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aktualności
sZcZygłowice

miał wolność,
wybrał miał

informacja własna wydawcy

ogłosZenie
W związku z trwającymi pracami drogowymi
do Biblioteki Głównej prosimy wchodzić
przez Filię nr 2 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży)
- od strony kościoła.

26 czerwca o godz. 12.15 Marek
P., 26-letni mieszkaniec Wilczy,
wpadł w ręce SOK-istów, kiedy kradł
węglowy miał. Na szlaku Szczygłowice - Leszczyny funkcjonariusze znaleźli aż 40 wypełnionych po brzegi
worków. Zakuli złodzieja w kajdanki,
aby uniemożliwić mu ucieczkę i przekazali policjantom z VI Komisariatu
w Gliwicach. Odzyskany miał węglowy oddali pracownikowi PKP Cargo
S.A. Tarnowskie Góry.

dwa wagony poza torem

W ubiegły piątek, tuż po godz. 16.00 wykoleiły się ostatnie dwa wagony
pociągu towarowego. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, uszkodzona
została jednak sieć trakcyjna. Przejazd kolejowy w Przyszowicach na ul.
Gierałtowickiej został zablokowany do czasu, aż wagony zostały usunięte
przez specjalny dźwig.
Na razie nie wiadomo, dlaczego puste wagony wypadły z toru. Wyjaśni
to specjalna komisja.
Zdjęcie wykolejonych wagonów zamieszczamy dzięki uprzejmości
Mariusza i Piotra Jainta.

MAM
P Y TA NIE

/g/

/g/

Edmund Myszka ponad 55
lat temu przybył z Bydgoszc
zy na Śląsk.
Przy jechał za prac ą, ale zost
ał z miłości. Niewielką działkę
przemienił
w tajemnicz y ogród. Co rusz
, to niespodzianka. Na środ
ku działki stoi
biały wiatrak poruszany wiat
rem, obok młyn zrobiony z
części pralki,
niedaleko sadzawka z rzeźbą
zwaną pieszczotliwie „Urbanem
”. Najbardziej pan Edmund jest dumny
z kaktusów.
− W końcu zakwitły!− mówi
z radością knur owianin.
Kwiat kaktusa to rzadkość.
Ulotne piękno, któr ym moż
na się ciesz yć
zazw yczaj tylko jeden dzień.
Niespodziewanie zakwitają nocą
, i równie
niespodziewanie giną.

Knurów. rodZice natalii dZięKują Za Pomoc

Jak pisaliśmy przed tygodniem, szczęśliwie
zakończyły się poszukiwania zaginionej
Natalii Kapłanek, 14-latki z Knurowa
Z u lgą ode tch nę l i rod z ic e ,
najbliżsi, przyjaciele, ale i wielu ludzi
– prawdziwie dobrej woli – którzy
włączyli się (jak kto mógł i potrafił)
w poszukiwania nastolatki. Kamień
z serca spadł knurowianom, wielu
naszym Czytelnikom.
- Pragniemy bardzo serdecznie
podziękować za pomoc w poszukiwaniu córki i wsparcie na każdym
jego etapie – poinformowali nas
rodzice Natalii. – Wyrazy szczególnej

Nie zapomnij

wdzięczności kierujemy do Cecylii
i Aleksandra Matusiak – prezesów
Bricomarché w Knurowie, dziękujemy Renacie Irytowskiej i Grażynie
Król – kierowniczkom w knurowskim
Bricomarché, Anecie Nowak – prezes
Stowarzyszenia Cztery Pory Roku,
pracownikom Bricomarché w Knurowie i całej sieci w Polsce, a także policjantom Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach i Komisariatu Policji w
Knurowie oraz Patrolowi Rutkowski. Dziękujemy wszystkim osobom
biorącym udział w akcji – przede
wszystkim mieszkańcom Knurowa i
wspaniałej knurowskiej młodzieży.
DC, b

7 VI I – Dz ień Sp
ółd zie lcz ośc i
11 VII – Światowy
Dzień
Ludności

Z komputerem
za pan brat

Knurowskie Koło PTTK „Trion”
wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa zapraszają osoby
niewidome, niedowidzące oraz niepełnosprawne z różnymi schorzeniami wraz z opiekunami na pilotażowe
spotkanie dotyczące udziału w projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
ma polegać na instruktażu osób
niewidomych i opiekunów z zakresu
podstaw obsługi komputera.
Początek spotkania 9 lipca o
godz. 10 w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Dworcowej 38a.
DC

2

Jakie planuje Pan spędzić wakacje?
Piotr Wysogląd z Knurowa z synem Adrianem:
− Największą uciechą dla mnie będzie remont pokoju mojego synka.
Rośnie jak na drożdżach i potrzebuje nowej przestrzeni. Adrian nie
chodzi jeszcze do przedszkola,
więc ma wakacje cały czas. Na wypoczynek planujemy wybrać się w
góry do Szklarskiej Poręby. Może
pojedziemy też na małą wycieczkę
do Krasiejowa? W Knurowie możemy jedynie pospacerować, a synek
pobawić się na placach zabaw.

Not. jb

sZcZygłowice

wjechał

W sobotni poranek patrol Straży
Miejskiej zatrzymał, a następnie
przekazał patrolowi Wydziału Ruchu
Drogowego z Gliwic nietrzeźwego
kierowcę. Mężczyzna najpierw nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu
innym użytkownikom ruchu, a w
chwilę później wjechał w ogrodzenie, uszkadzając je wraz z słupem
energetycznym na ul. Zwycięstwa w
Szczygłowicach.
DC

tosZeK

dni toszka

gliwice

cantate deo

To już 25. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej Cantate Deo. 7 lipca o godz. 20 na scenie
muszli koncertowej w Gliwicach Sośnicy wystąpi zespół PIN. Wcześniej o
nagrodę główną festiwalu powalczy 7
solistów i 8 zespołów wyłonionych w
trakcie tygodniowych przesłuchań.
Święto z muzyką religijną zakończy
niedzielny koncert Gangu Marcela.
jb

Pierwszy dzień (7 lipca) święta
miasta upłynie pod znakiem Beach
Party z Radiem Park. Około godz.
21.30 wystąpi gwiazda wieczoru −
Norbi. Impreza potrwa do 2 w nocy,
wstęp − 5 zł. Na 8 lipca zaplanowano
„Twórcze Starcie Orkiestr Dętych”.
O godz. 16 rozpocznie się parada
orkiestr wokół rynku, którą zakończy
uroczysty koncert (o 18.30). Dzień
podsumuje zabawa taneczna przy muzyce zespołu Jorgusie. Organizatorzy
przygotowali także dla przybyłych gości niespodziankę − wystawę z okazji
50-lecia Koła Pszczelarzy z Toszka.
jb

jb

Foto: Archiwum SP Gierałtowice

Prawdziwi przyjaciele
są wśród nas

Wakacje to atrakcje, ale i zagr
ożenia. Jak unikać tych drug
ich uczniowie
gierałtowickiej podstawówki dowi
edzieli się podczas Dnia Bezpiecze
ństwa.
Zajęcia z pierwszej pomocy popr
owadził Marcin Grzegorzyca,
jak nie igrać
z ogniem uczył Wojciech Szoł
tysek z OSP, o bezpieczeństw
ie na drodze,
nad wodą , w górach i lesie mów
ili policjanci pod dowództwem
komendanta
Pawła Kopernika. Pomysłodawcz
ynią przedsięwzięcia była Tere
sa Ral.

/b/

Foto: Archiwum MSP-2

PrZysZowice

Foto: Justyna Bajko

Funkcjonariusze
z posterunku Straży Ochrony
Kolei w Rybniku ujęli
sprawcę kradzieży około
2000 kg miału węglowego.
Miał pochodził z usypu
dokonanego z pociągu
relacji KWK „Szczygłowice”
- Dolna Odra

Siódmy raz z rzędu szkolna „Dw
ójka” brała udział w Tygodniu
Głośnego
Czyt ania Dzieciom. Tym raze
m w role lektorów wcielili się
Jolanta Leśniowska - dyrektor Miejskiego
Ogniska Prac y Pozaszkolnej
i ks. Andr zej
Wiec zorek – proboszc z para
fii pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. Nad szkolną akcją czuw
ają Iwona Grala i Joanna Bern
asiuk.

/b/
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Mieszkanie przy ul. Wilsona opanował grzyb. Przyczyną remont wykonany bez zgody
MZGLiA

Kawalerskie życie w mieszkaniu przy ul. Dworcowej... Spod grubej warstwy brudu
ledwo widać wzór kafli

Knurów. Z rejestru niesubordynowanych najemców

Karaluchy i grzyb w niejednym eM
Są w różnym wieku, z różnych części miasta. Łączy
ich brak dbałości o wynajmowane mieszkania. Jedni
je dewastują, drudzy bez pozwolenia namiętnie
przerabiają, i tak doprowadzając lokale
do opłakanego stanu
W mieszkaniu przy ul. Dworcowej mieszka kawaler. Nie pali się do
sprzątania. A że pali w ogóle, to nie
ulega najmniejszej wątpliwości. Pije
też niemało. Na podłodze walają się
butelki po wódce. Na stole, obok kilku
popielniczek wypełnionych po brzegi
niedopałkami, czeka na swoją kolej
kieliszek z wódką. Sielankę przerywa
kawalerowi inspektor Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji. Przyszedł skontrolować
lokal i sfotografować zniszczenia.
Brak baterii zlewozmywakowej i zdewastowana instalacja zimnej wody od
razu rzucają się w oczy. Wszędzie brud
i bałagan. Za drzwiami ustawione
jedna na drugiej klatki dla ptaków, na
szczęście, bez lokatorów.

Minęły 2 lata. Już od progu pierwsze
zaskoczenie - mieszkanie nie posiada
zamka w drzwiach wejściowych.
Lokator nie potrafił wytłumaczyć jak
to się stało. Milczy też na temat braku
baterii w kuchni i zniszczonego wodomierza. Stalowa płyta i drzwiczki
z pieca prawdopodobnie zostały rozkradzione lub sprzedane na złom.
Nad zlewozmy wakiem widać
odpadający tynk, na ścianach tłuste plamy, jakby ktoś w napadzie
furii rzucał czym popadnie. Takich
śladów jest więcej. Ubytki w tynku
powstały prawdopodobnie w wyniku
dewastacji. Świadczą o tym wgniecenia w ścianie i odsłonięte miedziane
rurki.

Ul. Kwitka

Tu najemcy samowolnie zdemontowali piec kuchenny. Pokój
przedzielili ścinką z płyt, wskutek
czego 4 pomieszczenia z przegroda-

MZGLiA w y posażył lokal w
nowe urządzenia. Krótko po tym do
mieszkania wprowadzili się najemcy.

Ul. Wilsona

Szczygłowice

Krzywdzący stereotyp

Pani Joanna mieszka w bloku przy ul. Staszica.
- Potrzaskane butelki, wymiociny, mocz i kał na
klatkach schodowych to tutaj codzienność. Blok
jest zdemolowany, a administracja nie kiwnie
palcem - skarży się
O dewastacjach w bloku socjalnym przy ul. Staszica pisaliśmy
wiele razy. Tyle też było pomysłów na
uzdrowienie sytuacji: monitoring,
częstsze patrole, mobilizowanie
mieszkańców... Co z tego wyszło?
Niewiele.
- Nasz problem dotyczy demolowania klatek schodowych, ścian,
drzwi przez... mieszkańców osiedla,

którzy „użytkują” blok na pijackie
burdy - czytamy w e-mailu pani
Joanny Kobeszko. - Administracja,
która ma monitoring na II piętrze i
zamknięte drzwi, nie musi się obawiać gości z zewnątrz. My, lokatorzy,
nie mamy innego wyjścia, nikt nie reaguje, a najgorsze jest to, że oskarżają
nas, że to my!
Kobieta ma dość krzywdzącego
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mi ogrzewa zaledwie jeden piec. Na
efekt nie trzeba było długo czekać.
Po wprowadzeniu tych „ulepszeń”
lokatorzy zaczęli narzekać na wilgoć
i przemarzanie ścian. Montaż wanny,
umywalki oraz bojlera elektrycznego,
rzecz jasna bez zgody MZGLiA, poskutkował dodatkowym dopływem
pary wodnej do pomieszczeń mieszkalnych. Takie warunki są idealne dla
rozwoju grzyba. Ściany w pokojach są
aż czarne. Przebywanie w takich warunkach może odbić się na zdrowiu
domowników. Ich skarga na urągające warunki mieszkaniowe trafiła na
biurko prezydenta Knurowa.
Dyrektor MZGLiA Mieczysław
Kobylec nie może wyjść z podziwu
nad tupetem najemców. - Człowiek
dostał mieszkanie socjalne za niepłacenie czynszu w Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Teraz w skardze do prezydenta pisze,
że włożył w remont mieszkania 8-10
stereotypu. Łatka patologii, chlewu,
meliny i syfiarzy przylgnęła do nich,
jak twierdzi, niesprawiedliwie. - Jesteśmy normalnymi ludźmi, mamy
rodziny, dzieci, pracujemy jak inni.
Nie mierzy się wszystkich jedną
miarką.
Dyrektor Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji odcina się od takich sądów.
Zwraca jednak uwagę na fakt, że
chuligani działają przy aprobacie
mieszkańców, bo ktoś ich do bloku, strzeżonego przez domofon,
wpuszcza.
W sobotę około godz. 23.00
doszło przed blokiem do pijackiej
burdy. Chuligani przenieśli się do
środka, gdzie zbili szklane drzwi na
III i IV piętrze oraz wkopali drzwi

