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aktualności
pilchowice. Żerniczanie podpalili 5 uli z pSzczelimi rodzinami

Konsekwencje będą gorzkie
Twierdzą, że poszli do leśnego zagajnika w
Pilchowicach, aby wybrać miód z nie swojej pasieki.
Zrobili to na tyle nieumiejętnie, że spalili 5 uli z
pszczelimi rodzinami. Właściciel pasieki oszacował
straty na kilkanaście tysięcy złotych
Sprawców zniszczeń zatrzymali
w poniedziałek knurowscy stróże
prawa. - Otrzymaliśmy zgłoszenie,
patrol udał się na miejsce i od razu
zatrzymał 3 mieszkańców Żernicy
- mówi komendant Komisariatu
Policji w Knurowie podinspektor
Maciej Kawa.
Wandale mają od 14 do 17 lat.
Pojechali do Pilchowic, by, jak twierdzą, wybrać miód z cudzych uli.
Czujność pszczół starali się uśpić

pszczoły lotne, tzw. zbieraczki wracające do uli. Zostały jedynie młode.
One zjedzą cały miód, który pozostał w ulach - mówi prezes Koła
Pszczelarzy w Knurowie Joachim
Jureczko.
Nie wierzy, aby to był wypadek przy pracy. - To chuligański
wybryk! Kto w pszczołach nie robi,
nie wie jak miód wybrać. To nie
jest tak, że otwiera się ul i zlewa się
miód do wiader. Poszkodowany jest

dymem. Do butelki włożyli słomę,
którą później zapalili. Chałupnicza
metoda przyniosła więcej szkód,
niż pożytku. Żerniczanie nie przewidzieli, że plastikowa (sic!) butelka
pod wpływem wysokiej temperatury
zacznie się topić. Ogień strawił 5 uli
z pszczelimi rodzinami. Amatorzy
miodu poprzewracali i zniszczyli
jeszcze dwa ule oraz stworzyli zagrożenie pożarowe lasu.
- W ogniu zginęły wszystkie

Knurów

wyśpiewali nagrody

Foto: Archiwum MG-4

Co roku na Regionalnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej knurowianie
zajmują czołowe miejsca. Nie inaczej było i tym razem. Konkurs pod
hasłem „Niech płynie w niebo dumny śpiew” wybrzmiał 10 maja
w Miejskim Gimnazjum nr 16 w Zabrzu. O wyróżnienia i prestiż
walczyli uczniowie z całego powiatu gliwickiego. Najwięcej nagród
wyśpiewali knurowianie

członkiem naszego koła. Pszczołami
zajmuje się od 20 lat. W tym czasie
dorobił się największej ilości uli z nas
wszystkich. To bardzo dobry człowiek
- zaznacza prezes Jureczko.
Koszt jednego ula wraz całym
wyposażeniem i pszczelimi rodzinami zamyka się w kwocie 1000 zł. Jeśli
założyć, że w każdym z 22 uli znajdujących się w zagajniku było po 10 kg
miodu, to straty są niewyobrażalne.
- Ile tysięcy pszczół zginęło, tyle tysięcy kwiatów nie zostanie zapylonych
- obrazuje szkody prezes koła.
Z rozmów z poszkodowanym
Jureczko wie, że sprawców musiało
być więcej. Od jakiegoś czasu grasowali po Pilchowicach. Potwierdza to
komendant Kawa.
- W toku prowadzonych czynności ustaliliśmy, że w sprawę zaangażowanych było jeszcze dwóch
dorosłych - dodaje.
17-latek już usłyszał zarzuty,
odpowie jak pełnoletni. Przeciwko
młodszym sprawcom skierowany
zostanie wniosek o ukaranie do sądu
rodzinnego. Kodeks karny przewiduje za takie przestępstwo karę do 5
lat więzienia.
Historia z Pilchowic bulwersuje
tym bardziej, że pszczół jest coraz
mniej. Albert Einstein powiedział, że
gdyby na Ziemi wyginęły pszczoły,
człowiekowi zostaną jedynie cztery
lata życia.
Paweł Gradek

MAM
P Y TA nIE

Jakie atrakcje przygotowała
Pani na Dzień Dziecka?

tej kategorii są uczniami Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
4. Organizatorzy zadbali, by festiwal nie tylko pokazywał
piękno polskiej pieśni patriotycznej, ale także przybliżał
okoliczności w jakich one powstawały. Laureatom gratulujemy!

Stefania z Knurowa z wnuczką
Zuzią: Moja wnuczka ma dwie
babcie. Razem zorganizujemy
dziecięce przyjęcie na ogródku.
Na pewno kupimy misie i lalę.
Zuzia już dostała domek ogrodowy, bo był zbyt duży, aby go
schować.

Not. jb

jb

Knurów

wyciąć (w) pień

Dla dzieci i nie tylko, 1 czerwca
w Parku Chopina wystąpi Mrozu.
Wokalista raczej popowy, niewahający się jednak czerpać z muzyki R&B
oraz hip-hopu. Początek koncertu o
godz. 18. Wcześniej na scenie wystąpią przedszkolne i szkolne grupy artystyczne oraz pojawią się zawodnicy
Piasta Gliwice. Na milusińskich czeka też dziecięca czytelnia plenerowa
oraz plac zabaw. Wstęp wolny.
jb

GLIwICE

odkryć alicję

Alicja Majewska to piosenkarka
znana m.in. z takich przebojów jak
„Być kobietą” czy „Odkryjemy miłość
nieznaną”. 31 maja artystka zawita w
Gliwicach. Koncert o godz. 18 w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej
przy ul. Banacha 3. Wokalistce będzie
akompaniował znany kompozytor
Włodzimierz Korcz. Uczta muzyczna
zapewniona! Bilety w cenie 30 zł do
nabycia w kasie klubu.

stoi i w sumie nie wiadomo po co.
Drzewo w tym miejscu nie jest nikomu
potrzebne - zauważa pan Edward.
Od inspektora z Zarządu Dróg Powiatowych usłyszał, że ten czeka na
decyzję ochrony środowiska.
Dariusz Wieteska z ZDP Gliwice
potwierdza te słowa. - Proszę zadzwonić do Urzędu Miasta w Knurowie
i zapytać, czy wpłynął wniosek w

miszka i hera
odnalezione

- Witam, szczęśliwie odnalazły
się obie suczki husky, które zaginęły
w Gierałtowicach. Dzięki za pomoc
zwłaszcza Marcinowi i Kamilowi,
schronisku w Rudzie Śląskiej, Jackowi Czyżewskiemu z Chudowa oraz
Wam :) za podanie pomocnej łapy.
Agnieszka

Kartka
z puszczy
Foto: Paweł Gradek

Tuż przed Wielkanocą spore drzewo, które
dotykało linii napowietrznej wzdłuż ul.
Wilsona, zostało pozbawione korony. Jeden z
mieszkańców zastanawia się, kiedy przyjdzie
czas na pień, który, jego zdaniem, stwarza
zagrożenie dla pieszych i kierowców

2

dzień dziecka
z mrozu

jb

VII edycja festiwalu w kategorii gimnazjum okazała się szczęśliwa dla zespołu OK (MG-4) − III miejsce
oraz Julii Lisoń (MG-4) − II miejsce. W kategorii szkoła
podstawowa laury zdobyli: zespół Tęczowe Urwisy − III
miejsce, zespół Tęcza− II miejsce oraz solistki: Julia Matuszczyk − II miejsce i Sonia Biedrowska, która stanęła
na najwyższym stopniu podium. Wszyscy nagrodzeni w

W trakcie prowadzenia robót
kanalizacyjnych w rejonie ul. Wilsona drzewo znacznie przechyliło
się w stronę linii wysokiego napięcia. Pan Edward Lerch podejrzewa,
że stało się to na skutek usunięcia
korzeni drzewa. Miało to nastąpić
w trakcie układania rur kanalizacji
deszczowej.
- Od tego momentu ten pień tak

GLIwICE

Drzewo przechyliło się w stronę słupa

sprawie wycinki drzewa. Miała go
złożyć firma prowadząca roboty kanalizacyjne w tym rejonie.
Naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji

i Ochrony Środowiska rozwiewa
wątpliwości. Żaden wniosek jeszcze
nie wpłynął, zatem nie ma czego
opiniować.

/g/

Wakacje tuż tuż. Przekonują
nas o tym pierwsze tegoroczne pozdrowienia. Tym razem przesłali je
Czytelnikom – za naszym pośrednictwem – państwo Hubert i Krystyna
Piekoszowscy w ypoczy wający w
pięknej Puszczy Noteckiej.
Dziękujemy
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Knurów. Sąsiedzki konflikt na ul. Wolności

Jak bezradny z bezkarnym?

Sprawa kradzieży przy ul. Wolności ciągnie się, zdaniem Andrzeja Lamli, latami. Innego
zdania są jego sąsiedzi. - Po co wracać do incydentów sprzed lat, skoro teraz mamy tu
spokój? - pytają zdziwieni
Zdaniem Lamli najgorsze są
noce, kiedy na złodziei ujadają psy.
Pan Andrzej nie wierzy w skuteczność policji, gdyż ta, jego zdaniem,
ma związane ręce. Nieraz widział
młodzież pijącą alkohol na chodniku
oraz patrol policji i straży miejskiej,
którego wcale to nie obeszło. Lamla
pamięta słowa, które Bogucki rzucił
pod jego adresem, kiedy wyjeżdżał
samochodem z posesji: „Niech pan
wyjeżdża, bo zaraz wchodzimy do
pana”.

Nadejdzie ich kolej

W ciągu dnia ulica Wolności przypomina wielki plac budowy, w nocy, zdaniem Andrzeja Lamli, grasują
tu złodzieje

Lamla mieszka w domu jednorodzinnym przy ul. Wolności. Sąsiaduje
z kamienicą, którą zamieszkuje m.in.
trzyosobowa rodzina Boguckich (nazwisko zostało zmienione) i to w niej,
a raczej w osobie syna pani Boguckiej
upatruje całe zło, jakiego doświadcza
okolica.
- To patologiczna rodzina, która
nigdy nie skalała się pracą. Syn jest
złodziejem, który plądruje dolinę.
Z szopek, garaży, podwórek znika
wszystko, co można sprzedać. Złom,
nie złom, a pieniądze idą „na przelew”
- skarży się i wspomina czasy, gdy
w kamienicy mieszkał jeszcze jego
ojciec. Dożył 98 lat, jednak mimo
sędziwego wieku nie mógł liczyć na
szacunek młodego Boguckiego i jego
kolegów.

Kradł na potęgę

- Napadli i pluli na niego, popychali i mieli z tego radochę. Innym
razem wrzucali kamienie do jego
mieszkania przez otwarte okno.
Szopkę też ojcu podpalili, jednak
żadna kara ich za to nie spotkała.
Na działce, którą pan Andrzej
odziedziczył po ojcu, stoi budynek
gospodarczy. Jego drzwi zabezpiecza kłódka. Złodziejowi nie chciało
się jej forsować, więc wybił cegłą
okienko, a ze środka wyniósł kolorowy złom. - Nawet tego nie potrafił
zrobić porządnie, bo pogubił części
po drodze. Ślad prowadził prosto
pod jego drzwi. Głowę położę, że
nikt inny tego nie zrobił, tylko on
- pan Andrzej wskazuje na młodego
Boguckiego.

Gierałtowice

Poszedł po rozum?

Knurów

Okradziony TIR

Wraz ze wzrostem cen paliw pojawiało się coraz więcej złodziei
okradających samochody z tego cennego płynu. Tym razem ofiarą padł
TIR zaparkowany w Gierałtowicach przy ulicy Ligonia. Właściciel
pojazdu zgłosił zdarzenie 29 maja o godz. 21. Z pojazdu skradziono 300 litrów oleju napędowego na kwotę 1700 zł. Sprawcy/ów nie
schwytano.
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Knurów

Płonące samochody

Do dziwnych zdarzeń doszło 27 maja. O godz. 22.30 patrol Straży
Miejskiej i Komisariatu Policji w Knurowie interweniował przy ul.
Spółdzielczej. Z nieznanych przyczyn zapalił się samochód marki
Mazda. 15 minut później patrol otrzymał zgłoszenie o palącym się
fordzie, zaparkowanym przy al. Piastów. Okoliczności zdarzeń są
nadal wyjaśniane przez Policję.

jb
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Jednym tchem wymienia „wyczyny” młodego knurowianina i
jego kompanów:
- Włamali się do domu kierowniczki przychodni. Weszli do
środka przez dach. Pech chciał,
że Bogucki wpadł przez sufit do
sypialni na krawędź łóżka. Połamał nogi. Jak kryminalni przyjechali na miejsce, od razu poszli do
niego. Nic mu jednak nie zrobili.
Inne mu są sia dow i z d e mol ował
cały dach. Ten mu nie podarował,
zapadł nawet jakiś wyrok, ale nie
wiem, ile Bogucki dostał. Sąsiad
ma piekarnię, Bogucki wyniósł z
podwórza dwie misy aluminiowe.
Sąsiad znalazł je dopiero w skupie
złomu. Aby je odzyskać, musiał
zapłacić 100 zł.

