, która w przyszłości może przejść w unijny
program Comenius.
Jest się czym chwalić,
dlatego „Jedynka” ubiega się
o przyznanie odznaki jakości

eTwinning.
Jadwiga Bielska-Kulikowska zachęca inne szkoły do
włączenia się w eTwinning.
- Wystarczy się zarejestrować.
Każdy uczeń i nauczyciel posiada hasło i login do strony.
Wszystko jest bezpieczne dla
dzieci.
Knurowianom nie brakuje
pomysłów na kolejne projekty.
- Będziemy kręcić swój film! chwali się Sylwia Alczyńska.
/pg/

reklama

Foto: Arch. MSP-6

eTwinning to część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej, mającym za zadanie pomoc w realizacji
projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjnokomunikacyjnych. Wiele szkół europejskich, także z Polski
bierze udział w projekcie łączenia szkół z innych krajów w
jedną wielką „rodzinę”.

Uczniowie „Jedynki”
są zafascynowani
pięknem i bogactwem
kulturowym Turcji

Tomasz Matuszek z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 6 zajął II miejsce w wojewódzkim etapie Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia „Mały Ratownik”.
Wcześniej Tomek zwyciężył w etapie rejonowym, zorganizowanym przez knurowski
PCK. Warto wspomnieć, że knurowianin
był najmłodszym uczestnikiem Olimpiady.
Przygotowała go Justyna Kwaśniok.
Mały Ratownik Tomek z nauczycielką

Pozdrowienia z... puszczy
Ale za to z
jakiej! Z Puszczy
Noteckiej – oazy
spokoju – słowa
pamięci dla Czytelników Przeglądu Lokalnego
przesłali Krystyna i Hubert
Piekoszowscy.
Niniejszym je
przekazujemy. I
dziękujemy.
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W poniedziałek międzynarodowa delegacja odwiedziła knurowski ratusz

KNURÓW. DELEGACJE Z HISZPANII, SYCYLII, SZKOCJI I SZWECJI W MSP-2

OFERUJEMY:

!"#$#%&
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!0&5#()6)/#378!9.".:;
!0'8$,!1&0"#4&4/4&
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Knurów, ul. Wilsona 64
tel: 517-175-225

Praca
w budownictwie!
Nie masz uprawnie!?
Wst p do nas na
KURSY MASZYN BUDOWLANYCH

Najbli szy kurs ju 13 czerwca!

DZIA! KURSÓW MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
44-190 KNURÓW, ul. Szpitalna 8, tel.: (32) 401-00-07, 604-635-784
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Współpraca
wyszła na zdrowie
- Wielu z naszych gości było w Polsce pierwszy raz.
Zauroczył ich przede wszystkim zielony Knurów - tak
o wizycie międzynarodowej delegacji pod szyldem
Comeniusa opowiada dyrektorka MSP-2 Teresa Bochenek
Przygoda z unijnym programem nauki podstawowego kroku śląskiego w wykonaniu organisty z kościoła
Comenius trwa w „Dwójce” od 5 tańca.
pw. św. Cyryla i Metodego. Jedno jest
lat. Szkoła ma na koncie zwieńczoMiędzynarodowa delegacja przy- pewne, zagraniczni goście wywieźli
ną sukcesem współpracę z Turcją i jęła zaproszenie zastępcy prezydenta z Polski miłe wspomnienia.
Rumunią. Od dwóch lat wymienia Knurowa Piotra Surówki i przybyła
- Zarówno integracja na co dzień,
doświadczenia w ramach projektu do ratusza, gdzie pokazano jej slajdy przekazywanie wiedzy o regionie i
„Zdrowe europejskie dzieci XXI z najciekawszymi zakątkami miasta. tradycjach, jak i udział w projekcie
wieku” ze szkołami w Szkocji, Szwe- W spotkaniu uczestniczył także rad- międzynarodowym w ramach Comecji, Hiszpanii i Sycylii. - Propagowa- ny Tomasz Rzepa, przewodniczący niusa, to są rzeczy, nad którymi warliśmy wśród
to się pochyuczniów zdrolić. Korzyści
wy styl życia,
jest sporo:
zdrową żywnauka języność, aktywka, doposany tryb życia,
żenie szkoły,
gry i zabawy
poznawaz różnych kranie innych
jów. Zorganik ult u r, a
zowaliśmy w
dla niektószkole Festirych dzieci
wal Narodów
pierwsza
- mnoży przyw życiu
kłady dyrekok a zja, by
tor Bochenek.
wyjechać
W czwarza granicę
tek 18-osobo- dodaje Tewa delegacja
resa Bochez czterech
nek.
krajów przyUd ział
Wspólne spotkanie przedstawicieli pięciu krajów zapadnie w pamięć
jechała do
w programie
jego uczestnikom
Polski. Partwymaga
nerzy odwiedzili Kraków, Oświę- Komisji Oświaty i Kultury.
sporego nakładu pracy i poświęcania
cim, Gliwice, Chudów. Na ich trasie
- Ogromne wrażenie na wszyst- wolnego czasu. Współpraca z innymi
nie mogło zabraknąć Knurowa. W kich zrobiła Izba Tradycji KWK krajami nie byłaby możliwa, gdyby
murach „Dwójki” powitano ich, „Knurów” Bogusława Szyguły - nie zaangażowanie koordynatorki
jak nakazuje tradycja, chlebem i mówi o kolejnym punkcie wizyty projektu Aliny Zyzik. - Wspierały
solą. Podczas apelu nowoczesność Teresa Bochenek. Tam partnerzy z ją: Joanna Kucyniak, Bernadeta Juprzeplatała się z tradycją. Był zatem Comeniusa mieli historię Knurowa i recka, Katarzyna Pałka i Agnieszka
taniec dyskotekowy, pokaz mażore- Śląska na wyciągnięcie ręki.
Kołodziej - podkreśla dyrektorka.
tek, prezentacja śląskiego repertuNiespodziewanym, aczkolwiek
/pg/
aru. Gości zaproszono do wspólnej sympatycznym akcentem był koncert
Foto: Paweł Gradek

Gabinet Odnowy Biologicznej
Rehabilitacji i Kosmetyki
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KNURÓW

KNURÓW, PIEKARY ŚLĄSKIE

W „Czwórce” dobrze biegają

Pielgrzymka w podzięce

Foto: Archiwum MSP-4

Uczniowie
Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr
4 po raz kolejny
przyłączyli się
do ogólnopolskiej
akcji „Polska
Biega”

Imprezę popularyzującą bieganie zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego oraz
przedstawiciele miejscowego Klubu Biegacza
Sokół - Marek Lewczuk i
Jacek Kostrzewa.
W pobliskim parku
NOT i na leśnych ścieżkach wytyczono dwie trasy dostosowane do wieku
uczestników. Na starcie znaleźli się wszyscy
chętni uczniowie, których
profesjonalnie poprowadzili biegacze z Sokoła.
Młodych sportowców dopingowali rodzice.
Oprac. b

Pielgrzymi-biegacze dziękowali Matce Piekarskiej za dar
beatyfikacji Jana Pawła II i wypraszali modlitwą kolejne łaski...