Zepsuty wodomierz, zaślepiona rura z wodą, brak baterii lokatorzy z Kwitka nie potrafią się z tego wytłumaczyć

tys. zł. Ma wilgoć i jest tym faktem
zdziwiony. My na te przeróbki zgody
nie wydaliśmy, bo nikt się do nas w tej
sprawie nie zwrócił.
Dyrektor podkreśla, że takich
przykładów w zasobach MZGLiA
jest więcej. Wezwania do usunięcia
samowolek nie skutkują, dlatego
Kobylec zamierza powiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Niesubordynowanym
najemcom grozi nawet odebranie
mieszkań.
Przywołane na początku przydo przy padkowego mieszkania.
Sprawa została zgłoszona policji,
tak jak pozostałe akty wandalizmu.
Od początku roku administracja
ośmiokrotnie informowała policję
o chuligańskich wybrykach. Sprawa
obrzucenia elewacji bloku jajkami
i dewastacji drzwi windy znalazła
finał w sądzie. Administratorka
budynku podkreśla, że stało się tak
tylko dzięki mieszkańcowi, który nie
bał się zeznawać przeciwko dwóm...
sąsiadom!
Z 8 zgłoszeń 2 umorzono z
powodu niewykrycia sprawców, a 3
są w toku. Statystyka byłaby lepsza,
gdyby nie zmowa milczenia wśród
lokatorów.
M i n i t o r i n g z a m o nt ow a n y
(wbrew temu, co pisze pani Joanna)

kłady dewastacji to dla administracji MZGLiA chleb powszedni.
O wandalach w czterech ścianach
informują sąsiedzi, mający dość
smrodu, brudu i robactwa. Część
przypadków w ychodzi na jaw w
trakcie przeprowadzanych kontroli.
Co ciekawe niektórzy najemcy żyją w
symbiozie z karaluchami. W ogóle im
to nie przeszkadza. Z mieszkań robią
meliny, nie płacą czynszu, wiedzą, że
trafić na bruk nie mogą.
Paweł Gradek, foto: arch. MZGLiA

na parterze i przed blokiem nie zdaje
egzaminu. Dyrektor Kobylec nie
przypomina sobie, aby zarejestrował
jakikolwiek akt wandalizmu. Dodaje, że montaż kamer na każdym piętrze jest zbyt kosztowny. Poza tym
monitoring ma sens tylko wtedy,
kiedy jest na bieżąco obsługiwany, a
to dodatkowe koszty.
- Nie twierdzę, że cały blok pełen
jest czarnych owiec. Mieszkają tu
rodziny zasługujące na pochwałę, ale
z pełną odpowiedzialnością mogę też
stwierdzić, że są i takie, które swoim
zachowaniem przyzwalają na działanie chuliganów - ucina dyrektor.
Czy sprawcy sobotniej demolki
zostaną ujęci i osądzeni? Wszystko w
rękach policji i mieszkańców.
/pg/



Henryk Warkocz z TUV NORD Polska (z lewej)
wręczył certifikat przedstawicielom Zarządu
KOS: Piotrowi Mielnickiemu i Ryszardzie
Palonek

Foto: Paweł Gradek

aktualności
Knurów. Dodatkowe miejsca parkingowe przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej

Parkowanie
w końcu bez obaw

KOS ma ISO!

- Zarząd Kompanijnego Ośrodka
Szkolenia jest wizjonerski.
W przeciwieństwie do wielu jednostek,
które decydują się na popularny
standard, wybrał nieprzetartą drogę
do sukcesu - powiedział Henryk Warkocz,
prezes TUV NORD Polska, podczas
wręczenia certyfikatu ISO 29990
Kompanijny Ośrodek Szkolenia
w Knurowie jest pierwszą spółką
szkoleniową w Polsce, która otrzymała certyfikat zarządzania jakością według normy ISO 29990:2010.
Stosowany dotychczas w przemyśle
standard ISO 9001 nie uwzględniał
wielu wymogów jakości z zakresu
kształcenia i szkolenia.
- Tylko cer ty f ikowane f irmy
będą mogły ubiegać się o wsparcie f inansowe z Urzędów Pracy
- powiedział podczas spotkania
przedstawiciel firmy TUV NORD
Polska i wysnuł analogię do Euro
2012. - Osiągnięcie Kompanijnego
Ośrodk a Szkolenia przy rów nać
mogę do wyjścia z grupy. Jesteście w
fazie ćwierćfinałów. Finałem nie jest
zdobycie certyfikatu, tylko postrzeganie przez klientów biznesowych,
słuchaczy oraz osiągnięcie sukcesu
w wymiarze ekonomicznym.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa zwrócił uwagę
na fakt, że wiele firm z certyfikatem
ISO nie wyszło z grupy. - Certyfikat nie jest po to, by powiesić go

na ścianie. Standardem ISO należy
kierować się na co dzień.
Certyfikat z rąk Henryka Warkocz a odebra l i przedstaw iciele
Zarządu KOS: Piotr Mielnicki i
Ryszarda Pa lonek. Wśród gości
uczestniczących w tym wydarzeniu
znaleźli się m.in. przedstawiciele
Kompanii Węglowej, Wyższego
Urzędu Górniczego, Uniwersytetu
Śląskiego, Politechniki Śląskiej,
Un iwers y tet u E konom icznego,
Urzędów Pracy, a także ci, dzięki
którym wdrożenie norm nie byłoby tak sprawne, czyli pracownicy
KOS.
Prezes Milenicki zapewnił, że
uzyskanie ISO nie kończy starań
ośrod k a o z w ięk sz a nie ja kości
kształcenia i szkolenia pracowników Kompanii Węglowej. Trzeba
przyznać, że chętnych do podnoszenia kwalif ikacji nie brakuje.
Rocznie średnio 60 tys. pracowników KWSA korzysta ze szkoleń
organizowanych przez KOS.
/pg/

Czym jest ISO?

Międzynarodowa norma ISO 29990 skierowana jest do instytucji świadczących usługi na potrzeby kształcenia i szkolenia. Norma jest efektem pracy
międzynarodowego zespołu składającego się z pedagogów, auditorów,
naukowców i praktyków. Odpowiada standardom obejmującym strategie
zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami i ryzykiem, monitorowanie i ewaluację procesu kształcenia zgodnie z wymogami
rynkowymi w zakresie kształcenia i szkolenia, stanowiąc standard podstawowych wymagań dla dostawców usług edukacyjnych. Może być stosowana
przez firmy szkoleniowe, szkoły średnie, centra kształcenia zawodowego
i szkoły wyższe.
ogłoszenie

PRZETARG
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Przyszowicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie
przetargu o którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego na
zadanie: „Wykonanie i dostawa materiałów i usług promocyjnych
na potrzeby projektu pn. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią
ścieków w Gminie Gierałtowice współfinansowanego z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kontynuacja.” Informacje oraz specyfikację istotnych
warunków zamówienia uzyskać można w siedzibie Spółki: ul.
K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice tel. (32)301 15 21. Termin składania
ofert upływa 23.07.2012 r o godz. 9.00.



Roboty szybko postępują,
wkrótce kierowcy będą
mogli korzystać z nowych
miejsc parkingowych

W tym miejscu będzie można
parkować prostopadle i równolegle
do ul. Dywizji Kościuszkowiej. To
rozwiązanie podyktowane było koniecznością zachowania odpowiedniej odległości od okien budynków.
Na całej długości parkingu wymie-

niono oświetlenie. Niewykluczone,
że stalowe maszty staną w niedalekiej
przyszłości także w miejscu betonowych i wysłużonych słupów.
Inwestycja kosztowała przeszło
72 tys. zł.

/pg/

Knurów. Prosimy o stare zdjęcia

Kocie łby na Koziełka?

No właśnie, czy stara ulica Koziełka była brukowana? Stały
przy niej drewniane domy? Kim byli jej mieszkańcy? Jeśli
pamiętasz, wiesz, masz stare zdjęcia - liczymy na Ciebie
Jeśli w Twoi m w domow y m
archiwum są fotografie pokazujące
dawną ul. Koziełka – pamiętaj o
Przeglądzie Lokalnym. Chcemy
przypomnieć niegdysiejszy wygląd
jednego z najciekawszych knurowskich traktów. Przywołać obraz,
a może i atmosferę, tego zakątka
Knurowa przed dziesiątkami lat. Jeśli możesz, pomóż nam, a wspólnie
ocalimy go od zapomnienia...
To ważne tym bardziej, że ul.
Koziełka i okolice czekają spore
zmiany. Miasto planuje rewitalizację starej części Knurowa – zwiastunem odnow y będzie remont
właśnie ul. Koziełka (w 2014 r.). Samorząd stara się o dofinansowanie
w ramach tzw. schetynówek (Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych).
Udostępniając stare fotografie
zyskasz więcej niż satysfakcję. Archiwalne zdjęcia zeskanujemy – do
każdego użyczonego oryginału damy
Ci elektroniczną wersję fotografii.
Idealną do powiększenia i wydrukowania, doskonałą pamiątkę na
kolejne długie lata. Nie koniec na tym
– posiadacze najciekawszych zdjęć
zostaną obdarowani upominkami.

Żródło: Furgoł Jan, Wydra Marek: Knurów wczoraj i dziś

Knurów

Brak wystarczającej ilości miejsc
parkingowych wzdłuż osiedlowych
uliczek to prawdziwa bolączka. Niejednokrotnie kierowcy zmuszeni są
łamać prawo, by zaparkować samochód. Tak było przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej, gdzie jeden z chodników notorycznie był zastawiany przez
pojazdy. Mimo że w porze wieczornej
(niektórzy twierdzą, że nawet za dnia)
nikt z niego nie korzystał, Straż Miejska wypisywała mandaty. - To że wieczorem kierowcy nie mają gdzie parkować, nie upoważnia ich do łamania
przepisów - zwracał uwagę po jednej
z akcji zastępca komendanta Straży
Miejskiej Andrzej Dobrowolski.
Ktoś (Urząd Miasta i LokatorskoWłasnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa) dostrzegł jednak problem.
Przeszło tydzień temu ruszyły prace
przy budowie 14 miejsc postojowych.
Po chodniku przy Dywizji Kościuszkowskiej nie ma śladu. W jego miejscu powstał parking.
- Chodnika po tej stronie ulicy nie
będzie. Spółdzielnia zrezygnowała z tego
pomysłu - mówi naczelnik Wydziału
Inwestycji w UM Ewa Szczypka.

Foto: Paweł Gradek

Do niedawna łamanie prawa na ul. Dywizji Kościuszkowskiej
było normą. Kierowcy, z braku miejsc postojowych, parkowali
samochody na chodniku. Lada dzień problem zniknie, a do ich
dyspozycji będzie 14 dodatkowych miejsc

Zapraszamy do naszej redakcji.
Od poniedziałku do czwartku w
godzinach 7.30-15.30 (w piątki 7.30

- 13.30). Chcesz o coś dopytać – prosimy o telefon pod nr. 32 332 63 76.
Redakcja

Dla Przeglądu

Barbara Zwierzyńska, zastępca prezydenta Knurowa: - Rozpoczęliśmy projektowanie remontu ul. Koziełka. Chcielibyśmy
odwołać się do jej historycznego wyglądu. Archiwalne zdjęcia
mogłyby okazać się bardzo przydatne. Pozwoliłyby uwzględnić
w projekcie oryginalne elementy i ciekawe detale (np. bruk,
oświetlenie). Myślę, że warto to uczynić. Ulica Koziełka ma bogatą historię – warto o niej przypominać, a jeśli się da i można, jej piękno
eksponować.
Not. bw
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Po piwku na główkę? Nie warto...

Z głową nad wodą

Upał wygania wielu z nas nad wodę. – Kąpmy się tylko tam,
gdzie powiewa biała flaga i wyłącznie pod okiem ratowników
WOPR - apeluje Jerzy Pach, honorowy prezes knurowskiego
Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego

Zgodnie z nową ustawą niestrzeżone zbiorniki wodne muszą byc
teraz odpowiednio oznakownae

Ludzie toną – rok w rok przez
media przewijają się informacje o
tragicznych przypadkach. Nie trzeba
daleko szukać – przed tygodniem
pisaliśmy o 27-latku z Pilchowic,

który utonął w zbiorniku przeciwpożarowym. W miniony weekend
życie w wodzie straciło kilkadziesiąt
osób w kraju.
Lekceważenie ostrzeżeń i prze-

pisów, kąpiel w niedozwolonych i
niestrzeżonych miejscach, lekkomyślność, brawura - często pod
wpły wem alkoholu - to główne
przyczyny nieszczęśliwych wypadków nad wodą.
Jak do nich nie dopuścić? – Przede wszystkim należy korzystać z tych
kąpielisk, gdzie jest wywieszona
biała flaga i znajduje się ratownik
WOPR – mówi Jerzy Pach. – Poza
tym trzeba stosować się do wydawanych przez niego poleceń.
Jeśli już dojdzie do nieszczęśliwego wypadku na niestrzeżonym
kąpielisku, należy niezwłocznie
powiadomić odpowiednie służby
ratownicze. Pamiętajmy, że każdy z
nas jest zobowiązany do pomocy.
W Knurowie niestrzeżone akweny są pod stałą kontrolą. Dbają o to
strażnicy miejscy i ratownicy wodni.
– W ubiegłym roku przeprowadziliśmy 50 kontroli na niestrzeżonych

Wspomnienie o ks. proboszczu Jerzym Kolonie

Odszedł nasz proboszcz
Nieliczni wiedzieli, że leczy się w gliwickim Centrum
Onkologii, dlatego wiadomość o śmierci księdza
Jerzego Kolona, pierwszego proboszcza parafii pw.
Matki Bożej Częstochowskiej, dla wszystkich była
ogromnym zaskoczeniem

Ks. Jerzy Kolon

- Nieraz doświadczam z ich (byłych parafian - przyp. red.) strony
przejawów serdeczności i życzliwości.
Często słyszę „o, nasz proboszcz”. Kilka dni temu podchodzi do mnie pan i
mówi: „a ja księdza pamiętam z budowy kościoła w Knurowie”. To bardzo
miłe. Myślę, że dla nas księży ważne
było to, że od samego początku nie byliśmy sami, nie czuliśmy się opuszczeni, mieliśmy za sobą ludzkie zaplecze
i to nas podtrzymywało, dodawało sił
- mówił pod koniec ubiegłego roku w
wywiadzie dla Przeglądu Lokalnego
ks. Kolon.
Okazja do rozmowy była nie lada.
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
świętowała jubileusz 25-lecia poświęcenia kościoła. Pierwszy proboszcz z
radością przyjął zaproszenie na uro-

czystość. Wziął udział w spotkaniu
z budowniczymi kościoła. - Bardzo
długo w nim uczestniczył. Przywoływał wiele faktów z czasów budowy
kościoła, wspominał różnych parafian. To wszystko nadal siedziało w
jego pamięci - zauważa ks. proboszcz
Jan Buchta.
Pod koniec listopada 1982 roku
ks. Kolon otrzymał propozycję objęcia funkcji proboszcza w nowo
tworzącej się parafii na osiedlu w
Knurowie. Po latach wspominał, że
była to dla niego bardzo trudna decyzja. Zżył się ze swoją dotychczasową
parafią w Paniowach. Mocno przeżył
pożegnanie z tamtą parafią. Przyznał, że uronił wtedy niejedną łzę.
Po przyjeździe do Knurowa ks.
Jerzy Kolon odpowiedzialny był za
całą administrację parafii. Dbał o
duszpasterstwo, ale do jego obowiązków należało także zapewnienie
środków materialnych na budowę
kościoła dla 24 tys. mieszkańców.
Przy każdej okazji wspominał wielkie wsparcie, jakiego udzielali mu
parafianie.
W knurowskiej parafii przepracował 11 lat (od 1982 do 1993 roku).
Następnie do 2006 roku proboszczował w parafii pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Suszcu.
Tam rokrocznie odbywały się msze
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akwenach – informuje Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w
Knurowie. – Podobnie będzie w tym
roku, a kontroli będzie więcej. Na tę
chwilę jest już ich 42.
W czasie wypoczynku nad wodą
zawsze należy zachować rozsądek.

