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Zapraszamy
na kąpielisko

KNURÓW. PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI PCK

Krew potrzebna w wakacje

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie
informuje, iż od 29
czerwca (piątek) czynne
będzie Kąpielisko Leśne
„Zacisze” (Knurów,
ul. Niepodległości 109).

– W lecie jest duże zapotrzebowanie na krew,
więc postanowiliśmy dołączyć do inicjatywy PCK
– informuje Adam Pobłocki, prezes knurowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra
Floriana Ogana.
Stanowisko Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanie przy salkach
katechetycznych parafii pw. św. Cyryla i Metodego. Akcja wpisze się w ramy VIII Festynu
Parafialnego.
Aby zostać krwiodawcą, trzeba mieć nie mniej
niż 18 i nie więcej niż 65 lat oraz ważyć co najmniej
50 kg. Należy też posiadać przy sobie dokument
tożsamości ze zdjęciem.
- Należy pamiętać, by dzień wcześniej nie
spożywać alkoholu oraz innych używek, ponieważ
w czasie pobierania robione są wszelkie badania
na obecność niedozwolonych substancji we krwi
– zastrzega prezes Pobłocki. – Zalecamy także zjeść
lekki posiłek i napić się trochę wody, gdyż w czasie
upałów krew jest bardziej gęsta.
Akcja potrwa w godz. 12-15.30.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Knurowscy krwiodawcy zachęcają do udziału
w niedzielnej akcji „Wakacyjna Kropla Krwi”

Z obiektu można korzystać codziennie w godz. 10.00-18.00.
Ceny biletów wstępu pozostają
bez zmian i dla dzieci wynoszą 1 zł,
natomiast dla dorosłych - 3 zł.
Sezon zakończy się 2 września.
Jednocześnie informujemy, że
od 2 lipca do 2 września Pływalnia
Kryta aQuaRelax MOSiR Knurów
czynna będzie w godz. 10.00-22.00,
natomiast sauna w dni robocze dostępna będzie od godz. 15.00.
PiSk

Nie zapomnij

- Oddając krew, można ocalić życie niejednej osobie
– przekonują krwiodawcy i zachęcają do wzięcia udziału
w akcji

nekrolog

Koleżance
URSZULI HANKUS
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAM
P Y TA NIE

MATKI
składają
Koleżanki i Koledzy z Wydziału Organizacyjnego
i Kadr oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego
UM Knurów

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Kto zostanie zwycięzcą EURO
2012?
Oktawia Sałasińska z Knurowa:
− Sercem jestem za Hiszpanią,
ale zwyciężą Niemcy. Hiszpanom
w yraźnie brakuje skutec znych
napastników, nie ma Davida Villi
(król strzelców na EURO 2008 −
przyp. red.), szkoda, że Messi jest
Argentyńczykiem. Grają za spokojnie, głównie na środku pola. Jest
za mało akcji na bramkę. Samymi
podaniami nie uda się zdobyć mistrzostwa, muszą atakować.

Not. jb

28 VI – Narodow y
Dzień Pamięci
Poznańskiego Czerwc
a 1956
29 VI – Dzień Maryn
arki Wojennej i Ratownika WO
PR
30 VI – Dzień Kapust
nika i Dzień
Rozwalania Zabawek
1 VII – Światowy Dzi
eń Arc hitektur y, Dzień Psa, Dzi
eń Jaz zu
2 VII – Dzień Dzienn
ikarza Sportowego, Mię dzynar
odowy Dzień
UFO

SZCZYGŁOWICE

Kolej na karę

Funkcjonariusze z Posterunku
Straży Ochrony Kolei nie narzekają
na wakacyjną nudę. Postarał się o
to 19-letni knurowianin. W ubiegły
poniedziałek, zakuty w kajdanki,
został przekazany policjantom z VI
komisariatu w Gliwicach.
Chwilę wcześniej SOK-iści z
Rybnika nakryli w budynku nieczynnej stacji Knurów-Szczygłowice
19-letniego Mateusza N. Mężczyzna
włamał się do pomieszczeń stacji i
skradł z nich 32 sztuki płytek torowych typu S-60, łubki S-49 i 3 sztuki
stojanów pod semafor. Skradzione
akcesoria udało się odzyskać i przekazać właścicielowi - Sekcji Eksploatacji w Orzeszu.
/g/

TEŚCIA
Pani Annie Czulińskiej

Foto: Justyna Bajko

GLIWICE

Hiszpański
tydzień

Tyd zień z ku lt u rą hiszpa ńską w Ruinach Teatru Miejskiego
„Victoria”. 30 czerwca o godz. 15
rozpoczną się warsztaty tańca flamenco (rezerwacja miejsc w Impresariacie GTM, tel. 32 231 88 13). O
18.30 − koncert „Danza del Fuego”
oraz „Latin Fiesta”, po sporej dawce
latynoskiej muzyki degustacja wina
i tapas. 1 lipca to dzień z Don Kiszotem. O godz. 12 LXXII Krakowski
Salon Poezji w Gliwicach − „Rycerz
Smętnego Oblicza”, czyli poeci o
Don Kichocie. O godz. 17 wykład
poświęcony północnej Hiszpanii.
Godzinę później „Quatuor Europa” i
Eduardo Baranzano – koncert muzyki hiszpańskiej. W przerwie koncertu
degustacja wina z winnic Navarry.
Karnet na dwa koncerty 35 zł. Bilety
do nabycia kasach Gliwickiego Teatru Muzycznego.
jb

KNURÓW

Rodzinnie
„na kole”

Knurowski MOSiR zaprasza
na Rodzinny Rajd Rowerowy w
sobotę, 7 lipca.

Start o godz. 9.30 z kąpieliska
Leśne Zacisze. Wpisowe – 5 zł. Zapisy
telefonicznie (tel. 783 938 393) lub w
dniu rajdu do godz. 9.30.
/bw/

GLIWICE

Sztuko,
na ulicę!

składają
Pracownicy MBP oraz Centrum Kultury

Serdeczne podziękowanie wszystkim
za złożone kondolencje, słowa wsparcia,
okazaną pomoc
i uczestnictwo w pogrzebie
śp.

ROMANA SZCZERBAKA
składają
Żona i Syn z Rodziną

W upalny dzień nawet Orkiestra
Dęta KWK Knur ów post anow
iła troc hę
się ochł odzić. Próba pod goły
m niebem? Dlac zego nie! Dźw
ięk trąbek,
saksofonu, waltorni czy perk
usji niós ł się po Knur owie.
− Kto to tak gra? To z jakiejś
płyty? − pytała zdziwiona knur
owianka,
pani Ania.− Wyszłam tylko po
zakupy a tu taka niespodziank
a. Aż się
milej kupuje! − dodaje. Gorą
ce lato daje nadzieję, że to moż
e nie ostatnia taka próba. Knur owianie
chcą więcej!

jb

2


Festiwal „Ulicznicy” rusza 29
czerwca. Park Chopina wypełnią
ludzie o niecodziennych pasjach.
Już pierwszego dnia widzów czeka
nie lada pokaz − występ Matthiasa
Romira, gwiazdy żonglerki, o godz.
21. Dzień później od godz. 12 − całodniowa impreza żonglerska. 1 lipca,
tuż po meczu finałow ym EURO
2012 około godz. 22, rozpocznie się
międzynarodowy konkurs fireshow.
Wstęp wolny.
jb
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Knurów. Szczęśliwy finał poSzuKiwań 14-latKi

Natalia odnaleziona!

Poszukiwania 14-letniej gimnazjalistki zakończyły się sukcesem. Policja
odnalazła ją w Kędzierzynie-Koźlu. Przebywała w towarzystwie
31-latka, którego poznała przez internet
19 czerwca Natalia opuściła mury
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie i ślad się po niej urwał. Nie nawiązała kontaktu z rodziną, która po
kilku godzinach zgłosiła zaginięcie
dziewczynki na Policję.
Funkcjonariusze potraktowali
zgłoszenie priorytetowo. Chodziło
przecież o nieletnią, która nigdy
wcześniej nie uciekała z domu i
nie sprawiała problemów wychowawczych. Jej rysopis trafił do komend policji w całym kraju, do bazy
danych osób zaginionych w całej
strefie Schengen i Fundacji Itaka. O
zaginionej poinformowani zostali
taksówkarze i kierowcy miejskich
autobusów.

Nikt nie podejrzewał i nic nie wskazywało, że może dojść do takiej sytuacji – nie kryje zdziwienia Violetta
Mucha, dyrektorka gimnazjum, do
którego uczęszcza Natalia.

Budująca poStawa Knurowian

Dwie knurowianki skrzyknęły
się w Facebooku i zorganizowały
akcję poszukiwawczą Natalii. Aneta
Nowak ze Stowarzyszenia Cztery
Pory Roku i Renata Irytowska blisko
związana z rodziną 14-latki, udostępniały najświeższe informacje o
efektach poszukiwań, koordynowały
akcję rozk lejania plakatów oraz
dementowały plotki. Stronę śledziło
kilkaset osób.
W międzyczasie śledczy docierali
do osób, które jako ostatnie miały
kontakt z gimnazjalistką. – Rozmawialiśmy z rodziną zaginionej, z jej
znajomymi, sprawdzaliśmy telefon,
sprzęt komputerowy. Wszystko, co mogłoby nam pomóc w jak najszybszym
odnalezieniu dziewczynki – mówi
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach komisarz Marek Słomski. – Hipotezy dotyczące
zaginięcia knurowianki były różne.
Nie wykluczaliśmy żadnej, nawet tej
najmniej prawdopodobnej.
Znajomi Natalii przekazali śledczym hasła do jej kont na naszej-

Foto: Paweł Gradek

znajomy z internetu

Plakaty z wizerunkiem Natalii pojawiły się w całym mieście. Ludzie
rozklejali je bezinteresownie. Na szczęście dziewczynę udało się
znaleźć całą i zdrową

klasie i Facebook’u. Ze znalezionej
tam korespondencji wynikało, że
knurowianka kontaktowała się z
mężczyzną z Koszalina. Przed zniknięciem zwierzyła się w szkole, że

pilchowice

KNurów

12 krzeseł

śmierć w wodzie
i na quadzie

To był czarny tydzień w Pilchowicach. W tragicznych
okolicznościach zmarło dwóch mieszkańców gminy
W środę po południu w zbiorniku przeciwpożarowym w rejonie
Pilchowic utonął młody mężczyzna.
Jak informują policjanci, 27-latek
chciał się ochłodzić w stawie. Wypłynął na środek akwenu i zniknął
pod powierzchnią wody. Mężczyzna
został wyłowiony przez świadków
zdarzenia, jednak pomimo późniejszej reanimacji przeprowadzonej
przez ratowników medycznych nie
udało się go uratować.
To pierwsza ofiara wody w tym
sezonie w okolicy.
Kilka dni później do mieszkańców Pilchowic dotarła kolejna
tragiczna wiadomość. W niedzielne popołudnie w pobliskim lesie

grupa rowerzystów odkryła zwłoki
mężczyzny.
Obok ciała znajdował się uszkodzony quad. Rowerzyści natknęli się
na niedającego żadnych oznak życia
mężczyznę w chwilę po godzinie 17.
– Jak wynika z okoliczności, poniósł
śmierć w wyniku wywrotki quadem
w trudnym leśnym terenie – informuje policja.
Na miejsce przyjechała grupa
śledcza i prokurator. Obecnie trwają
czynności mające ustalić okoliczności tragedii. W wyniku przeprowadzonych działań udało się ustalić
tożsamość mężczyzny. Jest nim
mieszkaniec Pilchowic.
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poznała wielką miłość. To z nią miała
się spotkać po lekcjach.
– Normalna, spokojna dziewczynka. Dobra uczennica, niesprawiająca
żadnych problemów wychowawczych.