Foto: Archiwum POAK w Knurowie

Wśród prawie stu tysięcy pątników
przybyłych w niedzielę do sanktuarium
Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej w Piekarach Śląskich nie
zabrakło knurowian. Szóstka z nich
pielgrzymowała biegnąc

- To już nasza dziewiąta pielgrzymka biegowa z Knurowa do Piekar zorganizowana przez Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej parafii
świętych Cyryla i Metodego – powiedział Przeglądowi Marian Gruszka,
prezes POAK w Knurowie, zarazem
inicjator biegu.
Oprócz prezesa Gruszki do piekarskiego sanktuarium dobiegli:
Edward Włodarski, Bogusław Leśniowski, Czesław Kostrzak, Adam
Hasa i Zbigniew Kołodziejczyk. Jak
co roku błogosławieństwa udzielił
pielgrzymom ks. proboszcz Andrzej
Wieczorek.
- Na całej trasie towarzyszył
nam pan Franek, 66-letni rowerzysta, prawdziwa dusza towarzystwa
– wspomina Marian Gruszka. - Zawiązała się sympatia spontaniczna,
niezapomniana, atmosfera pełna
wzajemnej życzliwości. Pod koniec
dołączył do nas jeszcze biegacz-pielgrzym z Katowic. Ten pielgrzymkowy
bieg to wielki wysiłek, ale tez ogromne przeżycie duchowe.
Uczestnicy piekarskich uroczystości dziękowali za dar beatyfikacji
Jana Pawła II.
/bw/

Foto: Mirella Napolska i Dawid Ciepliński

Magdalena Markiewicz z Czerwionki

Maria Lipińska z Książenic

Alan Włodarczyk z Knurowa

Oliwia Bończyk z Zabrza

Hanna Kiryczuk z Kędzierzyna-Koźla

ur. 21.05.2011 r., 3510 g, 53 cm

ur. 22.05.2011 r., 4330 g, 54 cm

ur. 22.05.2011 r., 3130 g, 55 cm

ur. 23.05.2011 r., 2750 g, 49 cm

ur. 23.05.2011 r., 3910 g, 56 cm

Kacper Kwieciński z Gliwic

Mateusz Zapart ze Stanicy

Martyna Cieśla z Gliwic

Natalia Korus z Czuchowa

Lena Zelek z Gliwic

ur. 23.05.2011 r., 3200 g, 50 cm

ur. 23.05.2011 r., 3700 g, 54 cm

ur. 24.05.2011 r., 3700 g, 55 cm

ur. 24.05.2011 r., 3500 g, 54 cm

ur. 24.05.2011 r., 3990 g, 55 cm

reklama
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Marcel Bednarczyk z Knurowa

Dagmara Kość z Knurowa

Dorian Gliński z Pilchowic

Alicja Rutkowska z Czerwionki

ur. 26.05.2011 r., 3560 g, 54 cm

ur. 27.05.2011 r., 3900 g, 56 cm

ur. 29.05.2011 r., 3100 g, 55 cm

ur. 30.05.2011 r., 3680 g, 55 cm
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złote gody
KNURÓW. ZŁOTE GODY

Razem
na dobre
i złe
Od co najmniej półwiecza wzajemnie
się wspierają, dzielą ze sobą radości
i troski. W środę, 25 maja knurowskie
małżeństwa świętowały „Złote Gody”
Na miejską uroczystość
organizowaną przez USC zaproszono do sali „Protos” 29
par obchodzących Złote Gody,
czyli 50-lecie małżeństwa. Za
długoletnie pożycie prezydent
RP – na wniosek prezydenta
Knurowa – przyznał im okolicznościowe medale. Wspólnie
ze Złotymi Parami świętowały
małżeństwa z jeszcze dłuższym stażem – na jubileusz
zaproszono sześć par szmaragdowych (obchodzących
55-lecie małżeńskiego życia),
jedną diamentową (60-lecie) i
jedną platynową (65 lat razem!)
Gospodarzami spotkania byli

Adam Rams, prezydent Knurowa i przewodniczący Rady
Miasta – Jan Trzęsiok.

- Jesteście państwo przykładem godnym naśladowania.
To wy pokazujecie, jak powinna wyglądać rodzina. Stanowicie ważną część naszej społeczności lokalnej, związanej
silną więzią miłości – mówił
do jubilatów prezydent Rams,
życząc im zdrowia, radości i
kolejnych jubileuszy.
- 50 lat to kawał historii.
Życzę wam, abyście z uśmiechem umieli patrzeć w następne
dni waszego życia – wtórował
przewodniczący Trzęsiok.
Kwiaty i gratulacje jubilaci otrzymali także od przedstawicieli tych zakładów pracy, z
którymi związane było ich
życie zawodowe. Po oficjalnej części spotkania wszyscy
świętowali przy smacznie zastawionym stole i dźwiękach
muzyki na żywo.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie „Złote Gody” przyznane przez
Prezydenta RP otrzymali: Erna i Gerhard Bartoszkowie, Stefania i Joachim Ciupek,
Irena i Ryszard Cupok, Stefania i Stefan Czerwiec, Małgorzata i Józef Figiel, Felicja
i Alojzy Gembalowie, Gabriela i Edmund Kitowscy, Leokadia i Stefan Kosmalowie,
Łucja i Ryszard Kubiszowie, Gertruda i Zdzisław Kurek, Adelajda i Heinz Larisch,
Eryka i Edward Małeccy, Alicja i Ryszard Marczukowie, Barbara i Józef Musiałowie, Jadwiga i Jerzy Nowakowscy, Alina i Henryk Olbrysiowie, Izolda i Stanisław
Paluszewscy, Bogumiła i Jan Pomocnikowie, Urszula i Gerard Ringielowie, Teresa
i Emil Ryndakowie, Magdalena i Alfons Stumscy, Elżbieta i Wilhelm Suchankowie,
Janina i Edward Syroka, Danuta i Henryk Ślusarczykowie, Zofia i Zdzisław Szafrankowie, Florentyna i Władysław Tomaszek, Stanisława i Ładysław Włoszkiewiczowie,
Gertruda i Edward Wodarczykowie, Eryka i Paweł Żwadłowie.

