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Jak pomóc niepełnosprawnym
znaleźć pracę
Do wtorkowego spotkania doszło
dzięki inicjatywie knurowskiego
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego
Funduszu Społecznego w Rybniku
i Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w
Katowicach.
Mowa była o wsparciu EFS dla
tworzenia i działalności podmiotów
integracji społecznej, w tym ZAZów. Wykład o aktywizacji społecznozawodowej osób niepełnosprawnych
w ZAZ-ach wygłosiła Danuta Recik, wieloletnia oligofrenopedagog,
była kierownik Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Rybniku. Zwróciła w
nim uwagę na problemy związane
z zatrudnianiem i wyjaśniała wady
prawa skutkujące np. pozbawieniem
renty osoby niepełnosprawnej, która
podjęła pracę.
Wśród uczestników seminarium
nie zabrakło przedstawicieli instytucji, szkół, organizacji pozarządowych
i samorządów. Reprezentowane były
m.in. Fundacja na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, szkoły specjalne, Biuro Obsługi Bezrobotnych.
Obecni byli radni powiatowi: Ewa
Jurczyga, Dawid Rams i Krzysztof
Stolarek.
Z przebiegu seminarium zadowolona była Urszula Krawczyk, prezes
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
- Mam nadzieję, że osoby mające
wpływ na decyzje zostały przekonane, iż na terenie naszego powiatu też
byłoby konieczne utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Mamy
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Jak stworzyć Zakład Aktywizacji Zawodowej na terenie
powiatu gliwickiego zastanawiali się uczestnicy
seminarium w klubie Lokatorek

- Niepełnosprawni mogą być ważną częścią rynku pracy, trzeba
im jednak pomóc na nim zaistnieć – zauważali uczestnicy
seminarium
dwie szkoły zawodowe z klasami
integracyjnymi przygotowującymi
do pracy, dwa warsztaty terapii
zajęciowej. Jednak osoby niepełnosprawnej po ukończeniu edukacji
czy warsztatów nie można posłać na
wolny rynek pracy bez odpowiedniego przygotowania. Konieczne są
pewne zabiegi zarówno wobec niej,
jak i grupy w której ma pracować
– tłumaczy prezes Krawczyk.
- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
powinna opierać się na myśleniu
systemowym. Na terenie naszego
powiatu działa szereg instytucji - poradnie, szkoły specjalne, warsztaty
terapii zajęciowej. Jednak brak
Zakładów Aktywności Zawodowej
stanowi pewien wyłom w tym systemie – zauważa radny Dawid Rams,
członek Komisji Edukacji Rady Powiatu Gliwickiego. - Powołanie ZAZ
w istotny sposób wsparłoby proces

Awantury i pijaństwo
Wielki Tydzień miał być czasem zadumy
i refleksji. Niestety, nie dla wszystkich.
Niesfornych nie brakowało, a strażacy, strażnicy
miejscy i policjanci mieli pełne ręce roboty
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Elektryczny parowar,
mikser, 100-złotowe bony
towarowe pełna słodkości paczka i upominki,
a także bilety do kina to
nagrody, którymi mogliśmy, dzięki sponsorom,
obdzielić zwycięzców
naszego wielkanocnego
konkursu na najpiękniejszą kroszonkę.
- Parowar na pewno
się przyda – przyznała
Halina Kozioł, odbierając
w redakcji jedną z głównych nagród. Z paczki
pełnej słodkości ucieszyła się Agatka Kozioł (na
zdjęciu).
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i sponsorom. Zapraszamy do
udziału w naszych kolejnych zabawach.

sPonsoRZY nAgRóD /b/

KnURów. ŚwIĘtA, ŚwIĘtA I Po ŚwIĘtAch

Zaczęło się od interwencji w rejonie stawu Machoczek, gdzie robota
paliła się w rękach, ponieważ za
cegielnią pewien mężczyzna urządził
sobie ognisko z gumowych odpadów.
Zadymienie i smród były tak duże, że
na miejscu pojawił się patrol Straży
Miejskiej i strażacy z JRG Knurów.
Ognisko ugaszono, zaś sprawcę zamieszania chciano ukarać mandatem
w kwocie 500 zł. Mężczyzna odmówił
jego przyjęcia. Dalsze czynności prowadzi Straż Miejska.
18 kwietnia o godz. 9.50 strażnicy
miejscy przewieźli do szpitala bezdomnego mężczyznę, który leżał przed

nagrody za kroszonki
Foto: Marek Węgorzewski

Knurów. SZAnSA nA unIJnE wSPArCIE

wejściem do kościoła pw. św. Cyryla i
Metodego. Z nóg ściął go alkohol.
W Wielki Czwartek wielka awantura w mieszkaniu przy ul. Spółdzielczej. Interweniował patrol straży
miejskiej i policji. Krewkiego ojca i
syna pouczono.
Tego dnia był i pościg. Na szczęście
krótki i zakończony sukcesem. W ręce
strażników miejskich wpadł nieletni,
który połasił się na miedź z szafki
transformatorowej przy ul. Ściegiennego. Złodziej trafił na komisariat, gdzie
przypomniał sobie personalia kompana.
O całym zdarzeniu powiadomiono dyżurnego Polskich Linii Kolejowych.

rehabilitacji społeczno-zawodowej
osób zaliczanych do znacznego i
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w tym pozwoliłoby na
podjęcie pracy zarobkowej, wzrost
poczucia bezpieczeństwa i samorealizacji płynącej z pracy.
Celowość podjęcia działań zmierzających w kierunku powołania
ZAZ jest tym większa, że istnieje realna możliwość ubiegania się w tym
zakresie o bardzo duże finansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
- Działania knurowskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zasługują na najwyższe
uznanie. Mam nadzieję, że ta ważna
inicjatywa stowarzyszenia spotka
się również z poparciem organów
samorządu, w szczególności zarządu
powiatu – dodaje radny Rams.
Marek Węgorzewski, bw

W Wielki Piątek na nudę nikt nie
narzekał. Straż Miejska zabezpieczała miejsce w rejonie parku przy
ul. Parkowej, a strażacy gasili płonące
trawy. Wieczorem jeszcze interwencja
patrolu mieszanego w mieszkaniu
przy ul. Szpitalnej. Awanturujące się
małżeństwo pouczono.
Noc emocji jednak nie ostudziła.
Patrol udał się o godz. 0.50 do mieszkania przy ul. Kazimierza Wielkiego,
gdzie miała miejsce awantura rodzinna. Uczestników pouczono.
Zmęczenie i alkohol zrobiły swoje.
Śpiącego na trawniku przy ul. Szpitalnej mężczyznę patrol przekazał pod
opiekę brata. Delikwent, który leżał
przed wejściem do bloku przy ul. Ułanów, „trafił” do miejsca zamieszkania
z pomocą policjantów i strażników
miejskich. Pozostawiono go pod opieką matki.
Bezdomny, którego znaleziono
przed sklepem na ul. Staszica, został
osadzony w areszcie KMP Gliwice.
Tam miał czas by wytrzeźwieć.
oprac. /g/

S. C.

Knurów, ul. Szpitalna 42

podziękowania

SeRDeCZNe PoDZIĘKoWANIA
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości,
uczestniczyli we Mszy św., pogrzebie
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ś.p.

BoGDANA SZyMAŃSKIeGo
Ks. Franciszkowi Zając z parafii pw. św. Cyryla
i Metodego w Knurowie, Rodzinie, Znajomym,
Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacji z Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD Katowic i Gliwic, Działkowcom z R.O.D
„Szyb – Wschód” z Knurowa oraz okolic, Prezydentowi
i Radnym Miasta Knurów, Pocztom Sztandarowym,
Orkiestrze Górniczej KWK Knurów, Policji,
Straży Miejskiej
za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty
oraz Zakładowi Pogrzebowemu Bronisława Pakury
za profesjonalną obsługę
serdeczne „Bóg zapłać”

składa Żona i Córki z rodzinami.
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

nekrolog

Pani
BRoNISŁAWIe MICHAŁoWSKIeJ
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

oJCA
składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie
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Szczygłowice. Interwencja funkcjonariuszy i strażaków
uratowała życie (niedoszłemu) samobójcy

po kobieta

Knurów

Wypadek
czy przestępstwo?

Podciął sobie żyły.
Przeżył...

Młoda kobieta doznała poważnego poparzenia. Są
przesłanki, że mogło tu dojść do przestępstwa, ona
sama jednak temu zaprzecza
Pogłoski o nieszczęśliwym wydarzeniu, do jakiego
miało dojść w jednym z mieszkań przy ulicy Mieszka I,
szybko rozeszły się po Knurowie. Nic dziwnego – sprawa
jest niejasna, bulwersująca i po ludzku niezrozumiała.
11 kwietnia młoda kobieta z rozległymi poparzeniami trafiła do szpitala. Do nieszczęścia doszło w mieszkaniu, w którym kobieta mieszka z mężem i trzyletnim
dzieckiem. Co się tam tak naprawdę wydarzyło? Na to
pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć.
Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, pewne
przesłanki wskazują na to, że mogło tu dojść do przestępstwa, a możliwa wersja wydarzeń jest szokująca. W
wersji, która rozeszła się po mieście, kobieta miałaby
zostać oblana benzyną, a następnie podpalona.

Tymczasem poparzona konsekwentnie twierdzi,
że wydarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem – koc
zajął się ogniem od świecy.
Zdarzeniem zajęła się policja – prowadzi w tej
sprawie postępowanie. - Oczekujemy na możliwość
przeprowadzenia czynności procesowych z udziałem
poparzonej kobiety - mówi nadkom. Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie. - Gdy jej stan
się poprawi, być może zdecyduje się na współpracę.
Kobieta przebywa obecnie w szpitalu w Siemienowicach Śląskich.Według nieoficjalnych informacji
ma poparzone około 60 procent ciała. Jej mąż miał
wcześniej konflikt z prawem.
Jar

Nowy, superszybki radiowóz policji

Alfa na piratów

Foto: KMP Gliwice

Ma być batem na zbyt szybkich kierowców
– od ubiegłego czwartku gliwiccy
policjanci mają nowy radiowóz. Alfa
Romeo 159 już jeździ po drogach powiatu

Nowe narzędzie pracy KMP w
Gliwicach ma wyposażenie techniczne, dzięki któremu piratom drogowym przekraczającym prędkość
trudno będzie umknąć sprawiedliwości. Alfa Romeo 159 posiada

Knurów

Jak déjà vu

W środowy poranek, 20 kwietnia
policyjny patrol ruchu drogowego
kontrolował trzeźwość kierowców
w Knurowie przy ul. Dworcowej. O
godz. 7.20 u 49-latka prowadzącego
samochód stwierdzono 0,5 promila alkoholu. Niecałe pół godziny
później, o 7.45 funkcjonariusze
stwierdzili taką samą ilość alkoholu
w organizmie innego knurowianina,
również 49-latka. Być może obu
panów łączy więcej niż wiek, lekkomyślność i niefart za kółkiem. Na
razie obydwaj chyba muszą polubić
spacery – kodeks karny przewiduje
dla każdego z nich do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia
pojazdów od roku wzwyż.

sportowy, 200-konny silnik, dający
możliwość osiągnięcia prędkości do

235 km/h. Ma też niezłe przyspieszenie – aby rozpędzić się do 100 km/h
potrzebuje zaledwie 7,5 sekundy. Radiowóz został wyposażony w wideorejestrator, który zapisuje zarówno
to, co dzieje się przed radiowozem,
jak i za nim. Jego specjalistyczny
sprzęt daje możliwość pomiar u
prędkości tych samochodów, które
nadjeżdżają z przeciwka, pozwala
także na fotografowanie piratów
drogowych. Samochód może również
pracować jako fotoradar.
W pierwszym dniu pracy w ciągu
godziny alfa wytropiła 3 kierowców,
którzy otrzymali zasłużone mandaty.
– Jest to radiowóz oznakowany, zatem nie tylko wyłapuje tych, którzy
złamali przepisy, ale ma też znaczenie
prewencyjne – mówi podkom. Marek
Słomski, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Policyjna alfa już jeździ po drogach powiatu, wyłapując i powstrzymując kierowców nadmiernie lubiących pęd. To pierwszy i na razie
jedyny taki radiowóz w gliwickiej
KMP, ale prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne
alfa romeo.

