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aktualności
knurów, LAski

Knurów

...za „niezwykły dar serca”. Jego
przejawem była ofiarność podczas
zbiórki zużytych telefonów. dzięki akcji
dzieci będą miały udane wakacje

Cztery dni po swoich 101 urodzinach zmarła
Zofia Kowol, najstarsza mieszkanka Knurowa

Zmarła najstarsza
knurowianka

niewidome dzieci
dziękują czytelnikom...
GLiwice

Foto: Archiwum TOnO

hey na
lotnisku

Dzięki Czytelnikom
wychowankowie
ośrodka będą mieć
ciekawe wakacje

Pomysł rzuciła Redakcja Audycji Informacyjnych „Panorama” w
Telewizji Polskiej S.A. Podchwycił
go Bogdan Leśniowski, znany knurowski maratończyk. Rozpropagował
akcję w Knurowie i okolicy. Idei przyklasnęły szkoły i parafie. Za naszym
pośrednictwem włączyli się Czytelnicy Przeglądu Lokalnego. Efekt: zbiór
ponad 700 telefonów.
Aparaty trafiły do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych im. Róży
Czackiej w Laskach koło Warszawy,
który następnie przekazał je firmie

utylizacyjnej. Za pozyskane w ten
sposób fundusze zostaną zorganizowane wakacje dla wychowanków
ośrodka.
- Prosimy o przekazanie wyrazów
wdzięczności wszystkim ofiarodawcom za wsparcie naszej działalności
– tymi słowy zwraca się do nas siostra
Leona Czech z Działu Darów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
A my spełniamy to życzenie, również
serdecznie dziękując Wam za udział
w akcji.
Redakcja

Knurów

kradzież ekspresowa,
oliwa sprawiedliwa
26-latek dość krótko napawał się
„sukcesem”. Pewnie tak potraktował
udany skok na jeden ze sklepów, skąd
skradł sprzęt rtv (konsolę do gier,
kamerę, laptop). 5 maja na ul. Lignozy złodzieja zatrzymali knurowscy
policjanci. Łupów nie udało się odzyskać, ale to kwestia czasu, tak jak
zatrzymanie innego śmiałka, który
w jedną noc ogołocił dwie piwnice w

W ramach imprezy juwenaliowej
IGRY 2012 na lotnisku w Gliwicach
pojawi się zespół Hey z charyzmatyczną wokalistką Kasią Nosowską. Oprócz
szczecińskiej grupy wystąpią zespoły:
Letni Chamski Podryw, Giflof oraz
Kontrust. Przed koncertem ulicami
miasta przejdzie kolorowy korowód
gliwickich studentów. Impreza rozpocznie się 17 maja około godz. 20.

rYBnIK

Nie zapomnij

kraina
łagodności

22 maja o godz. 19 w „Koncercie
na Ogrodowej” wystąpi poeta Adam
Ziemianin wraz z zespołem Chwila
Nieuwagi. Grupa łączy muzykę z
kręgu tzw. krainy łagodności z folklorem górnośląskim, tworząc dziwną,
hipnotyzującą mieszankę folku, jazzu
i poezji. Koncert w Rybnickim Centrum Kultury. Bilety w cenie 30 zł do
nabycia w kasie RCK.

PiLchowice

/g/

Poszukiwani

Policja poszukuje dwóch mężczyzn, którzy 6 maja na pilchowickim rynku grozili gliwiczaninowi najpierw pobiciem, a później
śmiercią.

/g/
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P Y TA nIE

Knurów

części w cenie

Pomysłów na to, skąd wziąć metalowe części,
złodziejom nie brakuje. Tylko w ostatnim
tygodniu policjanci zatrzymali czterech
mieszkańców powiatu gliwickiego, którzy
włamali się do budynku maszynowni, skąd
zamierzali ukraść przewody elektryczne
Do zatrzymania niedoszłych
złodziei doszło o godz. 11.00 przy
ul. 1 Maja. 38-, 36-, 25- oraz 21-latek
włamali się do maszynowni. Na tym
poprzestali, ponieważ kradzież przewodów udaremnili im knurowscy
stróże prawa. W przeciwnym wypadku straty byłyby większe. Stanęło
na 4 tys. zł.
Takiego szczęścia nie miała Kopalnia Węgla Kamiennego „KnurówSzczygłowice” Ruch Szczygłowice. W
ubiegły czwartek ktoś odgiął blachę
2

Czy popiera Pan protest y
Związku Zawodowego „Solidarność”?

w jej przepompowni przy al. Piastów.
Mężczyzna ogołocił pomieszczenie z
wyposażenia wartego 2,5 tys. zł.
W kolizję z prawem weszli dwaj
knurowianie (29- i 19-latek), którzy,
na szczęście, odpowiedzą za swój
czyn. W poniedziałek (14 maja)
zatrzymała ich knurowska policja.
Mężczyźni połasili się na elementy
zawieszenia samochodu ciężarowego,
zaparkowanego przy ul. Zwycięstwa.
Łup miał wartość 1000 zł.
/g/

/b/
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jb

jb

bloku przy ul. Lotników.
Nie pogardził starą maszynką
do krojenia mięsa, ani ekspresem do
kawy (właściciel oszacował starty na
50 zł). Atrakcyjniejszy towar czekał
na niego w drugiej z piwnic. Stamtąd
wyniósł młot udarowy, szlifierkę i
wyżynarkę. Sprzęt wart jest 3 tys. zł.

Pani Zofia urodziła się 5 maja 1911
roku w Pilchowicach. Była najmłodszą z
jedenaściorga rodzeństwa. Mając 22 lata
wyszła za mąż za Józefa Kowola. Małżonkowie zamieszkali w Knurowie przy
ul. Matejki. Tu też pani Zofia spędziła
prawie 90 lat. Przez ten czas doczekała
się 2 dzieci, 6 wnuków, 13 prawnuków i
5 praprawnuków (najmłodsza w rodzinie
praprawnuczka Alicja urodziła się w
tym roku).
101. urodziny pani Zofia obchodziła
w pierwszą sobotę maja. Cztery dni później odeszła na zawsze...

Adam Krawczyk z Knurowa:
Uważam, że „Solidarność” słusznie protestuje. Niech się tam w
Warszawie cieszą, że tak łagodnie, kiedyś protesty był znacznie
ostrzejsze. Czy to przyniesie jakiś
skutek? Nie sądzę. Już w wielu
krajach podniesiono wiek emerytalny i na nic zdał się sprzeciw
związków zawodowych. Ja jestem
zdecydowanym przeciwnikiem reformy. Zamiast pozwolić ludziom
po 60. cieszyć się dobrobytem, to,
często schorowanych, wyśle się do
ich pracy.
Not. jb

PiLchowice

fałszywy
podpis

17 V – Mię dzy nar
odo wy Dz ień
Telekomunikacji
18 V – Mię dzy nar
odowy Dz ień
Muzeów
21 V – Światowy Dzi
eń Rozwoju
Kulturalnego, Dzień
Kosmosu
22 V – Dz ień Pra
w Zw ier ząt ,
Dzień Pac-Mana

ZABrZE

tarzan

śpiewająco

Musical „Tarzan” to jedno największych przedsięwzięć tego typu
w Polsce. Na jednej scenie pojawią
się śpiewający aktorzy, grypy akrobatyczne i gimnastyczne oraz tancerze.
Ewolucje na linach, skomplikowane
salta i piękna muzyka Phila Collinsa
− to wszystko już 19 maja o godz. 19
i 20 maja o godz. 17 na scenie Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu. W jednej
z głównych ról knurowianin − Bartek
Kaszuba. Bilety od 20 do 60 zł do
nabycia w DMiT w Zabrzu.

Domokrążcy prześcigają się w
pomysłach jak swoich potencjalnych
k lientów nabić w przysłowiową
butelkę. Wielokrotnie na naszych łamach opisywaliśmy historie oszukanych przez przedstawicieli telewizji
cyfrowej i metody, jakimi posługują
się akwizytorzy.
Do cyklu dołączamy przypadek
mieszkanki Pilchowic, którą w marcu odwiedził mężczyzna podający
się za pracownika Telekomunikacji
Polskiej. Przedstawił jej ofertę i na
tym sprawa miałaby swój koniec,
gdyby miesiąc później kobieta nie
zdała sobie sprawy, że mężczyzna
sfałszował jej podpis na umowie.
Sprawę zgłosiła policji.
/g/

jb

Knurów

co wiesz
o narnii?

Międzyszkolny Konkurs „W
świecie Narnii” organizowany jest
już po raz trzeci. Tegoroczna edycja
odbyła się w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3 w Knurowie. Konkurs
przygotowała i poprowadziła Emila
Błaszczyk. Uczniowie indywidualnie
i zbiorowo zmagali się z pytaniami
dotyczącymi piątej i szóstej części
książek o Narnii. Szans przeciwnikom nie dały dzieci z „Siódemki”,
wygrywając cały konkurs. W swoich
kategoriach wiekowych na najwyższym stopniu podium stanęli: Daria
Stawinoga z MSP-7, Krzysztof Serafin z MSP-7 i Magdalena Majewska
z MSP-1. Konkurs zorganizowała
MSP-3 przy współudziale Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
Oprac. jb

wAżne

Gdzie jest
rocky?

To pytanie zadają sobie od 4 maja
właściciele yorka. 8-letni pies zginął
w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.
Ma czarno-brązowe umaszczenie.
Wszelkie informacje na temat czworonoga można kierować pod numery
telefonów: 32 236 89 45 , 609 643 793
lub 603 108 866. Dla uczciwego znalazcy przewidziano nagrodę.
/g/
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rozmaitości
Knurów

Foto: KMP Gliwice

Jak sprawdzić dzień po zakrapianej imprezie czy możemy
zasiąść za kierownicę? - Teoretycznie iść na policję
i przebadać się alkomatem. Niestety, nasza policja
niechętnie udostępnia możliwość przebadania się takim
urządzeniem - zwraca uwagę pan Marcin z Knurowa

Wbrew pozorom nie brak chętnych, którzy chcą się upewnić, czy
moga usiąść za kółkiem...

W sobotę (5 maja) był na zabawie,
gdzie spożywał alkohol. Następnego
dnia musiał niespodziewanie zasiąść
za kółkiem. Nie chciał ryzykować,
dlatego najpierw poszedł do Komisariatu Policji przebadać się alkomatem.
- Niestety, oficer dyżurny odmówił
badania twierdząc, że nie ma do tego
ludzi. Obok niego było jeszcze dwóch
innych policjantów. Dyżurny skiero-

wał mnie do Straży Miejskiej. Nasuwa
się pytanie: od czego są takie urządzenia w knurowskim komisariacie?
- zastanawia się pan Marcin.
Pytanie uzasadnione tym bardziej, kiedy przytoczymy policyjne
statystyk i z długiego majowego
weekendu. Policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymali
na terenie powiatu 29 nietrzeźwych

Ważne

Kto go zna?

Policja poszukuje mężczyznę z portretu
pamięciowego, który w niedzielę skradł
z jednego z mieszkań 10 tys. zł

Wbrew pozorom to nie była
kradzież „na wnuczka”. W niedzielę do jednego z mieszkań
zapukał szczupły mężczyzna w
wieku 25-30 lat. - Przyszedł po
prośbie, skorzystał z okazji i okradł
knurowianina, który okazał mu
wcześniej dobre serce - opowiada
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach komisarz
Marek Słomski.
Poszkodowany opisał ze szczegółami rysopis złodzieja, dzięki

czemu udało się sporządzić portret
pamięciowy.
Szczupły mężczyzna wzrostu
około 170 cm, z owalną twarzą i
śniadą cerą ma ciemne, krótkie
włosy zaczesane na bok. Ubrany
był w polar z kapturem koloru granatowego, jeansowe jasnoniebieskie
spodnie w cętki. Z tyłu na biodrach
miały naszyte pionowe białe paski,
zakończone na kieszeniach dużymi
srebrnymi guzikami. Mężczyzna
był w obuwiu sportowym w ciemnym kolorze.
Osoby, które mogą pomóc w
ustaleniu jego tożsamości proszone
są o kontakt z detektywem prowadzącym dochodzenie tel. (32) 337
25 26 lub dyżurnym jednostki tel.
(32) 337 25 00. Informacje można
przekazywać także anonimowo za
pośrednictwem strony www.gliwice.slaska.policja.gov.pl (okienko
„Powiadom nas”).
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kierowców. Z policyjnych obserwacji wynika, że wśród zatrzymanych
prym wiodą „wczorajsi”, zwani też
odważnymi, którym wydaje się, że
dzień po biesiadzie są trzeźwi.
Od komendanta Komisariatu
Policji w Knurowie podinspektora Macieja Kawy usłyszeliśmy, że
wszystkiemu winne jest zarządzenie
Komendanta Głównego Policji w Katowicach, które nie obejmuje badania
alkomatem „na żądanie”, a jedynie w
związku z podejrzeniem popełnienia
wykroczenia.
Zanim niedoprecyzowane zarządzenie zostanie zmienione, komendant Kawa wskazuje zapis dotyczący
przeciwdziałania przestępstwom
i wykroczeniom, który w nagłych
przypadkach można zastosować. - Jeśli jestem na miejscu, wydaję wówczas
zgodę na badanie. W przypadku mojej
nieobecności polecę dyżurnemu, aby
dzwonił do mnie w takich sprawach
„na gorąco”. Problemów z wydaniem
zgody nie powinno być - zapewnia.
W knurowskiej Straży Miejskiej
badanie „na żądanie” odbywa się na
innych zasadach. - Nie dysponujemy
alkomatem, tylko alkosensorem. Różnica jest taka, że alkosensor nie jest
kalibrowany, czyli w jego pomiarach
może pojawić się błąd. Wynik urządzenia nie stanowi dowodu w sądzie
- tłumaczy zastępca komendanta
Straży Miejskiej Andrzej Dobrowolski.
Mimo to chętnych do przebadania się, zwłaszcza po weekendach,
nie brakuje.
/pg/

Foto: Archiwum

Lepiej dmuchać
na zimne. Ale gdzie?