Tekst i foto:
Mirella Napolska

Nadane przez
prezydenta RP medale
przekazywał jubilatom
prezydent Knurowa
Adam Rams

informacja

Zaproszone na uroczystość pary obchodzące „Szmaragdowe Gody”, czyli
55-lecie małżeństwa: Maria i Jan Juchniewiczowie, Irena i Gerard Orłowscy, Janina
i Roman Pawliszynowie, Marianna i Józef Przybyłowie, Maria i Konrad Sobierajowie,
Halina i Józef Wróblewscy.
60-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego – „Diamentowe Gody” obchodzili
Lidia i Leon Gąsiorowie, zaś „Platynowe Gody”, czyli 65-Lecie małżeństwa
– Maria i Bolesław Hajdukowie.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

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

8-odw.

22/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

Lokal handlowy do wynajęcia (ogrzewanie,
woda, kanalizacja). Knurów, ul. Witosa 29 (I
piętro 80 m2). Tel. 601 416 434
22/11

21-30/11

M-3 Armii Krajowej, 43 m2, OKAZJA, 133
tys. LOKUS. Tel. 793 679 367

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

22/11

M-3 Jagiełły, 37 m2/Sienkiewicza, 50,5 m2,.
LOKUS. Tel. 793 679 367

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

22/11

3-22/11

M-3 K. Wielkiego 40 m 2 . LOKUS. Tel.
793 679 367

BRUKARSTWOGLIWICE.PL;
667 360 802, 32 270 00 10
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
01-odw.

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

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

139 000 segment k/Knurowa do remontu,
80 m 2 + garaż. M-4, 56 m 2, k/ Stanicy,
184 000, komfort, I p. BND Nieruchomości.
Tel. 604 978 090

M-5 Ziętka, 73 m2, OKAZJA, 228 tys. do
negocjacji. LOKUS. Tel. 793 679 367

22/11

22/11

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

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

22/11

22/11

3-pokojowe - Ziętka, nowe okna, 195.000.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

Mieszkanie do wynajęcia w Knurowie (3
piętro) obok MSP 2. Pokój z kuchnią 32 m2,
450 zł + czynsz i media. Tel. 505 978 369

22/11

4-pokojowe, ul. Ziętka, 230 tys. AS. Tel.
501 533 977
22/11

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

33-odw.

Instalacje gazowe, próby szczelności. Tel.
601 922 685
22/11

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

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

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

Do wynajęcia M-3 Szczygłowice, parter,
umeblowane. Tel. 603 228 549
22-23/11

14-23/11

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

11-22/11

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

ZDROWIE I URODA

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

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

2-pokojowe - Marynarzy, 175.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

22/11

20-29/11

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

22/11

22/11

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

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

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

22/11

22-24/11/11

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

EDUKACJA

22/11

12-43/11

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

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02
22-34/11

Szukam pracy w charakterze niani lub
opiekunki. Tel. 793 953 727
19-24/11

Szukam pracy: sprzątanie, mycie okien.
Tel. 793 953 727
19-24/11

22/11

DAM PRACĘ

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

Nowy dom, ok. Koziełka. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052
22/11

ok. kina. Kamienica na działce 2056 m2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
22/11

Poszukujemy do sprzedaży: mieszkań,
domów, działek. AS. Tel. 501 533 977
22/11

Do wynajęcia M-3, ul. Mieszka I-go. Tel.
663 086 152, 507 342 798
22-23/11

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

Do wynajęcia mieszkanie Knurów. Tel.
509 831 333
22/11

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie.
AS. Tel. 512 393 052

KUCHARZA ZATRUDNIĘ. TEL. 32 336
29 43

22/11

22-23/11

Sprzedam działkę o pow. 1.050 m2 w Nieborowicach. Tel. 503 100 047

Mechanika, doświadczenie nie wymagane
– zatrudnię. Tel. 602 342 826

21-22/11

18-22/11

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

POMOC KUCHENNĄ ZATRUDNIMY. TEL.
32 336 29 43

22-23/11

Dom 127 m2, działka 760 m2, Farskie. LOKUS. Tel. 793 679 367
22/11

Dom dwurodzinny dz. 1200 m2, nowy dach,
okna. 450.000. Biuro M3, tel. 603 773 313
22/11

Dom przy ul. Niepodległości. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052
22/11

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

Dwurodzinny, komfortowy dom w Bojkowie.
Do zamieszkania i na działalność. AS. Tel.
512 393 052
22/11

Sprzedam mieszkanie 51,50 m2 w Szczygłowicach, II p. Tel. 513 936 967
22-23/11

Sprzedam mieszkanie 60,3 m2 Ziętka, bez
pośredników. Tel. 604 759 761
21-24/11

22-23/11

SPRZEDAM

14-22/11

SPRZEDAM składaną HUŚTAWKĘ DLA
DZIECI (do 3 lat) firmy GRAND SOLEI
(uży wana, bardzo dobr y stan). Tel.
608 879 429
19-23/11

Sprzedam mieszkanie 61,80 m2, 3 pokoje,
WP II. Tel. 663 141 253
21-22/11

Spr zedam mieszkanie M - 3 w Szcz yg ł owic ach, 41 m 2 , niski c z ynsz. Tel.
886 611 090
19-22/11

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

www.as.silesia.pl
22/11

www.m3biuro.pl

Przyjmę barmankę. Tel. 510 119 325

Sprzedam używany wózek dla dziecka
X-Lander XQ (głęboko-spcerowy). Stan
dobry. Tel. 501 876 796
20-23/11

TURYSTYKA

P r z y j m ę d o p r a c b r u k a r s k i c h . Te l .
783 775 488, 609 775 488
21-22/11

Przyjmę stolarza z praktyką i glazurnikapłytkarza z praktyką. Tel. 666 852 100
19-22/11

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023
20-25/11

Zatrudnię do pracy na Ľ etatu osobę uczącą
się lub osobę niepełnosprawną. Wymagania: bardzo dobra znajomość komputera.
Tel. 508 712 264

Piękny, 6-osobowy domek nad morzem.
Koło Lubiatowa. Wyposażony, kuchnia,
łazienka. Cudowna okolica, szeroka plaża,
dostęp do czystego jeziora. Zapraszam
– tanio. Tel. 660 289 911, 692 800 356

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

21-22/11

17-30/11

22/11

22/11

Wynajmę lokal handlowo-usługowy (apteka-bank) pow. 105 m2, Knurów, ul. Chrobrego 11A. Tel. 509 168 190
21-23/11

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

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

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

3-28/11

22/11

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

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

41-odw.