Patrol mieszany policji i straży
miejskiej przy silnym wsparciu
straży pożarnej udaremnił próbę
samobójstwa mieszkańca Szczygłowic
Do wydarzenia doszło we wtorek, 19 kwietnia nad ranem. Pierwszy sygnał o tym, że mężczyzna
mieszkający w Szczygłowicach
może targnąć się na swoje życie,
trafił do... Komendy Wojewódzkiej
Policji w Lublinie. Anonimowa
osoba telefonicznie powiadomiła o
takim niebezpieczeństwie, a policja z
Lublina przekazała informację dalej.
Knurowski patrol mieszany policji i
straży miejskiej został skierowany
do Szczygłowic, pod adres rodziców mężczyzny. Jak się okazało, on
sam mieszkał nieopodal, również w
Szczygłowicach.
– Dzięki temu patrol mógł niezwłocznie dotrzeć na miejsce – mówi
Andrzej Dobrowolski, zastępca
komendanta Straży Miejskiej w
Knurowie. – Nikt nie otwierał, toteż
wobec zagrożenia ludzkiego życia
wezwano straż pożarną, która wyważyła drzwi.
Obaw y okazał y się zasadne

– człowiek znajdujący się w mieszkaniu rzeczywiście potrzebował
pomocy.
- U mężczyzny stwierdzono podcięcie żył w lewej ręce – informuje
nadkom. Janusz Górka, zastępca
komendanta Komisariatu Policji w
Knurowie. – Obrażenia nie stanowiły
zagrożenia dla życia lub zdrowia,
jednak mężczyzna trafił do szpitala, gdzie opatrzono mu rany. W
jednostce są prowadzone czynności
sprawdzające okoliczności tego
wydarzenia.
Jak się dowiedzieliśmy, mężczyzna leczył się psychiatrycznie. W
lutym br. opuścił szpital. Niewykluczone, że przerwał terapię farmakologiczną, co z kolei mogłoby się przyczynić do podjęcia prób targnięcia
się na własne życie. Nie wiadomo, jak
skończyłaby się tamta noc, gdyby nie
interwencja patrolu.
MiNa

reklama

MiNa

Leboszowice

Umocnił stereotyp

Obywatelom Niemiec nierzadko Polacy kojarzą się z kradzieżą samochodów. Ów stereotyp nie wziął się znikąd, a kolejnym argumentem w tej
sprawie jest zdarzenie, co jakiego doszło 19 kwietnia w Leboszowicach.
Volkswagen Sharan na niemieckich tablicach rejestracyjnych stał na jednej z posesji przy ulicy Smolnickiej. Do czasu – około godziny 1 w nocy
nieznany sprawca dostał się do auta, po czym odjechał w mrok. Wartość
skradzionego volkswagena została wyceniona na 40 tys. zł.
MiNa

reklama

MiNa
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Knurów. Czy to bajka – czy nie bajka...

Foto: Paweł Gradek

Maria Konopnicka
patronką szkolnej
„Dziewiątki”

Słynna poetka i nowelistka, autorka bajek dla dzieci podbiła serca
uczniów, rodziców i pedagogów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9.
Od nowego roku szkolnego będzie patronką placówki

Zebra potrzebna

- Dobrze, że przy starej straży
położono nowy asfalt. Źle, że od
razu nie pomalowano z powrotem
jezdni. Przydałaby się zwłaszcza
„zebra” na przejściu dla pieszych.
Co prawda stoją znaki, ale wielu
kierowców chyba ich nie dostrzega. Można stać i stać na brzegu
chodnika i nie doczekać się, by ktoś
się zatrzymał i przepuścił. Jednak
białe pasy bardziej rzucają się w
oczy. Czas je pomalować!
Irena P.

Dzikie zwyczaje
– ciąg dalszy

- Dwa tygodnie temu wydrukowaliście moją wypowiedź o dzikach,
które zryły mi łąkę. Miałem żal do myśliwych, że zwlekają z naprawą szkód.



Samotne i ostatnie

Foto: Marek Węgorzewski

Droga do nadania imienia szkole
była bardzo długa i poprzedziło ją wiele debat, dyskusji i głosowań. - Pomysł
na nazwanie szkoły narodził się półtora roku temu. Chcieliśmy placówce
nadać imię, gdyż jest to swego rodzaju
nobilitacja szkoły - mówi Marzena
Rudzewicz, dyrektor MSP-9.
Rozpoczęło się poszukiwanie
właściwego patrona. – Chcieliśmy,
żeby procedura ta była jak najbardziej demokratyczna. Wszyscy więc
- rodzice, uczniowie i grono pedagogiczne - mogli zgłaszać swoje kandydatury - mówi dyrektorka.
Na „giełdzie” pomysłów pojawili się: Maria Konopnicka, Ignacy
Krasicki, Adam Mickiewicz, ks.
Józef Tischner, Krystyna Bochenek.
Uczniowie wysunęli również kandydatury obecnych idoli - Adama
Małysza i Roberta Kubicy.
Pierwsze głosowanie wyłoniło
najpopularniejszą szóstkę, w kolejnych okazało się, że największym
poparciem cieszy się Maria Konopnicka.
Rozpoczęto procedury. Najpierw
wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego, który wraz z uzasadnieniem został złożony do Rady
Miasta 1 lutego 2011 r. Równocześnie
szkoła przystąpiła do działań propagujących nadanie imienia.
- Są organizowane konkursy
plastyczne, multimedialne, recytatorskie. Podjęliśmy współpracę ze
szkołami noszącymi imię tej pisarki.
Na dzień dziecka zaplanowaliśmy
rozgrywki sportowe o puchar przy-

Knurów. W mieszkaniu przy ul. Stalmacha
odkryto zwłoki mężczyzny

szłej patronki – wylicza dyrektor
Rudzewicz.
Rada Miasta przychyliła się do
wniosku społeczności szkolnej. W
ubiegłą środę przegłosowała stosowną uchwałę.
Szkoła imieniem Marii Konopnickiej będzie posługiwać się od 1
września, jednak oficjalne uroczystości nadania imienia odbędą się 7
i 8 października (piątek – sobota) w

101. rocznicę śmierci pisarki.
- Na piątek zaplanowano uroczystą mszę oraz akademię z udziałem władz miejskich, oświatowych
i przedstawicieli innych placówek
oświatowych. W sobotę natomiast
odbędzie się festyn rodzinny - mówi
dyrektorka placówki. – Już dziś
serdecznie zapraszamy.
Marek Węgorzewski

Maria Stanisława Konopnicka (1842-1910) – polska poetka, nowelistka i
krytyk literacki, a także działaczka na rzecz praw kobiet. Każde dziecko (i
rodzic) zna bajkę „O siedmiu krasnoludkach i sierotce Marysi” – właśnie jej to
zawdzięczamy. Dorośli z miejsca wymienią „Rotę” – jedną z najważniejszych
polskich pieśni patriotycznych. W twórczym dorobku ma setki utworów, z
których wiele złotymi zgłoskami wpisało się w historię literatury. Grób Konopnickiej znajduje się na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie – w Panteonie
Wielkich Lwowian.
/bw/

Daliście też wypowiedź prezesa koła
łowieckiego. Chcę się do niej odnieść.
Wbrew temu, co zostało napisane,
płot jest nowy, ma gwarancję na 12
lat. Nieprawdą jest też, że trawę mamy
niekoszoną od lat, bo w rzeczywistości
dwa razy do roku kosi ją nasz znajomy, hodowca koni. Na jedno i drugie
mam świadków. Napiszcie to...
M.
Not. bw

Ludzie
to bałaganiarze

- Tak właśnie twierdzę: ludzie to
bałaganiarze. Taka natura. Nie wszyscy, ale spora część bajzel ma we krwi.
Spaceruję po okolicznych lasach i za
każdym razem utwierdzam się w tym
przekonaniu. Sterty śmieci rosną jak

Zaniepokoił je milczący telefon. - Nie
odbierał. Widziałam go jeszcze w
sobotę. Sprzątał sobie na święta. Jego
siostrzenica przyjechała zobaczyć, co się
dzieje... - opowiada sąsiadka mężczyzny,
którego zwłoki odkryto w środowe
przedpołudnie
Przed wejściem do bloku przy
ul. Stalmacha stoi dwóch policjantów i kobieta. Zarzeka się, że nie
wie, co się stało. - Normalny facet.
Kilka słów się zamieniło. Pochodził
z daleka. Miał żonę, ale mieszkali
osobno. Ponoć nie odbierał telefonów, dlatego się zaniepokoiły
- dodaje kobieta.
Mężczyzna był samotny, miał
około sześćdziesięciu lat, chorował
na cukrzycę. Ostatni raz rozmawiał
z żoną przez telefon w sobotę. Po

tym, jak przez kilka dni nie dawał
znaku życia, powiadomiono policję. Potrzebna była pomoc straży
pożarnej, która siłowo dostała się
do mieszkania. Jak orzeczono,
zgon mężczyzny był naturalny.
- Wykluczono tu działanie osób
trzecich – informuje nadkom. Maciej Kawa, komendant Komisariatu
policji w Knurowie. – Drzwi były
zamknięte od środka, klucz tkwił
w zamku.
/pg/, MiNa

Knurów

Okazja czyni
złodzieja?
W ubiegły czwartek, 21 kwietnia, około godz. 17 nieznany sprawca wykorzystał sytuację i skradł z
fiata stojącego przy ul. Dąbrowskiego to, co leżało na siedzeniu
samochodu. A były to dowód rejestracyjny i karta pojazdu oraz dokumenty trzech innych samochodów.
Fiat nie był zamknięty na klucz,

co bez wątpienia ułatwiło złodziejowi działanie. Nie wiadomo, czy
kierowca fiata zostawił otwarty
samochód przez roztargnienie, czy
też cechowała go po prostu przesadna wiara w ludzką uczciwość.
Jeśli to drugie, to zapewne ufność
tę bezpowrotnie utracił.
MiNa

Knurów

Laury przyznane
Śmieci w lesie przy
ul. Książenickiej
grzyby po deszczu. Dzień w dzień jest
jakaś nowa kupka odpadów. Obojętnie gdzie się przejść: na Zaciszu, przy
Rakoniewskiego, za Szczygłowicami
czy pod Wilczę. Wszędzie bajzel. I tak
zostanie, dopóki w głowach ludziom
nie przejaśnieje...
Mariusz z Knurowa

Lekarz Marian Grzymski i Ochotnicza Straż
Pożarna Szczygłowice otrzymają tegoroczny
Laur Knurowa
Decyzja zapadła podczas środowej (20 kwietnia) sesji Rady
M ia st a. W t ajny m g łosowa n iu
k a ndyd at u r a d r a G r z y msk iego
spotkała się z jednogłośną aprobatą radnych. Bez głosu sprzeciwu
przyjęta została też propozycja
uhonorowania strażackiej jednostki

ze stuletnią tradycją (w maju OSP
Szczygłowice świętować będzie
wiek działalności).
Laur Knurowa – najważniejsze
miejskie wyróżnienie – trafi do
uhonorowanych w czerwcu, podczas
tegorocznych Dni Knurowa.
/bw/
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Komunikacja. PKS już nas nie zawiezie, ale...

„Setka” pomknie do Rybnika
PKS Rybnik tłumaczy, że decyzję podjął „po przeprowadzonej
analizie napełnień, z powodu bardzo
niskich wpływów spowodowanych
znikomą frekwencją”.

też dostać się pociągami. Między
godzinami 6:00 i 16:00 jeżdżą co
godzinę (odjazd o pełnej), ponadto
o godz. 17:01, 18:00, 18:52, 19:56,
22:00 i 23:48).

MZK, ZTZ, PKP? Tak, ale...

Setką do Urszulanek

Jak pasażerowie z K nurowa
bądź Szczygłowic mogą dostać się
do Rybnika? Dla szczygłowiczan
alternatywą może być linia 311C,
obsługiwana przez Międzygminny
Związek Komunikacyjny JastrzębieZdrój. Autobusy tej linii wyjeżdżają
z przystanku Szczygłowice Kopalnia
(w kierunku Rybnik DKM) o godz.:
7:05, 9:15, 12:45 (kurs do Orzepowic
Liceum), 15:20, 19:00 i 21:20. Co
istotne, nie jadą przez Książenice,
ale znacznie dłuższą trasą – przez
Czuchów, Czerwionkę, Leszczyny i
Przegędzę. Kursy z przystanku Rybnik DKM rozpoczynają się o godz.:
5:30, 8:10, 11:40, 14:14 (kurs z Orzepowic Liceum), 17:50 i 20:15.
Można korzystać też z usług
KZK GOP, obsługującego linię 194.
To jednak znacznie bardziej skomplikowana wyprawa. Po dojechaniu
z Knurowa do przystanku Leszczyny
Ligonia konieczna jest przesiadka.
Dalszą drogę umożliwiają autobusy
obsługiwane przez MZK JastrzębieZdrój (309, 311A, 311B – szczegółowy rozkład jazdy na stronie www.
mzkjastrzebie.com) lub ZTZ Rybnik
(17, 18, 19 – rozkład jazdy: www.ztz.
rybnik.pl).
Z Leszczyn do Rybnika można

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że od środy, 4 maja, możliwa będzie jeszcze jedna opcja. Tego
dnia rozpocząć ma działanie linia
nr 100 obsługiwana przez prywatnego przewoźnika. Pojazdy „Setki”
wyjadą z przystanku Knurów Szpitalna o godzinach: 5:25, 6:50, 9:00,
11:00, 13:00 i 15:00. Na końcowy
przystanek Rybnik Urszulanki dotrą
trasą: Knurów Cegielnia – Knurów
Wojska Polskiego – Knurów Remiza
– Knurów Kino – Knurów Zacisze
– Knurów Michalskiego – Knurów
Stadion – Szczygłowice Skrzyżowanie – Szczygłowice Kopalnia
– Szczygłowice Aleja Piastów – Wilcza – Ochojec – Wielopole.
Kursy powrotne (z przystanku
Rybnik Urszulanki) rozpoczynać się
będą o godz.: 6:10, 8:00, 10:00, 12:00,
14:00 i 16:00.