Zdaniem szefów Policji posterunki w niedużych miejscowościach nie
są optymalnie wykorzystane

Gierałtowice, Pilchowice. Zza biurek na ulice, czyli...

Dzielnicowi bliżej
mieszkańców
Od czerwca znikną posterunki policji
w Gierałtowicach i Pilchowicach.
Komendant Komisariatu Policji
w Knurowie podinspektor Maciej
Kawa unika słowa likwidacja.
- To reorganizacja, która uwolni
dzielnicowych od papierkowej roboty
i pozwoli im wyjść do ludzi
Dla jednych posterunki policji
to relikt przeszłości. Trudno nie
przyznać im racji, kiedy dzielnicowi
toną w papierkowej robocie, zamiast
patrolować ulice. Dla drugich już
sama obecność posterunku sprawia,
że czują się bezpieczniej.
Dla nich mamy dobrą i złą wiadomość. Zaczniemy od złej: policja
do końca roku planuje zlikwidować
kilkaset posterunków w całej Polsce.
Na liście znalazły się te z Gierałtowic i Pilchowic. Stosowne wnioski
podparte konsultacjami policji z
samorządowcami traf ił y już do
Warszawy.
- To żadne nasze widzimisię. Nie
ma sensu w utrzymywaniu posterunków, które są rzadko wykorzystywane.
Co innego, gdyby były czynne 24
godziny na dobę. Mam ograniczone
pole nadzorcze nad nimi, a dzielni-

cowi, zamiast pilnować porządku
na ulicach, zajmują się papierkową
robotą - argumentuje komendant
Maciej Kawa.
Co w z a mia n? Tu obieca na
wcześniej dobra wiadomość. Ci sami
dzielnicowi będą mieć teraz więcej
czasu, by być bliżej ludzi (papierologią, czynnościami wyjaśniającymi
oraz wykroczeniami zajmie się ktoś
inny). - Mieszkańcy Gierałtowic i
Pilchowic nie będą musieli fatygować
się do Knurowa w celu np. składania
zeznań, gdyż w radiowozach dzielnicowi będą mieć całą potrzebną do tego
dokumentację - dodaje komendant.
Zmiany spowodują, że na ulicach
obu gmin pojawi się więcej patroli,
co powinno przełożyć się na poziom
bezpieczeństwa. Czy tak rzeczywiście będzie, czas pokaże.
/pg/

Gierałtowice. Śladem raportu Najwyższej Izby Kontroli

Bez zwrotu zasiłków

Nie milkną echa raportu Najwyższej Izby Kontroli, która wzięła pod
lupę sposoby zapobiegania i usuwania szkód górniczych m.in. w gminie
Gierałtowice. Kontrolerzy zwrócili uwagę na ośmiu powodzian, którzy
z wnioskami po tę samą pomoc zwrócili się zarówno do KWK „SośnicaMakoszowy” jak i gierałtowickiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W 2010 roku kopalnia wypłaciła
im łącznie 1.4 mln zł, a OPS zasiłki celowe (łącznie 600 tys. zł) na remont lub
odbudowę podtopionych budynków.
Poszkodowani podpisali wcześniej
zobowiązania, iż będą niezwłocznie
informować świadczeniodawcę o każdej
zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, mającej związek z
podstawą do przyznania świadczenia.
- Najwyższa Izba Kontroli przyznała rację Gminie, która wykazała,

że nie posiadała informacji o wypłaconych przez KWK „Sośnica-Makoszowy” odszkodowaniach, przyznając pomoc Wojewody Śląskiego
dla powodzian - czytamy w piśmie
nadesłanym do redakcji przez wójta
Gierałtowic Joachima Bargiela.
Mimo to NIK zobowiązał go, by
zweryfikował wypłacone zasiłki, a
w razie potwierdzenia nieprawidłowości domagał się ich zwrotu.
W oświadczeniu skierowanym do

„Gazety Wyborczej” wójt zapowiedział, że nie będzie domagał się od
powodzian zwrotu pieniędzy. Swoją
decyzję umotywował tym, że kopalnia wypłaciła odszkodowania w
związku z usuwaniem szkód górniczych, a Ośrodek Pomocy Społecznej
przyznał zasiłki na usuwanie skutków powodzi. Tym samym pomoc
finansowa trafiła do powodzian z
dwóch różnych powodów.
/pg/
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Knurów. Straż Miejska znakuje rowery

Złodziejom
na przekór

Złomiarze
ogrywają
tenisistów

Grzegorz Kwaśniok
przyprowadził do oznakowania
rowery swoich córek

Znika ogrodzenie wokół kortu
w Szczygłowicach. Metr po
metrze. Noc w noc, bo to o tej
porze złomiarze grają piłką...
do metalu
Ostro ścinają, więc słupki padają
i z siatką znikają.
- Położony nieco na uboczu parku
NOT kort kusi dewastatorów – słyszymy w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Knurowie, który administruje obiektem.
Czy można niezauważalnie (i
niesłyszalnie) wyciąć solidne metalowe słupki w nieodległym sąsiedztwie
sporego osiedla? Wątpliwe. Popytaliśmy wśród szczygłowiczan. Żaden
z naszych rozmówców nie chciał
ujawnić personaliów. Anonimowo

przyznawali, że mają swoje przypuszczenia – z prawdopodobieństwem
bliskim pewności - co do sprawcy.
– To gość, o którym powiedzieć,
że „zbiera złom” to nic nie powiedzieć
– słyszymy. - Ten facet wszystko co
metalowe potrafi przerobić na złom.
On i ferrari sprzedałby na wagę...
Dlaczego nikt nie chce podzielić
się podejrzeniami z Policją bądź Strażą
Miejską. – A po co mi kłopoty, przesłuchania i sądy, a potem może i nóż pod
żebra – jeden z rozmówców krzywi się
na samą myśl o konsekwencjach. – A ci

w mundurach jak zechcą to sami go złapią, bo przecież niewidzialny nie jest...
Na ławeczkach przy korcie siedzi
grupka nastolatków.
– Grywa tu ktoś czasami? – pytamy.
- No jak, przecież tu siatki nie ma
– kręci głową chłopak.
– Naprawa ogrodzenia wiąże się
z dość sporymi kosztami – słyszymy
w MOSiR-ze. - Niestety, ale bez
gwarancji, że sytuacja się nie będzie
powtarzać. Byłyby to więc pieniądze
wyrzucone w błoto.
/bw/

Szkoda Ergu

Uprzywilejowane
osiedle?

powstać dzięki wygranej z Firmy Nivea. Niestety, inne dzielnice nie mają
takich atrakcji. Według mnie skoro
zimą jest obok tam lodowisko, a latem szereg boisk, a co roku w czerwcu
odbywają się Dni Knurowa, to siłownia dla odmiany powinna powstać
w innym rejonie miasta tak, aby w
mieście była sprawiedliwość. Chyba
nie jedyny zauważam, jeżdżąc po
całym Knurowie, że każda dzielnica
od siebie dużo się różni, np. Kolonija
jest zupełnym przeciwieństwem
rejonu, o którym wspomniałem na
początku wypowiedzi. Chyba nie muszę tu wspominać jaka dzielnica jest
ładniejsza, bo widać to gołym okiem.
Sądzę, że należałoby zadbać zarów-

- Dobrze, że napisaliście o byłej
dyrekcji ZTS Krywałd-Erg. To był
piękny gmach. Był, bo chyba już
nigdy taki nie będzie. Prędzej rozleci
się do cna albo zostanie wyburzony.
I taka pewnie będzie kolej rzeczy
– nieuchronna. Zresztą patrząc
realnie, czy ratowanie tego miałoby
ekonomiczny sens? Przecież tam
wszystko się zapada, szkody górnicze robią swoje... Czy w imię piękna
i sentymentów ktoś byłby gotów i w
stanie podjąć się tego wyzwania? Ja
tego nie wiem, po prostu głośno się
zastanawiam...
T.



- Kiedy kilka tygodni przeczytałem na łamach Przeglądu Lokalnego
o powstaniu w Knurowie siłowni
na wolnym powietrzu, bardzo się
ucieszyłem. Jest to dobry sposób na
rekreację dla osób w każdym wieku.
Niestety jak przeczytałem, gdzie ona
powstała, to już się trochę zawiodłem, gdyż inwestycja została zrealizowana w rejonie, gdzie aktualnie
powstają wszystkie nowe obiekty:
centrum piłkarskie z szeregiem boisk,
zimą jest lodowisko, a nieopodal
dalej są coroczne Dni Knurowa oraz
nowy plac zabaw, kolejny drugi ma

Właściwie nie ma tygodnia,
abyśmy nie pisali o kradzieżach
rowerów. Jednoślady zni kają z
piwnic, sprzed sklepów, nawet z
balkonów. Jeśli zostawimy rower
bez zabezpieczenia, możemy mieć
pewność, że natychmiast znajdzie
nowego właściciela.
Aby takim sytuacjom zapobiec,
albo przynajmniej utrudnić pracę
złodziejom, knurowska Straż Miejska od kwietnia prowadzi akcję
znakowania jednośladów. Specjalnym grawerem nanosi na ramę
roweru kod złożony z liter i cyfr.
Rower dodatkowo zabezpiecza taki
sam kod (niewidzialny, lecz trwały)
oraz kolorowa i trudna do usunięcia naklejka. Po takich zabiegach
złodziej nie powinien mieć wątpliwości, że rower jest zabezpieczony
lepiej niż inne. Wygrawerowany
numer trafia bowiem do policyjnej
bazy danych.
Podczas ubiegłorocznej edycji
akcji strażnicy miejscy oznakowali
55 rowerów. Tegoroczna potrwa do
końca września. Jednoślady można znakować w siedzibie Straży
Miejskiej (ul. Niepodległości 5) w

no o cały Knurów, ponieważ Knurów
to nie tylko jedna dzielnica.

Paweł

Co to za sklep?

- Od rana obdzwaniam Urząd
Mia sta z py taniem co z a skle p
powstaje przy ul. Szpitalnej. 40 lat
mieszkam przy tej ulicy i myślałem,
cholera, że to jakaś samowolka! Nikt
nie potrafił mi odpowiedzieć. Architektura, Geodezja, Inwestycje - nikt
nie wie. Dopiero jakiś przechodzień
mi wyjaśnił, że to market „Dino”.
Teraz przynajmniej wiem w jakim
kierunku to wszystko zmierza.
Zaskoczony

Foto: Justyna Bajko

Szczygłowice. Dewastacje na korcie

Foto: Bogusław Wilk

Przy korcie można sobie
posiedzieć, ale kibicować
nie ma komu, bo chętnych
do gry na nieogrodzonym
boisku nie za wielu...

Foto: Justyna Bajko

Mieszkańcy Knurowa mogą bezpłatnie
zabezpieczyć swoje jednoślady i utrudnić
złodziejom ich kradzież. Akcję znakowania
rowerów prowadzi Straż Miejska

− Cieszymy się, że knurowianie
coraz częściej korzystają
z takiej możliwości − mówi
znakujący jednoślady zastępca
komendanta Straży Miejskiej
Andrzej Dobrowolski

każdą środę w godzinach 15-18.
Znakowanie jest bezpłatne.
- Oprócz roweru należy zabrać ze
sobą dokument tożsamości, a także
dokument potwierdzający zakup
roweru lub kartę gwarancyjną z numerem fabrycznym - zwraca uwagę
komendant Andrzej Daroń.
Właściciel roweru, który nie
posiada dowodu jego zakupu i karty
gwarancyjnej, musi złożyć pisemne
oświadczenie o czasie i miejscu nabycia oraz jego pochodzeniu.
Znakowanie rowerów odbywa się w yłącznie za zgodą oraz
w obecności osoby pełnoletniej.
Akcja skierowana jest wyłącznie
do mieszkańców Knurowa.

/pg, bw/

Skąd w młodych
tyle zła

- W młodych, bo nie mam wątpliwości, że wandalskie wybryki to
dzieło niezbyt dojrzałych jeszcze ludzi. Mówię o połamanych drzewkach
przy Klasztornej i przed ratuszem.
Nie dziwię się urzędniczkom z UM,
że żałują wydanych pieniędzy i swojej pracy, która też idzie na marne.
Niestety, problem dotyczy nie tylko
miejskiej zieleni. Uprawiam ogródek
i już dwa razy tej wiosny ktoś mi
powyrywał sadzonki. A miałabym
niezłą plantację z tych, które straciłam przez ostatnie 20 lat...
A.K.
Not. bw, pg
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Foto: Dawid Ciepliński

Knurów

Na chodnik
trzeba poczekać

Promile zwalają z nóg
W poniedziałkowy poranek patrol
Straży Miejskiej i Policji przewiózł
do izby wytrzeźwień mężczyznę, który
w stanie upojenia alkoholowego leżał
w pomieszczeniu... bankomatu przy
ul. Kosmonautów
W środę przed południem strażnicy miejscy inter weniowali na
przystanku autobusowym przy ul.
Szpitalnej. Powodem był leżący
mężczyzna. Jak się okazało, pan był

- Kiedyś ta droga była bezpieczniejsza. Teraz
samochody jeżdżą tutaj jak szalone. Czasem,
aż strach tędy iść. Dziwi mnie, czemu nie
ma tu żadnego chodnika? – zastanawia się
knurowianka zmartwiona brakiem przejścia
wzdłuż al. Lipowej
Al. Lipowa dawniej podzielona
była na dwa odcinki. Jeden prowadził
od ul. 1 Maja do parkingu przy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej,
drugi od ul. Szpitalnej do Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Gimnazjum nr 3. Wtedy, zdaniem naszej
Czytelniczki było bezpiecznej. – Jak
droga była tylko dojazdowa, to samochody nie poruszały się tutaj tak
szybko – mówi.
Odcinki połączono w 2005 roku.
Dodatkowo powstał chodnik. Przy
okazji budowy Orlika na ul. Ułanów
(sąsiadującej z al. Lipową) zagościło
rondo. – To wszystko spowodowało,
że ruch na tej trasie zwiększył się,
a na największe niebezpieczeństwo
narażeni są piesi. Szczególnie na odcinku od domu parafialnego do stacji