19-26/11

Usługi transportowe, przeprowadzki. Tel.
666 852 100
22-26/11

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

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

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

33-odw.

22/11
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22-24/11

MOTORYZACJA

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

Autoskup. Tel. 602 342 826
18-37/11
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rozmaitości
Pod znakiem dobrej zabawy upłynie sobotnie
popołudnie uczestnikom „Trojoka Śląskiego”
w Przyszowicach. Do udziału w imprezie zaprasza
miejscowy chór Słowik
PRZYSZOWICE. ZAPROSZENIE NA TROJOKA

Mozart w pałacu
Słowik przymierza się do
przyszłorocznych obchodów
100-lecia. W bogatej historii
zespołu niepoślednie miejsce
ma - organizowany przy wydatnym wsparciu samorządu
gminy Gierałtowice - Trojok

Śląski. Ciekawie zapowiada się rów nież najbliższa
edycja.
Początek o godz. 16.30
przed pałacem w Przyszowicach. Sygnał do zabawy
da Orkiestra Dęta Zabrzań-

informacja własna wydawcy

www.kinoscenakultura.pl
W związku z modernizacją kabiny projektornii kina, będącej
jednym z etapów zmierzających do cyfryzacji, w Kinie Scenie KULTURZE w dniach 3-9 czerwca odbędzie się przerwa
w projekcjach filmowych. Zapraszamy ponownie do naszego
kina od 10 czerwca!

skiego Stowarzyszenia Kult uralnego. Przez godzinę,
pomiędzy 17.30 i 18.30 przed
publicznością zaprezentują
się artyści Stowarzyszenia
Muzycznego „Mozart”. Od
godz. 18.30 do 19.30 na scenie rządzić będą chórzyści
zespołów z gminy Gierałtowice.
Wie czore m , od god z .
19.30 do 22.00, zebranych
bawić będzie zespół Alfa.
Organizatorzy obiecują
wiele dodatkowych atrakcji,
m.in. gier i konkursów dla
dzieci i młodzieży.
/bw/

ROZRYWKA NR 22/2011

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

KNURÓW. BAJKA NA SCENIE...

Kto pozna
tajemnicę
pierścienia

sztatów musicalowych dla
rozmaitości
dzieci prowadzonych przez

Teatr Wit-Wit zaprasza dzieci
do Kina Sceny Kultury na spektakl
pt. „Tajemnica pierścienia”

/bw/

Jakie sekrety kryje niezwykły pierścień, będzie
się moż n a p r z ekon a ć w
czwartek, 2 czerwca. – Zapraszamy o godzinie 17.00.
Nie tylko dzieci, ale i ich
rodziców, bo z pewnością
i oni nudzić się nie będą
– zapewnia Ewa Witomska,
impresario Teatru Wit-Wit.
Spektakl jest zwieńczen iem całorocz nych wa r-

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.

KONKURS

Stolice o krok
Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni od

ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 20/2011

brzmiało: „Równina”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Barbara Amnicka.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

artystów teatru. Na scenie
zaprezentują się najpierw
knurowskie przedszkolaki
w repertuarze, w którym aż
roić się będzie od sympatycznych zwierzątek. – Z
kolei „Tajemnicę pierścienia” pokażą ich nieco starsi
koledzy. Wystąpią też goście
z Gliwic i młodzież z grupy
Junior Wit-Wit – dodaje
Ewa Witomska. – Jestem
przekonana, że bajka przypadnie go gustu wszystkim
widzom...

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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sport
KLASA „A” Podokręg Zabrze

KLASA OKRĘGOWA - GRUPA I

Kolekcjonerzy
zwycięstw
W minioną sobotę Concordia odniosła dw unaste
zwycięstwo w bieżącym sezonie. Więcej wygranych – aż
22 - ma na swym koncie tylko
lider i zarazem zespół, który
wywalczył już awans do 4. ligi
– Iskra Pszczyna.
Po tym co ostatnio prezentują knurowianie, można
ich nazwać kolekcjonerami
zwycięstw. Wszak trzy punkty wywalczone w sobotę, w
konfrontacji z Pogonią Imielin były czwartą wygraną z
rzędu.
Mecz w Imielinie od początku ułożył się po myśli
Concordii, bowiem już w 3.
minucie do siatki gospodarzy
trafił Gołębiowski. Jeszcze
przed przer wą za sprawą
Mik ulskiego k nurowianie
„odjechali” rywalom na dwie
bram ki. Po zmianie st ron
sytuacji do zmiany wyniku nie brakowało, ale piłka
znalazła się w „sieci” tylko
raz i był to gol honorowy dla
gospodarzy.
Do zakończenia sezonu

pozostały trzy kolejki, a nasz
zespół wciąż ma teoretyczne
szanse na zajęcie miejsca na
„pudle”(wczoraj rozegrano
kolejną serię spotkań, a ze
względów technicznych napiszemy o niej za tydzień).

CZEKAJĄ NA WYROK
Dzisiaj ma zapaść decyzja w sprawie przerwanego
21 maja meczu w klasie okręgowej pomiędzy Concordią
Knurów a Czarnymi Piasek.
Spotkanie to zostało przer wane po tym, jak dwóch
„kibiców” wtargnęło na boisko, a gospodarze nie byli w
stanie zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
Teodor Wawoczny, przewodniczący Wydziału Gier
Ślą sk iego Zw ią z k u Pi ł k i
Nożnej poinformował nas,
że tydzień temu na posiedzeniu zostało odczytane sprawozdanie sędziego z tych
zawodów, natomiast dzisiaj
do sprawy wróci Wydział
Dyscypliny.