Knurów? O kilometr za daleko...

Możliwa jest komunikacja autobusami PKS-u, ale kursującymi z
ominięciem Knurowa. Jeżdżą one
na trasie Gliwice – Rybnik przez
Nieborowice. W rozkładzie jest w
sumie prawie 30 kursów autobusów
zatrzymujących się na przystankach
w Bojkowie (krzyżówka DK-78 z

Foto: Dawid Ciepliński

Jak już informowaliśmy, z dniem 1 maja autobusy rybnickiego PKS
przestaną kursować na trasie Rybnik – Knurów – Rybnik. Pasażerom
z Knurowa i okolic pozostanie korzystać z usług innych przewoźników

Od 1 maja autobusów PKS-u w Knurowie już nie uświadczysz
trasą Knurów – Żernica) i Nieborowicach (szczegółowe rozkłady jazdy
dostępne są na stronach www.pksgliwice.pl i www.pksrybnik.pl).
Niestety, do tej pory kierownictwo przewoźnika nie dało się
przekonać do pomysłu „zahaczenia”
autobusami o Knurów. Z punktu
widzenia pasażerów przystanek
choćby w rejonie Intermarché byłby
dość sporym udogodnieniem. Jednak
dla PKS-u wykonanie takiej drogowej „agrafki” i nadrobienie około
dwóch kilometrów (po kilometrze w
każdą stronę) to na razie opcja nie do
przyjęcia. Przed kilkoma tygodniami
podczas rozmowy z dyrekcją rybnickiego przewoźnika usłyszeliśmy,
że wdrożenie tej propozycji w życie
spowodowałoby wzrost kosztów paliwa i wydłużyłoby czas jazdy o 10-15

minut (naszym zdaniem nie więcej
niż o 5 minut...). Przekonywano,
że pierwszy skutek nie podoba się
przewoźnikowi, a drugiego nie zaakceptują pozostali – spoza Knurowa
- pasażerowie.
W wypowiedzi dla portalu miastoKnurów.pl (www.miastoknurow.
pl, wątek „PKS odpowiada w sprawie
autobusów”) Jerzy Siwica, prezes
PKS Rybnik sp. z o.o. w likwidacji,
przywołuje jeszcze jeden argument.
Jego zdaniem „zmiana przebiegu
trasy połączenia Rybnik- Gliwice z
uwzględnieniem wjazdu do Knurowa wymaga uzyskania zgody KZK
GOP. Wprowadzenie takiej zmiany
spowodowałoby konflikt interesów
KZK GOP – PKS oraz wydłużenie
przejazdu spowodowane wjazdem
do Knurowa. To spowodowałoby

odejście części pasażerów korzystających z bezpośredniego połączenia
pomiędzy Rybnikiem a Gliwicami i
odwrotnie”.
To ostatnie tłumaczenie nie przekonuje pasażerów. Zagadnięty przez
nas na przystanku knurowianin
machnął tylko ręką: - „Odejście części pasażerów”? Bzdura! Z powodu
dodatkowych pięciu minut? A niby
czym w zamian pojadą? – zaśmiał
się.
Rzekomy dżentelmeński układ
PKS-u i KZK GOP o niewchodzeniu sobie w paradę też przyjął z
rezerwą: - Układ dla interesu firm?
OK, ale gdzie tu dobro pasażerów?
Gdzieś zagubione i chyba niewiele
znaczące...
Jak się dowiedzieliśmy, knurowski magistrat zwrócił się oficjalnie
do PKS Gliwice z propozycją wprowadzenia „agrafki” na trasie Gliwice
- Rybnik. Do zamknięcia tego wydania PL odpowiedzi jeszcze nie było.
Czy jest możliwość odwieszenia
kursów PKS-u na trasie Rybnik
– Knurów – Rybnik? Prezes Siwica:
- Nie ma możliwości [ich] przywrócenia...
Bogusław Wilk

Szczygłowice
w Czerwionce-Leszczynach?

Owszem, ale tylko według Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.
W internetowym rozkładzie jazdy
dwa szczygłowickie przystanki
(KWK i Kościół) przypisano do
gminy Czer wionka-Leszczyny.
Ten błąd może sprawiać problem
korzystającym z wyszukiwarki na
stronie www.mzkjastrzebie.com,
utrudniając im namierzenie poszukiwanej linii bądź przystanku.

Jeszcze do 29 kwietnia można składać zeznania podatkowe w Knurowie

Jest duże zainteresowanie – to widać gołym okiem.
Do piątku w budynku knurowskiego urzędu miasta
urzędnicy skarbówki przyjmują PIT-y mieszkańców
W tym roku po raz kolejny knurowianie mają możliwość złożenia
zeznań podatkowych na miejscu,
bez wyprawiania się do Gliwic. Pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach dyżuruje w Knurowie w sumie przez 4 dni, od 26 do
29 kwietnia, zatem zwlekający mają
jeszcze szansę skorzystać z okazji.
PIT-y w Knurowie można składać
jeszcze w czwartek w godz. 8.00
– 14.00 oraz w piątek, 29 kwietnia
od god z. 8.00 do 13.00. Pun kt
przyjmowania zeznań podatkowych
mieści się w budynku Urzędu Miasta Knurów, w pomieszczeniach z
osobnym wejściem znajdujących
się obok bankomatu. Są tam też do

pobrania druki, można je wypełnić
na miejscu.
Zainteresowanie jest duże – kiedy odwiedzamy punkt, przez cały
czas przy stoliku przyjmowania
PIT-ów są klienci. Zagadnięci zgodnie chwalą możliwość rozliczenia
się w fiskusem w Knurowie.
- Jak ktoś nie ma zbyt dużo czasu, to idealne rozwiązanie – mówi
pani Irena. – Ja akurat w tym roku
miałam remont, więc do tej pory
naprawdę nie było kiedy złożyć PIT.
A teraz przychodzę tutaj, bo po co
miałabym tracić czas na wyjazd do
Gliwic? – pyta retorycznie knurowianka.
Pan Jan po raz pierwszy składa
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PIT w Knurowie, bo też informacja
o takiej możliwości dotarła do niego
w tym roku. – Dobry pomysł, dzięki
temu nie muszę jechać do Gliwic
– prz yz naje. – Gd ybym chciał
wysłać PIT pocztą, zapłaciłbym
za polecony, a tak nie muszę, więc
oszczędzam.
Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia formularzy PIT, może bez
skrupułów poprosić o pomoc urzędnika DUS. Tym, którzy jeszcze nie
złożyli zeznania podatkowego za
2010 rok przypominamy, że mają
na to czas do 2 maja br.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

PIT-y na finiszu

1 procent pomocy
Wypełniając PIT pamiętajmy o możliwości podarowania jednego procenta
podatku na organizację pożytku publicznego. W Knurowie działa ich kilka.
Oto one:
– Klub Sportowy „Concordia” Knurów – nr KRS 0000127455;
– Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków – nr KRS 0000141003;
– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – nr KRS 0000153196;
– Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci Europy Cum Amicis – nr KRS
0000227212;
– Stowarzyszenie Zamku Przyjaciół w Chudowie „Castellum” – nr KRS
0000205632;
– Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Prowadzony przez Zakon
Ojców Kamilianów (Pilchowice) – nr KRS 0000310929;
– Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Pilchowice Organizacja Pożytku Publicznego – nr KRS 0000002588;
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Chorych
Psychicznie „Pomost” (Kuźnia Nieborowska) – nr KRS 0000211563;



rozmaitości
Kartki z historii. O „Lignozie” raz jeszcze...

Zakład z zamkiem
Lata 60. i początek 70. XX wieku był okresem prosperity dla
krywałdzkiego zakładu. We wrześniu 1975 roku obchodził
bardzo uroczyście swoje stulecie. Nikt wówczas nie wiedział, że
ZTS Krywałd Erg przetrwa jeszcze niespełna ćwierć wieku...
W Przeglądzie Lokalnym (nr 46
z 18 listopada 2010 roku) zamieszczony został artykuł: „Gdyby nie
doszło do likwidacji przedwojennej „Lignozy”, krywałdzki zakład
świętowałby 135 lat.” Wzbudził
spore zainteresowanie. Dzięki temu
wielu krywałdzian (ale nie tylko ich)
zaglądnęło do swoich rodzinnych
albumów fotograficznych. I odkryło
bardzo ciekawe zdjęcia, przypominające interesujące fakty z historii
zakładu i Krywałdu. Dzięki temu
możemy je opublikować.
Przy tej okazji warto przypomnieć nazwiska dyrektorów prochowni, „Lignozy” SA, Wytwórni
Chemicznej – Krywałd, Zakładów

Zieliński (1953-1955), mgr inż. T.
Pszczółka (1955-1956), mgr inż. A.
Woroniecki (1956-1962), mgr inż.
Marian Król (1962-1970), inż. Hieronim Leśniewski (1970-1971).
Lata 60. i początek 70. XX wieku
były okresem prosperity dla krywałdzkiego zakładu. We wrześniu
1975 roku obchodził bardzo uroczyście stulecie istnienia.
Od połowy lat 90. ubiegłego
wieku sytuacja ekonomiczna zaczęła
się pogarszać. Powodem były postępujące szkody górnicze i przeniesienie produkcji do innych zakładów.
Sytuację próbowała ratować Rada
Nadzorcza dążąc do tego, aby firmy
nie przejął syndyk masy upadłoś-

ciowej. Doszło nawet do tego, że
krywałdzki Erg wszedł w spółkę
ze Śląską Fabryką Kabli, ta zaś w
fuzję z kapitałem zagranicznym. Jak
się wkrótce okazało, były to tylko
doraźne działania. Ostatecznie lata
1999-2000 były początkiem końca
zakładu.
Od około 1900 roku z fabryką
prochu związany był – jak mówiono
jeszcze w czasach pruskich – schloβ
Kriewald (krywałdzki zamek). Budynek wybudowany został przez właścicieli prochowni w stylu eklektyczno-modernistycznym, o charakterze
willowym, ze szczytami i wieżyczką,
zakończoną nakryciem w kształcie
hełmu konstrukcji szkieletowej z

licznymi drewnianymi aplikacjami.
Nieco później dobudowana została
weranda z żeliwnych elementów o
charakterze dekoracyjnym. To w
krywałdzkim zamku mieszkali dyrektorzy: F. von Schrätter, Ricken,
F. von Loringhoven, J. Barcikowski.
Od 1936 roku dotychczasowe mieszkanie dyrektorów przekształcone
zostało na dyrekcję „Lignozy”.
Od początku funkcjonowania
fabryki prochu, jej załoga narażona
była na utratę zdrowia, a nawet życia.
Tak było w 1921 roku, kiedy to dwukrotnie (w lipcu i w grudniu) śmierć
poniosły 24 osoby, w tym także dr
Georg Ponndorf – naczelny inżynier
do spraw produkcji w prochowni.
Lata wojny i okupacji to kolejne

ofiary. 1 września 1939 roku, w
pierwszych godzinach wojny, na
terenie fabryki zginęli: Franciszek
Bryłka, Henryk Rój, Hubert Szymura
i Stefan Winkler. Wielu pracowników, zmobilizowanych na front, nie
wróciło z wojny.
Szendzielorz, Pietrzyk, Henel,
Glania, Kroczek, Piszczek, Sekuła,
Schmidt, Kaszek, Michalski, Ryba,
Makselon, Mnich, Grzesiok, Szade,
Kostrzewski, Gendarz, Sznapka – to
nazwiska krywałdzkich rodzin, których dwa pokolenia związane były
z fabryką.
Przez ponad 124 lata funkcjonowania fabryki, doliczono się około
100 wyrobów produkowanych tu w
latach 1875-1999.
Maria Grzelewska

