aktualności
Jubileuszowe życzenia dla Przeglądu

Knurów. „Eko-radny” Janusz Szydło...

Dziękujemy, przyjmujemy... Gratis pozbądź
Wierzyliśmy w ciepłe przyjęcie, ale nie sądziliśmy, że będzie
aż tak ciepłe. Mowa o naszym jubileuszowym dodatku, którym
zaznaczyliśmy 20-lecie Przeglądu Lokalnego

się elektrośmieci

W sobotę, 21 maja, knurowianie będą mieć
okazję, by za darmo pozbyć się zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Tego dnia w godzinach 10-14
na parkingu obok sklepu Biedronka
przy ul. Witosa zatrzyma się specjalny pojazd gliwickiej firmy PTH
Technika. Jego obsługa przyjmować
będzie zepsute i niepotrzebne urządzenia elektroniczne i elektryczne.
- To doskonała okazja, by legalnie i za darmo oddać do utylizacji niepotrzebne już nam rzeczy
- mówi Janusz Szydło, knurowski
radny, z którego prywatnej inicjatywy sobotnia zbiórka się odbędzie.

Okazją do wspomnień bliższych i bardziej
odległych w czasie było redakcyjne spotkanie
jubileuszowe; na zdjęciu: z aktualnym wydaniem
PL zapoznają się redaktorzy Piotr Gabrysz,
Krzysztof Krzemiński i Robert Ratajczak

Formuła, by każdemu z roczników PL przeznaczyć po
jednej stronie, okazała się udanym pomysłem. Powstała
w ten sposób 20-stronicowa publikacja wypełniona
tekstami spisanymi przez obecnych dziennikarzy Przeglądu wedle własnego uznania, wyboru bądź widzimisię.
Przywołaliśmy to, co poważne – nieraz i dramatyczne
– dziwne, śmieszne, czasem głupie, a przy tym – tak nam
się wydawało – ciekawe...
- Świetne, naprawdę świetnie – usłyszeliśmy od jednej z naszych Czytelniczek.
- O Boże, to już tyle czasu minęło, a mnie wydawało
się, że to prawie wczoraj było... – konstatowała druga

Knurów

Złote gody
W środę, 25 maja,
29 małżeńskich par
świętować będzie
półwiecze swoich
małżeństw

Uroczystości odbędą się w
restauracji Protos. Na zaproszenie
gospodarza - prezydenta Knurowa
Adama Ramsa - przybędą złoci
jubilaci oraz 6 par świętujących
reklama

/bw/

Knurowski Urząd Miasta organizuje bezpłatny odbiór odpadów
niebezpiecznych. Szczegóły na stronie 4.

Foto: zywiecforum.pl

Oryginalny prezent z „jedynkami” wydań
pierwszego i aktualnego przekazał nam
– na ręce redaktora Bogusław Wilka prezydent Knurowa Adam Rams

– W ramach akcji zbierany będzie
sprzęt AGD, RTV, komputery, świetlówki, żarówki, jarzeniówki, baterie
i inne tego typu urządzenia.
Chcący uzyskać dodatkowe informacje otrzymają je kontaktując
się z koordynującym akcję Witoldem
Domuratem (tel. 505.075.766).

oddając się lekturze wydarzeń sprzed przeszło dekady.
- Kupiłam, przeczytałam i uśmiałam się do łez – napisała internautka saskia w komentarzu pod artykułem o
jubileuszu PL na stronie www.miastoknurow.pl.
- W latach 96-97 jako uczennica szkoły podstawowej
współpracowałam z dodatkiem do Przeglądu „Nasze
Sprawy”, bardzo miło wspominam tamte czasy :) – przyznała Aga (pozdrawiamy serdecznie...).
Za wszystkie głosy i opinie, a także gratulacje i życzenia, serdecznie dziękujemy.
Redakcja

55 lat razem (szmaragdowe gody),
małżeństwo z 60-letnim stażem
(diamentowe gody) i „platynowi”
małżonkowie (65 wspólnych lat).
Udział w ceremonii zapowiedział przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok. Złoci jubilaci
otrzymają medale za długoletnie
pożycie małżeńskie przyznane
przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Z gratulacjami pospieszą
też przedstawiciele zakładów pracy,
w których jubilaci pracowali przed
przejściem na emeryturę.
/bw/

Knurów

Będzie
radiowóz

Wszystko wskazuje na to,
że Komisariat Policji w Knurowie wkrótce będzie miał nowy
samochód. Połowę kosztów pokryje Gmina Knurów, drugie 50
procent – policja. Na razie nie
wiadomo, jakiej marki będzie
radiowóz – sprawę rozstrzygnie
ogólnopolski przetarg, który zostanie ogłoszony przez Komendę
Główną Policji.
MiNa

Żywiec. Sukces Cropli na Browar Rock Festival 2011!

Wyróżnieni

Decyzją jury, złożonego z przedstawicieli
Radiowej Trójki, zespołu Decapitated oraz
organizatora Browar Rock Festivalu, I
wyróżnienie otrzymał knurowski zespół Cropla!
W przedbiegu do Browar Rock
Festivalu wzięło udział 200 kandydatów z całej Polski. Jurorzy mieli
twardy orzech do zgryzienia, gdyż
poziom był wysoki. Do finałowej
szóstki zakwalifikowali knurowską
Croplę. Chłopaki nie wygrali, ale i
tak wrócili z tarczą - jurorzy przyznali knurowianom I wyróżnienie.
Cropla nie spoczywa na lau-

rach. Kilka dni temu można ją było
usłyszeć na kieleckich Targach, na
stoisku firmy Bergerat Monnoyeur.
19 maja zagra w katowickim klubie
„Kultowa”, a także podczas czerwcowych Dni Knurowa.
Sporym sukcesem będzie występ podczas Saxstock Festival w
Dreźnie (9 lipca).
/pg/

Żernica

Ośrodek dla rehabilitacji

Nowo otwarty
Ośrodek Rehabilitacji
Dziennej specjalizuje
się w rehabilitacji
onkologicznej. Zabiegi
są refundowane z NFZ

Foto: ORD

Masaż jest jedną
ze skutecznych
form rehabilitacji



Ośrodek mieści się w centrum
Żernicy, przy ul. Olchowej. Prowadzi
program ambulatoryjnej rehabilitacji
po leczeniu onkologicznym.
Turnusy trwają od 3-6 tygodni, w
zależności od potrzeb pacjentów.
Ci przyjmowani są na podstawie
skierowania.
Więcej informacji na stronie www.
med-profil.pl.

/bw/
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Kolejny śmiertelny wypadek w KWK „Knurów-Szczygłowice”

Ostatnia szychta

Szczygłowice. W parku przy ul. Lignozy odkryto zwłoki

Umarł w parku

W poniedziałkowe popołudnie miasto obiegła
plotka o zmasakrowanym mężczyźnie, którego
ciało znaleziono w szczygłowickim parku.
Wstępne ustalenia że został brutalnie pobity
nie potwierdziły się...

To już drugi w tym roku śmiertelny wypadek w kopalni
„Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. 54-letni
ślusarz górniczy zginął we wtorek wieczorem, potrącony
przez podziemną kolejkę
O tragicznym zdarzeniu poinformował rzecznik Kompanii Węglowej
Zbigniew Madej. Do wypadku doszło
650 m pod ziemią, na skrzyżowaniu
dwóch chodników. Ślusarz pracował
przy obsłudze przenośnika, gdy potrąciła go kolejka spalinowa. Zmarły
górnik miał żonę, osierocił dzieci. W
kopalni „Szczygłowice” pracował od
18 lat. Okoliczności wypadku bada
nadzór górniczy.
Koniec ubiegłego i początek tego
roku był feralny dla KWK „KnurówSzczygłowice”. 4 wypadki śmiertelne, 5 ciężkich oraz dwa pożary

endogeniczne wywindowały zakład
na drugie miejsce rankingu najniebezpieczniejszych kopalń.
- Okoliczności niektórych wypadków wskazują, że gdzieś popełniane
były błędy organizacyjne - zwracał
uwagę przy okazji upublicznienia rankingu prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa. Uznał wówczas za
niezbędne przeprowadzenie w trybie
nadzwyczajnym przeglądu wszystkich
stanowisk pracy w kopalni.
Zdecydowane działania podjęły
także służby bhp Kompanii Węglowej. Specjalny zespół pod przewod-

nictwem dyrektora Centrum Wydobywczego Zachód przeprowadził
ocenę kompetencyjną kierownictwa
i dozoru ruchu kopalni „KnurówSzczygłowice”. 1 kwietnia 2011 roku
powołano koordynatora ds. bhp Centrum Wydobywczego Zachód. Ma
on zwiększyć skuteczność działań
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Statystyki nie napawają optymizmem. W ubiegłym roku śmierć w
kopalniach poniosło 15 górników, w
2011 r. ofiar jest już 17!
/pg/

Szczygłowice

Sprawa pożaru umorzona
Niejednokrotnie pisaliśmy o
pożarze traw przy ul. Zwycięstwa,
w którym ucierpiał młody, nie w
pełni sprawny mężczyzna. Do tego
nieszczęśliwego wydarzenia doszło
29 marca około południa. Służby
ratunkowe zostały zawiadomione o
pożarze przez mieszkankę posesji sąsiadującej z płonącym obszarem. Ona
też udzieliła poparzonemu pierwszej
pomocy. Poszkodowany Paweł w
ciężkim stanie został przetransportowany helikopterem do szpitala w
Siemianowicach Śląskich. Policja
podjęła postępowanie sprawdzające,
które miało ustalić czy nie doszło do
nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała (Kodeks Karny przewiduje
za to karę grzywny, ograniczenia
wolności lub jej pozbawienia do
roku). Wstępne czynności wskazywały na to, że sprawcami mogli być
dwaj nieletni, widziani na miejscu
nieszczęścia.
Sprawa potoczyła się jednak
nieco inaczej, niż początkowo można

że 26-latek został pobity, jednak
opinia biegłego wykluczyła udział
w zdarzeniu osób trzecich. Jak
udało nam się dowiedzieć na ciele
mężczyzny nie znaleziono żadnych
obrażeń świadczących o pobiciu, a
zgon nastąpił najprawdopodobniej
z przyczyn naturalnych.
/pg/

Szczygłowice

Podwójny napęd

Wystarczyło przeciąć kłódkę a sezam przy ul. Parkowej stanął przed złodziejem otworem. Garaż krył aż dwa samochody: peugeota i seata. Kradzież
takiego dobytku byłaby zbyt karkołomna, dlatego opryszek zadowolił się
jedynie dwoma odtwarzaczami oraz 60 litrami oleju napędowego. Sprawcy
kradzieży poszukuje knurowska policja.

/g/

reklama

Foto: Mirella Napolska

Mężczyzna poparzony w marcowym pożarze traw znalazł
się w płomieniach, bo chciał ugasić ogień – wynika
z policyjnych ustaleń

Jak udało nam się dowiedzieć
zwłoki mężczyzny znaleziono o
godz. 13.00.
- Zostały zabezpieczone do
dyspozycji prokuratury - mówi
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach nadkom. Marek
Słomski.
Czynności wyjaśniające nadal trwają. Początkowo sądzono,

Mało brakowało, a pożar traw przy ul. Zwycięstwa miałby
tragiczny finał
było przypuszczać. Jak się dowie- przebieg wydarzeń sprawa została
dzieliśmy, policja ustaliła, że nieletni umorzona. W związku z marcowym
nie byli sprawcami podpalenia. Usta- pożarem są prowadzone jedynie
lono też, że kiedy trawy zaczęły pło- czynności zmierzające w kierunku
nąć, Pawła nie było na tym terenie. ustalenia, kto mógł podpalić trawę
Niepełnosprawny mężczyzna, który (sprawca odpowiadałby za to z Kodawniej był strażakiem OSP, zauwa- deksu Wykroczeń).
żywszy ogień podszedł bliżej, chcąc
MiNa
go ugasić. Ze względu na ustalony

Zabrze

Biesiada z TVP
W niedzielę 22 maja dwukrotnie o godz. 15:00
i 19:30 w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca
odbędzie się Śląska Gala Biesiadna. Dodatkową
atrakcją jest, fakt, że transmisja z gali zostanie
pokazana w telewizyjnej „Dwójce”
Gospodarzem niedzielnej gali
będzie Kabaret RAK, który wystąpi w składzie: Krzysztof Hanke,
Krzysztof Respondek i Grzegorz
Poloczek. Artyści do udziału w
gali zaprosili wyśmienitych gości:
Helenę Vondráčkovą, Annę Popek,

Marka Sierockiego, Piotra Kupichę
i Dona Vasyla.
Na scenie pojawią się również znani i lubiani śląscy artyści:
B.A.R., Duo Fenix / Dwa Fyniki,
Fest, Leszek & Kornelia Filec, Gang
Marcela, Happy Folk, Damian Hole-
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cki, Iroxana, Mirosław Jędrowski,
Mariusz Kalaga, Karpowicz Family,
Kola & Jula, Mona Lisa, New For
You, Mirosław Szołtysek.
Wykonawcom towa r z ysz yć
będzie balet Teatru Rozrywki w
Chorzowie oraz zespół muzyczny
Bartos Band. Koncert poprowadzą
doskonale znani ze „Świętej wojny”
– Joanna Bartel i Krzysztof Hanke.
Bilety na niedzielną Galę w
cenie od 70 do 150 złotych są do
nabycia w kasie DMiT lub on-line.
Jak zapewniają organizatorzy transmisja ze Śląskiej Gali zostanie pokazana wkrótce w programie drugim
Telewizji Polskiej.
Marek Węgorzewski



aktualności
Personalia

Poznaj swojego dzielnicowego

Dzielnica nr 704 (Dzielnica Stary Knurów)
sierż. Ernest SZCZEKOCKI
tel. służb.: (032)337-25-06
ulice: al. Spacerowa, Astrów, Brzechwy Jana, Damrota, Dębowa, Dworcowa, Graniczna, Janty, Karłowicza,
Klasztorna, Kopalniana, Kopernika,
Kossaka, Kościuszki, Kozie łka,
Krucza, Kwitka, Łubinowa, Miarki,
Mickiewicza, Moniuszki, Ogrodowa,
Plater Emilii, Pocztowa, Poniatowskiego, Poprzeczna, Prusa, Przemysłowa, Rybna, Sienkiewicza, Słoniny,
Spółdzielcza, Wagowa, Wrzosowa,
Wyspiańskiego, Żwirki i Wigury;
MSP nr 1, MG nr 1;

Dzielnicowi, czyli policjanci pierwszego kontaktu, do których można zgłaszać
lokalne problemy wymagające interwencji, zwracać się z prośbą o radę.
Kontynuujemy cykl prezentujący dzielnicowych Komisariatu Policji w Knurowie
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.
Jeśli chcemy przez telefon skontaktować się ze swoim dzielnicowym, najłatwiej jest zadzwonić pod
numer komisariatu (tel. 32 3372500),
wówczas policjant dyżurny połączy
nas z odpowiednim dzielnicowym.