Zachowali
bezpieczny
dystans
Na cztery kolejki przed
zakończeniem sezonu Wilki
Wilcza utrzymują bezpieczną
– siedmiopunktową – przewagę nad Czarnymi Pyskowice.

To oznacza, że z każdym tygodniem Wilki są coraz bliżej
awansu do klasy okręgowej.
W spotkaniu 26. kolejki podopieczni Zbigniewa Matuszka
zaaplikowali rywalom z Łan
Wielkich aż pół tuzina bramek, a obok grającego trenera
na listę strzelców wpisali się:
Łukasz Szymura (dwa razy)
oraz Łukasz Klar, Michał Parzych i Łukasz Stawiarski.
PiSk

WYNIKI 26. KOLEJKI
Gazobudowa II Zabrze - Zamkowiec Toszek 2:1, Wilki Wilcza
- Sokół Łany Wielkie 6:1, Przyszłość II Ciochowice - Ruch Kozłów 3:2, Gwiazda Chudów - LKS 35 Gierałtowice 0:3, KS 94
Rachowice - Jedność 32 Przyszowice 2:4, Amator Rudziniec
- Młodość Rudno 1:1, Czarni Pyskowice - Orzeł Stanica 4:0,
Społem Zabrze - Sośnica Gliwice 1:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
26
25
26
26

62
54
47
46
40
36
35
34
33
31
30
28
27
27
25
23

84:36
60:30
61:40
56:36
53:47
46:41
39:39
38:40
46:53
44:54
41:50
42:61
45:68
49:61
44:69
43:66

KLASA „B” Podokręg Zabrze

PiSk

WYNIKI 26. KOLEJKI
Pogoń Imielin - Concordia Knurów 1:2
0:1 Gołębiowski 3’, 0:2 Mikulski 39’, 1:2 Stojak 42’.
Concordia:
Mossakowski, Wieliczko, Mikulski, Sterczek (żk), Gałach,
Salwa, Kempa, Tkocz, Kupis 60’ Boroń, Spórna 88’ Bagiński,
Gołębiowski.
Tempo Paniówki - Znicz Jankowice 1:5, LKS Bełk - MKS Lędziny
4:1, GKS II Katowice - Unia Kosztowy 1:2, Krupiński Suszec Unia Bieruń Stary 2:1, Stal Chełm Śląski - Iskra Pszczyna 2:3,
LKS Łąka - Sokół Wola 2:3, Czarni Piasek - Leśnik Kobiór 5:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

26
26
26
26
26
25
25
25
26
26
25
26
26
26
26
26

69
46
43
42
42
38
36
35
34
32
32
29
26
25
23
19

71:10
40:28
56:40
43:40
54:31
31:30
39:33
32:38
40:45
47:49
37:44
32:45
36:61
25:37
40:67
35:60

Kolejny mecz Concordia zagra na wyjeździe ze Stalą Chełm
Śląski.

Zwycięstwo
w strugach
deszczu
El żbiet a L ew ick a z
Amatorskiego Klubu Biegacza wygrała rywalizację w kategor ii open w
12. Biegu Herbowym w
Pawłowiczkach koło Kędzierzyna-Koźla.
Od star t u do mety
biegacze pokonywali dystans w strugach deszczu,
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a dodajmy, że rywalizacja
odbywała się na 10-kilometrowej trasie przełajowej.
Obok Elżbiety Lewickiej
knurowski AKB reprezentowali: Czesław Nowak (2.
miejsce w kategorii) i Łukasz
Sztuka.
PiSk

Zryw uciekł Naprzodowi
Piłkarze z Żernicy stracili w miniony weekend dwa
punkty, remisując u siebie z
Bojkowem. Ów remis spowodował, że strata Naprzodu do
drugiego miejsca premiowanego awansem (Zryw Radonia)

wzrosła do trzech punktów.
Do lidera (Orłów Bojszów)
zespół z Żernicy traci już pięć
„oczek”.
Do zakończenia sezonu
pozostały trzy kolejki.
PiSk

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

WYNIKI GRUPY II:
Jedność II Przyszowice - Kłodnica Gliwice 2:3, LKS 45 Bujaków
- Naprzód Łubie 2:3, MOSiR Stal Zabrze - Korona Bargłówka 4:1,
Górnik II Zabrze - UKS Biskupice 12:0, Piast Pawłów - Drama
Kamieniec 2:3, Start Kleszczów - pauza.
informacja

(Nie)Real(ne)
pożegnanie
25 maja minęło sześć
lat od pamiętnego finału
Ligi Mistrzów pomiędzy
FC Liver pool i AC Milan. Kilka dni wcześniej
jeden z bohaterów tamtego wieczoru w Stambule
p oż eg n a ł się z Re a le m
Madryt. Mowa oczywiście
o Jerzym Dudku. Naszym
Jurku, który jest człowiekiem wielkiego for matu
nie tylko wtedy, gdy bron i rz ut kar ny. Rów n ież
wtedy, gdy po tygodniu
ciężkiej pracy słyszy od
trenera, że tym razem zabrakło dla niego miejsca
w meczowej „18”. To typ
człowieka, który potrafi
za chowa ć się w k a żdej
sytuacji, pokazując przy
tym wielką klasę.
Docenili to między innymi pracodawcy i koledzy
z jednego z największych
klubów piłkarskich świata
– Realu Madryt.
Jerzy Dudek nie miał
szans, by w t y m klubie
zaist n ieć ja ko t r iu m fator. Od początku wiadomo
było, że będzie - tylko i aż
- zmiennikiem Ikera Casillasa. Zdobywca klubowego
pucharu Europy doskonale
zdawał sobie z tego sprawę, ale przez cztery lata
pracował w pocie czoła,
by w razie potrzeby zaprezentować między słupkami
wysoki poziom. Widziało
to całe otoczenie. I doceniło, stwarzając wręcz
nierealną otoczkę wokół