Knurów

Jak ujarzmić śmieci

DC

Na tytułową kwestią zastanawiano się w środę podczas
nadzwyczajnej sesji knurowskiej Rady Miasta. Do rozważań
zmusza samorządy w całym kraju tzw. „ustawa śmieciowa”,
rewolucjonizująca dotychczasowy (nie)porządek
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Do jej wdrożenia pozostało 13
miesięcy. Niewiele zważywszy na
rozmiar problemu. Dość powiedzieć,
że w Polsce składuje się (to metoda
radzenia sobie ze śmieciami jak za
króla Ćwieczka) aż 73 proc. odpadów (w Austrii, Szwecji i Holandii
zaledwie po 1 proc., a w Niemczech...
zero), a do recyklingu trafia ledwie 18
proc. (w Niemczech 48 proc.).
W obradach udział wzięli – oprócz
samorządowców Knurowa – Bogdan

Szczygłowice

Paszko z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
oraz reprezentujący spółkę Komart
prezes Katarzyna Makarowicz i wiceprezes Janusz Różański. W chwili

oddawania tego tekstu do druku dyskusja jeszcze trwała. Więcej o sesji i
tematyce w przyszłym wydaniu PL.
/bw/

informacja własna wydawcy

Foto: Bogusław Wilk

Niebezpieczny krąg na odludziu

Nasz rozmówca wybrał
się na przechadzkę po lesie. Skierował się w stronę
kopa lnia nego sz ybu prz y
ul. Książenickiej. – Naprzeciwko budynków, po drugiej
stronie jezdni, jest dróżka.
To właśnie tam zauważyłem
betonowy krąg pozbawiony
włazu. Dziura jest głęboka

/bw/

Knurów

paliw BP na ul. 1 Maja, gdzie nie ma
żadnego chodnika w przeciwieństwie
do pozostałej części al. Lipowej – zauważa knurowianka.
Kobieta przemierza tę trasę codziennie. Zastanawia się, czy przy
okazji tworzenia przy alei parku nie
dałoby się zbudować chodnika.
Naczelnik Wydziału Inwestycji
w Urzędzie Miasta Ewa Szczypka
zdradza, że możliwość wybudowania
chodnika pojawi się w ramach zagospodarowania terenu po Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.
Do tego czasu, za wyjątkiem
zakończenia robót związanych z
nowym parkiem, nie zostały zaplanowane żadne dodatkowe prace w
tej okolicy.

- Kiedyś ktoś tam wpadnie i sobie
krzywdę zrobi! – zaalarmował nas
spacerujący po szczygłowickim
lesie Czytelnik. – To pułapka nie
tylko dla ludzi

tak pijany, że konieczne stało się wezwanie karetki pogotowia. Trzeźwiał
i dochodził do siebie w szpitalu.
W piątkowy wieczór uwagę mundurowych zwrócił mężczyzna leżący

na trawniku przy ul. Mieszka I. I w
jego przypadku powodem okazał się
nadmiernie wypity alkohol. Kilka
godzin później, już w sobotnią noc,
przesadna ilość promili zwaliła z nóg
innego pana – on z kolei zaniemógł
na skwerze przy ul. 1 Maja. Tego
samego dnia w południe strażnicy
stawiali do pionu jeszcze jednego
nietrzeźwego knurowianina. Tym
razem tak pijanego, że siadając „zaparkował” na miejscach postojowych
przy ul. Batorego.

Foto: Bogusław Wilk

Być może chodnik nie byłby potrzebny,
gdyby kierowcy pamiętali, że poruszają
się w strefie zamieszkania, gdzie piesi
są uprzywilejowani...

i na pewno bardzo niebezpieczna.
Szczygłowiczanin jest pewny swoich słów: - Nieraz widzę
tu miejscowych biegaczy, ludzie
też chętnie – tak jak ja – spacerują po tej okolicy. Część z nich
ze swoimi pieskami. Przecież
taki zwierzak nie wie, co mu
może grozić. Wpadnie i już...

Dziurawy krąg na odludziu. – I właśnie dlatego
niebezpieczny, bo kto się tu spodziewa takiej
pułapki... – przekonuje nasz Czytelnik
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Czytelnik nie ma wątpliwości, że włazem
„zaopiekowali się” złomarze. – No przecież sam
nie wyparował...
Jego zdaniem trzeba zabezpieczyć to miejsce,
choć już nie metalem: - Drewniana pokrywa też
spełniłaby swoje zadanie. No i jej na złom nikt by
nie zabrał – przypuszcza.

/bw/



aktualności
Knurów

Z urzędnikiem na migi
Obowiązek zapewnienia w urzędach osoby znającej język migowy
nakłada Ustawa o języku migowym
i innych środkach komunikowania
się, która weszła w życie 1. kwietnia
tego roku.
- Nowa ustawa nie była dla nas
zaskoczeniem – informuje Piotr Dudło, sekretarz miasta. – Już wcześniej
w Urzędzie Miasta w Knurowie były
osoby przeszkolone, by w razie potrzeby pomóc osobom głuchoniemym
bądź niesłyszącym.
Obecnie w knurowskim magistracie pracują trzy takie osoby, które
ukończyły kursy języka migowego: w
Wydziale Finansów, Wydziale Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziale Organizacji
i Kadr.
- W przypadku osób, które chcą
skorzystać z pomocy tłumacza, powinny zgłosić taką chęć co najmniej
na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem – mówi sekretarz Dudło.
Wyjątkiem w tym przypadku są
sytuacje nagłe.
Dodatkowo osoby niesłyszące
oraz głuchonieme mają prawo do
załatwienia spraw przy pomocy osoby przybranej. Osoba ta musi mieć
ukończone 16 lat i być wybrana przez
osobę uprawnioną, a jej zadaniem ma
być pomoc w załatwieniu spraw w

Krywałd

DC

Zgłoszenia skorzystania z pomocy
tłumacza można dokonać w jednej
z następujących form: drogą mailową na adres - um@knurow.pl,
faxem na nr (32) 235-15-21 bądź
drogą pocztową na adres - Urząd
Miasta Knurów, ul. Dr. Floriana
Ogana 5, 44-190 Knurów

ale mam nadzieję, że jak już wszystkie
prace dobiegną końca, będzie można
tutaj przyjść i odpocząć - żywi nadzieję jeden z nich.
Teren zostanie przekazany wykonawcy w przyszłym tygodniu. Prace
obejmą m.in. przebudowę kanalizacji
deszczowej, wybrukowanie nowego
chodnika. Ponadto drogę przebiegającą równolegle do ul. Michalskiego
czeka utwardzenie. Skwer obsiany
trawą i obsadzony drzewami i krzewami, rozświetlą nocą nowe latarnie.
Wykonawca robót zobowiązał się do
pielęgnacji zieleni przez 12 miesięcy.
Koszt inwestycji to 528 tys. zł.

Lifting skweru

Niewiele jest w Knurowie miejsc, gdzie można
odpocząć, spotkać się lub wyjść na spacer.
Jedynym z nich już wkrótce będzie park przy al.
Lipowej, a w jego ślady pójdzie niebawem skwer
w rejonie ulic Michalskiego i Jordana
Z adowolen ia n ie u k r y wają
mieszkańcy Krywałdu. – Bardzo do-

organach administracji publicznej.
Odstępstwem jest sytuacja, w której wnioskowane dane są prawnie
chronione ze względu na ochronę
informacji niejawnych, a dostęp do
nich przysługuje wyłącznie osobie
uprawnionej.

brze, że w końcu się nim zajęli. Teraz
nie wygląda zbyt reprezentacyjnie,

DC

Foto: Justyna Bajko

Od kwietnia osoby głuchonieme bądź niesłyszące
mają prawo skorzystać z pomocy tłumacza języka
migowego podczas załatwiania spraw urzędowych.
W knurowskim magistracie taka możliwość istniała
już dużo wcześniej

Al. Piastów dzięki uchwale Rady Miasta, będzie teraz zaliczana
w poczet dróg gminnych

Knurów

Al. Piastów drogą
gminną
Rada Miasta przyjęła uchwałę, w myśl której
osiedlowa część al. Piastów będzie zaliczana
do kategorii dróg gminnych.
Główna al. Piastów to droga, której organem zarządzającym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach.
Jego zadaniem jest wykonywanie
wszystkich prac związanych z utrzymaniem drogi, m. in. odśnieżanie czy
remonty jezdni.
Natomiast za jej lewą część odpowiedzialna jest już gmina. Stosowną
uchwałę w tej sprawie podjęła pod-

czas sesji z 18 kwietnia 2012 r. Rada
Miasta.
Jak informuje Ewa Szczypka,
naczelnik Wydziału Inwestycji w
Urzędzie Miasta, zmiana ta umożliwi
gminie ubieganie się o dofinansowanie na remont lub przebudowę drogi
w ramach Narodowego Programu
Dróg Lokalnych.
DC

W skwerze zostanie posadzonych sześć drzew (dwie sosny i cztery
wiązy) oraz szesnaście krzewów (rododendrony, pęcherznice oraz
krzewuszki)
reklama

Zabytki
pod lupą
Władze miasta opracowały
czteroletnią strategię opieki
nad zabytkami. Zanim jednak
program zostanie przedłożony
Radzie Miasta, trafił do
konsultacji społecznych
Z treścią 155 stronicowego dokumentu pn. „Program
opieki nad zabytkami na terenie miasta Knurów na lata
2012-2016” można zapoznać się do 19 maja w siedzibie
Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju
Miasta i Spraw Lokalowych UM Knurów.
Z informacji zawartych w dokumencie możemy wyczytać, że głównym celem „Programu ..” jest włączenie
ochrony zabytków do zadań strategicznych gminy. Dzięki
temu, w oparciu o gminną ewidencję zabytków, powstanie
baza danych obiektów zabytkowych. Pozwoli to miastu na
podjęcie działań, hamujących proces degradacji zabytków,
czyli konserwację i wyeksponowanie obiektów o największej wartości.
Żaden z knurowskich budynków nie został do tej pory
wpisany do rejestru zabytków. Teraz ma się to zmienić. Zespół projektowy stworzył listę najcenniejszych obiektów i
miejsc w Knurowie, które chce rekomendować do wpisu do
rejestru. Znalazły się na niej m.in. zespół dawnych Zakła-



Wieża ciśnień
przy ul. Dworcowej

Foto: Archiwum PL

Foto: Justyna Bajko

Knurów

dów Chemicznych „Krywałd Erg”, kościół parafialny
pw. św. Cyryla i Metodego czy też parowozowa wieża
ciśnień przy ul. Dworcowej.
Wpis do rejestru umożliwi ubieganie się o dotację
na prace konserwatorsko-remontowe.

DC

Z treścią dokumentu „Program opieki nad zabytkami
na terenie miasta Knurów na lata 2012-2016” można
zapoznać się również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów.
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rozmaitości
Knurów. Rafał Mandel i Piotr Mroczkowski przyjęli święcenia kapłańskie

Foto: Justyna Bajko

Być Jego sługą

Foto: Foto-Gawęda

Powołanie to tajemnica. Moment, kiedy staje się jasne,
że droga jest tylko jedna i prowadzi do seminarium. Gdy
wzywa Bóg nie spadają z nieba gromy, nie przesuwają
się góry. Raczej słowa usłyszane gdzieś mimochodem,
snują się po głowie: „Pójdź za mną! Zostaw rodzinę,
dom, swoje miasto, przyzwyczajenia i idź!”. Na to Boże
wezwanie odpowiedzieli knurowianie Rafał Mandel i Piotr
Mroczkowski, którzy 12 maja w czasie uroczystej mszy
w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla zostali przyjęci
do grona księży

Podczas ostatniej wyprawy do Krywałdu nasz wzrok przykuła
osobliwa dedykacja, zamieszczona na przystankowej wiacie. Ktoś
(niejaki Dusquad) wymalował dla nas bohomaz. Dziękujemy za to
wyróżnienie, nie prosimy o więcej, a autora zapraszamy na nasze
łamy z treściwszą twórczością.
Redakcja

nekrolog

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjąłem
wiadomość o śmierci
Ś.P.