Nowością w knurowskim komisariacie będą formularze kontaktowe.
Dzięki nim informacja od mieszkańców będzie trafiać możliwie szybko
do właściwego dzielnicowego nawet
jeśli przychodząc na komisariat nie
zastaniemy go na miejscu. Formularze mają zostać wprowadzone w
czerwcu. Ich wypełnienie nie będzie
skomplikowane, nie powinno też zabrać dużo czasu. Wystarczy wpisać
nazwisko, adres, numer telefonu,

wybrać formę kontaktu z dzielnicowym (osobisty lub telefoniczny)
i pokrótce opisać sprawę, w jakiej
przychodzimy. Dzielnicowy sam
skontaktuje się z osobą, która wypełniła formularz.
Oto kolejni w naszej prezentacji
mundurowi pierwszego kontaktu z
Komisariatu Policji w Knurowie.
Warto wspomnieć, że dzielnica nr
704 ma nowego dzielnicowego – jest
nim sierż. Ernest Szczekocki.

Posterunek Policji w Gierałtowicach
Telefon: (032)235-33-31
sierz. szt. Piotr POWALA
Rejon sołectwa Gierałtowice

Uwaga, kierowcy!

Wchodzi „strefa ruchu”

Posterunek Policji w Gierałtowicach

W ubiegłą sobotę, 14 maja, weszły w życie przepisy
wprowadzające w użycie znak „strefa ruchu”.
Wprowadzenie stref ruchu ma zapewnić większe
bezpieczeństwo na drogach wewnętrznych. Czy nowość
przyniesie rewolucję – czas pokaże
Obszar obejmujący co najmniej
jedną drogę wewnętrzną, na której
wjazdy i wyjazdy oznaczono odpowiednimi znakami drogowymi
– tak definiowana jest strefa ruchu.
Samo pojęcie zostało określone już 4
września ubiegłego roku, potem kolejno zaczęły obowiązywać stosowne
przepisy. Wiązały się z tym zmiany
w kodeksie wykroczeń, w którym
pojawiło się pojęcie strefy ruchu.
Tyle tylko, że przepis był martwy, bo
nie określał wyglądu ani rozmiarów
znaku, którym strefa ruchu miałaby
być oznaczona. Na wejście w życie
stosownych rozporządzeń trzeba
było poczekać do 14 maja.
Strefa ruchu ma w zamyśle ucywilizować drogi wewnętrzne, czyli
te nie zaliczone do żadnej kategorii
dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych).
W praktyce są to głównie drogi osiedlowe czy też dojazdowe prowadzące
do prywatnych posesji.
– Cały problem z drogami wewnętrznymi tkwił w tym, że nie podlegają one przepisom Prawa o Ruchu
Drogowym – w yjaśnia A nd rzej
Daroń, komendant Straży Miejskiej
w Knurowie. – Do kodeksu drogowego można się było odwoływać
tylko w wyjątkowych przypadkach
– tam, gdzie ewidentnie zaistniało
zagrożenie dla czyjegoś życia lub
zdrowia. Natomiast sprawy takie

Gdzie te flagi?

- Zjeździłem spory kawałek świata i niemal wszędzie rzucała się
w oczy dbałość mieszkańców odwiedzanych krajów o odpowiednią
oprawę podczas narodowych czy
państwowych świąt. Szczególnie do
gustu przypadł mi styl amerykański,
w którym wręcz należy eksponować
swój patriotyzm. Dzięki temu w odświętne dni całe USA są obwieszone
narodowymi flagami. To robi oszałamiające wrażenie. Biorąc to za punkt
odniesienia muszę powiedzieć, że w



jak niewłaściwe parkowanie mogły
być rozstrzygane tylko na drodze
cywilno-prawnej. Teraz na drogach
wewnętrznych można ustanawiać
strefy ruchu, obszary, na których
obowiązują takie same zasady, jak
na drogach publicznych.

Będą mandaty

Do tej por y na drogach wewnętrznych trudno było cokolwiek
egzekwować od niezbyt odpowiedzialnych kierowców, toteż panowała
na nich wolna amerykanka. Jazda bez
świateł, tarasowanie jezdni czy chodnika, jazda po spożyciu alkoholu,
prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
brak dokumentów, niezachowanie należytej ostrożności, itp. – to
wszystko, co na drodze wewnętrznej
mogło ujść płazem, w strefie ruchu
podlega jednoznacznym sankcjom,
o których mówi Prawo o Ruchu Drogowym. W strefie łatwiej też będzie
ustalić winnego.
Decyzję o ustaleniu strefy ruchu
podejmuje zarządca dróg wewnętrznych, który ustalając organizację
na tych drogach jest zobowiązany
stosować znaki i sygnały drogowe
oraz respektować zasady ich umieszczania zgodnie z obowiązującym
prawem. Zapewne nie każda droga
wewnętrzna wejdzie w skład strefy
ruchu, bo nie wszędzie jest taka
potrzeba. Do strefy ruchu nie może

Polsce wygląda to dużo gorzej. Byłem
wręcz zniesmaczony tym, jak Knurów
wyglądał przy okazji święta 3-majowego. Flag jak na lekarstwo, mimo
że akurat i w tym czasie obchodzony
jest... Dzień Flagi. Uważam, że wszyscy bez wyjątku powinni akcentować
swój patriotyzm wywieszeniem flag.
To wręcz obowiązek dla instytucji,
organizacji i stowarzyszeń. Marzy
mi się, by przy kolejnym święcie
nasze miasto choć w tym względzie
przypominało typowe amerykańskie
miasteczko...
Knurowianin

Telefon: (032)235-33-31
mł. asp. Krzysztof
KWIETNIEWSKI
Rejon sołectwa Przyszowice

też wejść obszar strefy zamieszkania (takie obszary występują na
osiedlach nader często), rządzący się
odrębnymi regułami.
Można sobie wyobrazić sytuację,
że kierowca jadąc przez osiedle będzie przejeżdżał przez trzy obszary
rządzące się różnymi prawami –
zwykłą drogę wewnętrzną, strefę ruchu i strefę zamieszkania. Sposobem
na uniknięcie galimatiasu jest dobra
koordynacja przy wprowadzaniu
zmian. Na takie wspólne działanie
liczy prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie.
– Dobrze by było, aby przy ustanawianiu stref ruchu zawiązał się
wspólny front działania gminy,
spółdzielni, policji, straży miejskiej
– mówi prezes Bogdan Litwin.
LWSM już szykuje się do wyznaczania stref ruchu. Sprawa była poruszana na wtorkowym spotkaniu z
przewodniczącymi rad osiedlowych.
– Przypuszczalnie już w czerwcu
będziemy ustawiać pierwsze znaki
– informuje Litwin. – Na razie nie
ustaliliśmy jeszcze, gdzie konkretnie będą umieszczone. Czekamy na
sygnały ze strony rad osiedlowych,
bardzo jest tu ważna opinia mieszkańców – zaznacza prezes.
Mirella Napolska

Za dużo kurzu

- Właśnie, za dużo kurzu na
ulicach. Apeluję do drogowców,
by częściej wysyłali polewaczki na
drogi. W Szczygłowicach, gdy wiatr
powieje, to w okolicy mostu przy ul.
Lignozy (obok targowiska) niesie się
okropna kurzawa. To ten odcinek
– od pierwszego wieżowca po początek ul. Sztygarskiej przy kiosku
– potrzebuje największej uwagi.
P. ze Szczygłowic
Not. bw

Posterunek Policji w Gierałtowicach
Telefon: (032)235-33-31
mł. asp. Zdzisław
MALCHERCZYK
Rejon sołectw: Paniówki i Chudów

ogłoszenie

Urząd Miasta
Knurów

BEZPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE KNUROWA

Informujemy Mieszkańców że przeprowadzony zostanie odbiór odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych przez specjalny samochód - Mobilny
Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - MPZON. Samochód będzie oznaczony
logiem firmy prowadzącej zbiórkę jak na zdjęciu poniżej.

Odbiór będzie prowadzony bezpłatnie od mieszkańców, oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw wg cen ustalonych przez
odbiorcę odpadów.
Zbierane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych :
zużyte baterie i świetlówki, resztki farb, lakierów i rozpuszczalników
i opakowania po nich, środki ochrony roślin (pestycydy) i pojemniki,
w których były przetrzymywane, przeterminowane leki, oleje i smary,
opakowania po substancjach niebezpiecznych, wyeksploatowane urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt elektroniczny itp.
Zbiórka na terenie miasta będzie prowadzona według następującego harmonogramu :
24.05.2011 r. (wtorek)
1. plac przy OSP na ul. 1 Maja – Wilsona (godz. 16.00-17.00)
2. parking przy targowisku miejskim na ul. Szpitalnej (godz. 17.10-18.10)
3. parking przy „InterMarche” na ul. Szpitalnej (godz. 18.20-19.20)
4. parking przy sklepie „Biedronka” na ul. Witosa (godz. 19.30-20.30)
25.05.2010 r. (środa)
1. parking przy Kościele Matki Boskiej Królowej Świata na ul. Zwycięstwa (godz.
16.00-17.00)
2. targowisko miejskie przy Al. Piastów (godz. 17.10-18.10)
3. parking przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Michalskiego (godz. 18.20-19.20)
4. parking hurtowni elektrycznej przy zbiegu ulic Wilsona i Niepodległości (godz.
19.30-20.30)
26.05.2010 r. (czwartek)
1. parking przy Ratuszu na ul. Niepodległości (godz. 16.00-17.00)
2. parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 od strony ul. ks. Koziełka (godz. 17.10-18.10)
3. ul. Rybna (godz. 18.20 -19.20)

W roku 2011 zostanie przeprowadzona jeszcze jedna zbiórka odpadów
niebezpiecznych w dniach 13, 14 i 15 września poprzez MPZON. Szczegółowy
harmonogram zbiórki zostanie wcześniej podany do wiadomości Mieszkańców.
Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do skorzystania
z proponowanej formy pozbycia się odpadów niebezpiecznych.
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aktualności
Ruszyła budowa stacji odmetanowania w kopalni „Knurów-Szczygłowice”

Knurów

Poskromią
metan i zaoszczędzą
Od dwóch lat Ruch
Szczygłowice
skutecznie
wykorzystuje metan
do celów
gospodarczych,
a agregat
prądotwórczy przynosi
kopalni milionowe
oszczędności.
Bazując na tych
doświadczeniach
podjęto decyzję
o budowie stacji
odmetanowania
w Ruchu Knurów
Rosnąca głębokość eksploatacji
powoduje wzrost metanowości pokładów. Nic dziwnego, że w Ruchu
Knurów zapadła decyzja o budowie
powierzchniowej stacji odmetanowania oraz agregatu prądotwórczego
zasilanego metanem ujmowanym ze
złoża.
Podobną uruchomiono w Szczygłowicach już w 2007 roku. Dwa
lata później inwestycję zwieńczyło
oddanie do użytku agregatu kogeneracyjnego.
Jak to działa? Dwoma pionowymi,
orurowanymi otworami prowadzonymi z powierzchni do poziomu 850 m
transportowany jest metan z wyrobisk
dołowych do stacji odmetanowania.
Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo, a w pokładach metanowych
istnieje możliwość prowadzenie intensywnej eksploatacji złóż. Agregat
prądotwórczy zasilany jest gazem
z odmetanowania. Powstała w ten
sposób energia wykorzystywana jest
do produkcji chłodu dla klimatyzacji
centralnej bądź do zasilania instalacji
sanitarno-bytowych kopalni.
Ogranicza to koszty energii kupowanej od dostawców i pozwala na
milionowe oszczędności.
Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2011-2013. - Tegoroczny plan inwestycyjny zakłada wykonanie otworu wielkośrednicowego
łączącego powierzchnię z wyrobiska-

Plastyczna zabawa

„Knurów – moje miasto” – to tytuł
plastycznego konkursu, do udziału w którym
zaprasza Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie
Placówka mieści się przy ul.
Dąbrowskiego 21 a. Do udziału w
konkursie zaprasza dzieci w wieku
3-6 lat nieuczęszczające do innych
przedszkoli.
Szczegółowe i nfor macje o

plastycznej zabawie można uzyskać dzwoniąc do „Siódemki” (tel.
32 235 27 81) oraz na stronie internetowej www.mp7.knurow.pl.