Foto: Arch. Marii Grzelewskiej

Foto: archiwum A. Steffan

Opuszczony
krywałdzki „zamek”
powoli popada w
ruinę

Hala
produkcyjna
przedwojennej
„Lignozy”;
zdjęcie z lat 30.
XX wieku

Tworzyw Sztucznych „K r ywałd
– Erg” w Knurowie – tak bowiem
zmieniała się nazwa zakładu. Na
przestrzeni lat kierowali nim: Ernest
Seslwächter (do 1896 roku), baron
von Schleinitz (1896-1912), F. von
Schrätter (1912-1916), von Ricken
(Richen?, 1916-1919), dr Osius (19191921), dr Vogt (1921-1922), dr Witte
(1922-1927), baron Freytag von
Liringhoven (1927-1934), inż. Janusz Barcikowski (1934-1936), inż.
Stanisław Wierzbicki (1936-1939), dr
Meyer (1939-1940), dr Witte (19401940), dr Hütter (1940-1945), dr
Jerzy Pochwalski (1945-1946), mgr
inż. Kazimierz Hertyk (1946 – 1947),
dr Wiktor Załachowski (1947-1950),
Henryk Liszka (1950-1952), Wacław
Błond (1952-1971), inż. Hieronim
Leśniewski (1971-1971), mgr inż.
Leon Dusik (1971-1976), inż. Zygmunt Korasadowicz (1976-1979), inż.
Zdzisław Zioło (1992-1995), mgr inż.
Stanisław Gąsior (1995-1998), Adam
Brzezinka (1998 – do likwidacji).
Przypomnijmy też zastępców
dyrektora do spraw technicznych
– byli nimi: mgr inż. Kazimierz
Hertyk (1945-1946), mgr inż. Leszek
Winnicki (1946-1948), inż. Stanisław
Struk (1948-1953), mgr inż. Bolesław



Foto: ze zbiorów rodzinnych Henryka Piszczka

Pracownicy „Lignozy” (lata
30. XX wieku): Wiktor Burzik
– urzędnik (z lewej strony) i
Fojcik – laborant

Pracownicy fabryki prochu; w środku (x) prawdopodobnie dyr. v. Schlenitz (?); z tyłu ówczesny budynek cechowni, wybudowany w
1908 roku (obecnie kościół parafialny pw. św. Antoniego)
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KnURów. REKoLEKcJE Z KLAsą

na przekór nudzie i... sektom

Czy rekolekcje muszą być nudne? Wcale nie. Dowiodły tego
tegoroczne wielkopostne rekolekcje szkół ponadgimnazjalnych
Od trzech lat katecheci starają
się, by wielkopostne rekolekcje odbywały się w jednym czasie. - W ten
sposób integrujemy młodzież naszego miasta - tłumaczy ks. Marek
Antosz, katecheta w ZSZ nr 2.
Przez trzy dni zajęcia szkolne
zamieniane są na liczne spotkania
z ciekawymi ludźmi dzielącymi
się swoimi pasjami i wiarą. Do tradycji należy już „Marsz dla Jezusa
ulicami miasta”, koncert ewangelizacyjny w kościele na osiedlu,

warsztaty „Laboratorium wiary”, a
także wizyty w Ośrodkach Pomocy
Społecznej, instytucjach Kościoła, domach zakonnych czy Parku
Pamięci.
W Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 odbyła się dyskusja poświęcona czterem cnotom kardynalnym
- roztropności, sprawiedliwości,
męstwu i opanowaniu. Udział w
niej wzięli policjanci z oddziału
szybkiego reagowania, wydziału do
spraw nieletnich oraz dwaj młodzi

kapłani, którzy przyjechali na...
motorach.
W sąsiednim Technikum Ekonomicznym debatowano o zagrożeniach. Gościem nastolatków był
Dariusz Pietrek, szef Śląskiego
Centrum Informacji o Sektach i
Grupach Psychomanipulacyjnych.
Z kolei w salkach parafialnych
Cyryla i Metodego sporym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
plastyczne Janiny Wilk i jej rozmowy o życiu.

Zwieńczeniem rekolekcji jest
krótka pielgrzymka. W tym roku
była to Góra św. Anny. Młodzież
uczestniczyła w drodze krzyżowej
na kalwaryjskich dróżkach oraz
mszy wzbogaconej śpiewem chóru
z LO im. I. J. Paderewskiego i musztrą paradną klasy mundurowej LO
z ZSZ nr 2.
- Podstawowe filary rekolekcji
rozbudowane o pozostałe spotkania
mają szczególny charakter, bardziej akceptowany przez młodzież

i nauczycieli. Godna pochwały
jest owocna współpraca wielu
nauczycieli i katechetów w tych
rekolekcyjnych zmaganiach, a
przez to jeszcze większa integracja
środowiska szkoły i kościoła w zakresie misji wychowania młodzieży
naszego miasta – mówi ks. Antosz.
Jak pokazały trzy dni rekolekcji
młodzież można zainteresować i
zjednoczyć, trzeba to jednak umieć
zrobić „z klasą”.
Marek Węgorzewski

informacja

nA 20 LAt PRZEgLąDU

wydanie
specjalne
Pier wszy numer PL
ukazał się w 1991 roku. Po
20 latach dobijamy połowy
dziesiątej setki wydań.
Jak zmieniała się gazeta
oraz opisywany przez nią
Knurów i najbliższe miejscowości będzie można
przeczytać w przyśpieszonym tempie. Na stronach
specjalnego poszerzonego wydania – w czwartek,
12 maja.
Polecamy.
Przegląd Lokalny Nr 17 (947) 28 kwietnia 2011 roku
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aktualności
cZĘstochowA. MotocYKLIŚcI nA JAsnEJ góRZE

Modły na wysokich obrotach
30 tysięcy motocyklistów zjechało na Jasną Górę na VIII Zlot Gwiaździsty im.
Księdza Ułana Zdzisława Peszkowskiego. W imprezie nie zabrakło knurowian

Motorowa pielgrzymka to dla
właścicieli jednośladów symboliczny początek sezonu.
Do Częstochowy udało się 15
knurowian. Wśród nich Tomasz
Przybyła, 25-letni strażak-ochotnik ze szczygłowickiej OSP.
- Jednoślady kocham „od zawsze”. Ale dopiero przed miesiącem spełniłem marzenie i kupiłem
motor – powiedział Przeglądowi.
Jak nam zdradził, udział w zlocie
był jego pierwszym postanowieniem. - Z Knurowa wyruszyliśmy
spod parkingu przy Machoczku.
Jechaliśmy w jednej grupie. Fajnie to wyglądało i fajne też się
czuliśmy...
Po przyjezdzie do Częstochowy motocykliści wzięli udział w
paradzie, która poprzedziła mszę
na Błoniach. – Tak niecodzienne
nabożeństwo było fascynującym
przeżyciem. Błonia wypełnione
motorami robiły kolosalne wrażenie - przyznaje Tomasz.
Tegoroczny jasnogórski zlot
zbiegł się z Niedzielą Palmową.
Prowadzący eucharystię podprzeor
Jasnej Góry, o. Sebastian Matecki,
poświęcił motocykle ozdobione
wielkanocnymi palemkami.
- Zgodnie z pielgrzymkową
tradycją motocykliści w podniosłych momentach mszy, m.in. na
podniesienie, włączali klaksony.
Podobnie było ze znakiem pokoju.
Nie było to tradycyjne podane ręki,

tylko każdy naciskał na klakson,
część odpalała silnik - opowiada
Przybyła.
Zlot miał jeszcze jedno przesłanie. Motocykliści przywieźli
na Jasną Górę zabawki dla dzieci z
sierocińców w Polsce i na Kresach.
Podczas spotkania przeprowadzono też zbiórkę na rzecz mieszkających na Kresach najbiedniejszych
Polaków.
Frekwencja z roku na rok wzrasta. Osiem lat temu nikt chyba nie
spodziewał się, że ta inicjatywa tak
bardzo się rozwinie. Na pierwszym
zlocie pojawiło się 70 maszyn. W
tym roku nikt dokładnie tego nie
zliczył, jednak według informacji
przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji było ponad 30 tys.
motocykli i ponad 50 tys. osób. To
o 5 tysięcy więcej pojazdów niż w
ubiegłym roku.
- Nawiązałem nowe znajomości – mówi Tomasz Przybyła. – Na
pewno się przydadzą, bo zamierzam wziąć udział w kolejnych tego
typu spotkaniach motocyklistów.

Tomasz Przybyła u podnóża Jasnej Góry

Knurowska reprezentacja wyruszyła sprzed „małego” TeSCo

reklama

Marek Węgorzewski
Foto:Arch. Tomasza Przybyły

chUDów. sEZon RUsZA

W niedzielę, 1 maja, rozpoczynają
się XVI Spotkania na Zamku w Chudowie. Na inaugurację organizatorzy zapraszają na „Motoserce” – zlot motocyklistów i akcję zbiórki krwi. Przewidziano
wiele atrakcji, m.in. przed zamkiem
stanie... wioska indiańska. Niedzielna
impreza rozpocznie się o godz. 11.
We wtorek (3 maja) rządzić będzie
XVIII-wieczna moda. Jak to drzewiej
bywało opowie i pokaże kostiumolog
jednego ze śląskich teatrów. Majówka
pod hasłem „Za króla Stasia” wystartuje
o godz. 15.

/bw/
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Foto: www.zamekchudow.pl

Król staś, motory i krew
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wypadki chodzą
po ludziach

Pomogli napadniętemu rowerzyście, zawałowcowi
i nietrzeźwym grillującym. Ba, musieli też amputować palec
i dać odpór zazdrośnikowi strzelającemu do narzeczonego
swojej byłej dziewczyny

Foto: Szymon Błaszczyk

KnURów. XIV REJonowE MIstRZostwA PIERwsZEJ PoMocY PcK

Z tej zabawy nikt nie uszedł suchy...

sZcZYgŁowIcE. UMówILI sIĘ PoPRZEZ fAcEbooKA

Śmigus-dyngus, czyli
wesoła wojna na wodę
Była bitwa o krzyż, wojna o cukier, trwa „Bitwa
na głosy”. Młodzi szczygłowiczanie postawili
na „Wojnę na wodę”. Zgodnie z tradycją
– w oblewany poniedziałek

- Na pomysł wpadł Marcin Dudek. Myśl rzucona na Facebooka
została z miejsca podchwycona
– powiedział Przeglądowi Szymon
Błaszczyk, jeden z uczestników
zabawy.
Przeszło 30 młodych szczygłowiczan stawiło się w poniedziałek
w parku NOT. Uzbrojeni w gumowe
rękawiczki, wypełnione wodą balony, wiaderka i butelki na umówiony
znak ruszyli do walki.

Podczas zawodów
wypadki były na niby, ale
umiejętności, uczniów jak
najbardziej prawdziwe
W tym roku do rywalizacji przystąpiły pięcioosobowe reprezentacje
wszystkich knurowskich gimnazjów
oraz Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego i Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2
Każda z ekip musiała sprawdzić
swoje siły w sześciu inscenizowanych scenkach, przygotowanych w
atrium Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 i Miejskiego Gimnazjum nr
3 przez honorowych krwiodawców.
Bardzo realistycznych, dzięki czemu młodzież mogła wczuć się w
sytuację.
- Staramy się pokazywać im przypadki, które mogą zdarzyć się na co
dzień - wyjaśnia Ilona Pach z PCK.
Młodzież musiała udzielić pomocy rowerzyście, który został napadnięty i doznał złamania podudzia,
grillującym nietrzeźwym. Trzeba
było zmierzyć się z zawałem serca

i udarem mózgu oraz amputować
palec. Była też sytuacja, w której
zazdrosny chłopak strzela do narzeczonego swojej byłej dziewczyny.
Starania nastolatków oceniali
pracownicy PCK. Zdaniem jurorów
najlepiej z zadaniami poradzili sobie
uczniowie Zespołu Szkół im. I.J.
Paderewskiego i to oni wystąpią
w kolejnym wojewódzkim etapie
mistrzostw.
- Zawody są podsumowaniem
całego ok resu szkoleniowego –
mówi mjr Jarosław Wiewiura, szef
Miejskiego Inspektoratu Obrony
Cywilnej w Knurowie, zarazem
główny sędzia zawodów. - Szkoły
reprezentują uczniowie posiadający
największe umiejętności. Już sam
udział w zawodach traktują oni jako
spore wyróżnienie.
Konkurs został dobrze oceniony.
- Poziom był bardzo wyrównany,

WyNIKI ZAWoDÓW

Szkoły gimnazjalne: I miejsce - Miejskie Gimnazjum
nr 3 w Knurowie - 128 punktów; II miejsce - Miejskie Gimnazjum nr 1 w Knurowie - 119,5 punktów; III miejsce - Miejskie
Gimnazjum nr 4 w Knurowie - 112 punktów; IV miejsce
- Miejskie Gimnazjum nr 2 w Knurowie - 104 punkty.
Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce - Zespół Szkół
im. I.J. Paderewskiego - 162,5 punktów; II miejsce - Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie - 145 punktów.
Mały Ratownik:
Klasy I- III: I miejsce - Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie - Tomasz Matuszek, II miejsce - Miejska Szko ła Podstawowa nr 2 w Knuro wie - Alicja Kwaśniok, III miejsce - Miejska Szkoła
Podstawowa nr 9 w Knurowie - Marta Ciekanowska.
Klasy IV-VI: I miejsce - Miejska Szkoła Podstawowa nr 2
w Knurowie - Paulina Bieniek; II miejsce - Miejska Szkoła
Podstawowa nr 7 w Knurowie - Mateusz Surówka; III
miejsce - Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie
- Justyna Dańczura.
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więc wszyscy instruktorzy i opiekunowie kół mogą czuć satysfakcję, bo
ich praca przynosi efekty - podkreśla
mjr Wiewióra.
Słowa szefa MIOC potwierdza
Ilona Pach: - Uczniowie świetnie sobie radzą. Cieszę się, bo widać efekty
naszych szkoleń.
Pracownicy PCK stawiają na
edukację. Z wiedzą o zasadach udzielania pierwszej pomocy docierają
nawet do kilkulatków.
- Już w szkole podstawowej dla
najmłodszych uczniów organizujemy różne kursy i konkursy, podczas
których uczą się udzielania pierwszej
pomocy. Dzieci bardzo chętnie w nich
uczestniczą - dodaje Ilona Pach.
Równolegle z mistrzostwami
nastolatków odbył się konkurs dla
uczniów podstawówek „Mały Ratownik”.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