pożegnania Jerzego z madr yckim klubem. Jeżeli
tego nie widzieliście to
odsyłam na www.youtube.
com. Wpiszcie w wyszukiwarce „pożegnanie Jerzego Dudka” i zobaczcie.
Naprawdę warto, bowiem
t a k iego pożeg na n ia na
Sa nt iago Ber nabeu n ie
miał nawet Raul, któr y
w 550 meczach st rzelił
dla „Królewskich” aż 228
bramek. Jerzy Dudek to
przy nim „pionek”. Wszak
w koszulce z charakterystycznym herbem zagrał
tylko 12 razy.
Nasz człowiek w Realu
nie osiągnął spektakularnego sukcesu sportowego,
ale pracą i postawą zarówno na boisku, jak i poza
nim zdobył szacunek.
Dowodem na to jest
n ie t yl ko ws p om n ia ne
pożegnanie na Santiago
Ber nabeu. To, że Jurek
jest k i mś w y jąt kow y m
wśród plejady gwiazd madr yckiego klubu mogliśmy się przekonać m.in.
tuż po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
Kilkanaście godzin po tej
tragedii w lidze hiszpańskiej odbywały się Grand
Derbi. W tym szczególny m me cz u , n ie t yl ko
piłkarze Realu, ale i Barcelony założyli na ręce
czar ne opask i, a przed
pie r wsz y m g w i zd k iem
sęd ziego nad obiek tem
zapanowała cisza. W ten
sposób kilkadziesiąt tysięcy osób solidaryzowało
się z naszym bramkarzem
i oddało cześć Polakom,
którzy zginęli na pokładzie Tupolewa.
Takie zachowanie kibiców i największych piłkarskich sław na czele z Messim i Cristiano Ronaldo
robi ogromne wrażenie.
Wychowanek Concordii stoi teraz przed trudnym wyborem nowej drogi
zawodowej, my z kolei
– knurowianie – powinniśmy być dumni, że z naszego miasta „na szerokie
i głębokie wody” wypłynął
ktoś taki, jak Jerzy Dudek.
Lepszej – nie tylko sportowej – wizytówki nie mogliśmy sobie wymarzyć.
Piotr Skorupa
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WYNIKI Z 24 MAJA:
1. Piotr Arent
2. Joachim Makselon
3. Bogumił Wolny
4. Grzegorz Grzemba
5. Jerzy Makselon
6. Ginter Fabian
7. Wojciech Napierała
8. Jerzy Pluta
9. Stefan Dylus

- 2.279 pkt
- 1.973 pkt
- 1.959 pkt
- 1.909 pkt
- 1.892 pkt
- 1.888 pkt
- 1.823 pkt
- 1.798 pkt
- 1.757 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Janusz Myszka
- 25.553 pkt
2. Wojciech Napierała
- 25.165 pkt
3. Stefan Dylus
- 24.559 pkt
4. Piotr Arent
- 24.517 pkt
5. Kazimierz Fąfara
- 24.506 pkt
6. Joachim Makselon
- 24.379 pkt
7. Czesław Antończyk
- 24.338 pkt
8. Dariusz Gołyś
- 24.316 pkt
9. Ryszard Nosiadek
- 24.266 pkt
10. Bernard Musiolik
- 23.935 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 7 czerwca o godzinie 16.30 w
klubie „Gama”.

6. Sonia Konopka – 12 pkt, 7.
Justyna Pikus – 12 pkt,
- chłopcy (kategoria młodsza) – 1. Przemysław Rostkowski
– 27 pkt, 2. Hubert Młynarski
– 25 pkt, 3. Bartłomiej Barzak
– 16 pkt, 4. Daniel Witkowski
– 16 pkt, 5. Patryk Karliński
– 15 pkt, 6. Łukasz Karliński
– 15 pkt, 7. Mateusz Wrażeń – 12
pkt, 8. Sebastian Dmowski – 12
pkt, 9. Wojciech Zaręba – 12 pkt,
10. Patryk Kalisz – 10 pkt, 11.
Mateusz Kląskała – 10 pkt, 12.
Bartłomiej Czopek – 10 pkt, 13.
Michał Dankowski – 6 pkt, 14.
Rafał Bogusz – 6 pkt,
- chłopcy (kategoria starsza) – 1. Marcin Hanak – 15
pkt, 2. Artur Hanak – 15 pkt,
3. Mateusz Marklowski – 12
pkt, 4. Łukasz Zaręba – 12 pkt,
5. Michał Skiba – 10 pkt, 6.
Damian Wojnowski – 10 pkt, 7.
Sebastian Mokszan – 8 pkt, 8.
Michał Gierzok – 8 pkt.
Waldemar Jachimowski

TENIS STOŁOWY

Amatorzy rakietki
i celuloidowej
piłeczki

informacja

W cz terech kategor iach
wiekowych odbył się Otwarty Amatorski Turniej Tenisa
Stołowego, którego organizatorami byli Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
Klasyfikacja:
- dziewczęta – 1. Patrycja Suchart, 2. Katarzyna Urbańska,
- chłopcy do 13 lat – 1. Szymon Szymiczek, 2. Michał Nowosielski, 3. Szczepan Wita, 4.
Bartłomiej Marczak,
- chłopcy do 18 lat – 1.
Mateusz Krotowski, 2. Mateusz
Misiak, 3. Damian Maćkowski,
- mężczyźni – 1. Piotr Mazurek, 2. Łukasz Kaletka, 3.
Mariusz Królikowski.
Areną rywalizacji tenisistów
stołowych była hala Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
PiSk
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Do uroczystego otwarcia mistrzostw
uczestników wyprowadzał Mieczysław Gołąb

Na trybunach zasiadła
młodzież z Knurowa
We wtorkowe przedpołudnie w katowickim „Spodku”
rozpoczęły się bokserskie Mistrzostwa Unii Europejskiej
kobiet. W czasie tej uroczystości nie zabrakło knurowskich
akcentów. W ringu – obok prezesa Polskiego Związku Bokserskiego Jerzego Rybickiego
– stanął prezydent Knurowa
Adam Rams, który przyjął
zaproszenie organizatorów
i objął swym patronatem tę
prestiżową imprezę. To swego
rodzaju wyróżnienie dla knurowskiego samorządu, który
od lat – nie tylko finansowo
– wspiera klub bokserski. W
uroczystym otwarciu turnieju
uczestniczył również zastępca
prezydenta Knurowa Piotr Surówka. Na widowni nie brakowało knurowskiej młodzieży z
efektownymi transparentami,
a swe umiejętności taneczne zaprezentowała grupa z
„Iskry”, w której wystąpiły
knurowianki: Roksana Johan
i Oliwia Gołąb.
Na tym knurowskie akcen-

