reklama

20 LAT !!!
Przeglądu Lokalnego

Knurów, ul. Szpitalna 42
G O D Z I N Y O T WA R C I A :
Poniedziałek - Sobota: 8.00 - 21.00
Niedziela: 10.00 - 20.00
wody mineralne
Potok Górski
1,5L

0/99but.

Ryż biały
Reva

1/69szt
329/ szt

pasztet Wiejski

929/ kg

DODATEK JUBILEUSZOWY
WEWNĄTRZ NUMERU

Lody Adelie,
różne smaki 1L

POLECAMY WYROBY Z NASZEJ WĘDZARNI !!!
12 maja 2011 r. Nr 19/2011 (949)
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Prawdopodobnie
instalacja elektryczna
dała początek
pożarowi, jaki wybuchł
nocą z soboty na
niedzielę w domu przy
ul. Szymanowskiego

Foto: miasto Knurów.pl

1,50

Knurów. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń

Knurowianka skończyła sto lat

strona 7

na poddaszu

Foto: miasto Knurów.pl

Nasza
„omka”

OGNISTA NOC
str.

3

W towarzystwie licznej,
pięciopokoleniowej rodziny
i oficjalnych gości
Zofia Kowol świętowała
swoje 100. urodziny
informacja własna wydawcy

Olimpijczyk
9 771232 487112

19

na medal

WIOSNA 2011

szczegóły
na stronie

11

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

aktualności
20 lat z „Przeglądem”

Od trzeciego numeru
Czesław Pokładek należy do naszych najbardziej
wytrwałych Czytelników. Mało tego – w swoim domu ma
archiwum „Przeglądu...”

Foto: Dawid Ciepliński

Gierałtowicki Urząd Gminy
wprowadził system powiadamiania
SMS-ami o niebezpieczeństwach.
Każdy, kto zarejestruje się w systemie, będzie ostrzegany bezpłatnymi
esemesami o zagrożeniach:
* meteorologicznych III stopnia (intensywne opady, burze, grad
silny wiatr);
* hydrologicznych III stopnia
(przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych);
* ogłoszonych na terenie gminy

Na coroczne spotkanie z okazji Dnia Hutnika zaprasza serdecznie
wszystkich byłych pracowników Koksoremu prezes Stowarzyszenia Byłych
Pracowników PRUG Koksorem – Edward Wosz. Spotkanie odbędzie się 13
maja o godz. 16.30 w lokalu „Kosmos” w Knurowie.

Knurów. mg-2 zaprasza

Koncert Wielkanocny

Na terenie gminy Gierałtowice odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. To okazja, by pozbyć się niepotrzebnych
pralek, lodówek, telewizorów bądź innych elektrośmieci



/bw/

Na Dzień Hutnika

Pozbądź się elektrośmieci
Urząd Gminy Gierałtowice organizuje zbiórkę komunalnych odpadów niebezpiecznych takich jak:
pozostałości farb, lakierów, klejów,
środków do konserwacji drewna,
dezynfekcyjnych, owadobójczych i
ochrony roślin, rozpuszczalników,
olejów silnikowych, smarów oraz zużyte opakowania po wymienionych
odpadach (z tworzyw sztucznych i
metalu), świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry rtęciowe
oraz inne odpady zawierające rtęć,
zużyte filtry samochodowe (olejowe,
paliwowe, powietrzne).
Odpady należy dostarczyć do
specjalnego pojazdu w następujące
miejsca:
• Gierałtowice: 12.05.2011 r.

pogotowiach i alarmach przeciwpowodziowych.
Aby skorzystać z możliwości
systemu, należy wypełnić specjalny
formularz zgłoszeniowy. Można go
pobrać ze strony internetowej www.
gieraltowice.pl lub w Urzędzie
Gminy - w biurze podawczym oraz
w pokoju nr 112. Wypełniony dokument należy dostarczyć z powrotem
do urzędu (pok. nr 112).

Zaproszenie

Gmina Gierałtowice

Niebezpieczne odpady
też zabiorą

SMS ostrzeże
przed zagrożeniem
Wichura, gradobicie lub groźba powodzi?
Dowiesz się zawczasu i zdążysz zareagować,
jeśli skorzystasz z możliwości SMS-owego
ostrzeżenia

Czas leci – „Przegląd Lokalny” ma
już 20 lat. I – co najważniejsze – od 20
lat ma wiernych Czytelników. Niektórzy z nich nie tylko regularnie czytają
„Przegląd...”, ale z kronikarską pasją
gromadzą wszystkie zakupione egzemplarze w swoich domowych archiwach.
Szczygłowiczanin Czesław Pokładek ma
niemal wszystkie wydania „Przeglądu”
– oprócz dwu pierwszych, bo naszym
Czytelnikiem został „dopiero” przy trzecim numerze. Wszystkie chronologicznie ułożone, każde wydanie w osobnej
foliowej koszulce. – Odkładałem kolejne
numery, interesowało mnie to – mówi
pan Czesław – To w końcu nasza pierwsza gazeta knurowska. Zawsze można
zajrzeć, przypomnieć sobie, co kto
obiecywał i czego nie zrobił. Po drugie
– są tam zdjęcia moich wnuków. Raz na
jakiś czas wyciągam te stare numery i
przeglądam.
Z tego, co nam wiadomo, przeglądowych kolekcjonerów jest więcej. Wszyst- Zawsze można do Przeglądu zajrzeć i zobaczyć, co kto
kich pozdrawiamy i dziękujemy!
MiNa obiecywał i czego nie zrobili - śmieje się czesław Pokładek

W ramach akcji zbierany będzie
sprzęt AGD (pralki, lodówki, piecyki), RTV (radia, telewizory, hi-fi), i
biurowy, komputery oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne.
Odpady należy dostarczyć do
specjalnego samochodu w następujących miejscach:
• Gierałtowice: 12.05.2011 r. w
godz. 9:30-17:30 - plac targowy przy
ul. Targowej (obok biblioteki);
• Przyszowice: 13.05.2011 r. w
godz. 9:30-17:30 - plac przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
przy ul. K. Miarki 1;
• Chudów: 18.05.2011 r. w godz.
9:30-17:30 - parking obok remizy
OSP Chudów przy ul. Szkolnej 54;
• Paniówki: 19.05.2011 r. w godz.
9:30-17:30 - parking przy domu
katechetycznym przed „Parkiem
Joanny”.
Zużyty sprzęt o dużych gabarytach (np. pralka, lodówka, telewizor), którego dowóz do miejsca
zbiórki może stanowić trudność,
należy wystawić przed posesją tylko w godzinach trwania zbiórki.
Co ważne, zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego nie
będzie w tym roku przeprowadzana
wraz ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych. Nie ma więc co czekać,
tylko niepotrzebne, zużyte sprzęty
oddać w ramach najbliższej akcji.
Dodatkowych informacji udziela
Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice (tel.  32
30 11 390, 32 30 11 391 lub 32 30
11 392).

Gieałtowice

w godz. 13:30-17:30 - plac przy ul.
Targowej (obok biblioteki);
• Przyszowice: 12.05.2011 r. w
godz. 9:00-13 - plac przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
przy ul. K. Miarki 1;
• Chudów: 18.05.2011 r. w godz. 913 i 19.05.2011 r. w godz. 13:30-17:30
- parking obok remizy OSP Chudów
przy ul. Szkolnej 54;
• Paniówki: 18.05.2011 r. w
godz.13:30-17:30 i 19.05.2011 r. w
godz. od 9-13 - parking przy domu
katechetycznym przed „Parkiem
Joanny”.
Odpady inne niż wymienione
(np. azbest) nie będą odbierane.
I w tym przypadku wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat
Ochrony Środowiska UG Gierałtowice.

15 maja w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej odbędzie się
koncert wielkanocny przygotowany przez społeczność Miejskiego Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Knurowie. Młodzież MG-2 oraz
nauczyciele zapraszają do wspólnego śpiewania i społecznego integrowania
się, a także do refleksji nad jakością życia i ludzkiej godności. Początek
koncertu o godz. 18.00.
MiNa

informacja własna

/b/

Przyszowice

Majówka przy zamku
Dobrą muzykę, smakołyki i mnóstwo
niespodzianek obiecują organizatorzy festynu
w Przyszowicach. Zabawa w sobotę
Do parku przy zamku zapraszają Towarzystwo Miłośników
Przyszowic, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Gminna
Biblioteka Publiczna.
Na godz. 16.30 zaplanowano
otwarcie ekspozycji pt. „Pałac
miejscem wystaw”. Chwilę później
parkową sceną zawładną muzycy

i śpiewacy. O godz. 18 na scenie
pojawi się zespół RAM.
Będzie czego posłuchać, ale
też i zjeść. Organizatorzy polecają
przyszowicki kołocz, kartof lane
placki i kiełbaski z rożna.
No i mnóstwo niespodzianek.
Ale o tym już wspomnieliśmy...
/bw/
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aktualności
Knurów. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń

Knurów

Promile usypiają za dnia

Ognista noc na poddaszu

Foto: www.miasto.knurow.pl

Prawdopodobnie instalacja elektryczna dała początek
pożarowi, jaki wybuchł nocą z soboty na niedzielę w domu
przy ul. Szymanowskiego