KnURów. MosIR ZAPRAsZA JUż nA 6.00 RAno

basen dla nocnych
Marków
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie zmienia godziny otwarcia
krytych pływalni
Od środy, 4 maja 2011 r., pływalnie kryte przy
ul. Szpitalnej 23 i Górniczej 2 będą czynne od godz.
6 rano.
- Mamy nadzieję, że ta zmiana przypadnie do
gustu tym, którzy stawiają na sport i rekreacyjną
aktywność już od wczesnych godzinny rannych
– usłyszeliśmy w ośrodku.
/bw/

- Nie było zwycięzców ani przegranych, nikt nie przetrwał suchy...
– śmieje się Szymon. - Bitwę obserwowała spora grupa widzów.
Po skończony m pojedy n k u
zawodnicy dokładnie posprzątali
teren „wojny”.
- To była świetna zabawa, już teraz myślimy o kolejnej – zapowiada
nasz rozmówca.
SB, oprac. b

tekst sponsorowany

Trwa realizacja projektu „Przepustka do samodzielności”.
Projekt realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa i Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół z Niepełnosprawnością Intelektualną współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie
realizowanym od 1 sierpnia 2010 r. do 31 stycznia 2012 r. udział
bierze 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 20 osób
z ich otoczenia.
Głównym celem projektu jest zwiększenie szansy osób z niepełnosprawnością intelektualną na wyjście z grupy zagrożonej
wykluczeniem społecznym oraz stworzenie warunków do integracji
społecznej.
Uczestnicy projektu – osoby z niepełnosprawnością intelektualną - ustawicznie doskonalą swoje umiejętności w zakresie florystyki
oraz ogrodnictwa. Podczas zimowych miesięcy uczestnicy projektu
wykonali mnóstwo ozdób okolicznościowych, w tym: stroiki bożonarodzeniowe, noworoczne oraz walentynkowe. Ważnym zadaniem
dla każdego uczestnika było codzienne pielęgnowanie roślin, które
zasadzono w czasie zajęć i zabrano do domu.
Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną korzystali natomiast z pomocy i porad psychologa, chętnie
uczestniczyli w zajęciach z wizażystką, kosmetyczką. Ogromnym
zainteresowaniem uczestników projektu cieszą się również zajęcia
z aktywizacji ruchowej – zajęcia sportowe na pływalni oraz siłowni
w Szczygłowicach.
Obecnie można obserwować pierwsze efekty pracy uczestników projektu – przed siedzibą Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa, ponieważ szczególnie pięknie zakwitły hiacynty i tulipany na klombach. Rośliny, jakie na nich rosną, zostały zasadzone
przez uczestników projektu w listopadzie. Obecnie wiosenna aura
umożliwiła uczestnikom prace ogrodowe – na ostatnich zajęciach,
16 kwietnia, również przed siedzibą Fundacji na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa zasadzili bratki. Dzięki uprzejmości przedstawicieli
Urzędu Miasta i firmy Komart uczestnicy będą mogli doskonalić
swe umiejętności, tworząc kompozycje roślinne w miejscach wyznaczonych przez te instytucje. Realizatorzy zapraszają na stronę
internetową projektu www.samodzielni.knurow.pl

Projekt „Przepustka do samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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rozmaitości
100 marek niemieckich z 1908 r.

KnURów. obcoJĘZYcZnY fEstIwAL

chantes, chantes, chantes ce refrain...
Śpiew po angielsku, francusku, niemiecku – i nie tylko – niósł się ze
sceny Domu Kultury. Szczygłowicka placówka była miejscem
XVI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej

Pieniężna ekspozycja spotkała się z zainteresowaniem nastolatków

KnURów. nUMIZMAtY wAbIą Do sZKoŁY

Kto pali pieniędzmi
w piecu

Pieniądze z najróżniejszych zakątków świata mogli
podziwiać gimnazjaliści odwiedzający Technikum
nr 1 w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego.
Wystawa numizmatów była jedną z niespodzianek
przygotowanych w ramach „Otwartych Drzwi”
Trzydniowa akcja była sposobem
zareklamowania placówki potencjalnym kandydatom i ich rodzicom.
Młodzież i nauczyciele przedstawili
prezentacje dotyczące planowanych
zawodów - ekonomisty, spedytora,
informatyka i technika obsługi turystycznej. Duże zainteresowanie
wzbudził krótki kurs... obsługi kasy
fiskalnej.
Strzałem w „10” okazała się wystawa numizmatyczna przygotowana
przez uczniów klasy I Te. Sporą jej
część zajęły monety i banknoty z czasów PRL-u, można też było zobaczyć
bony towarowe i medale. Najbardziej

egzotyczne okazały się pieniądze z
Mozambiku, RPA oraz Trynidadu
i Tobago. Najstarsze z eksponatów
miały przeszło wiek – np. 100 marek
niemieckich z 1908 r. Znalazła się też
dwuzłotówka z 1948 r. i radziecka
kopiejka sprzed półwiecza. Uwagę
zwiedzających skutecznie skupiała
paczka, w której znajdowało się 100
tysięcy złotych. Niestety, uprzednio
zmielonych w drobny mak i przerobionych w... brykiety.
Wszystkie wystawione eksponaty pochodziły ze zbiorów uczniów i
nauczycieli szkoły.

Do festiwalu zgłosiło się 99 uczestników. To frekwencyjny rekord imprezy.
Oceniano solistów, zespoły wokalne i instrumentalne
oraz chóry. Jury tworzyli Andronika Krawiec, Ewa Walczak, Tadeusz Strasberger i Michał Moliński.
- Z satysfakcją muszę przyznać, że poziom wykonawczy był naprawdę wysoki – ocenił Jacek Żyła z Miejskiego Gimnazjum nr 3.
Laureaci festiwalu wystąpią ponownie – tym razem
na koncercie galowym. Impreza odbędzie się 13 maja
(piątek) w sali widowiskowej Domu Kultury w Szczygłowicach. Początek o godz. 10.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Laureaci

Soliści: Jakub Kalmus (Chorzów), Sylwia Lipka (Knurów), Karolina Biedroń (Chorzów), Justyna
Kwaśniok (Gliwice), Klaudia Wajszyk (Ornontowice),
Martyna Siedlaczek (Ornontowice), Weronika Szweldhalter (Ornontowice), Sonia Biedrowska (Knurów), Julia
Kos (Gliwice), Alex Pulda (Gliwice), Weronika Dygacz
(Gliwice), Dagmara Grosel (Knurów), Paulina Porszke
(Rybnik), Marta Kozak (Knurów), Daniel Cebula-Orynicz (Katowice), Daria Anioł (Tychy), Izabela Pawletko
(Gliwice), Monika Marcol (Rybnik), Katarzyna Kotowska
(Katowice) .

Zespoły: „Remedium” (Rybnik), Duet „Isola” (Gliwice), zespół „Akcent” (Sosnowiec), zespół „Voxtet” (Mikołów), zespół „Tibiarum Scholares” (Toszek), zespół wokalny „Allegro” (Knurów), Natalia Gołąbek (Pyskowice),
Helena Niemczykowska (Pyskowice), Zespół Muzyki
Dawnej (Pniew), Szkolny Zespół Wokalno-Instrumentalny (Knurów), Zespół „Happy Band” (Knurów);
Chóry: „Filomata” (Gliwice), chór a capella (Pyskowice), chór kameralny „Canto” (Wielowieś), chór Gospel
(Katowice), Zespół Muzyki Dawnej (Bytom), chór żeński
„Senza Rigore” (Bytom).

Robot w szkole
Sporą ciekawość wzbudził u gimnazjalistów odwiedzających – w ramach „Otwartych drzwi” - Technikum nr
1... robot. To dzieło Dariusza Kruka i Łukasza Supłata (na
zdjęciu). Robot powstał podczas zajęć w ramach projektu
unijnego „Stawiam na rozwój”, realizowanego przez szkołę
od września 2010 r.
Tekst i foto:
Marek Węgorzewski

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Mirella Napolska i Dawid Ciepliński

Jakub wdowiak z Knurowa

ur. 18.04.2011 r., 3310 g, 57 cm

nikodem warzecha ze stanowic
ur. 19.04.2011 r., 3520 g, 55 cm
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Maja bieniek z Paniówek

ur. 19.04.2011 r., 2600 g, 54 cm

Patryk Kachelski z Knurowa

ur. 20.04.2011 r., 3620 g, 57 cm

Anna Łakomiec z Knurowa

ur. 19.04.2011 r., 3250 g, 52 cm

nataniel Urbański z Knurowa

ur. 20.04.2011 r., 3500 g, 54 cm

Mateusz ochota z Pilchowic

ur. 19.04.2011 r., 3240 g, 50 cm

szymon Krzyszczyk z wilczy

ur. 21.04.2011 r., 3450 g, 55 cm

Piotr Polok z gierałtowic

ur. 19.04.2011 r., 3510 g, 55 cm

Lena warzyńska z gliwic,

ur. 21.04.2011 r., 3000 g, 53 cm
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Knurów. Cuda z niczego, czyli…

Czary-mary,
zając z siana

28.04.2011 r.
czwartek

„Żona doskonała”
- godz. 17.00,19.00
1.05.2011 r.
niedziela
KINO NIECZYNNE
2.05.2011 r.
poniedziałek
„Żona doskonała”
- godz. 16.00,20.00

„Ludzie Boga”
- godz. 17.00

3.05.2011 r.
wtorek
„Żona doskonała”
- godz. 17.00,19.00
4.05.2011 r.
środa
„Żona doskonała”
- godz. 19.15

29-30.04.2011 r.
piĄtek, sobota

www.kinoscenakultura.pl

Są różne sposoby na zrobienie
wielkanocnych ozdób. Uczniowie
szkolnej „Jedynki” wyczarowali
je z … siana
Tuż przed świętami gośćmi
uczniów knurowskiej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 1 byli
państwo Marian i Danuta Gałuszkowie z synem Pawłem. To
twórcy, którym niewiele trzeba
do stworzenia przepięknych
ozdób. Wystarcza nawet zwykłe
siano. Przybyli do „Jedynki”, by
podzielić się swoimi wspaniałymi umiejętnościami.

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 17/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina
- Na pomysł warsztatów
wpadła Kornelia Ciupek–Ciesielska, nauczycielka kształcenia zintegrowanego, która
uczestniczyła w podobnych
zajęciach razem ze swoimi
dziećmi podczas ferii zimowych – mówi Anna Misiura,
dyrektor szkoły. - Doszliśmy

Komunikacja
na 1 i 3 maja

Autobusy
jak w
święta

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 15/2011
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brzmiało: „Pieczka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna Bernatowicz.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

do wniosku, że to może być
ciekawe doświadczenie dla
uczniów i zdecydowaliśmy się
zrobić coś takiego w naszej
szkole. Z państwem Gałuszków skontaktowaliśmy dzięki
pani Kornelii. Nasze zaproszenie zostało przyjęte.
Gałuszkowie przyjechali
do „Jedynki” z Zawoi i od razu
nawiązali znakomity kontakt z
dziećmi. Pokazali jak z siana
wyczarować prawdziwe cuda.
–Wystarczy uformować w
rękach, a następnie okręcać
nitkami. Osobne element y
łączymy ze sobą gorącym klejem, a dodatki są wykonywane
z naturalnych składników

– pani Danuta przekonuje,
że to bardzo proste. – Można
tak zrobić ozdoby na każdą
okazję.
Pa ńst wo Gał usz kow ie
mogą się pochwalić już kilkoma dużymi projektami. - Zrobiliśmy m.in. słynnego misia z
filmu Barei, a także marzannę
do telewizyjnego show TVP 2
„Kocham Cię Polsko”.
- Dzieci były bardzo zadowolone. Nie wykluczamy, że
w przyszłości zorganizujemy
jeszcze coś podobnego – nie
kryje zadowolenia z warsztatów dyrektor Misiura.
Tekst & Foto:
Dawid Ciepliński

informacja

Komunikacyjny Związek
Komunalny GOP informuje,
że w tych dniach zostaną zawieszone kursy linii obsługujących centra handlowe: S-6,
S-7, S-8, S-9, S-10, 250 i 750.
Linie autobusowe nr: 39,
52, 59, 109, 146, 155, 194, 230,
710, 255, 662 i 850 kursować
będą według rozkładów jazdy obowiąz ujących w d ni
wolne od pracy w centrach
h a nd low ych , b ez obsł ug i
przystanków przy marketach.
2 maja (poniedziałek) na
liniach tramwajowych i autobusowych KZK GOP będą
obowiązywać rozkłady jazdy
ważne w soboty, za wyjątk iem l i n ii autobu sow ych
nr: 2, 80, 120, 236, 288, 840,
870, k tóre pojadą wedł ug
rozkładów jazdy ważnych
w dni robocze.
Li n ie autobusowe ob sługujące centra handlowe
(zarówno bezpłatne dla pasażerów, jak i pozostałe) będą
funkcjonować według rozkładów jazdy na soboty bez
ograniczeń.
KZK GOP, bw
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

W y wóz r ze c z y ni ep ot r ze bnyc h. Te l.
530 124 134

17-26/11

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

8-odw.

