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Knurów, GLIwICE

Moja mała ojczyzna

„Banalne” - tak oceniono zadania z polskiego,
matematyka wzbudziła więcej respektu...

Foto: Dawid Ciepliński

Czyj
to rower?

Matura 2012

Królowa nauk
najtrudniejsza?
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W piątek 380 tys. maturzystów w całej
Polsce rozpoczęło egzamin dojrzałości.
Zaczęli od języka polskiego
Zadaniem maturzystów było zanalizowanie artykułu z „Tygodnika
Powszechnego” dotyczącego Wikipedii i praca pisemna, na kanwie „Dziadów” Mickiewicza albo „Lalki” Prusa
i „Ludzi bezdomnych” Żeromskiego.
Aby uzyskać egzamin dojrzałości
konieczne jest, by zdać na poziomie
podstawowym język polski, język
obcy nowożytny i matematykę oraz
przynajmniej jeden (a można i sześć)
dodatkow y przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Uczeń musi zdobyć minimum 30
procent możliwych do uzyskania

Nie zapomnij
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punktów z każdego przedmiotu
obowiązkowego.
W ubiegłym roku matury nie
zdał co czwarty maturzysta. Najwięcej kłopotów sprawiała matematyka
(ponownie obowiązkowa na egzaminie).
Tegoroczni maturzyści najchętniej decydują się na zdawanie języka
angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii i biologii. Najmniej
popularne przedmioty to język łaciński, kultura antyczna i wiedza...
o tańcu.
DC

Knurów

Kradzież
na stacji

6 maja (niedziela) około godz.
22 nieznany sprawca wyłamał zamki w stacji paliw przy ulicy Rybnickiej. Skradł karty telefoniczne i
gotówkę.
jb

www.zakony.pl

11.05.2012 r. - PIĄTEK
Żelazna dama − godz. 18.00
Gniew tytanów − godz. 20
12.05.2012 r. - SOBOTA
Gniew tytanów − godz. 16.00, 18.00
Żelazna dama − godz. 20.00
13.05.2012 r. - NIEDZIELA
KONCERT
14.05.2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Gniew tytanów − godz. 16.00, 20.00
Żelazna dama − godz. 18.00
15.05.2012 r. - WTOREK
Żelazna dama − godz. 16.00
Gniew tytanów − godz. 18.00
16.05.2012 r. - ŚRODA
DNI INTEGRACJI

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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W ubiegłe sobotnie popołudnie
strażnicy miejscy zainteresowali się
rowerem przy ul. Armii Krajowej.
Uczynili to, ponieważ niezabezpieczony pojazd stał w tym miejscu
przez dwa dni. To dość zagadkowe
jak na miasto, gdzie nawet dobrze
pilnowane jednoślady znikają w
mgnieniu oka. W Komisariacie Policji nie sposób było ustalić, kto jest
właścicielem roweru. Nie tylko mundurowych ciekawi, kto zapomniał o
swoim pojeździe...

Czym różni się zakon bernardynów od długobrodych kapucynów? Co oznacza skrót SDB?
Czy zakonnice lubią truskawki?
Na te i inne pytania dotyczące
zgromadzeń zakonnych w Polsce można znaleźć odpowiedź
na polecanej stronie. Jest galeria fotografii, są informacje o
rekolekcjach i krętych drogach
powo łania oraz możliwoś ć
rozmowy z wybranym zakonnikiem o sprawach trudnych i
trudniejszych.
JB

12 raz gliwickie Starostwo Powiatowe
i knurowska Miejska Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi organizują konkurs
„Moja miejscowość w poezji i piosence”
Udział mogą wziąć uczniowie
klas IV-VI szkół podstawowych. W
pierwszym etapie dzieci przygotują
tomik poetycki zawierający 4 wiersze
oraz tekst piosenki, których głównym bohaterem będzie rodzinna
miejscowość uczestnika. Drugi etap

to prezentacja swojej twórczości
przed szeroką publicznością.
Rozpoczęcie konkursu zaplanowano na 10 maja o godz. 10 w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w
Gliwicach.

jb

GliwiCe. Mini Giełda praCy

praca dla
niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza osoby
niepełnosprawne na Mini Giełdę Pracy – w środę
16 maja w godzinach od 10 do 14 w sali 147
w gliwickim Urzędzie Miasta
Osoby niepełnosprawne będą
miały możliwość zarówno bezpośredniego kontaktu z pracodawcą jak
i szansę skorzystania z konsultacji z
doradcą zawodowym. Przewidziano
też punkt informacyjny na temat
poradnictwa specjalistycznego, do-