Taka postawa zapewni bezpieczeństwo nam i naszym bliskim oraz
pozwoli uniknąć tragedii. Wystarczy
przestrzegać podstawowych zasad
bezpieczeństwa, a wtedy wrócimy do
domu wypoczęci i zadowoleni.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Wodny patrol

W ubiegłą środę skontrolowane zostały knurowskie akweny niestrzeżone,
m.in. w Szczygłowicach, na Zaciszu i Moczurach. Lustracji poddała je komisja, którą tworzyli: Jerzy Pach - honorowy prezes WOPR-u w Knurowie,
mjr Jarosław Wiewiura - kierownik referatu zarządzania kryzysowego UM w
Knurowie, Andrzej Daroń - komendant Straży Miejskiej, aspirant Krzysztof
Kwietniewski z Policji, Damian Chlubek - prezes Koła nr 28 Polskiego Związku
Wędkarskiego w Knurowie i Leszek Rejkowicz - prezes Koła Wędkarskiego
przy KWK Szczygłowice.
Zgodnie z przepisami (ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych), niestrzeżone zbiorniki muszą
być odpowiednio oznakowane zakazem kąpieli. Kontrolujący sprawdzili jak
przepisy mają się do praktyki.
- Na niestrzeżonych akwenach obecnie są tylko tablice informujące o zakazie
kąpania – zauważa prezes Pach. – Dobrze, że w ogóle są, ale zgodnie z nową
ustawą od teraz muszą to być odpowiednie znaki.
I wkrótce będą – zostaną zamontowane. Warto jednak pamiętać, że żadne znaki i ostrzeżenia nie zastąpią zdrowego rozsądku. Zwłaszcza nad
wodą...

DC

Pamiętaj!

Kilka najważniejszych zasad jakich należy przestrzegać nad wodą, aby
uniknąć niebezpieczeństwa:
1. Nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i innych środków
odurzających.
2. Nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to
grozić szokiem termicznym bądź utratą przytomności.
3. Nie wolno się kąpać zaraz po jedzeniu – należy odczekać przynajmniej
godzinę.
4. Do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi
się czuwa ratownik.
5. Gdy przy kąpielisku widzimy czerwoną flagę lub nie ma żadnej, kąpiel
jest zabroniona.
6. Nie skaczemy do wody na „główkę”, tym bardziej jeśli nie znamy głębokości kąpieliska. Może to doprowadzić do urazów kręgosłupa, kalectwa a
nawet śmierci.
7. Po wejściu do wody należy najpierw schłodzić okolicę serca, karku i
twarz.
8. Do wody najlepiej wchodzić w grupie lub przynajmniej z drugą osobą.
9. Nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji.
10. „Dzikie kąpieliska” mają nieznane dno i głębokość. Woda w nich może
być skażona.
11. Korzystając ze sprzętu wodnego, upewnijmy się, że jest on sprawny,
a przebywające na nim osoby, które nie umieją pływać, są we właściwy
sposób zabezpieczone.

reklama

inaugurujące sezon lotowy. Ks. Kolon
był kapelanem hodowców gołębi, a
pasję do tych skrzydlatych stworzeń
pielęgnował jeszcze w Knurowie.
- W ogrodzie mojego dziadka
Erwina Plazy mieli wspólny gołębnik. Ks. Kolon należał do Polskiego
Związku Hodowców Gołębi. W parze
z dziadkiem startował w zawodach.
Mieli sporo osiągnięć - wspomina
Marek Węgorzewski, wnuk zmarłego
przed dwoma miesiącami Erwina
Plazy.
Ostatni raz ks. Kolon pojawił się
w Knurowie 13 maja na prymicjach
ks. Rafała Mandla. Był w dobrej
formie, nie widać było po nim, że
walczy z chorobą. Zmarł 30 czerwca
w szpitalu w Żorach. Miał 72 lata.
Na pogrzeb, który odbędzie się 5
lipca o godz. 11.00 w Suszcu, wybiera
się delegacja parafian z Knurowa. 30
dni później, w kościele pw. Matki
Bożej Częstochowskiej, odprawiona
zostanie msza św. w intencji zmarłego.
W przygotowaniu jest monografia knurowskiej parafii. Ks. proboszcz
Buchta zapewnia, że będzie gotowa
na parafialny festyn - 19 sierpnia.
Jeden z rozdziałów poświęcony jest
ks. Jerzemu Kolonowi.
Paweł Gradek

Foto: Robert Szkoda
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ogłoszenie własne wydawcy

Knurowianom spodobały się ćwiczenia w plenerze

Siłownia zewnętrzna przy Oczku
Wodnym stała się lokalnym hitem.
Niczym magnes przyciąga tłumy
dbających o formę knurowian. Nie
brak głosów wołających o kolejną

Foto: Archiwum oriestry

Chcemy drugiej
siłowni pod chmurką

Knurowaianie zrobili oszałamiające wrażenie na niemieckiej publiczności

Knurów, Nagold

Święto Ogrodów
z majoretkami i orkiestrą
Siłownia „pod chmurką” w okolicach Oczka Wodnego spełnia swoje
zadanie

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta o rozważenie budowy następnej
siłowni zaapelował wiceprzewodniczący RM Jerzy Pach. – Obiekt przy
Oczku Wodnym sprawdza się w 110
proc. – mówi. – To bardzo dobra
inwestycja. Mieszkańcy korzystają z
niej „na maksa”, dlatego będę mocno
lobbować za budową kolejnej tego
typu siłowni.
Szanse są, bo samorządowcy
widzą, że w sukces obróciła się ich
decyzja o budowie pierwszej siłowni
w plenerze. Jeśli uda im się zabezpieczyć w budżecie miasta odpowiednie
pieniądze, drugi obiekt może powstać w przyszłym roku.


– Bardzo fajny pomysł. Świetna
motywacja do ruchu i dbałości o kondycję fizyczną – to powszechna opinia
wśród mieszkańców. Doceniając
stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu (m.in. boiska
Orlika, siłowni, powstającego placu
zabaw Nivea, skweru) dopominają
się też o nowy obiekt w innej części
miasta.
– Na pewno powstanie w rejonie
Starego Knurowa – zapewnia Jerzy
Pach. Wiceprzewodniczący RM zaproponował, by nowa siłownia „pod
chmurką” znalazła się na skwerze
pomiędzy ulicami Ogana i 1 Maja.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Gdy my przeżywaliśmy Dni Knurowa,
knurowskie Majoretki i muzycy
z orkiestry KWK „Knurów” sławili
miasto w Niemczech
Mocna, nie tylko dlatego, że
huczna, reprezentacja knurowian
wybrała się do miasteczka Nagold.
Wizyta odbyła się w ramach partnerskiej współpracy powiatów gliwickiego i Calw. Okazją stało się doroczne
Święto Ogrodów.
Gdy muzycy i majoretki dotarli
na miejsce, znaleźli się w centrum
piłkarskiego szaleństwa. Razem z
gospodarzami byli świadkami zwycięstwa reprezentacji Niemiec nad
Grecją.
- Tuż po meczu w miasteczku
rozpoczęła się fiesta. Klaksony, fla-

gi, okrzyki radości i pozdrowienia
– wspomina Mariusz Kowalczyk,
dyrygent orkiestry. - Chciałoby się
kiedyś przeżyć taką radosną przygodę
za sprawą naszych piłkarzy w Polsce.
Koncertowano nazajutrz. Piękna
scena i zadaszona widownia w kształcie fali robiła ogromne wrażenie.
Knurowianie też oszołomili publiczność ciekawym i zróżnicowanym stylistycznie występem. Kilka utworów
zaśpiewała Marta Kozak, wokalistka
współpracująca od lat z Centrum
Kultury i orkiestrą.
- W orkiestrze grali świetni instru-

mentaliści popisując się solówkami
na trąbce, puzonie i saksofonach.
Program był przeplatany występami
majoretek pod kierunkiem Pauliny
Przesdzing – wspomina Mariusz
Kowalczyk. - Dziewczyny urzekły
wspaniałymi umiejętnościami, urodą
i efektownymi strojami.
Knurowian nagrodziły oklaski,
bisy i gratulacje. Ponownie wystąpili
wieczorem. I po raz wtóry ze wspaniałym efektem.
- Przywieźliśmy cudowne wrażenia, mamy nadzieję, że podobne
odczucia mają słuchacze. Godnie
reprezentowaliśmy miasto Knurów,
Centrum Kultury i powiat gliwicki
– podsumowuje udany wyjazd dyrygent orkiestry.
/mk, bw/
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Z kart historii Knurowa

Brama na powitanie

W czerwcu 1922 roku część Górnego Śląska ponownie znalazła się w
granicach Polski. Polska otrzymała
29 proc. terytorium plebiscytowego,
zamieszkanego przez prawie milion
osób (w tym 260 tys. stanowili Niemcy). Polska otrzymała 53 (spośród
67) kopalnie węgla kamiennego,
10 (spośród 15) kopalń rud cynku i
ołowiu oraz 5 hut żelaza (z 9 ogółem).
Umowa genewska, podpisana 15
maja 1922 roku, przyznawała Polsce
pięć stref plebiscytowych. Knurów,
Krywałd i Szczygłowice były w piątej
strefie, obejmującej powiat rybnicki
oraz części powiatów raciborskiego
i gliwickiego.
Uroczystości przejęcia Śląska
przez Polskę zaplanowano na dni
pomiędzy 20 czerwca a 10 lipca 1922
roku. 3 lipca odbyły się uroczystości
przejęcia powiatu rybnickiego. Straż
honorową przed nowo zatkniętym
sztandarem polskim przejęli powstańcy śląscy. Do Rybnika w tym
dniu wkroczył 3. Pułk Strzelców
Podhalańskich oraz oddziały 23. Puł-

ku Artylerii Polowej. W rybnickich
uroczystościach wziął udział przedstawiciel władz sojuszniczych Asinatii di Bernezzo. Uczestniczyły w nich
delegacje z Knurowa. Flagi państw
sprzymierzonych, które łopotały w
Rybniku, zastąpiono f lagą polską.
„Goniec Górnośląski” w przeddzień
uroczystości zaplanowanych w Katowicach (19 czerwca 1922 roku) pisał:
„Rodacy! Nareszcie wybiła dla nas
wolności godzina!...”.

Z orłem białym w koronie

Podczas tych uroczystości niemal
we wszystkich miastach i gminach
wznoszono bramy powitalne. Pierwsza powstała 20 czerwca w Katowicach. Przez bramę powitalną na
koniach wjechały pierwsze oddziały
Wojska Polskiego; po ułanach bramę
przekroczyły czołgi.
W maju 1922 r. knurowskie władze samorządowe wyemitowały serię
walorów zastępczych o nominałach:
1, 2 i 5 marek. Awers 5 marek zawiera
zdjęcie przedstawiające uroczy-

stość przejęcia gminy Knurów pod
zwierzchnią władzę Polski. Każdy
z pieniędzy zastępczych posiadał
w ybity kolejny numer. Knurowskie pieniądze zastępcze drukowała
drukarnia im. Karola Miarki w
Mikołowie.
Knurów wzorowo przygotował
się do of icjalnych uroczystości.
Bramę powitalną wzniesiono przed
sk r z y ż owa n iem z d zisiejsz y m i
ulicami: 1 Maja - Kopalniana (pamiętajmy, że w 1922 roku nie było
jeszcze kościoła pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego – 90 lat
temu na miejscu dzisiejszej świątyni znajdował się plac targowy). Jej
szczyt zdobił orzeł biały w koronie,
zaś po bokach umieszczono daty:
1353 i 1922. Krawędzie bramy ozdobione zostały girlandą − splotami z
liści. W następnych latach bramę
ustawiano w tym samym miejscu
podczas obchodów Święta Trzeciego Maja. Wiele osób przybyłych na
te uroczystości miało kotyliony w
kolorze biało-czerwonym.