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

17/11

Atrakcyjny dom. Pow. 120 m2, działka 749
m2. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

17/11

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

17/11

Centrum. 69,90 m2 po remoncie, cena: 215
tys. AS. Tel. 501 533 977
Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

3-22/11

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

12-43/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830, 699 402 666

10-17/11

17/11

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

15-19/11

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

17/11

Działka budowlana, 1186 m 2, Rybnicka.
LOKUS. Tel. 793 679 367
17/11

Działka budowlana, 1433 m , Michalskiego.
LOKUS, tel. 793 679 367
2

Sprzedam działkę budowlaną w Leszczynach 1318 m 2 , cena 125 t ys. Tel.
887 786 523
14-18/11

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

17/11

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie,
4000 zł. Tel. 693 547 871

14-18/11

Sprzedam mieszkanie 56 m 2 , 2 piętro,
Knurów Dywizji Kościuszkowskiej. Tel.
502 105 186

16-17/11

Spr zedam ogródek działkow y, altana
podpiwniczona, media, cena 23000. Tel.
508 125 413

15-17/11

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

17/11

Wynajmę mieszkanie 75 m2, parter domku.
Tel. 601 918 555

16-17/11

17/11

DAM PRACĘ
Kierowcę kat. C+E w ruchu krajowym zatrudnię. Tel. 503 805 618

16-17/11

Przyjmę barmankę. Tel. 510 119 325

14-22/11

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

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

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

10-odw.

Salon fryzjerski zatrudni fryzjera, fryzjerkę
z doświadczeniem. Tel. 665 156 565
15-17/11

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

16-19/11

Zatrudnię kierowcę – kuriera z Knurowa lub
okolic. Tel. 502 041 103
16-17/11

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

17-30/11

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

MOTORYZACJA

17/11

Szukam pracy – mycie okien, sprzątanie.
Tel. 604 775 450

15-17/11

Knurów. Kamienica w dobrym stanie technicznym. Pow. 812 m 2, działka 2056 m 2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Szukam pracy (emerytka) w charakterze
opiekunki lub pomocy domowej. Tel.
793 953 727

17/11

01-odw.

Wdowa, bezdzietna, emerytka 66 l. pozna
rozsądnego wdowca w zbliżonym wieku.
Tel. 698 276 659

12-21/11

www.as.silesia.pl

17/11

Działka przy ul. Niepodległości. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

TOWARZYSKIE

9-18/11

Lokale biurowo-usługowe o pow. od 10 m2
do 170 m2. Wynajmę. AS. Tel. 512 393 052
17/11

Czyszczenie dywanów, tapicerek – Karcher. Tel. 607 600 727

Auta kupię – skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Gotówka od ręki. Tel.
507 572 625

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

15-19/11

12–17/11

1-odw.

1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

EDUKACJA

1-25/11

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

M - 3 J a g i e ł ł y, 3 7 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367
17/11

12-21/11

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

33-odw.

Kredyty od 100 000 rata 543 zł FACHOWO
ODDŁUŻAMY! Tel. 32 335 40 05, 32 235
01 37

14-17/11

Ocieplanie domów, poddaszy, gładzie,
malowanie, regipsy, ścianki, remonty. Tel.
602 407 190
9-17/11

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

17/11

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

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

11-22/11

ZWIERZĘTA

17/11

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

Sprzedam Yorki. Tel. 602 782 837

15-17/11

17/11

17/11

ZDROWIE I URODA

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2, LOKUS. Tel.
793 679 367
14-17/11

17/11

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

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

3-odw.

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

1-21/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-28/11

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

Usługi stolarskie i meble. Tel. 790 898 442

17-18/11

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

33-odw.

inForMaCja

2

17/11

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

M-5 Ziętka, 2 piętro, 73 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367
17/11

Mieszkanie do wynajęcia w Knurowie blisko
MSP 2, 3 piętro, pokój z kuchnią (32 m2).
Cena 450 zł + media. Tel. 505 978 369
kontakt pomiędzy godz. 17.00 a 18.00
17/11

Mieszkanie komunalne 2-pokojowe, 59 m2,
zamienię na 3-pokojowe w Knurowie. Tel.
697 375 417
16-17/11

Nowe domy w zabudowie szeregowej.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

17/11

Nowe, tanie mieszkania, Ornontowice.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

17/11

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

17/11

S p r z e d a m 2 - p o k o j o w e . A S . Te l .
501 533 977

17/11
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17-18/2011

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

17/11

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

Ocieplenia. Tel. 530 124 134

Korepetycje, kursy z j. niemieckiego oraz
przygotowanie językowe do pracy zagranicą. Tel. 506 573 117

SPRZEDAM
Sprzedam ladę system rurowo-kulkowy.
Tel. 505 127 137

15-17/11
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sport
Foto: Bogusław Wilk

Członkowie Gminnej
Rady Sportu
w towarzystwie Piotra
Surówki, zastępcy
prezydenta Knurowa

Pływanie

Finał 7 maja

W kolejnej, wiosennej rundzie knurowskiej Grand Prix w pływaniu wystąpiło 104 zawodników, a organizatorzy oznajmili, że finał tych zmagań zaplanowano na 7 maja.

PiSk

Wyniki 3. rundy:

Koniec kadencji
Gminnej Rady Sportu
Tydzień temu (czwartek) w
czasie 22 posiedzenia Gminnej
Rady Sportu, zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka oficjalnie podziękował
członkom tego gremium za
czteroletnią, społeczną pracę na
rzecz rozwoju kultury fizycznej
i sportu w Knurowie.
G m i n n a R a d a Sp or t u
została powołana zgodnie z
zapisami ustawy o kulturze
fizycznej. Prezydent Knurowa Adam Rams wydał w tej
sprawie stosowne zarządzenie
w lutym 2007 roku, natomiast
powoływanie członków Gminnej Rady Sportu nastąpiło 8
marca 2007. W jej składzie
znaleźli się przedstawiciele
środowisk sportowych oraz
pracownicy samorządowi,
ściśle współpracujący ze sto-

warzyszeniami sportowymi:
Mieczysław Gołąb, Wojciech
Kempa, Waldemar Kośmider,
Bogdan Łyziński, Eugeniusz
Mehlich, Jerzy Pach, Krystian
Pluta, Piotr Skorupa i Adam
Tąpała.
W grudniu 2009 roku z
funkcji przewodniczącego i
członka GRS zrezygnował
Miecz ysław Gołąb. Sk ład
R a d y u z u p e ł n i ł D a r iu s z
Brachaczek, który objął jednocześnie funkcję zastępcy
przewodniczącego. Z kolei
przewodniczącym został dotychczasowy zastępca - Piotr
Skorupa.
Gminna Rada Sportu pełni rolę doradczą i opiniodawczą w zakresie dotyczącym
kultury fizycznej i sportu,
a w czasie czteroletniej ka-

dencji zajmowała się m.in.
opracowaniem regulaminów
stypendiów i nagród sportowych prezydenta miasta, opracowaniem zasad wspierania
sportu kwalifikowanego, opiniowaniem propozycji uchwał
budżetowych w zakresie finansowania kultury fizycznej
i sportu, opiniowaniem wniosków związanych z realizacją
zadań z zakresu kultury fizycznej, dotyczących wspierania sportu młodzieżowego i
kwalifikowanego, opiniowaniem wniosków o przyznanie
nagród dla sportowców i działaczy, a także inicjowaniem
działań zmierzających do
zwiększenia środków finansowych na kulturę fizyczną i
sport w Knurowie.
/-/

Obradowała Komisja Sportu knurowskiej Rady Miasta

42 lata w treningu
Członkowie Komisji Sportu knurowskiej Rady Miasta
na swym ubiegłotygodniowym
posiedzeniu mieli okazję zapoznać się z raportem dotyczącym
działalności Uczniowskiego
Klubu Spor towego Eugen.
Przedstawił go prezes, trener,
sędzia i zawodnik w jednej osobie – Eugeniusz Mehlich.
W raporcie z działalności
klubu nie mogło zabraknąć liczb.
– 35 razy byliśmy drużynowym
mistrzem Polski, indywidualnie
w tych zawodach zdobyliśmy
blisko 300 medali. Poza tym w
dorobku naszych zawodniczek i
zawodników są tytuły mistrzów
Europy i świata. Mamy też
zdobywców Pucharu Świata
– wyliczał założyciel klubu.
Eugeniusz Mehlich podkreślił, że jego klub bazuje
przede wszystkim na wychowankach. I jak sam stwierdził,
dobrze na tym wychodzi.
Dzięki sumiennej pracy
i odpowiednio dobranym do
poszczególnych podopiecznych
planom treningowym, wychowankowie knurowskiego klubu
są powoływani na zgrupowania
kadry narodowej. Niestety nie
wszyscy najlepsi – ze względów
finansowych – mogą startować
w najbardziej prestiżowych
zawodach, do których zaliczamy mistrzostwa kontynentu,
czy świata. Eugeniusz Mehlich
przyznał, że gdyby nie ograni-

czenia finansowe to Knurów
mógłby się szczycić co najmniej
pięcioma sportowcami z jego
„stajni”, którzy mogliby mieć
w swym dorobku medale wymienionych imprez.
- Cieszę się, że moi podopieczni od kilku lat mogą
liczyć na nagrody prezydenta
Knurowa, jednak w sferze marzeń wciąż pozostają stypendia
dla najlepszych zawodniczek
i zawodników – mówił Eugeniusz Mehlich. – Chciałbym
również podkreślić bardzo
dobrą współpracę z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
W mojej ocenie pracują tam
„perełki”, którym zależy, by
każda impreza była dopięta na
przysłowiowy ostatni guzik.
Radni – członkowie Komisji Sportu – byli pod wrażeniem
nie tylko osiąganych wyników,
ale i entuzjazmu, z jakim do
szkolenia młodzieży podchodzi knurowski szkoleniowiec.
- Nie da się ukryć, że całe życie
poświęciłem sportom siłowym
– mówił prezes Eugena. – W
treningu jestem od 42 lat. A dlaczego prowadzę również szkolenie dziewcząt i kobiet? Ano
dlatego, bo zaobserwowałem
iż nikt nie chce kobietom podpowiedzieć, jak mają ćwiczyć,
by poprawić sylwetkę. Zresztą
nie chodzi tu tylko o ćwiczenia,
ale również dietę. W naszym
klubie dziewczęta mogą liczyć
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na takie właśnie wskazówki.
Po połączeniu tych wszystkich
elementów jesteśmy w stanie
bronić tytułów mistrzowskich.
Eugeniusz Mehlich poinformował również, że członkowie
Eugena opłacają miesięczne
składki w wysokości 10 zł, a
ubiegłoroczny przychód wyniósł
nieco ponad 27 tysięcy złotych.
Ponad 50 procent tej kwoty to
środki pozyskane od sponsorów
i poprzez organizację imprez.
Około 40 procent stanowiła dotacja z budżetu miasta. – Brakuje
nam jeszcze środków na zorganizowanie obozów sportowych
– dodał Mehlich. – Zawodnicy
nie mogą natomiast narzekać na
sprzęt, jaki mają do dyspozycji w
czasie treningów i zawodów.
PiSk

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

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

Wygraj bilety na mecz „Rekinów”
Wspólnie z KS ROW Rybnik przygotowaliśmy dla naszych Czytelników konkurs, w którym nagrodą są dwa bilety na niedzielny mecz IV kolejki żużlowej 1. ligi pomiędzy „Rekinami” a Wybrzeżem Gdańsk.
Pytanie konkursowe brzmi:

Ile razy rybnicka drużyna wywalczyła tytuł mistrzów Polski?