Szansą na przecięcie tego węzła
gordyjskiego jest wyrok eksmisji,
jaki zapadł kilka lat temu. Wcześniej udało się wykwaterować do
Szczygłowic inną rodzinę, która
w raz z Bog uck imi uprzyk rza ła
życie na Wolności. Jednakże sąd
orzek ł dla Boguckich prawo do
mieszkania socjalnego. Od w ydania decyzji do realizacji trzeba
czekać co najmniej 3 lata. - Wyroki
eksmisyjne oczekują w długich kolejkach. Gdyby sąd nie orzekł prawa
do lokalu socjalnego, moglibyśmy
tę rodzinę umieścić w noclegowni.
P róbowali śmy z a stosować tr yb
przyspieszony, ojciec nawiązał z
nami współpracę i wszystko było
na dobrej drodze. Niestety, odkąd
wyprowadził się z Knurowa, rodzina oczekuje na lokal socjalny
w normalnej kolejce - podkreśla
kierownik referatu lokalowego w
Urzędzie Miasta Ewa Piskorz.
Zw raca uwagę, że poprzednie ek smisje z k a mienic y prz y
Wolności wca le nie rozw iąza ł y
problemu. Młodzi nadal spotykali
się w tym samym miejscu. Poza
tym jest zdania, że każda eksmisja to przeniesienie problemu w
inne miejsce. Boguccy są ostatnią
rodziną w Knurowie z wyrokiem
eksmisyjnym. Na ich kolej, wedle
zapewnień urzędników, wkrótce
przyjdzie czas.
Komendant knurowskiego Komisariatu Policji podinspektor Maciej Kawa jest zaskoczony naszym
pytaniem o przeszłość Boguckiego.
Tym bardziej że od ponad pół roku
nie wpłynęło na niego żadne zgłoszenie. - Fakt, awantura, kradzież
złomu, kradzież roweru, kradzież
w sklepie zarejestrowana przez

Potrącił
na
pasach

monitoring były, ale został z nich
rozliczony.
Kome nd a nt z apr a s z a p a n a
Lamlę do siebie. W każdy wtorek
przy jmuje mieszka ńców i podpowiada im prawne rozwiązania
patowych sytuacji.
Odwiedziliśmy rejon ul. Wolności, aby porozmawiać z sąsiadami Boguckich. - Całkiem niedawno
obudziłem się w nocy. Patrzę przez
okno, drzwi komórki były otwarte.
Ktoś na progu przygotował sobie
rurki metalowe. Ktoś inny najwidoczniej go spłoszył. Za rękę nikogo
nie złapałem. Poza tym nic się nie
działo. Dawniej to młodzi zbierali
się na rogu, pili, hałasowali. Teraz
już nie ma tego zbiorowiska - mówi
knurowianin pragnący zachować
anonimowość.
- Mnie mar tw i tylko jedno.
Ogrodzenie mam niepewne, jak
przez nie przechodzą, to żeby do tragedii nie doszło. Myślałam nawet,
żeby kartkę tam wywiesić z napisem
„Grozi zawaleniem” - mówi jedna z
sąsiadek.
Mieszkańcy ul. Wolności przyznają, że rzadko widują Boguckiego. - Może poszedł do pracy - zastanawiają się jedni. - Utrapienie
to mamy z robotnikami, co się tu
kręcą. Żeby im chociaż toi-toia wystawił pracodawca, żeby mieli się
gdzie załatwić, to oni pod naszymi
ogrodzeniami to robią.
Jeden z zapytanych przez nas
sąsiadów dziw i się Andrzejow i
Lamli, że wraca do spraw sprzed
kilku lat. - Co ja będę do tego wracał? Co było 5 lat temu, to było.
Teraz jest nie najgorzej - kwituje
krótko.
Wywołany do tablicy właściciel
piekarni Andrzej Kijas przyznaje, że
incydent z kradzieżą dwóch stalowych misek miał miejsce rok temu.
- Objechałem skupy i w tym przy ul.
Dworcowej je znalazłem. Jedna była
zniszczona. Za drugą zapłaciłem 100
zł, bo była mi niezbędna w produkcji.
Kradzież zgłosiłem policji, krótko
po tym dostałem zawiadomienie, że
sprawa jest w sądzie. To był jedyny
sygnał, że coś się dzieje.
Andrzej Kijas dodaje, że przestał interesować się sprawą, dlatego
nie wie, jaki był jej finał. Więcej
z młodym Boguckim nie miał do
czynienia.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama

26 maja o poranku na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Batorego
doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W przechodzącą przez przejście
dla pieszych 53-letnią knurowiankę
uderzył, kierujący samochodem
ma rk i Toyota Ca rol la, 62-let ni
mieszkaniec powiatu gliwickiego.
Kobieta z obrażeniami trafiła do
szpitala. Sprawcy potrącenia grozi
do 8 lat więzienia.

jb
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aktualności

Knurów. Pieniądze z odzysku

Złom na wagę
złotówek

- Mieliśmy zlecenie na demontaż
pieca piekarniczego, 21-metrowej
wieży radiowej, a nawet... areny
na stadionie – mówi Marcin Łuczak
z prowadzącej skup złomu firmy
Stalmet. Co dzieje się dalej
z metalowymi odpadami, nim
zyskają drugie życie?

Statki przerabiane na żyletki?
Co ze złomem sporych gabaryDlaczego nie. Stal jest surowcem, tów? W takich przypadkach w ruch
który daje się łatwo przetwarzać. I nie idą palniki. – Duże elementy, tzw.
traci przy tym swoich właściwości. dłużyca, są dzielone na mniejsze,
Nic dziwnego, że prawie co druga maksymalnie 120-centymetrowe.
tona stali wytworzona na świecie
Kto dostarcza złom do skupu?
pochodzi ze złomu.
Największymi dostawcami są firmy
– Tylko my, w naszym punkcie pozbywające się odpadów z produkcji.
w Knurowie, miesięcznie przyj- Sporo przywożą zbieracze, dla których
mujemy kilkadziesiąt ton – mówi jest to główne zajęcie zarobkowe.
Łuczak. – Trudno nas czymś zasko- – Przychodzą też osoby biedne, które
czyć, bo niejedno już widzieliśmy. w ten sposób próbują zdobyć trochę
Og rod z enia , bagrosza, ale i ludzie
lustrady, maszyny
naprawdę zamożni,
rolnicze i przemy- Po około 20 latach aż 70 proc. pozbywający się z
słowe, duże silosy wszystkich produktów stalowych posesji niepotrzebbudowlane, pługi, powraca do obiegu wtórnego. Co nych metalowych
tona stali wytworzona na
rowery – długo by druga
gratów – mówi szef
świecie pochodzi ze złomu.
wymieniać.
Stalmetu.
Cokolwiek by nie trafiło, ma
Nie zawsze trzeba się fatygować
szansę się przydać, choć do tego osobiście. – Dojazd do klienta nie
droga jeszcze dość długa. Pierwszy stanowi dla nas żadnego problemu
krok na niej to segregacja. Już na – zapewnia. Wystarczy mieć do
placu w osobne miejsca trafiają me- zbycia 200 kg odpadu, by za dojazd i
tale kolorowe, złom stalowy, żeliwny, transport nie zapłacić ani grosza.
tzw. wsadowy i niewsadowy, odpady
Zdarzają się sytuacje, kiedy nie
poprodukcyjne, zużyte części samo- ma innej możliwości niż przyjazd
chodowe. W wydzielonych sektorach do klienta. Tak było w przypadku
są składowane akumulatory (także... areny na stadionie i piekarniczego
makulatura - nawet 30 ton miesięcz- pieca. – Otrzymaliśmy też zlecenie na
nie). Samych puszek – aluminiowych demontaż masztu radiowego, który
i żelaznych – przybywa do skupu miał 21 metrów wysokości. PotrzebStalmetu przeszło 3 tony miesięcznie. na okazała się zwyżka. Maszt został
- Do ich separowania używane jest pofragmentowany na części.
specjalne koryto sortowania i magnes
Zebrany i posegregowany mateneodymowy – wyjaśnia pan Marcin. riał idzie do dalszej obróbki. Odbie– Z metali kolorowych wybieramy rają go huty, ale i specjalistyczne firmiedź, mosiądz, ołów, żelazo i alu- my, które eksportują złom za granicę.
minium.
Ten z knurowskiej firmy trafia m.in.

Nie marnuje się



Ulga dla środowiska

Przetworzenie 1 tony złomu pozwala zaoszczędzić 1,5 tony rudy,
0,5 tony koksu i innych materiałów.
Zmniejsza się też ilość zużytej wody
i odprowadzanych ścieków. Proces
recyklingu stali pozwala zmniejszyć
emisje zanieczyszczeń do atmosfery nawet do 86% w porównaniu do
emisji przy produkcji z rudy.
Natomiast tona aluminium pochodząca z recyklingu pozwala
zaoszczędzić 4 tony boksytów i
700 kg paliwa oraz uniknąć emisji do powietrza 35 kg fluorków
aluminium.
Źródło: Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem

do krajów Unii Europejskiej i Chin.
- Z roku na rok rośnie świadomość
ekologiczna mieszkańców – nie ma
wątpliwości Marcin Łuczak. – Segregowanie odpadów staje się coraz
bardziej powszechne. I nic dziwnego,
bo przynosi korzyści: finansowe dla
segregujących i oczyszczające, dające
ulgę, dla środowiska. Nie wspominając o ekonomicznych – dla przedsiębiorstw z branży, bo metal z odzysku
jest tańszy od pozyskiwanego z rudy.

Od śmiecia do surowca wtórnego
Od ponad dwóch lat w
Knurowie działa Zakład Sortowania Odpadów – inwestycja spółki
Komart. To tutaj trafia
większość produkowanych przez mieszkańców
śmieci. Sporo z nich udaje się odzyskać.
Śmieci poddawane są w
sortowni kilkuetapowej
obróbce. Najpierw odpady przechodzą przez kabinę wstępnej segregacji,
w k tór ej w ydziela się
odpady, które zakłóciłyby
dalszy ciąg linii (odpady
wielkogabarytowe) oraz
szkło z podziałem na białe i kolorowe. Następnie
pozostała część odpadów
przenośnikiem transportowana jest do sita bębnowego, gdzie wyodrębnia się frakcję mineralną
(popioły, żużle, piasek)
oraz frakcję organiczną.
Po sicie bębnowym odpady przechodzą kolejny
etap segregacji w 12stanowiskowej kabinie,
gdzie poddane są ostatecznej i szczegółowej
selekcji. W kabinie tej
wybiera się papier, pet
biały, niebieski, zielony,
chemię gospodarczą, folię i złom. Wysortowane
surowce trafiają następnie do prasy, gdzie ich
objętość ulega znacznemu zmniejszeniu poprzez
sprasowanie i uformowanie w kostki o objętości
1 m3. Tak przygotowany
surowiec wtórny odbierany jest przez wyspecjalizowane firmy zajmujące
się recyklingiem.
W ciągu dnia w knurowskiej sortowni przerabia
się 200 ton odpadów.
Może być więcej, bo to
połowa jej sporych możliwości.
bw
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Willi żal

- Czy to prawda, że ktoś będzie
wyburzał budynek dyrekcji „Ergu”? A
jednak... Wyburzą i będą mieć plac.
Jak można było to sprzedać niewiadomo komu? Przykre, że do tego doszło.
Sporo lat przepracowałam w „Ergu”.
Oczywiście nie tyle, co najstarsi mieszkańcy Krywałdu, ale mimo wszystko żal
patrzeć jak budynek znika. Przy okazji
załatwiania różnych spraw urzędowych
dopytywałam panią Zwierzyńską, czy
nie da się niszczejącej willi uratować.
Usłyszałam, że właściciele zmieniają
się jak w kalejdoskopie i nie bardzo
wiadomo z kim tu rozmawiać. Jeszcze
10 lat temu można się było pokusić o jej
kupno. Zaręczam, że i mieszkańcy Krywałdu by się dorzucili, bo każdego boli
widok niszczejącej dyrekcji. Wszystko,
co mamy w Krywałdzie najlepsze, znika. Dobrze, że chociaż kapliczkę udało
się uratować. Nie odkryję przed nikim
Ameryki, jeśli powiem, że Krywałd
czuje się zapomniany. Co prawda zrobili nam chodnik, ale poza tym nic tu
się nie dzieje.
Jolanta z Krywałdu

Musztarda
po obiedzie

- Czytałam artykuły w Przeglądzie o
budynku dyrekcji „Ergu”. Jestem w kontakcie z byłymi dyrektorami dawnego Zakładu
Tworzyw Sztucznych, m.in. z inżynierem
Zdzisławem Zioło, który nie potrafi zrozumieć decyzji o rozbiórce budynku. Przecież
to nie byle jaki budynek, ale prawdziwa perełka. Teraz nowy właściciel go rozbierze,
a teren sprzeda za duże pieniądze pod inwestycje. Wszystko poszło w marne. Dziwię
się również Urzędowi Miasta. Są gminy,
które wiele by dały, by mieć taki zabytek u
siebie. U nas takie obiekty zrównuje się z
ziemią. Najlepsze cegielnie nie mają takiej
cegły, z jakiej ta willa została zbudowana.
Nie mogli jej odgrzybić i uratować, skoro
kościół potrafili prostować?
Karina Zawadzka

Abonenci w polu...