Akcja gaśnicza trwała cztery godziny
O pożarze powiadomił stra- Rozprzestrzenianiu się płomieni
żaków właściciel budynku, który sprzyjały też drewno i trociny dowracając nocą z pracy, zobaczył, co cieplające poddasze, ulokowane w
się dzieje.
szczycie dachu, do którego nie było
Płonęło poddasze. Ogień roz- w ogóle dostępu.
przestrzeniał się stosunkowo szybko
Prawdopodobnym zarzewiem
– konstrukcja domu jest drewniana, pożaru była instalacja elektryczna.
w dodatku na zewnątrz budynek jest Wszystko rozpoczęło się od miejsca,
pokryty panelami plastikowymi. w którym budynek jest podłączony

do sieci energetycznej.
- To była instalacja starego typu,
z drutami aluminiowymi zamiast
miedzianych – informuje dowodzący akcją kpt. Dariusz Kędzierski z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie. – Gaszenie rozpoczęliśmy
około godz. 4 nad ranem, przed 8
rano opuściliśmy miejsce zdarzenia.
Działania były utrudnione, ponieważ
działaliśmy „pod napięciem” – w
instalacji elektrycznej na zewnątrz
budynku ciągle jeszcze był prąd
niskiego napięcia. Energetycy dojeżdżali z Gliwic, potrzebowali na to
trochę czasu. Decyzję o rozpoczęciu
gaszenia podjąłem na własne ryzyko.
Szczęśliwie wszystko skończyło się
dobrze.
Płomienie strawiły nie tylko
górną część poddasza, ale w pewnym
stopniu także jego część użytkową.
Zniszczeniu uległ dach budynku.
Na szczęście nikomu nic się nie
stało – mieszkańcy zdążyli na czas
opuścić dom.
MiNa

Pomoc przyjdzie z nieba

Knurów

informacja własna

Puszkina. Strażnicy dostarczyli go
do domu.
Nazajutrz, też po południu, patrol straży przewiózł do szpitalnej
izby przyjęć kolejnego mężczyznę,
który w stanie upojenia alkoholowego potrzebował lekarskiej pomocy.

/b/

Knurów

Nocne awantury

Trzykrotnie w minionym tygodniu strażnicy
miejscy i policjanci interweniowali wzywani
w nocy
W poniedziałek tuż przed północą udali się na ul. Zwycięstwa. Na
miejscu pouczyli osoby zakłócające
ciszę nocną poprzez puszczanie zbyt
głośnej muzyki w... samochodzie.
Tej samej nocy, ale około godz.
2.00 patrol interweniował w mieszkaniu przy ul. Spółdzielczej. Doszło

tam do głośnej awantury rodzinnej.
Strony pouczono.
Do kłótni rodzinnej doszło też w
mieszkaniu przy ul. Książenickiej. I
tym razem funkcjonariusze uspokoili
sytuację. Zdarzenie miało miejsce w
sobotę o 2.00 nad ranem.

/b/

Knurów

W poniedziałek, 9 maja około godz. 11 na ulicy Kosmonautów doszło
do wypadku. Nieznany sprawca kierujący nieustalonym pojazdem potrącił
rowerzystę. Poszkodowany 62-latek trafił do szpitala. Policja apeluje – wszystkie osoby, które były świadkami tego nieszczęśliwego zdarzenia proszone
są o kontakt i pomoc w ustaleniu szczegółów. Nr. tel. Komisariatu Policji w
Knurowie: 32 337 25 00.

Jest mniejszy i szybszy od Mi-2, posiada większą moc,
a w razie awarii może lecieć na jednym silniku. Mowa
o najnowocześniejszym śmigłowcu Eurocopter EC 135, który
trafił do gliwickiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
tocysternach i zbiornikach każdego
śmigłowca. Później wysypały się
inne usterki. Największym problemem był jednak fakt, że śmigłowce
starego typu nie są przystosowane do
lotów nocnych. Mogą latać między
godz. 8.00 a 18.00.
Nowoczesny śmigłowiec spełnia
wszystkie wymagania. Wyposażony
został w aparaturę ratującą ludzkie

W piątek przed południem patrol Straży Miejskiej zmuszony był
przewieźć do izby przyjęć szpitala
mężczyznę, który w stanie upojenia
alkoholowego leżał na placu zabaw
przy ul. Mieszka I.
W sobotę po południu pijany
pan zasnął na gołej ziemi przy ul.

Świadkowie poszukiwani

Gliwice. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z nowoczesnym śmigłowcem

To jedna z 23 maszyn, które od
2009 roku trafiają do stacji LPR w
kraju i jedyna tego typu w naszym
regionie. Zastąpiła dobiegający 30
lat Mi-2. Wysłużony helikopter już
w ubiegłym roku zaczął sprawiać
problemy. Najpierw miał przymusowy postój z powodu zastrzeżeń co
do jakości paliwa. Loty zawieszono
do czasu sprawdzenia paliwa w au-

Nadmiar alkoholu ścina z nóg. W ubiegłym
tygodniu przekonało się o tym trzech panów,
których trzeba było dobudzić się za dnia
w publicznych miejscach miasta

MiNa

reklama

życie (respirator, defibrylator, pompy
infuzyjne, ssaki, deskę ortopedyczną) i zestaw leków. Jego gabaryty
pozwalają lądować w różnych warunkach.
Eurocopter przyleciał do Gliwic
z bazy w Szczecinie. Kosztował 21
mln zł i został sfinansowany przez
Ministerstwo Zdrowia.
/pg/

Dziękczynienie za dar beatyfikacji

Chciał

podgrzać zupę?

Młodzież Knurowa w hołdzie Błogosławionemu
Janowi Pawłowi II

W sobotę około godz. 20 nieznany sprawca zbił szybę jednej z
altanek na terenie ogródków działkowych przy ul. Szpitalnej i skradł
stamtąd butlę z gazem. Straty właściciela to 200 zł.

• Miejskie Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II z siedzibą
w Knurowie

Ostry pies

• Miejskie Gimnazjum nr 3

MiNa

Patrol Straży Miejskiej ukarał
mandatem mieszkańca Szczygłowic, który wyprowadzał swojego
psa bez smyczy. Według zgłoszenia, które otrzymali funkcjonariusze, czworonóg atakował dzieci i
inne psy.

/b/

• Miejskie Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Reja

• Miejskie Gimnazjum nr 4
• Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie

Kościół parafialny pw. Świętych Cyryla i Metodego
w Knurowie
17 maja 2011 r., godz. 19.00
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aktualności
Wspólna akcja PCK i sieci marketów

Personalia

Co minutę w Polsce potrzebny jest litr krwi. W większości
polskich szpitali jej brakuje, więc każda kropla jest na wagę złota.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie Polski Czerwony Krzyż
i Grupa Muszkieterów po raz czwarty zbierają krew dla Polski

Tydzień temu rozpoczęliśmy
prezentację dzielnicowych
knurowskiej policji. Dziś – ciąg dalszy

Muszkieterowie ruszają
po krew dla Polski
Tegoroczna edycja akcji „Zbieramy krew dla Polski” rozpoczęła sie 5
maja. Potrwa do początku
października. Podobnie jak
to było w poprzednich latach specjalne ambulanse
pojawią się przed sklepami
Intermarché i Bricomarché.
Na krwiodawców czekać
będą pracownicy publicznej
i wojskowej służby zdrowia
oraz wolontariusze PCK.
- Przed naszym supermarketem akcja odbywać się
będzie 25 czerwca – mówi
Izabela Peszel, dyrektor
Intermarché w Knurowie.
– Warto zachować tę datę
w pamięci. Oddanie krwi to tylko
kilkanaście minut, a dla kogoś, kto
otrzyma ją w darze, może oznaczać
to całe życie.
W tym roku Grupa Muszkieterów postanowiła podarować krwiodawcom i uczestnikom akcji edukacyjnych profesjonalne apteczki
samochodowe. Będzie je można
wygrać. Na dwa sposoby. Osoby, które oddadzą krew w miastach, gdzie
zostaną zorganizowane zbiórki krwi,
będą mogły wziąć udział w losowaniu. Apteczki będą też nagrodami w
rodzinnym konkursie na plakat proinformacja własna

mujący kampanię „Zbieramy krew
dla Polski”.

- Współudział w akcji poboru
krwi nie będzie jedyną formą działalności prospołecznej naszego Intermarché - zapewnia dyrektor Peszel.
– Tak jak przed rokiem przyłączymy
się do akcji bezpłatnych badań mammograficznych prowadzonych przez
Instytut Onkologii w Gliwicach. Na
naszym parkingu ponownie stanie
nowoczesny mammobus. Rok temu
sprawdził się znakomicie – z badań
skorzystały dziesiątki pań.
Dyrekcja supermarketu zapewnia, że chęci do wspierania różnych
lokalnych inicjatyw nie traci. Przy-

pomina przedświąteczne Konwoje
Muszkieterów, dzielące dary dla
podopiecznych placówek
środowiskowych i Caritas.
Także festyny parafialne, do
których dokładają znaczącą
„cegiełkę”, oraz atrakcyjne
imprezy – m.in. turnieje
koszykówki ulicznej, zjazdy zabytkowych pojazdów
– które dobrze zapisują się
w pamięci knurowian.
- Działalność komercyjna nie wyklucza aktywności
prospołecznej – mówi dyrektor Izabela Peszel. – Pamiętamy o tym starając się
dołożyć wartościową cząstkę
w życie miejskiej społeczności.