/b/

Ogłoszenie

INFORMACJA

Foto: Paweł Gradek

Uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2011 r. upływa
kadencja ławników w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym
w Gliwicach wybranych na okres 2008 - 2011.
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach na
rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2012 r. nową kadencję Rada
Miasta Knurów dokona wyboru 4 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach oraz 14 do orzekania w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach, w tym 6 do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy.
Kandydatów na ławników można zgłaszać w terminie do
30.06.2011 r.
Druki zgłoszeń pobiera się i składa w Biurze Obsługi Rady Miasta
(Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, I-sze piętro, pokój nr 19,
tel. 32 339-22-58, 32 339 22 67).
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1) prezesi sądów,
2) stowarzyszenia,
3) organizacje związkowe,
4) organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane
na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
5) co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Agregat prądotwórczy działa w Szczygłowicach od 2 lat
mi dołowymi. W przyszłym roku planowana jest budowa powierzchniowej
stacji odmetanowania, a w 2013 roku
budowa oraz uruchomienie stacji
agregatów gazowych - mówi rzecznik KWK „Knurów-Szczygłowice”
Zbigniew Gałkowski.
Całość to koszt około 25 mln zł.
Dotychczas kopalnia zwalczała
zagrożenia metanowe intensywreklama

Knurów

Ranny ptaszek
... i na dodatek krewki został
zatrzymany przez knurowskich
funkcjonariuszy w niedzielę o
godz. 7.30. Chwilę wcześniej 51-latek wykazał się wprawnym rzutem
butelką w kierunku zaparkowanego
przy ul. Lotników renault kangoo.
Szkodę wyceniono na 1000 zł.
/g/
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nym przewietrzaniem, stosowaniem
układów pomocniczych urządzeń
wentylacyjnych, natomiast w rejonach
o wysokim zagrożeniu stosowała system przewietrzania z doświeżaniem
chodnika wentylacyjnego oraz korzystała z pomocy dołowej inżektorowej
stacji odmetanowania.
/pg/

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co
najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można
żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska
związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z
Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie karne oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
O kandydatach na ławników rady gminy zasięgają informacji od
właściwych organów Policji.
Kadencja ławników w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym
trwa 4 lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano
wyborów.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok



aktualności
Świdnica

Nagroda Newsweeka
trafiła do Knurowa

Nagroda Newsweeka za 10 miejsce w rankingu na najbardziej przyjazne
dla biznesu miasto w Polsce trafiła do Knurowa. Odebrał ją sekretarz
miasta Piotr Dudło podczas II Kongresu Regionów w Świdnicy

Ranking Newsweeka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Krosno
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Opole
Elbląg
Tarnów
Skierniewice
Nowy Sącz
Bielsko-Biała
Knurów

– 1010 pkt.
– 1009
– 976
– 952
– 946
– 938
– 924
– 914
– 909
– 908

Inne miasta z województwa śląskiego: 15. Ruda Śląska – 891 pkt.,
16. Zabrze – 891 pkt., 18. Rybnik
– 878 pkt., 25. Mysłowice – 828 pkt.,
30. Będzin – 793 pkt., 39. Bytom
– 757 pkt., 40. Wodzisław Śląski
– 752 pkt., 43. Racibórz – 734 pkt.,
48. Chorzów – 720 pkt., 60. Sosnowiec – 663 pkt., 62. Jaworzno – 653
pkt., 72. Jastrzębie-Zdrój – 449 pkt.

najwyżej znalazła
się Dąbrowa Górnicza – na 2 pozycji, trzecie miejsce
„na podium” zajęły
Gliwice. Za Knurowem znalazło się
12 miast z naszego
województwa.
Wręczenie nagród miało uroczystą oprawę. Odbyło
się w minioną środę podczas II Kong resu Regionów
w Świdnicy. Knu- Rankingowego sukcesu gratulowali sobie
rów reprezentował wzajemnie m.in. sekretarz miasta Piotr
sek retarz miasta Dudło i prezydent Krosna Piotr Przytocki
Piotr Dudło.
- To była naprawdę satysfakcjo- dze”. Knurowscy urzędnicy chcą
nująca chwila – wspomina moment rozreklamować tereny inwestycyjne
nagradzania sekretarz Dudło. – Tym poprzez przeprowadzenie ogólnobardziej, że o naszym mieście mówiło polskiej kampanii w mediach, intersię wyłącznie w superlatywach, a necie, za pomocą sieci bilbordów i
świadkami było prawie 200 samorzą- ekranów LED, a także poprzez udział
dowców z całej Polski. I mówię to nie w targach ofert inwestycyjnych.
jako sekretarz, jako urzędnik, a jako Łączny koszt projektu ma wynieść
zwykły mieszkaniec Knurowa. Wy- 390 tys. zł. Z tej kwoty tylko 15
różnienie cieszy, ale też będzie silnym proc. (60 tys. zł) miałoby pochodzić
akcentem w kampanii promującej z budżetu miasta, reszta (85 proc.,
czyli 330 tys. zł) – z dofinansowania
możliwości naszego miasta.
Mowa o akcji promocyjnej pod ze środków unijnych. Miasto stara się
hasłem „Knurów – zawsze po dro- o te pieniądze.
Foto: Bogusław Wilk

Przypomnijmy. Twórcy klasyfikacji rozesłali ankiety do 107 miast
w Polsce. Uzyskali 74 odpowiedzi (z
dużych miast nie udzieliły ich m.in.
Warszawa, Katowice i Gdańsk).
Powstało zestawienie przydatne
głównie pod kątem potrzeb średnich
przedsiębiorstw, a nie wielkich koncernów czy korporacji.
Knurów został sklasyfikowany
na 10. miejscu. Zaledwie o punkt lepsze było Bielsko-Biała, o pięć – Nowy
Sącz. Z miast województwa śląskiego

Szkoła zagra w klasy

Projekt realizowany jest dzięki
rządowemu programowi „Radosna
Szkoła”. - Obniżył się wiek szkolny,
a my, oprócz nauki, musimy tym
dzieciom zaoferować coś, co pozwoli
oswoić się ze szkołą, a przy okazji
czegoś nauczy - mówi dyrektorka
„Dwójki” Teresa Bochenek.
Pomocny może okazać się nowoczesny plac zabaw dla przedszkolaków i uczniów klas I-III. Miejski
Zespół Jednostek Oświatowych w
Knurowie ogłosił już przetarg na
wyłonienie wykonawcy placu.
Czymś, co będzie wyróżniać plac
„Dwójki” od tych, które powstały
przy innych knurowskich szkołach,
będzie sposób zagospodarowania
nawierzchni. Pomysł dyrektor Bochenek zakłada wyrysowanie plansz



Dary przyszły na czas
Dzięki wielkanocnej akcji „Szlachetne jaja”,
zainicjowanej przez Grupę Imperium Miłości i portal
www.szczyglowice.pl, 14 okolicznych rodzin otrzymało
dary o co najmniej 300-złotowej wartości
- Skala akcji i ofiarność darczyńców przerosła nasze oczekiwania! – entuzjazmuje się Marek
Dymkowski, właściciel szczygłowickiego portalu. – Dzięki nim 14
naprawdę potrzebujących rodzin
otrzymało dary, a jedna wielodzietna – możliwość zrobienia zakupów
za 600 zł.
Knurowianie zareagowali tak
jak oczekiwali organizatorzy przedsięwzięcia. Ofiarowali głównie pieniądze. Ale nie tylko. – Jedna pani
zaoferowała kompletne wyposażenie
kuchni – mówi Marek Dymkowski.
– Nie mogliśmy z niej skorzystać ze
względu na brak dostawczego samochodu. Na szczęście jeszcze nic
straconego – jeśli ktoś mógłby nam
w tym względzie pomóc, będziemy
bardzo wdzięczni. Oprócz mieszkańców miasta z pomocą przyszły
dwie mieszkanki Gierałtowic.
W sumie uzbierano 4.483 zł.

Bogusław Wilk

Knurów. Przy MSP-2 powstanie nowoczesny plac zabaw

Plac zabaw
o powierzchni
460 m² ze zjeżdżalnią,
równoważniami,
wahadłami, drabinkami
i huśtawkami wzbogaci
po wakacjach ofertę
Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2

Knurów. Dzięki akcji „Szlachetne jaja”

– To kilkakrotnie
więcej niż podczas
zeszłorocznej akcji
wielkanocnej.
Inicjatorzy akcji wybrali się z obdarowanymi na
wspólne zakupy. Zostały zrobione
tuż przed świętami. Obdarowani
sami wybierali to, co jest im potrzebne.
- Wszyscy byli ogromnie zadowoleni. Zwłaszcza z formy pomocy,
bowiem mieli zafundowane całe
święta. Otrzymaliśmy kartkę wielkanocną, a także kilka telefonów z
podziękowaniami – dodaje pan Marek. – Za pośrednictwem Przeglądu
dziękujemy wszystkim darczyńcom
akcji.
Więcej informacji o akcji oraz
działalności Grupy Imperium Miłości można znaleźć w serwisie
internetowym www.marekdym.
ovh.org.
/bw/

informacja własna

do gry w twistera i
klasy. - Widzę jak
nasze dzieci rysują
k redą na boisku
coś co przypomina
„grzyba” i skaczą.
Ja też, kiedy chodziłam do szkoły,
grałam w „grzyba”
na ziemi, w „wodę”.
Pomyślałam, dlaczego nie poprosić
projek tantów by
uczynili nasz plac
jeszcze atrakcyj- Z nowoczesnych placów zabaw cieszyć się mogą
niejszym. Śmiechu m.in. uczniowie „Jedynki” i „Siódemki”
było co niemiara,
bo oni w ogóle nie wiedzieli o co mi projekt tego nie przewiduje.
Z placu zabaw dzieci będą mochodzi i szukali wszystkiego w intergły korzystać jedynie w obecności
necie - opowiada dyrektorka.
Szkoła stawia na tradycję i no- dorosłych i wyłącznie w godzinach
woczesność, zatem we wrześniu naj- pracy szkoły.
- Jesteśmy przekonani, że nowy
młodsi będą grać w klasy, w kapsle
obiekt sprawi wiele radości wszysti w twistera.
Inwestycję dopełni ogrodzenie kim korzystającym z niego dzieciom
z zamykaną furtką, ławki, kosze na - mówi wiceprezydent Knurowa
śmieci. Całość zostanie obsadzo- Piotr Surówka, pod którego pieczą
na roślinnością i objęta zasięgiem - z racji funkcji - są sprawy miejskiej
szkolnego monitoringu. Dyrekcja, oświaty.
Place w ramach programu „Ranauczyciele i najmłodsze dzieci
cieszą się, że powstanie miejsce do dosna Szkoła” powstały dotychczas
zabaw, ubolewają jedynie, że będzie przy MSP-1 i MSP-7.
/pg/
pozbawione piaskownicy. Rządowy
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Knurów. Tydzień PCK

Czerwonokrzyskie idee
na przekór ludzkiej krzywdzie

Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża był okazją do
podsumowania ubiegłorocznej działalności Zarządu
Rejonowego PCK w Knurowie. – Czerwonokrzyska idea
niesienia pomocy potrzebującym nie traci na aktualności.
Nie brak wokół ludzi, którzy wsparcia potrzebują, a my im je
dajemy – dało się słyszeć podczas uroczystości w Klubie
Lokatorek
Spotkanie czerwonokrzyskiej
społeczności odbyło się w minioną
środę. Zebrało osoby, które lata swojego życia poświęciły w społecznej
służbie potrzebującym.
- Tak jak przed 90 laty, kiedy
PCK powstawało, tak i dzisiaj przyświecają nam te same cele niesienia
pomocy innym – podkreślano. Knurów nie jest wyjątkiem – w okolicy
nie brak osób, dla których PCK jest
prawdziwym oparciem w trudnych
życiowych sytuacjach.
W Przeglądzie PCK gości często. Okazji nie brakuje – opisujemy
zbiórki darów i pieniędzy, feryjne
i wakacyjne turnusy dla dzieci z
uboższych rodzin, akcje poboru
krwi, różnorodne inicjatywy środowiskowe.
O wielu takich przedsięwzięciach była mowa w Lokatork u.
Przytoczył je w sprawozdaniu z
działalności prezes ZR PCK Klemens Bąk.

INFORMACJA

PCK przyciąga młodzież, na zdjęciu: prezes Klemens Bąk
dziękuje wyróżniającym się nastolatkom
Urocz ystość była doskonałą
okazją do uhonorowania zasłużo-

PCK działa ponad 90 lat, ale jego idee pozostają nadal aktualne
- podkreślali uczestnicy spotkania

nych działaczy i przyjaciół PCK.
Nagrodzono też uczestników Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia PCK, Rejonowych Mistrzostw
Pierwszej Pomocy i konkuru Mały
Ratownik.
Za godną uznania i satysfakcjonującą uznał współpracę knurowskiego PCK z miastem wiceprezydent Knurowa Piotr Surówka.
Wielu osiągnięć gratulowali Adam
Przywara, prezes Śląskiego Zarządu
Okręgowego PCK w Katowicach, i
Helena Kupka, dyrektor Śląskiego
Okręgu PCK.
Przemówienia i sprawozdania
przeplatały występy artystyczne.
Grom kie brawa zebrał y Sylwia
Lipka i Agata Żyła, solistki z Miejskiego Gimnazjum nr 3 (opiekun
Jacek Żyła) oraz gliwicki zespół
Synchrony.