Brama powitalna przed pomnikiem powstańców śląskich.
Po lewej budynek dzisiejszego MOPS-u, a po prawej nieistniejąca
już wieżyczka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1

Foto: Izby Tradycji KWK „Knurów”

Nowe kadry

Laur Knurowa 2012

Szkoły na medal

Kto słyszał o knurowskiej „Dwójce”
i krywałdzkiej „Trójce”? Las rąk. Mimo to warto
jeszcze raz kilka słów poświęcić instytucjom
nagrodzonym tegorocznym Laurem Knurowa
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Karola
Miarki w Knurowie
„Dwójka” jest jedną z najstarszych placówek w mieście. Od ponad
80 lat rozsławia miasto i znacząco
wpływa na podniesienie poziomu
życia mieszkańców.
Na szczególną uwagę zasługuje
działalność szkoły w zakresie niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Jako jedyna szkoła podstawowa
w mieście tworzy klasy integracyjne
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, ukierunkowanymi

na wyrównanie szans edukacyjnych
oraz zlikwidowanie podziału między
światem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Oprócz codziennej pracy,
szkoła jest aktywnym współorganizatorem Knurowskich Dni Integracji.
KDI są zwieńczeniem wszystkich
starań i różnorodnej aktywności na
rzecz osób niepełnosprawnych, jak
również okazją do pokazania ich
talentów i osiągnięć.
MSP-2 jest też rozpoznawana w
środowisku lokalnym ze względu
na swoją działalność w zakresie
krzewienia miłości do Śląska −
„małej ojczyzny” i regionalizmu.
Organizowane od 12 lat Biesiady
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W 1922 roku naczelnikiem gminy
Knurów był Antoni Słonina (pełnił
tę funkcję od 1919 roku), wójtem w
Krywałdzie − Franciszek Przybyła.
Funkcję komisarycznego lekarza
Lecznicy Brackiej pełnił dr Płonka
(jeszcze w tym samym roku objął ją
dr Ryszard Pietrzyk). Od 1922 roku
dyrektorem knurowskiej kopalni
wraz z koksownią był Roman Rieger, a
krywałdzkiej „Lignozy Spółki Akcyjnej − dr Witte. 18 czerwca 1922 roku
urząd naczelnika urzędu pocztowego
przejął Robert Jońca, zawiadowcą
stacji Knurów mianowano Fojcika.
Już od 15 czerwca 1922 roku w Knurowie funkcjonował Komisariat Straży
Śląskie „U Tereski” na stałe weszły
do repertuaru kulturalnego miasta.
Jako jedyna szkoła w Knurowie
wprowadziła dodatkowe zajęcia
edukacji regionalnej dla uczniów
klas młodszych, wg autorskiego programu nauczycielki szkoły.
Od 10 lat szkoła jest współorganizatorem Konkursu Wiedzy o
Powiecie Gliwickim, trzykrotnie
uczestniczyła w międzynarodowym
projekcie „Comenius”, współpracując ze szkołami z Hiszpanii, Rumunii, Szwecji, Włoch, Turcji.
Za swoją działalność i wysokie
wyniki ewaluacji szkoła otrzymała
tytuł „Szkoły z klasą”, „Nauczyciel z
klasą”, i „Uczeń z klasą” oraz certyfikat II stopnia „Szkoły promującej
zdrowie”.
JB

Ze spó ł Szkolno - Pr ze dszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie
17 października 1907 roku w
Krywałdzie przy obecnej ul. Felik-

Foto: Izby Tradycji KWK „Knurów”

90 lat temu znaczna część Górnego Śląska znalazła
się ponownie w granicach państwa polskiego.
W uroczystej atmosferze tamtych dni spory udział
mieli mieszkańcy Knurowa, Krywałdu i Szczygłowic

Bramy powitalne stały się symbolem zmian przed 90 laty.
Na zdjęciu brama, którą ustawiono w miejscu dzisiejszego kościoła
pw. św. Cyryla i Metodego. W tle widać zarys szpitala

Celnej. Jego pierwszym kierownikiem
został Teodor Mańczyk.
W chwili przejmowania urzędów
i instytucji przez Polaków, knurowską parafią pod wezwaniem św.
Wawrzyńca „kierował” wikary substytut ks. kuratus Chrząszcz. Polski
Wydział Oświecenia Publicznego dokonał też zmian na stanowiskach kierowników szkół. Pierwszym polskim
kierownikiem szkoły powszechnej
był Józef Loos, kierownikiem dwuklasowej szkoły w Krywałdzie był
pełniący obowiązki Michał Wilim,
zaś prowadzenie dwuklasowej szkoły powszechnej w Szczygłowicach
Wojewódzki Wydział Oświecenia
Publicznego powierzył Alojzemu
Gałuszce (jeszcze przed przejęciem
szczygłowickiej szkoły przez polskiego kierownika dobrowolnie opuścił ją
dotychczasowy kierownik niemiecki
− Nieckel i nauczyciel Ficke).
W ten sposób „Nadeszła nareszcie ta chwila przez tyle pokoleń górnośląskich upragniona! Nareszcie nastał
wielki radosny dzień przez wszystkie
serca polskie pożądany! Śląsk łączy
sa Michalskiego oddano do użytku
pierwszy budynek szkoły. Wkrótce
rozpoczęto budowę kolejnej placówki. Gdy powstała, tam przeniosło się nauczanie. W „starym”
budynku swoją siedzibę miał y:
Towarzystwo Czytelni Ludowych,
chór „Hejnał”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Związek Powstańców Śląskich i Towarzystwo
Mężów Katolickich.
W 1990 r. stara szkoła została
zamknięta. Powodem był zły stan
techniczny budynku. Szkody górnicze sprawiły, że do szkolnej „Trójki”
przeniesiono przedszkole, do tej
pory funkcjonujące przy ul. Zwycięstwa. W 2004 roku połączonym
placówkom nadano imię Feliksa
Michalskiego, uczestnika trzech
powstań śląskich, bohatera II wojny
światowej i Członka Komisarycznej
Rady Gminnej.
Obecnie placówka, jako Zespół
Szkolno-Przedszkolny, rozwija się
dzięki staraniom dyrekcji i samorządu. Pielęgnując tradycje swoich
przodków jest miejscem skupiają-

się dzisiaj z Polską, łączymy się dzisiaj
z Matką-Ojczyzną”. Tak w mowie
wygłoszonej na rynku w Katowicach
powiedział Wojciech Korfanty.
Co istotne, województwo śląskie
jako jedyne w międzywojennej Polsce
otrzymało autonomię zagwarantowaną w Ustawie Konstytucyjnej 15
lipca 1920 roku, w formie Statutu
Organicznego Województwa Śląskiego. Knurów ma swój udział w
(nieco później w latach 30.) w Sejmie
Śląskim – posłem do Sejmu Śląskiego
był Romuald Mędlewski.
Województwo śląskie do 1939
roku było najlepiej rozwiniętym i najbogatszym województwem II Rzeczpospolitej. To Śląsk wymusił budowę
Gdyni i magistrali węglowej.
Pierwszy wojewoda śląski Józef
Rymer powiedział: „Wyzwolenie
nasze zawdzięczamy przywiązaniu
do ojczystego języka, zachowaniu
odwiecznych narodowych tradycji i
niezłomnej woli ludu śląskiego, dążącego niestrudzenie do połączenia
się z Polską.”
Maria Grzelewska

cym środowisko lokalne. Dobrym
zwyczajem stały się imprezy środowiskowe - festyny rodzinne, jasełka,
uroczystości z okazji Dnia Babci i
Dziadka, Dnia Matki. Uczniowie
zajmują wysokie miejsca w konkursach miejskich, powiatowych i
wojewódzkich. Wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty
świadczą o wysokim poziomie nauczania, za co corocznie MSP-3 jest
nagradzana pucharami Prezydenta.
W 2011 roku oddano do użytku
nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe. W murach Zespołu
swoją siedzibę ma Amatorski Klub
Biegacza.
Oświata krywałdzka pozostawiła współczesnym wspaniałe dziedzictwo, z którego korzystali kiedyś
dziadkowie i ojcowie, a obecnie ich
dzieci i wnuki.

Oprac. jb

Korzystaliśmy z oficjalnych wniosków o przyznanie nagrody Laur
Knurowa
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Strażacy wędkowali
aż miło

Taaaką rybą mógł się pochwalić Łukasz
Mańkowski, najwięcej okazów złowił Zdzisław
Radajewski, dzielnie radził sobie najmłodszy
Andrzej Baryluk

Najlepsi wędkarze złowili ryby, puchary i nagrody - gratulacje
składali im m.in. dowódca JRG Gliwice-Łabędy Józef Glagla
i - w imieniu prezydenta Knurowa - Adam Ostalecki, naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich UM Knurów

Z Powiatowych Zawodów Wędkarskich jednostek OSP Powiatu
Gliwickiego o Puchar Prezydenta
Miasta zadowoleni byli wszyscy,
którzy przystąpili do rywalizacji na
stawie Moczury. Wśród 14 ekip prym
wiodły reprezentujące Knurów zespoły Koła nr 28 Polskiego Związku
Wędkarskiego, Jednostki Ratowniczo
- Gaśniczej oraz Ochotniczych Straż
Pożarnych z Knurowa i Szczygłowic.
Wygrali „zawodowcy”, czyli wędkarze zrzeszeni w Kole nr 28.

- To była wspaniała impreza,
która idealnie wpisała się w tegoroczne Dni Knurowa – powiedział
Przeglądowi Benedykt Wróż, prez es OSP K nu rów. – Je j ud any
przebieg jest zasługą wielu osób,
sponsorów i instytucji. Serdecznie
dziękuję naczelnikowi OSP Knurów Dariuszowi Poloczkowi oraz
wszystkim, którzy dołożyli starań,
by zorganizować nasze wędkarskie
mistrzostwa.
DC, b

Wyniki:

Indywidualnie: 1. Zdzisław Radajewski (Koło nr 28), 2. Piotr Pawlata (OSP
Szczygłowice), 3. Aleksander Sacher (Onkologia Gliwice). Drużynowo:
1. Koło nr 28, 2. OSP Knurów, 3. Zarząd Powiatowy OSP RP w Gliwicach.

Młode jeszcze nie latają,
a już za sześć tygodni czeka je
międzykontynentalna
wyprawa

Im więcej lat upływa od ukończenia „Jedynki”, tym większym sentymentem darzą ją jej absolwenci...

Knurów. Absolwenci „Jedynki” znowu w szkolnej ławce

Numer „1” na zawsze

50 lat temu opuścili mury Szkoły Podstawowej nr 1. Każdy
z własnymi marzeniami, planami. Spotkali się przy okazji Dni
Knurowa, by powspominać kto z kim siedział w ławce, w kim się
durzył i jak kiedyś wyglądał. – To była bardzo wzruszająca
i sentymentalna podróż – podkreślają absolwenci
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie dwóch klas, które liczyły łącznie 60
osób. Pół wieku później zjawił się co drugi uczeń. Przybyła także wychowawczyni
Domicela Kruk, nauczycielki Elżbieta
Janecka i Marta Skiba oraz katecheta
January Liberski.
Sprawdzono obecność. – Poczuliśmy się jak za dawanych lat – śmieje
się Bogusław Szyguła, jeden z pomysłodawców spotkania. – Kiedy my chodziliśmy tutaj do „Jedynki” nasza klasa
miała drewniane podłogi nasączone
oliwą, a w rogu był kaflowy piec, przy
którym się grzaliśmy. Kiedyś wydawała
nam się bardzo duża, teraz, po tylu
latach, troszkę mniejsza – wspomina.
– Nie było też sali gimnastycznej, boiska
sportowego.
Spotkaniu towarzyszyło specjalne
nabożeństwo w klasztorze przy ul. Koziełka, w intencji zmarłych szkolnych

kolegów i nauczycieli, m.in. wychowawczyni Reginy Szulik. Odprawił je
ich dawny katecheta – January Liberski. Jedno z czytań prowadził Andrzej
Pach, przed półwieczem ministrant
ks. Liberskiego. Wspomnieniom nie
było końca. – Przypominaliśmy sobie,
jak ktoś wyglądał, kto z kim siedział w
ławce, ożyły szkolne przezwiska. Było
naprawdę bardzo sympatycznie – mówi
Szyguła. – Jeden z kolegów nawet przełożył wyjazd na wczasy, żeby tylko być
z nami, a drugi, który mieszka w Niemczech, był tego dnia w Gdańsku i łączył
się z nami telefonicznie.
Absolwenci zapewniają, że nie poprzestaną na jednym spotkaniu. Następne planują za rok. – Wszyscy będziemy
65-latkami, fajnie byłoby wspólnie świętować jaki jubileusz.
Tekst & Foto: Dawid Ciepliński

Na ręce Anny Misiury, dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1, uczestnicy
spotkania złożyli specjalne
podziękowania. Czytamy w
nich: „Dziękujemy Ci „Jedynko”, żeś nas w 1955 roku
do siebie przyjąć chciała
i żeś z nami siedmioletni
edukacyjny kontrakt podpisała. Dziękujemy za to,
że uczyć nam się w Twych
murach było dane, chociaż
boisko było żwirowe, podłogi
czarne, a schody drewniane.
(...) Dziś po 50-ciu latach,
gdy z łezką w oku Twe nowe
mury oglądam, piękną salę
gimnastyczną , gabinety i
w pracowni komputerowej
siadamy. Zapewniamy Cię,
że chociaż w Knurowie Szkół
Podstawowych jest siedem,
dla nas zawsze będziesz
tą jedyną, najpiękniejszą
Podstawówką – NUMER JEDEN.”

reklama

Wilcza. Ptasi przychówek

Boćki szykują się na Afrykę
Wróble od kwietnia o tym ćwierkały: boćki
z Wilczy starają się o młode. I wyćwierkały...
Ptasia rodzina od lat gości na
posesji ks. Eryka Jureckiego. Kiedy
pojawiła się na wiosnę, gospodarz
przywitał je świeżą porcją kurzych
serc.
Boćki chwalą sobie „kuchnię”
ks. Jureckiego. I to bardzo, skoro
uznały, że warto znacząco powiększyć rodzinę. – Czynszu nie płacą
– śmieje się ks. Eryk.
Ptasi rodzice dochowali się
czwórki młodych. – Było i piąte
pisklę, ale nie przeżyło – wyjaśnia.
Dorośli dbają o młode. Okoliczne żaby nie mają lekko – raz bociani
ojciec, to znów matka – na zmianę
– wylatują na łowy. Zawsze wracają
ze zdobyczą. A nawet gdyby nie,
to ks. Jurecki nie pozwoli, by głód
zaglądnął im w oczy.