Czy wybór piosenki „Koko
Euro Spoko” zespołu Jarzębina na oficjalny hymn
polskiej reprezentacji na
EURO 2012 to była dobra
decyzja?

finansowania z zakresu rehabilitacji
oraz zajęć aktywizujących.
Osoba niepełnosprawna powinna zabrać ze sobą aktualne CV oraz
orzeczenie o niepełnosprawności.
jb

podziękowania

Serdeczne podziękowania
wszystkim za złożone kondolencje,
słowa wsparcia, pomoc i uczestnictwo
w ostatniej drodze

Czesław Spyra z Knurowa:
- Myślę, że to był dobry wybór. To taka fikuśna piosenka,
trochę inna niż te pozostałe.
Słyszałem krytyczne uwagi,
ale nie do końca się z nimi
zgadzam. Na EURO na pewno
się nadaje, bo jest skoczna i
łatwo wpada w ucho. Zresztą i
tak najważniejsze jest to, żeby
polska reprezentacja dobrze
grała.
Not. jb

ś.p. Dr. KONSTANTEGO
WYSOGOTA ZAKRZEWSKIEGO
składają
Żona, Córka i Syn z Rodzinami

Knurów

potrZeBni

wolontariusze
Koło „Trion” działające przy
PTTK w Gliwicach pilnie poszukuje
wolontariuszy. 12 maja odbędzie
się Górski Rajd Osób Niepełnosprawnych na górę Żar. Potrzebni są
opiekunowie, którzy w trakcie tego
jednodniowego wyjazdu pomogą
osobom niepełnosprawnym, m.in.
w wyjściu z autokaru czy podaniu
jedzenia.
Wolontariusze będą niezbędni
także 19 maja w godz. od 9.30 do
15. W Knurowskim Turnieju Osób
Niepełnosprawnych organizowanym
w Miejskim Gimnazjum nr 2 udział
wezmą potrzebujący pomocy np.
podczas poruszania się po szkole czy
w czasie podawania posiłku.
Pełnoletnie osoby, chcące włączyć się w dzieło Trionu, proszone są
o zgłoszenie się do prezesa koła Adama Wali − nr telefonu: 605 822 561
lub 723 655 755. Koło Trion pokrywa
wolontariuszom koszty dojazdu i
wyżywienia.

Serdeczne podziękowania
za udział
w uroczystościach pogrzebowych

ś.p. ERWINA PLAZA
Księdzu Proboszczowi Janowi Buchcie,
Księdzu Proboszczowi Jerzemu Kolonowi,
Członkom Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych,
Orkiestrze KWK Knurów,
Pocztom Sztandarowym,
Krewnym,
Znajomym,
Sąsiadom
składa RODZINA

jb
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Knurów. Wandale w majówkę nie próżnowali

Szlaban dla łamaczy szlabanów
Wandale znów dali o sobie znać. Tym razem na cel obrali sobie Kompanijny Ośrodek
Szkolenia. - Zależy nam, by budynek ładnie się prezentował i naprawdę przykro się
patrzy, jak ktoś niszczy efekt naszej pracy - nie kryją żalu pracowniczki KOS-u, które
poinformowały nas o zniszczeniach dokonanych w czasie majowego weekendu
Kompanijny Ośrodek Szkolenia
to jeden z ładniejszych budynków w
Knurowie. Ośrodek otwarto 1 lipca
ubiegłego roku, po tym jak w 2009
roku rozpoczęto jego modernizację.
W KOS-ie szkolą się i podnoszą
swoje umiejętności przede wszystkim pracownicy pobliskich kopalń,
m.in. Sośnicy-Makoszowy i KnurówSzczygłowice. Za sprawą tej firmy
mający swoje lata budynek zmienił
się radykalnie na lepsze.
Nie brak jednak takich, którym
estetyczny gmach i uporządkowane
otoczenie jawi się solą w oku. Dali
temu wyraz w długi majowy weekend.
- Do pierwszego zdarzenia doszło
2 maja tuż przed godziną 22, kiedy to
młody chłopak wyrwał jedną z flag ze
specjalnego stojaka, zamontowanego
przez nas z okazji świąt państwowych, przed wejściem do budynku
- wyjaśnia Monika Sroka, kierownik
ds. marketingu w Kompanijnym
Ośrodku Szkolenia. Na filmie z monitoringu można zobaczyć jak młody
chłopak, z bluzą na głowie częściowo
zasłaniającą twarz (prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z kamery
umieszczonej nad wejściem), „siłuje
się” się z flagą, następnie ją wyrywa.
- Flagi były przymocowane śrubami, by nikt ich nie zabrał, jednak i tak
zostały wyłamane, a sprawca uciekł
- dodaje Monika Sroka.
Półtorej godziny później wandale ponownie dali o sobie znać. Tym
razem za cel obrali sobie szlaban przy