URZĄD MIASTA KNURÓW
informuje, iż w związku z realizacją I Etapu zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Szarych szeregów Knurowie”, na czas prowadzenia robót obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu.
Ulica Szarych Szeregów będzie wyłączana z ruchu etapowo, w
miarę postępu robót.
Roboty rozpoczną się w rejonie ul. Szpitalnej, a zakończą w obrębie skrzyżowania ul. Szarych Szeregów z ul. Kosmonautów.
W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę starej nawierzchni
oraz wykonanie nowej wraz z podbudową. Ponadto wybrukowane
zostaną miejsca postojowe, zabudowane zostaną dodatkowe wpusty
uliczne. W miejsce istniejącego oświetlenia ulicznego zostanie wykonane nowe oświetlenie, a szczególności ustawione zostaną stalowe
słupy oświetleniowe z energooszczędnymi oprawami.
Rozpoczęcie robót zaplanowano na 20 maja. Zgodnie z umową
zawartą z wykonawcą I Etapu zadania, wszystkie prace powinny być
zakończone w pierwszej połowie września br.
W związku z powyższym oraz z uwagi na spodziewane utrudnienia w ruchu, prosimy o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do
wyznaczonych objazdów.

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Wyróżnieni
Medale otrzymali: Helena Kupka - Dyrektor Śląskiego
Okręgu PCK w Katowicach, Adam Przywara - Prezes
Śląskiego Zarządu Okręgowego PCK w Katowicach,
Jan Szczęśniewski - Prezes Śląskiego Banku Żywności w Rudzie Śląskiej, Piotr Surówka - wiceprezydent
Miasta Knurów, Stanisław Frydrych - Prezes Klubu
HDK – PCK im. dra F. Ogana, Jarosław Wiewiura - Szef
Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej, Ilona Pach
- Sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Knurowie, Justyna Kwaśniok - Opiekun Szkolnego Koła PCK MSP-6
w Knurowie, Dorota Stanek - Opiekun Szkolnego Koła
PCK MG-3 w Knurowie, Aleksandra Surdel - Opiekun
Szkolnego Koła PCK ZS im. Paderewskiego w Knurowie, Weronika Mateja - Siostra PCK.
Dyplomy i podziękowania skierowano do Miejskiego
Przedszkola nr 7 w Knurowie i Miejskiego Przedszkola
nr 12 w Knurowie.
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce – Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego – Wioletta Górka; II miejsce
– Zespół Szkół Zawodowych – Daniel Dybakowski.
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Gimnazja: I miejsce – Miejskie Gimnazjum nr 3 w Knurowie – Karolina Grenda; II miejsce – Gimnazjum nr 2
Paniówki – Agata Sikora; III miejsce – Miejskie Gimnazjum nr 2 w Knurowie – Krystian Kitowski; Miejskie
Gimnazjum nr 4 w Knurowie – Monika Danowska.
Re j o n ow e M i s t r z o s t w a Pi e r w s z e j Po m o c y:
Gimnazja: I miejsce – MG-3, II miejsce – MG-1, III miejsce – MG-4, IV miejsce – MG-2 (wszystkie placówki z
Knurowa).
Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce - Zespół Szkół im.
I.J. Paderewskiego, II miejsce - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.
Mały Ratownik:
Klasy I -III: I miejsce – MSP- 6 - Tomasz Matuszek, II miejsc e – M S P-2 - A lic ja Kwaś niok, III miejsce – MSP-9 - Marta Ciekanowska.
Klasy IV-VI: I miejsce – MSP-2 - Paulina Bieniek, II miejsce – MSP-7 - Mateusz Surówka, III miejsce – MSP-6
- Justyna Dańczura.



rozmaitości

Foto: Marek Węgorzewski

Scena, choć obszerna, nie była w stanie pomieścić naraz
wszystkich uczestników artystycznego przeglądu...

Szczygłowice. IX Przegląd Artystyczny

Talenty błyszczą na scenie
W ubiegłym tygodniu w Domu Kultury w Szczygłowicach
odbył się coroczny pokaz talentów dzieci i młodzieży
z knurowskich placówek oświatowych
IX Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży Miasta
Knurów podzielono na dwa dni.
Jako pierwsze swoje umiejętności
zademonstrowały przedszkolaki.
Każde z przedszkoli przybliżyło
widzom w artystyczny sposób jeden
z krajów Unii Europejskiej. Dzięki
temu na scenie mogliśmy podziwiać
reklama



m.in. grecką Zorbę, irlandzki taniec
ludowy czy rodzimego poloneza.
Drugi dzień Przeglądu znaczyły
występy dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjów. Na
scenie Domu Kultury w Szczygłowicach usłyszeć można było zarówno
uczniów śpiewających, recytujących,
jak i podziwiać tańczące zespoły.

Wszyscy występujący z rąk Tomasza
Rzepy, przewodniczącego Komisji
Oświaty i Kultury Rady Miasta,
otrzymali pamiątkowe dyplomy i
upominki. Radny nie krył swojego
zachwytu poziomem artystycznym
występujących uczniów i pogratulował im umiejętności.
Dawid Ciepliński,
Marek Węgorzewski

W pokazie wzięły udział:
Miejskie Przedszkola nr: 2,3,7,12,13, Zespół Szkolno-Przedszkolny Miejskie Przedszkole nr 5, Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” i Niepubliczne Przedszkole „Światełko”.
Zespół taneczny ze Świetlicy przygotowany przez Siostrę Dobrosławę Karaczyńską; MSP1: Zespół taneczny cheerleaders Efekt
- opiekun Małgorzata Skrzypek, MSP2: Zespół wokalno–instrumentalny Synkopki i Zespół wokalno-taneczny Material – opiekun Beata
Wapińska oraz Zespół taneczny Iskierki – opiekun Ewa Dębowska;
MSP3: Aleksandra Śmieja, Zespół Czarodziejki, Zespół wokalny i
Sara Grzybek – opiekun Joanna Śleboda; MSP4: Zespół wokalny
Tęcza – opiekun Beata Mazurek, Paweł Zając – opiekun Anna Wajszczyk; MSP6: Natalia Cholewa – opiekun Anna Moskała; MSP7:
Julia Hemmerling, Zespół wokalny Siódemka i Bartłomiej Kaszuba
– opiekun Stefania Stefaniak oraz Zespół taneczny Butterflies
– opiekun Joanna Owczorz; MSP9: Sylwia Paliszewska, Paulina
Ritau, Karolina Zawadzka i Daniel Mijas - opiekun Alina Długosz;
MG3: Sylwia Lipka i Agata Żyła – opiekun Jacek Żyła; Natalia Kroczyk – opiekun Joanna Nowak; Tomasz Górka – opiekun Wiesława
Kowol; MG4: Zespół OK, Michał Szymański i Julia Lisoń – opiekun
Beata Mazurek; Zespół Szkół: Marta Kostecka - opiekun Bernadeta
Baranowska.

informacja własna
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Knurów. KOncert laureatów

piosenki z różnych stron świata

Najlepsi soliści, zespoły i chóry wystąpili podczas koncertu
laureatów XVI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki
Obcojęzycznej w sali widowiskowej Domu Kultury
w Szczygłowicach

Do przesłuchań, które odbyły się
6 i 7 kwietnia przystąpiło 92 uczestników. Spośród nich jury - Andronika Krawiec, Tadeusz Strassberger,
Ewa Walczak i Michał Moliński
- wyłoniło najlepszych. Podczas
gali najlepszym wręczono dyplomy,
a zdobywcy pierwszych miejsc w
poszczególnych kategoriach mieli
szansę jeszcze raz zaprezentować
swoje talenty. Grand Prix Festiwalu
zdobyła Paulina Porszke z Rybnika.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Nagrody i wyróżnienia

Do Knurowa zjechali młodzi artyści ze
wszystkich stron województwa - wszyscy
chwalili gościnne przyjęcie przez
publiczność

Zdobywczyni Grand Prix Paulina Porszke
przyjmuje gratulacje od przewodniczącego RM
Jana Trzęsioka
reklama

Szkoły podstawowe. Klasy I-III:
Soliści - I miejsce Klaudia Wajszczyk,
II miejsce Martyna Siedlaczek, III
miejsce Wiktoria Szweldhalter (wszyscy Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Ornontowicach), wyróżnienie: Sonia Biedrowska (Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Knurowie);
Zespoły – przyznano wyróżnienie:
Zespół Muzyki Dawnej (Szkoła Podstawowa w Pniowie); Chór y – 1.
Chór Filomata (SP Filomata w Gliwicach), 2. i 3. miejca nie przyznano.
Klasy IV-VI: Soliści – 1. Julia Kos
(SP-9 w Gliwicach), 2.Alex Pulda
(Młodzieżowy Dom Kultury w Gli-

wicach), 3. Weronika Dykacz (MDK
G liwic e), w yróżnienie: Dagmara
Grosel (MSP-6 w Knurowie); Zespoły
-1. Szkolny Zespół Wokalno-Instrumentalny (MSP-6 w Knurowie), 2.
Happy Band (Centrum Kultur y w
Knurowie), 3. miejsca nie przyznano.
Gimnazja: Soliści – 1. Jakub Kalmus (Gimnazjum nr 10 w Chorzowie),
2. Sylwia Lipka (MG-3 w Knurowie),
3 . (ex a e qu o) K ar o lina B i e dr o ń
(Gimnazjum nr 10 w Chorzowie) i
Justyna Kwaśniok (Gimnazjum nr 7
w Gliwicach); Zespoły – 1. Zespół
„Tibarum Scholares” (Centrum Kultury w Toszku), 2. Zespół Wokalny
„ Allegro” (MG -3 w Knurowie), 3.
miejsca nie przyznano, wyróżnienie: Duet Wokalny Isola (Zespó ł
Szkó ł Ogólnoksz t a ł c ąc o - Ekono micznych w Gliwicach); Chóry – 1.
Chór A’Capella (Gimnazjum nr 1 w
Pyskowicach), 2. Chór Kameralny
„Canto” (Gimnazjum Jana Pawła II w
Wielowsi), 3. miejsca nie przyznano.
Szkoły ponadgimnazjalne: Soliści
– 1. Marta Kozak (Centrum Kultury w
Knurowie), 2. Daniel Cebula-Ornicz
(Pałac Młodzieży w Katowicach), 3.
Daria Anioł (MDK nr 2 w Tychach),
wyróżnienia: Izabela Pawletko (Zespół
Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych w Gliwicach), Monika Marcol
(Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Przygoda” w Rybniku), Katarzyna Kotowska
(Pałac Młodzieży w Katowicach);
Zespoły – 1. Zespół Remedium (Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”
w Rybniku), 2. Duet Isola 38 (Zespół
Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych w Gliwicach), 3. Zespół Akcent
(Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w
Sosnowcu), wyróżnienie Zespół Voxtet (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w
Mikołowie); Chóry – 1. Chór Gospel
(Pałac Młodzieży w Katowicach), 2.
Zespół Muzyki Dawnej (MDK nr 2
w Bytomiu), 3. miejsca nie przyznano, wyróżnienie: Chór Żeński „Senza Rigore” (MDK nr 2 w Bytomiu).

20-lecie

W związku z Jubileuszem 20-lecia działalności Spółki „KOMART”, firma zaprasza
Mieszkańców Knurowa na Dni Otwarte Składowiska, które odbędą się
dnia 18-06-2011r. Wszystkich zainteresowanych zwiedzeniem instalacji zapraszamy
od godz. 800 do 1400
na ul. Szpitalną 7 (siedziba firmy), gdzie będą podstawione autokary.
ŚCIANA DLA GRAFICIARZY !!!
ZAPRASZAMY GRAFICIARZY do wzięcia udziału w konkursie związanego z gospodarką
odpadami. Konkurs polegał będzie na pomalowaniu ściany w formie GRAFFITI w hali sortowni
odpadów. Dla każdego z uczestników przewidziano powierzchnię o wymiarach 3m x 3m. Ilość
uczestników ograniczona. Do dnia 10-06-2011r. prosimy zainteresowanych o złożenie projektów, które proponują uwiecznić na ścianie. W przypadku, gdy projekty okażą się interesujące
istnieje możliwość zwiększenia powierzchni. Dla każdego Uczestnika przewidujemy nagrody.
Rozpoczęcie konkursu 18-06-2011r. godz. 800, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród godz.
1300. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.komart.pl.
KONKURS
ZAPRASZAMY również do wzięcia udziału w konkursie na PLAKAT EKOLOGICZNY
związany tylko z gospodarką odpadami. Konkurs skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Regulamin dostępny jest w siedzibie firmy lub na stronie internetowej
www.komart.pl. Prace należy dostarczyć do siedziby spółki do dnia 17-06-2011r., ogłoszenie
wyników na stronie internetowej spółki dnia 20-06-2011r. oraz wręczenie wyróżnień 22-062011r. w szkołach.
MAKULATURA = DRZEWKO
Również dnia 18-06-2011r. w godz. 1000 – 1300 w siedzibie firmy przy ul. Szpitalnej 7 przewidziany jest konkurs dla dzieci. Ponadto osoby, które w tym dniu dostarczą 5 kg makulatury
otrzymają drzewko.