DC

W czwartek Straż Miejska ujawniła nagranie kamery monitoringu
miejskiego. Na nim Natalia oczekuje
na autobus na przystanku Foch. Na
ramieniu ma szmacianą, wypchaną
po brzegi torbę. Policja dementuje, by
miała w niej zapas ubrań na zmianę.
Około godz. 16.00 wsiadła do autobusu linii 194 pojechała w kierunku
Gliwic.
W nocy ze środy na czwartek
dyrekcja sklepu Bricomarché, gdzie
pracuje mama Natalii, podjęła decyzję o zaangażowaniu w poszukiwania
detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
Tego samego dnia doszło również do
spotkania z jasnowidzem, który potwierdził, że dziewczynka żyje.
– Wiem, że wiele osób podchodzi sceptycznie to tego typu spraw,
jednak dla nas to był dodatkowy
bodziec do jeszcze większego wysiłku
i zaangażowania w poszukiwania
Natalii – tłumaczy Cecylia Matusiak, prezes zarządu spółki Koimbra
Bricomarché.
W Knurowie i okolicznych miastach w dalszym ciągu trwała akcja
rozwieszania plakatów. – Nie nadążałyśmy z ich drukowaniem – wspomina Irytowska. – I co jest bardzo
pozytywne, w akcję angażowały się
obce osoby, które nie miały żadnego
kontaktu z Natalią czy jej rodziną.
Pokazuje to jak w trudnych chwilach
ludzie potrafią się zjednoczyć, szczególnie młodzież. Ludzie narzekają
teraz na nią, że jest taka, a nie inna,
jednak to ona najbardziej zaangażowała się w całą akcję – chwali
knurowianka.

złowił ją na pięKne Słowa

W trakcie prowadzonego dochodzenia coraz bardziej prawdopodobny był wątek mężczyzny poznanego
w internecie. Potwierdza to komisarz
Słomski. – Tę informację potwierdzili
nam funkcjonariusze z województwa
zachodnio-pomorskiego. Dzięki temu
wiedzieliśmy kogo szukać. Otrzymaliśmy rysopis mężczyzny, z którym zapoznali się wszyscy funkcjonariusze.
W czwartek około godz. 20.00
Natalia odnalazła się w Kędzierzynie-Koźlu. Przebywała w towarzystwie 31-letniego Bogdana S.
Mężczyzna znany był już wcześniej
policji z drobnych kradzieży. 31latek nie posiada stałego miejsca
zamieszkania. - Został tymczasowo
aresztowany do czasu wyjaśnienia
sprawy. Będzie przesłuchany, a jego
związek ze sprawą dokładnie zbadamy – informuje Słomski.
Co działo się z Natalią przez te
dwa dni? We wtorek na placu Piastów
spotkała się z Bogdanem S. Pierwszą
noc poza domem dziewczyna spędziła w jego towarzystwie w Gliwicach,
w kanale ciepłowniczym. Nazajutrz
przemieszczali się pieszo w kierunku
Kędzierzyna-Koźla. Kiedy przybyli
na miejsce, dziewczyna włączyła telefon komórkowy. To pozwoliło policji
namierzyć zaginioną. W czwartek
wieczór wróciła cała i zdrowa do
domu. Jaki był dalszy plan pary,
gdyby nie interwencja policji, na
razie nie wiadomo. Bogdan S. wyglądał na włóczęgę, jednak to wcale
nie zniechęciło knurowianki do jego
towarzystwa.
- Jest młoda, mężczyzna z internetu malował przed nią świat w
różowych kolorach, używał ładnych
słów. Ona do spotkania nie wiedziała,
kto znajduje się po drugiej stronie.
Rozbieżność z jej oczekiwaniami
nie sprawiła, że dziewczyna zaczęła
protestować. Brnęła w to dalej - mówi
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie podinspektor Maciej
Kawa.
Zatrzymanemu 31-latkowi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
zarzuca pozbawienie wolności małoletniej. Za takie zachowanie grozi
mu kara więzienia do lat 12.
Z całej historii należy jednak wyciągnąć wnioski, by w przyszłości nie
dochodziło do podobnych sytuacji.
Dawid Ciepliński, Paweł Gradek

reklama

23 czerwca około godz. 19 w okolicach ulicy Szpitalnej przechodnie
zauważyli ogień. Od razu zawiadomili odpowiednie służby. Nieznany
sprawca rozpalił ognisko, używając
za rozpałkę 12 krzeseł, następnie
dorzucił jeszcze umywalkę i DVD.
Szkodę ponieśli właściciele ogródków
działkowych, z których pochodziły
skradzione przezeń przedmioty.

jb

KNurów

uderzenie

Panie, choć zazwyczaj nie biorą
udziału w bójkach, potrafią wymierzać ciosy. Przekonała się o tym
jedna z knurowianek. 21 czerwca
około godz. 18.20 policjanci dostali
zgłoszenie z ulicy Ziętka. 57-latka
uderzyła w twarz młodszą, 40-letnią
koleżankę. Nie wiadomo, co było powodem kłótni. Sprawę bada Policja.
jb
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Knurów. Obradowała Rada Miasta

Prezydent z absolutorium
Uchwała absolutoryjna była najważniejszą z przeszło 20, które trafiły
pod głosowanie radnych podczas środowej sesji Rady Miasta. Samorządowcy,
zanim podjęli decyzję, zapoznali się
ze sprawozdaniami – finansowym i
z wykonania budżetu gminy – oraz
informacją o stanie mienia, opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu, a także stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej. Zarówno RIO,
jak i Komisja Rewizyjna, pozytywnie
zrecenzowały działalność prezydenta, a
decydujące głosowanie (19 głosów „za”,
1 „wstrzymujący się” i 0 „przeciw) tylko
to potwierdziło.
- Udzielone mi absolutorium przez
radnych naszego miasta dowodzi, że budżet na 2011 rok został dobrze skonstruowany, dając gwarancję jego wykonania
– powiedział tuż po głosowaniu prezydent Rams. Za ubiegłoroczną współpracę podziękował radnym, współpracownikom i urzędnikom: – Z satysfakcją
dziękuję wszystkim, z którymi na co dzień
mam zaszczyt pracować na rzecz naszego
miasta i mieszkańców...

Kino lgnie do cyfry

Mocą uchwały Rada Miasta zwiększyła do 24 h tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum)
niektórych nauczycieli zatrudnionych
w placówkach prowadzonych przez
gminę. Zmiany dotyczą pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców
zawodowych oraz innych nauczycieli
specjalistów. Przyjęto je – jak czytamy
w uzasadnieniu – by umożliwić dyrektorom placówek zapewnienie uczniom
większej i właściwej pomocy psychologiczno-dydaktycznej.
O ćwierć miliona złotych zwięk-

szono wydatki na projekt pod nazwą
„Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie
odpowiedzią na kulturalne potrzeby
mieszkańców regionu”. Całkowity koszt
przedsięwzięcia (realizacja inwestycji
w latach 2012-2014) to blisko 2 mln zł,
z czego niemal 0,4 mln zł to środki z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Prawie 210 tys. zł Centrum Kultury
otrzyma na dostawę i montaż wyposażenia kina cyfrowego. Z podanej kwoty
175 tys. zł to tzw. koszty kwalifikowane,
które uzyskują 50 proc. dofinansowania
od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. „Na całym świecie taśma filmowa
jest zastępowana przez nowoczesne,
cyfrowe techniki zapisu i odtwarzania
danych audiowizualnych” – czytamy w
uzasadnieniu uchwały RM. „Centrum
Kultury podejmuje kroki wyrównania
szans w wyścigu do nowoczesnych form
przekazu, gdyż kino cyfrowe staje się
obowiązującym standardem niezbędnym
do przetrwania i istnienia kina w naszym
lokalnym społeczeństwie”.
W tajnym głosowaniu Rada Miasta
wybrała trzech ławników (uzupełniając
wakaty) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach na kadencję 20122015. W skład zespołów orzekających
wchodzić będą: Jan Pająk, Krystyna
Palka i Janusz Sacha.
Treść wszystkich uchwał wraz z uzasadnieniem znaleźć można na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej (www.
knurow.bip.info.pl) w zakładce ujmującej „przewidywany porządek obrad”.

Drogi na cenzurowanym

W interpelacjach radni zgłosili
blisko 40 spraw i problemów. Wskazali

m.in. na: * niedrożny rów krywałdzki
(Jan Furgoł), * brak linii „stop” (starta farba) na ul. Niepodległości przy
skrzyżowaniu z ul. Szpitalną (Emil
Szolc), * zbyt mocno świecącą zieloną
strzałkę (zezwalającą na jazdę w prawo)
na skrzyżowaniu przy „małym” Tesco,
często braną przez kierowców za światło zezwalające na jazdę na wprost, co
prowadzi do niebezpiecznych sytuacji
(Janusz Szydło), * wyrwy na ul. Sienkiewicza (Joachim Machulik), * skargi
mieszkańców na nieproporcjonalne obłożenie miejsc parkingowych przy Orliku – przyjezdni zajmują miejsca przy
blokach, a nie korzystają z parkingu położonego nieco dalej (Przemysław Dulias), * potrzebę poprawy nawierzchni
ul. Plebiscytowej (Franciszek Szafarz),
* rozważenie budowy drugiej siłowni
„pod chmurką” – na skwerze przy ul.
Ogana (Jerzy Pach), * niewłaściwy,
zdaniem mieszkańców, sposób naprawy nawierzchni ul. Wolności (Henryk
Hibszer), * brak przejścia dla pieszych w
rejonie „Biedronki” w Szczygłowicach
(Eugeniusz Tymoszek), * dalsze starania
o pozyskanie wozu bojowego dla strażaków-ochotników (Marek Sanecznik),
* konieczność szybkiej przebudowy
skrzyżowania al. Piastów i ul. Książenickiej (Marek Hildebrandt), * zły stan
chodników i poboczy ul. Wilsona (Jan
Trzęsiok).
Sesje Rady Miasta są protokołowane.
Pełny zapis ich przebiegu dostępny jest w
Biurze Rady Miasta (stary ratusz przy ul.
Niepodległości) i w internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).
/b/

Knurów

Działkowcy protestują

Dni od 23 do 29 czerwca to Tydzień Protestu Polskich
Działkowców – akcja w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych. W czwartek Trybunał Konstytucyjny ma się
wypowiedzieć, czy jest ona zgodna z konstytucją



celem będzie zintegrowanie i stworzenie
kolegium prezesów do stałego kontaktu
z Urzędem Miasta. Najważniejsza propozycja to plan zorganizowania w 2013
r. ogólnych, miejskich dożynek działko-

wych – na placu 700-lecia lub na kręgu
przy ul. 1 Maja – przy współpracy z
Centrum Kultury oraz wsparciu Urzędu
Miasta i prezydenta miasta.
/bw/

Knurowscy
działkowcy
też protestują
– świadczą
o tym
oflagowane
budynki ROD
i wywieszone
w różnych
miejscach
miasta banery

Foto: Dawid Ciepliński

Zdaniem Polskiego Związku Działkowców uchylenie ustawy z 2005 r. może
spowodować, że działkowcy stracą prawo do użytkowania działek i własności
do nasadzeń na działkach. Według PZD
to groźba utraty przez działkowców
zwolnienia z podat ków i cz y nszów
dzierżawnych na rzecz gminy (właściciela gruntu zajmowanego przez ogród),
możliwość odbioru im prawa do ochrony
ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne i strata prawa do odszkodowania
za majątek na działce.
- Przyszłość ogrodów działkowych w
Polsce jest realnie zagrożona – alarmuje
Krajowa Rada PZD. Apeluje o obronę
„praw, tradycji i przyszłości” Rodzinnych Ogrodów Działkowych. – Naszym
orężem niech będą listy, kartki i e-maile!
Wysłane do Trybunału [Konstytucyjnego] z ogrodów z całej Polski staną
się najlepszym argumentem w walce o
nasze prawa!
- Problemów działkowcom nie brakuje, musimy je rozwiązywać – zauważa
Franciszek Szafarz, prezes ROD im. ks.
Dzierżona. – Po 29 czerwca planujemy
spotkanie prezesów wszystkich ROD. Jego

Szczygłowice

Przewróciło się,
niech leży
Słowa piosenki Elektrycznych
Gitar jak ulał pasują do sytuacji w
Szczygłowicach. Przy deptaku przy
al. Piastów złamała się spora wierzba.
Kilka dni go tarasowała. Zablokowane przejście zauważyli (i słusznie
psioczyli) prawie wszyscy mieszkańcy, umknęło to natomiast uwadze
służb, które powinny wi(e)dzieć.
Koniec końców zawalidroga została
usunięta.
- Takich w iekow ych w ie rzb
wzdłuż deptaka jest więcej, warto je
skontrolować i zareagować zanim
kolejne drzewo zwali się na chodnik

Foto: Bogusław Wilk

Rada Miasta pozytywnie oceniła ubiegłoroczną
działalność prezydenta Knurowa Adama Ramsa
udzielając mu absolutorium za wykonanie budżetu

– zauważają Czytelnicy PL ze Szczygłowic. - Oby bez konsekwencji...