- Dzwoniłem do T-Mobile, bo chciałem
zrezygnować z ich usług. Usłyszałem, że
obciążą mnie karą. Dostałem za to sms,
w którym z przykrością informują, że w
najbliższym kwartale nie planują rozbudowy sieci GSM o kolejny nadajnik. To jakiś

żart. W Żernicy ponoć od pół roku nie mają
zasięgu, odkąd rozebrali jakiś komin...
Abonent

...telefony głuche

- Dostałam od T-Mobile pismo, w
którym proponują 25 proc. zniżki za
3 kolejne miesiące. Doprawdy, jestem
wzruszona ich gestem. Za co mam płacić
75 proc. abonamentu? Za to, że zasięg
łapię w Zabrzu? Kiedy po 8 latach chcę
się z nimi pożegnać, straszą mnie karą
umowną. Wcześniej, kiedy kończyła mi
się umowa, wydzwaniali, proponowali
pakiety, dodatkowe minuty, byle bym
przedłużyła umowę. Odwiedziłam rzecznika praw konsumenta, ale nie miałam
regulaminu dołączonego do umowy,
tylko same aneksy. Trzeba to wnikliwie
przeczytać i napisać do T-Mobile o
polubowne załatwienie sprawy. Skoro
zaprzestał świadczenia usługi, nie powinnam ponosić żadnych konsekwencji
finansowych. Zobaczę, co z tego wyjdzie.
Problemu nie ma z internetem, mogę
blueconnect oddać i odstąpić od umowy
bez konsekwencji.
Jolanta Sikorska
not. /g/
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aktualności
Ranking „Newsweeka”

We wtorek w Świdnicy odbył się
Ogólnopolski Kongres Regionów, podczas
którego podsumowano najnowszy
ranking Miast Przyjaznych Biznesowi.
Sporo życzliwych słów i braw zebrał
Knurów sklasyfikowany na czwartym
(ex aequo z Będzinem) miejscu w kraju
- Niezmiernie się cieszę, jako
knurowianin, z ponownego wyróżnienia naszego miasta w tym
prestiżowym zestawieniu tygodnika
„Newsweek” – nie krył satysfakcji
sekretarz Knurowa Piotr Dudło
chwilę po odbiorze certyfikatu potwierdzającego wysoką lokatę. – Ta
radość jest tym większa, że jesteśmy
postrzegani jeszcze lepiej niż przed
rokiem, kiedy – przypomnę - zajęliśmy 10 miejsce. Też przecież bardzo
dobre zważywszy na mocną i liczną
konkurencję.
Spośród 107 miast prezydenckich w Polsce w zestawieniu ujęto
75 (tyle odpowiedziało na ankiety
„Newsweeka”). Twórcy rankingu
pytali o kluczowe warunki funkcjonowania miasta i prowadzenia
działa lności gospodarczej: stan

miejskich finansów, infrastrukturę,
ceny i klimat dla przedsiębiorczości. Wyżej oceniano odpowiedzi na
najważniejsze pytania, m.in. o stopę
bezrobocia, ilość zarejestrowanych
f irm czy relację długu publicznego do dochodów. Oceniano też
możliwość założenia firmy przez
internet, liczbę firm księgowych i
kancelarii notarialnych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, ceny
gruntu i w y najmu pow ierzchni
komercyjnych, stawki podatków, a
nawet czas oczekiwania na rozprawę w sądzie. Łącznie do uzyskania
było 830 pkt.
Knurów zdobył 542,5 pkt. (tyle
samo uzyskał Będzin). To dało miastu czwartą-piątą lokatę . Lepszą niż
przed rokiem – wówczas zamykało
najlepszą dziesiątkę. Za najbardziej

Foto: Bogusław Wilk

Knurów
przyjazny
biznesowi

Kongres był okazją do rozmów nie tylko
biznesowych – na zdjęciu Piotr Dudło
z Rafałem Dutkiewiczem, prezydentem
Wrocławia

przyjazne biznesowi miasto uznano
Gliwice (604,75 pkt.), które przed
rokiem zajęły trzecie miejsce.
Podsumowanie rankingu miało
uroczystą oprawę. Laureatów oklaskiwało kilkuset samorządowców z
całego kraju. – O Knurowie mówiło
się w superlatywach. I nie był to
przejaw wyłącznie kurtuazji, lecz
rzeczywiście bardzo dobrej oceny ze
strony twórców rankingu – dodaje
sekretarz Dudło. – Taka ekspercka
opinia bardzo pozytywnie wpływa
na wizerunek Knurowa i buduje
wiarygodność miasta. To bezcenny
kapitał, który chcemy wykorzystać
jako element szeroko zakrojonej
kampanii promującej możliwości
naszej gminy.
Mowa o a kc ji promo c y jnej
pod hasłem „Knurów – zawsze po

Wilcza. Tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty

Przypłacił manewr nogą

/g/
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Certyfikat potwierdzający
4 lokatę w rankingu Miast
Przyjaznych Biznesowi

Ranking Newsweeka
1. Gliwice – 604,75 pkt., 2. Zamość – 589,75 pkt., 3. Jastrzębie-Zdrój
– 556,25 pkt., 4-5. Będzin i Knurów – 542,5, 6. Rzeszów – 533 pkt., 7.
Opole – 527,5 pkt., 8. Krosno – 526,25 pkt., 9. Toruń – 512,25 pkt., 10.
Chorzów - 512 pkt.
Inne miasta z województwa śląskiego: 14. Katowice – 501 pkt., 19. Racibórz – 489,75 pkt., 20. Dąbrowa Górnicza – 487,75 pkt., 22. Rybnik – 484
pkt., 25. Bielsko-Biała – 470,5 pkt., 28. Żory – 457,5 pkt., 37. Sosnowiec
– 441 pkt., 41. Zabrze – 432 pkt., 44. Tychy – 425,75 pkt., 55. Wodzisław
Śląski – 397,25 pkt.
Pełny ranking „Miast Przyjaznych dla Biznesu” jest dostępny na stronie
www.kongresregionow.pl.
ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 1.06.2012 r.
do 21.06.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiącą fragment targowiska miejskiego.
reklama

Rannego w wypadku knurowianina zabrał śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
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Do wypadku doszło w sobotę,
około godz. 16.00 w Wilczy. Knurowianin w trakcie wyprzedzania
zderzył się z mitsubishi, którym
kierował 39-letni rybniczanin. Z
nieoficjalnych informacji wynika,
że motocyklista próbował jechać
na jednym kole. Obrażenia, jakich
doznał w w ypadku, były na tyle
poważne (mężczyzna stracił część
nogi), że do szpitala odtransportował
go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
Droga została na jakiś czas zablokowana. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy, a także
zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
Okoliczności wypadku wyjaśnia
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

obecność podczas kolejnego Kongresu
Regionów. Myślę, że będzie to dobra
okazja, by także tutaj zaprezentować
atuty naszego miasta.

Droga krajowa 78 przez pewien
czas była zablokowana

Foto: JRG Knurów

33-letni knurowianin
przemierzał DK78
na motocyklu typu
cross. W pewnym
momencie stracił
panowanie nad
kierownicą i zderzył
się z samochodem
osobowym. Obrażenia
motocyklisty są bardzo
poważne

drodze”. Na jej przeprowadzenie miasto wyda dokładnie
391 245 zł (80 proc.
tej kwoty to pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych). K nurowsc y
urzędnicy chcą rozreklamować tereny
inwestycyjne m.in.
poprzez przeprowad z en ie na teren ie
k raju ka mpa nii w
mediach, internecie, za pomocą sieci
bi lbordów i ek ranów LED, a ta k że
popr z e z ud z ia ł w
targach ofert inwestycyjnych.
Sekretarz Piotr
Dud ło: - W przyszłym roku planujemy jeszcze mocniej
zaakcentować swoją



aktualności
Knurów. Kolejna dewastacja najstarszej nekropolii

Nie ma dla nich
świętości

Miejsce przypisane zadumie i refleksji stało się areną
miłosnych wyznań i prymitywnych malunków. Mowa
o starym cmentarzu, który kolejny raz zdewastowała
młodzież

Drzwi kabiny
prysznicowej
zżera wilgoć

Ryzykowny prysznic

- Obiecałam pacjentkom z oddziału chirurgii, że
zainterweniuję w sprawie sanitariatów dla kobiet
w knurowskim szpitalu. Ktoś powinien się tym
zająć, zanim dojdzie do jakiegoś wypadku - mówi
Krystyna Erdmańska-Kasfiki

Kiedy po generalnej modernizacji najstarsza
knurowska nekropolia została otwarta, rodziny osób
pogrzebanych na cmentarzu apelowały o uszanowanie
tego miejsca. Niestety, na próżno. Dla wandali nie ma
świętości.
- Tak było i będzie. Wcześniej spotykali się tu narkomany. Pamiętam, że strzykawek i fiolek było tu od
groma. Teraz smarkateria spędza tu przerwy lub czas
po szkole. Jak z psem wychodzę na wieczór, to też tu
przesiadują. Ale to dzicz, a nie młodzież. Ktoś może
stuknąć się w głowę na to, co mówię, ale będę to powtarzał: dopóki w tej części miasta nie powstanie coś, co tę
młodzież przyciągnie, co da jej się wyszaleć, będziecie
dalej pisać o połamanych drzewkach i powywracanych
koszach - wygłasza swoją tyradę pan Lucjan, napotkany na alei Spacerowej.
Kostkę, z której zbudowane są schody prowadzące
na cmentarz od strony doliny, można znaleźć także
na alei. Pod koniec marca obrzucono nią elewację
Miejskiego Gimnazjum nr 1. W wydziale Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
usłyszeliśmy, że przetarg na naprawę schodów właśnie
został rozstrzygnięty.
Oddzielny problem, to obelżywe wpisy na bramie
prowadzącej do cmentarza. Ktoś upstrzył ją m.in.
wizerunkiem męskiego przyrodzenia oraz miłosnymi
wyznaniami. Wandale nie oszczędzili nawet tabliczki
przybitej do jednego z krzyży, połamali ją.
Obelżywe malunki nie uszły uwadze urzędników z
GKRiOŚ. - Zlecimy firmie, aby wyczyściła mury. Możemy
jeszcze prosić Straż Miejską, aby częściej patrolowała to
miejsce. Chcę podkreślić, że czyniliśmy to nieraz - zauważa naczelnik wydziału Anna Lewandowska.
Komendant Straży Miejskiej Andrzej Daroń nie
ukrywa, że patrole dość często kontrolują knurowskie cmentarze. Kilka dni temu odebrał informację
o wyroku, jaki zapadł w sprawie dewastacji elewacji
cmentarza przy ul. Rakoniewskiego. Sprawca, ujęty
przez strażników miejskich, zobowiązany został do
pokrycia kosztów naprawy zniszczeń.
O monitoringu starego cmentarza mówiło się,
odkąd otwarto go po modernizacji. Komendant Daroń
zapewnia, że niebawem kolejna kamera będzie strzec
porządku na Starym Knurowie, ale nie daje gwarancji,
że swoim zasięgiem obejmie stary cmentarz.