Poznaj swojego
dzielnicowego
Być może nasze życie będzie się
toczyć na tyle spokojnie, że interwencja dzielnicowego czy też jego
rada nie będzie nam nigdy potrzebna. Jednak podobno strzeżonego
Pan Bóg strzeże, toteż 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.
Chcąc telefonicznie skontaktować się ze swoim dzielnicowym,

Dzielnica nr 709

Budujący dom w Smolnicy
właściciele posesji nie zdążyli
ogrodzić swojego terenu. Znacznie
ułatwiło to kradzież nieznanemu
sprawcy, który w miniony poniedziałek wyniósł stamtąd... 25 m
siatki ogrodzeniowej. Straty gospodarzy wyniosły 925 zł. Komuś
widocznie bardzo zależy na tym,
aby nadal nie było tam ogrodzenia.

mł. asp. Robert POTERA
tel. służb.: (032)337-25-04

Dzielnicowi,
czyli
Dzielnica nr 710
mł.asp. Ireneusz NOWOŻYCKI
tel. służb.: (032)337-25-06
ulice: 26 Stycznia, Dywizji
Kościuszkowskiej, Lotników, Marynarzy,
Piłsudczyków, Witosa;
MSP nr 9, MG nr 3;

Smolnica

Nie
ogrodzili

Oto kolejni mundurowi pierwszego kontaktu z Komisariatu Policji w Knurowie:

ulice: Legionów, Saperów, Sikorskiego
(Gen. Sikorskiego), Szpitalna - od ul.
Kosmonautów, Ułanów;
Zespół Szkół im. Paderewskiego
- ul.Szpitalna 25, Zespół Szkół ul.Szpitalna 29;

/bw/

Szczegółowe informacje o
akcji „Zbieramy krew dla Polski” są dostępne na stronach
www.pck.pl i www.muszkieterowie.pl.

najłatwiej dzwonić pod numer
komisariatu (tel. 32 3372500), następnie policjant dyżurny połączy z
właściwym dzielnicowym. Ponadto
już lada dzień na knurowskim komisariacie zostaną wprowadzone
formularze kontaktu ułatwiające
przepływ informacji między mieszkańcami a dzielnicowymi.

Posterunek Policji w Pilchowicach
Telefon: (032)333-21-58
mł. asp. Piotr SŁOWIŃSKI
Rejon sołectw:
Wilcza i Kuźnia Nieborowska

Posterunek Policji w Pilchowicach
Telefon: (032)333-21-58
mł. asp. Tomasz GÓRAK
Rejon sołectw: Pilchowice i Stanica

MiNa

Wygraj bilet na koncert Bryana Adamsa!
Potrafisz grać na gitarze, śpiewać i jesteś fanem muzyki
Bryana Adamsa? Jeśli tak, to masz sporą szansę
pojechać na czerwcowy koncert kanadyjskiego
piosenkarza w Rybniku. Za darmo...
Sposób na zdobycie biletu wydaje się prosty. Wystarczy nagrać jeden z utworów artysty lub jego fragment we
własnej interpretacji, a następnie rezultat swojej pracy
dostarczyć na podpisanej przez siebie imieniem i nazwiskiem płycie CD lub DVD do wydziału promocji i informacji w rybnickim Urzędzie Miasta. Wszystkie nagrania
zostaną później umieszczone w serwisie YouTube, po
czym będą oceniane przez członków jury i internautów.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a niepełnoletni uczestnicy muszą dodatkowo dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna. Prace należy przesyłać



tylko do 19 maja.
Do wygrania są cztery bilety (miejsca na płycie
stadionu w sektorze A pod sceną), a ponadto dwa bilety
otrzyma ten z uczestników, którego praca zostanie najwyżej oceniona przez internautów. Na wyniki konkursu
będziemy musieli poczekać do 31 maja.
Koncert odbędzie się w poniedziałek 13 czerwca
na stadionie miejskim. Więcej informacji o samym
koncercie można znaleźć na stronie internetowej www.
bryanadams.com.pl.
Oprac. DC
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Gliwice. Udana promocja knurowskiej placówki

Filmik o bibliotece
robi furorę

Knurów w dziesiątce

Foto: Przemysław Sosna/ fotoAS

Najbardziej przyjaznym dla biznesu miastem w Polsce
jest Krosno – wynika z rankingu przygotowanego przez
Newsweek. Na 10. miejscu znalazł się Knurów

Jednym z największych atutów Knurowa jest dogodny układ
komunikacyjny - bliskość skrzyżowania autostrad A-1 i A-4
Jak zastrzegają twórcy klasyfika- Dąbrowa Górnicza – na 2 pozycji,
cji, ranking był skierowany głównie trzecie miejsce „na podium” zajęły
pod kątem potrzeb średnich przed- Gliwice. Za Knurowem znalazło się
siębiorstw, a nie wielkich koncernów 12 miast z naszego województwa.
czy korporacji.
Co znamienne, nie najlepiej w ranAnkiety rozesłali do 107 miast. kingu wypadły duże miasta. Poznań
Uzyskali 74 odpowiedzi (z dużych znalazł się na 59. miejscu, a Kraków
miast nie udzieliły ich m.in. Warsza- na 69. To skutek przede wszystkim
wa, Katowice i Gdańsk).
wysokich kosztów prowadzenia dziaKnurów został sklasyfikowany łalności gospodarczej. Wysokie ceny
na 10. miejscu. Zaledwie o punkt lokali, wyższe niż w małych ośrodkach
lepsze było Bielsko-Biała, o pięć koszty gruntu czy usług dla biznesu
– Nowy Sącz. Z miast wojewódz- – to czynniki, które ciągnęły polskie
twa śląskiego najwyżej znalazła się „polis” w dół zestawienia.

Ranking Newsweeka

1.
Krosno – 1010 pkt.
2.
Dąbrowa Górnicza – 1009
3.
Gliwice – 976
4.
Opole – 952
5.
Elbląg – 946
6.
Tarnów – 938
7.
Skierniewice – 924
8.
Nowy Sącz – 914
9.
Bielsko-Biała – 909
10. Knurów – 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.
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Dobry impuls

- Cieszymy się i czujemy satysfakcję – skomentował pozycję
K nurowa w ran kingu sek retarz
miasta Piotr Dudło. – Mamy 63 ha
terenów pod inwestycje, które można zagospodarować. Liczymy, że to
zestawienie zwróci uwagę potencjalnych inwestorów na nasze miasto i
możliwości, jakie im oferujemy.
Urzędnicy nie zamierzają czekać na efekty z założonymi rękoma.
Przygotowują się do akcji promocyjnej pod hasłem „Knurów – zawsze po
drodze”. Chcą rozreklamować tereny
inwestycyjne poprzez przeprowadzenie na terenie kraju kampanii w
mediach, internecie, za pomocą sieci
bilbordów i ekranów LED, a także
poprzez udział w targach ofert inwestycyjnych. Łączny koszt projektu
ma wynieść 390 tys. zł. Z tej kwoty
tylko 15 proc. (60 tys. zł) miałoby
pochodzić z budżetu miasta, reszta
(85 proc., czyli 330 tys. zł) – z dofinansowania ze środków unijnych.
Miasto stara się o te pieniądze.

Kryteria punktacji

/bw/

Twórcy rankingu pod uwagę wzięli 28 kryteriów. Najwięcej
punktów przyznawali za wskaźniki o największym znaczeniu dla
rozwoju przedsiębiorczości – m.in. ceny gruntów, stawki podatków (w punktacji od 1 do 74). Maksymalnie 50 pkt. można było
uzyskać w grupie drugiej kryteriów, uznawanych za nieco mniej
istotne od poprzedniej. W trzecim „pakiecie” kryteriów znalazły
się te, które są najmniej ważne dla biznesu i na które samorządy
mają ograniczony wpływ.
Z punktu widzenia biznesu korzystne były – dajmy na to – niskie ceny gruntu czy wynajmu powierzchni biurowej, natomiast
wysoki wskaźnik wydatków budżetowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Brano pod uwagę też m.in. liczbę działających
kancelarii notarialnych, szkół językowych, firm księgowych, ale
także płace, stopę bezrobocia i czas oczekiwania na... rozprawę
sądową.
W infrastrukturze najlepiej oceniano drogi (np. 70 pkt.
– autostrada, 35 pkt. – fragmenty dwupasmówki, 10 pkt. – autostrada).