/bw/

ogłoszenie

ogłoszenie
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 28 czerwca 2012 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu „Zmiany
fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa oraz miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego ulic Rakoniewskiego i Wilsona
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr LXVII/441/98
z dnia 18 czerwca 1998r. dla obszaru położonego w rejonie cmentarza po północnej stronie ulicy Rakoniewskiego”
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z dnia
12.06.2012 r. poz.647) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227
z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu planu „Zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego ulic
Rakoniewskiego i Wilsona zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta
Knurów Nr LXVII/441/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. dla obszaru
położonego w rejonie cmentarza po północnej stronie ulicy
Rakoniewskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu”.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 6 lipca 2012 roku do
3 sierpnia 2012 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Knurów
(Ratusz), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3 w godzinach pracy
Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 lipca 2012 roku o godzinie 13.00
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów (Ratusz) pokój nr 12 (Sala
Sesyjna).
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
dotyczące projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów,
na adres:
Urząd Miasta Knurów
ul. Dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2012 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i
jego ochronie, zamieszczono dane o projekcie planu, o prognozie
oddziaływania na środowisko ww planu oraz o opracowaniu ekofizjograficznym.
Zgodnie z art.46 pkt 1 oraz art.54 ust.2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego
wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy
wnosić do Prezydenta Miasta Knurów na zasadach określonych w
art.18 ust.2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2012 r.
Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta
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Knurów. Ciąg dalszy problemów z sieCią T-mobile

abonenci nabici w butelkę

Farsa z brakiem zasięgu sieci T-Mobile trwa w Knurowie od początku maja. Problem
miał zniknąć w połowie czerwca, to jednak raczej mało prawdopodobne. Z naszych
ustaleń wynika, że dotychczasowe zapewnienia operatora były jedynie grą na zwłokę
Przypomnijmy. W lutym 2012
roku wygasła umowa między Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a
telefonią komórkową na dzierżawę
komina przy al. Lipowej. Miasto
nie zgodziło się na jej przedłużenie.
Niespełna 2 miesiące temu część nadajników z komina przeznaczonego
do rozbiórki trafiła na kościół pw.
Matki Bożej Częstochowskiej. Tak nie
stało się z nadajnikami sieci T-Mobile,
dlatego abonenci z osiedli Wojska Polskiego I i II od początku maja pozostają poza zasięgiem. Dodajmy jeszcze, że
o rozbiórce komina informowaliśmy
już w listopadzie 2011 roku.

ReKompensaTa śmieChu warTa

Specjaliści Polskiej Telefonii Cyfrowej starali się odroczyć termin demontażu nadajników, by jak twierdzi
biuro prasowe T-Mobile „zrealizować
wcześniej inwestycję, która zminimalizuje wszelkie niedogodności”. Uruchomienie nadajników zaplanowali na
pierwszą połowę czerwca.
Plany spaliły na panewce o czym
poinformowali nas już w drugiej połowie miesiąca abonenci T-Mobile. - Na
moje pismo z 6 czerwca odpowiedzieli
dopiero po niespełna 3 tygodniach.
Potwierdzają, że jest problem z siecią

w Knurowie. Prowadzą obecnie intensywne prace, które mają przywrócić zasięg. W ramach rekompensaty oferują
mi 60 T-Mobile jednostek i ufają, że to
rozwiązanie jest dla mnie satysfakcjonujące - relacjonuje rozczarowany
Mariusz Kaliński.
Sprawdził, że ta forma rekompensaty warta jest 2 zł! Odpisał
operatorowi, że takie rozwiązanie go
nie zadowala. Na koncie ma środki
(kilkaset złotych), których nie może
wykorzystać. W podobnej sytuacji
jest wielu mieszkańców Knurowa.
- Współczuję tym, którzy mają
umowy abonamentowe. Ja w każdej
chwili mogę zmienić operatora, bo
mam telefon na kartę, ale szkoda tych
środków zgromadzonych na koncie.

proboszCz nadzieją?

Pan Kaliński zwraca uwagę na
jeszcze jedną istotną rzecz: - Jeżeli
wiadomo było już w ubiegłym roku, że
komin diabli wezmą, a oni (T-Mobile
- przyp. red.) umowy mieli do lutego,
to ciekaw jestem ilu ludzi podpisało
umowy z tym operatorem, nie mając
bladego pojęcia o nadchodzących problemach. W tym momencie wszyscy,
którzy podpisali umowy z operatorem
po lutym, zostali oszukani. To się na-

daje do złożenia pozwu zbiorowego!
W ubiegłym tygodniu do Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej wpłynęło pismo od
Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel, która chce przekazać uprawnienia spółce Networks! (powstała
w wyniku porozumienia T-Mobile i
Orange) do korzystania z nadajników
na bloku przy ul. Kapelanów Wojskowych. Prezes Bogdan Litwin zażądał
od spółki oświadczenia w jaki sposób
fale elektromagnetyczne wpływają na
środowisko. Twierdzi, że zgłaszają się
do niego mieszkańcy skarżący się na
hałas emitowany przez nadajniki.
Dzwonimy do księdza proboszcza Jana Buchty z parafii pw. Matki
Bożej Częstochowskiej. Pytamy, czy
ze strony T-Mobile padła propozycja
umieszczenia nadajników na kościele. - Wczoraj (25 czerwca - przyp.
red.) zadzwonili do mnie pierwszy
raz w tej sprawie. Chcieli na elewacji
kościoła wieszać swoje nadajniki, ale
nie mogę jej szpecić. Umówiliśmy się
na rozmowy w sierpniu. Nie robiłem
im nadziei - dodaje proboszcz.
Wszystko wskazuje na to, że
dotychczasowe zapewnienia operatora były jedynie grą na zwłokę.
Knurowianie pozostaną bez zasięgu

co najmniej do sierpnia. Nikt nie
daje im pewności, że operator dojdzie do porozumienia z księdzem
proboszczem.

jaKoś To będzie

Dla powiatowego rzecznika praw
konsumenta Ryszarda Kowrygi, działanie operatora jest aż nazbyt czytelne.
- Z dotychczasowych działań operatora
nie wynika, aby miał jakąś strategię
zastępczą. Próby odroczenia terminu
demontażu nadajników z komina za
taką strategię uznać nie można. Pewnie liczył, że jakoś to będzie. Jeśli nie
miał innej lokalizacji dla nadajników,

można mu przypisać złą wolę.
Zastanawia bra k przepł y w u
informacji między pracownikami
terenowych punktów operatora a
centralą. Przedstawiciele T-Mobile w
Knurowie mogli podpisywać umowy
z nowymi klientami nie wiedząc, że ci
na kilka miesięcy zostaną pozbawieni
łączności. Dziwi jeszcze brak cywilnej
odwagi, by przyznać się do popełnionego błędu.
W jednym z knurowskich punktów T-Mobile usłyszeliśmy, że nadal
trwa przeprogramowanie jednego
z nadajników. Nie wiadomo, kiedy
prace się zakończą. Na pewno nie w
czerwcu. Reklamacje na piśmie można składać w terenowych oddziałach
operatora lub wysyłać je bezpośrednio
do centrali.
Tydzień temu wysłaliśmy e-mail
do biura prasowego T-Mobile. Jeszcze
we wtorek otrzymaliśmy telefoniczne
zapewnienia, że otrzymamy ją przed
zamknięciem numeru. Niestety, była
to jedynie czcza obietnica.
Paweł Gradek

serdeczności

Jubileusz 40-lecia MSP-6

Podziękowanie za uroczystą mszę
Dyrekcja Miejskiej Szkoły Podstawowe nr 6 w Knurowie,
Grono Pedagogiczne i wszyscy pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie serdecznie dziękują
Proboszczowi Parafii Matki Bożej Częstochowskiej
– Księdzu Janowi Buchcie
za mszę świętą koncelebrowaną, która została odprawiona
dnia 18 czerwca 2012 roku o godzinie 9.00. Uświetniła ona uroczystości
związane z 40-leciem naszej szkoły i pozwoliła wszystkim w sposób
szczególny odczuć wyjątkowy charakter tego jubileuszu.

reklama
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KNURÓW

Wiesz, co twoje dziecko robi w internecie?
Czy historia zaginionej 14-latki będzie lekcją dla
jej koleżanek i przestrogą dla ich rodziców? Na
razie niewiele na to wskazuje...

SEKS, NAZIZM I... KATECHETKA

Wchodzimy na jego profil. Na
zdjęciach wykonanych internetową
kamerką widzimy roznegliżowanego
od pasa w górę mężczyznę. Oprócz
teledysków zespołu Queen, filmów
o nazizmie, Jan M. zamieszcza na
swoim profilu materiały pornograficzne. Co jakiś czas udostępnia także
zdjęcia swoich znajomych, których
wdzięki komentuje w wulgarny sposób. Wśród nich doliczyliśmy się niespełna 50 dziewcząt z Knurowa. Lwia
ich część nie jest jeszcze pełnoletnia.
Dzień po odnalezieniu 14-letniej
gimnazjalistki do grona znajomych
Jana M. dołączyła... jej siostra!
Każda niedozwolona treść, którą
mężczyzna zamieszcza na swoim

29-30.06.2012 r.
(PIĄTEK-SOBOTA)
SBK* Nietykalni
− godz. 16.00, 18.00
SBK* Mroczne cienie
− godz. 20.00
1-2.07.2012 r.
(NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK)
SBK* Nietykalni
− GODZ. 16.00, 20.00
SBK* Mroczne cienie
− godz. 18.00
3-4.07.2012 r.
(WTOREK-ŚRODA)
Nietykalni
− godz. 16.00, 18.00
MROCZNE CIENIE
− godz. 20.00
SBK – STREFA BEZ KIBICA*
- Nie lubisz piłki nożnej, masz
alergię na słowo „Euro” i nie wiesz
co robić aby uniknąć „domowych
niesnasek” w trakcie mistrzostw?
Jest na to sposób. Przyjdź do nas,
zaproponujemy Ci przeżycia zgoła
odmienne od emocji futbolowych,
a jeśli będzie Was dwoje, to drugi
bilet dostaniecie z 50 % zniżką!
Rachunek jest prosty: zamiast
26 zł zapłacisz 19,50 zł, a jeśli
dysponujesz legitymacją (szkolną,
studencką, rencisty, emeryta) zamiast 22 zł zapłacisz jedynie 16,50
zł! ZAPRASZAMY!
*promocja obowiązuje
od 8.06-1.07.12 r.

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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profilu, jest widoczna dla jego znajomych. Ku naszemu zaskoczeniu znaleźliśmy wśród nich także katechetkę
z jednej z knurowskich szkół.
Z jej wyjaśnień wynika, że o Janie
M. dowiedziała się od swoich uczennic. Sprawdziła jego konto i zdała
sobie sprawę, że wśród jego znajomych jest sporo nieletnich dziewcząt
z Knurowa. Przyjęła mężczyznę do
znajomych, by - jak twierdzi - na
bieżąco śledzić to, co wyprawia na
swoim profilu.

ZNAJOMY Z PRZYPADKU
LUB Z POLECENIA

Córka urzędniczki z knurowskiego magistratu przyjęła jego
zaproszenie przez przypadek. - Dostała już reprymendę. Tłumaczyła,
że kliknęła i przyjęła zaproszenie z
automatu. Wcześniej koleżanka z
klasy opowiadała jej, że się z tym
mężczyzną kontaktowała. W mojej
obecności córka usunęła mężczyznę
ze znajomych. Nie znam się na Facebooku i nie sądziłam, że dojście do
konkretnej osoby jest takie łatwe.
Córka nauczyciela poprzestała
na akceptacji zaproszenia. Jan M. nie
pisał do niej, ale jak przyznała, wśród
koleżanek z klasy jest naczelnym
tematem rozmów. Tu nie chodzi o
jakość znajomości, ale o ilość. Im
więcej, tym większy prestiż, dlatego
często zdarza się bezmyślnie przyjąć
do znajomych kogoś, kogo w ogóle
nie znają. Nie zdają sobie sprawy, że
obcy ma dostęp do ich zdjęć, danych
osobowych, numeru telefonu, czasem nawet adresu domowego...
Renata Irytowska z Knurowa nie
wierzyła własnym oczom, kiedy w
internecie przeczytała wpis sugerujący, iż Jan M. komentuje zdjęcia także

jej dwóch córek. Wróżył im kariery
modelek i piosenkarek. Jednej z nich
napisał, że gdyby miała mądrych rodziców, ci już dawno pokierowaliby
jej karierą.
– W zeszły piątek rozmawiałam
na ten temat z wicedyrektorką szkoły.
Przeglądałyśmy wspólnie listę znajomych tego mężczyzny. Była zszokowana rozpoznając tam córkę koleżanki i
sąsiadów mieszkających naprzeciwko
– opowiada.
Irytowską dziwi zachowanie nastolatek. – Przecież treści przez niego
udostępnianie musiały pojawiać się
na ich profilach. Niezrozumiałe jest
dla mnie również, że do znajomych
Jana M. dołączyła siostra odnalezionej niedawno 14-latki. I to zaraz po
tym, jak ta wróciła do domu.