W ubiegłym tygodniu wyszła ze podzieliła się uwagami z personelem,
szpitala. Bardzo zadowolona. Uprzej- lecz ten bezradnie rozłożył tylko
me salowe, fachowi lekarze, profe- ręce.
sjonalna obsługa - wzorowo. Jest
- Na nowym oddziale onkolotylko jedna rzecz, która po wyjściu gicznym łazienki są ekstra, czemu na
ze szpitala nie daje pani Krystynie chirurgii tak nie ma? Na korytarzu
spokoju. Chodzi o sanitariaty dla wyczytałam ile dotacji szpital otrzykobiet na oddziale chirurgii.
mał, ilu to ma sponsorów. Czy nie
- Tragicznie to wygląda. Pielęg- mogliby tak przyoszczędzić i zrobić
niarki chodzą do tej samej łazienki sanitariaty z prawdziwego zdarzenia?
co pacjentki. Przecież to uwłacza - pyta pani Krystyna. Kobieta obiepersonelowi. Na oddziale leżą ludzie cała innym pacjentkom z oddziału,
po ciężkich zabiegach. Ja miałam że kiedy tylko zostanie wypisana do
amputowaną pierś, i proszę sobie wy- domu, poruszy tę sprawę. Zastrzega
obrazić moją wyprawę pod prysznic. jednak, że nie chce krytykować, a
W jednej ręce butelka, do której spływa
wydzielina z rany,
w drugiej ręcznik i
Wybrakowane schody i zabazgrane ogrodzenie
mydło. W kabinie
najstarszej knurowskiej nekropolii
oprócz dwóch haczyków nie ma żadnej barierki, aby się
przytrzymać, nie ma
gdzie położyć mydła.
Puszczam wodę, a
ona wylewa się przez
kratkę w drzwiach
na zewnątrz. Tak
niestety pomyślany jest ten prysznic Pacjentki zastanawiają się, kto wpadł na tak
- opisuje była pa- niefunkcjonalny pomysł
cjentka.
Po każdym prysznicu za drzwia- jedynie zwrócić uwagę na istotny
mi tworzy się spora kałuża. Pacjentki problem, być może niedostrzegalny z
wynoszą ją na podeszwach klapek perspektywy szefostwa szpitala.
na korytarz, przez który przewija się
Prezes zarządu spółki Szpital w
sporo ludzi. Niezadowolenie knuro- Knurowie Michał Ekkert nie zgadza
wianki podkręca klaustrofobiczna się z twierdzeniem pani Krystyny,
Wandale czy hieny cmentarne? Jak nazwać
ubikacja. Pani Erdmańska-Kasfiki jakoby personel oddziału chirurgii
Tekst i foto: Paweł Gradek
sprawców tego, co wydarzyło się na cmentarzu?
korzystał z tych samych toalet. - To
nieprawda. Mają bardzo ładne toalety
Knurów
- zapewnia.
Sęk w tym, że kiedy poszliśmy z
panią Krystyną na oddział, w ciągu
10 minut widzieliśmy 2 pielęgniarki
wchodzące do toalety dla pacjentów.
Poprawiały tam makijaż? BynajKompania Węglowa, spółka Haldex i Jastrzębska Spółka
mniej.
Węglowa podpisały porozumienie w sprawie odzysku węgla
Prezes uważa, że pacjenci odi kruszywa z terenu Centralnego Składowiska Odpadów
działu nie muszą korzystać z opiGórniczych w Knurowie. Dzięki temu, m.in. za kilkanaście lat
sy wanego sanitariatu, ponieważ
w miejscu hałdy wyrośnie las
na tym samym piętrze znajduje się
Kompania Węglowa postanowiła zarobić na i JSW. Po zakończeniu przedsięwzięcia tereny Tadeusz Koperski - prezes Haldexu, Joanna Strzejeszcze jedna łazienka. Brakiem bahałdzie w Knurowie. Najpierw wybuduje zakład składowiska zostaną zrekultywowane.
rierek oraz niefunkcjonalną kabiną
lec-Łobodzińska - prezes KWSA oraz Jarosław
przeróbczy, gdzie przy pomocy specjalnej in- Racjonalna gospodarka odpadami jest bar- Zagórowski - prezes JSW wymieniają się podpisaprysznicową obiecuje się zająć. Przy
stalacji odzyska z odpadów zdeponowanych na dzo ważnym zadaniem dla naszej firmy - pod- nymi listami intencyjnymi
okazji wspomina dwie sytuacje, któterenie CSOG w Knurowie około 2 mln ton węgla kreślił Jarosław Zagórowski, prezes zarządu JSW. zajmuje się od ponad 50 lat.
rych niedawno był świadkiem: jedna
oraz milion ton mułu węglowego. Kilkanaście - Rekultywując hałdę w Knurowie, będziemy mieć
Dzięki trójstronnemu porozumieniu zmniejz łazienek została zarzygana przez
milionów ton kamienia zostanie wykorzystanych pewność, że na rynek trafi dobry produkt. Gwa- szy się zawartość węgla na składowisku odpadów,
nietrzeźwego, który pojawił się na
m.in. jako tłuczeń do budowy dróg.
rantuje to doświadczenie firmy biorącej udział w obniżą się koszty jego funkcjonowania. Kompania
Izbie Przyjęć, druga obsmarowana
Zwiększy się pojemność składowiska, dzięki tym przedsięwzięciu.
liczy na wpływy ze sprzedaży odzyskanego węgla
odchodami, co zdarza się w przypadczemu będzie mogło przyjmować odpady poMowa o spółce Haldex, która odzyskiwaniem i kruszywa.
ku osób z demencją starczą.
chodzące z bieżącej produkcji kopalń KWSA węgla i kruszywa z odpadów wydobywczych
/pg/
Foto: KW SA

Zarobią na hałdzie

/pg/, foto: Justyna Bajko
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SONDA

Raporty urzędów pracy są alarmujące. Wśród bezrobotnych jest coraz
więcej młodych, wykształconych
osób, wyedukowanych w kierunkach, które nie zapewniają z różnych
przyczyn zatrudnienia. Sprawą tą
zajmiemy się w przyszłym numerze
PL. Czy knurowscy maturzyści, planując swoją zawodową przyszłość,
biorą pod uwagę rynek pracy? Zapytaliśmy ich o to.

Karolina Rutkowska: - Nie
mam jeszcze do końca sprecyzowanych planów. Wszystko zależy
od tego, gdzie dostanę się na studia. Planuję zdawać na Politechnikę
Śląską na inżynierię biomedyczną
albo na Śląski Uniwersytet Medyczny na pielęgniarstwo. Kieruję się
tylko moimi zainteresowaniami, a
nie rynkiem pracy.

Tomasz Rypień: - Wybiorę Politechnikę Śląską, bo jest
najbliżej. Na pewno zdecyduję
się na kierunek zamawiany. Przy
podejmowaniu decyzji o swojej
zawodowej przyszłości biorę pod
uwagę tylko to, czy znajdę potem
pracę.

Angelika Pogoda: - Pewnie
zdecyduję się na analizę chemiczną w ochronie środowiska w
Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania albo na chemię ogólną na
gliwickiej politechnice. Myślę, że
znajdę pracę w BHP albo w laboratorium, ale to jeszcze daleka droga. Nie biorę pod uwagę zarobków
czy rynku pracy.

Katarzyna Słomiany: - Wybieram się na dziennikarstwo i
komunikację społeczną albo na
filologię polską ze specjalnością
dziennikarstwo. Planuję znaleźć
potem pracę w gazecie. Myślę, że
nie będę musiała się martwić o
wysokość zarobków.

Monika Szendzielorz:
- Składam papiery na pedagogikę
do Katowic. Chciałabym pracować w szkole albo w przedszkolu.
Raczej nie będę miała trudności
ze znalezieniem pracy. Wysokość
zarobków jest dla mnie ważna, ale
nie najważniejsza.

Dni Knurowa

Scenariusz dobrej zabawy

Za niespełna miesiąc Plac 700-lecia zapełni się spragnionymi dobrej
zabawy. Sukces ubiegłorocznych Dni Knurowa spróbują powtórzyć:
Kamil Bednarek, Afromental i Sidney Polak . Nowością jest zaplanowany
na sobotę pokaz laserowy
Przygotowania do Dni Knurowa
ruszyły pod koniec ubiegłego roku.
– Wtedy zaczęliśmy rozmawiać z
menadżerami gwiazd - zdradza Jerzy
Kosowski, dyrektor knurowskiego
Centrum Kultury. – Pod uwagę braliśmy m.in. Korę, zespół Blenders czy
legendę polskiego rocka – Lady Pank.
Zdecydowaliśmy jednak, że w tym
roku postawimy na młodzież.
I tak jedną z gwiazd będzie Afromental. Olsztyńska formacja specjalizuje się w muzyce R&B i pop.
Chłopaki zawładną sceną w sobotni
wieczór (23 czerwca). Ich występ poprzedzą popisy zespołów tanecznych
i muzycznych, działających przy CK
w Knurowie oraz lokalnych wykonawców (Le Fleur, 315 i Coincidence).
Na sobotę organizatorzy zaplanowali
prawdziwą petardę – pokaz laserowy.
– To jedna z ciekawszych propozycji,
jaką wpisaliśmy do tegorocznego scenariusza imprezy – mówi Kosowski.
– Efekt jest naprawdę niesamowity i
zrobił na mnie duże wrażenie.
Dyrektor nie ukrywa, że jeśli jego
opinię podzielą knurowianie, pokaz
może na stałe wejść do programu
Dni Knurowa będą obfitować w
szereg imprez towarzyszących.
W tym roku zaplanowano pokazy
sztuk walk Centrum Sportowego
Spar tan Team Knurów, pokazy
motocyklowe, ekspozycję nowych
modeli samochodów, powiatowe
z awo d y wę dk ar s k i e o p u c har
prezydenta miasta czy bezpłatny
pomiar tkanki tłuszczowej

Foto: Materiały prasowe

Jedna z gwiazd Dni Knurowa - olsztyńska grupa Afromental

obchodów Dni Miasta. Ze względu
na pokaz laserowy, fajerwerki zostały
przesunięte na niedzielę. 24 czerwca
przez scenę przetoczy się mieszanka
reggae, rock’a, blues’a i jazzu. Gwiazdą wieczoru będzie frontman Star
Guard Muffin - Kamil Bednarek,
znany szerszej publiczności m.in. z
udziału w programach „Mam Talent”
czy „Bitwa na głosy”.
W rytmach reggae utrzymają nas w

niedzielne popołudnie również: zespół
SensiMilion i Sidney Polak, na scenie
zamelduje się także knurowski Starvin
Marvin oraz bluesowo-jazzowa grupa
Piotr Schmidt Electric Group.
Tradycyjnie przygry wką Dni
Knurowa będzie uroczysta akademia,
podczas której zostaną wręczone
Laury Knurowa. O część artystyczną
zadba Music Joy i Mesquiet.
– Odbieramy dużo telefonów i e-

maili z pytaniami o miejsce, godzinę
czy ceny biletów na koncert grupy
Afromental – mówi dyrektor CK.
– Przypominam, że Dni Knurowa
to impreza bezpłatna, jednak dzięki
takim sygnałom wiemy już, że będzie
cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem i ściągnie na Plac 700-lecia
dużo ludzi, i to nie tylko z Knurowa.
Dawid Ciepliński

Knurów

Laptop kontra kreda
Ponad 367 szkół z województwa śląskiego
zgłosiło chęć uczestnictwa w pilotażowym
programie „Cyfrowa Szkoła”. Wybrano 41, wśród
nich znalazła się knurowska Miejska Szkoła
Podstawowa nr 1. Placówka otrzyma ponad 113
tys. zł. dofinansowania na zakup nowoczesnego
sprzętu komputerowego
Cyfryzacja obejmuje wszystkie
dziedziny życia. Jest to proces nieuchronny, wynikający z potrzeby
dostosowania się do wymogów, jakie
stawia rzeczywistość. Ministerstwo
Edukacji Narodowej już od paru lat
prowadzi prace zmierzające do objęcia programem cyfryzacji wszystkie
placówki oświatowe. Póki co program
testuje na małej liczbie szkół. To od
ich wyników, zależy czy „Cyfrowa
Szkoła” obejmie całą Polskę.
Miejska Szkoła Podstawowa nr
1 to placówka nowoczesna, z powodzeniem wdrażająca innowacyjne
technologie, również w dziedzinie
bezpieczeństwa szkoły.
− Staram się wykorzystywać
każdą okazję, by uzyskać dodatkowe
pieniądze dla szkoły − mówi Anna
Misiura, dyrektor MSP-1. − Wydaliśmy już sporo na informatyzację,
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dzięki czemu spełniliśmy jeden z
warunków umożliwiających zgłoszenie placówki do programu, czyli
wymagany wkład własny.
Prawdopodobnie już od października uczniowie „Jedynki” będą
mogli cieszyć się ze sprzętu zakupionego ze środków „Cyfrowej
Szkoły”.
−Wy p o s a ż a my j e d n ą k l a s ę
czwartą, najliczniejszą. Planujemy
zakup 28 laptopów dla uczniów, 10
dla nauczycieli, tablicę interaktywną, drukarkę, projektor, wizualizer,
głośniki oraz system do zbierania i
analizowania wypowiedzi − wyjaśnia Anna Misiura.
Cho ć prog r a m sk ierowa ny
jest głównie do starszych uczniów,
nie zapomniano również o młodszych. Dyrektor Misiura podkreśla,
że urządzenia będą dostępne dla

Dzieci z „Jedynki” póki co, sprawdzają swoją wiedzę
o cyfrowym świecie na lekcjach informatyki

wszystkich, niezależnie od wieku.
− W związku z problemem ubezpieczenia sprzętu, udostępnimy
laptopy tylko na terenie szkoły, choć
istnieje możliwość wypożyczenia
uczniom sprzętu na świetlicę, do biblioteki czy na zajęcia pozalekcyjne.
W kilku punktach szkoły uruchomiamy też bezprzewodowy internet
− wyjaśnia dyrektor MSP-1.
Dzieci już od najmłodszych lat
uczą się życia w świecie technologii.
Dzięki zdobytym doświadczeniom,
uczniom „Jedynki” z pewnością
będzie łatwiej odnaleźć się w cyfrowym świecie, uświadomić sobie jego

wady i zalety.
− To kolejna szansa dla nauczycieli i dzieci. Jednym z założeń programu „Cyfrowa Szkoła” jest walka
z wykluczaniem cyfrowym. W takim
zróżnicowanym środowisku, w jakim
żyje szkoła, możemy się otrzeć o to
zjawisko − Anna Misiura.
Szkoła powoli odchodzi od
kredy. Nauczyciele m.in. geografii,
języka polskiego, matematyki stoją
przed nie lada w yzwaniem, jak
wykorzystać cyfryzację dla dobra
uczniów, przy okazji nie gubiąc
ducha nauki.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Knurów. Premiera spektaklu Teatru Paranoja

Pokochać diabła

Grupa Coincidence zagra również na
czerwcowych Dniach Knurowa

Miłośników teatru amatorskiego nie mogło
zabraknąć w Kinie Scenie Kulturze, gdzie Teatr
Paranoja zaprezentował spektakl „Aksamitka
córka diabła... czyli zakochany Pajac”

Knurów

Festyny na koniec majówki

Wolny weekend i słoneczna pogoda skusiły wielu
knurowian do wyjścia z domów. Atrakcji w tym czasie
nie brakowało. Wabikiem były dwa festyny rodzinne,
zorganizowane w sobotnie i niedzielne popołudnie
W sobotę knurowianie bawili
się przy estradzie plenerowej przy
ul. 1. Maja. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, szczególnie dla
najmłodszych. Ci chętnie brali udział
w konkursach prowadzonych przez
Marka Biesiadnego. Nie zabrakło
malowania twarzy i oblężonego przez
dzieci dmuchanego zamku.
O część artystyczną zadbały zespoły działające pod egidą Centrum
Kultury. Pierwszy na scenie pojawił
się zespół majoretek „Iluzja”, a po
nim w solowych występach prezentowały się wokalistki z grupy Music Joy.
Uhonorowano również laureatów
konkursu „Wiersz dla Mamy”.
Imprezę zorganizowało Centrum
Kultury, Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej oraz Stowarzyszenie Moja
Gmina Nasz Powiat.