Zofii Kowol

najstarszej mieszkanki naszego miasta.
Rodzinie i Bliskim
składam szczere wyrazy współczucia
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Ksiądz Rafał Mandel

Coraz częściej mówi się o spadku liczby powołań. Problem ten nie
dotyczy parafii Matki Bożej Częstochowskiej, do której należą nowi
księża.
− Łącznie z tymi tegorocznymi z
naszej parafii pochodzi 16 kapłanów.
Kryzysu nie ma, bo Pan Bóg powołuje,
ale człowiek nie zawsze potrafi odpowiedzieć na to wezwanie − wyjaśnia
ksiądz proboszcz Jan Buchta. − Jako
proboszcz mogę się tylko modlić, by
było więcej kapłanów.
Lata spędzone w seminarium weryfikują wszelkie plany. Kto wytrwa,
wkracza na drogę znacznie trudniejszą. Drogę naznaczoną samotnością,
nieustanną troską o siebie i parafian,
do których zostało się posłanym,
zmaganiem z krytyką, niezadowoleniem i własną niedoskonałością.
− Każdego dnia dziękuję Bogu za
dar powołania. Co chwilę zastanawiam się, jak mógł mnie, tak słabego
i chwiejnego człowieka powołać. Jest
to dar i tajemnica, której chyba nigdy
do końca nie odkryję − mówi ks. Rafał
Mandel.
Zaznacza, że bycie kapłanem
oznacza dla niego bycie sługą Jezusa,
podążanie ścieżką krętą, trudną, ale

Panu Marianowi Gruszce
Radnemu Rady Miasta Knurów
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ksiądz Piotr Mroczkowski

i piękną. Po sześciu latach nauki i
formacji w seminarium, knurowianie
otrzymali święcenia kapłańskie. 20
maja ks. Piotr odprawi swoją pierwszą Mszę Świętą w kościele Matki
Bożej Częstochowskiej, ks. Rafał
ma już ten moment za sobą. Jak go
wspomina?
− Było to dla mnie wielkie przeżycie i ogromna radość. Nie sądziłem, że
aż tak się wzruszę − opowiada o swoich odczuciach w czasie święceń ks.
Mandel. − Rodzina, krewni, znajomi
również mocno przeżyli ten dzień.
Przed młodymi księżmi kolejne
wyzwania m.in. praca z młodzieżą,
która coraz częściej jest niechętna
religii. Czy mają plan, by zachęcić
młodych ludzi do bycia w Kościele,
a nie poza nim? Swoją receptą na
owocną pracę z młodzieżą, podzielił
się w rozmowie z nami ks. Piotr,
jeszcze zanim otrzymał święcenia [
PL 26/2009].
− Po pierwsze należy dawać im
przykład. Żyć tym, co się mówi. Przykład to jedyna metoda wychowawcza
− twierdzi ks. Mroczkowski.
Ksiądz proboszcz parafii Matki
Bożej Częstochowskiej potwierdza,
że najtrudniejsze są pierwsze kate-
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chezy, przygotowanie, przekazanie
treści w taki sposób, by trafiła do
serca.
− My do końca pracujemy, siejemy, ale nigdy nie wiadomo, jaki będzie
owoc. Najważniejsze, aby młodzi
księża nie wypalili się zawodowo, aby
ta radość, którą mają dzisiaj w sobie
była z nimi aż do śmierci − podkreśla
ksiądz proboszcz.
Nie istnieją poradniki jak zostać
dobrym księdzem, jakie podejmować
decyzje. Można jedynie czerpać z doświadczenia innych. Co radzi ksiądz
proboszcz neoprezbiterom?
− Fundamentalną sprawą jest
bliskość z Chrystusem, kapłan nie
może przestać się modlić. Jest pokusa,
szczególnie jak jest się młodym człowiekiem, zbytniego zaangażowania
się w codzienną aktywność, zaniedbując tym samym swoje wnętrze.
Ksiądz musi mieć czas na modlitwę,
na refleksję. Bo jeśli ma dawać musi
się nieustannie napełniać − podkreśla
ksiądz Jan Buchta.
Co będzie dalej z księdzem Pawłem i Rafałem? Na jaką parafię
przybędą knurowianie? Zadecyduje
dekret biskupa.

Teścia
składa
w imieniu Rady Miasta Knurów
Jan Trzęsiok
Przewodniczący Rady Miasta
i
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów
reklama

Justyna Bajko
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karuzela z jarzębinami
www.dzwola.eurzad.eu

Kiedy ogłoszono wyniki, panie tylko patrzyły na siebie z niedowierzaniem. Na ogromnej scenie kilkanaście
gwiazd estrady Maryla Rodowicz, Feel. Wśród nich one − ubrane w kolorowe ludowe stroje. Trochę niecodzienne,
nieprzystające do warszawskiego blichtru. Bez wsparcia wielkich mediów, najlepszych aranżerów, bez stylistów.
Wygrały głosami widzów. utwór „Koko euro Spoko” zespołu Jarzębina z Kocudzy zupełnie niespodziewanie został
oficjalnym hymnem polskiej reprezentacji
nich, nie myślały wtedy o ciemnych
stronach sławy. Już parę chwil po
ogłoszeniu wyników gdzieniegdzie
rozlegały się głosy krytyki. Że to
obciach, że się nie nadają. Po paru
dniach w mediach pojawiło się oskarżenie o plagiat. Media zafundowały
im karuzelę emocji. Od radości do
zwątpienia, czy występ był rzeczywiście dobrą decyzją.
− Panie były zdruzgotane. Jechały
do Warszawy z nadzieją, chciały coś
przeżyć, zobaczyć „wielki” świat, zwycięstwo nie było ważne. Nazajutrz po
koncercie spadła na nie fala krytyki.
Jeszcze dzień wcześniej były obdarowywane kwiatami, sama Maryla
gratulowała im występu... a potem,

że to obciach... − Zbigniew Buryta nie
kryje swojego smutku. − Tego się nie
spodziewały.
Atmosfera wokół Jarzębin powoli
zaczyna się uspokajać. Panie wróciły
do codziennych zajęć. Nadal pomagają wychowywać wnuki, pielęgnują
swoje marchewki, pietruszki. Nie
odbierają telefonów od dziennikarzy,
muszą odpocząć. Ostatnio były w
Radiu Lublin. Chcą promować swój
region. Sławić imię Kocudzy. Przed
nimi Euro 2012, koncerty, może
nagranie płyty. Woda sodowa nie
uderzyła im do głowy. Są takie jak
były, zwyczajne... choć może bardziej
ostrożne.
Justyna Bajko

Zespół Jarzębina powstał 1990 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Kocudzy. Prezentuje folklor ziemi janowskiej oraz biłgorajskiej. Grupę
tworzą panie w wieku od 32 do 80 lat. Zespół zdobywał nagrody na wielu
konkursach m.in. trzykrotnie zwyciężył w konkursie Złotej Baszty na XLI
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad
Wisłą. Grupa brała udział także w nagrywaniu płyt: „Jest drabina do nieba”
− pieśni żałobne i za dusze zmarłych oraz „Spod Niebieskiej Góry” − pieśni
Roztocza.

Jarzębina to bardzo utytułowany zespół. Już niedługo ich przebój „Koko Euro Spoko” będzie śpiewała
cała Polska.

Kocudza to mała wioska na Lubelszczyźnie. Kilka domów, dwa
sklepy, jeden nieduży kościół. Większość mieszkańców pracuje w pobliskim Janowie Lubelskim, niektórzy
prowadzą gospodarstwa rolne. O
świcie zazw yczaj słychać pianie
koguta. Dookoła wsi rozciągają się
pola uprawne i ogrody. Od paru dni
Kocudza już nie jest wsią spokojną.
Kilka razy dziennie ciszę przecinają
odgłosy wielkich telewizyjnych samochodów. Dziennikarze spacerują
po wsi, szukając pań z Jarzębiny,
rozmawiają z sąsiadami. Ostatnio
nad Kocudzą widziano też helikopter
- to Szymon Majewski przyleciał po
swoich gości. Mieszkańcy wsi długo
tego nie zapomną.
Za pomysłem, aby wziąć udział

w konkursie stoi kilka osób, głównie
z Ośrodka Kultury w Dzwoli. Panie
z Jarzębiny od razu zapaliły się tego
pomysłu.
− Piosenka „Koko Euro Spoko”
powstała przy herbatce i ciasteczkach.
Paniom stworzenie tekstu zajęło
raptem dwa wieczory. Utwór od razu
nam się spodobał, był chwytliwy, refren długo nie wychodził z głowy. Coś
tak przeczuwałem, że to będzie hit!
− mówi Zbigniew Buryta, dyrektor
artystyczny zespołu Jarzębina. − W
pierwszej kolejności zrobiliśmy aranż
na ludowo, z klarnetem, ze skrzypcami. Dopiero potem Grzegorz Urban
bardziej zdynamizował piosenkę, dołożył klawisze, perkusję − dodaje.
Warszawa okazała się bardzo
gościnna dla pań z Kocudzy. Wielka
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scena nie odebrała im pewności siebie. Wyszły spokojne, uśmiechnięte.
Na estradzie tańczyły, machając
rozłożystymi spódnicami.
− W czasie naszego występu
ludzie pod sceną szaleli! Krzyczeli:
Jarzębinki albo „koko”. Gdy na scenie
pojawiła się Maryla czy Wilki, już
nie było tak głośno... − z uśmiechem
opowiada Buryta.
Popularność spadła na nie nagle,
w ciągu kilku godzin po koncercie
panie udzieliły kilkunastu wywiadów, pokazały się w telewizyjnych
programach. Każdy chciał z nimi
porozmawiać, telefony się urywały.
Nagle cała Polska zainteresowała się
małą wsią na wschodzie. Panie nieco
zmęczone, ale szczęśliwe, trochę zaskoczone tym zamieszaniem wokół

reklama

8

Przegląd Lokalny Nr 20 (1002) 17 maja 2012 roku

rozmaitości
Gliwice, Chudów. Muzealny Rozkład Jazdy

Foto: Bogusław Wilk

Do muzeum? Tylko w nocy!

Przy śląskim kołoczu i chińskiej herbacie uczestnicy spotkania bez problemu znaleźli
wspólny język...

Przedsiębiorcy z Kraju Środka zainteresowani inwestycjami

Chińczycy patrzą na Knurów

W poniedziałek gośćmi władz miasta byli szefowie chińskiego
koncernu Double Star. Przedsiębiorcy z Qingdao zamierzają
wybudować w środkowej Europie centrum logistyczne.
Zainteresowali się knurowskimi terenami inwestycyjnymi
Firmy wchodzące w skład
koncernu specja lizują się
w produkcji opon, butów i
tekstyliów. Osiągają obroty
sięgające 1,6 mld dolarów
amerykańskich. Zatrudniają
60 tys. pracowników (ponad
90 proc. to kobiety). Działają
globalnie. Chcąc zwiększyć
swój udział na rynkach europejskich zwrócili uwagę na
Polskę. Lokalizację naszego
kraju uznali za spory atut. Ich
zdaniem to doskonałe miejsce
na centrum logistyczne. Uznali, że warto zainteresować się
terenami inwestycyjnymi w
Knurowie.

- Samych opon produkujemy 10 mln rocznie, a jesteśmy
w stanie wytworzyć ich nawet
50 mln. Na eksport idzie połowa produkcji – informowali goście z Chin podczas
poniedziałkowej wizy ty w
knurowskim ratuszu. Honory
gospodarzy czynili prezydent
Adam Rams z wiceprezydent
Barbarą Zwierzyńską i sekretarzem Piotrem Dudło. Wśród
uczestników byli też przedstawiciele firm współpracujących
z Chińczykami od prawie
dekady.
- Chcemy rozwijać swoją
markę, dawać nowe miejsca

pracy i wpływać na wzrost ekonomiczny lokalnej społeczności
– deklarowali przedsiębiorcy z
8-milionowej aglomeracji nad
Morzem Żółtym.
- Je ste śmy otwarci na
wszechstronną współpracę
– podkreślił prezydent Rams.
Zaznaczył, że na pozytywne
nastawienie mieszkańców
może liczyć zwłaszcza produkcja i działalność nieuciążliwa
oraz nowe miejsca pracy. – Zapewniam, że inwestorzy mogą
liczyć na profesjonalną obsługę
ze strony Urzędu Miasta.

„Noc muzeów” to impreza, która już na stałe
wpisała się w kulturalną mapę Polski. Każda kolejna
edycja cieszy się coraz większym powodzeniem.
Stateczne instytucje otwierają drzwi dla nocnych
marków również w powiecie gliwickim
Tegoroczna noc w gliwickim muzeum odbędzie się
po patronatem natury, sztuki i piękna. W Willi Caro
zwiedzanie rozpocznie się
o godz. 17.15 od warsztatów
plecionkarskich (wymagane
wcześniejsze zapisy pod numerem 32 335 44 03). O 19.30
zwiedzający zobaczą proces
tworzenia biżuterii miedzianej, następnie prezentację z
drapowania tkanin i pokaz
kolekcji „Niente” Karoliny
Gronickiej. O 21 Jakub Żeligowski opowie o Eko-biżuterii. Do północy będzie można
zwiedzać wystawy stałe. W
międzyczasie nastąpi uroczystość pożegnania muzealnego
kapcia. Oprowadzanie z przewodnikiem po zabytkowych
wnętrzach Willi Caro o: 17,
18.30, 20, 21.30, 23.
Czytelnia Sztuki zaprasza
od 18.30 do 20 na warsztaty
tworzenia recyk lingow ych
lamp. Atrakcje dla zwiedzając ych prz ygotowa ł ta k że
Zamek Piastowski. O 17 w
wieży zamku zostanie otwarta

wystawa „Suknia pani Chrambach” prezentujące ubiory z
przełomu XIX i XX wieku.
Oprowadzanie z przewodnikiem po zamkowych salach o
godz.: 17, 18.30, 20, 21.30, 23.
Wystawy w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego będą
dostępne od 17 do 19.
W „Noc Muzeum” na zwiedzających czeka też Radiostacja.
Od 17 do 22 prezentacja radioodbiorników z początku XX
wieku. W międzyczasie projekcja filmu „Uwaga Tu Gliwice!”,
rekonstruującego wydarzenia
prowokacji gliwickiej o pełnych

godzinach pomiędzy 17 a 21.
Na g l iw ick icm Ry n k u
„nocne marki” zobaczą wystawę plenerową „Źle urodzone”
− na zdjęciach Filipa Springera
ikony modernistycznej architektury.
W tę noc nie zaśnie też
Zamek w Chudowie. Na spotkanie z zamkowymi legendami, Białymi Damami i nocne
zwiedzanie wieży organizatorzy zapraszają już od 20.
Na wszystkie w ystaw y,
pokazy, projekcje − wstęp
wolny!
jb
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ogłoszenie

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów
– budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych

Kanalizacja na półmetku

Ro b o t y b u d o w l a n e
rozpoczęte 5.10.2010 r.
w chwili obecnej znajdują
się na półmetku wykonania zakresu rzeczowego.
Znaczy to, że z ponad
56 km zaprojektowanej
sieci kanalizacyjnej wykonano już 27 km.
W bieżącym roku planowane jest zakończenie
czterech z siedmiu kontraktów na roboty budowlane, w ramach których

do wykonania zaplanowano ponad 17 km sieci
kanalizacyjnych.
Zbliża się więc moment,
w którym pierwsi mieszkańcy Knurowa uzyskają możliwość korzystania
z nowego systemu kanalizacyjnego.
O fakcie tym będziemy informować podając
jednocześnie wskazówki
w jaki sposób dokonać

przyłączenia posesji
do nowej kanalizacji sanitarnej.
Za z n a c z y ć n a l e ż y,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.
Ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach właściciel
nieruchomości ma obowiązek przyłączyć swoją
posesję do nowej sieci
kanalizacji sanitarnej.
Część mieszkańców
zleciła PWIK Sp. z o.o.
w Knurowie wykonanie
przyłączy, deklarując jednocześnie chęć skorzystania z bezzwrotnej dotacji
do ich budowy.
M i es z k ań c ó w, k t órzy zamierzają wykonać
przyłącze samodzielnie
zachęcamy do śledzenia informacji na ten
temat w prasie, tak by
niezwłocznie po przekazaniu informacji o takiej
możliwości przystąpić do
wykonania przyłączenia
swojej posesji do nowej
kanalizacji sanitarnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności
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Właśnie dobiega końca realizacja projektu „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników
administracji oświatowej powiatu gliwickiego”. Jest on realizowany od czerwca 2010 r. przez Powiat Gliwicki w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt ma na celu podniesienie wykształcenia i pogłębienie wiedzy nauczycieli, pracowników szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki oraz pracowników Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych,
szkoleniach i kursach. W projekcie uczestniczyło prawie 80 osób. Spośród studiów
podyplomowych największym powodzeniem cieszyły się studia z zakresu zarządzania
oświatą prowadzone przez Politechnikę Śląską. W ramach projektu uczestniczyło w
nich 17 osób. Uczestnicy projektu byli ponadto słuchaczami studiów podyplomowych
m. in. z zakresu: nowoczesnej grafiki komputerowej, żywienia człowieka w profilaktyce
zdrowotnej, edukacji wczesnoszkolnej czy filozofii i etyki. Uczestnicy projektu podnosili
swoją wiedzę, biorąc również udział w kursach i szkoleniach. Największym zainteresowaniem cieszyły się kursy językowe, z których skorzystało ponad 30 osób.
- Dzięki udziałowi w projekcie, z powodzeniem ukończyłam blisko roczny kurs z zakresu pedagogiki leczniczej w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach. Uzyskałam nowe kwalifikacje, które pozwalają mi na podjęcie pracy pedagogicznej m.in. na oddziałach szpitalnych, w sanatoriach i tym podobnych placówkach leczniczych, w których
przebywają chore dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Poza tym pozyskałam dodatkową
wiedzę oraz kolejnych znajomych, z którymi mogłam dzielić się doświadczeniem, poznałam wielu wybitnych wykładowców. Jestem bardzo zadowolona z udziału w projekcie.
Mimo że udział w kursie wymagał ode mnie dużego zaangażowania czasowego, opłaciło
się. Dziś jestem bogatsza o wiedzę, uprawnienia i nowe przyjaźnie – dzieli się swoimi
obserwacjami Magdalena Fiszer – Rębisz, jedna z uczestniczek projektu z Zespołu Szkół
Specjalnych w Pyskowicach, która ukończyła kurs z zakresu pedagogiki leczniczej.
W podobnym tonie wypowiada się Anna Kur, nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie: - W ramach projektu skorzystałam z dwóch form edukacyjnych. Były
to: studia podyplomowe z zakresu „zarządzanie oświatą” oraz kurs języka angielskiego
z egzaminem FCE. Nauka języka obcego umożliwiła mi przygotowanie się oraz pomyślne zdanie egzaminu organizowanego przez uczelnię w Cambridge - First Certificate In
English. Jestem bardzo zadowolona z możliwości samorozwoju oraz osiągniętych przeze
mnie wyników. Nie mogłabym we własnym zakresie osiągnąć tak wiele w dwa lata.
Dodatkowym atutem była lokalizacja miejsc kształcenia – bliskość miejsca zamieszkania
i miejsca pracy. Z chęcią ponownie wzięłabym udział w podobnym projekcie. Wartością
dodaną projektu jest także satysfakcja nie tylko nauczycieli, którzy korzystają z nabytej
wiedzy, ale również ich uczniów. Wiedza bowiem przekłada się na lepszą jakość nauczania. Poza tym nauczyciele dzielą się z uczniami dobrymi praktykami, doświadczeniem,
przekazują wiedzę, ciekawostki i ukierunkowują swoich podopiecznych na podstawie
wiedzy, jaką zdobyli podczas swoich studiów i kursów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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nie śpij kiedy wiosna

X Przegląd dorobku Artystycznego dzieci i Młodzieży rozpoczął
się 8 maja od prezentacji szkół gimnazjalnych i podstawowych,
dzień później na scenę wkroczyły przedszkolaki. dom Kultury
w Szczygłowicach wypełnił się kolorami. Na widowni zasiadły
zielone żabki, bałwanki, kwiatki, biedronki, ptaszki
a wszędzie... Wiosna!

Knurów

szkoła w krainie marzeń

Grzeczni i chętni do pracy uczniowie,
nauczycielka matematyki śpiewająca piosenkę
o liczeniu pól figur płaskich oraz ciekawe
i niebanalne lekcje. Szkoła marzeń? Nie, to kadr
z filmu promującego Miejskie Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie

Po każdym występie, kolorowy klaun obdarowywał dzieci słodkościami

Przegląd to dla dzieci wyjątkowa
okazja, by zaprezentować swe talenty. Milusińskich przywitała Jolanta
Szafraniec, kierownik Domu Kultury
w Szczygłowicach. Przedszkolaki
śpiewały, tańczyły w rytm nowoczesnych i bardziej tradycyjnych
melodii, recytowały wiersze. Nad
każdym przedstawieniem unosił się
zielony duch Pani Wiosny, który raz
przybierał postać damy w długiej
kwiecistej sukni, innym razem −
dziewczynki w jeansowej kurteczce.
Przedszkolaki nie szczędziły ani głosów, ani nóg. Miejskie Przedszkole
nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi,
wykonujące „Żabi taniec”, porwało

do tańca całą publiczność. Każdy
przedszkolak chciał spróbować „żabich” ruchów, więc pod sceną stworzył się mały parkiet. Dzieci z MSP-3
zaśpiewały piosenkę „Nie śpij kiedy
wiosna” oraz przedstawiły „Bajkę
wiosenną”. Dziewczynka w długiej
zielonej sukience i w kapeluszu z
pękiem kwiatów skutecznie odganiała bałwanka i deszczowe chmury.
Przedszkolaki z „Dwójki” przypomniały, że zbliżająca się wiosna to też
czas porządków − wycierania kurzu
i mycia okien. Dziewczynki wirowały na scenie z wiadrami, miskami
i szmatkami. Przegląd zakończył
występ Niepublicznego Przedszkola

„Światełko”. Przedszkolaki ubrane w
powłóczyste sukienki − dziewczynki
i białe fraki − chłopcy, zaskoczyły
widzów brawurowym wykonaniem
„Walca Kwiatów”.
Każdy w ystęp widownia nagradzała burzą oklasków. Braw nie
szczędzili też przedstawiciele miasta
− Jan Trzęsiok, przewodniczący Rady
Miasta oraz Franciszek Szafarz z Komisji Oświaty i Kultury.
X Przegląd z pewnością przejdzie
do historii jako jedna z najbardziej
wiosennych i radosnych imprez w
Knurowie.
Tekst i foto: Justyna Bajko

− Do zrobienia tego filmu zainspirowały nas akcje lip dup, czyli kręcone
przez sporą ilość osób krótkie teledyski.
Początkowo chcieliśmy zrobić coś podobnego, niestety koszt takiego przedsięwzięcia był zbyt spory − wyjaśnia
Violetta Mucha, dyrektorka Miejskiego
Gimnazjum nr 2 w Knurowie.
Pomysłodawczy nią projektu
oraz czuwającą nad całością była
Teresa Niźnikiewicz, wicedyrektorka
MG-2. Placówkę wsparli również
anonimowi sponsorzy i profesjonalni
realizatorzy.
Zadaniem filmu jest pokazanie
wycinka szkolnej rzeczywistości.
Uczniowie opowiadają o lekcjach i
akcjach organizowanych przez placówkę, nauczyciele chwalą się osiągnięciami swoich podopiecznych.
Czy trudno było przekonać gimnazjalistów do udziału w przedsięwzięciu?
− Uczniowie byli bardzo zadowoleni. Z jednej strony to dla nich
ciekawe doświadczenie, z drugiej
forma uznania, że mogli znaleźć się w
kadrze. W czasie realizacji ciekawość,
jak to będzie, jak wypadnę, przepla-

tała się ze stresem przed kamerą. Ale
myślę, że efekt jest nienajgorszy −
uważa Violetta Mucha.
Gimnazjaliści z „Dwójki” chwalą
pomysł stworzenia filmu.
− Taki klip jest znacznie ciekawszy od ulotek, więcej mówi o szkole −
zaznaczają.
MG-2 to na razie jedyne gimnazjum w Knurowie, które zdecydowało się na taką formę prezentacji
w sieci.
− Żyjemy w takich czasach, że
bez promocji żadna instytucja nie
funkcjonuje. Film to dobry sposób
dotarcia do uczniów, do rodziców,
którzy stoją przed trudnym wyborem
szkoły gimnazjalnej. Może nasz projekt ułatwi im decyzję − zastanawia
się dyrektorka Mucha.
Choć świat przedstawiony w
filmie z pewnością jest nieco wyidealizowany, to jednak jako element promocji sprawdza się bardzo dobrze.
Czy zachęci uczniów opuszczających
podstawówki do wybrania MG-2?
Przekonamy się już niedługo. Ruszają
zapisy do gimnazjów.
jb

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Patryk czechowski z knurowa
ur. 7.05.2012 r., 4030 g, 44 cm

emilia Pych z knurowa

ur. 9.05.2012 r., 3400 g, 55 cm

0

jakub skrzypkowski z Gliwic

ur. 7.05.2012 r., 3880 g, 57 cm

Dawid błaszków z knurowa

ur. 10.05.2012 r., 2890 g, 49 cm

wiktor krycki z Gliwic

ignacy Lalik z Gliwic

ur. 8.05.2012 r., 2000 g, 44 cm

ur. 9.05.2012 r., 3410 g, 57 cm

wiktoria knopik z Leszczyn

Laura woźniakowska z czerwionki

ur. 10.05.2012 r., 2350 g, 41 cm

ur. 10.05.2012 r., 3090 g, 50 cm

wiktoria maćkiewicz z knurowa
ur. 9.05.2012 r., 3320 g, 54 cm

magdalena boratyńska-tyszka z Zabrza
ur. 11.05.2012 r., 3270 g, 54 cm
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rozmaitości

ROZRYWKA nr 20/2012

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Gliwice

Strefa
ciszy

W ramach XXIII Gliwickich Spotkań Teatralnych
ze spektaklem plenerowym
wystąpi Teatr Strefa Ciszy z
Poznania. Grupa zaprezentuje
przedstawienie „Salto mortale”. Sztuka opowiada historię
z końca II wojny światowej,
kiedy to wojska sowieckie
zrabowały z gdańskich domów
tysiące fortepianów. O czasach
odrzuconych i niechcianych
opowie 6 aktorów. Ten poruszający spektakl już 18 maja o
godz. 21.30 na Placu Krakowskim. Wstęp wolny.

jb

informacja własna

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 18/2012

b r z m i a ł o : „ H i s t o r y k ”.
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Aniela Ryszka.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

20
informacja własna

Zapowiedzi:
22-24.05.2012 r.
Królewna śnieżka

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

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

20/12

Do wynajęcia działka w Knurowie przy ulicy
Rybnickiej. Tel. 602 365 617

20-21/12

Do wynajęcia kawalerka, Czerwionka-Leszczyny, os. Manchatan. Tel. 514 482 494
20-23/12

Do wynajęcia mieszkanie 75 m , parter
dom. Tel. 501 008 959, 797 293 230

EDUKACJA

DAM PRACĘ

Matematyka - korepetycje, matura, studia.
Tel. 692 845 849

6 – 21/12

SZUKAM PRACY

2

KREDYTY ODDŁUŻENIOWE OD 50 000
RATA 889 Tel. 32 271 06 05, 32 423 68
52, 32 423 56 17
17-21/12

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

20-21/12

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe. Stanica. Tel. 602 159 203
20/12

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
19-20/12

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

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

19-22/12

Odstąpię prosperujący klub malucha. Tel.
502 501 984

20-24/12

17-20/12

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

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
1/12-odw.

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

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

1-22/12

20-22/12

Pilnie sprzedam 3-pokojowe mieszkanie,
64 m2, po generalnym remoncie. Knurów,
ul. Wilsona. Tel. 531 949 889

20-21/12

Sprzedam 2 działki budowlane na ul. Wilsona w Knurowie o pow. 9 i 16 arów. Działki w
pełni uzbrojone, ogrodzone z dwóch stron,
w kształcie kwadratu, w cichym i spokojnym
miejscu. Cena do uzgodnienia. Sprzedaż
bez pośredników. Tel. 787 971 513
20/12

Sprzedam działki budowlane Knurów. Tel.
695 558 074
17-20/12

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 501 686 440

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

20-23/12

1-48/12

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

16-22/12

Sprzedam M-3 i garaż murowany na Mieszka I-go. Tel. 503 697 712
STEMPLE budowlane, drewno kominkowe, transpor t, pr zeprowadzki. Tel.
603 198 006
16-21/12

Szybka pożyczka bez BIKu, również na działalność gospodarczą. Tel. 508 947 340
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

18-22/12

19-20/12

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią, Knurów, 44,95 m 2 , Mieszka I. Tel.
507 845 581
17-20/12

Sprzedam zagospodarowaną działkę rekreacyjną przy ul. Dymka. Tel. 501 639 500,
32 236 34 74
19-20/12

1/12-odw.

Szczygłowice 4-pokojowe 70 m2 145.000 zł.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

20/12

Wynajmę zabudowania budowlane, gospodarcze około 220 m2 w Knurowie, na kwatery np. dla koni. Pastwiska, prąd, woda,
okolica lasy. Tel. 787 971 513

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

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

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

2-odw.