„Czwórka” biegała
z całą Polską
„Polska Biega” to
ogólnopolska akcja, w
której od lat udział biorą
m.in. uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4. W tym roku
imprezę popularyzującą
bieganie zorganizowali
nauczyciele wychowania fizycznego wraz z
przedstawicielami klubu biegacza Sokół.
W pobliskim parku
oraz na leśnych ścieżkach wytyczono dwie

ty się nie kończyły, bowiem
funkcję kierownika reprezentacji Polski pełnił Ireneusz
Przywara, a jedną z pierwszoplanowych postaci wśród organizatorów był m.in. Mieczysław
Gołąb, prezes BKS Concordia
Knurów, działający również w
strukturach Śląskiego Związku
Bokserskiego, Polskiego Związku Bokserskiego i Europejskiej
Konfederacji Boksu.
Z niecierpliwością czekaliśmy na występ Jadwigi
Stańczak, która miała stoczyć walkę towarzyską. Zawodniczka BKS Concordia
i reprezentacji Polski była
gotowa do pojedynku, jednak
w ostatniej chwili okazało się,
że do stolicy naszego regionu
nie dojechała jej rywalka.
D o d aj my je s z c z e , ż e
czynny udział w otwarciu
mistrzostw brali zawodnicy BKS Concordia, którzy
wyprowadzali zawodniczki
poszczególnych państw do
prezentacji.
PiSk

Foto: MSP-4

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM

Potrafią” pozostawiła w pokonanym polu m.in. po dwa duety z
Katowic i Rybnika.
Punktacja Grand Prix w
siatkówce dwuosobowej po 2
turniejach:
- dziewczęta (kategoria
młodsza) – 1. Magdalena Matonia – 27 pkt, 2. Beata Masoń
– 27 pkt, 3. Karina Dyndał – 23
pkt, 4. Ewelina Lewandowska
– 23 pkt, 5. Marzena Adamska
– 15 pkt, 6. Agnieszka Dubiel
– 15 pkt, 7. Natalia Stępień – 12
pkt, 8. Paulina Stępień – 12 pkt,
9. Natalia Kroczyk – 10 pkt,
10. Kinga Brot – 10 pkt, 11.
Aleksandra Kaletka – 6 pkt, 12.
Klaudia Kołaczek – 6 pkt, 13.
Wioletta Pikus – 5 pkt, 14. Justyna Michałowska – 5 pkt,
- dziewczęta (kategoria
starsza) – 1. Gabriela Małota
– 27 pkt, 2. Patrycja Tekielak
– 27 pkt, 3. Patrycja Rybicka
– 15 pkt, 4. Marta Tekielak – 15
pkt, 5. Justyna Wydra – 12 pkt,

Foto: Piotr Skorupa

najwyższe lokaty – powiedział
Zbigniew Rabczewski, trener
koordynator na knurowskim
Orliku.
Wśród młodszych chłopców
triumfowali Patryk i Łukasz
Karlińscy, jednak na prowadzenie wysunął się Przemysław
Rostkowski, zajmując tym razem
drugie miejsce. Co ciekawe, 13letni Przemek startował przed
dwoma tygodniami w parze z
Hubertem Młynarskim, a tym
razem z Wojciechem Zarębą.
W kategorii starszej chłopców również najlepsi okazali
się bracia, a byli nimi Marcin i
Artur Hanak.
Drugi turniej rozegrano
także w siatkówce plażowej. W
rywalizacji siedmiu par, w tym
dwóch mikstów, najlepsi okazali
się reprezentanci Knurowa: Marek Kabiczke i Patryk Sałasiński.
Ich drużyna o nazwie „Coś Tam

Foto: LWSM

Za nami kolejne turnieje
siatkówki z cyklu Grand Prix
drużyn dwuosobowych, organizowane przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Wzięło w
nich udział łącznie aż 50 zawodników i zawodniczek. W kategorii młodszej dziewcząt komplet
15 punktów zdobyły Magdalena
Matonia i Beata Masoń, które
po raz drugi zameldowały się
na podium rozgrywek i objęły
prowadzenie w całym cyklu.
W kategorii starszej podobnym
wyczynem popisały się Gabriela
Małota i Patrycja Tekielak, które
mają już 12 punktów przewagi nad kolejnymi rywalkami.
– Choć drużyny występują pod
bardzo oryginalnymi nazwami,
jak np. „Avatary”, „Tosty” czy
„Hefa Lumpy”, to w turnieju
dziewcząt aż 17 zawodniczek
reprezentowało barwy TKKF-u
Szczygłowice i im też przypadły

Knurowskie
akcenty

Foto: Piotr Skorupa

Siatkarskie Grand Prix
nabiera rozpędu

BOKS. MISTRZOSTWA UNII EUROPEJSKIEJ KOBIET

trasy dostosowane do
w iek u uczest n i ków.
Na starcie znaleźli się
wszyscy chętni uczniowie, których dopingowali m.in. zgromadzeni
na trasie rodzice.
W „Czwórce” nie
ukrywają, że był to doskonały trening przed
startem w zbliżającym
się Bieg u Młodości,
który odbędzie się 3
czerwca.
(ps)
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PŁYWANIE

Foto: SP TKKF

Drużyna
na „czwórkę”

Sztafeta TKKF Szczygłowice. Od
lewej: Aleksandra Szyrmel, Julia
Kaczmarczyk, Julia Świstuń, Syntia
Paliszewska

DRUŻYNOWY WIELOBÓJ PŁYWACKI

Kolejne rekordy,
kolejne medale
Zawodniczki i zawodnicy Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice
Pływacka drużyna TKKF
Szczygłowice została sklasyfikowana na czwartym miejscu w Lidze Klubów Szkół
Gimnazjalnych i Starszych.
W „generalce” indywidualnej
najwyższą lokatę zajęła Agata
Rzepa, sklasyfikowana na
piątym miejscu.
W zawodach brali udział
następujący reprezentanci
TKKF Szczygłowice:
- Michał Godula (rocznik
1997) – 7. miejsce na 100 m
stylem dowolnym i 10. miejsce
na 50 m stylem dowolnym,
- Krzysztof Hołysz (rocznik 1996) – 3. miejsce na 50 m
stylem dowolnym i 4. miejsce
na 100 m stylem dowolnym,
- Seweryn Juzwuk (rocz-