Foto: Paweł Gradek

- Do dziewczyn z Knurowa pisze
też 30-letni mężczyzna. Koleżanka
prosiła, żeby do niej nie pisał, a
ten dalej, i straszył, że ją znajdzie
i zgwałci. Do mnie również pisał zwraca uwagę nastolatka z Knurowa i
wywołuje tym wpisem na Facebooku
spore poruszenie. Co kilka minut
kolejne dziewczęta przyznają, że
one też miały kontakt z 30-letnim
Janem M. Mężczyzna rozpływał się
nad urodą m.in. córki pani Justyny.
- Wypisywał, że życie by za nią oddał i
obsypywał ją pocałunkami - czytamy
we wpisie internautki.

LEKCJA DO ODROBIENIA

Dziewczyny różnie tłumaczą się
ze „znajomości” z Janem M. Głównym powodem jest jednak duża
ilość wspólnych koleżanek w profilu
mężczyzny. – Całą sytuację zgłosiłam
już knurowskiej Policji – dodaje Renata Irytowska. – Poinformowałam
komendanta Kawę, że Jan M. proponował jednej z dziewcząt spotkanie.
Zastanawiam się, gdzie są rodzice
tych dziewczynek. Czy oni nie wiedzą,
co ich dzieci przeglądają w internecie?
– zastanawia się knurowianka.
Dwa tygodnie temu pisaliśmy o
5 pierwszoklasistach z Miejskiego
Gimnazjum nr 2, którzy pod wodzą
nauczyciela informatyki przeprowadzili lekcję bezpiecznego korzystania
z internetu dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Młodzież
uczulała wówczas seniorów na niefrasobliwość w umieszczaniu zdjęć
na portalach społecznościowych
i możliwość manipulacji danymi.

Wulgarne komentarze, pornografię, a nawet propozycje spotkań
kieruje do nieletnich knurowianek 30-letni mężczyzna

Po ostatnich wydarzeniach młodzi
sami będą musieli tę lekcję odrobić,
zwłaszcza że gros ich koleżanek ze
szkoły nadal figuruje w znajomych
Jana M.
– Z uczniami na ten temat rozmawiają zarówno informatycy, jak i
wychowawcy – mówi Violetta Mucha,
dyrektor gimnazjalnej „Dwójki”.
– Jednak w związku z zaistniałą
sytuacją jeszcze przed końcem roku
ma dojść do serii spotkań, uczulających przede wszystkim dziewczyny
przed nieznajomymi poznanymi w
internecie. Takie zajęcia będą również
kontynuowane w przyszłym roku
szkolnym.
Dyrektor Mucha podkreśla dużą
rolę rodziców, którzy powinni częściej interesować się tym, co robią

ich dzieci, szczególnie w trakcie
wakacji.
Knurowska policja prowadzi
już wstępne czynności w sprawie
30-latka z internetu. Komendant
Komisariatu Policji w Knurowie podinspektor Maciej Kawa kuje żelazo
póki gorące i przygotowuje program
prewencyjny adresowany do dzieci,
młodzieży i ich rodziców. Rozmawiał
już na ten temat z minister edukacji
Krystyną Szumilas, która przyklasnęła tej inicjatywie i zadeklarowała
pomoc.
Kiedy w ubiegły czwartek po raz
pierwszy odwiedziliśmy konto Jana
M., miał ponad 180 znajomych. Do
środy ich liczba stopniała do 145. Niestety, wśród nich nadal są dziewczęta
z Knurowa.
Paweł Gradek, Dawid Ciepliński

serdeczności

KNURÓW

Z MOPP na wakacje!

Serdeczne podziękowania doktorowi
GRZEGORZOWI NOCONIOWI
Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej,
personelowi z Oddziału Chirurgii Ogólnej
oraz pracownikom Szpitala Miejskiego w Knurowie
za opiekę medyczną nad
śp. Czesławem Papiernik
składa Rodzina

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza na
wycieczki krajoznawcze po ciekawych regionach
w Polsce. Uczestnicy opłacają jedynie wstępy,
resztę zapewniają organizatorzy
Informacje i zapisy od 20 czerwca 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).

reklama

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).
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aktualności
Oświata. KnurOwscy uczniOwie mają się czym pOchwalić

młodzi, piękni, nieprzeciętni
W czasie uroczystej akademii w Miejskim Gimnazjum nr 3 aulę wypełnili
uczniowie i ich opiekunowie, którzy przez cały rok z powodzeniem rozsławiali
imię miasta. Pamiątkowe dyplomy i statuetki w kształcie m.in. sowy wręczali
prezydent Knurowa Adam Rams i wiceprezydent Piotr Surówka. Utalentowanych knurowian oklaskiwali też przedstawiciele Starostwa Powiatowego,
knurowskich instytucji oświatowych i Centrum Kultury. Dla nagrodzonych
wystąpił Zespół Marzenie II i III oraz solistki: Sonia Biedrowska i Sylwia Lipka.
Na zakończenie zatańczyła „Wesoła Kompania”.
Dla każdego z laureatów była to chwila wyjątkowa, doceniono ich pracę i
trud. Liczba osiągnięć byłaby pewnie mniejsza, gdyby nie pomoc opiekunów
i nauczycieli. Nie zapomniano o ich zaangażowaniu i wkładzie w sukcesy
uczniów. Pedagodzy z dumą opowiadali o osiągnięciach swoich podopiecznych, obiecując, że dołożą wszelkich starań, by kolejny rok szkolny tak samo
obfitował w sukcesy jak tegoroczny.
Jb

Foto: Justyna Bajko

Trudno zliczyć osiągnięcia knurowskich uczniów na
olimpiadach, konkursach przedmiotowych, festiwalach czy
zawodach sportowych. Zbliżający się koniec roku szkolnego
to czas podsumowań, przypomnienia o największych
sukcesach i nagrodzenia tych, którzy wybili się ponad
przeciętność

NagrodzeNi uczNiowie
Najwyższe sukcesy uczniów
miejskic h szkó ł podst awo wych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych w konkursac h przedmiotow ych:
Grzegorz Jur (MSP 7) − laureat
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody (opiekunowie
Jolanta Rużeńska, Barbara Lisowska), finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka
Polskiego z Elementami Historii
(opiekunowie Marzena Urbaniak,
Stefania Stefaniak), zdobywca V
w „Olimpusie” – Ogólnopolskiej
Olimpiadzie z Przyrody (opiekun
Barbara Lisowska) i II miejsca
w VI Ogólnopolskim Konkursie
Informatycznym (opiekun Witold
Długosz); Paulina Rużeńska (MSP
7) − laureatka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody
(opiekunowie Renata Kosiarska,
Ewa Wyrostek) i finalistka Wojewódzkiego Konkur su Pr zedmiotowego z Języka Polskiego z
Elementami Historii (opiekunowie
Beata Dudło, Stefania Stefaniak);
Dominika Limanówka (MSP 7) −
laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
z Elementami Przyrody i zdobywc z yni I X miejsc a w Kangur ze
Matemat yc znym (opiekunowie
Jolanta Rużeńska, Barbara Lisowska); Anna Szaruga (MSP 7)
− finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka
Polskiego z Elementami Historii
(opiekunowie Beata Dudło, Stefania Stefaniak); Marcin Olesiński
(MSP 7) − finalista Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii (opiekunowie: Anna Lasota,
Stefania Stefaniak); Beata Hejno
(MSP 3) − finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego z Elementami
Historii (opiekun Dorota Stradomska); Szymon Owczorz (MSP 3)
− finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka
Polskiego z Elementami Historii
(opiekun Dorota Stradomska);
Maciej Hapke (MG 1) − laureat
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun Rafał Szczepanek); Katarzyna Siwiec
(MG 1) − laureatka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego (opiekun Anna
Majcher); Paweł Zadka (MG 1) −
finalista Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Fizyki (opiekun
Eleonora Stępień); Martyna Morgaś
(MG 2) − laureatka Wojewódzkie-

go Konkursu Przedmiotowego z
Biologii i zdobywczyni I miejsca w
Rejonowych Mistrzostwach Drużyn
Ratowniczych PCK (opiekun Bogusława Kowalska); Michał Kopczyk,
Tomasz Bonus, Łukasz Dogoński,
Kamil Karpiński (MG 3) − laureaci
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun
Brygida Szymoszek); Paulina Kaleta, Łukasz Dogoński, Ewa Kulińska
(MG 3) − laureaci Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun Barbara Bismor);
Tomasz Bonus (MG 3) − laureat
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun Agata
Sobiech); Agnieszka Litwin (MG
3) − laureatka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun Monika
Wojtkiewicz); Agnieszka Nowaczek
(MG 3) − finalistka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun Aneta
Orszańska – Sękowska); Paweł
Jur (MG 3) − finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z
Chemii (opiekun Ewa Niedziałek);
Dawid Nizioł (MG 4) − laureat
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun Ewa
Szczerbetka); Irena Mazur (MG 4)
− finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
(opiekun Ewa Szczerbetka); Paulina Masternak (MG 4) − finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun Ewa
Szczerbetka); Maja Mroczkowska
(ZS im. I. J. Paderewskiego) − finalistka XLII Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego (opiekun Marta
Cuber); Przemysław Gumienny (ZS
im. I. J. Paderewskiego) − finalista LV Olimpiady Astronomicznej
(opiekun Grzegorz Cuber), Violetta
Górka (ZS im. I. J. Paderewskiego)
− finalistka Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK (opiekun
Aleksandra Surdel).
Pozostałe konkursy przedmiotowe: Kamil Gwiżdż (MSP 1) −
laureat Ogólnopolskiego Konkursu
MULTITEST 2011 (opiekun Franciszka Rzepka); Piotr Szczodry
(MSP 1) − laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „OLIMPUSEK”
(opiekun Maria Leśniowska); Oliwia Polok (MSP 1) − I miejsce w
Rejonowych Zawodach PCK „Mały
Ratowniczek” (opiekun Iwona Polok); Zuzanna Maciejczak, Klaudia
Siedlik, Karol Spruch, Kamila Starzyńska, Dominik Szafarczyk (MSP
2) − IV miejsce w Wojewódzkim
Konkursie „Edukacja Regionalna
w Szkole” (opiekun Hanna Pyka);
Bartosz Ciostek (MSP 2) − I miej-
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sce w etapie rejonowym w konkursie Promocja Zdrowego Stylu Życia
„Mały Ratownik” (opiekun Gabriela
Bieniek); Jakub Brzyski i Emilian
Olejniczak (MSP 2) − I miejsce
w Konkursie Programistycznym
EURO 2012 (opiekun Małgorzata
Sznapka); Bartosz Ziarnik (MSP
3) − finalista Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Przyrodniczej
(opiekun Zdzisława Kostelecka);
Emilia Szuma (MSP 4) − IV miejsce
w finale Wojewódzkiego Konkursu
„Przyroda Wokół Nas” (opiekun
Anna Neyman); Marlena Trębicka,
Barbara Zawadzka (MSP 4) − I
miejsce w regionie Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy Ekologicznej
(opiekun Anna Neyman); Tomasz
Matuszek (MSP 6) − I miejsce
w Rejonowym Konkursie „Mały
Ratownik” (opiekun Justyna Kuligowska); Jakub Mierzwa (MSP 7) −
laureat (IX miejsce) w „Olimpusie”
– Ogólnopolskiej Olimpiadzie z
Przyrody (opiekun Barbara Lisowska) i zdobywca VI miejsca w
Kangurze Matematycznym (opiekun Jolanta Rużeńska); Oliwier
Sikora (MSP 7) − zdobywca VI
miejsca w Kangurze Matematycznym (opiekun Renata Kosiarska),
Błażej Bęben (MSP 7) − I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Mitologicznym (opiekun Stefania
Ko p e ć); Juliana Szc zuk (M SP
7) − I miejsce w Wojewódzkim
Konkursie z Języka Angielskiego
„The Globe” (opiekun Jadwiga
Cuber); Zuzanna Kot (MSP 9) −
w yr óżnienie w Ogólnopolskim
Konkur sie St yp e ndiada Or to graficzna – Skierniewice 2012
(opiekun B ar bara Rat ajc zak);
Paulina Niebudek, Tomasz Malczyk, Wojciech Kostelecki (MSP
9) − I miejsce w Okręgowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym – Gliwice 2012 (opiekun Joanna Mandalka); Dorota
Bartoszek (MG 1) − I miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie „Papież
Słowianin” etap wojewódzki (opiekun Grażyna Czernik); Elżbieta
Jaśkowiec (MG1) − III miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie „Papież Słowianin” etap wojewódzki (opiekun Grażyna Czernik);
Katarzyna Stychno (MG 1) − II
miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poetycko-Recytatorskim „W
kręgu poezji lagrowej więźniarek
obozu KL Ravensbrück” (opiekun
Agnieszka Sikora); Szymon Boduch, Aleksandra Beck, Karolina
Grudziądz, Patrycja Gębka (MG
2) − I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Drużyn Ratowniczych
PCK (opiekun Iwona Polok); Marcin