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailem na adres: redakcja@przegladlokalny.eu (do piątku, do godziny 11.00 – pamiętajcie, by wraz z odpowiedzią podać swoje imię i nazwisko - zwycięzców powiadomimy mailem).
Spotkanie KS ROW Rybnik – Wybrzeże Gdańsk odbędzie się w niedzielę (1 maja) o godzinie 17.00.
Dodajmy, że w świąteczny poniedziałek rybniczanie przegrali na wyjeździe z Lechmą Poznań 39:51, a po trzech kolejkach,
zarówno KS ROW, jak i Wybrzeże mają na swym koncie po jednym zwycięstwie.

PiSk

13
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sport
Fale jak na morzu nie przeszkadzały żeglarzom; knurowianka
Agnieszka Dubiel wygrała rybnickie zawody w kategorii dziewcząt

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 19 kwietnia:
1. Jacek Zacher
2. Dariusz Gołyś
3. Henryk Hoinca
4. Jan Pikus
5. Kazimierz Fąfara
6. Alojzy Kopiec
7. Piotr Arent
8. Adam Dudziński
9. Grzegorz Grzemba
10. Stefan Dylus

- 2.111 pkt
- 1.982 pkt
- 1.916 pkt
- 1.883 pkt
- 1.867 pkt
- 1.783 pkt
- 1.772 pkt
- 1.696 pkt
- 1.689 pkt
- 1.627 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Kazimierz Fąfara
- 20.816 pkt
2. Piotr Arent
- 20.442 pkt
3. Janusz Myszka
- 20.172 pkt
4. Czesław Antończyk
- 20.057 pkt
5. Grzegorz Grzemba
- 20.030 pkt
6. Bernard Musiolik
- 19.890 pkt
7. Stefan Dylus
- 19.802 pkt
8. Dariusz Skowron
- 19.716 pkt
9. Wojciech Napierała
- 19.696 pkt
10. Ryszard Nosiadek
- 19.605 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 10 maja o godzinie 16.30 w klubie
„Gama”.

Dziewięć
w skali Beauforta
im nie straszne
Trudno w to uwierzyć,
ale pierwsze tegoroczne zawody o randze ogólnopolskiej, jakie odbyły się na Zalewie Rybnickim toczyły się
w sztormowych warunkach.
Wiatr o sile 6-7, a nawet 9
stopni w skali Beauforta nie
przestraszył jednak żeglarzy, w tych nastolatków z
Knurowa. W klasie Optimist
wystąpiły Agnieszka Dubiel
(14 lat) i Martyna Malich (12
lat), a w klasie Laser 4,7 Krzysztof Malich (14 lat).
W klasie Laser 4,7 rozegrano eliminacje do Mistrzostw Europy, a to oznacza, że do Rybnika prz yjechała cała k rajowa czołówka, która nie dała szans
młodszym i znacznie mniej
doświadczonym kolegom.
Pierwszoplanową postacią w klasie Optimist była
Agnieszka Dubiel. 14-latka
z Knurowa w ciągu trzech
dni wystąpiła w sześciu wyścigach, kończąc zmagania
na pierwszym miejscu wśród
dziewcząt i drugim w klasyfikacji generalnej. – Regaty
rozpoczęłam dość dobrze, od
drugiego miejsca, by w trzecim wyścigu na ostatniej bojce, płynąc także na drugiej
pozycji, zaliczyć tzw. „ka-

czuchy”, czyli nabranie sporej ilości wody przez dziób
oraz wywrotkę – relacjonuje
Agnieszka. - Szybko się pozbierałam i dopłynęłam na
ósmej pozycji, co dało mi na
koniec dnia czwartą lokatę w
klasyfikacji ogólnej z chłopcami oraz pierwsze miejsce w
klasyfikacji dziewcząt.
Po dr ugim dniu r ywali zacji Ag n iesz ka D ubiel
awansowała na 1. miejsce w
klasyfikacji generalnej i tym
samym utrzymała pozycję
lidera wśród dziewcząt. - Jestem dobrze przygotowana
do sezonu i nie odczuwałam
zmęczenia, a gdy w trzecim
dniu czekaliśmy na decyzję
sędziów, nasz trener Michał
Olchawski zarządził trening,
n a k tór y och oc zo popł y nęłam, gdyż takie warunki
wiatrowe na naszym akwenie
zdarzają się dwa, trzy razy
w roku, więc trzeba pogodę
szanować za jej starania
– śmieje się Agnieszka. Regaty te traktuję jako treningowe, gdyż nie są istotne
dla Pucharu Polski, o który
m a m za mia r w t y m rok u
powalczyć. A warunki pogodowe chciałam maksymalnie
wykorzystać, bowiem w tym
roku szykują się starty na

ak wenach morskich, gdzie
właśnie takich war unków
należy się spodziewać.
Ostatecznie po rozegraniu sześciu wyścigów knurowianka zajęła drugie miejsce
w klasyf ikacji generalnej
oraz pierwsze miejsce wśród
dziewcząt.
Bezapelacyjne zwycięstwo w obu klasyfikacjach
Ag n iesz k a za notowała w
czasie śląskiego Pucharu Optimista, który był zaliczany
do Pucharu Polski. Agnieszka jest przekonana, że udany
początek sezonu to dowód
dobrego przygotowania do
tegorocznych startów. W tym
miejscu war to nadmienić,
że w for mie przygotowań
końcówkę ubiegłego roku i
początek bieżącego spędziła w Neapolu. – Nowy Rok
witałam z dala od rodziny,
startując w regatach, które
zgromadziły 201 zawodników z 16 państw. Zajęłam
ta m d zie wią te miejsce w
klasyfikacji dziewcząt, choć
mogłam być czwarta, ale to
długa historia pewnej bułki,
o której można przeczytać na
moim blogu: www.optyaga.
blogspot.com – wspomina.
- Niestet y, ten rok będzie jej ostatnim w klasie

Foto: MOSiR Knurów

Regaty żeglarskie

Optimist z powodu warunków fizycznych. Po prostu
przerośnie tę łódkę – mówi
Michał Olchawski, t rener
Ag nieszki. – Dlatego ten
rok jest jej najważniejszym
rokiem startów w tej klasie
żeglarskiej. Pracowała na
niego ciężko przez pięć lat
i mam nadzieję, że osiągnie
część z zamierzonych celów,
ale sport jest nieprzewidywalny, więc z porażką także
się liczymy.
O co zatem walczyć będzie nastolatka w tym roku? Moimi celami na ten sezon są
kwalifikacje do Mistrzostw
Świata i Europy, Olimpiada
Młodzieży, Puchar Polski
oraz Inter Puchar - wyjaśnia.
- Oznacza to start w kilkunastu imprezach na terenie
Polski, Słowacji i Czech.
Wiem, że nie będzie łatwo,
bo konkurencja zawodników
z klubów północnej Polski
jest ogromna. Jestem jednak
dobrej myśli.
Dodajmy, że cała trójka
knurowskich żeglarzy jest
wychowankami przedszkola
„NIVEA Błękitne Żagle”,
gdzie rozpoczynają swoją
przygodę 6-letnie dzieci.

Nowe boisko
na Orliku
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie zaprasza do korzystania z nowego
boiska do siatkówki plażowej,
które powstało na obiekcie
„Moje Boisko – Orlik 2012”.
W bieżący m m iesiącu
odbędą się tam dwa turnieje.

Pierwszy z nich 7 maja, a
kolejny 21. Początek rozgrywek zaplanowano na godzinę
8.30, a szczegółowe informa cje ot r z y ma cie d z wo niąc pod nu mer telefonu:
793 977 996.
PiSk
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Victoria Pilchowice - Pogoń Ziemięcice 0:3, Zryw Radonia - Naprzód Żernica 3:0, Quo Vadis Makoszowy – Olimpia Pławniowice
2:0, Orły Bojszów - KS Bojków 1:1, Start Przezchlebie - Naprzód
Świbie 1:6, Leśnik Łącza - Orzeł Paczyna (przerwany przy stanie
2:2 – zawodnik Leśnika naruszył nietykalność sędziego).

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

KLASA OKRĘGOWA
- Grupa I

towym), Damian Godula (1.
miejsce na 50 m stylem grzbietowym), Krzysztof Hołysz (2.
miejsce na 100 m stylem dowolnym i 100 m stylem zmiennym),
Alicja Idzikowska (1. miejsce na
50 m stylem dowolnym i 50 m
stylem grzbietowym), Karolina
Kaletka (2. miejsce na 50 m
stylem klasycznym i 3. miejsce
na 50 m stylem dowolnym),
Fryderyk Król (3. miejsce na
100 m stylem zmiennym), Jakub
Michałów (2. miejsce na 100 m
stylem grzbietowym i 3. miejsce
na 100 m stylem dowolnym),
Martyna Nowak (1. miejsce na
50 m stylem klasycznym i 3.
miejsce na 50 m stylem motylkowym), Jagoda Orlik (3. miejsce
na 100 m stylem dowolnym),
Szymon Pawlik (3. miejsce na
50 m stylem dowolnym), Oliwier

startujących nasi pływacy
zajęli trzecie miejsce w sztafecie dziewczęcej 4x50 metrów
(Julia Kaczmarczyk, Julia
Świstuń, Syntia Paliszewska,
Karolina Musiolik). Drugie
miejsce na 100 metrów stylem
klasycznym zajęła Julia Kaczmarczyk, a na trzecim miejscu
został sklasyfikowany Tomasz
Sosna, debiutując na 100 metrów stylem zmiennym.

Sikora (3. miejsce
na 50 m stylem klasycznym), Tomasz
Sosna (1. miejsce na
50 m stylem dowolnym i 50 m stylem
klasycznym), Filip
Wajszczyk (1. miejsce na 50 m stylem
klasycznym), Michał
Wojtaszek (1. miejsce na 100 m stylem
grzbietowym i 100 m
stylem zmiennym).
K nurowskie
sztafety na medal:
- 1. miejsce w ...i chłopców
kategorii 8-10 lat
dziewcząt – Alicja Idzikowska, 16 lat dziewcząt – Jagoda PrzyKarolina Kaletka, Agata Marek, była, Nikola Kaletka, Jagoda
Paulina Żyrkowska,
Orlik, Katarzyna Kowol.
- 1. miejsce w kategorii 14Ponadto sekcję pływacką
16 lat dziewcząt - Martyna No- TKKF Szczygłowice reprewak, Ola Bańbor, Agata Rzepa, zentowali: Bartosz Bieniek,
Patrycja Sładek,
Jakub Erfurt, Michał Godula,
- 1. miejsce w kategorii 8-10 Wojciech Gradowski, Szymon
lat chłopców – Tomasz Sosna, Grzybowski, Vanessa Janicka,
Oliwier Sikora, Szymon Pawlik, Julia Kaczmarczyk, Mateusz
Karol Rzepa,
Kamiński, Marek Kornacki,
- 2. miejsce w kategorii Patrycja Kutek, Patryk Łowicki,
14-16 lat chłopców – Krzysztof Zuzanna Maciejczak, Marek
Hołysz, Filip Wajszczyk, Michał Moździerz, Karolina Musiolik,
Wojtaszek, Jakub Michałów,
Maja Namysłowska, Syntia
- 3. miejsce w kategorii Paliszewska, Marzena Przyby11-13 lat dziewcząt – Emilia szewska, Przemysław Rozumek,
Brachaczek, Katarzyna Dur- Paweł Sosna, Dawid Szolc, Julia
czyńska, Kinga Kruszniewska, Świstuń.
Paulina Bieniek,
PiSk
- 3. miejsce w kategorii 14-

Klasa „A” Podokręg Zabrze
Wyniki 20. kolejki
Orzeł Stanica - LKS 35 Gierałtowice 5:1, Jedność Przyszowice
- Młodość Rudno 3:1, Gazobudowa II Zabrze - Gwiazda Chudów
0:3, KS 94 Rachowice - Przyszłość II Ciochowice 4:3, Amator
Rudziniec - Wilki Wilcza 1:2, Społem Zabrze - Sokół Łany Wielkie 3:1, Czarni Pyskowice - Zamkowiec Toszek 4:1, Sośnica
Gliwice - Ruch Kozłów 3:2.