Filmik pt. „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć
o bibliotece”, promujący knurowską placówkę
zrobił furorę podczas seminarium z okazji 5-lecia
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
Występ Music Joy był świetną promocją działalności
knurowskiego Centrum Kultury

Uroczystości odbyły się w miniony czwartek w gliwickim Starostwie
Powiatowym. Miejską placówkę
z Knurowa reprezentowały Sonia
Wolnica – wicedyrektor Centrum
Kultury, i kierownik MBP Brygida
Dreślińska.
Filmik, którym pochwaliła się
biblioteka, zaskoczył zebranych.
- Pozostałe biblioteki przygotowały tradycyjne prezentacje, my
przedstawiliśmy coś zupełnie innego.
Zrobiło to ogromne wrażenie zarówno na przedstawicielach Biblioteki
Śląskiej, jak i powiatowych bibliotek.
Usłyszeliśmy, że jest to prezentacja
na miarę nie XXI, a XXII wieku.
Jestem bardzo szczęśliwa, że ten

nowatorski pomysł na prezentację
biblioteki tak dobrze został odebrany
– nie kryje zadowolenia kierownik
Dreślińska.
Knurów tego dnia zaprezentował
się również od strony artystycznej. W
czasie seminarium piosenki Agnieszki Osieckej w krótkim programie
„Nie spoczniemy” zaprezentował
zespół wokalny „Music Joy”, działający przy knurowskim Centrum
Kultury. Również występ młodych
i utalentowanych podopiecznych
Agnieszki Witomskiej przypadł do
gustu gościom seminarium, którzy
nagrodzili artystki burzą oklasków.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Knurów. Festiwal nauki

Balon wystartował
i... spłonął
Badania wody, ekologiczny teleexpres, pokazy
origami, a nawet familiada znaczyły Festiwal
Nauki w gimnazjalnej „Dwójce”
Festiwal odbył się w ramach
unijnego projektu pt. „Aktywny
w szkole – aktywny w życiu”. Dla
uczestników przygotowano sporo
ciekawych atrakcji, m.in. wykładowi o wodzie towarzyszyły badania
– każdy mógł sprawdzić, co pijemy.
Nie brakło chętnych do zweryfikowania... siły swojego głosu.
Największą ciekawość wzbudziło puszczanie balonów skonstruowanych przez uczniów. Największy wystartował, po czym
– ku zaskoczeniu jednych, a uciesze
innych – spłonął.
Oprac. b

Foto: Archiwum MG-2

Ranking miast przyjaznych biznesowi według Newsweeka

reklama



Foto: Archiwum MP-7

rozmaitości
Zabrze. Zaproszenie na road-show Planetarium

Zabawa
nie z tej Ziemi

Podróże w czasie i do centrum galaktyki,
poznanie tajników astronomii i moc
nieziemskich atrakcji obiecują twórcy
Planetarium – ekscytującego połączenia
kosmicznej zabawy i nauki

Zarówno dzieci, jak i autor bajek będą mile wspominać spotkanie w Knurowie

Knurów. Autor bajek w przedszkolu

Zaproś krówkę na majówkę
Wiesław Drabik, autor dziesiątek bajek dla dzieci, był
gościem przedszkolaków „Siódemki”. Bajkopisarz
recytował malcom swoje najnowsze i ulubione utwory
Twórca „Wielkiej zady my z
Mikołajem”, „Zwierzaczka”, czy
opowiastki „Gdzie zginęła kurka z
wiejskiego podwórka?” przybył do
Miejskiego Przedszkola nr 7 w ubiegłą środę. Został przyjęty z radością.
Dzieci przygotowały się starannie
na tę wizytę. Na „dzień dobry” zaprezentowały gościowi rymowanki
zaczerpnięte z jego książek.
reklama



Rewanż był równie miły. Pan
Wiesław ze swadą i humorem przytoczył opowiastki i fragmenty swoich
bajek. Nie obyło się bez konkursu.
Zwycięzca otrzymał książkę z autografem bajkopisarza. Nie był to
jedyny tego dnia złożony przezeń
podpis – maluchy skrzętnie skorzystały z okazji i wyprosiły imienne
dedykacje.

Autor też nie wyjechał z Knurowa z pustymi rękoma. Zabrał ze
sobą miłe wspomnienia i upominki
w ykonane własnoręcznie przez
dzieci.
Spotkanie odbyło się przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie.
Violetta Jaworska, b

Projekt Planetarium to prezentacja wiedzy o kosmosie. W sposób
tradycyjny i interaktywny. Pojawi
się w 9 polskich miastach. Inauguracja w sobotę, 14 maja, przed
Centrum Handlowym Platan.
Na 600 m 2 pomieszczą się cztery obszary: Starożytność, Wielcy
Badacze Wszechświata, Współczesny Świat – 20 lat z teleskopem
Hubble’a oraz Future – kolonizacja
kosmosu. Każdy bogaty w fakty,
filmy i aplikacje multimedialne
oraz repliki i trójwymiarowe modele dotyczące kosmosu, astronomii
i astrologii.
Będą repliki promów i pojazdów kosmicznych, sarkofagu, teleskopów, model Układu Słonecznego, do tego wystawa z przeciekawą
tematyką – od mitologii, poprzez
czytanie z gwiazd, po astrologię i
przepowiadanie przyszłości.
Po raz pierwszy w Polsce prezentowana będzie m.in. produkcja
w reżyserii Thomasa Lucasa pt.:
„Black Holes: the Other Side of

Infinity”, pokazująca animację
formowania się wszechświata, narodziny i śmierć gwiazd, zderzenia
galaktyk, czy też czarne dziury.
Dzieciom spodoba się „The Zulu
Patrol: Under the Weather”, produkcja zdradzająca tajniki różnych
rodzajów pogody.
Materiały zostały udostępnione
m.in. przez NASA i Centrum Badań
Kosmicznych.
Planetarium w Zabrzu będzie
prezentowane do 5 czerwca. Potem
uda się kolejno do Wrocławia,
Gdańska, Łodzi, Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy i Katowic.
Planetarium otwarte będzie
od 14 maja do 5 czerwca, 7 dni
w tygodniu, w godzinach 11-19.
Wstęp na wystawę jest bezpłatny
zarówno dla osób indywidualnych
jak i wycieczek grupowych. Przy
wizytach grup zorganizowanych
konieczna rezerwacja pod numerem: 503 679 606.
/bw/

informacja własna
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Nasza „omka”
Knurowianka skończyła sto lat

W towarzystwie licznej, pięciopokoleniowej rodziny i oficjalnych
gości Zofia Kowol świętowała swoje 100. urodziny
Mówią o niej „nasza omka”. Dzieci, 4 wnucząt, 11 prawnucząt i 4 praprawnuczków. Jeśli do tego doliczyć
żony i mężów potomstwa Zofii Kowol, robi się naprawdę spora gromada.
Wiele z nich mieszka z Knurowie, na
jednym placu przy ul. Matejki, albo
w pobliżu. Pozostali dojechali, aby w
czwartek, 5 maja wspólnie świętować
setne urodziny pani Zofii.
Z życzeniami jubilatkę odwiedzili
także prezydent Adam Rams, kierownik USC Barbara Bismor, przedstawiciele ZUS. Było co świętować, w
końcu nie każdemu udaje się dożyć
takiego wieku.
- Odkąd pamiętam babcia nigdy
nie narzekała, często się śmiała
– mówił w dniu urodzin swojej omki

jeden z wnuków. To pewnie jedna z
tych cech, która pozwoliła pani Zofii
na długie życie. No i siła, psychiczna
i fizyczna. - Mama od zawsze była
wyrobiona fizycznie, miała krzepę,
bo też życie to na niej wymuszało
– mówi córka, Euralia. – Najmłodsza
z jedenaściorga rodzeństwa, była pracowita od samego początku. Wyniosła
to z domu.
Zofia, z domu Dzida, po
wyjściu za mąż za Józefa Kowola
w 1933 roku, wraz z nim zamieszkała w Knurowie. Zakupiła
parcelę przy ul. Matejki. Kiedy
mieli się zabrać do budowy
dużego domu, wybuchła wojna.
Pan Józef poszedł do wojska, materiał budowlany konfiskowano

– był potrzebny do budowy schronów.
Mimo wszystko Zofia, mając pod
opieką dwójkę dzieci, wybudowała
dom. Ukończyła go jeszcze przed
końcem wojny.
W 1947 roku w wypadku na kopalni zginął jej mąż. – Rodzice mieli
gospodarstwo, 25 gęsi, 7 kóz, pole.
Kiedy zmarł tato, ludzie mówili, że