Kleibert (MG3) − I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie „Fakty
i mity” (opiekun Iwona Krzysztofik
–Nachman); Adam Krotowski (ZSZ
2) − I miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Historycznym „Kształtowanie się Polski niepodległej”
(opiekun Ryszard Musioł).
Artyści: Weronika Suszek (MSP 1)
− Grand Prix na IV Regionalnym
Konkur sie Piosenki Dziecięcej
„Śpiewać każdy może” (opiekun
Iwona Suszek); Jakub Klasik (MSP
2) − I miejsce w Regionalnym
Konkursie Plastycznym dla uczniów niepełnosprawnych z placówek specjalnych i integracyjnych
(opiekun Danuta Michalik); Sonia
Biedrowska (MSP 4) − I miejsce
na Regionalnym Festiwalu Pieśni
Patriotycznej (opiekun Beata Mazurek); Aleksandra Hajduk (MSP
6) − I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Grafiki Komputerowej
„Logo Zielonej Ojczyzny” (opiekun
Katarzyna Sołtysik– Andrysiak);
Bar tłomiej Kaszuba (MSP 7) −
I miejsce na Regionalnym XXII
Festiwalu Kolęd i Pastorałek i II
miejsce na Ogólnopolskim Festiwal Piosenki „do re mi” (opiekun
Stefania Stefaniak); Martyna Gąsiorowska (MSP 9) − wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
Stypendiada Plastyczna (opiekun
Gabriela Janecka); Grzegorz Woszuk (MSP 9) − II miejsce w Ogólnopolskim konkursie na pracę z
origamii (opiekun Joanna Mandalka); Katarzyna Maciejewska (MSP
9) − I miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Grafiki Komputerowej
„Bezpieczny? Internet” (opiekun
Joanna Mandalka); Kacper Winiarczyk (MSP 9) − III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Grafiki Komputerowej „Bezpieczny? Internet”
(opiekun Joanna Mandalka); Karolina Zawadzka (MSP 9) − I miejsce
w Rejonowym Konkursie „Śpiewać
każdy może” (opiekun Alina Długosz); Szymon Fijałkowski (MG 1)
− III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym - „Radość
Kibicowania w Kadrze” (opiekun
Alicja Jagieniak); Sylwia Lipka (MG
3) − Grand Prix na Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
we Wrocławiu, I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Gimnazjalnej „Droga do Gwiazd przez
Gimnazjum”, Nagroda Główna na
Wojewódzkim Festiwalu Pieśni
o Unii Europejskiej oraz na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni
i Tańca „Majowa nutka” (opiekun
Jacek Żyła); Zespół „Trio”: Sylwia
Lipka, Monika Stasiak, Aleksandra
Śmieja (MG 3) − I miejsce na IV

Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i
Piosenki Patriotycznej (opiekun
Jacek Żyła); Anna Długosz (MG
3) − I miejsce na Wojewódzkim
Festiwalu Kolęd i Pastorałek (opiekun Jacek Żyła); Julia Lisoń (MG
4) − Srebrny Certyfikat na III
Ogólnopolskim Festiwalu Młodych
Artystów Rytm Gliwice i I miejsce
na IV Wojewódzkim Festiwalu
Pieśni i Piosenki Patriotycznej;
Dominika Skoczylas (ZSIJP) −
Grand Prix w Regionalnym Konkur sie Ar t yst ycznym – Poezja
Śpiewana „Pojedynek na Słowa”
(opiekunowie Lilianna Reginek i
Dawid Szymała).
Sportowcy: Kamil Lewandowski, Adam Wawr zynek, Patr yk
Śliwiński, Bartłomiej Ratalewski,
Dawid Kentnowski, Daniel Antonowicz (MSP 1) − V miejsce w
wojewódz t wie na Rejonow yc h
Z awo d a c h C z wó r b oj u L e k ko atletycznego (opiekun Mariusz
Grotnik); Krzysztof Bochniak,
Krzysztof Wesoły, Adam Zawadzki, Sebastian Pawlik, Łukasz Bem,
Bartosz Jegor, Miłosz Stańczyk,
Gracjan Porzuczek, Daniel Nykiel
(MSP 4) − II miejsce w Półfinale
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej
Chłopców (opiekun Adam Augustowski); Patrycja Hruzik, Aurelia
Chrupek, Klaudia Szc zepanik,
Nikola Koczy, Paulina Grotowska,
Julia Wolny, Paulina Chrupek (MSP
7) − VI miejsce w województwie
w Czwórboju Lekkoatletycznym
Dziewcząt (opiekunowie Henryka
Adamus, Janusz Pluta); Zespół
„Dynamit”: Emilia Banz, Katarzyna
Dachton, Paula Dziekańska Roksana Jegor, Sandra Jegor, Aleksandra Klar, Nikola Kopiec, Justyna
Nowak, A nna Maziar z, Hanna
Płaszczyk, Alicja Winckiewicz (MG
1) − I miejsce w Mistrzostwach
Sosnowca Zespołów Cheerleaders
(opiekun Alicja Jagielniak); Zespół
Krzyk: Monika Lewusz, Dominika
Leśniowska, Celina Nawratek,
Dagmara Hesok, Milena Karpińska, Dorota Kołakowska (ZSJIP)
− I miejsce w VI Ogólnopolskim
Otwartym Turnieju Zespołów Cheerleaders w Raciborowicach oraz
XI turnieju w Sosnowcu (opiekun
Aneta Kowalska); Mateusz Środoń
(ZSZ 2) − I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Musztry – Najlepszy
dowódca (opiekunowie Sławomir
Tokarz, Robert Purchała); Dawid
Wojtowicz (ZSZ 2) − I miejsce w
Wojewódzkim Turnieju Musztry
− Musztra Indywidualna (opiekunowie Sławomir Tokarz, Robert
Purchała)



Dni Knurowa
Uroczysta akademia zainaUgUrowała dni knUrowa

Laury, jazz, rock i reggae

Przygrywką do weekendowych szaleństw na placu 700-lecia była
uroczysta akademia z okazji Dni Knurowa. Wbrew pozorom i na niej
nie zabrakło mocnych akcentów

Music Joy
czarował
pięknym
śpiewem i
wdziękiem
wokalistek

Zebranych w kinie zachwycił występ Dominiki Skoczylas z zespołem
Mesquiet

weekend skąpany w słońcU

Podczas gali uroczyście honorowano nagrodzonych Laurem Knurowa – na zdjęciu (od lewej):
prezydent Knurowa Adam Rams, Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
Feliksa Michalskiego, Teresa Bochenek – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Karola Miarki, Krzysztof Skowroński – rock’n’rollowiec i twórca Hard Rocka,
minister edukacji Krystyna Szumilas i przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok

Jednym z nich był występ knurowskiego zespołu Mesquiet. Wokalistka Dominika Skoczylas zachwyciła publikę dojrzałym w ykonaniem, co zaowocowało burzą braw,
a uniesiony w górę kciuk Krzysztofa
Skowrońskiego był najlepszą recenzją
występu jego podopiecznych. Szkoda, że Mesquiet nie zagrał na placu
700-lecia...
Do Kina Sceny Kultury przybyli
przedstawiciele samorządu Knurowa:
prezydent Adam Rams, jego zastępcy
Barbara Zwierzyńska i Piotr Surówka, przewodniczący Rady Miasta Jan
Trzęsiok wraz z radnymi, a także
przedstawiciele władz powiatu, instytucji, organizacji pozarządowych
i związków zawodowych. Cieszyła
obecność delegacji miast partnerskich i zaprzyjaźnionych - słowackiego Svitu, węgierskiego Kazincbarcika
oraz Czeskiej Trzebovej.

ogólnopolsk ich i wojewódzk ich
konkursów przedmiotowych. To oni
za kilka lat będą wpływać na jakość
życia w mieście. Sukcesów na polu
naukowym pogratulowały im władze miasta oraz minister Krystyna
Szumilas. Stypendia prezydenta
Knurowa trafiły w tym roku do:
Macieja Hapke, Katarzyny Siwiec
(MG-1), Martyny Morgaś (MG-2),
Ewy Kulińskiej, Pauliny Kalety, Łukasza Dogońskiego, Kamila Karpińskiego, Michała Kopczyka, Tomasza
Bonusa, Agnieszki Litwin (wszyscy
z MG-3), Dawida Nizioła (MG-4),
Mai Mroczkowskiej i Przemysława

Gumiennego (ZS im. I. J. Paderewskiego).
List y g rat u lac y jne odebra li
współautorzy tych sukcesów, nauczyciele przygotowujący uczniów
do konkursów.
Po części oficjalnej nastąpiła
krótka filmowa retrospekcja, w której przedstawiono 20 lat współpracy
partnerskiej między Knurowem a
Svitem. Na deser zatańczyły i zaśpiewały dziewczęta z Music Joy wraz
z instruktorką Agnieszką BielanikWitomską. Występ z pogranicza
burleski i kabaretu zebrał zasłużone
brawa.

Nie zawiodły gwiazdy, dla których fanki, jak w przypadku zespołu Afromental, przyjechały aż...
z Łodzi. W sobotę od godziny 16
wyczekiwały na swoich ulubieńców,
a w międzyczasie na scenie pokaz
swoich umiejętności prezentowały
kolejne zespoły.
Różnorodność atrakcji była tak
duża, że każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Jako pierwsze wystąpiły
zespoły działające przy Centrum
Kultury w Knurowie. Mocniejsze
granie zapewniła grupa Le Fleur,
zaś po niej dla kontrastu zebrani
na placu 700-lecia usł yszeli łagod ne br zm ien ia pr z ebojów w
interpretacji zespołu 315. Mogły
podobać się covery w wykonaniu
grupy Coincidence, a po nich to,
na co wszyscy czekali od początku
– Afromental. Na koniec nowość,
czyli pokaz laserowy, który niestety
nieco rozczarował.
Niedzielę zdominowała muzyka

reggae. Jednak zanim knurowianie
dali się ponieść rytmom z Jamajki, których prekursorem był Bob
Marley, mogli posłuchać ostrego
brzmienia formacji Starvin’ Marvin. Chwilę później publiczność
rozruszała się dzięki pozytywnym
wibracjom młodej grupy SensiMilion. Nie zabrakło również propozycji dla miłośników jazzu.
Finał zbliżał się wielkimi krokami, a przedsmak tego, co miało się
za chwilę wydarzyć dał Sidney Polak. Upragniony moment w końcu
nadszedł. Publiczność oszalała, kiedy na scenie obok perkusisty grupy
T.Love pojawił się Kamil Bednarek.
Młody w ykonawca zagrał pełen
pozytywnej energii koncert, który
zwieńczył pokaz sztucznych ogni.
Dni K nurowa 2012 przeszł y do
historii.
/pg/, dc
Foto: Paweł Gradek

Fotorelacja z Dni Knurowa na
stronach 9 i 10.