Serdecznie zapraszamy.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 32/235-11-83 lub w siedzibie firmy.
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Foto: Archiwum MP-12

Foto: Mirella Napolska i Dawid Ciepliński

Jakub Karasiński z leszczyn

Ogród „Dwunastki” z roku na rok pięknieje

ur. 10.05.2011 r., 3250 g, 56 cm

Knurów. za pieniądze z „silesii”...

mateusz drąg z Knurowa

ur. 11.05.2011 r., 3360 g, 55 cm

dawid Kuć z Knurowa

ur. 11.05.2011 r., 3760 g, 55 cm

dwunastka
upiększa ogród

Po raz piętnasty dzieci z Miejskiego Przedszkola
nr 12 w Knurowie wzięły udział w akcji „Posadź
swoje drzewko!” za pieniądze pozyskane z
Fundacji Ekologicznej „Silesia” w Katowicach.
W przedszkolnym ogródku znowu przybyło
zieleni
sto je podlewając – mówi dyrektor
„Dwunastki” Ilona WierzbowskaPluta.
Zdaniem wychowawców, dzięki
takiej akcji przedszkolaki lepiej rozumieją potrzebę sadzenia roślin.
- Wzrasta również świadomość
i wrażliwość ekologiczna u dzieci, a
poza tym nasz ogród staje się coraz
piękniejszy i bogatszy w różne gatunki krzewów i drzew ozdobnych – dodaje wicedyrektor Elżbieta Tubacka.
Oprac. b

Foto: internet/wikipedia.pl

Miejsca do zadrzewienia wybrano już wcześniej. Kiedy za pozyskane pieniądze placówka otrzymała sadzonki, zabrano się do pracy. Dzieci
pod okiem nauczycielek i gospodarza
posadziły drzewka. Każda z 10 grup
po jednym. Wszystkie oznaczono
plakietkami, przypominającymi
które do kogo należą.
- Wychowankowie będą mogli
obser wować roz wój wybranego
drzewka, a jednocześnie dbać o nie,
tak jak tylko potrafią najlepiej, czę-

Julia Odalanowska z Gliwic

ur. 11.05.2011 r., 3840 g, 58 cm

antoni szulc z Knurowa

ur. 13.05.2011 r., 3450 g, 55 cm

Karolina sobota z paniówek

ur. 11.05.2011 r., 4330 g, 60 cm

wojciech Bober z Książenic

ur. 14.05.2011 r., 3680 g, 54 cm

Jacek sobieraj z Bojszowa

ur. 12.05.2011 r., 3330 g, 53 cm

mateusz dubiel z Gliwic

ur. 14.05.2011 r., 3650 g, 55 cm

informacja własna

Knurów. dzień matKi w Kinie

popołudnie
z Gnomeo i Julią
Z okazji Dnia Matki dzieci będą
mogły zaprosić swoje mamusie na
seans filmu „Gnomeo i Julia”

mOpp pOleca KOlOnie

Odpocznij
nad morzem

Atrakcyjne kolonie w Rowach to oferta
Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
dla knurowskich uczniów
Zaproszenie skierowane jest do uczniów, którzy
skończyli klasę III. Kolonie zaplanowano pomiędzy 24
czerwca i 7 lipca. Odpłatność wynosi 960 zł.
Oferta zawiera: trzy posiłki i podwieczorek, zakwaterowanie w pokojach z łazienkami, wycieczkę
autokarową do Czołpina (atrakcją ruchome wydmy i
nadmorska latarnia). Ponadto rejs statkiem, turnieje
sportowe, konkursy, zabawy, spacery po okolicy,
wieczór przy ognisku i dyskoteki.
Opiekę nad dziećmi sprawować będą nauczyciele.
Informacje i zapisy w godz. 9 -15 w sekretariacie
MOPP Knurów przy al. Lipowej 12 (tel. 32 2352713).

Na kolorowym, wyp e ł n iony m r óż ow y m i
f lamingami, marmurowymi fontannami i plastikow y mi palem kami
podwórku, spotykają się
Gnomeo i Julia. Z miejsca zakochują się w sobie po czubki krasnalich
czapek. W ten sposób
wydawałoby się spokojny
na co dzień ogródek stanie się polem prawdziwej
walki pomiędzy zwaśn iony m i rod a m i czerwonych i n iebiesk ich.
Która strona wygra i czy
wielka miłość przetrwa?
Dowiedzą się ci, którzy
skorzystają z zaproszenia Kina Sceny Kultury
i przyjdą obejrzeć seans

w czwar tek, 26 maja, o
godz. 17.
Bilety kosztują 6,50 zł
(cena dla mam) i 11 zł (pozostali).

/b/

/b/
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Knurów. Powstanie śląskie w kinie
Rytuał
- godz.: 20:00
23-25.05.11 r.
(poniedziałek,
środa)
Gnomeo i Julia
- godz.: 16:30
Bejbis
- godz.: 18:00
Rytuał
- godz.: 20:00

Gnomeo i Julia
- godz.: 16:00
Bejbis
- godz: 18:00
Rytuał
- godz.: 20:00
22.05.11 r.
(niedziela)
Gnomeo i Julia
- godz.: 15:00

26.05.11 r.
(czwartek)
Gnomeo i Julia – seans
specjalny z okazji Dnia
Matki; bilety w cenie 6,50
zł (dla mam) i 11 zł (pozostali widzowie).
- godz.: 17:00

90. rocznica powstania
śląskiego; projekcja filmu
pt. „Sól ziemi czarnej”
- godz.: 17:30
Wstęp wolny

Bejbis
- godz. 18:30
Rytuał
- godz.: 20:15

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

Sól ziemi czarnej
Knurowskie Kino Scena Kultura zaprasza
na film pt. „Sól ziemi czarnej” w reżyserii
Kazimierza Kutza. W niedzielę, 22 maja,
o godz. 17.30. Wstęp wolny
Śląsk, rok 1920. Wybucha drugie powstanie śląskie.
Siedmiu braci Basistów, pod
przywództwem najstarszego
Erwina, rusza do walki o polskość rodzinnego miasteczka.
Najmłodszy Gabryel w zdobytym, niemieckim mundurze
przedostaje się do opanowanej
przez Niemców osady i zakochuje się w pięknej sanitariuszce niemieckiej.
„Sól ziemi czarnej” przedstawia balladowy, liryczny
obraz Śląska. To obraz wtopiony w śląski folklor i pejzaż
z w yrazistymi por tretami
ludowych bohaterów.

ROZRYWKA nr 20/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Film, powstały w 1969 roku,
stanowi pierwszą część tzw.
„Tryptyku Śląskiego”. Pozostałe dwie to: „Perła w koronie” i
„Paciorki jednego różańca”.

/b/

Rosną następcy piłkarskich legend
Na nowym pełnowymiarowym boisku piłkarskim
przy ulicy Ułanów odbył
się mecz ligi trampkarzy
pomiędzy Akademią Piłki
Nożnej a Gór nikiem Zabrze. Knurowianie pomimo
ambitnej postawy musieli uznać wyższość rywala,
który zwłaszcza w drugiej
połowie meczu górował pod
względem kondycyjnym.
Podopieczni Mirosława
Gmyza od dłuższego czasu
borykają się z problemami
kadrowymi, a większość drużyny startującej w roczniku
1998 stanowią chłopcy o rok
młodsi.
– W ostatnich miesiącach
z dalszej gry zrezygnowało kilku zawodników, ponadto stale prześladują nas
kontuzje. Pomimo tego dziś
zagraliśmy całkiem dobry
mecz, za co chciałbym chłopcom podziękować. Dziękuję
również władzom miasta za
udostępnienie nowoczesnego
obiektu, na którym miło jest
gościć drużyny przyjezdne
– powiedział opiekun APN
Knurów.
W zespole Górnika Za-

Foto: Waldemar Jachimowski

20-21.05.11 r.
(piątek, sobota)

W rolach głównych sławy
polskiego kina, m.in. Olgierd
Łukaszewicz, Jan Englert,
Jerzy Bińczycki, Jerzy Cnota i
Daniel Olbrychski.
Zdjęcia do filmu kręcono
w Świętochłowicach (w nieistniejącej już Kolonii Marcina
„Martinschacht” oraz osiedlach Lipiny i Chropaczów) i
katowickim Nikiszowcu.
Projekcji towarzyszyć będzie w holu kina wystawa
zdjęć i materiałów dokumentujących powstanie śląskie.

Młodzi zawodnicy APN przed meczem z Górnikiem Zabrze
APN Knurów – MSPN Górnik Zabrze 1:5 (0:1)
Gol dla APN: Miłosz Dywański. APN Knurów: Ernest Śmiałek
(Adam Czyżewski) – Wojciech Pyka, Michał Nowosielski, Krystian
Lenart, Wojciech Kostelecki – Damian Mnochy, Krzysztof Przydatek, Mateusz Wrażeń (Miłosz Dywański), Radosław Jachimowski
– Karol Sobota (Mateusz Pietrasik), Adam Witoszek (Kamil Kwil).

brze wystąpili dwaj gracze,
którzy zaczynali karierę w
APN Knurów: Mateusz Michalski i Mateusz Cybulski.
Jak się okazuje, przecierają oni
szlak dla pozostałych młodych
piłkarzy z Knurowa, gdyż od
kilku tygodni w Młodzieżowej
Szkółce Piłki Nożnej Górnik
Zabrze trenuje 3 kolejnych
wychowanków APN Knurów.
– Cieszę się, że moi wychowankowie trenują z zespołem
Górnika. Z tak wielkiego klubu
będzie im znacznie bliżej do
osiągnięcia sukcesów. Przy

okazji za pośrednictwem Przeglądu Lokalnego chciałbym
zaprosić wszystkich chłopców
z klas I – VI szkoły podstawowej do udziału w zajęciach Akademii Piłki Nożnej.
– powiedział Mirosław Gmyz.
Warto tutaj zaznaczyć, że jeszcze pod koniec ubiegłego roku
pomiędzy Górnikiem Zabrze
a A kademią Piłki Nożnej
zawarta została umowa, na
mocy której najlepsi zawodnicy APN mają trafiać pod
skrzydła utytułowanego klubu
z Zabrza.
WJ

Turniej szachowy o puchar dziekana

Zapraszamy do gry

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 18/2011
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b r z m i a ł o: „ C z w ó r k a ”.
Podwójny bilet do k i na
otrzymuje Beata Klask.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Marian Gruszka, prezes
Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Knurowie: - Trzecia edycja turnieju szachowego
o puchar księdza dziekana Janusza Kwapiszewskiego organizowana jest przez Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej. W
tym roku po raz pierwszy turniej
przeprowadzony będzie w ramach święta metropolitalnego
rodziny. Również po raz pierwszy do współorganizacji włączyło się stowarzyszenie „Moja
Gmina Nasz Powiat” z prezesem Włodzimierzem Gwiżdżem
na czele, który osobiście zaangażował się w to dzieło. Turniej
sędziować będzie Ryszard Nowak. Panie z Akcji Katolickiej
włączą się w przygotowanie
sali (napoje posiłki, zabawy dla
dzieci). Ks. dziekan pojawi się,
aby osobiście wręczyć puchary.
Jak co roku organizację turnieju
wesprze ks. proboszcz Andrzej
Wieczorek.
Serdecznie zapraszamy do
udziału w królewskiej grze.

informacja własna

Not. b
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ogłoszenia
Handel i Usługi

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2 pokojowe 49 m2, nowe okna, Marynarzy,
sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313
20/11

2 pokojowe w Szczygłowicach. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977
20/11

3 pokojowe 60 m2, niski blok, Ziętka, sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313
20/11

Do wynajęcia 3-pokojowe, Knurów, koło
Planety. Tel. 668 788 427

19-20/11

Bram-Met wykonuje bramy, furtki, przęsła,
poręcze balkonowe, tarasowe i schodowe,
kraty. Montaż. Knurów, ul. Wolności 10 A.
Tel. 32 236 50 13, 669 022 966

19-20/11

Brukarstwo, drewno kominkowe. Tel. 511
678 105

3-22/11

BRUKARSTWO GLIWICE.PL; 667 360
802, 32 270 00 10

12-43/11

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957
15-21/11

Do wynajęcia lokal w Gierałtowicach 38 m2,
parter. AS. Tel. 501 533 977
20/11

DOM JEDNORODZINNY, Farskie, 127 m2.
LOKUS. Tel. 793 679 367
20/11

Dom o pow. 120 m2, działka 749 m2. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052
20/11

Dom wolnostojący, dwurodzinny 450.000.
Biuro M3, tel. 603 773 313

20/11

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
01-odw.