Ks. Eryk Jurecki od lat dba
o ptasią rodzinę

Nic dziwnego, że młodzież rośnie jak na drożdżach. Ptaki co
chwilę się gimnastykują ćwicząc
skrzydła. Muszą, bo za półtora
miesiąca czeka je długa wyprawa na
południe Afryki.
Tekst i foto: Bogusław Wilk
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Z etyliną we krwi

Piekli kiełbaski i palili... gumy – choć wszystko w swoim
czasie. I donośnie – a jakże – zaznaczyli swoją obecność
przejażdżką ulicami Szczygłowic, Krywałdu i Knurowa.
Motocykliści...
Takiej ciekawej odsłony Dni
Knurowa chyba niewielu się spodziewało. Przeżycia zapewnili im uczestnicy Zlotu Motocyklistów.
Pomysł zrodził się w głowach
Marcina Wesołowskiego i jego żony
Żanety. Dojrzewał podczas wspólnych dyskusji z małżeństwem Mateusza i Agnieszki Pogodów. Ziścił się,

gdy do działania poprosili Arkadiusza Łyko z firmą ArtTelekom.pl.
Do Knurowa zjechało się 130
lśniących maszyn. Wielokroć więcej
widzów zebrała ich parada ulicami
miasta z finałem na Placu 700-lecia.
Była okazja nacieszyć się pięknym
widokiem, dopytać o tajniki i techniczne niuanse, spróbować prze-

jażdżki, a w wolnych chwilach posilić
się kiełbaskami z grilla schładzając
emocje zimnymi napojami.
- Super impreza, motory i ludzie
– zgodnie oceniają motocykliści.
Zapowiadają, że za rok też uczczą
knurowskie święto donośnym warkotem swoich lśniących, pięknych
maszyn...
/b/

W uroczystości, której gospodarzem był wiceprezydent Piotr
Surówka (na zdjęciu z lewej) uczestniczyli również dyr. Maria
Kamińska-Mosio, dyr. Aldona Rychlewska, dyr. Dariusz Dzindzio,
dyr. Wojciech Świerkosz i kier. Tomasz Lewicki

Knurów

Dyrektorzy nominowani

Foto: Arkadiusz Łyko

Bycie dyrektorem placówki oświatowej to wielka
odpowiedzialność, połączenie dobrego pedagoga ze
sprawnym menadżerem. 28 czerwca nowo powołani
na stanowisko dyrektora otrzymali nominacje

Motocykliści potrafią efektownie zaznaczyć swoją obecność – dowiedli tego knurowskim zlotem
reklama
Podziękowania
Uczestnicy Zlotu Motocyklistów serdecznie dziękują sponsorom, którzy swoim działaniem i pomocą wzbogacili piękne
motorowe święto. Adresatami słów wdzięczności są:
sklepy Markus (ul. Lignozy), Jagoda (ul. Staszica), Basia Piotr Gulajski, Market Budowlany Agnieszka i Mateusz Pogoda, klub Tetris, Agencja Finansowa Michał Gulajski, ARTTELEKOM, Piekarnia u Zbyszka, MOSiR Knurów, Lombard
(ul. Staszica) i NSZZ „Solidarność 80” przy KWK Knurów-Szczygłowice.

Z rąk wiceprezydenta Piotra Surówki i dyrektora Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych Wojciecha
Świerkosza nominacje dyrektorskie
odebrali: Maria Kamińska-Mosio z
Miejskiego Przedszkola nr 3, Aldona
Rychlewska z Miejskiego Przedszkola
nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i
Dariusz Dzindzio z Miejskiego Gimnazjum nr 4.
Dyrektorzy nie są nowi, swoje
stanowiska piastują już od paru lat.
Dobra ocena ich pracy, sprawiła, że
zmiany nie były konieczne. Doce-

niono kreatywność, pomysłowość i
przedsiębiorczość rządzących placówkami. Podkreślano ich zaangażowanie w rozwój knurowskiej
oświaty.
Nie jest łatwo stworzyć w szkole
czy przedszkolu klimat sprzyjający
otwartości i zachęcający do dialogu.
Miejsce, w którym dzieci czują się
bezpiecznie. Marii Kamińskiej-Mosio, Aldonie Rychlewskiej i Dariuszowi Dzindzio sztuka ta z pewnością
się udaje.
Tekst i foto: Justyna Bajko

reklama
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o Knurowie wiem wszystko!

Jak wygląda herb
Knurowa, czy
w mieście jest
kino? − m.in. z
takimi pytaniami
musiały zmierzyć
się przedszkolaki
podczas
konkursu
„Knurów − moje
miasto”, który 15
czerwca rozegrał
się w Miejski
Przedszkolu nr 7

Uczestniczyły w nim dzieci
z siedmiu grup zerówkowych
z MSP-1, MP-7 i przedszkola
„Światełko”. O rywalizacji nie
było mowy, liczyła się tylko dobra zabawa i zdobyta wiedza.
Jak się okazało, maluchy
sporo wiedzą o swoim mieście.
Dzieci bez wahania wskazywały flagę i herb oraz odpowiadały na pytania o place zabaw,
basen czy... straż miejską. Taka
wiedza wymaga odpowiednich
nagród. Zadbał o nie magistrat.
− Dzieci otrzymały dyplomy
i odblaskowe misie − informują
Gabriela Cieślik i Regina Powiecka, organizatorki konkursu i wychowawczynie z MP-7.

Konkurs pokazał, że dzieci sporo wiedzą o swoim mieście

Oprac. jb

Knurów

Z moPP na wakacje!

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza
na wycieczki krajoznawcze po ciekawych regionach
w Polsce. Uczestnicy opłacają jedynie wstępy, resztę
zapewniają organizatorzy.
Informacje i zapisy w sekretariacie MOPP, al.
Lipowa 12, tel. 32 2352713 (od godz. 9 do 13). Aby
dziecko mogło wziąć udział w wycieczce rodzic musi
wypełnić druk (zgoda na wyjazd, pesel dziecka i
inne dane).
JB

Wycieczki

17.07 − EuroPark (Żory), 19.07 − Częstochowa
(muzeum produkcji zapałek, planetarium), 24.07
− Góra Żar (kolejka linowa), 26.07 − Telewizja
Katowice (zwiedzanie studia TVP), 31.07 − Inwałd (park miniatur dla młodzieży od lat 12, park
dinozaurów dla dzieci), 2.08 − Podlesice Centrum
Edukacji Jaskinia „Jura”, góra Zborów, 7.08 – Równica, 9.08 − Jura Krakowsko-Częstochowska,
Ogrodzieniec (park miniatur).

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

wojciech dałkowski z Knurowa
ur. 22.06.2012 r., 3990 g, 57 cm

maciej skarbecki z Knurowa

ur. 24.06.2012 r., 3320 g, 54 cm

alicja szołtysek z Knurowa

ur. 26.06.2012 r., 4570 g, 57 cm

Piotr sładki z leszczyn

ur. 28.06.2012 r., 3800 g, 56 cm

0

błażej mrożek ze stanicy

ur. 22.06.2012 r., 4100, 56 cm

Zuzanna Kozłowska z Knurowa

ur. 25.06.2012 r., 3500 g, 53 cm

wiktor mirocha z Knurowa

ur. 27.06.2012 r., 3890 g, 56 cm

maja świątek z Knurowa

ur. 28.06.2012 r., 2870 g, 50 cm

nadia miarka z gliwic

ur. 23.06.2012 r., 3290 g, 53 cm

igor Ziak z Książenic

ur. 25.06.2012 r., 2940 g, 52 cm

Fabian wentland z Knurowa

ur. 27.06.2012 r., 3150 g, 54 cm

igor wesołowski z gliwic

ur. 28.06.2012 r., 3630 g, 55 cm

Kacper leonard z Przegędzy

ur. 24.06.2012 r., 3070 g, 50 cm

łukasz miernow z Knurowa

milena noga z gliwic

ur. 24.06.2012 r., 4330 g, 60 cm

oliver Poloczek z gierłatowic

ur. 26.06.2012 r., 3690 g, 55 cm

ur. 26.06.2012 r., 4010 g, 55 cm

emilia Ferens ze stanowic

Filip niewiadomski z czerwionki

ur. 28.06.2012 r., 2670 g, 50 cm

Kamil sczękała z Książenic

ur. 29.06.2012 r., 3560 g, 55 cm

ur. 28.06.2012 r., 2550 g, 50 cm

Piotr jakubowski z czuchowa

ur. 30.06.2012 r., 3200 g, 53 cm
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ROZRYWKA nr 27/2012

rozrywka

- Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5,
44-190 Knurów – wraz z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się numeru
(decyduje data stempla pocztowego).
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do
Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr 25/2012 brzmiało: „Krajobraz”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje
Kornelia Barylska. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

5.06.2012 r.
CZWARTEK
Mroczne cienie
- godz. 16.00
Nietykalni
- godz. 18.00, 20.00
6-09.07.2012 r.
PIĄTEK
-PONIEDZIAŁEK
Królewna Śnieżka
i łowca
- godz. 16.00, 18.15
Jiro śni o sushi
- godz. 20.30

ogłoszenie

10.07.2012 r.
WTOREK
Królewna Śnieżka
i łowca
- godz. 10.00, 16.00,
18.15
Jiro śni o sushi
- godz. 20.30

27

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

11.07.2012 r.
ŚRODA
Królewna Śnieżka
i łowca
- godz. 16.00, 18.15
Jiro śni o sushi
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Grecka Arate nadal szkoli oświatę

Minął kolejny cykl szkoleń realizowanych Knurowie w ramach projektu Grecka Arate rozwija
oświatę. Od lutego do czerwca br. w miejskich placówkach oświatowych zgodnie z harmonogramem wsparcia realizowane były zajęcia z nauczycielami i pracownikami administracyjnymi,
ukierunkowane na dalsze podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób zatrudnionych
systemie knurowskiej oświaty.
Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, przeprowadzono następujące szkolenia:
• w przedszkolach 63 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu z tematu: teatr w pracy z dziećmi,
gdzie nabywali umiejętności z zakresu oddziaływania technik teatralnych na proces wychowania
dzieci. W drugim cyklu szkoleń nauczyciele zdobyli wiedzę na temat pracy z dzieckiem
z rodziny dysfunkcyjnej.
• 274 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych brało udział w zajęciach poświęconych
kwestii odpowiedzialności prawnej (dyscyplinarnej) nauczycieli, a w ramach ćwiczeń
praktycznych uczestniczyli w szkoleniach z emisji głosu, gdzie badali swoje cechy głosu
i uczyli się nim prawidłowo posługiwać, co jest bardzo istotne w zawodzie nauczyciela.
• tematami szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli były praktyczne aspekty pozyskiwania
dofinansowania do zadań oświatowych z funduszy Unii Europejskiej oraz kwestie związane
z przestrzeganiem unijnej polityki równości kobiet i mężczyzn.
• 19 pracowników administracji oświatowej wzięło udział w szkoleniach związanych
z udzielaniem zamówień publicznych, a w drugiej części zajęć zapoznali się z praktycznymi
aspektami tworzenia i zarządzania korespondencją, w tym zasadami obiegu dokumentów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Foto: arch. MZJOś

Foto: arch. MZJOś

Po przerwie wakacyjnej, kolejne szkolenia planowane są już w miesiącu wrześniu.

Knurów. XV Spotkania z kulturą śląską

Piknik ze starzikiem
i starką

Miejskie Przedszkole nr 3 od lat propaguje
i przybliża tradycje przodków. − To już XV
spotkanie naszych przedszkolaków z kulturą
śląską. W tym roku do wspólnej zabawy
zaprosiliśmy też dzieci z innych placówek, m.in.
z Knurowa, Pilchowic i Czerwionki-Leszczyn
− mówi Maria Kamińska-Mosio, dyrektorka MP-3
Dzieci wystrojone w tradycyjne
stroje były zachw ycone tym, co
działo się na scenie. Przy dźwiękach
śląskiej muzyki tańczyły nie tylko
przedszkolaki i wychowawczynie, ale
i zaproszeni goście. W pierwszej części spotkań na małej scenie pojawili
się starka i starzik, którzy choć zaprosili bajtli na piknik, zapomnieli zrobić zakupów. Tu z pomocą przyszły
przedszkolaki i wychowawczynie.
Nie mogło zabraknąć wusztu, kołocza z posypką i apfelzinów. Druga
część w całości należała do dzieci.

Przedszkolaki wystąpiły z krótkimi
taneczno-śpiewnymi prezentacjami,
a na deser opowiadały kawały. Po
części artystycznej przyszedł czas
na zasmakowanie śląskich potraw.
Największą popularnością cieszył
się chleb ze smalcem i ogórkiem
kiszonym.
Rozbawione przedszkolaki długo jeszcze po zakończeniu spotkań
podśpiewywały: „U starzika zawsze
dobrze jest, zjemy kołocz z posypką,
potańczymy też”.

jb
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Tr a n s p o r t , c a ł y k r a j d o 1, 5 T. Te l .
666 852 100

SZUKAM PRACY

27-30/12

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze niani
lub opiekunki. Tel. 793 953 727

27-30/12

Emerytka szuka pracy. Sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

27-30/12

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

INFORMACJA

1/12-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

1/12-odw.

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666
19-43/12

9/12-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

2-odw.