Stypendia od prezydenta miasta, gratulacje od minister
edukacji i gromkie brawa publiczności zebrali młodzi
laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów
przedmiotowych

Laury i stypendia

Gospodarzem gali był radiowiec
i dumny knurowianin Paweł Zięba.
Zaprosił zgromadzonych do obejrzenia filmowych wizytówek wyróżnionych Laurem Knurowa. W tym roku
Rada Miasta przyznała 4 nagrody,
po dwie w kategorii osób fizycznych
oraz podmiotów gospodarczych,
instytucji i innych jednostek.
Laury z rąk przewodniczącego
Trzęsioka i prezydenta Ramsa odebrali: minister edukacji narodowej
Krystyna Szumilas, rock’n’rollowiec,
mentor i przyjaciel młodzieży, a
także twórca Hard Rocka Krzysztof Skowrońsk i, Miejska Szkoła
Podstawowa nr 2 i Zespól SzkolnoPrzedszkolny.
To już tradycja, że w trakcie
akademii honoruje się laureatów
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Dni Knurowa
Wywiad

Muzyka daje dobre wartości

bie. Jeżeli masz odpowiedni dystans
do siebie, do tego, co robisz, to tak
naprawdę krytyka, jeżeli niesie ze sobą
jakieś konkretne argumenty, może
wiele cię nauczyć i sprawić, że to, co
tworzysz staje się lepsze. Natomiast,

żeby oceniać należy być dojrzałym i
ostrożnym, aby kogoś swoją opinią
nie zranić czy zniechęcić. Istotna jest
szczerość, ale trzeba uważać na słowa.
Często jest tak, że młody człowiek usłyszy krytyczne głosy i nagle załamuje

się, przestaje wierzyć w to, co robi.
Niejednokrotnie zdarzało się, iż przez
to, że ktoś kiedyś tam w przeszłości
wyraził negatywne opinie, które być
może nie do końca były prawdziwe,
spowodował, że ktoś zrezygnował ze
swojej dotychczasowej pasji.
- Jak wyglądają twoje relacje z
fanami, bo widać, że wzbudzasz u
ludzi dużo pozytywnej energii?
- Oni są naprawdę niesamowici,
np. dzisiaj dwie dziewczyny, które były
chyba na moich ostatnich piętnastu
koncertach, chyba tydzień w tydzień.
Jestem dla nich wszystkich pełen podziwu i szacunku, bo to też jest ich czas,
kilometry do przejechania na miejsce
koncertu. Świetne jest również to, że
masz wpływ i możesz kreować poglądy
młodych ludzi, jeżeli tylko dajesz im
dobre wartości. Muzyka reggae nie
namawia do walki ze sobą, tylko z tym,
co jest złe dookoła nas…
- Wystąpisz jeszcze kiedyś w
Knurowie?
- Na pewno, jeżeli tylko będzie taka
możliwość, to przyjadę na sto procent.
- Czego Kamil Bednarek mógłby życzyć czytelnikom „Przeglądu
Lokalnego”.
- Życzę im dużo słońca, zdrowia,
radości oraz tego, żeby trzymali kciuki
za mnie, przychodzili na koncerty i
łapali jak najwięcej energii.

Anna Kamińska z córką Igą:
− W tym roku wyraźnie postawiono na młodzież. Powinno im
się spodobać. Zeszłoroczne dni
były bardziej dostosowane do
wieku średniego. Razem z córeczką przyszłyśmy zobaczyć,
jakie w tym roku atrakcje przygotowało dla nas miasto.

Pani Justyna: − Biorąc pod
uwagę to, co działo się w latach
ubiegłych spodziewam się przede wszystkim dobrej zabawy.
Zawsze są ciekawe zespoły,
sporo dobrej muzyki i innych
atrakcji: konie, karuzele. Dla
każdego coś miłego.

Rozmawiał Dawid Ciepliński

Wywiad

Muzyka to nie wyścigi

Tak naprawdę nazywa się Jarosław Polak,
a pseudonim Sidney wziął się od Sydney’a
Pollacka’a, amerykańskiego reżysera, aktora
i producenta. – W Knurowie było świetnie
i chętnie tu wrócę. Wszystko w waszych rękach
– mówił tuż po swoim występie na tegorocznych
Dniach Knurowa
Dawid Ciepliński: - Sidney,
to twój pierwszy koncert w Knurowie?
Sidney Polak: - Tak, rzeczywiście. Wcześniej nie miałem przyjemności tutaj zagrać.
- Jak Twoje wrażenia po występie?
- Było świetnie. Knurowianie
naprawdę fajne mnie przyjęli. Bardzo
pozytywnie. Wiadomo, że ta młodsza
część publiczności czekała na Kamila, ale także w czasie mojego występu
było dużo współdziałania z widzami.
Bardzo mi się podobało.
- W pewnym momencie na
scenie zagraliście wspólnie z Kamilem. To była improwizacja, czy
zaplanowaliście to wcześniej?
- Improwizacja. Z Kamilem znamy się na długo przed tym, zanim stał
się popularny przez program „Mam
talent”. Już w przeszłości mieliśmy
okazję do wspólnego koncertowania.
- Podczas występu wspomniałeś, że kiedyś to Kamil grał przed
tobą, teraz role się odwróciły. Myślisz, że to taka zmiana pokoleń na
polskiej scenie muzycznej?
- Nie chodzi o zmianę, tylko o to,
że Kamil stał się teraz bardzo popularny oraz przede wszystkim dzięki temu,
że po prostu odwala kawał dobrej
roboty. To nie jest żadna pretensja do
losu ani nic takiego, że to Kamil wystę-
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puje teraz ostatni. Ja się bardzo cieszę z
jego sukcesu. Kamil robi swoje, ja robię
swoje. Muzyka to nie wyścigi.
- Wróćmy do ciebie. Do tej pory
wydałeś dwa solowe albumy. Jest
szansa, że już niedługo na półkach
sklepowych będziemy mogli znaleźć
twój trzeci krążek?
- Tak, oczywiście. Będę robił
muzykę do końca życia i z pewnością trzecia płyta powstanie. Sidney
pracuje wolniej niż normalne zespoły, ponieważ ja cały czas jestem
w stu procentach zaangażowany w
zespół T.Love, który bardzo dużo
koncertuje [Sideny Polak jest per-

- Będę muzykiem do końca
życia - zapewnia Sidney Polak

kusistą zespołu T.Love – przyp.
red.].Ponadto przez ostatnie trzy
lata robiliśmy dwupłytowy album,
który ukaże się niebawem. On był
nagrany dosłownie dwa miesiące
temu. Tak że jest strasznie dużo
pracy i koncertów.
- Wrócisz jeszcze do Knurowa?
- Jeśli zostanę zaproszony, to
bardzo chętnie.
- Może z zespołem T. Love, ponieważ już podczas tegorocznych
Dni Knurowa padały propozycje,
że może w przyszłym roku warto
zaprosić zespół, w którym jesteś
perkusistą?
- Wszystko w waszych rękach.
Macie szczęście knurowianie, bo
macie fajne miasto. Róbcie dalej
takie fajne imprezy, w takim fajnym
klimacie z fajną muzyką dla młodzieży na dobrym poziomie, i wtedy
będzie dobrze.
Rozmawiał Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński

Dawid Ciepliński: - Kamil, jak
podobał ci się dzisiejszy koncert?
Widziałem, że widzowie oszaleli na
twoim punkcie.
Kamil Bednarek: - Mieli w sobie
bardzo dużo energii. Mam tak, że po
prostu, jak wychodzę na scenę i widzę,
że ludzie mają energię, oni mnie nią
zarażają. Przed koncertem byłem
zaspany, bo jakąś godzinę przed występem jeszcze sobie słodko spałem.
Nagle wychodzę na scenę, adrenalina
się pojawia i nakręca człowieka. To
niesamowite, jak muzyka i to, co robisz
ma wpływ na ludzi, którzy są przed
tobą. Oni dają ci energię, ty odbijasz
ją ze zdwojoną siłą, a ona znowu do
ciebie wraca. Zdarza się tak, że czasami pokonuję granicę swoich możliwości
i schodzę ze sceny wypompowany i na
pół-oddechu, ale naprawdę warto.
- Z tego co mi wiadomo, to nie
była twoja pierwsza wizyta w Knurowie?
- Tak, zgadza się. W Knurowie byliśmy już wcześniej, jak nagrywaliśmy
pierwszą płytę. Chłopaki z zespołu
robili podkłady w studiu Hard Rock,
natomiast dopiero później ja nagrywałem do tego wokale. Zatem byłem
tutaj nie raz i zdążyłem się rozejrzeć po
okolicy, poznać paru ludzi. Ale koncertu wcześniej jeszcze nie grałem.
- Jak wspominasz wspólny występ na scenie z Sidney’em? Wy już
wcześniej się znaliście?
- Znaliśmy się wcześniej, ale nigdy
nie mieliśmy okazji śpiewać razem.
Tak naprawdę w ogóle się do tego nie
przygotowywałem. Powiedzieli mi tylko: „Kamil, dawaj tu na scenę”. Fajnie
było zrobić taki gest w kierunku publiczności. Poza tym dobrze jest mieć
wsparcie u kogoś, kto gra już na scenie
kawał czasu, kto ma swoich fanów, kto
wie z czym to się je i miło, że ktoś taki
jest po twojej stronie.
- Rozmawiałem z Sidney’em i on
mówił, że kiedyś to ty występowałeś przed nim, a teraz sytuacja się
odwróciła.
- Też byłem zdziwiony. Wolałbym
zagrać przed nim, ale jakoś tak się
stało, że dzisiaj było odwrotnie. Tak
naprawdę to bez znaczenia. Ważniejsze jest to, co się reprezentuje i żeby
ludzie się dobrze bawili oraz czerpali
inspiracje z muzyki.
- Wcześniej nie byłeś tak znanym wykonawcą. Dopiero program
„Mam talent” pozwolił ci pokazać
się szerszej publiczności.
- Dokładnie. Po „Mam talent”
wszystko się zaczęło. Moje życie przewróciło się o 180 stopni. Potem na
chwilę przycichło i powróciło przez
„Bitwę na głosy”, która pokazała mi
dużo rzeczy z tej drugiej strony. Dwa
lata temu musiałem być przed jurorami, a w tym roku sam, poniekąd jako
juror musiałem oceniać. I to wszystko
mimo tego, że mam 21 lat i jeszcze niezbyt wiele doświadczenia. To nie jest
łatwe zadanie - oceniać kogoś.
- Jest duża różnica po tych dwóch
stronach barykady? Trudniej oceniać czy być ocenianym?
- Na pewno trudniej jest oceniać.
Być ocenianym – to już zależy od cie-

Foto: Dawid Ciepliński

Knurowska publiczność dosłownie oszalała na punkcie Kamila
Bednarka. Jego koncert podczas tegorocznych Dni Knurowa
na pewno jeszcze nieraz będzie wspominany. Głównie z uwagi
na niesamowicie pozytywną energię artysty. – To publiczność
zaraziła mnie tą energią – mówił po koncercie Kamil

Dni Knurowa
oczami mieszkańców

Milena, Wiola, Dorian:
− Wszyscy czekamy na Kamila Bednarka! Jest świetnym i
bardzo fajnym wokalistą. Planujemy stać jak najbliżej sceny,
żeby dobrze go widzieć. Zresztą
wszystkie koncerty zapowiadają
się super!

Janusz Grabowski: − Staram się nigdy nie opuszczać Dni
Knurowa. W tym roku brakuje
mi śląskich przebojów. Lubię
takie „nasze” swojskie granie.
Bardzo podobają mi się knurowskie zespoły. Powinny częściej
występować. Mamy taką utalentowaną młodzież.

Małgorzata Włodarczyk:
− Jako rodowita i dumna z tego
faktu knurowianka, jestem bardzo zadowolona, że coś w ogóle
się dzieje, że nasze miasto tak
dba o kulturę. To fajny sposób
na spędzenia wolnego czasu.
Święto mieszkańców, moment,
kiedy jesteśmy razem.
not. jb



Dni Knurowa
Zespół Musci Joy

Marzenie III

Knurowska młodzież pokazała jak się bawić

Podczas Dni Kn

Starvin’ Marvin

The Coincidence
Gwiazdy Dni: Afromental...

Afromental gościł w Hard Rocku
Paweł Zięba poprowadził
niedzielny koncert
Knurowska publiczność jak zwykle bawiła się świetnie
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fotorelacja
Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

nurowa nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych

n
Dużą popularnością cieszył się pokaz motocyklowy

Happy Band

...Kamil Bednarek...

...i Sidney Polak

Sidney Polak i Kamil Bednarek
znaleźli czas na wspólny występ
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aktualności
Laur Knurowa

Siłaczka i człowiek-orkiestra
Krystyna Szumilas i Krzysztof Skowroński to tegoroczni
laureaci nagrody „Laur Knurowa” – najważniejszego
knurowskiego wyróżnienia. Choć znani wielu mieszkańcom
miasta, to warto przybliżyć te dwie osobowości

Krystyna Szumilas

jest rodowitą knurowianką. W
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2
realizowała swoją edukację do klasy
piątej, a następnie kontynuowała ją
w nowo otwartej SP-5. Po ukończeniu szkoły średniej podjęła pracę w
knurowskiej oświacie, studiując jednocześnie na Uniwersytecie Śląskim
na Wydziale Matematyki, Fizyki i
Chemii. Na tej samej uczelni ukończyła studia podyplomowe w zakresie
informatyki. W latach 1975-1991
pracowała w SP-6 w Knurowie jako
nauczyciel matematyki.
W pierwszych demokratycznych
wyborach do samorządu terytorialnego, które odbyły się 27 maja 1990
roku została radną naszego miasta.
W latach 1991-1995 pełniła funkcję
Pełnomocnika Zarządu Miasta ds.
Oświaty. W 1995 roku została dyrektorem Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych. W 1999 roku, kiedy
weszła w życie reforma administracji
publicznej Krystyna Szumilas, korzystając ze swoich dotychczasowych
doświadczeń samorządowca kandydowała z powodzeniem w wyborach
do Rady Powiatu Gliwickiego. W
latach 1999-2001 wchodziła w skład
Zarządu Powiatu, gdzie również odpowiadała za sprawy oświatowe.
Od 2001 roku sprawuje mandat
poselski. W latach 2005-2007 w
Sejmie V kadencji przewodniczyła
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W roku 2007 w wyborach parinformacja

lamentarnych po raz trzeci została
posłem. Powołana została wówczas
na stanowisko Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Funkcję tę objęła 20 listopada 2007
roku i pełniła przez cztery lata.
W kolejnych wyborach parlamentarnych w 2011 roku w okręgu
gliwickim otrzymała ponad 42 tysiące głosów. 17 listopada 2011 roku
Prezes Rady Ministrów doceniając
dotychczasową pracę Krystyny Szumilas, ponownie powołał ją w skład
rządu, powierzając jej tekę Ministra
Edukacji Narodowej.
Pełniąc nieprzerwanie ponad 10
lat mandat poselski, mimo natłoku
pracy i spotkań, zawsze stara się
uczestniczyć w życiu swojego rodzinnego miasta. Krystyna Szumilas jest
pierwszą knurowianką, która piastuje tak wysokie i odpowiedzialne
stanowisko w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej.