Z życzeniami do Zofii Kowol przybył także prezydent
Knurowa
i Benedykt. Znajdowała dzin też tańczyła, na wózku, z najstarprzy tym czas także na pa- szym wnukiem. Tak się wzruszyła, że
sje, które przy okazji były miała łzy w oczach, była zachwycona
praktyczne. Uwielbiała i szczęśliwa.
haftować. – Zawsze miaPotomkowie pani Zofii trzymają
ła słabość do margerytek się razem. Kiedy wnuki dorastały,
Z synem Benedyktem. Pierwsza połowa lat 40. – mówi córka, demonstru- okazało się, że jakoś nikt specjalnie
jąc piękne obrusy i pościel nie chce się wynosić z Matejki. Toteż
mama sobie z tym nie poradzi, że to w kolorowych kwiatach. – Robiła na wybudowano nowy dom, z osobnymi
wszystko się zmarnuje – wspomina drutach, a jak moje córki były małe, wejściami, część rodziny zamieszkała
w pobliżu – dach ich domu jest w zacórka. – Nic podobnego, mama świet- to im szyła sukieneczki.
Dzisiejsze drobne, codzienne sięgu wzroku. Każdy ma swoją własnie sobie poradziła.
Zofia Kowol nie obawiała się przyjemności pani Zofii to kawa i ną przestrzeń, choć wszyscy są blisko
podejmowania trudnych decyzji i ciastko. – Mama lubi też, żeby ją tulić, i żyją zgodnie – pięć pokoleń, od omy
dużego wysiłku, jeśli była taka ko- wycałować, rozmawiać z nią. Jeśli jej po praprawnuki, z których najstarsza
tego brakuje, zamyka się w sobie. To ma już 15 lat. Może to właśnie ronieczność.
- Kiedy w dzieciństwie złamałam ważne, że wokół niej jest dużo ludzi, dzinne ciepło i bliskość są najlepszą
nogę i lekarz zalecał amputację, coś się dzieje. W 2009 roku mieliśmy receptą na długowieczność.
mama się na to nie zgodziła i w ten w rodzinie trzy wesela, na wszystkich
Mirella Napolska
sposób uratowała mi tę nogę – wspo- mama tańczyła. W dniu setnych uromina pani Euralia. – Aby dojść do
siebie, potrzebowałam wtedy dobreKnurów. Koncert przy świątyni
go, świeżego jedzenia. Mama dwa
razy w tygodniu jeździła rowerem aż
do Rydułtów po to jedzenie dla mnie.
Dużo się najeździła na rowerze. Sama
potrafiła sobie załatać dętkę, naprawić koło.
Pracowała najpierw w kopalni, a
potem w Zakładach Tworzyw Sztucznych „ERG-Krywałd” (tam doznała
poważnego poparzenia prawej ręki).
Nie bała się ciężkiej pracy w domu, w
której pomagały jej dzieci – Euralia
Mała Zofia (w czapce) z rodzicami i bliskimi prawie 100 lat temu

Muzyczny hołd
dla Jana Pawła II

reklama

Koncert poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II
w wykonaniu uczniów i absolwentów Miejskiego
Gimnazjum nr 3 sprawił, że w niedzielny wieczór
przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej
zgromadziły się tłumy parafian
Tydzień po beatyfikacji uczniowie i absolwenci Miejskiego Gimnazjum nr 3 oddali hołd Papieżowi
Polakowi. Kilkudziesięciu uczniów
stojących na schodach kościoła parafii Matki Bożej Częstochowskiej
robiło wrażenie. Soliści z pomocą
chóru wykonywali piosenki odnoszące się do pontyfikatu Jana Pawła
II. Przeplatane były rozważaniami,
które przygotowała Justyna Żyła.
Chór pod dyrekcją Jacka Żyły
zaprezentował licznie zgromadzoPrzegląd Lokalny Nr 19 (949) 12 maja 2011 roku

nej publiczności gigantyczny ładunek pozytywnej energii. Młodość,
zaangażowanie, spontaniczność,
koncentracja na przekazywanych
treściach chrześcijańskich, poparte
profesjonalizmem w każdym calu,
spowodowały, że ten koncert nabrał
wymiaru nie tylko artystycznego
wydarzenia, ale przede wszystkim
duchowego przesłania.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski
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HANDEL I USŁUGI

3 pokojowe 60 m2, ok. Ziętka, sprzedam.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

19/11

4-pokojowe w Centrum. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

19/11

Bardzo ładne, 3-pokojowe. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052

19/11

Budynek szkolno-biurowy, pomieszczenia,
wynajem. LOKUS. Tel. 793 679 367

19/11

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

19-20/11

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

19/11

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

BRuKARSTWoGliWiCe.Pl; 667 360
802, 32 270 00 10

12-43/11

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

19/11

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

19/11

DOM wolnostojący, dwurodzinny, działka
1250 m2, nowy dach – sprzedam. Biuro M3,
tel. 603 773 313

19/11

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

19-25/11

Działka budowlana, 1186 m2, Rybnicka.
LOKUS. Tel. 793 679 367
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

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

1-25/11

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

12-21/11

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

33-odw.

Ocieplenia. Tel. 530 124 134

18-26/11

19/11

Działka budowlana, 1433 m2, Michalskiego. LOKUS, tel. 793 679 367

19/11

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

19/11

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

19-26/11

19/11

19/11

19/11

Sprzedam dom Kuźnia Raciborska, ul.
Czarnieckiego 21. Cena 370 000. Tel. 697
534 519

18-19/11

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie,
129 tys. Atrium. Tel. 791 862 794

19/11

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

18-19/11

Sprzedam M-3 na wysokim parterze z dużym balkonem, ul. Kosmonautów. Atrium.
Tel. 791 862 794

19-24/11

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

19-24/11

ZDROWIE I URODA

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

18-22/11

Przyjmę barmankę. Tel. 510 119 325

14-22/11

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

19-22/11

18-21/11

19-22/11

Zatrudnię ekspedientkę, sklep spożywczy,
praca zmianowa, pełen etat, Żernica. Tel.
515 772 623

16-19/11

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

17-30/11

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

Lokale biurowo-usługowe o pow. od 10
m2 do 170 m2. Wynajmę. AS. Tel. 512
393 052

Tanie mieszkania od dewelopera. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

19-20/11

Teren do wynajęcia ok. 450 m2 – 1 000,00
zł netto/miesiąc. Knurów, ul. Wolności 28.
Tel. 512 305 815

ZWIERZĘTA

19/11

19/11

19/11

www.as.silesia.pl

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

19-21/11

19/11

Wynajmę garaż przy ul. Wolności 28. Cena
250 zł/miesiąc. Tel. 512 305 815

19/11

Wynajmę mieszkanie 75 m2. Parter domku.
Tel. 601 918 555, 699 456 345

18-19/11

M-3 Jagiełły, 37 m2, LOKUS. Tel. 793
679 367

MOTORYZACJA

19/11

M-3 Koziełka 50,5 m2, 1 piętro, balkon.
LOKUS. Tel. 793 679 367

19/11

M-3 Sienkiewicza, 50,5 m2, stan b.dobry.
LOKUS. Tel. 793 679 367

19/11

M-4 Batorego, 47 m2 i 52 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

19/11

19/11

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

Auta kupię – skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Gotówka od ręki. Tel.
507 572 625
15-19/11

Autoskup. Tel. 602 342 826

18-37/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

19/11
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19-21/11

10-odw.

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

19-25/11

M-5 K. Wielkiego, 70 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

19/11

SPRZeDAM HuŚTAWKĘ DlA DZieCi (do
3 lat) firmy GRAND Solel (używana,
bardzo dobry stan). Tel. 608 879 429

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

19/11

M-3 Kilińskiego, 38 m2, 98 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367

2 pokojowe 49 m2, ok. Marynarzy, sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313

SPRZEDAM

19/11

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

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

18-19/11

10-odw.

19/11

Sprzedam działkę rekreacyjną w Knurowie.
Tel. 605 363 135

Lokal do wynajęcia 100 m2 - 2 000,00 zł
netto/miesiąc. Knurów, ul. Wolności 28.
Tel. 512 305 815

19/11

139 000 segment k/Knurowa do remontu,
80 m2. BND Nieruchomości. Tel. 604
978 090

12-21/11

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

19/11

Sprzedam 2-pokojowe w Szczygłowicach.
AS. Tel. 501 533 977

19/11

41-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

14-23/11

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

Sikornik. 2-pokojowe, 110 tys. AS. Tel.
512 393 052

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

3-28/11

8-odw.

Młody, z orzeczeniem o niepełnosprawności II gr., z uprawnieniami na wózki widłowe
szuka pracy. Tel. 693 441 589

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

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

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel. 504
340 521

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

14-23/11

Ok. Gliwic, działka 967 m2 – 115.000. Tel.
661 303 910

19-20/11

1-21/11

17-26/11

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

19/11

19/11

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

Wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 530
124 134

OFERTY NIERUCHOMOŚCI www.m3biuro.gratka.pl

Sprzedam mieszkanie 56 m2, 2 piętro,
Knurów WP II. Tel. 502 105 186

3-odw.

33-odw.

SZUKAM PRACY

19/11

Knurów. Kamienica w dobrym stanie technicznym. Pow. 812 m2, działka 2056 m2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

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

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

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

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

EDUKACJA

M-5 Ziętka, 2 piętro, 73 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

Kurs na prawo jazdy kat. B. Promocja 1200
zł. Tel. 605 363 135

19/11

19/11

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

19-25/11

18-19/11

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

iNFoRMACjA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 10.05.2011 r.
do 30.05.2011 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
1 roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - trzy części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
Przegląd Lokalny Nr 19 (949) 12 maja 2011 roku

rozmaitości
iNTeRNeT – sieĆ NieoGRANiCZoNYCH MoŻliwoŚCi i... ZAGRoŻeŃ

jak nie wpaść w sidła

W dzisiejszych czasach dzieci narażone są na wiele niebezpieczeństw.
Nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, dlatego tak ważne jest
uświadamianie ich o zagrożeniach

O niebezpieczeństwach,
które przynosi współczesny
świat multimedialny, była
mowa na spotkaniu w Kinie
Scenie Kulturze. Uczestniczyli w nich uczniowie szkół
podstawowych.
Najpierw oglądnęli spektakl, który pokazywał jak
łatwo zagubić się w wirtualnej rzeczy wistości. Potem pogadankę z dziećmi
przeprowadził psycholog.
W przystępny sposób objaśnił zasady bezpiecznego
korzystania z internetu, gier
komputerowych i telefonów
komórkowych. Wskazał też
inne możliwości spędzania
wolnego czasu.
- Tego typu działania organizujemy co roku. Mamy
nadzieję, że informacje przekazane dzieciom dotrą do
nich i okażą się prz ydatną wskazówką – powiedział
Przeglądowi Piotr Grzelak,
pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Promocji Zdrowia z Urzędu
Miasta.