Foto: Adam Maleńki

Laureaci konkursu „Wiersz dla Mamy”

Każde przedstawienie Paranoi poprzedzają ciężkie próby

Reżyserka spektak lu Joanna
Święcik-Patera zdradza, że przygotowania do premiery trwały od
października ubiegłego roku. W
międzyczasie doszło do małej roszady w obsadzie. Trzeba było też
skorygować i dopracować poszczególne elementy spektaklu. Na tym
nie koniec. Premierę zaplanowano
na kwiecień. Jako że lwią część obsady stanowią studenci i tegoroczni
maturzyści, nowy spektakl mogli
zaprezentować dopiero teraz.
– Czasem trudno było zebrać
wszystkie osoby razem z uwagi na
trwające matury i egzaminy na studiach – tłumaczy reżyserka.
Spektakl skierowany zarówno
dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych

Występ majoretek jak zawsze stał na wysokim poziomie

pokazuje perypetie związku córki
diabła i pajaca, zamierzających zawrzeć związek małżeński. Wszystko
okraszone jest sporą dawką humoru.
Aktorzy, mimo że amatorzy, nie
unikali interakcji z publicznością
oraz nawiązań do współczesności.
Widzowie docenili ich starania burzą
braw.
Teatr nie osiada na laurach. Ma
w planach kolejne przedstawienia.
– Pojawiają się już wizje i pomysły
tego, co będziemy grać w przyszłym
roku. Być może wrócimy do trochę
poważniejszego repertuaru – uchyla
rąbka tajemnicy Święcik-Patera.
– Dużo będzie jednak zależeć od
składu, ponieważ nigdy nie wiadomo,
czy coś się nie zmieni.
DC

ogłoszenie własne wydawcy

Dzięki wsparciu Unii

Tym, którym w sobotę było mało
wrażeń, następnego dnia mogli śmiało zawitać w gościnne progi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Koziełka. Tutaj frekwencja
dopisała wyjątkowo. Scenę opanowały zespoły muzyczne i taneczne
knurowskiego Centrum Kultury. W
tym czasie na najmłodszych czekało
mini miasteczko zabaw, a w przerwie
pomiędzy występami konkursy. Nie
zabrakło okazji do zapoznania się z
pracą MOPS.
Na koniec zagrała gwiazda wieczoru – zespół Coincidence. Mimo
drobnych kłopotów ze sprzętem zachwycił publikę wytrawną grą.
Dzięki staraniom MOPS festyn
został współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół taneczny Hipnoteria
reklama

reklama

Tekst i Foto: Dawid Ciepliński

Operetkowo
dla mam

L ok atorsko -Wła sno ś c iowa
Spółdzielnia Mieszka niowa w
Knurowie przygotowała wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki.
Wzięli w nim udział soliści z Teatru
Muzycznego w Gliwicach: Jolanta
Kremer, Arkadiusz Dołęga i Jerzy
Gościński. Akompaniowała im
Grażyna Gilner.
Artyści zaśpiewali znane przeboje operetkowe tematycznie związane z Dniem Matki. Sala klubu
Lokatorek wypełniła się po brzegi
- widzami i gromkimi brawami.
/-/



Przegląd Lokalny Nr 22 (1004) 31 maja 2012 roku

aktualności
Krywałd

Gaszenie pożaru, prezentacja sprzętu oraz
zwiedzanie radiowozu - podczas spotkania z dziećmi
Miejskiego Przedszkola nr 5 strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Knurowie popisali się swoimi
umiejętnościami

Foto: OSP Knurów

Wizyta ze strażacką pompą

Foto: OSP Knurów

Pokaz gaszenia pożaru pianą wzbudził podziw wśród dzieci

Strażacy tłumaczyli przedszkolakom w jaki sposób działa sprzęt strażacki

Pokaz w krywałdzkim przedszkolu to już tradycja. – Organizujemy go co roku, i jest to wspólna inicjatywa grona pedagogicznego i nasza
– wyjaśnia naczelnik OSP Dariusz
Poloczek. – Dzięki takim spotkaniom,
dzieci i nauczyciele mogą zobaczyć jak
wygląda praca strażaków.
Strażacy zaprezentowali przedszkolakom, do których po chwili
dołączyli ich starsi koledzy ze Szkoły
Podstawowej nr 3, gaszenie pianą
i wodą. Opowiadali też o swojej
ciężkiej pracy. – Dzieci były bardzo
ciekawe i zadawały dużo pytań mówi Dariusz Poloczek. – Chętnie
przymierzały także nasze strażackie
hełmy i kurtki.
Zainteresowanych udziałem w
podobnych inicjatywach nie bra-

kuje. – Dochodzą do nas kolejne
sygnały, że więcej szkół czy przedszkoli miałoby ochotę wziąć udział
w podobnym pokazie – przyznaje
naczelnik OSP.
Knurowscy strażacy zawsze chętnie uczestniczą w podobnych akcjach, pełniąc także rolę gospodarza.
– Ostatnio zorganizowaliśmy spotkanie z osobami niepełnosprawnymi
z Knurowa – mówi Poloczek. – Odwiedziły naszą remizę, zapoznały się
ze sprzętem, jednak ich największym
zainteresowaniem cieszył się wóz
strażacki. Zawsze znajdziemy czas
dla tych, którym podoba się praca
strażaków. Dzięki takim spotkaniom,
jest szansa, że w przyszłości niektóre z
tych dzieci zasilą szeregi knurowskiej
OSP.

reklama
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śladami
newtona i einsteina

2 godziny i 40 pytań - w murach
knurowskiego Liceum
im. I.J. Paderewskiego 101 uczniów
z 12 okolicznych gimnazjów wzięło
udział w konkursie fizycznym
Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński

rozmaitości

- Oddając krew można uratować życie niejednej osobie - twierdzą zgodnie krwiodawcy

Knurów

cenna każda kropla

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 45 osób

- Zebraliśmy 9,9 l krwi, a z 22 krwiodawców pięciu
oddawało krew po raz pierwszy – o wynikach sobotniej
akcji informuje Adam Pobłocki, prezes Klubu Honorowych
Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana
Stanowisko Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanęło przy knurowskim
Bricomarché. – Podczas pięciogodzinnej akcji do oddawania krwi
zgłosiło się 27 osób – relacjonuje
prezes Pobłocki. – Jednak ze względów zdrowotnych krew oddało 22
ochotników, z czego pięciu robiło
to po raz pierwszy. Każdy z krwio-

dawców otrzymał kartę szybkiego
reagowania.
Klubowicze zorganizowali pokaz
udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzony przez wolontariuszy z
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz
konkurs rysunkowy dla najmłodszych. W akcji brali udział także uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie.

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy dołączyli się do sobotniej
akcji, w szczególności debiutantom.
Do oddawania krwi zachęcam pozostałych mieszkańców – mówi prezes
Pobłocki. Kolejna taka okazja już za
miesiąc – 1 lipca przy kościele pw. św.
Cyryla i Metodego.
DC

Konkurs „Od Newtona do Einsteina” zorganizował Zespół Szkół
im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.
– Pierwotnie był zaplanowany tylko
dla uczniów z trzecich klas gimnazjów – wyjaśnia Grzegorz Cuber,
nauczyciel fizyki w knurowskim
liceum i technikum. – Jednak chęć
udziału wyrazili także pierwszo- i
drugoklasiści.
Do pierwszego etapu konkursu
przystąpiło 101 uczniów m.in. z
Czerwionki, Paniówek, Przyszowic,
Pyskowic, Rudzińca, Gierałtowic i
Knurowa. - Uczniowie odpowiadali
na pytania dostosowane do poziomu
ich wiedzy – mówi Grzegorz Cuber.
W tym samym czasie nauczyciele z gimnazjów brali udział w pre-

zentacji związanej z reformą szkół
średnich. Przygotował ją fundator
konkursowych nagród - wydawnictwo Zamkor z Krakowa.
Do drugiego etapu, mającego
się odbyć 5 czerwca, awansowało
45 uczestników. - Ostatni, trzeci
etap zaplanowaliśmy przed zakończeniem roku szkolnego – informuje
nauczyciel. – Każdy z finalistów
będzie musiał wykonać zadanie
doświadczalne oraz odpowiedzieć
na pytania dotyczące życia dwóch
fizyków: Isaaca Newtona i Alberta
Einsteina.
O tym, kto zwycięży zdecyduje
suma punktów ze wszystkich trzech
etapów.
DC

Foto: Justyna Bajko

apolonia pietrzyk z Knurowa

wiktoria Bobek z czerwionki

ur. 18.05.2012 r., 3750 g, 53 cm

ur. 20.05.2012 r., 3240 g, 52 cm

Jakub aleksander Balicki z Knurowa

martyna Juszczak z rybnika-Kamienia

ur. 22.05.2012 r., 4410 g, 57 cm

0

ur. 22.05.2012 r., 3400 g, 53 cm

aleksandra Borodajko z wilczy
ur. 21.05.2012 r., 3930 g, 55 cm

igor Kalisz z pilchowic

ur. 23.05.2012 r., 4150 g, 58 cm

Kamil Krućko z gliwic

ariel Stodolny z ornontowic

ur. 21.05.2012 r., 3820 g, 54 cm

ur. 21.05.2012 r., 3025 g, 51 cm

dawid lis z przyszowic

nadia wyżga z czerwionki-leszczyn

ur. 27.05.2012 r., 3400 g, 54 cm

ur. 27.05.2012 r., 3130 g, 53 cm
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ROZRYWKA nr 22/2012

Knurów

Świat z papieru

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Świat to papierowy, ale
trwały. Kwiaty niczym żywe,
choć nie potrzebują wody.
Zwyczajne rzeczy, jak pojemnik na chusteczki, karafka czy
zegar, pod palcami ornontowiczanki zmieniają się w małe
dzieła sztuki.
Początki artystycznej drogi nie były łatwe.
− Złamałam dosyć poważnie nogę, byłam zupełnie
unieruchomiona i trochę mi się
nudziło. Zaczęłam zaglądać na
internetowe strony rękodzielnicze. Pomyślałam, że też tak
potrafię. Sama się wszystkiego
nauczyłam − opowiada Jolanta
Miśkowicz.
Do stworzenia koszyka
potrzeba... gazet. Artystka
tnie je ma małe paski, zwija w
ruloniki i finezyjnie zaplata.
Czasami zajmuje jej to cały
dzień. Do koszyczka wkłada
kwiaty, oczywiście papierowe − czerwone i żółte róże,
tulipany. Na talerzach, butelkach i zegarach pani Jolanta
tworzy metodą decoupage
subtelne roślinne kompozy-

cje. Skąd czerpie
inspiracje?
− Czasem coś
mnie zachwyci.
Kwiat w ogrodzie
albo obrazek w
k siążce − opowiada artystka.
Pomysł na
wystawę podsunęły panie pracujące w bibliotece
w O r nontow icach. Dzięki tej
inicjatywie pani
Jolanta mogła podzielić się
z innymi swoją twórczością.
Pokazać, że każdy potrafi
zmienić stare gazety w pęki
czerwonych róż. Wystawa z rodzimej miejscowości artystki
przywędrowała do Knurowa.
Jak podkreśla, kierownik MBP
Brygida Dreślińska, cieszy się
wielkim powodzeniem.
− Na wystawę przychodzą
nawet przedszkolaki. Każdy
znajdzie coś dla siebie. Wśród
zwiedzających − zaskoczenie,
że takie cuda można stworzyć
z kawałków papieru − mówi

informacja

Foto: Justyna Bajko

Ręcznie plecione kosze z papierowej wikliny, fantazyjnie
ozdobione butelki metodą decoupage i tysiące papierowych
kwiatów − tym zaskakuje zwiedzających wystawa prac
Jolanty Miśkowicz w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Knurowie

kierownik MBP.
Jolanta Miśkowicz tworzy na różne okazje, komunie, śluby, urodziny. Świat
z papieru zachw yca swoją
nieoczywistością i dziwi, że
pięk no niekoniecznie powstaje ze szlachetnych materiałów.