Krzysztof Skowroński

otwierając klub muzyczny w byłym
Domu Kultury KWK Knurów oraz
w nieistniejącym już w Klubie Górniczym. Od 1992 roku organizował
na scenie Domu Kultury, cieszące się
dużym zainteresowaniem, coroczne
przeglądy młodzieżowych zespołów
rockowych.
K r z ysz tof Skow roń sk i ja ko
animator kultury muzycznej ma
osobisty wkład we wszystkie imprezy odbywające się w mieście m.in.
w „Dni Knurowa” czy w „Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy”.

Był twórcą pierwszej edycji WOŚP
w Knurowie, w czasach, gdy na
Śląsku akcja tam miała miejsce
tylko w Świętochłowicach, oraz
organizatorem wielu koncertów
charytatywnych na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Stworzył
dla młodzieży niejako muzyczny
Dom Kultur y, mieszczący się w
piwnicach budynku Szkoły Podstawowej nr 9. Aktualnie pod jego
opieką znajduje się 15 zespołów
muzycznych, m.in. Starvin Marvin,
Le Fleur, Whizper, Horrorscope czy

Knurów

Bezpieczeństwo
ponad wszystko

- Boisko przy krywałdzkiej „Trójce” jest
zamykane zaraz po lekcjach, akurat kiedy
chciałoby się pograć – żalą się młodzi
Czytelnicy. – Obok trwa budowa dodatkowej
sali, więc dmuchamy na zimne, żeby nikomu
nic się nie stało – wyjaśnia dyrekcja
placówki
Nasi rozmówcy wiedzą o budowie, ale przekonują, że nic nikomu
nie grozi. – Przecież lekcje w-f są
prowadzone – argumentują.

− W czasie zajęć dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela. W
godzinach popołudniowych takiego
nadzoru nie ma, więc boisko musi

grupa reprezentująca Uniwersytet
III Wieku − Po godzinach. Zespoły
te, których w większości twórcą jest
Krzysztof Skowroński, prezentują
swoje umiejętności nie tylko na
scenie lokalnej, ale i ogólnopolskiej,
zdobywając trofea i uznanie środowiska muzycznego.
Reasumując należy podkreślić,
że całokształt społecznego zaangażowania Krzysztofa Skowrońskiego,
stanowi przykład znakomitej i wieloletniej pracy, wykonywanej na rzecz
rozwoju i podnoszenia poziomu życia
kulturalnego młodzieży, przy równoczesnym prowadzeniu skutecznej
działalności promującej Knurów
daleko poza jego granicami.
JB

Korzystaliśmy z oficjalnych wniosków o przyznanie nagrody „Laur
Knurowa”.
Za t ydzień pr z ypomnimy laur eatów w kate gor ii ins t y t uc ji
i organizacji – Miejską Szko łę
Podstawową nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Karola Miarki
w Knurowie i Zespó ł SzkolnoPrzedszkolny im. Feliksa Michalskiego.

zostać zamknięte – odpowiada dyrektor „Trójki” Barbara Iwanicka.
Zapewnia, że za ograniczeniami
nie kryje się nawet krzta złej woli.
Teren wokół szkoły to plac budowy, pod oknami stoją rusztowania.
− Nikt mi nie da gwarancji, że jeśli
otworzę boisko, któreś dziecko nie
wpadnie na pomysł, aby wspiąć się na
te rusztowania i np. wejść na dach.
Moi uczniowie i rodzice rozumieją i
popierają moją decyzję.
Kiedy boisko będzie ponownie
dostępne bez ograniczeń? − Jeśli
dostanę zapewnienie od inspektora
nadzoru budowlanego i specjalisty
BHP, że jest bezpiecznie, wtedy nic
nie stoi na przeszkodzie, by znowu
boisko było ogólnodostępne − zaznacza dyrektorka szkoły.
jb

Knurów

od ponad 40 lat związany jest z
amatorską, głównie młodzieżową
kulturą muzyczną Knurowa. Sam,
będąc niezawodowym muzykiem,
poświęca cały swój wolny czas na
rozwój tej formy sztuki, zarówno
jako członek znanych w środowisku
grup muzycznych, ale przede wszystkim jako opiekun i animator powstających zespołów młodzieżowych.
Działalność rozpoczął w 1990 roku,

Artystom smakowało
w „Siódemkach”

Nie tylko duchem artyści żyją, coś konkretnego też zjeść
muszą. Gwiazdy estrady, które wystąpiły podczas Dni Miasta,
nabierały sił i energii korzystając z gościnności Pubu 777
- Nie tylko chcę, ale wręcz muszę
powiedzieć, bo mnie muzycy o to
poprosili, że byli pod wrażeniem gościnności i smakowitości dań, które ten
knurowski lokal im zaserwował nie pobierając za to ani grosza – mówi Jerzy

Kosowski, dyrektor Centrum Kultury.
– Kierownictwo i pracownicy „777”
niezwykle ciepło przyjęli artystów, ci
zaś zapewniali, że przy najbliższej

ponownej wizycie w Knurowie z pewnością wstąpią w tak gościnne progi.
/bw/

Jedną z imprez towarzyszących
Dniom Miasta był niedzielny festyn
w parku NOT w Szczygłowicach.
Jego organizatorzy dziękują tym,
którzy pomogli uatrakcyjnić zabawę – szczególnie motocyklistom i
prowadzącej biesiadę Iwonie Kobryń. Wyrazy wdzięczności kierują
też do sponsorów – ich adresatami
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.
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Knurów w barwach natury
Konkurs rozstrzygnięty

Patrzeć tak, by dostrzec wyjątkowość w rzeczach codziennych.
Wyjątkowość godną utrwalenia — takie zadanie przed
uczestnikami konkursu fotograficznego „Knurów w barwach
natury” postawili organizatorzy. Młodzi adepci fotografii
przysłali kilkanaście zdjęć. Zwyciężyła kreatywność
Knurów się zmienia, jest inny latem, inny zimą. Uczestnicy konkursu
stworzyli zapis niezauważalnych na
pierwszy rzut oka szczegółów, takich
jak kąt padania światła, barwy nieba,
ułożenie liści na drzewach, odbicie w
tafli jeziora. Górujące nad Szczygłowicami hałdy na zdjęciach przypominają sielankowe góry. Aż trudno
uwierzyć, że tyle piękna dostrzegli
knurowianie w codziennie mijanych
ulicach, budynkach czy parkach.
Knurów odsłonił skrywane oblicze.
- Konkurs miał zachęcić młodzież
i dzieci do fotografowania - mówi
Katarzyna Sołtysik-Andrysiak, pomysłodawczyni przedsięwzięcia. - By
w tym zabieganym świecie nauczyli
się postrzegać knurowską przyrodę w
inny niż dotychczas sposób.
Konkurs podzielono na trzy
etapy: jesień, zimę i lato. Początkom

I miejsce w kategorii szkół podstawowych
- Aleksandra Hajduk z MSP-6

I miejsce w kategorii gimnazjów
- Sabina Andrzejewska z MG-4

Grand Prix - Oliwia Polok z MSP-1

towarzyszył niepokój organizatorów,
czy w Knurowie znajdą się osoby
chętne do fotografowania miasta, czy
fotografie będą ciekawe? Obawy oka-

zały się nieuzasadnione. Uczestnicy
z każdym etapem przysyłali coraz to
lepsze zdjęcia.
- Dzieci zrobiły niesamowity

Wszystko zaczęło się od wycieku wody spod kostki brukowej na
ul. Krasickiego. Problem zgłosiła
nam pod koniec marca Elżbieta
Kosieradzka ze Wspólnoty Mieszkaniowej Krasickiego 5. - W tym
miejscu parkują samochody, droga
robi się coraz bardziej pofałdowana.
Wiadomo, kropla drąży skałę. Kto za
to odpowie, jeśli kostka zapadnie się
na skutek podmycia przez tę wodę?
- pytała.
Nikt nie potrafił jej odpowiedzieć na py tanie, skąd ta woda
wypływa. Po naszej publikacji na
miejscu, według relacji pani Kosieradzkiej, pojawiły się pielgrzymki:
wodociągi, Sanepid, Urząd Miasta,
problemem zainteresował się jeden
z radnych. Miejsce wycieku obstawiono pachołkami, podwykonawca
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji skierował strumień wody
do studzienki. Sprawa przycichła,

Foto: Archiwum „Sztukateria”

Starsi mieszkańcy
wspominali, że
pod ul. Krasickiego
znajduje się coś
na kształt bunkra.
Inna wersja mówiła
o zapomnianych
piwnicach. Urzędnicy
nie dawali wiary tym
doniesieniom.
Do ubiegłego
tygodnia...

Foto: Paweł Gradek

Nie było tego
na żadnym
planie

Foto: Paweł Gradek

Knurów. Zagadka wycieku wody na ul. Krasickiego rozwiązana?

Jak się okazało, w środku osiedla można było
zapaść się - i to dosłownie - pod ziemię

Nagrodzeni w konkursie uczniowie otrzymali
pamiątkowe albumy fotograficzne

pachołki znikły, pielgrzymki ustały.
- Nas ta prowizorka wcale nie
zadowala. Nadal nie wiemy skąd ta
woda. Na dodatek ona śmierdzi. W
Urzędzie Miasta powiedzieli, że to
nie ich sprawa. Odesłali do PWiK,
które też umywa ręce - skarży się
knurowianka.
W ubiegłym tygodniu na Krasickiego pojawił się ciężki sprzęt, jednak nie w newralgicznym miejscu
ulicy. - Skoro ta woda śmierdzi, to
są to ścieki, którymi powinno zająć
się PWiK - usłyszeliśmy w czwartek
w wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska.
Przeczucie nie myliło mieszkańców ul. Krasickiego. Robotnicy
dokopali się do czegoś na kształt
ceglanej studni. Tuż obok znajduje
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się sporych rozmiarów komora.
Żadne z tych znalezisk nie było
ujęte na planach i mapach tego
rejonu. Od pracowników PWiK
usłyszeliśmy, że to może być pozostałość po szambie.
Wstrzemięźliwa w ocenie znaleziska jest Anna Lewandowska z
GKRiOŚ. - Nie możemy stwierdzić,
czy to była komora kanalizacji sanitarnej, gdyż nie było w niej nawet
śladu po fekaliach. Znalezisko zostanie uszczelnione i zasypane. Nie
będzie stwarzać zagrożenia, ale czy
było przyczyną wycieku, nie mam
zielonego pojęcia - dodaje.
Miejmy nadzieję, że niebawem
mieszkańcy będą mogli w końcu bez
obaw parkować samochody przed
blokiem.

/pg/

postęp. Początkowo prace były nie na
temat. Zależało nam, by na zdjęciu
znalazł się element charakterystyczny dla Knurowa, nie tylko sama
przyroda. Progres widać na fotografiach. Dzieci zaczęły stosować tzw.
fotografię kreatywną z naciskiem na
szczegół - wyjaśnia Katarzyna Sołtysik-Andrysiak.
15 czerwca w Sztukaterii, po
wielotygodniowych artystycznych
zmaganiach przyszedł czas na wyłonienie zwycięzców w III etapie
konkursu „Knurów wiosną”. Jury w
składzie: Urszula Kędzior − artystaplastyk, Piotr Barchański − fotograf,
Marian Gruszka − radny i Jolanta
Leśniowska − dyrektor Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej po długiej naradzie zdecydowało przyznać

nagrodę główną Oliwii Polok z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1.
W pamiątkowej książce pokonkursowej wystawy ktoś napisał : Życie
jest w tylu kolorach, ile potrafimy w
nim dostrzec. Młodzi knurowscy fotografowie dostrzegli na ulicach miasta ferie barw: od szarości poranka po
łagodną czerwień zmierzchu. Oprócz
nagród zyskali czułe, wrażliwe oko,
by nie patrzeć na Knurów, tak samo
jak wszyscy, by odkrywać w nim to
co nieoczywiste.
Justyna Bajko

Wystawę nagrodzonych fotografii
można oglądać do 29 czer wca
2012 roku, w poniedziałki, środy,
czwartki oraz piątki w godzinach
od 12.00 do 14.00 w Sztukaterii.
Zapraszamy!