podium w konkurencji 100
metrów stylem grzbietowym.
Na najwyższym stopniu stanęła Wiktoria, a kolejne zajęły
Magdalena i Maja.
Ponadto Wiktoria Musioł
zajęła 2. miejsce na 100 m stylem dowolnym, a Magdalena
Wolny zajęła czwartą lokatę
na 200 m stylem zmiennym.
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Pierwszy
taki wynik
W Wielką Sobotę rozegrano 20. serię spotkań, a
knurowianie po raz pierwszy
zanotowali w tym sezonie
bezbramkowy remis. Rezultat iście świąteczny, jednak
biorąc pod uwagę to, że Unia
Bieruń Stary kończyła mecz
w dziewiątkę, do gospodarzy
można mieć pretensje o to, że
wywalczyli „tylko” punkt.
Przed pierwszym gwizdkiem faworytem mogła się
wydawać drużyna z Bierunia
Starego, która do Knurowa
przyjechała, jako wicelider.
Jak się później okazało, teoria po raz kolejny nie szła
w parze z tym, co działo się
na boisku.
To knurowianie wypracowali kilka dogodnych sytuacji,
po których na listę strzelców
mogli się wpisać m.in. Mateusz Mikulski, Marcin Salwa i
Damian Tkocz.
Po niespełna pół godzinie
gry na zmianę obuwia zdecydował się Łukasz Spórna,
jednak i ten zabieg nie doprowadził do zdobycia choćby
jednego gola.
K nu row ia nom w g r ze
ofensywnej nie pomógł też
fakt, że rywale od 43 minuty

grali w dziesiątkę, a ostatnie
minuty meczu nawet w dziewiątkę.
Ze spó ł Un ii g r ają c w
osłabieniu nie og raniczał
się tylko do obrony własnej
bramki. Kilka akcji ofensy w nych gości mogło się
podobać, jednak oni też mieli
sporo problemów, by trafić
futbolówką w odpowiednie
miejsce knurowskiej „świątyni”.
Na zakończenie jeszcze
słowo o prezesie Concordii
Zbigniewie Kosmali, który
w ydawał się być bard ziej
zapracowanym w czasie tego
mecz u , a n i żeli n iek tór z y
jego piłkarze. Sternik klubu
dwoił się i troił, by w Wielką
Sobotę nie było przy Dworcowej wielkiej zadymy. W
przerwie meczu negocjował
nawet z kilkunastoma osobami, które spaliły szalik
kibiców Unii Bieruń Stary.
W pewnym momencie przy
Dworcowej zjawiły się trzy
policyjne radiowozy. „Kibice” obu drużyn stanęli ze
sobą niemal oko w oko, ale
na szczęście do bójki nie
doszło.
PiSk

Wyniki 20. kolejki

PiSk

Dziewczęce
trio na medal
Maja Dziublińska, Wiktoria Musioł i Magdalena
Wolny to dziewczęce trio
z sekcji pływackiej TKKF
Szczygłowice, które znakomicie zaprezentowało się w
lidze śląskich klubów. Młodzi
pływacy rywalizowali w katowickim Pałacu Młodzieży,
a reprezentantki Knurowa
zajęły wszystkie miejsca na

Wyniki grupy I:

Zwycięska sztafeta
dziewcząt...

Eksperymenty
i sukcesy
W zawodach z cyklu ligi
śląskiej 10- i 11-latków była
okazja, by szkoleniowcy sekcji
pływackiej TKKF Szczygłowice mogli przyjrzeć się rywalizacji swoich podopiecznych na
dystansach i w konkurencjach,
w których wcześniej nie brali
udziału. Eksperymenty nie
przeszkodziły młodym knurowianom w odniesieniu kilku
znaczących wyników.
W gronie prawie pięciuset

Klasa „B” Podokręg Zabrze

Foto: sekcja pływacka TKKF

W m ięd z y na rodow ych
zawodach pływackich w Mikołowie wystąpiło 346 zawodników z 10 klubów, w tym
ekipa z Francji. Sekcja Pływacka TKKF Szczygłowice
wydelegowała na te zawody
48-osobową reprezentację, a
potwierdzeniem wysokiej formy prezentowanej przez knurowian jest 26 medali zdobytych
w rywalizacji indywidualnej i 6
pucharów wywalczonych przez
sztafety. - Miejsc medalowych
mielibyśmy jeszcze więcej, ale
niestety regulamin zawodów
był tak skonstruowany, że jedną
kategorię wiekową tworzyły
aż trzy roczniki – relacjonuje
Tomasz Rzepa z sekcji pływackiej TKKF. - Najbardziej żal
tych najmłodszych, bowiem rok
różnicy to prawie przepaść, nie
mówiąc o dwóch latach. Patrząc
jednak na wyniki najmłodszych
jestem bardzo zadowolony z ich
występu, szczególnie dlatego,
że dla wielu z nich był to debiut
na zawodach takiej rangi. Optymizmem napawa zwłaszcza
postawa zawodników z rocznika 2002, którzy w przyszłym
roku rozpoczną rywalizacje w
lidze śląskiej, a takie występy
potwierdzają, jaki potencjał w
nich drzemie.
Medale w Mikołowie zdobywali: Ola Bańbor (1. miejsce
na 100 m stylem dowolnym i 100
m stylem grzbietowym), Emilia
Brachaczek (3. miejsce na 100 m
stylem dowolnym i 50 m stylem
motylkowym), Michał Foit (3.
miejsce na 50 m stylem klasycznym i 50 m stylem grzbie-

Foto: sekcja pływacka TKKF

26 medali indywidualnych

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

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

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

51
44
35
32
30
30
28
26
25
25
23
23
21
19
17
15

73:29
48:23
47:33
38:29
34:31
40:34
30:31
35:39
42:45
30:33
29:37
36:45
38:47
35:55
31:47
28:56

Concordia - Unia Bieruń Stary 0:0
Concordia:
Mossakowski, Wieliczko, Mikulski, Sterczek, Gałach, Salwa,
Tkocz, Kempa, Spórna, Kupis, Boroń 46’ Przesdzing.
Tempo Paniówki – Krupiński Suszec 3:5, Stal Chełm Śląski
– GKS II Katowice 1:2, LKS Łąka – LKS Bełk 4:1, Pogoń Imielin
– Znicz Jankowice 2:0, Czarni Piasek – MKS Lędziny 0:3, Leśnik
Kobiór – Unia Kosztowy 1:1, Sokół Wola – Iskra Pszczyna 0:1.
1.
Iskra Pszczyna
20
51
53:8
2.
Krupiński Suszec
20
34
46:31
3.
Unia Bieruń Stary
20
33 29:22
4.
Stal Chełm Śląski
20
21
37:34
5.
Sokół Wola
20
31
30:29
6.
MKS Lędziny
20
30 35:27
7.
Pogoń Imielin
20
30
26:31
8.
GKS II Katowice
20
29 38:27
9.
Leśnik Kobiór
20
29 32:29
10. Czarni Piasek
20
28 29:38
11. Concordia Knurów
20
26 20:25
12. LKS Bełk
20
24
34:38
13. Tempo Paniówki
20
22
27:45
14. LKS Łąka
20
19
26:35
15. Unia Kosztowy
20
14
18:32
16. Znicz Jankowice
20
11
22:51
W sobotę Concordia zagra na wyjeździe z liderem – Iskrą
Pszczyna, a już we wtorek (3 maja) o godzinie 18.00 zmierzy
się w roli gospodarza z Sokołem Wola.
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Pamiątka z papieskim
błogosławieństwem

Papieski autograf
uzyskany dzięki
wstawiennictwu
Stanisława
Dziwisza w 2000
roku

- W 16-tysięcznej kolekcji autografów mam dwa szczególne – podpisy
Jana Pawła II – mówi Marek Węgorzewski, nasz redakcyjny kolega.
Obydwa mają ciekawą historię...
1 maja papież Jan Paweł II
zostanie ogłoszony błogosławionym. W dniach poprzedzających
beatyfikację powracamy pamięcią do niezapomnianych chwil
z nim spędzonych. Wielu z nas
przypomina sobie słowa wypowiedziane przez tego Wielkiego
Polaka, niektórzy sięgają po
pamiątki z nim związane
Dla mnie najcenniejszą
pamiątką są dwa oryginalne
autografy Jana Pawła II, które
posiadam w swojej kolekcji.
Ich zdobycie nie było wcale
takie proste i wiążą się z tym
niesamowite historie.

Zdjęcie wykonane przez Edwina Mahana 3 października
1979 r. w USA zostało podpisane przez Jana Pawła II
dwa lata później w Rzymie

za wstawienniCtweM
bisKupa Dziwisza

W 1999 r. wysłałem kilka
próśb o autograf papieża bezpośrednio do Watykanu. Za
każdym razem otrzymywałem
odpowiedź od papieskiego asesora, że uzyskanie oryginalnego
autografu nie jest możliwe i jedyne, co mogę dostać to obrazek
z nadrukiem podpisu. To jednak
mnie nie satysfakcjonowało i
pewnego dnia pomyślałem, że
skoro biskup Stanisław Dziwisz
jest sekretarzem papieża być
może on będzie mógł pomóc. Na
Boże Narodzenie 2000 r. wysłałem list zaadresowany właśnie
do biskupa Dziwisza, w którym
opisałem, że moim największym
marzeniem byłoby zdobycie oryginalnego autografu Jana Pawła
II. Dołączyłem też kartkę ze
świątecznymi życzeniami.
Nie do opisania była moja
radość, gdy dzień po świętach
– 27 grudnia - ze skrzynki wyjąłem list z pieczątką z Watykanu.
W niej znajdowało się zdjęcie
z autografem Papieża. Biskup
Dziwisz przysłał również list potwierdzający autentyczność podpisu i opłatek pobłogosławiony
przez Ojca Świętego. Byłem

przeszczęśliwy, a autograf Jana
Pawła II trafił na pierwsze miejsce w mojej kolekcji autografów.
Od tego czasu rozpoczęła się też
moja korespondencyjna przyjaźń
z ówczesnym biskupem, a obecnie kardynałem Stanisławem
Dziwiszem. Do dziś wymieniliśmy ze sobą kilkadziesiąt, nieraz
bardzo osobistych listów. Ostatni, z życzeniami świątecznymi
otrzymałem parę dni temu.

prezent oD leGenDy
baseballu

Jeszcze bardziej niesamowitą przesyłkę dostałem w 2008 r.
z USA od jednego z najstarszych
żyjących baseballistów, 95-letniego wówczas Arta Mahana.
Legendarny sportowiec, oprócz
swojego zdjęcia z autografem,
dołączył fotkę z oryginalnym autografem…papieża Jana Pawła
II. W liście Mahan wyjaśnił, że
podczas pierwszej pielgrzymki
Ojca Świętego do Stanów Zjednoczonych w październiku 1979

r. jego syn Ed pracował jako fotograf w lokalnej gazecie. Zdjęcie, które otrzymałem, zostało

wykonane właśnie przez Eda
Mahana 3 października 1979 r.
Z informacji przekazanej przez

sportowca wynika, że spotkał
się on z Papieżem w Rzymie w
1981 r. i poprosił Ojca Świętego
o złożenie podpisu na zdjęciach
syna. Jan Paweł II podpisał dwie
fotografie. Jak dalej wyjaśnił
mi Mahan, jestem pierwszym
Polakiem, który wysłał do niego prośbę o autograf i dlatego
postanowił ofiarować mi jedno
z tych zdjęć. Niestety, nie podał
dokładnej daty, kiedy Papież
podpisał te zdjęcia i nie można
jednoznacznie stwierdzić, czy
było to przed majowym zamachem czy już po (choć po podpisie, który jest bardzo dokładny

można założyć, że
przed). Na zdjęciu
podpisał się też jego
autor – Ed Mahan.
Autograf zdobyty
dzięki baseballiście,
ze względu na nadzwyczajną historię i
fakt, że otrzymałem
go od osoby, która
na pozór nie miała
nic wspólnego z Janem Pawłem II, jest
dla mnie jednym z
największych unikatów.
Dzięki pomocy
Stanisława Dziwisza i historii z Artem Mahanem za
kilka dni w mojej
ponad 16-tysięcznej kolekcji
autografów, podpis Jana Pawła
II będzie pierwszym, złożonym
przez osobę błogosławioną.
Marek Węgorzewski

Jan Paweł II
– jak go pamiętamy?
Na pewno wielu z nas zachowuje w pamięci wspomnienia
związane z Papieżem-Polakiem. Zapraszamy do podzielenia się nimi z pozostałymi Czytelnikami Przeglądu.
Czekamy na listy – 44-190
Knurów, ul. Niepodległości 5
(e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu).

Knurów, KraKów, watyKan

wszyscy jesteśmy uczniami jana Pawła ii
W roku beatyfikacji Jana Pawła II Mennica Górnośląska wydała pamiątkowy
numizmat „Uczeń Jana Pawła II”. Pierwsza moneta trafiła do kardynała
Stanisława Dziwisza
kardynał Stanisław Dziwisz.
Stało się to 2 kwietnia w Krakowie podczas spotkania kardynała z knurowskimi
biegaczami z klubu Endurance
Solidarni.
/bw/

Awers
pamiątkowej
monety

Papież błogosławiący knurowskim górnikom
– to zdjęcie powstało w 1979 r. podczas
górniczej pielgrzymki do Watykanu

Foto: Grzegorz Szyguła

- Numizmat przedstawia modlącego się Papieża
patrzącego na Ziemię, a z
drugiej strony otwartą księgę
i napis „Uczeń Jana Pawła
II” – bo wszyscy byliśmy i
jesteśmy jego uczniami – wyjaśnia Bogusław Szyguła,
kustosz knurowskiej Izby
Tradycji KWK Knurów, inicjator przedsięwzięcia.
Właśnie z rąk pana Bogusława pamiątkę przyjął

Pierwszy numizmat trafił
do kardynała Dziwisza