Docieplenia budynków, remonty. Tel. 607
969 200

1-25/11

Domy w Czerwionce-Leszczynach, Knurowie sprzeda M-Kwadrat. Tel. 509 096 631
DZIAŁKA BUD. ul. Michalskiego i Rybnicka. LOKUS. Tel. 793 679 367

19-26/11

20/11

1-25/11

Drewno kominkowe tanio. Transport węgla.
Tel. 603 198 006

12-21/11

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

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

Knurów, nowy atrakcyjny parterowy dom,
cena 599 000 sprzeda Impro Nieruchomości, tel. 722 046 404

20/11

Kupię dom lub działkę. Tel. 792 496 905

20/11

Lokale biurowo-usługowe o pow. od 10
m 2 do 170 m 2 . Wynajmę. AS. Tel. 512
393 052

20/11

20/11

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

20/11

Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy
na targowisku miejskim w Knurowie. Tel.
667 459 610

20-21/11

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

20/11

18-22/11

Sprzedam M-3 na WP II, 143 tys., Atrium.
Tel. 791 862 794

Przyjmę barmankę. Tel. 510 119 325

Sprzedam M-4 o pow. 61,95 m2, WP II, III p.,
ciepłe-słoneczne. Tel. 600 780 272

Przyjmę stolarza z praktyką i glazurnikapłytkarza z praktyką. Tel. 666 852 100

Sprzedam M-5 w Knurowie pow. 72,2 m ,
ul. Sikorskiego. Tel. 695 373 447

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

14-22/11

20/11

19-22/11

18-21/11
2

20-21/11

20-21/11

19-20/11

Sprzedam mieszkanie M-3 w Szczygłowicach, 41 m2, niski czynsz. Tel. 886 611
090
19-22/11

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

19-25/11

Tanie mieszkania od dewelopera. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052
20/11

ul. Niepodległości, kamienica. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

20/11

www.as.silesia.pl

20/11

Wynajmę pomieszczenia handlowo-biurowe od 20 do 100 m2. Knurów, ul. Witosa 8.
Tel. 666 852 100

20-21/11

SPRZEDAM
Sprzedam prawie nowe rowery młodzieżowe firmy GIANT po 350 zł/ sztukę, 1
dziecięcy firmy Grand – 250 zł. Tel. 600
327 390

20-25/11

Restauracja zatrudni barmankę na stałe
oraz na sezon. Tel. 604 546 087

Sprzedam mieszkanie 56 m 2 , 2 piętro,
Knurów WP II. Tel. 502 105 186

20/11

Komfortowy, dwurodzinny dom w Bojkowie.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

33-odw.

Ocieplenia. Tel. 530 124 134

20/11

Sprzedam działkę budowlaną. Knurów. AS.
Tel. 501 533 977

20/11

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

Firma KOMSTAL poszukuje pracownika na
stanowisko kierowca, mile widziane uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym.
Podanie e-mail: komstal@komstal.pl lub
telefonicznie 32 236 45 80 (po 23 maja)

Sprzedam działkę budowlaną na pograniczu Knurowa i Gierałtowic, 136 tys. Atrium.
Tel. 791 862 794

20/11

Farskie Pola. Dom o pow. 120 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

DAM PRACĘ

20/11

19-25/11

KNURÓW, M-3 SPRZEDAM PO REMONCIE. Tel. 514 424 132

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

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

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

SZUKAM PRACY
Młoda podejmie się opieki nad dzieckiem
lub osobą starszą. Tel. 600 182 084
14-23/11

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

17-30/11

Zatrudnię na stację paliw Orlen pracownika obsługi klienta. Tel. 607 187 181, 510
046 111

20-21/11

Zatrudnię: kierowcę kat. B, C, pomoc biurową, regeneracja-produkcja palet. biuro@
europalex.com.pl; tel. 602 159 203
19-20/11

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

12-21/11

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

zwierzęta
Salon fryzjerski dla psów, ul. Korfantego 12,
Gierałtowice. Tel. 663 959 163

19-21/11

10-odw.

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

towarzyskie
Emerytka, wykształcenie wyższe pozna
pana – wolnego prawnie, 65-70 lat, bez
nałogów. Tel. 604 368 072
20/11

20/11

SPRZEDAM składaną HUŚTAWKĘ DLA
DZIECI (do 3 lat) firmy GRAND SOLEI
(używana, bardzo dobry stan). Tel. 608
879 429

19-21/11

18-26/11

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

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

20-22/11

3-odw.

Sprzedam ziemię wierzchnią 28 zł/tona.
Tel. 600 327 390

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

20/11

1-21/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel. 504
340 521

3-28/11

M-3 Armii Krajowej, 43 m2, KAPELANÓW,
43 m2, 2 p. LOKUS. Tel. 793 679 367

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

M-3 K. Wielkiego 40 m2, 3 p., LOKUS. Tel.
793 679 367

41-odw.

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

33-odw.

Wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 530
124 134

17-26/11

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

8-odw.

MOTORYZACJA

20/11

20/11

M-3 SIENKIEWICZA, 50,5 m2, JAGIEŁŁY,
37 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

20/11

M-4 ST. BATOREGO, 47 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

Autoskup. Tel. 602 342 826

M-5 K. WIELKIEGO, 70 m , LOKUS. Tel.
793 679 367

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

20/11

2

20/11

18-37/11

1-odw.

M-5 ZIĘTKA, 73 m 2 , UŁANÓW, 72 m 2 .
LOKUS. Tel. 793 679 367
20/11

M-5, PIŁSUDCZYKÓW 71 m2, SZPITALNA 64,5 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
20/11

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

EDUKACJA
Matematyka, fizyka – matura, korepetycje.
Tel. 692 845 849
11-22/11

19-25/11

Nowy dom, ul. Niepodległości. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

ZDROWIE I URODA

20/11

OFERTY nieruchomości www.m3biuro.
gratka.pl; Gliwice, ul. Raciborska 3/9

20/11

ok. Urzędu Miasta, 3-pokojowe. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052
20/11
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sport
Klub Biegacza Sokół

Pokonał „pepików”
czym pisaliśmy przed tygodniem.
W Bohuminie w biegu
głównym na 2 km aż dwóch
„Sokołów” stanęło na podium.
Na jego najwyższym stopniu
Łukasz Mika, a na najniższym Rafał Gałuszka. W tym
samym biegu na czwartym
miejscu został sklasyfikowany

Kamil Klonowski, a ósmy był
Piotr Bieliński.
Wspomniany Kamil Danowski triumfował w biegu
na 600 metrów, z kolei na
dwa razy dłuższym dystansie
rywalizował Dawid Gołyś,
który linię mety minął na 7.
miejscu.
PiSk

Foto: KB Sokół

Pracowity pobyt w Turcji

Kamil Danowski w ciągu tygodnia wygrał trzy
imprezy biegowe

Wyciskanie sztangi

Kibice piłki nożnej pamiętają, że po trzecim remisowym
meczu Górnika Zabrza z AS
Roma, o awansie do finału
Pucharu Zdobywców Pucharów w 1970 roku decydował
rzut monetą. Kadr starego zapisu telewizyjnego z arbitrem
rzucającym monetą kojarzy
się w pewien sposób z tym, co
wydarzyło się w czasie Międzynarodowych Mistrzostw
Polski w wyciskaniu sztangi
federacji WUAP, które odbyły się w Zalesiu. Tam po
regulaminowej rozgr ywce
okazało się, że knurowianka
Danuta Malcher oraz jej rywalka ze Słowacji wycisnęły
identyczny ciężar – 55 kg, a
ponadto w karcie startowej
wpisano taki sam ciężar ciała.
Której z nich należy się w
takiej sytuacji złoty medal?
By to rozstrzygnąć zdecydowano, że odbędzie się dodatkowa waga zawodniczek.
Tę „konkurencję” wygrała
reprezentantka UKS Eugen
Knurów, która po zawodach
ważyła mniej od rywalki i
tym samym wywalczyła tytuł
międzynarodowej mistrzyni
Polski. Danuta Malcher w tych
mistrzostwach wystąpiła w
podwójnej roli: zawodniczki i
kierownika knurowskiej eki-

Foto: UKS Eugen

Potrzebna była dodatkowa waga

Weronika Widuch, Mateusz Kręplewski, Wojciech
Czarkowski i Danuta Malcher
py. – Zdobyliśmy pięć medali
więc są powody do zadowolenia – mówi pani Danuta. – Jesteśmy usatysfakcjonowani,
bo wywalczyliśmy trofea po
ciężkiej walce, w której nie
brakowało emocji. Taki przebieg rywalizacji zawsze dodaje sił i motywuje do walki o jak
najlepszy wynik. Nie byłoby
tego jednak, gdyby nie dobre
przygotowanie nas przez trenera Eugeniusza Mehlicha.
Dziękujemy mu za to.
W Zalesiu obok Polaków i
Słowaków wystąpili Szwedzi
i Ukraińcy, a znakomicie w
najmłodszych kategoriach
wiekowych spisali się knurowianie. Wśród 12- i 13-latków

udane debiuty na tak poważnej
imprezie zaliczyli: Weronika
Widuch (1. miejsce w kategorii
67,5 kg z rekordem życiowym
- 40 kg), Mateusz Kręplewski
(1. miejsce w kategorii 60 kg
z rekordem życiowym – 50
kg), Wojciech Czarkowski (1.
miejsce w kategorii 67,5 kg z
rekordem życiowym 55 kg).
Wspomniana Danuta Malcher wyciskając 55 kg również
ustanowiła rekord życiowy.
Ze złotym medalem wyjechał z Zalesia także Zbigniew
Gulajski, który w kategorii
submaster 67,5 kg wycisnął
150 kg. Ten wynik dał mu też
drugie miejsce w klasyfikacji
open.
PiSk

Prezes Bokserskiego Klubu Spor towego Concordia
– Mieczysław Gołąb był kierownikiem polskiej reprezentacji na zakończonych w Turcji
mistrzostwach świata juniorek
i kadetek.
Turcja to atrakcyjny tur ystycznie zakątek na naszym globie, jednak – jak
twierdzi Mieczysław Gołąb
- na zwiedzanie i odpoczynek
nie było czasu. – Wszystko
podporządkowane było jak
najlepszemu przygotowaniu
naszych zawodniczek do tego
turnieju – twierdzi kierownik
„biało-czerwonych”. – Po raz
pierwszy pełniłem taką funkcję i muszę powiedzieć, że nie
jest to praca łatwa. Praktycznie przez 24 godziny na dobę
trzeba być przygotowanym na
wszystko. Spraw do załatwienia w czasie zgrupowania, a
później w czasie turnieju było
mnóstwo. Dzień rozpoczynał
się pobudką o 6.30. Chwilę
później zawodniczki wychodziły na rozruch, następnie
był czas na śniadanie i od
razu wyjazd na trening. Po

nim powrót do hotelu, obiad
i wyjazd na kolejny trening.
Po powrocie kolacja, odnowa
biologiczna i tak mijał dzień
za dniem. Chwili wytchnienia nie było nawet dla tych
zawodniczek, które odpadały
z mistrzostw, bowiem toczyły
walki sparingowe.
Nasza reprezentacja wróciła do kraju z czterema medalami: złotym, srebr nym
i dwoma brązowymi. – W
ringu imponowały mi Azjatki
– mówi Mieczysław Gołąb.
– Nie wiem, jak one to robią,
ale od początku do końca walki są niezwykle agresywne,
non stop atakują, prezentując niezwykłe przygotowanie
wytrzymałościowe. Odnośnie
naszych zawodniczek to muszę przyznać, że liczyliśmy na
nieco więcej, ale dość niespodziewanie bez medali wróciły
te zawodniczki, które uważaliśmy za faworytki w naszej
kadrze. Taki jest sport...
Prezes BKS Concordia
znany jest z organizacji wielu
ciekawych imprez bokserskich. Zapytaliśmy go, jak

ocenia organizację tureckich
mistrzostw świata w porównaniu z tymi imprezami, które
są organizowane w naszym
kraju. – Nie da się ukryć, że
Turcy przewyższają nas pod
względem środków, jakimi
dysponują przy organizacji
takich turniejów. Nie potrafią
jednak tych środków dobrze
wydać i w mojej ocenie nasze imprezy odbywają się na
wyższym poziomie organizacyjnym – usłyszeliśmy w
odpowiedzi.
Dodajmy, że od kilku miesięcy Mieczysław Gołąb jest
członkiem komisji, która zajmuje się m.in. marketingiem
w Europejskiej Konfederacji
Boksu (EUBC). Niewykluczone, że niebawem zostanie
delegowany do Rosji, gdzie
odbędą się Mistrzostwa Europy juniorek i kadetek.
Sternik BKS Concordia
jest też mocno zaangażowany
w organizację Mistrzostw
Unii Europejskiej seniorek,
które odbędą się katowickim „Spodku” (29 maja – 4
czerwca).
PiSk

Zaproszenie dla prezydenta
Prezydent Knurowa Adam
Rams otrzymał pisemne zaproszenie do Komitetu HoZasiadający we
władzach Śląskiego
i Polskiego Związku
Bokserskiego
Mieczysław Gołąb
przekazuje prezydentowi
Adamowi Ramsowi
zaproszenie podpisane
przez Przewodniczącego
Komitetu
Organizacyjnego
Andrzeja Filipka

norowego Mistrzostw Unii
Europejskiej w boksie kobiet.
Impreza odbędzie się od 29

maja do 4 czerwca w katowickim „Spodku”.