jb

Wystawa prac Jolanty Miśkowicz w MBP w Knurowie potrwa do 15 czerwca,
potem b ę dzie ją można
zobaczyć w Domu Kultury
w Szczygłowicach. Wstęp
bezpłatny

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 ukaza-

nia się numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 20/2012

brzm ia ło: „ Ma ś l ank a ”.
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Ewelina Piguła.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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31.05.2012 r.
CZWARTEK
Wichrowe wzgórza
− godz.17.30
Battleship: bitwa o Ziemię
− godz.19.45
1-4.06.2012 r.
PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK
Kot w butach − godz. 16.00
Wszystkie odloty Cheyenn’a
− godz. 17.45
Hell − godz. 20.00
5.06.2012 r.
WTOREK
Kot w butach
− godz. 15.00
Wszystkie odloty Cheyenn’a
− godz. 19.30
6.06.2012 r.
ŚRODA
Kot w butach − godz. 16.00
Wszystkie odloty Cheyenn’a
− godz. 17.45
Hell − godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

20-23/12

Dwupokojowe w Centrum, spr zedam.
ht t p: // w w w.ni e r u c h o m o s c ik nur ow.p l /
tel. 501 533 977
22/12

K nurów, spr zedam dom. ht tp: // w w w.
as.silesia.pl/ tel. 512 393 052

22/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m , parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do w ynajęcia. Media, parking.
Tel. 32 236 03 34, 505 701 587
2

Komunie, urodziny, stypy, catering, korytka.
Pilchowice. Tel. 664 981 205, 795 456 584

22-25/12

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

1-51/52/12

21-22/12

Mieszkanie własnościowe M-2 w Knurowie sprzedam lub zamienię na M-3.
Tel. 32 231 60 43

19-22/12

Nowy szereg, ok. Intermarche. Sprzedam. http://www.nieruchomosciknurow.pl/
tel. 501 533 977

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

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. knurow@as.silesia.pl tel. 32 337
00 22 , 501 533 977
22/12

Spr zedam 3 -pokojowe mieszkanie, 60 m 2, ul. Kosmonautów, III piętro.
Tel. 661 633 231

20-24/12

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569

15-44/12

22-24/12

Remonty od A do Z, wykańczanie wnętrz.
Tel. 517 517 140

22-23/12

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
Brukarstwo, chodniki, tarasy. Tanio i solidnie. Tel. 509 933 604

20-22/12

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

1-48/12

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

16-22/12

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

1/12-odw.

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

21-26/12

Szybka pożyczka bez BIKu, również na działalność gospodarczą. Tel. 508 947 340
18-22/12

Transpor t, pr zeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521
1-25/12

Spr zedam dom 320 m 2 , działka 150 0
m2 w Knurowie, w dobrej cenie.
Tel. 512 292 478
21-25/12

Sprzedam dwa mieszkania: Szczygłowice
- 43 m2; Knurów, os. 1000-lecia - 48 m2.
Tel. 502 140 556
21-22/12

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

Praca dla młodzieży! Chcesz dorobić
ok.300 zł – zostań konsultantem Oriflame.
Tel. 513 060 381

22/12

Zatrudnię emeryta, rencistę do produkcji-regeneracji palet. Stanica. Tel. 602 159 203

22/12

Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem do
Salonu Fryzjerskiego w Knurowie. Tel.
783 294 008

20-23/12

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

16-odw.

Zatrudnię panią do opieki nad małym dzieckiem. Tel. 500 714 305

20-22/12

DAM PRACĘ
Niezależny dyrektor Oriflame poszukuje
kandydatów na managerów. Zadzwoń i
umów się na spotkanie. Tel. 535 605 995

22/12

Sprzedam kawalerkę. http://www.as.silesia.
pl/. tel. 512 393 052

22/12

Sprzedam kawalerkę. Tel. 728 946 697

22-23/12

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 501 686 440
20-23/12

Sprzedam mieszkanie M-3, II piętro na
Mieszka I-go i działkę rekreacyjną w Gierałtowicach na Ogrodowej. Tel. 503 697 712

1/12-odw.

22-23/12

Sprzedam mieszkanie M-3, os. WP w
Knurowie, V piętro, winda, kwadratowa
kuchnia, duży balkon, po remoncie. Cena
do negocjacji. Tel. 500 714 305

21-23/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

Szczygłowice. Dwupokojowe sprzedam.
http://www.as.silesia.pl/ tel. 512 393 052

1/12-odw.

22/12

Dachy, ciesielstwo, dekarstwo, papy termozgrzewalne, gont, blachy. Profesjonalna
firma z tradycjami. Tel. 693 197 539
22-25/12

19-43/12

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

22/12

Atrakcyjna pożyczka bez BIK od 1000 zł
do 6000 zł. Minimum formalności. Tel.
698 036 547

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666

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

ZDROWIE I URODA

1/12-odw.

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

inFormacJa
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 11/GD/12 nieruchomości gruntowej położonej
w Knurowie przy ul. Kościuszki przewidzianej do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

inFormacJa

9/12-odw.

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 25.05.2012 r.
do 14.06.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - pięć części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200
6-26/12

MOTORYZACJA
LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Docieplenie budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

20-26/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl
1/12-odw.

Kupię Matiza, Corsę, Punto, Fiestę, Polo
i inne, stan obojętny. Tel. 507 572 625

22/12

14-22/12

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

Skup samochodów p ł acimy gotówką.
Tel. 0 607 566 006

Do wynajęcia kawalerka, Czerwionka-Leszczyny, os. Manchatan. Tel. 514 482 494

21-23/12

Do wynajęcia mieszkanie 70 m 2, c.o. 24
h, nowe okna, łazienka, cegła – czynsz
umiarkowany. Tel. 601 771 672
21-23/12

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

21-40/12

2

1/12-odw.

21-26/12

Do wynajęcia mieszkanie 70 m2, c.o. 24 h,
nowe okna, łazienka, cegła, czynsz umiarkowany. Tel. 601 771 672

19-23/12

14-22/12

Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie w
Knurowie. Tel. 785 549 221

20-23/12

Gładzie, hydraulika, malowanie, panele,
remonty. Tel. 501 815 416. www.fedax.pl

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

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

Wójt Gminy Gierałtowice działając na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje o zamieszczeniu na stronie www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty
48 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Termin wywieszenia wykazu od 25.05.2012 r. do 14.06.2012 r.

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

20-22/12

Emerytka szuka pracy – sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

20-22/12

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

7-22/12

22/12

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

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

Szukam pracy – m ę żc z y zna, lat 4 0.
Tel. 32 235 12 43

21-26/12

inFormacJa

1/12-odw.

1/12-odw.
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Rekord i mistrzostwo
Polski Pauliny Mularczyk

„Dinozaury”
i szpadzistki
Foto: archiwum UKS

Knurów, a konkretne Uczniowski Klub Sportowy Eugen
ma kolejnych medalistów mistrzostw Polski. Na majowym
czempionacie juniorek i juniorów do lat 16 i 18, podopieczni
Eugeniusza Mehlicha wywalczyli aż 12 krążków. Ze złotem
i rekordem Polski w kategorii
do lat 18 wróciła do Knurowa
Paulina Mularczyk, która wycisnęła sztangę ważącą 40 kg.
– Byłam bardzo dobrze przygotowana i zdecydowana na
walkę o najwyższe cele – mówi
zawodniczka. – Plany udało
się zrealizować bez większego
trudu więc jestem bardzo zadowolona, tym bardziej, że wysoka forma przyszła tuż przed
mistrzostwami świata.
Paulina Mularczyk startowała w kategorii do 43 kg,
natomiast jej klubowa kole-

Foto: archiwum UKS

Oni zdobyli dla UKS Eugen tuzin medali Mistrzostw
Polski Juniorek i Juniorów do lat 16 i 18

Mistrzynie Polski (stoją od lewej): Emilia Flis, Paulina
Mularczyk, Dorota Tomaszewska i Katarzyna Polak

żanka Emilia Flis startując w
kategorii 47 kg wywalczyła
złoto zarówno do lat 16, jak i
18. Jej wynik to 42,5 kg.
Swoje pierwsze złoto zdobyła z kolei Dorota Tomaszewska (kat. 63 kg), która pełniła
również funkcję kierownika
drużyny. Jej wynik to 45 kg.
– Trenuję od ponad dwóch lat
i chociaż byłam medalistką
mistrzostw Polski to jednak po
raz pierwszy miałam okazję
poczuć „smak” złota – cieszy
się. – Zdobycie mistrzostwa
Polski jest potwierdzeniem, że
wielomiesięczne, ciężkie i systematyczne zajęcia nie poszły
na marne.
Swój medal i tytuł mistrzowski dedykuję swojej mamie Danucie.
Kolejne złote medale stały
się własnością Katarzyny Polak (kat. 84 kg, wynik – 37,5
kg) i Krzysztofa Klimasary
(kat. 93 kg, wynik – 90 kg).
- Do udanych swój start
może zaliczyć utalentowana

Nikola Zaborowska, która w
kategorii 63 kg stoczyła pasjonujący pojedynek ze wspomnianą Dorotą Tomaszewską
– relacjonuje szkoleniowiec
Eugeniusz Mehlich. – Nikola
przegrała ze swoją koleżanką
minimalnie i wywalczyła tytuły wicemistrzowskie w dwóch
kategoriach, do lat 16 i 18.
Wicemistrzostwo Polski
zdobyła również Natalia Mikucka (wynik – 50 kg) i debiutant Krystian Majdziński
(wynik – 70 kg).
Na najniższym stopniu podium stanęli: Karolina Szczot
(wynik – 40 kg) oraz kolejny
debiutant – Filip Piwowarczyk
(wynik – 47,5 kg).
UKS Eugen reprezentowali
też: Adam Przydatek (4. miejsce w kat. 59 kg, wynik – 55
kg), Dominik Korzeniewski
(6. miejsce w kat. 66 kg, wynik
– 80 kg), Tomasz Tomaszewski
(6. miejsce w kat. 83 kg, wynik
– 77,5 kg), Remigiusz Szymik
(7. miejsce w kat. 66 kg, wynik

– 75 kg), Patryk Ludwiczak (7.
miejsce w kat. 74 kg, wynik
– 87,5 kg) oraz Marcin Sobolew (9. miejsce w kat. 74 kg,
wynik – 72,5 kg).
- Już po raz drugi zawodniczki i zawodnicy startowali
w nowej formie rywalizacji,
a więc bez sprzętu wspomagającego i zabezpieczającego
– zauważa trener Eugeniusz
Mehlich. – Zawody były też
objęte kontrolą antydopingową, co jest ważnym elementem troski dorosłych o
z drow ie na sz ego młodego
pokolenia.
Dobre wyniki w klasyfikacji indywidualnej przełożyły
się oczywiście na sukces drużynowy. Dziewczęta z Knurowa zostały mistrzyniami
Polski w kategorii juniorek do
lat 18, natomiast w kategorii
do lat 16 zajęły trzecie miej-

Już w najbliższą sobotę
(2 czerwca) odbędzie się w
naszym mieście tradycyjny
turniej szermierczy, który od
kilku lat organizowany jest
przez Andrzeja Michalewicza
z okazji Dni Knurowa. Tym
razem turniejowa rywalizacja
odbędzie się w auli Miejskiego
Gimnazjum nr 3.
- To turniej bardzo ważny
dla mnie z kilku powodów –
mówi organizator, Andrzej
Michalewicz. - 2 czerwca zakończą występy w tym turnieju
dziewczyny z rocznika 1993.
Jest to rok urodzenia także
mojej córki Pauliny, która była
„iskrą” powodującą moje zaangażowanie w organizację
turnieju w Knurowie. Tak się
fajnie składa, że udział w turnieju zakończy w auli szkoły,
której jest absolwentką. Na
pewno wraz z fechmistrzem
Maciejem Chudzikiewiczem

podziękujemy Paulinie, że
dzięki jej pasji stworzyliśmy
fajny turniej i pokazujemy
młodzieży, szczególnie dziewczętom z Knurowa, że jest to
piękny sport.
Należy dodać, że w naszym
turnieju startowały i wygrywały zawodniczki, które dzisiaj są
w kadrze Polski: Jagoda Zagała, Blanka Błach czy Karolina
Mrochem.
Od przyszłego sezonu turniej zostanie wpisany, jako turniej kwalifikacyjny dla dzieci
11- i 13-letnich, a w tym roku
dodaliśmy turniej „dinozaurów”, w którym wystartują
zawodnicy, którzy szermierkę
uprawiają dla podtrzymania
sportowej formy i sylwetki, a
także zdrowia.
Początek sobotniego turnieju o godzinie 10.00 (szczegóły na plakacie poniżej).
PiSk

informacja

sce. Na „pudle” w klasyfikacji
zespołowej stanęli też chłopcy
w kategorii do lat 16, plasując
się na drugim miejscu (w kategorii do 18 lat męska drużyna
Eugena zajęła 4. miejsce).
- Osiągnięte medale i tytuły
sprawiają, że wyjazd na mistrzostwa Polski należy ocenić
bardzo wysoko – mówi Łukasz
Przybył, członek Zarządu UKS
Eugen. – Wiele radości dały
nam udane debiuty naszych
reprezentantów, którzy od razu
sięgnęli po cenne sukcesy.
- Dopowiem, że dla mnie
dużą niespodzianką było zdobycie tytułu drużynowego wicemistrza Polski przez juniorów
do lat 16 – zauważa Eugeniusz
Mehlich. – To znak, że warto
zapamiętać takie nazwiska,
jak: Filip Piwowarczyk, Adam
Przydatek, Krystian Majdziński czy Krzysztof Klimasara.
Piotr Skorupa

z biegowych tras

Medaliści Mistrzostw Polski (stoją od lewej): Krystian
Majdziński, Krzysztof Klimasara i Filip Piwowarczyk

Krzysztof Dziadek z knurowskiego klubu biegacza Endurance Solidarni wystąpił w piątej edycji jejkowickiego marszobiegu na 3 km. Na pokonanie trasy zawodnik potrzebował
12 minut i 40 sekund, co dało mu czwarte miejsce w kategorii
wiekowej i szóste w klasyfikacji open.
Z kolei Elżbieta Lewicka z Amatorskiego Klubu Biegacza wygrała kategorię open w chorzowskim biegu ulicznym na 5 km.
W Gliwicach można było spotkać prezesa AKB - Czesława
Nowaka, który uczestniczył w biegu przełajowym na 5 km.
Jego czas: 21.45.