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

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 emeryta, najlepiej górniczego z
własnym samochodem. Tel. kontaktowy:
601 631 631, 601 641 641, 513 660 970,
500 183 102
18-20/12

Przyjmę do pracy w placówce banku PEKAO S.A. Wymagane doświadczenie w
sprzedaży. CV proszę wysłać pod adres
pekao@wiwi-styl.pl
20/12

Przyjmiemy do pracy kucharza/kucharkę.
Zielony Ogród. Tel. 604 193 649

20/12

Restauracja Mała Toscania zatrudni kucharza, barmankę, kelnerkę (również na sezon
letni) i panią do sprzątania w godzinach
popołudniowych. Tel. 531 450 009
19-20/12

Z atr udnię emer y ta, rencistę do pro dukcji – regeneracji palet. Stanica. Tel.
602 159 203
20/12

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

20-23/12

Zatrudnię górnika-emeryta. Zakuwanie
przewodów. Tel. 605 128 277
20/12

Zatrudnię kelnerki do restauracji, również
w weekendy, emerytkę do sprzątania. Tel.
664 040 345
19-20/12

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

20/12

Żernica dom wolnostojący na działce
1500 m 2 – 230. 000 zł. Biuro M3. Tel.
603 773 313

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

20/12

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

ZDROWIE i uroda

Usługi remontowe, instalacyjne. www.
platoni.pl; Tel. 696 333 303

20/12

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

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

6-26/12

Docieplenie budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253
9/12-odw.

20-26/12

Porady dietetyczne. Dzwonić od 9.00 do
15.00, od poniedziałku do piątku. Tel.
666 154 763

19/12

RSA biofeedback, EEG biofeedback, Terapia czaszkowo-krzyżowa. Więcej na www.
terapie-biofeedback.pl lub 889 406 874
20-21/12

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

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

1/12-odw.

14-22/12

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

14-22/12

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

19-23/12
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Bojków dom wolnostojący w dobrym stanie
sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313

20/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.
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Boks

Klaudia Tomecka
lepsza od medalistki MP

Foto: Garda

Foto: Dawid Ciepliński

Uczestnicy ślubowania

Łyk słonej wody
i klaps płetwą
na dobry początek
Sobot nia u rocz ystość ,
która do tej pory tradycyjnie
odbywała się na Kąpielisku
Leśnym „Zacisze”, w tym roku
ze względu na niesprzyjającą
aurę przeniosła się na basen
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Knurowie.
Osoby, które zdały egzamin na młodszego ratownika,
w obecności Zarządu OM
Młodszy ratownik
Oddziału Miejskiego
WOPR w Knurowie:

WOPR, władz samorządowych oraz najbliższych złożyły
ślubowanie, a chwilę później
zostały pasowane i przyjęte w
szeregi ratowników WOPR.
- Nad przygotowaniem
nowych ratowników czuwali
instruktorzy Wiesław Ciszewski i Alicja Stachura wspólnie z
kierownikiem kursu Adamem
Kubicą i asystentami Dawidem

Stolarkiem oraz Aleksandrą
Pach – informuje Jerzy Pach,
prezes honorowy OM WOPR
Knurów.
Po złożeniu ślubowania i
pasowaniu, którego dokonali prezydenci Adam Rams i
jego zastępca Piotr Surówka,
nowych ratowników czekał
tradycyjny chrzest. Odpowiedzialność za jego wykonanie
wzięli starsi koledzy i Zarząd
OM Knurów. Nowo przyjęci
musieli wypić m.in. porcję
słonej wody, a następnie po
skosztowaniu tego „afrodyzjaku” otrzymali klapsa płetwą.
DC

Pasowania na ratowników dokonał, m.in.
prezydent Knurowa – Adam Rams

Foto: Dawid Ciepliński

Paulina Bieniek, Emilia Brachaczek, Katarzyna Durczyńska, Mirosław Dybski,
Maciej Dzindzio, Piotr Gieniusz, Julia Kaczmarczyk,
Wojciech Kostelecki, Kinga
Kruszniewska, Kamil Kruszniewski, Radosłąw Laubach,
Aleksandra Łepki, Tomasz
Malczyk, Jakub Michałów,
Agata Mutz, Patryk Pietrac zyk, Mateusz Surówka,
Weronika Suszek, Mariusz
Talarczyk, Filip Wajszczyk,
Robert Władarz, Krzysztof
Wojc iec howski, Mateusz
Wrażeń.

Klaps płetwą to tradycyjny element przyjęcia
w szeregi WOPR-u nowych ratowników
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Foto: Dawid Ciepliński

Uroczyste ślubowanie, pasowanie,
a następnie tradycyjny chrzest.
W sobotnie popołudnie 23 osoby
powiększyły szeregi ratowników
Oddziału Miejskiego WOPR
w Knurowie

Reprezentanci Gardy Gierałtowice mają po ostatnich startach wiele powodów
do zadowolenia

Reprezentanci Gardy Gierałtowice na co dzień trenują
w pocie czoła, natomiast z
każdym kolejnym startem
czują się w ringu coraz pewniej.
Potwierdzeniem tego są starty
w dwóch ostatnich turniejach:
Pierwszym Kroku Bokserskim
i Turnieju o Puchar Mistrza
Świata Henryka Średnickiego.
W Pier wszy m K roku
Bokserskim znakomicie zaprezentowa ła się K laud ia
Tomecka. Juniorka w ystępująca w kategorii wagowej
57 kg skrzyżowała rękawice
z ubiegłoroczną, brązową
medalistką Mistrzostw Polski
- Aleksandrą Bielas (Chemik
Kędzierzyn-Koźle). - Obie
zawodniczki spotkały się rok
temu na zawodach w Lipinach
i wtedy wygrała Bielas – wspomina trener Adam Spiecha.
- Tym razem było odwrotnie,
bo Klaudia od początku walki
przystąpiła do zdecydowanego ataku, czym wprowadziła
w zdumienie publiczność i
przeciwniczkę. Nasza zawodniczka wyprzedzała akcje
rywalki, boksowała ciosami
prostymi, schodziła z linii
ciosów i co najważniejsze, była
bardzo skuteczna. To dało jej
zwycięstwo 11:4 nad znacznie
bardziej doświadczoną przeciwniczką.

Dwa zwycięstwa
Zawodniczka Amatorskiego Klubu Biegacza – Elżbieta
Lewicka spędziła miniony
weekend na sportowych arenach. W sobotę uczestniczyła
w 13. Biegu Herbow ym w
Pawłowiczkach, a w niedzielę
brała udział w biegu przełajowym w Dąbrowie Górniczej. I
w jednej, i w drugiej imprezie
nasza zawodniczka wygrała

Efektowne zw ycięst wo
przed czasem (3. runda) odniósł też Łukasz Cybulski.
Junior Gardy występujący w
kategorii 56 kg nie dał szans
D a m i a now i Gr z e si a kow i
(GUKS Carbo Gliwice).
Wygraną na punkty – 11:5
- zanotował Bartłomiej Telinga (junior, waga 75 kg), który
pewnie wypunktował Patryka Płacheckiego (Szombierki
Bytom).
Wiele emocji dostarczył
pojedynek seniorów w wadze
75 kg. – Nasz Sebastian Stuchlik zmierzył się z atletycznie
zbudowanym, bardzo silnym i
mocno bijącym Damianem Stanisławskim z CSW Fight Boxing
Dąbrowa Górnicza – kontynuuje trener Gardy Gierałtowice.
- Kibice zobaczyli w ringu prawdziwą wojnę. Walka obfitowała
w bardzo dużo mocnych ciosów
i wiele wymian. W drugiej rundzie zawodnik z Dąbrowy był
dwa razy liczony jednak wytrwał
do końca tego starcia. Ostateczny
werdykt tej bardzo wyrównanej
i dramatycznej walki brzmiał
18:15 dla naszego Damiana.
W Pierwszym Kroku Bokserskim wystąpił jeszcze jeden
pięściarz Gardy – Jędrzej Pilarz (młodzik, waga 48 kg),
który uległ w swej pierwszej
walce Konradowi Białasowi z

Energetyka Jaworzno.
W Turnieju o Puchar Henr yka Średnickiego kolejne
cenne zwycięstwo odniosła
m.in. wspomniana wcześniej
Klaudia Tomecka, która w
walce finałowej jednogłośnie
wypunktowała Julię Reichelt
(RMKS Rybnik).
Dwie walki w tym turnieju stoczył Dawid Tomiczek (kadet, 66 kg), który
najpierw pokonał w drugiej
rundzie Damiana Ziemlew icz a (U KS Blachow nia),
a następnie uległ w finale
stosunkiem głosów 1:2 Marcinowi Kowalczykowi (Śląsk
Ruda Śląska).
Dwie wygrane zanotował
z kolei Bartłomiej Telinga. W
półfinale zwyciężył jednogłośnie Nicolasa Deptę (Śląsk Ruda
Śląska), a w finale zwyciężył
2:1 Krystiana Puchałę (UKS
Blachownia).
Dwa zwycięstwa to również bilans Mateusza Rumina
(junior, waga 81 kg). Zawodnik Gardy jednogłośnie wygrał z Tomaszem Kałużą (Start
Częstochowa) oraz Marcinem
Wawrą (Śląsk Ruda Śląska).
Wreszcie wśród seniorów,
kategorię 75 kg wygrał Łukasz
Mieczkowski, pokonując 3:0
Patryka Polasika (GUKS Carbo
Gliwice).
PiSk

informacja

kategorię open. Dodajmy, że w
Pawłowiczkach bieg rozegrano
na dystansie 10 km, a w Dąbrowie Górniczej na 5 km.
W Biegu Herbowym wystartował również prezes AKB
– Czesław Nowak, plasując
się na drugim miejscu w swojej kategorii wiekowej (czas:
42.29).
PiSk
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Jak to jest z tym
szkoleniem młodzieży?
Czasy się zmieniają, a
piłka nożna wciąż cieszy się
wśród sportowych dyscyplin
największą popularnością.
Jedni lubią ją oglądać z wysokości trybun lub siedząc
w w ygodny m domow y m
fotelu, inni nie wyobrażają
sobie życia bez piłki przy
nodze. W gronie tym nie
brakuje najmłodszych mieszkańców Knurowa, którzy od
kilku lat mają do wyboru
dwa kluby. Piłkarski narybek
szkolą przecież i w Akademii
Piłki Nożnej, i w Concordii.
Przedstawiciele tych klubów
gościli w minionym tygodniu
na posiedzeniu Gminnej
Rady Sportu. – Zaprosiliśmy
Marcina Brosza z Akademii i Zbigniewa Kosmalę z
Concordii, by porozmawiać
o szkoleniu dzieci i młodzieży – mówi przewodniczący
GRS, Jerzy Pach. – Na ten cel
przekazywane są z budżetu
miasta największe środki
finansowe i zależy nam, by
to szkolenie przebiegało w
jak najlepszej atmosferze i w
oparciu o wciąż rozbudowywane centrum sportowe przy
Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 9.
Za kilka miesięcy wspomniane centrum sk ładać
się będzie już nie z dwóch,
a z trzech boisk piłkarskich.
Nowoczesna baza treningowa stworzona – można
powiedzieć – w sercu miasta,
działa na wyobraźnię. Bo
skoro teraz kilku- czy kilkunastoletni chłopcy podnosić
będą swoje umiejętności nie
w błocie i kurzu, ale na zielonej murawie, to chciałoby
się, by Knurów znowu zaczął
szkolić tak, by za lat kilka
mógł się pochwalić wychowankiem w ekstraklasie, czy
reprezentacji Polski.
By tak się stało potrzeba
nie tylko nowych boisk, ale
i realnego programu szkolenia, który będzie można
zastosować w naszych warunkach. Ów program to
nie tylko fachowa rozpiska
zajęć treningowych i odpowiednio wyszkoleni trenerzy, ale i współpraca dwóch
knurowskich klubów. Owa
współpraca jest konieczna i
najlepiej, gdyby rozpoczęła
się od zaraz.

- Praca z młodzieżą przebiega w Concordii na dobrym
poziomie – rozpoczął sternik
knurowskiego klubu, Zbigniew Kosmala. – Trenuje u
nas osiem grup. Zdarzają się
roczniki, w których trenuje
ponad dwadzieścia osób, ale
są też grupy mniej liczne.
Staramy się zachować szkolenie we wszystkich grupach
wiekowych. Prowadzimy ciągły nabór, a ponadto trenerzy
odwiedzają szkoły i zachęcają
do przyjścia na trening.
Jako klub jesteśmy gotowi
do prowadzenia szkolenia
wszystkich roczników. Bierzemy też pod uwagę współpracę
z Akademią. Jeżeli by do takowej doszło to proponujemy,
by APN zajęła się szkoleniem
do zakończenia przez zawodników III klasy szkoły podstawowej, a od czwartej klasy
zajęcia prowadzone by były
przez Concordię – stwierdził
Zbigniew Kosmala.     
- Akademia Piłki Nożnej
nie powstała po to, by odciągać chłopaków od Concordii
– oznajmił Marcin Brosz.
– Prawdą jest natomiast, że
nie każdy w Concordii mógł
trenować, bo w tym klubie zawsze obowiązywała selekcja i
na dłużej zostawali tam tylko
najlepsi. Akademia przyjmuje do siebie wszystkich. I tych,
którzy mają piłkarski talent
i tych, którzy takiego talentu
mają mniej, ale chcą w wolnym czasie się poruszać, a nie
siedzieć przed komputerem. U
nas są też mile widziane dzieci z nadwagą. My dajemy im
możliwość uczestnictwa w zajęciach nie tylko piłkarskich,
ale i ogólnorozwojowych.
Akademia nie jest wrogiem Concordii, bo ja dzięki
temu klubowi jestem dzisiaj
w tym miejscu, w którym jestem. Zawdzięczam Concordii bardzo dużo i trzymam za
nią kciuki, ale chcę też stworzyć warunki do sportowego
rozwoju tym, którzy z różnych
powodów nie chcą trenować w
tym klubie.
Dzisiaj – mimo wspomnianej na wstępie popularności futbolu – nie ma aż
tylu chętnych chłopców do
regularnych treningów, by
w obu klubach można było
skompletować kilkunasto-