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Kamil Danowski (rocznik 2000) ma za sobą kilka
udanych występów w imprezach biegowych. – To młody
chłopak, który ma niezwykły
talent – ocenia Marek Lewczuk, szkoleniowiec knurowskich Sokołów. – Podszedł
do mnie w czasie jednego z
treningów, jaki mieliśmy na
bieżni przy szkole numer 6
i powiedział mi, że wygrał
zawody w bardzo dobr ym
czasie. Przyjrzałem mu się,
porozmawiałem z rodzicami
i zabrałem na zawody. Spisał
się rewelacyjnie, stając na
najwyższym stopniu podium
trzy razy w ciągu jednego
tygodnia, wygrywając między
innymi bieg w Bohuminie,
gdzie pokonał sporą grupę
„pepików” – mówi potocznie
o Czechach knurowski trener.
Nastolatek z K nurowa
rzeczywiście ma „gaz”, co
potwierdził nie tylko za naszą
południową granicą, ale również na krajowych arenach, o

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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sport
Klasa „A” Podokręg Zabrze

KLASA OKRĘGOWA - Grupa I

Trzecie zwycięstwo z rzędu
Takiej serii piłkarze Concordii jeszcze w tym sezonie
nie mieli. Ba. Nie mieli jej również w ubiegłych rozgrywkach.
W minioną sobotę podopieczni
Wojciecha Kempy wygrali
trzeci mecz z rzędu. Po wcześniejszych zwycięstwach nad

Sokołem Wola (4:2) i Tempem
Paniówki (4:1), tym razem było
1:0 na wyjeździe z Leśnikiem
Kobiór. Kolejne zwycięstwo to
oczywiście zasługa całego zespołu, jednak gol padł po dwójkowej akcji Łukasza Spórny
i Jarosława Kupisa. Pierwszy

Wyniki 24. kolejki
Leśnik Kobiór – Concordia Knurów 0:1
0:1 Kupis 35’
Concordia:
Mossakowski, Wieliczko 46’ Ciupka, Mikulski, Sterczek, Gałach,
Tkocz od 53’ Kozdroń, Salwa, Kempa, Spórna, Kupis od 90’
Szlaga, Boroń 73’ Gołębiowski.
Tempo Paniówki – LKS Bełk 1:1, LKS Łąka - Unia Bieruń Stary
2:3, Czarni Piasek – Sokół Wola 1:1, GKS II Katowice – Znicz Jankowice 6:2, Stal Chełm Śląski - Unia Kosztowy 0:0, Pogoń Imielin
– Iskra Pszczyna 0:1, Krupiński Suszec – MKS Lędziny 1:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

24
24
24
24
24
23
24
23
23
24
24
24
24
24
24
23

63
43
41
39
38
35
35
34
34
29
29
29
23
21
19
14

59:8
37:26
53:29
53:38
37:35
38:29
29:29
37:37
28:33
41:44
32:37
32:44
32:56
22:35
33:48
28:63

21 maja Concordia zagra u siebie z Czarnymi Piasek (godz. 17.00).

z nich wypuścił w „uliczkę”
swego kolegę, a ten nie zmarnował sytuacji sam na sam
z bramkarzem i trzy punkty
pojechały do Knurowa.
Przed rundą wiosenną Concordia plasowała się tuż nad
„kreską”. Kilka kolejnych niepowodzeń mogło skutkować
spadkiem na miejsce zagrożone
degradacją. Piłkarze nie tylko
do tego nie doprowadzili, ale
wspięli się już bardzo wysoko,
bo na siódme miejsce. To efekt
sześciu wiosennych zwycięstw,
po których knurowianie nie muszą już oglądać się za siebie.
Piotr Skorupa

Wyniki
Intermarche – PTK Holding 1:1 (0:0)
0:1 T. Nowosielski 12’, 1:1 M. Mularczyk 17’.
LineTrans – Black&Decker 3:0 (2:0)
1:0 R. Struf 4’, 2:0 M. Jurkiewicz 7’, 3:0 G. Witek 14’.
LineTrans – Intermarche 1:4 (1:0)
1:0 M. Jurkiewicz 2’, 1:1 M. Bodzioch 11’, 1:2 M. Mularczyk 14’,
1:3 Ł. Winiarczyk 16’, 1:4 M. Bodzioch 20’.
PTK Holding – Black&Decker 5:2 (3:1)
1:0 M. Wasita 1’, 2:0 M. Wasita 3’k. 2:1 M. Pawlak 4’, 3:1 R.
Sówka 7’, 4:1 M. Wasita 14’, 5:1 R. Nowosielski 17’, 5:2 M.
Pawlak 19’.
Intermarche – Black&Decker 2:0 (0:0)
1:0 M. Mularczyk 13’, 2:0 A. Nakonieczny 18’.
LineTrans – PTK Holding 1:3 (0:1)
0:1 M. Gmyz 1’, 1:1 M. Jurkiewicz 11’, 1:2 M. Wasita 17’, 1:3 R.
Nowosielski 18’.
1.
2.
3.
4.

14

PTK Holding
Intermarche
LineTrans
Black&Decker

3
3
3
3

7
7
3
0

9-4
7-2
5-7
2-10

Na sześć kolejek przed zakończeniem sezonu zakończyła się walka o awans do 4.
ligi. Powód? Iskra Pszczyna
ma już 20 punktów przewagi
nad wiceliderem. W sześciu
mec z ac h można zdobyć
maksymalnie 18 „oczek”,
zatem podopieczni Jana
Żurka mogą już przyjmować
gratulacje.

Wyniki grupy I:
Naprzód Żernica - Orły Bojszów 2:1, Quo Vadis Zabrze -Victoria Pilchowice 1:1, Zryw Radonia - Leśnik Łącza 5:0, Olimpia
Pławniowice - Start Przezchlebie 1:0, Pogoń Ziemięcice - Orzeł
Paczyna 5:0, Naprzód Świbie - KS Bojków 2:1.

Wyniki grupy II:
Jedność II Przyszowice - Drama Kamieniec 1:0, MOSiR Stal
Zabrze - Start Kleszczów 5:1, Górnik II Zabrze - Naprzód Łubie
7:1, Piast Pawłów - Korona Bargłówka 4:3, Kłodnica Gliwice
- UKS Biskupice 0:0, LKS 45 Bujaków – pauza.

stron wpłynęły na nich na tyle
mobilizująco, że w drugiej połowie wreszcie pokazali dobry
futbol, zdobyli cztery gole
odnosząc zwycięstwo.
Śladem Intermarche podążył PTK Holding zdobywając
trzy punkty w meczu z Black&Decker. Ci ostatni stracili
tym samym szanse na zajęcie
miejsca gwarantującego grę
w turnieju finałowym, a w
swoim ostatnim meczu ulegli także Intermarche, które
przypieczętowało awans do
dalszych gier.
O drugie wolne miejsce
w finale zagrały ekipy PTK
i LineTrans. Już w 1. minucie
tego pojedynku podręczni-

Powiększyli przewagę

Prowadzący duet – KS 94 Rachowice i Wilki Wilcza
– pewnie zmierza do klasy okręgowej. Po kolejce numer 24.
oba zespoły powiększyły swą przewagę nad grupą pościgową o
kolejne trzy punkty. Obecnie zespół z Rachowic ma już 17 punktów przewagi nad trzecią drużyną w tabeli, natomiast wicelider
- Wilki wyprzedzają najgroźniejszego rywala w walce o drugie
miejsce Czarnych Pyskowice o punktów siedem.

PiSk

Koniec walki o awans

kowa, dwójkowa akcja duetu
Marcin Wasita – Mirosław
Gmyz zakończyła się golem
tego drugiego. LineTrans wyrównał wprawdzie t uż po
przerwie, ale ostatecznie w
blasku orlikowych jupiterów
lepiej czuli się piłkarze PTK
Holding, wygrywając dwoma
golami. Zwycięstwo pozwoliło tej drużynie zakończyć
zmagania na 1. miejscu, co
jest drugim niespodziewanym sukcesem tej drużyny po
wygraniu marcowego turnieju
o Puchar Prezydenta Miasta
Knurowa.
Czwarty turniej eliminacyjny Orlik Cup 2011 odbędzie się 26 maja, a zagrają w
nim Team Arttelekom, Concordia 95, TKKF Szczygłowice i Soft-Processing FT.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 23. kolejki
Orzeł Stanica - Gazobudowa II Zabrze 1:1, Młodość Rudno Sośnica Gliwice 3:1, Jedność 32 Przyszowice - Społem Zabrze
4:0, LKS 35 Gierałtowice - Czarni Pyskowice 1:2, Ruch Kozłów
- Amator Rudziniec 4:3, Sokół Łany Wielkie - KS 94 Rachowice 0:3,
Zamkowiec Toszek - Gwiazda Chudów 2:2, Wilki Wilcza - Przyszłość
II Ciochowice 3:1.

Wyniki 24. kolejki
Gazobudowa II Zabrze - Wilki Wilcza 1:2, Przyszłość II Ciochowice - Zamkowiec Toszek 2:1, Gwiazda Chudów - Sokół Łany
Wielkie 2:3, KS 94 Rachowice - Ruch Kozłów 2:0, Amator Rudziniec - LKS 35 Gierałtowice 2:0, Czarni Pyskowice - Jedność
Przyszowice 1:2, Społem Zabrze - Młodość Rudno 1:0, Sośnica
Gliwice - Orzeł Stanica 6:0.

grand prix gierałtowic
w szachach
1. Jacek Kamiński (Gliwice)
2. Jerzy Miszczyk (Gliwice)
3. Antoni Prokopczuk (Kędzierzyn-Koźle)
4. Andrzej Reszka (Knurów) 		
5. Jakub Wiaterek (Gierałtowice)
6. Maksymilian Piecowski (Rybnik)
7. Paweł Rosicki (Siemianowice Śl.)
8. Jan Mokrzycki (Zabrze)
9. Gerard Goczoł (Kędzierzyn-Koźle)
10. Dawid Nowak (Knurów)
11. Henryk Kwaśnicki (Gliwice)
12. Henryk Mikosz (Knurów)
13. Piotr Szolc (Zabrze)
14. Zbigniew Wojciechowski (Szczygłowice)
15. Karol Istel (Knurów)
16. Klaudia Wagner (Gierałtowice)
17. Eryk Nowak (Knurów)
18. Kazimierz Podsiadło (Gierałtowice)
19. Jan Kroszka (Gierałtowice)

– 6 pkt
– 6 pkt
– 5 pkt
– 5 pkt
– 4,5 pkt
– 4 pkt
– 4 pkt
– 4 pkt
– 4 pkt
– 4 pkt
– 3,5 pkt
– 3 pkt
– 3 pkt
– 3 pkt
– 3 pkt
– 2 pkt
– 2 pkt
– 2 pkt
– 1 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 2 czerwca o godzinie 16.30 w GOK
Gierałtowice.

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 10 maja:
1. Janusz Myszka 				
2. Czesław Antończyk 			
3. Joachim Makselon
4. Józef Antończyk
5. Jerzy Hadrawa
6. Wojciech Napierała
7. Ryszard Nosiadek
   Grzegorz Tabath 		
8. Henryk Hoinca 		
9. Jan Chwolka 		
10. Alojzy Kopiec

- 2.168 pkt
- 2.148 pkt
- 2.028 pkt
- 2.009 pkt
- 2.006 pkt
- 1.961 pkt
- 1.841 pkt
- 1.841 pkt
- 1.819 pkt
- 1.779 pkt
- 1.615 pkt

Klasyfikacja generalna:
Foto: Waldemar Jachimowski

po golu Tomasza Nowosielskiego „Petekowcy” objęli
nieoczekiwanie prowadzenie.
Dopiero na trzy minuty przed
końcem gry Mateusz Mularczyk zdobył wyrównującego
gola i mecz zakończył się
sprawiedliwym remisem.
W jednym z kolejnych
spotkań zmierzyły się zespoły Intermarche i LineTransu.
Potyczka ta rozpoczęła się od
rzadkiej urody gola Mateusza
Jurkiewicza, który w pełnym
biegu uderzył z woleja w samo
okienko bramki Intermarche.
W tym momencie faworyci
znaleźli się w trudnej sytuacji, jednak przerwa i zmiana

W dziewięciu wiosennych
kolejkach Concordia wywalczyła więcej punktów, aniżeli
w całej rundzie jesiennej. W
pierwszej fazie bieżącego
sezonu knurowianie skompletowali 16 „oczek”, a po sobotnim zwycięstwie w Kobiórze mają już na swym koncie
19 wiosennych punktów.