PiSk
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sport

Czterech
zawodników
– cztery medale
Czterech zawodnik knurowskiego Fight Clubu wzięło
udział w katowickich Otwartych Mistrzostwach Śląska Juniorów i Seniorów w K1 Rules.
- Do turnieju przystąpiło
niespełna 60 zawodników i
trzeba go uznać za udany i
stojący na wysokim poziomie
zarówno organizacyjnym, jak
i sportowym – relacjonuje
trener Grzegorz Sobierajski.
- W zawodach nie zabrakło
medalistów tegorocznych Mistrzostw Polski w K-1 czy Low
Kick, a turniej obfitował w
zacięte pojedynki.
Mistrzostwo Śląska seniorów w y walczył w ychowanek Fight Clubu Knurów
– Adam Miętus (kat. 67 kg).
– Adam stoczył dwa trudne
informacja

pojedynki. W walce półfinałowej jednogłośnie na punkty pokonał zawodnika UKS
Relaks Skarżysko Kamienna,
Artura Kasprzyka, a w walce
finałowej wypunktował reprezentanta Extreme Fighters
Wrocław, Krzysztofa Matuszkiewicza – kontynuuje knurowski szkoleniowiec.
Tytuł wicemistrzyni Śląsk a s en iorek w y wa lcz yła
Anna Cora (kat. 56 kg), która
w f i na łowej wa lce u leg ła
mistrzyni Europy w Kickbox ing u - A ngelice Kosut z
UKS Relaks Skarżysko Kamienna.
W juniorach młodszych
Krzysztof Cziura (kat. do
63,5 kg) – zdaniem członków
knurowskiej ekipy - doznał

kontrowersyjnej porażki z
Markiem Durakiem (Pitbull
Milicz) i zakończył udział w
turnieju na drugim miejscu.
Po półf ina łowej wa lce
z t u r n iejem poż eg na ł się
Dominik Szymański (junior
młodszy, kat. 71 kg). Knuro-

wianin przegrał z Mateuszem
Kucharskim (Beskid Dragon)
i zajął trzecie miejsce.
Fight Club z czterema medalami zajął piąte miejsce w
klasyfikacji drużynowej.
PiSk

Stracili pozycję
wicelidera
W ostatnich dwóch meczach Concordia wywalczyła
tylko jeden punkt i straciła
pozycję wicelidera grupy I.
Knurowian wyprzedził Krupiński Suszec, jednak pamiętać należy o tym, że Concordia traci do lidera tylko trzy
punkty. Strata nie jest nie do
Wyniki 27. kolejki
grupa I

Bogumiła Kondzielnik (w środku) wygrała bieg na 10 km

Urodzinowy
prezent
Przed k ilkoma dniami
swoje 61. urodziny obchodził trener biegaczy Sokoła
– Marek Lewczuk. – I muszę przyznać, że miły prezent
zrobił mi Kamil Klonowski,
który wystartował w mityngu
lekkoatletycznym PZLA w
Mysłowicach – mówi solenizant. – Kamil w biegu na 800
metrów uzyskał czas 1.54.40,
a to oznacza, że pobił swój
rekord życiowy i jednocześnie
mój najlepszy wynik.
Kamil Klonowski w swojej
serii zajął trzecie miejsce.
Powody do zadowolenia
po swoim ostatnim starcie ma
również Bogumiła Kondzielnik, która wygrała kategorię
open w 10-kilometrowym biegu w Strzebiniu (czas: 46.18).
Wśród mężczyzn trzeci
był Arkadiusz Połeć (35.26),
czwa r t y - Piot r Bieli ńsk i
(35.45), ósmy - Rafał Gałuszka
(37.42), a dwunasty - Michał
Bziukiewicz (38.58).
„Sokoły” brały też udział w
cyklu imprez „Polska Biega”. W
Ornontowicach, w biegu na 1
km pierwsze miejsce zajął Ka-

mil Danowski, na 1500 metrów
czwarty był Maciej Wtorkowski,
a na 3 kilometry drugie miejsce
zajął Michał Bziukiewicz.
PiSk

KLASA B
grupa I
Wyniki 19. kolejki
Sośnica Gliwice - Victoria Pilchowice 5:1, Piast Pawłów - KS
Bojków 1:0, Naprzód Świbie
- Naprzód Żernica 1:3, Start
Przezchlebie - Leśnik Łącza
1:1, Ruch Kozłów - Pogoń Ziemięcice 1:0, Olimpia Pławniowice - Orzeł Paczyna 5:3.
1. Kozłów
2. Ziemięcice
3. Żernica
4. Świbie
5. Sośnica
6. Pławniowice
7. Pawłów
8. Łącza
9. Przezchlebie
10. Pilchowice
11. Paczyna
12. Bojków

45 pkt
41
40
40
36
33
25
21
15
13
9
7

KLASA B
grupa II
Wyniki 19. kolejki
Tempo II Paniówki - Orzeł
Stanica 2:3, Start Kleszczów
- Drama Kamieniec 7:0, Quo
Vadis Makoszowy - Młodość
Rudno 1:1, Naprzód Łubie
- LKS 45 Bujaków 0:4, Walka
Makoszowy - Korona Bargłówka 2:2, Kłodnica Gliwice
- UKS Biskupice 6:1.
1. Kleszczów
2. Stanica
3. Kłodnica
4. Rudno
5. Bargłówka
6. Walka
7. Quo Vadis
8. Bujaków
9. Paniówki II
10. Biskupice
11. Łubie
12. Kamieniec

14

KLASA OKRĘGOWA

46 pkt
43
39
36
33
26
25
24
20
19
9
6

Concordia - Unia Bieruń Stary 1:1
bramka dla Concordii: Kupis
(78’ – głową)
Concordia: Krasoń, Wieliczko, Paśnicki 46’ Gołębiowski,
Mikulski, Gałach 58’ Kraska,
Jaroszewski, Kempa, Salwa,
Żyrkowski, Kupis, Grzegorzyca 74’ Modrzyński.
Sokół Wola - LKS Bełk 1:2,
Ogrodnik Cielmice - Śląsk
Świętochłowice 2:2, MKS
Lędziny - Rozwój II Katowice
2:0, Czarni Piasek - Krupiński
Suszec 1:2, GKS II Katowice
- Pogoń Imielin 2:2, Unia
Kosztowy - Orzeł Mokre 6:0,
Stal Chełm Śląski - Sokół
Orzesze 0:3 (vo).
1. GKS II
2. Krupiński
3. Concordia
4. Bełk
5. Bieruń Stary
6. Lędziny
7. Kosztowy
8. Imielin
9. Rozwój II
10. Wola
11. Piasek
12. Mokre
13. Orzesze
14. Śląsk
15. Ogrodnik
16. Stal

62 pkt
61
59
50
48
43
43
42
41
34
32
31
26
21
18
10

odrobienia, jednak do końca
sezonu pozostały już tylko
trzy kolejki.
Zadyszkę złapała też Jedność Przyszowice. Lider grupy IV w czterech ostatnich
meczach wywalczył tylko trzy
punkty, jednak w dalszym
ciągu jest najbliższy zgarnięcia premii sezonu w postaci
awansu do IV ligi. Przyszowiczanie wyprzedzają drugą
w tabeli Fortunę Gliwice o
pięć „oczek” więc do pełni
szczęścia brakuje już naprawdę niewiele.

Piotr Skorupa

Wyniki 27. kolejki
grupa IV
Ruch II Radzionków - Jedność
Przyszowice 2:2, ŁTS Łabędy
- Tarnowiczanka Stare Tarnowice 1:0, Płomień Połomia
- Tempo Paniówki 0:3, Carbo
Gliwice - MKS Kończyce 3:3,
Piast II Gliwice - Gwarek
Zabrze 1:0, Polonia II Bytom KS 94 Rachowice 3:0, Silesia
Miechowice - Sparta Zabrze
1:1, Orzeł Miedary - Fortuna
Gliwice 0:0.
1. Przyszowice
2. Fortuna
3. Paniówki
4. Gwarek
5. Piast II
6. Kończyce
7. Miedary
8. Rachowice
9. Polonia II
10. Łabędy
11. Miechowice
12. Ruch II
13. Tarnowiczanka
14. Połomia
15. Sparta
16. Carbo

56 pkt
51
49
44
42
41
38
34
33
33
30
30
29
28
27
24

KLASA A Podokręg Zabrze
Wyniki 26. kolejki
Wilki Wilcza - MKS Zaborze
1:2, Górnik II Zabrze - Społem Zabrze 2:0, Zryw Radonia - LKS 35 Gierałtowice
7:0, Stal Zabrze - Gwiazda
Chudów 4:1, Orły Bojszów Przyszłość II Ciochowice 1:0,
Sokół Łany Wielkie - Amator
Rudziniec 2:2, Czarni Pyskowice - Tęcza Wielowieś 1:1,
Zamkowiec Toszek - MKS II
Kończyce 0:3.

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

Górnik II
Wielowieś
Pyskowice
Zaborze
Ciochowice II
Wilcza
Bojszów
Toszek
Chudów
Rudziniec
Społem
Stal
Kończyce II
Gierałtowice
Radonia
Sokół

62 pkt
54
54
54
47
38
36
33
31
28
28
28
26
24
23
18

1. Ruda Śląska
2. Goczałkowice
3. Tychy
4. Żernica
5. Katowice
6. Świętochłowice
7. Zabrze II
8. Sosnowiec II
9. Gamów

37 pkt
35
26
19
16
14
13
11
9

3 liga kobiet
- grupa śląska
Wyniki 15 kolejki:
Naprzód Żernica - KKS Zabrze II 2:1, Gwiazda Ruda
Śląska - LKS Goczałkowice
Zdrój 2:1, Czarni II Sosnowiec - Polonia Tychy 2:4, UKS
Gamów - FC AZS AWF Katowice III 3:0 (vo), UKS Tygryski
Świętochłowice – pauza.
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Alicja Idzikowska kilka razy stawała na najwyższym
stopniu podium

Pływanie

Pod dyktando
Alicji i Damiana

K nu rowsk a pł y wa l nia
„aQuaRelax” była miejscem
rozgrywania Mistrzostw Śląska 10-latków. Gospodarze
– reprezentanci Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice –
imponowali przede wszystkim
za sprawą Alicji Idzikowskiej i
Damiana Goduli. Alicja zwyciężała na kilku dystansach,
pozostawiając rywalki daleko
z tyłu. Jej przewaga sięgała
niekiedy kilkunastu, a nawet
dwudziestu kilku sekund!
Młoda zawodniczka była najlepsza na 50 metrów stylem
motylkowym (9 sekund przewagi), 200 metrów stylem
dowolnym (ponad 22 sekundy
przewagi), 50 metrów stylem
grzbietowym (niespełna 5 sekund przewagi) i 100 metrów
stylem zmiennym (ponad 11
sekund przewagi).
- To duży sukces Alicji,
która w treningach ogólnorozwojowych uczestniczy ze starszymi koleżankami, wykonując pracę niezwykle sumiennie
i starannie – mówi kierownik
sekcji, Dariusz Brachaczek.
– Pod okiem trenera Sławomira Prędkiego Ala trenuje pięć
razy w tygodniu po 90 minut.
Alicja Idzikowska miała też
swój wkład w sukces szta-

fet. Knurowskie dziewczęta
zajmowały pierwsze miejsca
na 4x50 metrów stylem dowolnym (Maja Namysłowska,
Karolina Kaleta, Karolina
Szołtysek i Alicja Idzikowska)
oraz na 4x50 metrów stylem
zmiennym (Karolina Kaleta,
Alicja Idzikowska, Maja Namysłowska, Klaudia Siedlik).
Skoro jesteśmy przy sztafetach, warto odnotować drugie miejsce chłopięcej sztafety
4x50 metrów stylem zmiennym (Szymon Grzybowski,
Bartek Bieniek, Jakub Erfurt i
Damian Godula).
W rywalizacji indywidualnej drugim knurowskim
bohaterem – obok Alicji Idzikowskiej – był Damian Godula. Nie miał on sobie równych
na 50 m stylem motylkowym i
na 100 metrów stylem zmiennym, z kolei drugie miejsca
zajmował na 100 m stylem
grzbietowym i na 50 m stylem
grzbietowym.
- Damian jest uczniem
trzeciej klasy MSP-2 o profilu
pływackim, a nad jego przygotowaniem do zawodów pracują m.in. trenerzy Antonina
Kijas-Sienkiewicz i Andrzej
Wesołowski. Podziękowania
należą się również trenerowi