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569
15-44/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988
1-48/12

1/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Centrum. Dwupokojowe sprzedam. Tel. 512
393 052 www.as.silesia.pl

27/12

Do wynajęcia mieszkanie, 3-pokoje, kuchnia, umeblowane, Osiedle Redyna. Tel.
607 269 261
Chwilówka na oświadczenie. Pożyczka od
1 000 zł do 4 000 zł. Minimum formalności.
Tel. 698 036 547

24-27/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

1/12-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
1/12-odw.

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

Szukam pracy w budownictwie lub inne. Tel.
32 236 84 02

11–odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub osoby starszej (doświadczenie, cer tyfikat, dyspozycyjna). Tel.
501 385 666
19-43/12

Do wynajęcia mieszkanie, ul. Sienkiewicza.
Tel. 507 135 676

DAM PRACĘ

26-27/12

Do wynajęcia sklep na ul. Koziełka. Tel.
662 281 335
25-27/12

Dwupokojowe sprzedam, I piętro. Tel.
600 693 262
27/12

Farskie Pola. Sprzedam dom. Tel. 512 393
052 www.nieruchomosciknurow.pl

27/12

27-51/52/12

Firma Metall-Bau Bujok z siedzibą w Pilchowicach zatrudni na stanowisko ślusarz-spawacz. Tel. 32 235 69 28, 500 265 520
26-27/12

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem - wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 601 641 641,
601 631 631, 500 183 102, 513 660 970
24-27/12

Praca w ochronie, okolice Gliwic, dla osób
posiadających stopień niepełnosprawności
umiarkowany, bez praw emerytalnych. Tel.
32 762 14 50

27-30/12

1/12-odw.

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
27-28/12

Zatrudnię do ocieplenia budynku i prace
budowlane (emerytów). Tel. 509 571 247
26-27/12

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską na dobrych warunkach. Tel. 696 603 969
26-28/12

Lokale na działalność, wynajmę. Tel. 512
393 052 www.as.silesia.pl

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 609 606 641

Parter domu sprzedam. Tel. 512 393 052
www.nieruchomosciknurow.pl

Zatrudnię mężczyznę do pracy w biurze
(branża okienna) z doświadczeniem. Tel.
602 720 120

25-27/12

27/12

27/12

21-40/12

Kompleksowe remonty, łazienki z projektem
i materiałem, gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100, kuchnie i szafy na wymiar.

25-32/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22 , 512 393 052
knurow@as.silesia.pl

27/12

Sprzedam dom 300.000 zł. Knurów – Krywałd. Tel. 667 619 797
27/12

Spr zedam dom 320 m , działka 150 0
m 2 w K nurowie, w dobrej c enie. Tel.
512 292 478
2

26-35/12

Sprzedam kawalerkę. Tel. 728 946 697

27/12

Sprzedam M-4, osiedle 1000-lecia, 160
000 zł. Tel. 503 656 163

27-28/12

KREDYTY ODDŁUŻENIOWE OD 50.000
RATA 889 zł. Tel. 32 271 06 05, 32 423
56 17
26-30/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

Sprzedam mieszkanie M-3, 43 m2, ul. Mieszka I, II piętro, 130.000 zł. Tel. 789 416 188
26-27/12

Sprzedam mieszkanie przy ul. Mieszka I, II piętro, 2 pokoje z kuchnią. Tel.
507 845 581
24-27/12

Wynajmę dwupokojowe. Tel. 512 393 052
www.nieruchomosciknurow.pl

27/12

Wynajmę sklep, 50 m2, w centrum Knurowa.
Tel. 509 571 248

26-27/12

Potrzebujesz gotówki – zadzwoń: kredyty,
konsolidacje. Tel. 537 016 688

27-30/12

MOTORYZACJA

27-30/12

Auta kupię skorodowane, powypadkowe, do
wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

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

Kupię Matisa, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Projektowanie wnętrz. Tel. 666 852 100

1/12-odw.

26-30/12
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Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

26-29/12

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

Kafelkowanie, remonty, montaż kominków.
Tel. 781 020 414

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza:
- przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 86,66 m2 przy
ul. Targowej 2b (pawilon wolnostojący) oraz
- drugi przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 16,99 m2
przy ul. Staszica 1 (I piętro).

25-30/12

25-30/12

1/12-odw.

16-odw.

W wakacje dzieci się
nie zanudzą

Czy wakacje w mieście muszą być nudne?
Nie! Domy kultury, spółdzielnie mieszkaniowe,
biblioteki przygotowały moc atrakcji. Przez te
dwa miesiące dzieci będą mogły skorzystać
z wycieczek, warsztatów artystycznych
czy wziąć udział w grach i zabawach

LWSM

Dla ciekawych świata podróżników, Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa przygotowała jednodniowe w ycieczki
w różne rejony Śląska. Najbliższy
wyjazd 11 lipca do Rud Raciborskich,
w programie m.in. przejazd kolejką i
ognisko. Kolejna wycieczki: 18.07 −
Ogrodzieniec (gród na górze Birów),
25.07− Rybnik (ścieżka edukacyjna),
8.08. − Krasiejów (jurapark i warsztaty edukacyjne), 22.08 − RybnikGotartowice (odwiedziny aeroklubu),
29.08. − Żory (miasteczko westernowe). Nie zabraknie także atrakcji
dla kinomaniaków. 6 lipca oraz 24
sierpnia organizatorzy zaplanowali
wyjazd do Cinema City. W słoneczne
wakacyjne dni − 20 lipca i 1 sierpnia,
dzieci poszukają ochłody na kąpielisku w Paniówkach. To nie koniec
atrakcji! Spragnieni kontaktu ze

zwierzętami odwiedzą stadninę koni
w Krywałdzie − 13 lipca i 10 sierpnia.
Więcej informacji można uzyskać w
klubach spółdzielczych: Lokatorek−
tel. 32 235 19 08, Gama − tel. 32 235
10 15, Maluch − tel. 32 235 17 65.

Gierałtowice

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza dzieci do świetlic na zajęcia plastyczno-techniczne,
ruchowe i sportowe oraz gry i zabawy.
Placówki w Gierałtowicach, Paniówkach i Chudowie będą otwarte od 8 do
15( w Chudowie w środę wyjątkowo od
13 do 20), ta w Przyszowicach zacznie
zajęcia godzinę później − o godz. 9.
Młodzi mieszkańcy gminy mają do wyboru także wycieczki w terminach: 11
lipca − do Pszczyny, 19 lipca − Dream
Park Ochaby oraz 25 lipca − zwiedzanie Telewizji Katowice. Szczegółowe
informacje − tel.32 301 15 11.

Pilchowice

Gmina Pilchowice przygotowała zarówno zajęcia stacjonarne jak
wyjazdowe. Już 5 lipca wycieczka dla
dzieci od 7 do 15 lat do Parku Miniatur
w Iwałdzie. Koszt − 25 zł. W planach
zwiedzanie Parku, małpi gaj, auto scooter i młyńskie koło. Autobus zabierze
dzieci z Wilczy o 9, ze Stanicy o 9.10, z
Pilchowic o 9.20, z Nieborowic o 9.30, z
Żernicy o 9.40. Powrót około godz. 18.
W piątek, 6 lipca w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Stanicy o godz. 9
rozpoczną się warsztaty integracyjne
„Poznajmy się bliżej”, o 11 −zajęcia
plastyczne „Moja miejscowość”. W poniedziałek atrakcje czekają na dzieci w
świetlicy wiejskiej w Nieborowicach. O
9 − warsztaty plastyczne „Herb Gminy
Pilchowice”, o 11 − milusińscy zgłębią
tajniki twórczego myślenia. Wtorek to
dzień zajęć w bibliotece w Wilczy, o 9
− warsztaty twórczego myślenia, dwie
godziny później − lekcja fotografii. W
środę, 11 lipca atrakcje przeniosą się do
Zespołu Szkół w Pilchowicach. O 9 −
warsztaty plastyczne „Herb Gminy Pilchowice, o 11 − zajęcia, na których dzieci
nauczą się jak nieszablonowo myśleć. W
czwartek, kolejna wycieczka, tym razem
do Krakowa − koszt 30 zł. W programie:
interaktywne kino Cinema Park oraz
2-godzinny pobyt w aquaparku.
JB

Propozycje MOPP
publikujemy na str. 10
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Reprezentacja Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice
na zawody w Ostrowcu Świętokrzyskim

„Życiówki”
Kasi Durczyńskiej

Sekcja Pły wacka TKKF
Szczygłowice była reprezentowana na Mistrzostwach Młodzików (13 lat) przez cztery
zawodniczki. W Ostrowcu
Św iętok rz ysk i m w yst ąpiły: Emilia Brachaczek, Kinga Kruszniewska, Katarzyna
Durczyńska i Paulina Bieniek.
Najwięcej powodów do zadowolenia po tych zawodach miała
Katarzyna Durczyńska, która
trzy razy poprawiała swoje rekordy życiowe. Ponadto w tych

silnie obsadzonych zawodach
uplasowała się w pierwszej dziesiątce na 100 metrów stylem
klasycznym (9. miejsce).
- Do Ostrowca zjechało
około 400 pływaków, a w mojej
ocenie dobry występ zanotowała też Paulina Bieniek,
plasując się na 16. miejscu w
konkurencji 100 metrów stylem dowolnym – relacjonuje
kierownik drużyny, Dariusz
Brachaczek.

PiSk

Remont hali na ostatniej prostej
Foto: MOSiR

Dobiega końca remont
hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w KnurowieSzczygłowicach. Po tym, jak w
pierwszym etapie modernizacji wykonano prace związane
z termomodernizacją obiektu,
teraz od kilkunastu tygodni
trwa remont wnętrza hali.
- Można powiedzieć, że
ekipy remontowe są już na
ostatniej prostej – stwierdził
w piątkowe przedpołudnie
Wa ldemar Kośmider, k ierow ni k obiek tów MOSi R .
- Obecnie wykonywane są
prace końcowe przy podłodze
sportowej, a więc malowane
są linie, które później zostaną
zabezpieczone specjalnym
lakierem. Finiszują też roboty związane z instalacją
centralnego ogrzewania oraz
instalacją wentylacyjną.
Za nami jest m.in. malowanie sufitu hali sportowej i
wymiana okien wewnętrznych
na hali basenowej.
Zakończenie inwestycji
ma nastąpić do 31 lipca, natomiast od 10 lipca planowane

Tak prezentuje się
elewacja remontowanej
hali sportowej
w Szczygłowicach

jest przeprowadzenie rozruchu. Dziesięć dni później powinny rozpocząć się odbiory
techniczne.
Wracając do prac związanych z wymianą podłogi, należy wspomnieć o tym, że po
remoncie osoby korzystające z
hali będą biegać po nawierzchni o nazwie Junckers DuoBat
110+ buk. Jest to podłoga
posiadająca certyfikaty wielu
światowych federacji sportowych, w tym Międzynarodowej Federacji Koszykówki,
Międzynarodowej Federacji
Squash’a, Międzynarodowej
Federacji Badmintona oraz

Pływanie

Siódme miejsce na 152 drużyny
W klasyfikacji drużynowej Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice zajęła 7. miejsce
(na 152 kluby).
Jeszcze wyżej, bo na miej-

scu 5. uplasowała się nasza
drużyna dziewcząt. Chłopcy
z kolei zajęli 20. lokatę.
PiSk

Szerokość boiska – 68 meDla piłkarzy najważniejsza
trów. Długość – 105. Wysokość będzie oczywiście zielona mutrawy – 43 milimetry. Tak w rawa. Znawcy tematu twierskrócie przedstawiają się dane dzą, że będzie to nawierzchnia
techniczne areny piłkarskiej, najwyższej jakości, a porówktóra powstaje przy Miejskiej nując ją z tą, która znajduje
Szkole Podstawowej nr 9 w się na boisku obok, różnić się
Knurowie.
będzie wysokością trawy. Na
- Do tego należy dodać ażu- funkcjonującym już obiekcie
rową, dwurzędową widownię z ma 62 milimetry, a na nowym
390 krzesełkami oraz oświetlenie mieć będzie 43.
o mocy 300 luxów, które znajdzie
Na polepszenie komfortu
się na ośmiu 18-metrowych gry mieć będzie wpływ 10masztach. Na takim obiekcie centymetrowa warstwa tłumogą być obecnie rozgrywane miąca, która sprawia, że mumecze mistrzowskie nawet na rawa jest miękka i elastyczna, a
szczeblu III ligi – wylicza Marcin jednocześnie nie odczuwa się,
Kasprzyk, kierownik obiektów by stopy grzęzły w murawie.
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Obecnie na placu budoRekreacji w Knurowie.
wy wykonana jest w połowie
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Foto: Piotr Skorupa

Będzie 43-milimetrowa murawa

Nowe boisko zostanie oddane do użytku we wrześniu br.

Narodowej Federacji Futsalu
w Hiszpanii, a także Federacji
Piłki Ręcznej w Danii.
Na to, by móc ponownie
korzystać z dobrodziejstw
hali trzeba jeszcze poczekać,

natomiast od pewnego czasu
można już zobaczyć efektowne piktogramy na elewacji
obiektu (prezentujemy je na
zdjęciach).
Piotr Skorupa

Foto: MOSiR

Duży sukces zanotowali
knurowscy pływacy z rocznika 2002 w tak zwanych korespondencyjnych mistrzostwach Polski.