RoZRYwKA NR 19/2011

- Do wYGRANiA PoDwójNY BileT Do KiNA
LEOPARD,
LAMPART

DZIECINNE ŁÓŻECZKO
BA BIEGUNACH

NIEUCZCIWA
HANDLARKA

MIESZKANKA
STRASBURGA

Sala samobójców
- godz.: 15:00

OTYŁOŚĆ

ZIEMSKI
ROWNOLEŻNIK

NIEUPRAWIANY
OD ROKU

... UŻYTKOWY
(BIURO, SKLEP)

19.05.11 r.
(CZWARTEK)

NAGANA

TANIEC
Z FILMU
„KABARET”

BIEGANINA,
KRZĄTANINA

13-17.05.11 r.
(PIĄTEK-WTOREK)

KLOCKI Z DANII

PTAK
POHUKUJE
W NOCY

BROŃ
DRĄGOWA

MURARZ Z PACĄ

BYCZE
BÓSTWO

STOLICA
OMANU

TURCZYNKA
ZE STOLICY

Sala samobójców
- godz.: 15:30,17:45

TŁUSZCZ
NA ROSOLE

...
DO
GOLENIA

ZBOCZE DLA
ZJAZDOWCÓW

Somewhere.
Między miejscami
- godz.: 20:00

„TRATWY”
Z LODU

18.05.11 r.
(ŚRODA)
III Knurowskie
Dni Integracji
- godz.: 17:00

Somewhere.
Między miejscami
- godz.: 17:15
Próba Teatru Paranoja
- godz.: 19:00

www.kinoscenakultura.pl

BÓG
MIŁOŚCI

META
PORTU
ZE ŚWINOUJŚCIA

TKWI W
DESCE

...
SIĘ
Z NIEBA
LEJE

WALUTA
JAPONII

DŁUGI
PIES
JAMNIK

CENNA
RYBA
DRAPIEŻNA

...
OBYWATELSKA

LALKI Z SERIALU
THE MUPPET SHOW

SPRACOWANA
U MATKI

GROBLA
NA RZECE

GRANAT

ŁOWCA
BEZPAŃSKICH
PSÓW

HAUST

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

DC

TRUDNIEJSZE WYRAZY: MASKAT, YSTAD

18

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 17/2011

brzmiało: „Wiecheć”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Irena Krawczyńska.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew lewczuk
lewczuk
Marek

Foto: Mirella Napolska i Dawid Ciepliński

stanisław wieczorek z Knurowa
ur. 1.05.2011 r., 2415 g, 52 cm

ur. 4.05.2011 r., 3090 g, 50 cm

ur. 4.05.2011 r., 3710 g, 55 cm

stanisław łada z Gliwic

Bartosz siedlaczek z Knurowa

igor Baczewski z Knurowa

Amelia sobierajska z Knurowa

Bartłomiej Kandzior z Knurowa

Natalia Niewiadomy ze szczygłowic

ur. 5.05.2011 r., 3600 g, 54 cm

Maja Knapik z Knurowa

ur. 6.05.2011 r., 2810 g, 50 cm

Przegląd Lokalny Nr 19 (949) 12 maja 2011 roku

ur. 7.05.2011 r., 3550 g, 55 cm

ur. 4.05.2011 r., 3480 g, 54 cm

ur. 10.05.2011 r., 5020 g, 63 cm

Anna Urbańska z Knurowa

ur. 4.05.2011 r., 2700 g, 50 cm

Bartosz sieniek z Knurowa

ur. 10.05.2011 r., 3860 g, 53 cm

9

sport

Udany rewanż
W rundzie jesiennej konfrontacja Tempa Paniówki
z Concordią zakończyła się
zwolnieniem trenera knurowskiej drużyny Marcina Domagały. Concordia przegrała
to spotkanie 1:2 i w kolejnym
meczu zespół prowadził Woj-

ciech Kempa. W sobotę jego
podopieczni zrewanżowali się
drużynie z Paniówek odnosząc
pewne zwycięstwo 4:1.
Na uwagę zasługują dwie
bramki autorstwa Michała
Boronia, który zimą przyszedł do Concordii z Borowika

Wyniki 23. kolejki
Concordia – Tempo Paniówki 4:1
1:0 Boroń 11’, 2:0 Boroń 49’, 2:1 Maszka 57;, 3:1 Kozdroń 87’,
4:1 Wieliczko 88’.
Concordia:
Mossakowski, Wieliczko, Mikulski, Sterczek 74’ Ciupka, Gałach,
Tkocz, Salwa, Kempa, Spórna 88’ Szlaga, Kupis 85’ Gołębiowski, Boroń 74’ Kozdroń.
Sokół Wola - Leśnik Kobiór 2:0, Iskra Pszczyna - Czarni Piasek
1:0, LKS Bełk - GKS II Katowice 0:2, Unia Bieruń Stary - Pogoń
Imielin 1:1, Unia Kosztowy - LKS Łąka 2:1, MKS Lędziny - Stal
Chełm Śląski 0:0, Znicz Jankowice - Krupiński Suszec 0:3.

Szczejkowice. Obecnie nowy
nabytek knurowskiego klubu
ma już na swym koncie cztery
bramki i pod tym względem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ustępuje tylko Łukaszowi
Spórnie, który pięciokrotnie
pokonał bramkarzy rywali.
Godne odnotowania jest
również to, że knurowianie w
drugim meczu z rzędu strzelili
cztery gole (we wcześniejszej
kolejce wygrali 4:2 z Sokołem
Wola).

Pływacy pozyskali
sponsora

Foto: Piotr Skorupa

KLASA OKRĘGOWA - Grupa I

PiSk

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

23
23
23
23
23
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
22

60
40
38
38
37
34
34
33
32
29
28
28
22
20
19
14

58:8
34:24
47:27
52:37
36:34
37:28
28:32
37:37
28:29
32:36
40:43
31:43
31:55
22:35
31:45
26:57

Kolejne spotkanie Concordia rozegra na wyjeździe z Leśnikiem
Kobiór.

W miniony piątek przedstawiciele Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice podpisali umowę sponsorską z knurowskim oddziałem Banku
Zachodniego WBK.
- Cieszymy się, że oprócz
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, który jest współorganizatorem Grand Prix Knurowa w pływaniu, aktywnie do
organizacji zawodów włączył
się lokalny oddział banku BZ
WBK.
Umowa, jaką nasza sekcja
podpisała z bankiem obejmuje

organizację czterech zawodów
pływackich. Jeżeli nasz nowy
partner będzie zadowolony ze
współpracy to zostanie ona
rozszerzona – mówi Tomasz
Rzepa, jeden z założycieli
Sekcji Pływackiej.
Kilkanaście godzin po
p odpisa n iu wsp om n ia nej
umowy, na krytej pływalni
w Szczygłowicach odbyła się
finałowa rozgrywka kolejnej
edycji Grand Prix (ze względów technicznych, wyniki z
tych zawodów zamieścimy na
naszych łamach za tydzień).
PiSk

informacja

AMATORSKI KLUB BIEGACZA

„Życiówka”
Elżbiety Lewickiej

Klasa „A” Podokręg Zabrze

Gwiazda lepsza
od Wilków

Po tym, jak Wilki Wilcza straciły punkty w meczu z Gwiazdą
Chudów zapowiada się niezwykle ciekawa rywalizacja o drugie
miejsce premiowane awansem do klasy okręgowej. Potknięcie
Wilków wykorzystali zawodnicy Czarnych Pyskowice, którzy
po minionym weekendzie tracili do wicelidera już tylko cztery
punkty. W środę rozegrano kolejną serię spotkań, a o wynikach
poinformujemy w kolejnym wydaniu PL.
PiSk

Wyniki 22. kolejki
Sośnica Gliwice - Jedność Przyszowice 0:5, Orzeł Stanica
- Młodość Rudno 1:4, Gazobudowa II Zabrze - Przyszłość II
Ciochowice 1:1, Gwiazda Chudów - Wilki Wilcza 3:1, KS 94
Rachowice - Zamkowiec Toszek 3:2, Amator Rudziniec - Sokół
Łany Wielkie 1:3, Czarni Pyskowice - Ruch Kozłów 4:1, Społem
Zabrze - LKS 35 Gierałtowice 1:2.