Klasa „B” Podokręg Zabrze

PTK Holding nadal zaskakuje
Przed tygodniem odbył się
trzeci turniej kwalifikacyjny
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie rozgrywek
piłkarskich Orlik Cup 2011.
W gronie czterech zespołów,
faworytem była najwyżej notowana drużyna Intermarche.
Na otwarcie turnieju jej rywalem był spadkowicz z ligi halowej PTK Holding. Przebieg
spotkania był zaskakujący i
nie odzwierciedlał różnicy aż
trzynastu miejsc w ligowej
tabeli. Faworyci nie mogli
przebić się przez ciasno ustawione szyki obronne rywala,
a na początku drugiej połowy

Poprawili jesienny wynik

Rywale próbują odebrać piłkę Łukaszowi Winiarczykowi

1. Janusz Myszka
2. Czesław Antończyk
3. Wojciech Napierała
4. Ryszard Nosiadek
5. Bernard Musiolik
6. Stefan Dylus
7. Joachim Makselon
8. Dariusz Gołyś
9. Kazimierz Fąfara
10. Jerzy Makselon

- 24.077 pkt
- 23.974 pkt
- 23.128 pkt
- 23.088 pkt
- 22.877 pkt
- 22.803 pkt
- 22.385 pkt
- 22.336 pkt
- 22.097 pkt
- 21.843 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 24 maja o godz. 16.30 w klubie
„Gama”.
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Grand Prix Knurowa w pływaniu

Ambitnie od startu do mety
Kolejna cykliczna impreza
pływacka dobiegła końca.
Rywalizacja o Grand Prix
trwała do ostatniej konkurencji, wyzwalając wśród 98
uczestników wiele pozytyw-

nych emocji. Nie brakowało ambitnej walki i dobrych
wyników. Ważne jest to, że
praktycznie każdy powinien
być zadowolony z udziału w
tej rywalizacji, wszak – jak to

Foto: Agnieszka Rzepa

Dekoracja zespołowa uczniów szkół podstawowych

w sporcie bywa – wygrywają
nieliczni, a zwycięzcami powinni czuć się wszyscy.
Organizatorzy – Sekcja
Pływacka TKKF Szczygłowice oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – tradycyjnie już
przygotowali nagrody nie tylko dla tych, którzy stanęli na
„pudle”. - Zacznijmy od tego,
że na słowa uznania zasłużyli
wszyscy uczestnicy, bowiem
start w tych zawodach wymagał sporego wysiłku – mówi
przedstawiciel organizatorów
Tomasz Rzepa. – Każdy, bez
względu na osiągnięty wynik
otrzymał od dyrektora MOSiR-u Krzysztofa Stolarka
karnet na dwa wejścia na pływalnię, a ponadto każdy mógł
liczyć na drobny upominek od
naszego nowego sponsora,

knurowskiego oddziału Banku
Zachodniego WBK.
Przejdźmy jednak do rywalizacji, bowiem na uwagę
zasługiwała nie tylko walka
o zwycięstwo w klasyfikacji
indywidualnej. Wiele emocji
towarzyszyło też zmaganiom
szkół. Przed ostatnią rundą
cyklu Grand Prix liderem w
tej klasyfikacji była Miejska
Szkoła Podstawowa nr 7. Przewaga nad „Dwójką” wynosiła
25 punktów i jak się później
okazało, nie wystarczyło to do
końcowego triumfu. Ostatecznie puchar trafił do reprezentacji Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2, która wyprzedziła
„Siódemkę” o jeden punkt.
Dodajmy, że w całej edy-

Foto: Agnieszka Rzepa

sport

Najlepsze zawodniczki w jednej
z najmłodszych kategorii wiekowych

cji Grand Prix udział wzięło
ponad dwustu pływaków, a
w roli kibiców – obok najbliższych – wystąpili Piotr
Surówka (zastępca prezydenta Knurowa), Jerzy Pach

Klasyfikacja generalna Grand Prix Knurowa:
- uczniowie klas I – 25 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Agata Marek, 2. Agata Szyrmel,
3. Aleksandra Suchanek, - chłopcy – 1. Przemysław Rozumek, 2. Dominik Szafarczyk, - 25 m
stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Agata Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Agata Szyrmel,
- chłopcy – 1. Dawid Milczanowski, 2. Przemysław Rozumek, 3. Dominik Szafarczyk,
- uczniowie klas II – 25 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska, 2. Maja Namysłowska, 3. Vanessa Janicka, - chłopcy – 1. Damian Godula, 2. Jan Pawlik, 3. Patryk Łowicki, - 25 m
stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska, 2. Vanesa Janicka, 3. Maja Namysłowska,
- chłopcy – 1. Damian Godula, 2. Jakub Erfurt, 3. Patryk Łowicki,
- uczniowie klas III – 25 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Karolina Kaletka, 2. Joanna Bismor,
3. Kamila Wesołowska, - chłopcy – 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3. Oliwier Sikora, - 25 m
stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Karolina Kaletka, 2. Joanna Bismor, 3. Kamila Wesołowska,
- chłopcy – 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3. Karol Rzepa,
- uczniowie klas IV – 50 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Julia Kaczmarczyk, 2. Julia Świstuń,
3. Aleksandra Szyrmel, - chłopcy – 1. Mateusz Kamiński, 2. Dawid Szolc, 3. Maciej Brzozowski,
- 50 m stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Julia Kaczmarczyk, 2. Aleksandra Szyrmel, 3. Julia
Świstuń, - chłopcy – 1. Mateusz Kamiński, 2. Dawid Szolc, 3. Błażej Bęben,
- uczniowie klas V – 50 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Paulina
Bieniek, 2. Kinga Kruszniewska, - chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk, 2. Dominik Romanów, 3. Wojciech Gradowski, - 50 m stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Katarzyna
Durczyńska, 3. Kinga Kruszniewska, - chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk, 2. Dominik Romanów,
3. Wojciech Gradowski,
- uczniowie klas VI – 50 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Wiktoria Musioł, 2. Magdalena Wolny,
3. Maja Dziublińska, - chłopcy – 1. Paweł Sosna, 2. Kacper Przybyła, 3. Maciej Dzindzio, - 50 m
stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Wiktoria Musioł, 2. Magdalena Wolny, 3. Maja Dziublińska,
- chłopcy – 1. Kacper Przybyła, 2. Maciej Dzindzio, 3. Paweł Sosna,
- uczniowie gimnazjum – 100 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Martyna Nowak, 3. Patrycja Sładek, - chłopcy – 1. Krzysztof Hołysz, 2. Jakub Michałów, 3. Fryderyk
Król, - 100 m stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Anna Konieczna,
3. Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1. Mateusz Płowiec, 2. Krzysztof Hołysz, 3. Michał Godula, - 100
m stylem klasycznym – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Jagoda Orlik, - chłopcy
– 1. Dominik Sodel, 2. Michał Wojtaszek, 3. Jan Pacan, - 50 m stylem motylkowym – dziewczęta – 1. Anna Konieczna, 2. Agata Rzepa, 3. Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1. Mateusz Płowiec,
2. Fryderyk Król, 3. Jakub Michałów, - 100 m stylem zmiennym – dziewczęta – 1. Martyna Nowak,
2. Aleksandra Bańbor, 3. Anna Konieczna, - chłopcy – 1. Mateusz Płowiec, 2. Jakub Michałów,
3. Krzysztof Hołysz.

Koszykówka uliczna i hip-hop
dowiskowość oraz umiejętność
pokazania sztuczek i trików,
których celem jest zdezorientowanie, a czasem nawet ośmieszenie przeciwnika.
Wszystkich tych atrakcji nie
zabrakło na Orliku, gdzie systemem każdy z każdym rywalizowało pięć zespołów. - Najlepszym okazał się duet Grzegorz
Sobański – Maciej Soechrich,
który w decydującym meczu
pokonał parę Aleksander Maślanka – Adam Baczyński. Jak
przystało na emocje rodem z
zawodowej ligi koszykówki
NBA, rozstrzygnięcie zapadło
po celnym rzucie w ostatniej
sekundzie meczu. Ciekawostką
turnieju jest udział ciemnoskórego gracza, którym był 17-letni
Oscar Sanny. Jego zespół zajął
trzecie miejsce – powiedział
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Zbigniew Rabczewski, koordynator zawodów.
Sobotni turniej był wstępem do cyklu Grand Prix w
streetballu, którego początek
nastąpi już w czerwcu.
WJ
Foto: MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji zorganizował na
knurowskim Orliku turniej
koszykówki uliczną, która charakteryzuje się grą na wolnym
powietrzu, a najczęściej popisom zawodników towarzyszy
muzyka hip-hopowa. W samej
grze, która swoje pierwsze
kroki stawiała sto lat temu
na nowojorskim Manhattanie, próżno szukać przepisów
gry znanych z tradycyjnej
koszykówki. Gracze rywalizują zazwyczaj w zespołach
złożonych z od 2 do 5 zawodników, grając na jeden kosz,
sami ustalają zasady i orzekają
o ewentualnych przewinieniach. Drużyny zdobywają
rzecz jasna punkty, ale nie te
są w streetballu najważniejsze.
Liczą się przede wszystkim wi-

Po takich akcjach
ręce same składają
się do oklasków

Pływać każdy może
Jerzy Stuhr przed laty
wyszedł na scenę opolskiego
amfiteatru i przekonywał, że
śpiewać każdy może. Obserwując to, co dzieje się w Knurowie, można rzec, że tu pływać każdy może. Dwie kryte

pływalnie, a do tego grupa
osób, która „zaraża” swoją
pasją niemal każdego napotkanego młodego człowieka.
„Zaraża” w pozytywnym tego
słowa znaczeniu, czego efektem jest ponad dwieście osób

(wiceprzewodniczący Rady
Miasta), Joachim Machulik
( przewod niczący Komisji
Sportu) oraz Krzysztof Stolarek (dyrektor MOSiR).

PiSk

biorących udział w zawodach
z cyklu Grand Prix.
Okazuje się, że młodzież
chętnie bierze udział w sportowej rywalizacji. Że „kręci”
ją nie tylko komputer, Internet
czy PlayStation. Że chętnie
podejmuje sportowe wyzwania, że nie stroni od ciężkiej
pracy na treningu.
Poka z ują to n ie t yl ko
działania osób związanych
z Sekcją Pływacką TK K F
Szczygłowice, ale wszystkich
tych, którzy starają się zaproponować młodym mieszkańcom naszego miasta coś
ciekawego. Coś, co ma sens.
Coś, co da radość, satysfakcję,
a przy okazji będzie receptą na
zdrowy styl życia.

Ściągnąć dzieci do piłki
Tytułowe słowa wypowiedział Marcin Brosz założyciel
i prezes Akademii Piłki Nożnej, który gościł na ostatnim
posiedzeniu Komisji Sportu
knurowskiej Rady Miasta.
Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Akademii,
zostali też poinformowani o
problemach, jakie dotykają to
stowarzyszenie oraz planach i
marzeniach na przyszłość.
- Naszym celem od początku działania było ściągnięcie
dzieci do piłki – mówił Marcin
Brosz, któremu towarzyszył
Dariusz Dudek. – Chcemy
poprzez zainteresowanie sportem odciągnąć młodych ludzi
od różnych pokus.
U nas nigdy nie było selekcji. My pracujemy z każdym,
kto się do nas zgłosi. Trenują
u nas nie tylko chłopcy, ale i
dziewczynki. Nie tylko dzieci
wysportowane, ale i z nadwagą. My nie dzielimy dzieci na
lepszych i gorszych. Każdemu
chcemy pokazać, że sport
może być dla nich fantastycznym sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu.
Marcin Brosz podkreślał,
że przed laty, gdy był młodym
chłopcem, w Knurowie dostał
dobrą lekcję życia i dzięki tej
lekcji jest dzisiaj człowiekiem
wykształconym, trenerem z
uprawnieniami, które pozwalają mu pracować w najwyższej klasie rozgrywkowej.
- Nie da się ukryć, że mam
swego rodzaju dług wdzięcz-

ności i chcę go spłacić poprzez
szkolenie dzieci i młodzieży z
Knurowa – kontynuował były
piłkarz Concordii. – Mogę to
robić między innymi dzięki
bardzo dobrej współpracy z
rodzicami. W realizacji naszych planów pomagają nam
obiekty Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Cieszę się i
jednocześnie w imieniu swoim i
moich podopiecznych dziękuję
za to, że przy Orliku powstało
pełnowymiarowe boisko ze
sztuczną trawą, a kluby mogą
z niego korzystać na preferencyjnych warunkach. Pamiętam
nasze początki. Wtedy nie było
nawet Orlika, a my trenerzy
przed rozpoczęciem treningów
wywoziliśmy taczką szkło i
kamienie, które znajdowały się
na starych boiskach.
Prezes Akademii Piłki
Nożnej poinfor mował też
radnych, na co wydawane są
środki finansowe, które stowarzyszenie otrzymuje z budżetu miasta w postaci dotacji.
– Dziękuję za te pieniążki, bo
są bardzo potrzebne w prowadzeniu działalności, z której
korzysta około stu młodych
mieszkańców Knurowa – mówił. – Z tych środków opłacamy m.in. ubezpieczenie, pełną
księgowość i prawnika. Dzięki
dobrej współpracy z rodzicami
dzieci mają swoje stroje, a
muszę podkreślić również to,
że my dbamy nie tylko o rozwój
sportowy, ale również o zdrowie naszych podopiecznych.

Piotr Skorupa

Każdy uczestnik zajęć dwa
razy w roku przechodzi szczegółowe badania lekarskie.
O czym marzy Marcin
Brosz? – O stworzeniu klas
sportowych - odpowiada. - Takich samych, jakie funkcjonowały, gdy ja zaczynałem swoją
przygodę z piłką nożną. To wtedy zdawało egzamin i dzięki takiej pracy z młodzieżą, Knurów
był postrzegany jako kuźnia
piłkarskich talentów. Teraz też
tak może być, bowiem dzieci
są tak samo utalentowane, jak
przed laty, a baza sportowa jest
z roku na rok lepsza.
W pew ny m momencie
spotkania radnych z Marcinem Broszem pojawił się
temat współpracy pomiędzy
APN-em a Concordią. Tej
jednak nie było i nie ma, bowiem już pierwsze rozmowy
przedstawicieli obu klubów
zakończyły się fiaskiem. Nie
da się jednak ukryć, że współpraca jest wskazana, a nawet
konieczna. Bez niej będzie
sporo problemów z wychowaniem następców Jerzego
Dudka, Piotra Jegora, Waldemara Waleszczyka, Józefa
Dankowskiego, Marcina Brosza, Dariusza Dudka, Marcina
Klaczki, Romana Skorupy,
Michała Zielińskiego, Dawida
Gajewskiego, Łukasza Żyrkowskiego. Można by jeszcze
długo wymieniać, ale to już
historia. Teraz czas pomyśleć
o przyszłości.
Piotr Skorupa
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