Foto: MOSiR

Foto: archiwum SP TKKF
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Nowa podłoga posiada certyfikaty wielu
światowych federacji sportowych
informacja

podbudowa, odwodnienie i
ogrodzenie boiska.
Powstający obiekt ma być
oddany do użytku do końca
września br. i będzie trzecim
należącym do kompleksu sportowego zlokalizowanego w samym sercu naszego miasta.
Dodajmy, że od kilku dni
zamknięta jest droga dojazdowa do Miejsk iej Szkoł y
Podstawowej nr 9 od ulicy
Lipowej. Powód? – Droga będzie przebudowywana i jednocześnie zostanie przesunięta o
10 metrów w stronę budynku
szkoły – dopowiada Marcin
Kasprzyk.
Piotr Skorupa
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Jerzy Dudek:

nie pojawił się jeszcze plan
związany z jej zakończeniem.
Tym bardziej, że koledzy z
Realu Madryt zrobili mi – tak
mi się wydaje – optymalne
pożegnanie.
Jak już wielokrotnie mówiłem, podjęcie ostatecznej
decyzji nastąpi prawdopodobnie po Mistrzostwach Europy, a więc już niebawem.
Wiem, że muszę zdecydować,
czy wracam na boisko w roli
bramkarza, czy rozpoczynam
edukację, by w przyszłości
zostać trenerem, czy też działaczem sportowym.
- Nie tak dawno w kilku tytułach prasowych można było
przeczytać, że Jerzy Dudek
jest znakomitym kandydatem
na prezesa Polskiego Związku
Piłki Nożnej. Widzisz siebie w
takiej roli?
- Jestem chyba za młody
na bycie prezesem. Chociaż z
drugiej strony piłka już chyba takie przypadki widziała.
Coraz więcej w niej młodych
trenerów i działaczy.
Gdyby decyzja zależała tylko ode mnie, to widziałbym się
w przyszłości w roli dyrektora
sportowego odpowiedzialnego za szkolenie młodzieży w
PZPN-ie. Dzieci i młodzież to
przyszłość. Bez tego nie będzie
ani klubów, ani PZPN-u.
- Wspomniałeś o fanta-

przebudowie i nie wiadomo ile
musiałbym czekać na rozegranie tego swojego pożegnalnego
meczu, dlatego jako rezerwowy
podam stadion Górnika Zabrze, bo ten chyba powstanie
znacznie szybciej.
- Gdyby ten mecz pożegnalny był jednocześnie meczem w reprezentacji to byłoby
to 60. spotkanie w kadrze, a
to oznaczałoby wstąpienie do
Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski...
- Zgadza się. Wybitny reprezentant musi mieć na koncie 60 meczów w kadrze, a ja
mam 59...
Szczerze mówiąc nie przywiązuję do tego szczególnej
uwagi. Jeżeli dane mi będzie
zagrać ten 60 mecz to z przyjemnością założę reprezentacyjną koszulkę, a jeżeli nie to
mój licznik zatrzyma się na 59
meczach w kadrze.

W najbliższą sobotę dojdzie do ciekawie zapowiadającego się meczu towarzyskiego pomiędzy Jednością
Przyszowice a Górnik iem
Zabrze.
Przypomnijmy, że miniony sezon był niezwykle udany
zarówno dla Jedności, jak i
Górnika. Przyszowiczanie
wywalczyli przecież awans do

IV ligi, natomiast „trójkolorowi” z Roosevelta uplasowali
się w T-Mobile Ekstraklasie
na 8. miejscu.
Sobotnia potyczka beniaminka IV ligi z podopiecznymi
Adama Nawałki rozpocznie się
o godzinie 12.00. Dodajmy, że
mecz w Przyszowicach trwać
będzie 3 razy 40 minut.

Czy Jerzego Dudka zobaczymy jeszcze w stroju
bramkarza, czy raczej w dobrze skrojonym garniturze
działacza sportowego?

stycznym pożegnaniu, jakie
zgotowali ci piłkarze i kibice
Realu Madryt. Możemy zatem

Najmłodsi na czele

uznać, że pożegnalnego meczu
na Santiago Bernabeu nie zagrasz. W takim razie, na jakim

Wyniki 1. kolejki (25 czerwca):
Black&Decker – IPA Knurów 5:2 (3:1)
R. Szwed, Ł. Dziurzyński, K. Nowak, W. Kalkowski, S. Szlachta
– T. Macha, J. Stępień
żółta kartka: K. Kwietniewski (IPA Knurów).
Tritech – LineTrans 7:6 (2:3)
M. Szczurek 4, J. Podgórski 2, D. Jabłoński – A. Adamczyk 2,
G. Cuber, D. Dudek, K. Polonius, M. Skoczylas
żółte kartki: G. Cuber, D. Dudek (LineTrans)
Mistral – Wojtrans Knurów 2:9 (1:4)
P. Mastyj 2 – Ł. Klar 5, S. Brodziński 2, P. Kowal, K. Stępień
żółta kartka: P. Kowal (Wojtrans Knurów)
Vibovit – Intermarche – przeł. na 10.7.2012.
Pamar – Team Stalmet – przeł. na 10.7.2012.
Mati Vet – TKKF Apteka Św. Barbary - przeł. na 10.7.2012.

Wyniki 2. kolejki (2 lipca):

Podczas wakacyjnej przerwy Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji rozpoczął kolejne piłkarskie przedsięwzięcie pod nazwą Ligi Letniej
Orli k 2012. Rozgr y wk i te
mają miejsce na obiektach
kompleksu sportowego przy
ul. Ułanów, a bierze w nich
udział 12 zespołów.
Po pier wsz ych dwóch
seriach niespodziewany m
liderem została drużyna Tritechu, wśród której przeważają zawodnicy 16- i 17-letni,
k tórz y do tej por y zna n i
byli pod nazwą Concordii
94/95. W pierwszym swoim
14

meczu pokonali oni po zaciętym boju LineTrans, a w
drugim okazali się lepsi od
Mistralu.
Największą niespodzianką
początku rozgrywek była wygrana Mati Vet FC z Teamem
Stalmet. Ci drudzy zajmując
w ostatniej edycji ligi halowej
trzecie miejsce wpisali się na
listę faworytów ligi, jednak
w gorące poniedziałkowe popołudnie spotkał ich zimny
prysznic. Mati Vet pokazał, że
po awansie do 1. ligi halowej na
pewno nie będzie outsiderem.
W meczu na szczycie aktualny mistrz - Soccer Sport

Rozmawiał Piotr Skorupa

Jedność zagra
z Górnikiem

Foto: MOSiR

- Co porabia Jerzy Dudek,
gdy nie musi co tydzień wyjeżdżać na kolejny mecz ligowy?
- Może to zabrzmi dość
dziwnie, ale teraz jestem bardziej zapracowany, niż wtedy,
gdy byłem czynnym piłkarzem.
Muszę przyznać, że nie
spodziewałem się tego. Inaczej
sobie to wyobrażałem.
Z jednej strony jestem bardziej zapracowany, ale z drugiej nie żyję już w takim stresie,
jak kiedyś.
A co porabiam? Ostatnio zajmowałem się m.in.
promocją Mistrzostw Europy. Współpracowałem w tym
temacie m.in. z Polską Izbą
Turystyczną i wspólnie reklamujemy nie tylko stadiony i
miasta, w których odbywały
się mecze, ale również inne,
bardzo atrakcyjne regiony
naszego kraju.
Można też powiedzieć, że
dużo podróżuję, ale nie zapominam o utrzymaniu sportowej formy, dlatego dwa razy w
tygodniu gram z chłopakami
w piłkę.
- Czy wciąż obowiązuje
wersja zawieszenia Twojej
kariery piłkarskiej, czy raczej
można już mówić o jej zakończeniu?
- Kariera wciąż jest zawieszona, bowiem w mojej głowie

Foto: Piotr Skorupa

Wybieram Stadion Śląski!

stadionie chciałbyś zakończyć
karierę? W Rotterdamie? W
Liverpoolu? Może w Stambule,
gdzie wygrałeś Ligę Mistrzów?
Albo w Zabrzu, gdzie nigdy
nie zagrałeś, a wiele razy byłeś
w roli kibica i gdzie powstaje
nowy obiekt?
- Wymieniłeś kilka miejsc,
ale nie trafiłeś. Gdybym miał
wybrać to wyjątkowe miejsce
na swoje zakończenie kariery to byłby to Stadion Śląski
w Chorzowie. Mam do tego
obiektu niesamowity sentyment. Pamiętam szczególnie
mecz z Norwegią. Na trybunach byli wtedy moi rodzice i ja
zamiast po ostatnim gwizdku
sędziego pójść do szatni, pobiegłem w stronę ich sektora,
by podziękować im i cieszyć
się wspólnie z awansu do mistrzostw świata.
Dla nas, dla Hanysów ten
stadion jest czymś wyjątkowym. Dzisiaj wciąż jest w

Pub grający w tych rozgrywkach pod szyldem Pamaru nie
dał szans TKKF Intermarche i pewnie zainkasował 3
punkty. Wygrał też inny z
faworytów - Vibovit, jednak
na zw ycięst wo musia ł się
mocno napracować, a jego
r y wa l Wojtrans może być
odkryciem ligi.
Najład n iejsz ą bra m kę
pierwszych dwóch kolejek
zdobył ligowy weteran Marcin Klaczka, który pięknym
strzałem w okienko z odległości 20 metrów zapewnił swojej
drużynie cenny remis w meczu z Apteką Św. Barbary.

Team Stalmet – Mati Vet FC 3:5 (1:1)
A. Niewiedział 2, G. Krusiński – P. Sikora 2, T. Leszczyński 2,
D. Kajzer.
Wojtrans Knurów – Vibovit Knurów 1:2 (0:1)
K. Stępień – M. Bagiński, R. Kasiński
Tritech – Mistral 5:2 (1:0)
S. Napierała 3, M. Szczurek , M. Mazur – P. Mastyj, D. Lewandowski.
żółta kartka: S. Napierała (Tritech).
Black&Decker – LineTrans 2:6 (2:3)
D. Wochnik, G. Gomola – G. Cuber 3, A. Cnota 2, D. Szymański.
IPA Knurów – TKKF Apteka Św. Barbary 3:3 (1:1)
K. Kwietniewski 2,M. Klaczka – P. Rolnik, D. Kramorz, M. Szymański.
Pamar – TKKF Intermarche 7:3 (3:1)
M. Rozumek 3, D. Kozdroń 2, D. Wieliczko, Ł. Winiarczyk – P.
Zagórski, P. Kośmider, P. Bodzioch.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tritech
Wojtrans Knurów
Pamar
LineTrans
Mati Vet FC
Vibovit Knurów
Black&Decker
TKKF Apteka Św. Barbary
IPA Knurów
Team Stalmet
TKKF Intermarche
Mistral

2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2

6
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0

12-8
10-4
7-4
12-9
5-3
2-1
7-8
3-3
5-8
3-5
3-7
4-14

PiSk

program
kolejnych meczów:
5 lipca (czwartek):
M i s t r a l – B l a c k& D e c ke r
(18.00), Vibovit – Tritech
(18.40), Pamar – Wojtrans
(19.20), Mati Vet FC – TKKF
Intermarche (20.20), IPA – LineTrans (20.40), TKKF Apteka
Św. Barbary – Team Stalmet
(21.20).
7 lipca (sobota):
Tr itec h – Blac k&Dec ker,
TKKF Intermarche – Mistral
(9.00), TKKF Apteka Św.
Barbary – Pamar, Wojtrans
– LineTrans (9.50), Team
Stalmet – Vibovit, IPA – Mati
Vet (10.40).
9 lipca (poniedziałek):
Wojtrans – Mati Vet (17.00),
Tr itech – Pamar (17.5 0),
B l a c k& D e c ke r – V i b ov i t
(18.40), LineTrans – Mistral
(19.30), Team Stalmet – IPA
(20.20), TKKF Apteka Św.
Barbary – TKKF Intermarche
(21.10).

10 lipca

- to data rozpoczęcia okresu przygotowawczego piłkarzy
Concordii Knurów do nowego
sezonu.
Wykaz sparingów przedstawia się następująco:
14 lipca - Unia Racibórz, 18
lipca – Górnik Zabrze (ME), 21
lipca – Urania Ruda Śląska, 28
lipca – Przyszłość Ciochowice, 4
sierpnia - Jedność Przyszowice.
PiSk
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Knurów
plażami stoi

Zagrali ze Śląskiem i Wisłą
zespołów to naprawdę świetni
zawodnicy, dlatego zajęcie siódmej lokaty jest dla nas dobrym
wynikiem. Aby zakwalifikować
się do finałowego turnieju musimy zająć w całym cyklu co
najmniej 8. miejsce.
O tym czy knurowianie
zagrają w finale, który odbędzie
się w Radlinie przekonamy się
pod koniec lipca, natomiast już
30 czerwca odbędzie się kolejna
eliminacja, której gospodarzem
będą Żarki.
Warto przypomnieć, że
wszyscy mieszkańcy naszego miasta, którzy chcieliby
pograć w plażową odmianę
voleyballa mają do dyspozycji dwa boiska udostępnione
przez MOSiR. Jedno na ul.
Ułanów, a drugie na terenie
Kąpieliska „Zacisze”.