osobowe kadry zawodników
urodzonych w danym roku
kalendarzow ym. A tylko
takie zespoły gwarantują
prawidłowy rozwój zawodników poprzez udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podok ręg
Zabrze, czy Śląski Związek
Piłki Nożnej.
- Z obserwacji, jak i z rozmów z trenerami Concordii i
APN-u wiem, że są zespoły w
obu klubach, które liczą na
przykład po 12 zawodników
z danego rocznika. 24 chłopaków to dobra liczba, by
stworzyć jedną drużynę, ale
nie dwie – mówił Wojciech
Kempa, członek Gminnej
Rady Sportu.
I właśnie w takich sytuacjach wskazana jest współpraca pomiędzy APN-em i
Concordią. Wydaje się, że na
takową są przygotowane oba
kluby. Mało tego, jedni i drudzy nie ukrywają, że są gotowi przedstawić taki program
szkolenia, by przejąć pod swój
szyld wszystkie grupy naborowe i zespoły uczestniczące
w rozgrywkach ligowych.
Mówił o tym na początku
posiedzenia Gminnej Rady
Sportu Zbigniew Kosmala,
mówił też – dla odmiany
– na zakończenie spotkania,
Marcin Brosz twierdząc, że
może zagwarantować nie
tylko szkolenie typowo piłkarskie, ale i współpracę ze
szkołami. Od podstawowej,
poprzez gimnazjum, liceum,
aż do Akademii Wychowania
Fizycznego.
- Zabrzmiało to wszystko
optymistycznie i cieszę się, że
do takiego spotkania doszło –
podsumowuje Jerzy Pach,
przewodniczący Gminnej
Rady Sportu. – Mam nadzieję, że w możliwie jak najkrótszym czasie, zarówno Concordia, jak i Akademia Piłki
Nożnej swoją wizję pracy z
dziećmi i młodzieżą przeleją
na papier i wtedy dojdzie do
ponownego spotkania.
Obecny sezon piłkarski
– również ten w wydaniu
młodzieżowym – dobiega
końca. Wiadomo już, że Concordii nie udało się stworzyć
zespołu, który wywalczyłby
awans do śląskiej elity w kategorii juniorów. Szkoda, bo

przed laty to właśnie dzięki
udziałowi w rozgrywkach
popularnej „emki” Concordia była w stanie wychować
piłkarzy, którzy później z
powodzeniem grali na najwyższym poziomie już wśród
seniorów.
Piotr Skorupa

Obecnie szereg tabel lig trampkarzy i juniorów wymaga weryfikacji zatem, by zobrazować poziom prezentowany przez
młodych piłkarzy APN-u i Concordii, podajemy miejsca, jakie
zespoły tych klubów zajmowały po rundzie jesiennej:  
- okręgowa liga juniorów
Concordia – ostatnie miejsce w dwunastozespołowej grupie,
- regionalna liga juniorów
Concordia – 7. miejsce w dwunastozespołowej grupie,
- rocznik 1997
Concordia – 4. miejsce w grupie sześciozespołowej,
- rocznik 1998
Concordia – ostatnie miejsce w grupie siedmiozespołowej,
- rocznik 1999
Concordia – 1. miejsce w grupie czterozespołowej,
- rocznik 2000
APN – 3. miejsce w grupie sześciozespołowej,
Concordia – 1. miejsce w grupie sześciozespołowej,
- rocznik 2001
APN – ostatnie miejsce w grupie sześciozespołowej,
- rocznik 2001 i młodsi
APN – ostatnie miejsce w grupie ośmiozespołowej.

KLASA OKRĘGOWA

Po maratonie czas
na rewelację
rundy wiosennej
Sobota, w torek, środa,
sobota – w takim tempie nie
grają nawet zespoły lig angielskich. Z takim terminarzem
muszą się jednak zmierzyć
zawodnicy… Concordii. W
sobotę knurowianie zagrali w
lidze z Ogrodnikiem Cielmice,
we wtorek walczyli w Pucharze Polski z Szombierkami
Bytom, w środę grali towarzysko z Górnikiem Zabrze,
a w sobotę wyjadą do Bełku,
by znowu walczyć o ligowe
punkty. A skoro mowa o rozgrywkach ligowych to trzeba
wspomnieć, że po pokonaniu
wspomnianego Ogrodnika
Cielmice nasz zespół nie tylko
utrzymał pozycję wicelidera,
ale odrobił dwa punkty do
lidera. To oznacza, że knurowianie mają już tylko dwa
„oczka” straty do rezerw GKSu Katowice. Wystarczy zatem
jedna kolejka, by nastąpiła
zmiana na pozycji lidera.
Sprawdźmy zatem co nas
czeka w najbliższy weekend.
„GieKSa” ma teoretycznie
słabszego r y wa la – Sokół
Orzesze. Concordię czeka
wyjazd do Bełku, a więc do
rewelacji rundy wiosennej.
Podopieczni byłego piłkarza
knurowskiego klubu – Jacka
Polaka znakomicie spisują
się w rundzie rewanżowej,
wszak tylko raz musieli uznać
wyższość rywala. Pamiętajmy
też, że piłkarze z Bełku nie tak
dawno wygrali pewnie 3:0 z
rezerwami GKS-u Katowice, a
do potyczki z Concordią przy-

stąpią wypoczęci, bowiem w
sobotę pauzowali (przypominamy, gdy Bełk odpoczywał,
knurowianie rozegrali trzy
mecze).   
Pasjonująco zapowiadający
się mecz w Bełku rozpocznie
się w sobotę o godzinie 17.00.
Wyniki 25. kolejki
grupa I
Concordia Knurów - Ogrodnik Cielmice 2:0
1:0 Kempa 19’, 2:0 Kraska
89’.
Concordia: Krasoń, Wieliczko,
Pilc, Bagiński, Jaroszewski,
Żyrkowski 34’ Kraska, Kempa,
Salwa, Karwowski 55’ Tkocz,
Kupis 71’ Piwowarczyk, Modrzyński 88’ Wiercioch.
Śląsk Świętochłowice - Sokół Wola 3:2, GKS II Katowice - Unia Bieruń Star y
1:1, Unia Kosztowy - Sokół
Orzesze 1:3, Czarni Piasek
- Orzeł Mokre 5:0, Krupiński
Suszec - Rozwój II Katowice
6:0, Stal Chełm Śląski - LKS
Bełk 0:3 (vo), MKS Lędziny
- Pogoń Imielin (przełożony
na 23 maja).
1. GKS II
2. Concordia
3. Krupiński
4. Bieruń Stary
5. Bełk
6. Kosztowy
7. Rozwój II
8. Lędziny
9. Imielin
10. Wola
11. Piasek
12. Mokre
13. Orzesze
14. Śląsk
15. Ogrodnik
16. Stal

60 pkt
58
55
44
44
40
38
37
35
33
32
31
22
20
16
10

W grupie I Concordia odrobiła dwa punkty do lidera,
natomiast w grupie IV prowadząca Jedność Przyszowice
doznała drugiej w tym roku
porażki. To oznacza, że na pięć
kolejek przed zakończeniem
sezonu lider z Przyszowic ma
siedem punktów przewagi
nad Fortuną Gliwice. Jak widać pozycję wicelidera straciło Tempo Paniówki, które
przegrało u siebie właśnie z
Fortuną.
Piotr Skorupa

Wyniki 25. kolejki
grupa IV
Silesia Miechowice - Jedność
Przyszowice 1:0, Tempo Paniówki - Fortuna Gliwice 0:2,
Piast II Gliwice - MKS Kończyce 4:3, Polonia II Bytom
- Carbo Gliwice 3:0, Ruch II
Radzionków - Gwarek Zabrze
2:3, ŁTS Łabędy - KS 94 Rachowice 4:1, Orzeł Miedary
- Tarnowiczanka Stare Tarnowice 4:1, Płomień Połomia
- Sparta Zabrze (mecz się
nie odbył).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Przyszowice
Fortuna
Paniówki
Gwarek
Piast II
Kończyce
Miedary
Rachowice
Polonia II
Łabędy
Tarnowiczanka
Ruch II
Połomia
Miechowice
Sparta
Carbo

54 pkt
47
46
41
39
37
36
31
30
29
29
28
28
26
23
20
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sport
Pływanie

Puchar prezydenta
i sezon zakończony
Bogat y sezon pł y wack i
2011/2012 przeszedł już do
historii. Ostatnią imprezą były
wtorkowe zawody o puchar
prezydenta Knurowa. Areną
zmagań dzieci i młodzieży
była pływalnia kryta „aQuaRelax”, a emocji nie brakowało
zarówno w wodzie, jak i na
trybunach, gdzie zasiadł komplet publiczności. Kciuki za
startujących trzymali przede
wszystkim najbliżsi oraz nauczyciele.
W większości konkurencji nie było niespodzianek.
Zwyciężali przede wszystkim
ci, którzy dali się już poznać z
dobrej strony w czasie Grand
P r i x K nu rowa . Nie d a się
jednak uk r yć, że zawody o
puchar prezydenta odkr yły
kilka nowych talentów.
Organizatorzy zawodów
przepraszają za naszym pośrednictwem startujących i ich
najbliższych za pomyłki, jakie
wyniknęły w czasie pracy osób
zaangażowanych w przeprowadzenie imprezy.
Wyniki:
- 25 m stylem dowolnym
– klasa I – dziewczęta – 1. Weronika Morciszek (MSP-1), 2.
Martyna Surówka (MSP-7), 3.
Nina Namysłowska (MSP-2),
- chłopcy – 1. Bartek Ciesielski
(MSP-7), 2 . Wojc iech Ko zioł (MSP-3), 3. Jakub Bucior
(MSP-2), - klasa II – dziewczęta – 1. Aleksandra Suchanek
(MSP-7), 2. Magdalena Ociepa
(MSP-3), 3. Monika Wojtyna
(MSP-2), - chłopcy – 1. Dominik Szafarczyk (MSP-2), 2.
Przemysław Rozumek (MSP7), 3. Michał Kroczek (MSP6), - klasa III – dziewczęta – 1.
Maja Namysłowska (MSP-2),
2. Julia Czapelka (MSP-6), 3.
Aleksandra Potoczek (MSP-3),
- chłopcy – 1. Damian Godula (MSP-2), 2. Daniel Mijas

(MSP-9), 3. Konrad Pchełka
(MSP-3),
- 25 m stylem grzbietowym
– klasa I – dziewczęta – 1. Emilia Świstuń (MSP-7), 2. Patrycja
Aksman (MSP-9), 3. Izabela
Grzybowska (MSP-2), - chłopcy – 1. Dawid Pawlik (MSP-7),
2. Mateusz Parzybut (MSP-2),
3. Dawid Pietrzykowski (MSP3), - klasa II – dziewczęta – 1.
Julia Bałkiewicz (MSP-2), 2.
Agata Marek (MSP-7), 3. Anna
Dach (MSP-6), - chłopcy – 1.
Patryk Zieliński (MSP-2), 2.
Dawid Nosiadek (MSP-7), 3.
Mateusz Łukaszczuk (MSP9), - k lasa III – dziewczęta
– 1. Klaudia Siedlik (MSP-2), 2.
Wiktoria Stopa (MSP-9), 3. Nadia Częścik (MSP-9), - chłopcy
– 1. Bartek Bieniek (MSP-2),
2. Jakub Możdżeń (MSP-9),
3. A lek sa nder Szcz ygielsk i
(MSP-1),
- 50 m stylem dowolnym
– klasa IV – dziewczęta – 1.
Natalia Potocka (MSP-4), 2.
Julia Kempa (MSP-9), 3. Joanna Bismor (MSP-2), - chłopcy
– 1. Tomasz Sosna (MSP-7),
2. Michał Hornik (MSP-4), 3.
Piotr Gradowski (MSP-7), klasa V – dziewczęta – 1. Julia
Świstuń (MSP-7), 2. Julia Żyrkowska (MSP-4), 3. Karolina
Musiolik (MSP-2), - chłopcy

– 1. Dawid Szolc (MSP-9), 2.
Szymon Romanów (MSP-4),
3. Henr yk Cieślik (MSP-2),
- klasa VI – dziewczęta – 1.
Paulina Bieniek (MSP-2), 2.
Roksana Domurat (MSP-4), 3.
Karolina Floriańska (MSP-3),
- chłopcy – 1. Wojciech Gradowski (MSP-7), 2. Dominik
Romanów (MSP-4), 3. Tomasz
Malczyk (MSP-9),
- 50 m stylem grzbietowym – klasa IV – dziewczęta
– 1. Oliwia Sikotowska (MSP6), 2. Alicja Kwaśniok (MSP2), 3. Natalia Stychno (MSP-1),
- chłopcy – 1. Szymon Pawlik
(MSP-7), 2. Karol Rzepa (MSP2), 3. Dominik Brzozowsk i
(MSP-7), - klasa V – dziewczęta – 1. Sy ntia Pa liszewska (MSP-9), 2. Aleksandra
Szyrmel (MSP-9), 3. Natalia
Blacha (MSP-7), - chłopcy – 1.