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 22 maja:
1. Emil Kasperek
2. Piotr Arent
3. Władysław Kogut
4. Bogdan Litwin
5. Antoni Malcherek
6. Józef Antończyk
7. Mieczysław Polok
8. Tadeusz Wodziczko
9. Adam Dudziński
10. Ginter Fabian
11. Stefan Wroblowski

- 2.438 pkt
- 2.166 pkt
- 2.006 pkt
- 2.002 pkt
- 1.939 pkt
- 1.835 pkt
- 1.772 pkt
- 1.756 pkt
- 1.732 pkt
- 1.677 pkt
- 1.654 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
- 26.191 pkt
2. Bernard Musiolik
- 24.737 pkt
3. Mieczysław Polok
- 24.173 pkt
4. Czesław Antończyk
- 23.888 pkt
5. Zdzisław Mral
- 23.797 pkt
6. Tadeusz Wodziczko
- 23.616 pkt
7. Dariusz Skowron
- 23.169 pkt
8. Jerzy Makselon
- 22.581 pkt
9. Piotr Palica
- 22.408 pkt
10. Józef Antończyk
- 22.377 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 5 czerwca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Pływanie

Cieszą
nie tylko
medale
Tomasz Sosna z Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice
wywalczył dwa medale Mistrzostw Śląska 11-latków w
Radlinie. Srebro zdobył na 100
metrów stylem motylkowym,
z kolei trzecie miejsce zajął na
50 metrów stylem dowolnym.
Kolejny sukces Tomka ucieszył sztab szkoleniowy i działaczy, jednak wiele pochwał zebrał
również Szymon Pawlik. – Szymon zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce i jak na razie jest
to dla niego największy sukces.
To z kolei dowodzi, że sumienna
praca na treningach daje gwarancję osiągania coraz lepszych
czasów. Bardzo się cieszę z jego
wyników – podkreśla Dariusz
Brachaczek, kierownik sekcji.
W Radlinie wystąpiły również
Klaudia Warmińska i Karolina
Kaletka.
PiSk

Pływanie

Brązowa
sztafeta
Trzecie miejsce sztafety
dziewcząt 4x100 metrów to
największy sukces pł y waków TKKF Szczygłowice w 4.
rundzie Ligi Śląskich Klubów
- rocznik 1999. Wspomniana
sztafeta wystąpiła w składzie:
Emilia Brachaczek, Katarzyna
Durczyńska, Kinga Kruszniewska i Paulina Bieniek.
W konkurencjach indywidualnych najwyższe – czwarte
– miejsce zajęła Katarzyna
Durczyńska na 50 metrów
stylem dowolnym.
Oprócz wspomnianych
dziewcząt w Tychach wystąpił
również Dominik Romanów.
PiSk

Boks

Pamiętają
o Leszku Błażyńskim
W Bytomiu odbył się siódmy bokserski turniej memoriałowy poświęcony pamięci
Leszka Błażyńskiego. Pięściarze rywalizowali w kategorii
kadet, junior i młodzieżowiec.
W każdej z wymienionych kategorii wystąpili reprezentanci
naszego regionu, a więc zawodnicy BKS Concordia Knurów i Gardy Gierałtowice.
Pierwsze miejsca wywalczyli:
- kadet Concordii - Daniel Sierotowicz (kat. 54 kg)
po wypunktowaniu Michała
Kupczuka (DKB Dąbrowa
Górnicza),
- młodzieżowiec BKS-u
Jacek Wyleżoł (kat. 60 kg) po
jednogłośnym zwycięstwie
z Niemcem Aydinem Hli i
wygranej w I rundzie przez
rsc z Łukaszem Mleczko (TS
Bytom),
- młodzieżowiec Gardy
Szymon Kosman (kat. 81 kg)
po pokonaniu w II rundzie
przez rsc Kajeta na Br yka
(Śląsk Ruda Śląska).
Wyższość rywali w walk ach f i na łow ych mu siel i
uznać:
- kadet Sebastian Szkatuła
(kat. 60 kg) z Concordii po
porażce 1:2 z Nahammedem
Cissoko (Holadia),
- junior Mateusz Rumin
z Gardy (kat. 81 kg) po półfinałowym zwycięstwie walkowerem z Marcinem Wawro

Foto: Jan Pluta

Grzegorzowi Skopkowi, który
przygotował Karolinę Kaletę
oraz Karolinę Szołtysek. Obie
poprawiły na tych zawodach
swoje rekordy życiowe – podkreśla Dariusz Brachaczek.
Ponadto w Mistrzostwach
Śląska 10-latków knurowską
sekcję reprezentowali: Zuzanna Maciejczak, Patrycja Kutek,
Kinga Jękner, Klaudia Siedlik,
Tomasz Gontarewicz, Adam
Lepiorz, Piotr Kopeć, Marek
Możdzierz, Patryk Łowicki.
Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice dziękuje za naszym pośrednictwem zastępcy
prezydenta Piotrowi Surówce,
dyrektorowi MOSiR-u Krzysztofowi Stolarkowi oraz kierownikowi obiektu „aQuaRelax”
Marcinowi Kasprzykowi za
udostępnienie pływalni i profesjonalne przygotowanie jej do
przeprowadzenia imprezy.

Młodzieżowiec BKS Concordii Jacek Wyleżoł odniósł
w Bytomiu dwie efektowne wygrane i został
najlepszym zawodnikiem w kategorii do 60 kg

(Śląsk Ruda Śląska) i finałowej
niejednogłośnej porażce z Arturem Gerzenem (Niemcy),
- młodzieżowiec Concordii Dawid Torzecki (kat. 64 kg)
po jednogłośnym zwycięstwie
półfinałowym z Martinem
Holiką (TS Bytom) i finałowej
porażce 1:2 z Niemcem Raspelem Nikiem.
Trzecie miejsca zajęli:
- młodzieżowiec Gardy
Sebastian Stuchlik (kat. 75 kg)

po półfinałowej porażce 1:2
z Samirem Szwanem (Szombierki Bytom),
- Łukasz Mieczkowsk i
(młodzieżowiec Gardy) po porażce 0:3 z Wojciechem Fliegierem (Szombierki Bytom).
Dodajmy, że w turnieju
wystąpiło niespełna stu zawodników z Czech, Niemiec,
Holandii, Ukrainy i Polski.
PiSk

Boks

Kolejny dobry występ
Klaudii Tomeckiej
Robert Kopytek był przed
laty podstawowym zawodnikiem pięściarskiej drużyny
Victorii Jaworzno, która o
prym w lidze i mistrzostwo
Polski walczyła z Concordią
Knurów. Po zakończeniu kariery Robert Kopytek szkolił swych następców, jednak
wskutek choroby przedwcześnie od nas odszedł. Działacze
z Jaworzna nie zapomnieli o
swym byłym zawodniku oraz
trenerze i organizują turniej
jego pamięci. Nie inaczej było
w tym miesiącu, a do rywalizacji przystąpili m.in. zawodnicy Gardy Gierałtowice.
Wysoki poziom „szermierki” na pięści zaprezentowała
Klaudia Tomecka, która zajęła
pierwsze miejsce w kategorii
do 57 kg. Zawodniczka Gardy w finałowym pojedynku
wypunktowała Annę Sondej
(Kleofas 06 Katowice).
Na trzecim miejscu sklasy f ikowani zosta li: Mateusz Rumin (junior, waga 81
kg), który w półfinale trafił

Foto: Garda Gierałtowice

Foto: SP TKKF

sport

Reprezentanci Gardy Gierałtowice na turniej
w Jaworznie

na Karola Krokosa (Boxing
Sokółka) i przegrał 0:3 oraz
Daw id Tom icz ek ( k ade t ,
waga 66 kg) po półfinałowej porażce 1:2 z Marcinem
Przepiórą (Tur Łódź).

Po ćwierćfinale z turniejem pożegnał się junior Bartłomiej Telinga (waga 81 kg),
przegrywając 0:2 z Błażejem
Lutką (RMKS Rybnik).

PiSk
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Foto: Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko

Tak jak Beamcioki przy ul. Dworcowej, stary
klasztor Zgormadzenia Sióstr Służebniczek,
cegielnia, szyb „Piotr”, tak i budynek, w którym
kiedyś mieściła się dyrekcja Zakładu Tworzyw
Sztucznych „Krywałd-Erg” przeszedł do historii...

Foto: Archiwum MG-3

To już historia

Szwedzkie wojaże
Knurów

Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie co roku
wyruszają na podbój Europy. Tym razem ścieżki zaprowadziły ich
na północ kontynentu. Od 28 kwietnia do 5 maja gimnazjaliści
odkrywali tajemnice z pozoru chłodnej Szwecji

Uczniowie z MG-3 zatrzymali
się w schronisku młodzieżowym
Brendang, znajdującym się na przedmieściach Sztokholmu. Już pierwszego dnia kraj Pippi Pończoszanki
zaskoczył knurowian defiladą z okazji
urodzin króla Szwecji Karola XVI Gustawa. Sam monarcha przechadzał się
po ulicach Sztokholmu, zadziwiając
przechodniów. Zwiedzanie przepięknego ratusza, miejsca gdzie co roku

Zaśpiewali dla mam
też Matką Pięknej Miłości. Oryginał był kiedyś w drewnianym
kościółku św. Wawrzyńca.
- Każde spotkanie z matką to
bogactwo wspomnień, uczuć i emocji,
a dziś te emocje pragną wzbudzić w
nas członkowie Calvi Cantores – zapowiadał koncert ksiądz proboszcz
Marek Kamieński.

Pomimo małego zainteresowania koncertem, Calvi Cantores wypełnili świątynię pięknym śpiewem.
Chórzyści zaprezentowali wysoki
poziom artystyczny, a utwory zadedykowali oczywiście wszystkim
mamom.

w terenie, zmalała bariera językowa,
a to bardzo pomogło w zawarciu
nowych przyjaźni − opowiada Iwona
Nachman, nauczycielka z MG-3.
Najdłuższym mostem w Europie,
łączącym Szwecję z Danią, gimnazjaliści przedostali się do Kopenhagi.
Odwiedzili syrenkę, zamek królewski, rozkwitające ogrody i dzielnicę
portową − Nyhawn.
Uczniowie z MG-3, zwiedzając Szwecję, połączyli przyjemne z
pożytecznym. Nie tylko odkrywali
północ Europy, ale także szlifowali
umiejętności językowe.
− Wbrew powszechnej opinii
Szwecja ugościła nas przepiękną, słoneczną pogodą, a sami Szwedzi przyjęli nas bardzo ciepło − podsumowuje
Iwona Nachman.
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W sobotni wieczór na miłośników muzyki chóralnej czekała
nie lada gratka. W kościele pw. św.
Antoniego w Kry wałdzie Męski
Zespół Wokalny Calvi Cantores
dał koncert z okazji Dnia Matki.
Miejsce wybrano nieprzypadkowo.
Wszak tam znajduje się replika
rzeźby Pięknej Madonny, zwanej

wręczane są literackie Nagrody Nobla,
stało się dla gimnazjalistów pretekstem do przypomnienia sylwetek również polskich nagrodzonych.
Sztokholm to miasto położone na
14 wyspach, z miejsca na miejsce knurowianie przemieszczali się... statkiem.
Następne dni upłynęły pod znakiem
Nocy Walpurgii (tradycji pożegnania
zimy) oraz zwiedzania skansenu, gdzie
umieszczono oryginalne budynki z
różnych stron Szwecji. Sporym przeżyciem była wizyta w szwedzkiej szkole.
− Nasza młodzież spotkała się
z ciepłym przyjęciem ze strony nauczycieli i uczniów. Wizytowaliśmy
zajęcia, mogliśmy zwiedzić sale lekcyjne oraz szkolną stołówkę. Dzięki
prowadzonym podczas wyjazdu
zajęciom edukacyjnym i zadaniom z
języka angielskiego organizowanym
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