Najlepsi
w Grand Prix

W poprzed ni m w ydaniu publikowaliśmy końcową
klasyfikację jedenastej edycji
Grand Prix Knurowa w skacie
sportowym, a dzisiaj przedstawiamy zdjęcie uczestników,
którzy odegrali główne role.
Stoją od lewej: Adam Dudziński (puchar za Grand

WJ

Foto: archiwum sekcji

Wprawdzie, jak brzmią słowa hymnu Knurowa, nie ma w
naszym mieście cyprysów ani
palm, są za to plaże, na których
można pograć w siatkówkę. Tutejszy Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji zorganizował turniej
siatkówki będący jedną z dziewięciu eliminacji do X edycji
Mistrzostw Miast Śląska w Piłce
Siatkowej Plażowej. Ich organizatorami są kolejno miejskie
lub gminne ośrodki sportu z
terenu naszego województwa.
W knurowskiej imprezie wzięło
udział 12 par, wśród których
dwie reprezentowały Knurów.
Para Adam Kieś – Zbigniew
Rabczewski zajęła 7. miejsce,
natomiast Paweł Bronikowski
i Michał Skiba zajęli miejsce
9. Jak mówi Zbigniew Rabczewski, poziom rozgrywek
jest bardzo wysoki. - Czołówka

Over), Tadeusz Wodziczko (III
miejsce), Piotr Arent (I miejsce), Bogdan Litwin (prezes
LWSM Knurów, organizatora
rozgrywek), Zdzisław Mral
(II miejsce).
Dodajmy, że kolejne rozgrywki rozpoczną się 4 września br.
PiSk

16 i 17 czerwca w Dzierżoniowie odbył się turniej piłkarski
Paquito Cup 2012, który był częścią corocznego Memoriału im.
Kazimierza Górskiego. W rozgrywkach wzięła udział drużyna
trampkarzy Intermarche APN
Knurów. Młodzi knurowianie
już w swoim pierwszym spotkaniu pokazali spore umiejętności
gromiąc 6:0 Szkółkę Piłkarską z
Chełmna, a następnie pokonali
po „złotym” golu Bolesława
Pawlasa drużynę z Kępna i zagwarantowali sobie tym samym
udział w ćwierćfinałach.
W meczu o pierwsze miejsce w grupie Intermarche APN
zmierzył się z renomowanym
zespołem Wisły Kraków. – Do
meczu z Wisłą nasi chłopcy
przystąpili mocno stremowani,
ale z biegiem czasu pokazywali
się z coraz lepszej strony i w
efekcie stoczyli wyrównany
pojedynek, który zakończył się
minimalną porażką po stracie
gola w ostatniej minucie meczu. Nie tylko na chłopcach, ale

i nas jako trenerach, duże wrażenie wywarł profesjonalizm
młodej drużyny Wisły, która
miała nawet własnego lekarza
– powiedział opiekun knurowian, Krzysztof Nieradzik.
Nim zespół z Knurowa
przystąpił do ćwierćfinałów,
wszystkich uczestników turnieju czekała moc atrakcji w
zorganizowanej przez OSiR
w Dzierżoniowie specjalnej
rodzinnej strefie kibica. Tam
właśnie wszyscy młodzi adepci piłkarskiego rzemiosła mogli dopingować reprezentację
Polski w meczu przeciwko
Czechom.
Ćwierćfinały nasz zespół
rozpoczął od pojedynku z
drugą drużyną Śląska Wrocław, którą pokonał 3:1. Dzięki
tej wygranej APN znalazł się w
najlepszej „czwórce” turnieju.
Półfinałowym rywalem
był - tym razem - pierwszy
zespół Śląska Wrocław, który
„pomścił” swoich kolegów i pokonał zespół Adama Pawlasa i

Po raz pierwszy
bez Henia
W Chudowie odbyła się
piąta edycja piłkarskiego turnieju oldbojów im. Piotra
Kanclerza. Rozgry wki poświęcone pamięci byłego kierownika reprezentacji Polski
po raz pierwszy odbyły się bez
pomysłodawcy, przedwcześnie
zmarłego Henia Bałuszyńskiego.
Na b oi s k u t a mte js z e j
Gwiazdy rywalizowały cztery
zespoły, a z końcowego sukcesu cieszyła się ekipa ZZG
w Polsce KWK Sośnica-Makoszowy.
Wyniki:
- eliminacje
Reprezentacja Śląska –

ZZG w Polsce KWK SośnicaMakoszowy 2:4, Górnik Zabrze - Gwiazda Chudów 1:2,
- mecz o 3. miejsce - Reprezentacja Śląska - Górnik
Zabrze 0:2
- finał - ZZG w Polsce
KWK Sośnica-Makoszow y
- Gwiazda Chudów 4:1
Organizatorzy przyznali też nagrody indywidualne. Królem strzelców został
Rafał Tabiś (ZZG w Polsce
KWK Sośnica-Makoszowy)
- 3 bramki, a między słupkami
najlepiej radził sobie Jarosław
Tąder (Gwiazda Chudów).

Foto: archiwum APN

Knurowianie zajęli w Dzierżoniowie czwarte miejsce,
pokonując m.in. rówieśników ze Śląska Wrocław

Krzysztofa Nieradzika 5:1.
Później nieco zmęczeni
trampkarze z Knurowa przegrali jeszcze mecz o 3. miejsce
w turnieju z gospodarzami Bricomarche Dzierżoniów 2:5.
– Zajęcie 4. miejsca w tak

doborowej stawce to dla nas
spory sukces. Wydawało nam
się, że jedziemy na pożarcie,
tymczasem chłopcy okazali
się równorzędnym rywalem
nie tylko dla słynącej z dobrej
pracy z młodzieżą Wisły Kraków, ale również dla narybku
aktualnych mistrzów Polski
- Śląska Wrocław. Przy okazji
chciałbym podkreślić znakomitą organizację turnieju, której
nie powstydziliby się organizatorzy Euro 2012 i podziękować
za pomoc w organizacji wyjazdu Panu Adamowi Peszelowi – powiedział Krzysztof
Nieradzik.
Dodajmy, że w finale Śląsk
pokonał Wisłę 1:0.
Intermarche APN Knurów: Dominik Brzozowski,
Jakub Kata, Dawid Kołodziej,
Adrian Maksymiec, Maciej
Bajorek, Paweł Sawicki, Kamil
Maj, Sebastian Sujecki, Oskar
Kachel, Bolesław Pawlas, Bartłomiej Nieradzik, Alan Sadowski, Kacper Karasz. Trenerzy: Krzysztof Nieradzik i
Adam Pawlas.
JW
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Knurów. Udany Festyn Parafialny

Kreple zrobiły furorę

Kreple u Farorza jak zwykle cieszyły
się dużym zainteresowaniem

Przed rokiem lało jak z cebra. Tym razem Niebiosa były
bardziej przychylne opromieniając VIII Festyn Parafialny
słońcem. Do Farskich Ogrodów przybyły tłumy. Pozyskane
podczas imprezy fundusze umilą czas wakacji dzieciom
Organizatorzy zadbali o gości zapewniając moc atrakcji. Do wyboru,
do koloru. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie.
Honory gospodarzy czynili ks.
Andrzej Wieczorek, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego, oraz Marian Gruszka,
prezes Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Knurowie.
Tradycyjnie furorę robiły „Kreple
od Farorza”. Rozeszły się błyskawicznie. Wiernych amatorów od lat
ma pizza na podstawie przepisu ks.
Sebastiana. Po raz wtóry w Knurowie
swoimi kulinarnymi umiejętnościami zachwycał Remigiusz Rączka
– gwiazda TVP Katowice. Do skosztowania jego przysmaków co chwilę
ustawiała się kolejka chętnych.
Sporo ciekawego działo się na
scenie. Jako pierwsze zaprezentowały
się zespoły Brylant – Tomasz Chruśnik, The Cumpels i Boss. Wspaniale
zabrzmiała Orkiestra Dęta KWK
„Knurów” pod batutą Mariusza Kowalczyka z solistami Martą Dobrowolską i Marcinem Grzesiczakiem, na
co dzień współpracujących z Teatrem
Muzycznym w Gliwicach. Owację
zebrał Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”.
Publiczność długo nie pozwalała zejść
ze sceny artystom. Znakomitą zabawę
podtrzymał Zespół HaNuta. W swoim
żywiole był prowadzący – jak zwykle
ze swadą i humorem – Marek „Biesiadny” Malarz.
Jak pączki w maśle czuły się dzieci.
Sprinty na 50 m pod okiem Małgorzaty Rzepki i Krzysztofa Nieradzika cieszyły się niesłabnącym powodzeniem.
Podobnie przejażdżki konne, gry i

Wakacyjna
Kropla Krwi

konkursy. Kto chciał, mógł zmierzyć
sobie poziom cukru w krwi i przyłączyć się do akcji krwiodawców. Swoje
stanowisko miało też Rejonowe Koło
Pszczelarzy w Knurowie – miód każdy
lubi, więc pszczelarze nie mogli narzekać na brak zainteresowania.
- Na prośbę proboszcza spontanicznie zareagowały gospodynie przynosząc ze sobą wyjątkowe w smaku
wypieki – mówi prezes Gruszka. – O
wystrój i wyposażenie ogrodu zadbali
Bogdan Kamiński, Krzysztof Maj,
Stefan Kuchta, Stanisław Mołdoch i
Franciszek Bismor.
Festyn zakończył
się przed zmrokiem.
Był to ukłon w stronę
piłkarskich kibiców,
ponieważ w niedzielny
wieczór rozgry wany
był finał Euro 2012.
Udana impreza to
zasługa organizatorów

- Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i parafii świętych Cyryla i Metodego – wspieranych przez Centrum
Kultury w Knurowie i Stowarzyszenie
„Moja Gmina Nasz Powiat”. W przygotowanie festynu włączyły się grupy
działające przy parafii: III Zakon
Franciszkański, Apostolstwo Dobrej
Śmierci, Róże Różańcowe i Zespół
Charytatywny. Organizatorzy podkreślają też życzliwość samorządu miasta,
dyrekcji kopalni „Knurów-Szczygłowice” i knurowskich stowarzyszeń.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Chętni mogli
obserwować
pszczoły przy
stanowisku
Rejonowego Koła
Pszczelarzy
w Knurowie

Wspólny występ orkiestry dętej KWK „Knurów”
z solistami - Martą Dobrowolską i Marcinem
Grzesiczakiem zebrał burzę oklasków

serdeczności

Konkursy i zabawy dla
najmłodszych prowadził
Marek „Biesiadny” Malarz

Dobroczyńcy wspierający parafialny festyn w „Farskich Ogrodach”:

Foto: Adam Pobłocki
W ramy festynu doskonale wpisała
się akcja krwiodawców z Klubu
HDK im. dra Floriana Ogana. – W
tym roku zebraliśmy w sumie 6 l
i 300 ml krwi – informuje prezes
klubu Adam Pobłocki.  – Na nasz
apel odpowiedziało 14 osób, spośród których 4 oddały krew po raz
pierwszy. Chętnych było więcej, ale
ze względu na za niskie lub zbyt
wysokie ciśnienie nie mogli oddać
krwi. Cieszy nas, że przyłączają się
do nas nowe osoby.
Następną akcję krwiodawcy planują w październiku przy parafii Matki
Bożej Częstochowskiej. – Wcześniej, bo 17 sierpnia, zorganizujemy w Krywałdzie piknik. Już dziś
serdecznie zapraszamy do udziału.
Zainteresowanych dodatkowymi
informacjami prosimy o telefon
pod numerem 693 397 645.
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Swoimi kulinarnymi umiejętnościami zachwycał
Remigiusz Rączka – gwiazda TVP Katowice

Dla Przeglądu
Marian Gruszka, prezes Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej przy parafii pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego w Knurowie: - Jestem ogromnie zadowolony
i usatysfakcjonowany. VIII Festyn Parafialny okazał się
nader udanym przedsięwzięciem. To zasługa wielu osób,
instytucji i organizacji, a także licznych, nawet bardzo
licznych, uczestników, którzy swoją obecnością włączyli
się w charytatywne przesłanie naszej inicjatywy, służącej
pozyskaniu funduszy dla naszych dzieci. Bawiący się knurowianie i goście spoza naszego miasta byli przepełnieni radością – to było
widać. Z pewnością ucieszą się jeszcze bardziej wiedząc, że już w poniedziałek ruszą półkolonie, że dzięki nim dzieci będą mieć wspaniałe wakacje.
Za to wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

Not. bw

Prezydent Miasta Knurów Adam Rams, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gmin Powiatu Gliwickiego, NSZZ „Solidarność” przy KWK „Knurów-Szczygłowice” - Ruch Knurów, Starosta Powiatu Gliwickiego Michał Nieszporek,
Górnicy i Dyrekcja KWK „Knurów-Szczygłowice”, Wójt Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel, PPUH „KOMART”, Bogdan Leśniowski, Kompanijny Ośrodek
Szkoleniowy w Knurowie, „ZISCO” Zakład Instalacji Sanitarnych - Franciszek
Bandura, Orkiestra Dęta KWK „Knurów”, Centrum Kultury w Knurowie,
MOSiR w Knurowie, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Knurowianka”, Cukiernia Piekarnia – Janusz Kapica, Firma
Handlowo Usługowa „U Marysi”, Auto Serwis Szymecki, Skład Budowlany
„BUD-Expert”, Gliwickie Przedsiębiorstwo Transportowe „TRAKT”, P.P.H.U.
J. RAMS, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa SKOK, A i P Barchańscy Zakład Fotograficzny, Firma El-REM Adam Kaczmarek, Andrzej
Ciupiński – Centrum Ogrodnicze „OGRÓD”, Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie, Zakład Zegarmistrzowski i Sklep
„Sygnet” Urszula i Arkadiusz Cyprys, Stacja Paliw Zacisze, INTER CARS
z Gliwic, Bank Spółdzielczy w Knurowie, Nadleśnictwo Rudziniec, Związek
Zawodowy Górników, Związek Zawodowy „KADRA”, Firma „PROTOS”, J.
Jurczyga Bar Restauracyjny „GWAREK”, Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie, AGROTEX” Żory, Bartosz Pleśniał – Przedstawiciel Firmy BOSH, Agencja
Reklamowa „OFERTA”, Piekarnia „SŁOWIK”, Andex z Jaworzna, BAT PROFI
Akumulatory – Będzin, Zbigniew Chorchiel – przedstawiciel firmy EXIDE, Piekarnia „MAK”, Sklep Mięsny „Zdrzałek”, BOSH Akumulatory, Stacja Obsługi
i Sprzedaży Akumulatorów, Piekarnia Cipold, Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„MAXPOL”, Rodzinny Ogród Działkowy „Szyb Wschód”, Sklep Mini-Max
Barbara i Robert Świerk, Firma „STALMET” Knurów, Henryk Woźniok firma
INSTLARM Książenice, Tomasz Wróbel przedstawiciel firmy PROLIMIT Katowice, Firma BARTER-POL Dąbrowa Górnicza, Restauracja „Letnia”, Serwis
samochodowy Marek Balon, Sklep Ogólnospożywczy „KOLONIA”, Hubert Klain
Hurtownia elektryczna TIM 3, Jerzy i Danuta Stebel i OSP Knurów.
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