nik 1994) – 8. miejsce na 50
m stylem dowolnym,
- Dawid Stolarek (rocznik
1990) – 4. miejsce na 100 m
stylem dowolnym i 6. miejsce
na 50 m stylem dowolnym,
- Agata Rzepa (rocznik
1996) – 3. miejsce na 50 m
stylem dowolnym i 4. miejsce
na 50 m stylem klasycznym,
- A lek sa nd r a Ba ńbor
(rocznik 1997) – 3. miejsce
na 50 m stylem dowolnym i
3. miejsce na 100 m stylem
dowolnym,
- Patrycja Sładek (rocznik
1997) – 9. miejsce na 50 m
stylem dowolnym i 9. miejsce
na 100 m stylem dowolnym.
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W ostatni majowy weekend
członkowie sekcji pływackiej
TKKF Szczygłowice skorzystali z okazji do rywalizacji i
wystąpili w drużynowym wieloboju pływackim dzieci 10- i
11-letnich. Zawody odbyły się w
Gliwicach, a brały w nich udział
reprezentacje 23 klubów. Knurowianie należeli do czołówki.
- Na szczególne wyróżnienie
zasługuje Julia Świstuń, która
praktycznie w każdym starcie
poprawiała rekordy życiowe
– relacjonuje Tomasz Rzepa.
– Na duże brawa zasłużyła
też Julia Kaczmarczyk, która
wystąpiła pomimo choroby, a i
tak potrafiła nawiązać walkę z
najlepszymi.
Medalowe lokaty wywalczyły: Tomasz Sosna (3. miejsce
na 50 m stylem dowolnym wśród

10-latków), Julia Świstuń (3.
miejsce na 100 m stylem dowolnym w kategorii 11-latek) oraz
Julia Kaczmarczyk (3. miejsce
na 100 m stylem grzbietowym i
3. miejsce na 100 m stylem klasycznym wśród 11-latek).
Ponadto barw sekcji pływackiej TKKF Szczygłowice
bronili:
- 10-latkowie - Karolina
Kaletka, Szymon Pawlik, Oliwer Sikora,
- 11-latkowie - Aleksandra
Szyrmel, Syntia Paliszewska,
Karolina Musiolik oraz Michał
Kaminski
Dodajmy, że knurowska sztafeta (Kaczmarczyk, Świstuń,
Szyrmel, Paliszewska) 4x50 metrów stylem dowolnym uplasowała się na drugim miejscu.
PiSk
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Trampkarze
uczcili pamięć
działacza
W Przyszowicach odbył
się 25. Turniej Piłki Nożnej
Trampkarzy poświęcony pamięci Jerzego Bursy, wieloletniego działacza sportowego,
przewodniczącego Gminnej
Kom isji Rew i z y jnej LZS
Przyszowice i Gierałtowice
oraz sekretarza Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LZS
w Katowicach. - W turnieju
wzięły udział cztery zespoły z
terenu gminy Gierałtowice, a
po zwycięstwo sięgnęli młodzi
piłkarze LKS 35 Gierałtowice.
Był to ich szósty triumf w tym
turnieju – informuje Jan Smieszek, dziekan korespondentów
społecznych „Wiadomości
Sportowe”.
Zespół z Gierałtowic wystąpił w następującym składzie: Marcin Szkatuła, Paweł
Galiński, Mateusz Rudowicz,
Pat r yk Pal kowski, Ad r ian
Socha, Dawid Rajca, Artur
Adamcz yk, Sz y mon Sz ul,
Adam Michałek, K r ystian
Kocybik, Denis Gr ychtoł,
Adam Ferfecki, Jakub Furmaniak, Marek Pykała, Adam
Gandawski, Dawid Copek,

Michał Pilny. Trener: Tomasz
Macha.
Wyniki:
Przyszowice – Paniówki
2:1 (bramki: Grzegorz Błaszczyk 2 – Damian Długaj),
Gierałtowice – Chudów 4:1
(Szymon Szulc 2, Mateusz
Rudowicz, Krystian Kocybik
– Jakub Wilczek), Przyszowice – Chudów 4:0 (Grzegorz
Błaszczyk 2, Robert Gawlik,
Bar tłomiej Legeński), Paniówki – Gierałtowice 3:2
(Damian Długaj, Wojciech
Falkus, Paweł Brosz – Adam
Ferfecki, Mateusz Rudowicz),
Gierałtowice – Przyszowice
2:1 (Mateusz Rudowicz 2
– Bartłomiej Legeński), Chudów – Paniówki 3:3 (Jakub
Wilczek 2, Szymon Konadik
– Wojciech Falkus 2, Paweł
Brosz).
Najlepszym bramkarzem
turnieju został Marek Wysoczański (Przyszowice), z
kolei najaktywniejszym zawodnikiem rozgrywek został
uznany Dawid Wilczek (Przyszowice).
PiSk
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PŁYWANIE

Rodzinnie z okazji
Dnia Dziecka
Na 4 czerwca (sobota) zaplanowano rodzinne zawody pływackie z okazji Dnia
Dziecka. Do tej niecodziennej
rywalizacji dojdzie na pływalni „aQuaRelax”. Początek o
godzinie 10.00.
O rga n i zator z y zapewniają, że rywalizacja będzie
ostra, choć prowadzona nieco
z przymrużeniem oka, wszak
impreza ma dać wiele radości
najmłodszym. Oprócz konkurencji indywidualnych, w
programie znajdują się sztafety
rodzinne, które zostaną rozegrane w dwóch kategoriach

wiekowych. Do rywalizacji
będzie dopuszczona sztafeta
składająca się z minimum
jednego rodzica i jednego
dziecka.
Program zawodów uzupełnią pokazy ratownictwa i
pierwszej pomocy.
Warto dodać, że w imprezie weźmie udział około
20-osobowa grupa młodzieży
z partnerskiego miasta Svit ze
Słowacji.
Regulamin zawodów znajdziecie na stronie www.mosir.
knurow.com.pl
PiSk
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LICZĄ SIĘ CHĘCI
Organizatorzy zawodów serdecznie zapraszają do udziału również
dzieci i młodzież – ze względów losowych – mniej sprawnych.
- Nie trzeba mieć talentu na miarę mistrzostw świata, nie trzeba
być wysportowanym jak olimpijczyk, wystarczą dobre chęci – mówi
Czesław Nowak, dyrektor zawodów. – Niepełnosprawność też nie
jest przeszkodą, bo liczą się dobre chęci. Serdecznie zapraszam.
Nagrody czekają...
/bw/
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