Fatalne warunki atmosferyczne, jakie towarzyszyły
uczestnikom biegu na 10 km
w Raciborzu nie przeszkodziły Elżbiecie Lewickiej w
poprawieniu rekordu życiowego. Zawodniczka Amatorskiego Klubu Biegacza pokonała wspomniany dystans
w 44 minuty i 29 sekund. W
tym samym czasie linię mety
przekroczył Łukasz Sztuka, jednak najlepszy czas z
knurowskiej ekipy osiągnął
Czesław Nowak – 41 minut
i 32 sekundy – co dało mu
t r zecie m iejsce w swojej

kategorii wiekowej.
Również t rzecie miejsce prezes AKB osiągnął w
biegu krapkowickim. Tam
„dychę” przebiegł w czasie
41.52.
Cztery minuty mniej na
pokonanie trasy potrzebował
Adam Danił (7. miejsce w
kategorii wiekowej, czas:
37.50).
- W Krapkowicach byli
również inni biegacze z Knurowa – mówi Czesław Nowak. – Spotkaliśmy się tam z
Krystianem Świtałą i Kazimierzem Grzesiakiem.
PiSk

informacja

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Wyniki grupy I:
Start Przezchlebie - Naprzód Żernica 0:2, Victoria Pilchowice Olimpia Pławniowice 2:1, Zryw Radonia - Quo Vadis Makoszowy
3:0, Orły Bojszów - Pogoń Ziemięcice 4:3, Leśnik Łącza - KS
Bojków 2:6, Orzeł Paczyna - Naprzód Świbie 2:4.

Wyniki grupy II:
Jedność II Przyszowice - UKS Biskupice 1:1, Korona Bargłówka
- Kłodnica Gliwice 7:0, Naprzód Łubie - Piast Pawłów 2:1, Start
Kleszczów - Górnik II Zabrze 2:0, LKS 45 Bujaków - Stal Zabrze
0:7, Drama Kamieniec – pauza.

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

Trzech w Silesia
Maraton 3

punkty do indywidualnej klasyfikacji, dzięki czemu nawet
w przypadku choroby czy
nieobecności swojego partnera
nie traci szans na wysoką lokatę w końcowym rozrachunku.
Inauguracyjny turniej wygrał
duet Patrycja Rybicka – Marta Tekielak wśród dziewcząt
oraz Przemysław Rostkowski

– Hubert Młynarski wśród
chłopców.
Z kolei w sobotę 7 maja
odbył się pierwszy z serii turniejów w siatkówce plażowej.
Na nowym boisku do tej odmiany piłki siatkowej zagrało
pięć drużyn, a najlepszą okazała się dwójka Łukasz Farana
– Dawid Marcisz. Co ciekawe,

Foto: Martyna Gilga

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie rozpoczął cykl zawodów sportowych, z których na czoło
wysuwa się coroczne Grand
Prix w piłce siatkowej. Pierwsze zawody zorganizowane
4 maja zgromadziły 18 młodych miłośników siatkówki w
wieku od 10 do 16 lat, którzy
rywalizowali w drużynach
dwuosobowych w kategorii
dziewcząt i chłopców. – Cieszę
się z licznego udziału knurowskiej młodzieży w t ym
turnieju. Warto podkreślić, że
uczestnicy nie wystraszyli się
fatalnej aury, jaka panowała
dzień wcześniej, bo przecież
Orlik pokryty był warstwą
śniegu. Siatkarskie Grand
Prix dopiero nabiera rozpędu
i w kolejnych turniejach liczę
na jeszcze większą frekwencję
– powiedział koordy nator
zawodów, Zbigniew Rabczewski.
Grand Prix odbywa się w
bardzo ciekawej formule, gdyż
każdy z uczestników zdobywa

Foto: MOSiR

Maj na Orliku pod znakiem siatkówki

Dach-Decker Victoria Pilchowice

Awans siatkarzy z Pilchowic
Zespół Dach–Decker Victoria Pilchowice wywalczył
awans do I ligi rybnickiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki.
Awans stał się faktem po wygranych meczach play-off ze
Strzelcem Gorzyczki.
Kadrę zespołu z Pilchowic
tworzą: Grzegorz Błaszczyk,

Trzech mieszkańców Knurowa wystąpiło
w tegorocznym maratonie rozegranym
w stolicy naszego regionu. Do Katowic
pojechali: Czesław Kostrzak i Zbigniew
Kołodziejczyk z Eundurance Solidarni
oraz niezrzeszony Adam Hasa.

Robert Czechmann, Maciej
Gogulla, Armin Kowol, Marek
Kowol, Patryk Kowol, Tomasz
Macha, Mateusz Marklowski, Wiesław Nowak, Łukasz
Paszek, Mateusz Piekielnik,
Piotr Pietrzak, Adam Pifczyk,
Dawid Piszkała, Michał Ryndak, Dawid Sadecki, Mateusz

Siwiec, Kamil Smyczek, Tomasz Stokowy, Damian Wojnowski, Łukasz Zaręba.
W rybnickiej lidze rywalizują zespoły z sześciu okolicznych powiatów, a gminę
Pilchowice reprezentuje również Rafbol Żernica.

PiSk

przyjechała ona do Knurowa
aż z przygranicznych Chałupek. Z powodzeniem wśród
mężczyzn rywalizowała jedyna przedstawicielka płci pięknej Iwona Religa, która wraz
ze swoim partnerem zajęła 3.
miejsce. Kolejne turnieje siatkówki na knurowskim Orliku
już 18 i 21 maja.
WJ

Trzecią edycję śląskiego
maratonu uczestnicy zapamiętają przede wszystkim
ze względu na złe warunki atmosferyczne. Padający
deszcz, wiatr i niska temperatura nie sprzyjały osiąganiu
wymarzonych wyników, jednak dobre przygotowanie do
startu w tej imprezie mogło
dać radość na mecie. Tak było
m.in. w przypadku Czesława
Kostrzaka, który w swoim
szóstym maratonie ustanowił
rekord życiowy, pokonując
dystans 42 kilometrów i 195
metrów w 3 godziny 29 minut
i 32 sekundy. W porównaniu
z poprzednim najlepszym

w y ni k iem, ten katowick i
jest o niemal minutę lepszy.
Czesław Kostrzak ze swoją
„życiówką” został sklasyfikowany na 144. miejscu w
open i 17. pozycji w kategorii
wiekowej pięćdziesięciolatków.
I n ny zawod n i k Endurance Solidarni - Zbigniew
Kołodziejczyk zajął w open
601. miejsce (88 w M-50).
Jego czas to 4.42.10.
Z kolei niestowarzyszony
Adam Hasa osiągnął czas
3.46.55 co dało mu 248. miejsce w open i 91. w kategorii
M-30.
PiSk

Aura zniweczyła przygotowania
Start w imprezie rangi
Mistrzostw Polski to dla
wielu sportowców ogromne
wyzwanie poprzedzone wielomiesięcznymi przygotowaniami. Niestety zdarza się, że
nawet najlepiej przepracowany okres przygotowawczy nie
gwarantuje sukcesu. Wpływ
na to ma nie tylko dyspozycja
zawodnika, ale i czynniki
zewnętrzne. Przekonali się
o tym ostatnio lekkoatleci. Gospodarz k rajowego
czempionatu – Lidzbark Mazowiecki przywitał sportowców zimową aurą, która
miała wpływ na osiągane
wyniki. – Można powiedzieć,
że przez niską temperaturę

wyniki zostały wypaczone –
relacjonuje Marek Lewczuk z
Sokoła Knurów. – Zawodnicy
byli zmuszeni biegać w czapkach i rękawiczkach, a to nie
sprzyjało osiąganiu dobrych
rezultatów. W biegu na 10 km
nasi zawodnicy zajęli miejsca
w trzeciej dziesiątce. Łukasz
Mika został sklasyfikowany na
22. miejscu, a Rafał Gałuszka
na 24. Czas pierwszego z nich
to 34 minut y i 10 sekund.
Gałuszka na pokonanie tego
dystansu potrzebował jeszcze
dodatkowych 11 sekund.
Marek Lewczuk trzymał
też kciuki za Kamila Klonowskiego, który w biegu na 800
metrów zajął czwarte miejsce

z czasem minuta 59 sekund i
30 setnych.
Biegaczy Sokoła można
było ostatnio spotkać również na trasie Eko-Biegu w
Radlinie. Debiutował tam
12-letni Kamil Danowski,
który wygrał rywalizację na
800 metrów. Na „pudle” stanął też Dawid Gołyś, sklasyfikowany na drugim miejscu
w biegu na 1800 metrów.
W biegu głównym na
4 k m k nurowianie zajęli
dwa czwarte miejsca. Wśród
mężczyzn tuż za podium
sklasyfikowany został Piotr
Bieliński, a wśród kobiet
Bogusława Kondzielnik.
PiSk

Boks

Olimpijczyk na medal
Grzegorz Tokarz z Bokserskiego Klubu Sportowego
Concordia Knurów wywalczył
w Sokółce brązowy medal
Ogólnopolskiej Olimpiady

Młodzieży.
W pierwszej walce knurowianin pokonał 9:3 Marka Zebalę z Mazowieckiego Związku Bokserskiego, natomiast

w pojedynku, którego stawką
był awans do finału, uległ nieznacznie, bo 10:11 Kamilowi
Holce (Lubuski ZB).
PiSk

Tenis stołowy

Medalowe osiągnięcia
Zawodniczki Victorii
P i lchow ic e w y wa lcz ył y
brązowe medale w mistrzostwach Śląska juniorów w
tenisie stołowym. O miano
najlepszych w naszym regionie rywalizowano w Łaziskach Górnych, gdzie na
„pudle” stanęły: Ela Wróbel
Przegląd Lokalny Nr 19 (949) 12 maja 2011 roku

w parze z Anią Kurek (AZS
Gliwice) w deblu oraz Adrianna Kot w mikście wraz z
Mateuszem Kalinowskim z
Silesii Miechowice.
Brązowy medal w singlu
wywalczyła też Aneta Wróbel ze Stanicy, która reprezentowała w mistrzostwach

A ZS Politech n i kę Śląską
Gliwice. Z t y m zespołem
A neta została d r u ż y nową
mistrzynią Śląska.
W Łaziskach Gór nych
wystąpili również: Elżbieta
Wróbel (Victoria Pilchowice), która została sklasyfikowana na miejscach 13-16.