Lista laureatów Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Knurów
w barwach natury” − III edycja „Knurów wiosną”:
Grand Prix − Oliwia Polok (MSP-1)
Szkoła Podstawowa: I miejsce − Aleksandra Hajduk (MSP-6); II miejsce
− Malwina Marek (MSP-4), Paulina Pająk (MSP-6); III miejsce − Agnieszka
Skowrońska (MSP-6), Marcin Szendzielorz (MSP-6).
Gimnazjum: I miejsce − Sabina Andrzejewska (MG-4), II miejsce − Agnieszka Andrysiak (MG-4), Klaudia Lewicka (MG-4); III miejsce − Aleksandra
Syrek (MG-4), Katarzyna Żywot (MG-2).
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

1/12-odw.

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

26-30/12

Sprzedam mieszkanie M-3 w Knurowie,
cena 140.000 zł. Tel. 664 948 087
25-26/12

Sprzedam mieszkanie M-3, 43 m 2 , ul.
Mieszka I, II piętro, 13 0.0 0 0 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

26/12

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

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253
Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569

9/12-odw.

24-27/12

16-odw.

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

26-28/12

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

25-30/12

22-26/12

Chwilówka na oświadczenie. Pożyczka od
1 000 zł do 4 000 zł. Minimum formalności.
Tel. 698 036 547

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską na dobrych warunkach. Tel. 696 603 969

25-27/12

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

15-44/12

1-48/12

26-27/12

26/12

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 609 606 641

25-30/12

Brukarstwo, chodniki, tarasy. Tanio i solidnie. Tel. 509 933 604

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

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

Zatrudnię emeryta, rencistę do produkcji – regeneracja palet. Stanica. Tel.
602 159 203

Atrakcyjne działki budowlane, ul. Jordana,
sprzedam. Tel. 32 235 11 40

1/12-odw.

ZDROWIE I URODA

26/12

Centrum. Dwupokojowe sprzedam. Tel. 512
393 052; www.as.silesia.pl

26/12

Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie w
Knurowie. Tel. 663 602 692

25-26/12

1/12-odw.

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

Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

6-26/12

Do wynajęcia budynek piętrowy w Gierałtowicach, 2 x 40 m2: działalność, mieszkanie.
Tel. 604 497 626

21-26/12

Do wynajęcia mieszkanie, 3-pokoje, kuchnia, umeblowane, Osiedle Redyna. Tel.
607 269 261
26-29/12

Do wynajęcia mieszkanie, ul. Sienkiewicza.
Tel. 507 135 676
26-27/12

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe. Stanica. Tel. 602 159 203

26/12

Docieplenie budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
20-26/12

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/12-odw.

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

Do wynajęcia w Gierałtowicach 120 m 2,
I piętro: działalność, mieszkanie. Tel.
604 497 626

21-26/12

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
25-26/12

21-40/12

1/12-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/12-odw.

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

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

26/12

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

26/12

Sprzedam 2 działki budowlane w Pilchowicach, każda 785 m2, cena do uzgodnienia.
Tel. 792 556 369

26/12

Spr zedam dom 320 m 2 , działka 1500
m 2 w K nurowie, w dobrej c enie. Tel.
512 292 478
26-35/12

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

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

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

26/12

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

24-26/12

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

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

24-26/12

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

Kupię pilnie mieszkanie, 4-pokoje, piętro I
– IV. Tel. 660 969 382

24-26/12

Instalacje gazowe, próby szczelności. Tel.
601 922 685

SZUKAM PRACY

Sprzedam dom. Tel. 512 393 052; www.
nieruchomosciknurow.pl

2-odw.

1/12-odw.

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

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

25-28/12

Sprzedam fiński domek do remontu. Tel.
502 595 512

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

KREDYTY ODDŁUŻENIOWE OD 50.000
RATA 889 zł. Tel. 32 271 06 05, 32 423
56 17

Sprzedam kawalerkę. Tel. 512 393 052;
www.as.silesia.pl

Praca w barze na weekendy. Gierałtowice.
Tel. 510 119 325

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. Tel.
518 274 238

Zatrudnię do ocieplenia budynku i prace
budowlane (emerytów). Tel. 509 571 247

26-30/12

1-51/52/12
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25-26/12

26/12

25-26/12

24-27/12

23-26/12

26-27/12
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ROZRYWKA NR 26/2012

- 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 24/2012 brzmiało: „Piekarz”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Krystyna Linduch. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

Klaudia Dudło z Knurowa

ur. 15.06.2012 r., 3820 g, 56 cm

Ksawery Klimkowski z Ludmierzyc
ur. 18.06.2012 r., 5080 g, 62 cm

Bartłomiej Percula z Knurowa

ur. 20.06.2012 r., 2680 g, 52 cm

Bartosz Bujoczek z Rybnika

ur. 16.06.2012 r., 3200 g, 54 cm

Igor Molatta z Pilchowic

ur. 19.06.2012 r., 2910 g, 50 cm

Weronika Stanik z Knurowa

ur. 20.06.2012 r., 3460 g, 57 cm
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Mikołaj Dusza z Wilczy

ur. 16.04.2012 r., 3370 g, 55 cm

Adam Siuchnicki z Gliwic

Wiktor Cwajna z Knurowa

ur. 18.06.2012 r., 2910 g, 52 cm

Dominik Czerkies z Przyszowic

ur. 19.06.2012 r., 3790 g, 52 cm

ur. 20.06.2012 r., 3830 g, 53 cm

Karolina Szłapka z Leszczyn

Wojciech Bełkowski z Knurowa

ur. 20.06.2012 r., 3550 g, 53 cm

ur. 22.06.2012 r., 3990 g, 57 cm

Mikołaj Dąbrowski z Knurowa

ur. 18.06.2012 r., 2170 g, 47 cm

Kacper Górniak z Gliwic-Sośnicy
ur. 20.06.2012 r., 3020 g, 48 cm

Emilia Rosiak ze Smolnicy

ur. 22.06.2012 r., 2350 g, 47 cm

15
15

Zbigniew Gulajski - obecny
mistrz i rekordzista
Europy federacji WUAP
w wyciskaniu sztangi

Sukces
dedykowany
żonie i córkom

PiSk

Piotr Rolnik
atakowany
przez Piotra
Gierczaka

dobrego występu i sukces w
postaci mistrzostwa i rekordu
Europy dedykuję żonie oraz
córkom, które wspierają mnie
podczas przygotowań i startów
– cieszy się Zbigniew Gulajski.
– Osobne podziękowania składam trenerowi Eugeniuszowi
Mehlichowi za bardzo dobre
i efektywne przygotowanie.
Dziękuję też kibicom, którzy
trzymali kciuki.
PiSk

Ratowniczka
na medal

Karolina Zajonc w Brązowy medal
Oddzia łu Miejsk iego mistrzostw
Wodnego Ochotnicze- Polski
go Pogotowia Ratun- to olbrzymi
kowego w K nu row ie sukces
zdobyła brązowy medal Karoliny
Zajonc
Mistrzostw Polski.
Krajowy czempionat
w ratownictwie wodnym numer 46 odbył
się w Drzonkowie, a reprezentantka Knurowa
najlepiej zaprezentowała
się na dystansie 100 m
ratowanie manekina w
płetwach.
Brązowy medal mistrzostw Polski to olbrzymi sukces młodej
ratowniczk i, która w
Drzonkowie startowała
też na 100 m ratownik
(8 miejsce), 100 m ratowanie
W klasyfikacji generalkombinowane (10 miejsce), nej Karolina Zajonc zajęła 8
50 m holowanie manekina miejsce.
(11 miejsce) i 200 m super
PiSk
ratownik (25 miejsce).

Foto: prywatne archiwum

Roman Skorupa
uwalnia się spod
opieki Dariusza
Ogońskiego
Jak tu zabrać
piłkę Jackowi
Wiśniewskiemu?
– zastanawia
się Damian
Jakubowski

Foto: Piotr Skorupa

Rozgrywkom przyglądali się m.in. Jerzy Janoszka
(z lewej), Jerzy Ignacek (w środku) i Bronisław Siwiec

Zbigniew Gulajsk i jest
nowym rekordzistą i mistrzem
Europy federacji WUAP w
wyciskaniu sztangi. Najlepsi
siłacze ze Starego Kontynentu rywalizowali w austriackiej miejscowości Horn, a
zawodnik UKS Eugen Knurów triumfował w kategorii
wiekowej 40-44 lata i w kategorii wagowej do 67,5 kg.
Zbigniew Gulajski pokonał
swoich rywali wyciskając 156
kg. – Jestem szczęśliwy z tak

Foto: Piotr Skorupa

dzie 2:0, Polonia – Podbeskidzie 3:1
- grupa B
Piast Gliwice – Zagłębie
Lubin 1:5, Korona – Piast 0:4,
Zagłębie – Korona 5:3
- mecz o 3 miejsce
Polonia – Piast 4:1
- finał
Concordia – Zagłębie 1:2
Turniej odbył się w Knurowie po raz drugi, natomiast po raz pierwszy oldboje mogli skorzystać z boisk
ze sztuczną nawierzchnią
przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 w Knurowie.
Orga n i z ator t u r n ieju
– Herbert Kaschek przy okazji tegorocznych rozgrywek
uhonorował „Złotymi Butami” byłego szkoleniowca
Górnika Knurów – Jerzego
Ignacka i byłego piłkarza
Górnika Zabrze i Piasta Gliwice - Henryka Latochę.
Zespół Concordii w ystąpił w następującym składzie: Tadeusz Dąbkowski,
Andrzej Popek, Zbigniew
Kuśmierz, Wojciech Wasilewski, Damian Jakubowski, Adam Piejko, Zbigniew
Jureczka, Piotr Rolnik, Mariusz Birówka, Marek Wiercioch, Tomasz Nowosielski,
Dariusz Dajek, Roman Skorupa.

Foto: Piotr Skorupa

Zespół Concordii przegrał w turnieju tylko
jeden mecz - finałowy z Zagłębiem Lubin 1:2

Foto: Piotr Skorupa

Kolejny udany w ystęp
mają za sobą oldboje Concordii Knurów, którzy w
szóstej edycji Auder Cup im.
Alfreda Olka zajęli drugie
miejsce. Byłym piłkarzom
knurowskiego klubu przyszło rywalizować z wieloma rywalami mającymi na
sw ym koncie w ystępy na
najwyższym ligowym poziomie. Do grona takich piłkarzy należy zaliczyć m.in.
Jacka Wiśniewskiego, Piotra
Gierczaka, Józefa Dankowsk iego, Dariusza Kosełę,
Grzegorz a Dziu k a i A ndrzeja Orzeszka. Wszyscy
bronili w Auder Cup barw
Górnika Zabrze, a dodajmy,
że w innych zespołach też
wystąpili zawodnicy mający
ekstraklasowe doświadczenie: Janusz Bodzioch (Piast
Gliwice) i Jacek Trzeciak
(Polonia Bytom).
W Concordii najbardziej
doświadczony był wychowanek knurowskiego klubu
Roman Skorupa, który ma
na swym koncie nie tylko
występy na najwyższym ligowym szczeblu, ale i udział
w europejskich pucharach.
Grupow ymi ry walami
Concord i i w Auder Cup
byli: Górnik Zabrze, Polonia By tom i Podbesk idzie Bielsko-Biała. Każde z
tych spotkań knurowianie
kończyli z podniesionymi
głowami notując remis 2:2
z Górnikiem i odprawiając z
przysłowiowym „kwitkiem”
Polonię (3:2) oraz Podbeskidzie (2:0).
W efekcie nasz zespół
zagrał w finale przeciwko Zagłębiu Lubin i po porażce 1:2
cieszył się z zajęcia drugiego
miejsca.
Wyniki:
- grupa A
Concordia K nurów –
Górnik Zabrze 2:2, Polonia
Bytom – Górnik 4:1, Górnik
– Podobeskidzie Bielsko-Biała 4:1, Polonia – Concordia
2:3, Concordia – Podbeski-

Foto: Piotr Skorupa

Lepsi od Piasta, Górnika, Polonii

Foto: prywatne archiwum

sport
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