Mateusz Kamiński (MSP-7),
2. Andrzej Sokół (MSP-3), 3.
Konrad Kazaniecki (MSP-2),
- klasa VI – dziewczęta – 1.
Emilia Brachaczek (MSP-2),
2. Weronika Suszek (MSP-1),
3. Karolina Bieniek (MSP-1),
- chłopcy – 1. Miłosz Stańszyk
(MSP-4), 2. Adam Babiński
(MSP-7), 3. Ba r tosz Sacha
(MSP-6),
- sztafeta – szkoły podstawowe – 1. MSP-7, 2. MSP-2, 3.
MSP-9,
- 50 m stylem motylkowym
– gimnazjum – dziewczęta – 1.
Agata Rzepa (MG-2), 2. Jagoda
Przybyła (MG-2), - chłopcy
– 1. Michał Godula (MG-2), 2.
Krzysztof Malich (MG-3), 3.
Fryderyk Król (MG-1),
- 100 m stylem dowolnym
– gimnazjum – dziewczęta – 1.
Aleksandra Bańbor (MG-3),
2. Klaudia Lewicka (MG-4),
3. Sabina Andrzejewska (MG4), - chłopcy – 1. Krzysztof
Hołysz (MG-2), 2. Paweł Sosna
(MG-2), 3. Marcin Brzózka
(MG-4),
- 100 m stylem grzbietowym – gimnazjum – dziewczęta
– 1. Magdalena Wolny (MG-3),

We wtorkowe popołudnie
zakończyła się przygoda Concordii Knurów z Pucharem
Polsk i. Podopieczni Wojciecha Kempy grając u siebie musieli uznać wyższość
Szombierek By tom, ulegając 0:2. Trener knurowskiej
drużyny dał szansę gr y w
tym spotkaniu kilku zawodnikom, którzy z reguły nie
mieszczą się w w yjściowej
jedenastce na mecze ligowe.
Nie mogło być jednak inaczej, skoro nazajutrz po tym
meczu Concordię czeka ła
kolejna potyczka. Tym razem
towarzyska, ale i prestiżowa
z Górnikiem Zabrze (relację
zamieścimy za tydzień).

Wr ac ając do mecz u z
Szombierkami, obie bramki
strzelił Marek Kupisz. Pierwszą w 56, a drugą w doliczonym czasie gry drugiej połowy.
Szkoda, że Kupisz, a nie Kupis.
Wtedy z awansu cieszyliby się
knurowianie.
Concordia za kończ yła
swój udział w pucharowych
rozgrywkach w ćwierćfinale
na szczeblu Śląskiego Związku
Piłki Nożnej.
Concordia: Widera, Gałach 74’ Karwowski, Paśnicki,
Pilc, Wiercioch, Krusiński
61’ Wieliczko, Kempa, Salwa,
Skalik 50’ Tkocz, Spórna, Kupis 72’ Modrzyński.
PiSk

Otwarcia zawodów dokonał Piotr
Surówka, zastępca prezydenta Knurowa

2. Dorota Czyżewska (MG-3),
- chłopcy – 1. Jakub Michałów
(MG-3), 2. Maciej Dzindzio (MG2), 3. Adrian Romasz (MG-1),
- 100 m stylem klasycznym
– gimnazjum – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak (MG-2), 2. Małgorzata Kowol (MG-3), - chłopcy
– 1. Michał Wojtaszek (MG-1),
2. Rafał Czerwiec (MG-4), 3.
Tomasz Gąsienica (MG-4),
- sztafeta gimnazjum – 1.
MG-2, 2. MG-3, 3. MG-4.
Małgorzata Rzepka udziela ostatnich
wskazówek przed startem

Tekst i foto:
Piotr Skorupa

okręgowa liga
juniorów
LKS Nędza – Concordia 3:2
Concordia – Energetyk Rybnik 3:0
Najmłodsi uczestnicy
wśród dziewcząt...
... i chłopców

regionalna liga
juniorów
Ruch Radzionków – Concordia 1:4
Concordia – MKS Zaborze
2:2

liga trampkarzy
rocznik 1997: Gwarek Zabrze
– Concordia 0:1
Concordia – Stal Zabrze 5:0
rocznik 19 9 8: Conc ordia
– Górnik Zabrze 0:2
rocznik 1999: ŁTS Łabędy
– Concordia 0:11
Concordia – Stal Zabrze 6:0
rocznik 2000: Concordia –
Akademia Pyskowice 2:0
PiSk
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Gdyby nie ta
jedna... litera

18 maja o godzinie 11.30 w Parku NOT
w Szczygłowicach odbędzie się kolejna
edycja imprezy „Polska Biega”.
Zapr as z amy mi ł o ś ników bie gania
w imieniu organizatorów: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Amatorskiego Klubu Biegacza.
Szczegółowe informacje o wieloletniej już akcji znajdziecie na: www.polskabiega.sport.pl
PiSk

TAK
GRAŁA
MŁODZIEŻ

Rywalizacja
przebiegała
w kilku stylach

PIŁKARSKI PUCHAR POLSKI

KLASA A Podokręg Zabrze
Wyniki 24. kolejki
Czarni Pyskowice - Wilki Wilcza 4:1, Górnik II Zabrze
- Tęcza Wielowieś 0:1, Zryw
Radonia - MKS Zaborze 1:5,
Stal Zabrze - Społem Zabrze
1:2, Orły Bojszów - LKS 35
Gierałtowice 7:3, Zamkowiec
Toszek - Gwiazda Chudów
1:2, Sokół Łany Wielkie Przyszłość II Ciochowice 4:2,
Amator Rudziniec - MKS II
Kończyce 3:1.

1. Górnik II
2. Pyskowice
3. Wielowieś
4. Zaborze
5. Ciochowice II
6. Wilcza
7. Toszek
8. Chudów
9. Bojszów
10. Społem
11. Rudziniec
12. Gierałtowice
13. Stal
14. Kończyce II
15. Radonia
16. Sokół

59 pkt
53
50
48
44
38
33
31
30
25
24
24
22
20
20
17

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 8 maja:
1. Jan Chwolka
2. Henryk Brola
3. Ginter Fabian
4. Janusz Myszka
5. Jerzy Makselon
6. Edward Nowak
7. Michał Foit
8. Mieczysław Polok
9. Bernard Wróbel
10. Dariusz Skowron

- 2.184 pkt
- 2.110 pkt
- 1.927 pkt
- 1.913 pkt
- 1.874 pkt
- 1.840 pkt
- 1.804 pkt
- 1.793 pkt
- 1.685 pkt
- 1.680 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
2. Bernard Musiolik
3. Dariusz Skowron
4. Mieczysław Polok
5. Czesław Antończyk
6. Jerzy Makselon
7. Zdzisław Mral
8. Bernard Wróbel
9. Piotr Palica
10.Edward Nowak
Kolejny turniej odbędzie się 22 maja o godzinie
LWSM „Gama”.

- 22.411 pkt
- 22.225 pkt
- 21.522 pkt
- 21.203 pkt
- 21.190 pkt
- 20.988 pkt
- 20.837 pkt
- 20.597 pkt
- 20.477 pkt
- 20.286 pkt
16.30 w klubie
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Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek
Druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie
Pilchowice obchodzili święto swojego patrona św. Floriana.
Po raz pierwszy uroczystość
odbyła się w nowej formule: pięć
drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych zebrało się w Domu Kultury
w Żernicy, by świętować I Gminny
Dzień Strażaka.
Spotkanie było formą podziękowania dla dzielnych druhów za
trud i zaangażowanie włożone w
bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, nie tylko Gminy Pilchowice. Uroczystość rozpoczęła się
odegraniem hymnu strażackiego
– „Rycerze Floriana”. W części
oficjalnej Wójt Gminy Pilchowice
Joanna Kołoczek-Wybierek złożyła
serdeczne podziękowania druhnom
i druhom za działalność ratowniczą,
bezinteresowną służbę drugiemu
człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu
człowiekowi oraz uhonorowała ich
pamiątkowymi podziękowaniami,
a zasłużeni działacze OSP otrzymali
statuetki św. Floriana.
Wśród wyróżnionych znaleźli
się: Teodor Brzeziak, Piotr Cyroń,
Harald Fabisz, Dariusz Górecki,
Klaudiusz Kurzal, Grzegorz Twardawa, Leonard Aniśko, Ryszard Baron,
Tadeusz Belica, Józef Gwiaździński,

pochodzący z USA - David Kikoski,
za perkusję odpowiadał Krzysztof
Zawadzki, natomiast na gitarze basowej i kontrabasie grał najmłodszy
członek grupy – Michał Barański.
Podczas niedzielnego koncertu
sala kinowa nie była wypełniona po
brzegi, jednak nie miało to wpływu
na poziom i jakość występu muzyków.
- Koncert był świetny, szkoda
tylko, że tak rzadko można posłuchać

Szymon Piontek,
reprezentant
Szkoły
Podstawowej
w Chudowie,
został Gminnym
Mistrzem Języka
Angielskiego

Ewa Lukoszek,
Foto: Andrzej T. Knapik

Foto: Aleksandra Sokół

Łowcy liczą na rekord

Ta piękna sowa została
„upolowana” w Knurowie
w ubiegły piątek

Dodatkowe informacje można
uzyskać, kontaktując się telefoniczne
z przewodnik Aleksandrą Sokół (tel.
608 757 512 lub 032 233 09 80).

/bw/

Mistrza wyłonił Gminny Konkurs Języka Angielskiego przeprowadzony w ubiegłą środę w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach. Udział wzięli przedstawiciele podstawówek w Chudowie,
Paniówkach, Przyszowicach i Gierałtowicach.
- Uczniowie musieli wykazać
się umiejętnościami rozumienia ze
słuchu i tekstu pisanego, znajomością gramatyki obejmującą cztery
czasy oraz wiedzą o kulturze krajów
anglosaskich – mówi anglistka Ewa
Szakoła, współorganizator – wraz
z dyrektor ZSP Urszulą Cieślik i
anglistą Mateuszem Juszczakiem
– językowej rywalizacji. – Istotna
była też biegłość wysławiania się
określana na podstawie wypowiedzi, na przykład o hobby, ulubionej
książce czy szczęśliwym dniu.
Oceną konkursowiczów zajęło
się jury. Tworzyli je opiekunowie
uczniów oraz dyrektor Cieślik i
wicedyrektor Stefan Duda. Podsumowując zawody jurorzy, okazali
się zgodni: - Z roku na rok poziom
konkursu jest coraz wyższy. Wiedza
i umiejętności uczniów godne są
pochwały i podziwu.
Doceniając wszystkich, za „pierwszego wśród równych” uznany został
Szymon Piontek. Gminny Mistrz
Języka Angielskiego przygotowywał
się pod opieką Agnieszki Cichoń.

jazzu w Knurowie – usłyszeliśmy od
jednego z widzów. – Zdziwiły mnie
też puste miejsca na sali. Nieczęsto
przecież się zdarza, żeby tak dobry
muzyk jak Bill Evans gościł w naszym
mieście – dodaje.
Po koncercie na muzyków czekali łowcy autografów. Był czas na
pamiątkowe zdjęcia, a komu było
mało jazzu, mógł kupić płytę gwiazdy wieczoru.
DC

Uczestnicy konkursu

Szymon is the best

Knurów. Ornitolodzy się policzą...
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Miłośnicy jazzu mogą
być zadowoleni.
Koncert „Tribute
to Miles” w Kinie
Scenie Kulturze
spełnił pokładane
oczekiwania,
a wszyscy ci, którzy
w niedzielny wieczór
zostali w domach,
mają czego żałować

Gierałtowice. Międzyszkolny konkurs
języka angielskiego

Weź udział w niedzielnym spacerze
ornitologicznym. Być może przyczynisz
się do ustanowienia rekordu Polski

20 maja Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)
organizuje spacery ornitologiczne.
Jeden z nich odbędzie się w Knurowie. – Zapraszamy na przechadzkę
po lesie ścieżką dydaktyczną wokół
stawu Zacisze – mówi przewodnik
Aleksandra Sokół z OTOP. – Zbiórka zaplanowana jest na godz. 12 w
pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 w
Krywałdzie. Spacer zajmie około
półtorej godziny.
Warto zabrać ze sobą lornetki.
– Będziemy podziwiać powracające
wiosną ptaki – dodaje pani Aleksandra. – To niejedyna korzyść. Uczestnicy
tej ciekawej akcji przyczynią się do
ustanowienia niecodziennego rekordu
pokazującego, jak wiele osób interesuje
się ptakami i przyrodą.

Jazz to jest to

„Tribute to Miles” to projekt
oparty na muzyce firmowanej przez
jednego z najbardziej znaczących
muzyków XX wieku – Milesa Davisa. Za projekt odpowiada czteroosobowa grupa. Saksofonista Bill
Evans, który zaistniał na jazzowej
scenie muzycznej właśnie u boku
Davisa, a tak że towarzyszył na
scenie takim gwiazdom jak: Herbie Hancock, John McLaughlin
czy Mick Jagger. Na pianinie grał

Klaudiusz Kulik, Paweł Sapik, Kazimierz Tułak, Andrzej Wieczorke,
Zygfryd Kłosek, Joachim Strzelczyk,
Alfred Wilczek, Zygfryd Górecki,
Zygmunt Jersz, Jan Jureczko, Grzegorz Paszek, Karol Winkler, Fryderyk Belkius, Otto Driszel, Stanisław
Jaskólski, Grzegorz Piela, Zygmunt
Pikulik, Jan Śniatała. Po część oficjalnej zgromadzona publiczność
mogła wysłuchać recitalu fortepianowego solistki Agnieszki Robok,
która wykonała wybrane utwory
Fryderyka Chopina.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością także: przewodniczący Rady Gminy Andrzej Ogórek,
proboszcz parafii Pilchowice ks.
Dariusz Gołek, proboszcz parafii
Stanica ks. Józef Ryborz, prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
Ochotniczych Straży Pożarnych
Andrzej Frejno, sekretarz Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Czesław
Kozak, prezes gminnego Zarządu
Ochotniczych Straży Pożarnych
Teodor Brzeziak oraz komendanci
i prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych Pilchowic, Żernicy, Wilczy,
Stanicy i Leboszowic. Organizatorem tegorocznej uroczystości był
Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Pilchowicach.

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Bogusław Wilk

Pilchowice. Dzień Strażaka

Knurów. Koncert „Tribute to Miles”

SP Chudów: Szymon Piontek i
Oliwia Ulfig (opiekun Agnieszka Cichoń); SP Paniówki: Paweł Domin i
Krzysztof Mijacz (opiekun Marzena
Wyrobek); SP Przyszowice: Julia
Król i Bartosz Bartocha (opiekun
Anna Madeja); SP Gierałtowice:
Marzena Dekarz i Adam Michałek
(opiekunowie Ewa Szakoła i Mateusz Juszczak).

- Z roku na rok poziom konkursu jest coraz wyższy – oceniają
organizatorzy chwaląc uczniowską wiedzę i umiejętności
reklama

/bw/
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