W tym samym przedziale
miejsc zawody ukończyła jej klubowa koleżanka
Klaudia Grzelak, natomiast
na miejscach 17-24 start w
mistrzostwach zakończyły
inne zawodniczki Victorii
- Adrianna Kot i Magdalena
Zacherniak.
W klasyfikacji zespołowej Victoria Pilchowice
zajęła miejsca 5-8.
PiSk
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To będą fajne „Dni...”
Mowa o iii Knurowskich Dniach integracji, które odbędą się w przyszłym
tygodniu. Do udziału w imprezie zachęca Tomasz Rzepa, pomysłodawca
i koordynator iii KDi
To m a s z
Rzepa: - Niewiarygodnie,
jak czas szybko biegnie.
Zdawałoby
się, że nie tak
dawno zapraszaliśmy na
I Knurowskie Dni Integracji, a
tymczasem zbliża się już trzecia
edycja tej imprezy przebiegającej
pod hasłem „Bądźmy Razem”. Tegoroczne „Dni...” zapowiadają się
równie atrakcyjnie co poprzednie.
Uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy na środowe popołudnie.
Uczestnicy naszego integracyjnego
spotkania odbiorą symboliczne
klucze do bram miasta z rąk prezydenta Knurowa Adama Ramsa,
który od samego początku sprawuje
honorowy patronat nad Dniami
Integracji. W czwartkowy poranek
w Kinie Scenie Kulturze uczniowie
najstarszych klas szkół podstawowych i gimnazjaliści spotkają się
z Pawłem Ejzenbergiem. Ich nieco
starsi koledzy ze szkół ponadgimnazjalnych będą mieć okazję spotkać z
posłem Markiem Plurą. Wieczorem
w Sztukaterii zostanie otwarta bardzo ciekawa wystawa fotograficzna
pt. „Olimpijczycy”. Na ekspozycję

złożą się fotografie Krzysztofa Gołucha pokazujące piękno rywalizacji
w wykonaniu niepełnosprawnych
sportowców.
W piątkowy poranek w kinie
rozpoczną się VIII Integracyjne
Spotkania Teatralne. Ta ciekawa
impreza na stałe i dobrze wpisała
się w program „Dni”. Z kolei w hali
MOSiR-u koncentrować się będą
zmagania w ramach Integracyjnego
Dnia Sportu. Szczególnej uwadze
polecam pokaz siatkówki „na siedząco” oraz rywalizację na sześciometrowej... ściance wspinaczkowej.
Zwieńczeniem rywalizacji będą dwa
piłkarskie mecze.
Na sobotę zaplanowaliśmy integracyjne zawody pływackie na
pływalni aQua Relaks. W kompleksie handlowym Merkury odbędzie
się akcja poboru krwi. Po południu
kompleks będzie miejscem integracyjnego festynu rodzinnego. Wystąpią znane i lubiane zespoły, m.in.
Music Joy i Marzenie III. Gwiazdą
wieczoru będzie Monika Kuszyńska
- była wokalistka Varius Manx,
mniej więcej od roku koncertująca z
własnym zespołem.
Finał III Knurowskich Dni Integracji będzie mieć wymiar duchowy.
W niedzielę w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metode-

go zostanie odprawiona msza św.
dziękczynna w intencji uczestników
i organizatorów.
Warto podkreślić, że III KDI
„Bądźmy Razem” to wspólne przedsięwzięcie knurowskich organizacji
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi: Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Caritas, MG-2,
MSP-2,MP nr 13 – wszystkie placówki z oddziałami integracyjnymi
– a także Zespół Szkół Specjalnych
i DPS Zameczek z Kuźni Nieborowskiej. Trudne do przecenienia w
przygotowaniu tego święta integracji
jest WIELKIE wsparcie miasta - widoczna w poprzednich latach i w tym
także przychylność i wsparcie prezydenta Adama Ramsa oraz podległych
mu jednostek - szczególnie Centrum
Kultury i MOSiR-u oraz MOPS-u.
Słowa wdzięczności należą się też
osobom wspierającym i patronom
medialnym.
Jestem przekonany, że III Knurowskie Dni Integracji dobrze przysłużą się budowie więzi między osobami sprawnymi i tymi, dla których
los w tym względzie nie był zbyt
łaskawy. W imieniu organizatorów
i sympatyków serdecznie zapraszam
do przyłączenia się do wspólnej
zabawy.

CHUDów,
oKAZjA, BY ZoBACZYĆ, jAK siĘ ŻYło NA ŚląsKU 100 lAT TeMU

słodka pokusa. - Otrzymują również
prezenty w postaci naklejek, kolorowanek i innych drobiazgów. Po
wizycie dzieci jak i całe szkoły mogą
brać udział w konkursach.
Szczegóły można znaleźć i śledzić na bieżąco na Facebooku (profil:
Izba łod Starki).
Partnerami akcji są: Regionalny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” Katowice, Śląska Organizacja Turystyczna, portal CzasDzieci.pl, Przegląd Lokalny, a także
Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w
Paniówkach, Piekarnia Cukiernia
Łucjan Mryka oraz Spółdzielnia
Mleczarska „Jogser” z Sosnowca.
Organizatorem przedsięwzięcia jest
spółka VIS Media.

izba łod starki zaprasza
dzieci i młodzież
Komiks jako zaproszenie, konkursy
zachęcające do poznawania historii
oraz śląski poczęstunek - to nie wszystkie
atrakcje czekające na młodych turystów odwiedzających
izbę łod Starki w Chudowie
Izba Regionalna to dzieło Moniki Organiściok z Chudowa – pasjonatki Śląska, laureatki konkursu
„Po naszymu czyli po Śląsku” z
1993 r. To miejsce wyjątkowe, jedna
z najciekawszych atrakcji gminy
Gierałtowice.
Sama Izba powstała przed siedmiu laty w budynku starej szkoły.
Przypomina wnętrze śląskiego domu
sprzed ponad wieku. Zawiera przedmioty użytkowe służące naszym
prababciom i pradziadkom. To eksponaty z XIX i XX wieku.
- Większość z nich pochodzi
z domu Pani Moniki. Pozostałą
część przekazali mieszkańcy Chudowa, którzy dowiedzieli się o tej
inicjatywie. Wszelkie podarowane
przedmioty wraz z ich właścicielami
są wpisane do specjalnego rejestru
tak, aby potomni zachowali wiedzę
o darczyńcach – mówi Agnieszka
Nowak z Biura Promocji w Urzędzie
Gminy Gierałtowice. – Warto nadmienić, że Izba łod Starki zwyciężyła
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w kategorii na ,,Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” w konkursie
,,Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w 2005 r.
W majowe i czerwcowe środy Izba jest otwarta
(bezpłatnie) dla szkół i
młodzieży (w godzinach
10-13). To świetna okazja,
by do niej zajrzeć. Tym
bardziej, że w ycieczki
i gości indywidualnych
oprowadza Monika Organiściok, a zwiedzający są
zachęcani do poznawania
historii Ziemi Śląskiej poprzez zabawę.
- W Izbie panuje atmosfera „jak u Babci”. Na
dzieci czeka poczęstunek
kołoczem z Piekarni-Cukierni Łucjana Mryki z
Paniówek oraz serkami
z Mleczarni „Jogser” z
Sosnowca – słowa pani
Ag n iesz k i br z m ią ja k

Not. bw

GliwiCe. sTUDeNCi siĘ BAwią

Trwają igry
Do piątku włącznie
potrwają juwenalia
Gliwickie – igry 2011.
Tydzień atrakcji wieńczą
dwa dni koncertów

W czwartek o godz. 15 z Placu
Krakowskiego ruszy barwny korowód przebierańców. Skieruje się na

gliwickie lotnisko. Tam w rytm zabawy porwie uczestników zespół Baby
Godzilla, następnie zagrają Lao Che,
Acid Drinkers, a na końcu wystąpi
gwiazda wieczoru – Coma.
Finał juwenaliów nastąpi w piątek. O godz. 16.30 – ponownie
na lotnisku – koncertować będą
zwycięzcy PKS’u. Następnie dobrą zabawę zapewnią wszystkim
wykonawcy prezentujące zupełnie
odmienne gatunki muzyczne: Cała
Góra Barwinków, Akurat, Happysad
oraz C-bool.
DC

informacja

/bw/
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