parkingu. Czwórka młodych ludzi,
dwóch chłopaków i dwie dziewczyny,
kierowała się w stronę ulicy Szpitalnej przez parking ośrodka, kiedy to
jeden z nich skupił swoją uwagę na
szlabanie. Zaczął go giąć, dołączył
doń kompan i we dwóch mocowali
się z barierą. Gdy już go wyłamali,
dali sobie spokój i odeszli.
- To już druga tego typu sytuacja informuje Anna Kaszuba, specjalista
ds. marketingu w KOS-ie. - Poprzednim razem też został zniszczony.
Wówczas jednak sprawcy przyznali
się do winy, przeprosili i zobowiązali
się pokryć niemałe koszty naprawy.
Czy to Święto Flagi sprawiło, że
chorągwie cieszyły się w ostatnie dni
sporym zainteresowaniem – tego nie
wiemy. Ale faktem jest, że nazajutrz
po pierwszym incydencie kolejna
flaga została zabrana sprzed siedziby
firmy. Tym razem jednak sprawca
nacieszył się jej posiadaniem, po
czym... wrócił i odłożył z powrotem
na miejsce.
Opisane sytuacje to nie jedyne
przypadki KOS-u z chuliganami.
- Na początku, tuż po remoncie
budynku, ktoś demolował nam świeżo posadzone drzewka za ośrodkiem
- mówi Monika Sroka. – Sadzonki
były podlewane jakimiś chemikaliami, przez co usychały. Okazało się, że
sprawczynią jest jedna z... lokatorek
sąsiadujących z ośrodkiem. To był
pierwszy taki większy incydent. Doszliśmy wówczas do porozumienia i
pani przestała niszczyć drzewka.

Pracowniczki KOS-u nie ukrywają, że działania wandali mocno je
frustrują.
- Ośrodek zainwestował w to
miejsce dużo pieniędzy. Jest ładny,
nowoczesny i szkoda by było, żeby
sam budynek,- jak i teren wokół
niego, był co chwilę niszczony - mówi
Monika Sroka.
- Zależy nam, by budynek ładnie
się prezentował na tle innych instytucji w Knurowie i naprawdę przykro się
patrzy, jak ktoś niszczy efekt naszej
pracy - dodaje Anna Kaszuba.
Podobnego zdania jest prezes
KOS-u Piotr Mielnicki: - Staramy
się być otwartą instytucją. Jesteśmy
poważną firmą, jedną z największych
spółek szkoleniowych w Polsce i nie
chcielibyśmy, żeby takie sytuacje miały tutaj miejsce.
Zdaniem Mielnickiego nie można tolerować podobnych chuligańskich zachować. – Jeśli będziemy
przymykać oko na takie uczynki
jak wyrwanie flagi, to ktoś może tu
przyjść po raz kolejny i zrobić coś jeszcze gorszego. Możemy wokół ośrodka
postawić płot, żeby takich sytuacji
było jak najmniej, ale czy to naprawdę
dobry pomysł, żeby się odgradzać od
lokalnej społeczności - zastanawia się
prezes Mielnicki.
Materiały dowodowe pokazujące
wybryki wandalów zostały już przekazane Policji.

Te czarno-białe zdjęcia tego w pełni nie oddają, ale na oryginalnym
nagraniu młody mężczyzna, który połasił się na flagę, wyszedł
całkiem znośnie; nie powinien się więc przesadnie zdziwić, gdyby
zawitali doń policjanci

Dawid Ciepliński

Foto: Materiały KOS-u

Na monitoringu wyraźnie wydać jak czteroosobowe, młode towarzystwo przemierza firmowy plac i podchodzi do szlabanu; z jakiegoś powodu bariera nie spodobała się
młodzieży, bo zabrali się do jej wyłamywania
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W ubiegłą środę 22-latek z Rybnika
oraz dwóch 25-latków – z CzerwionkiLeszczyn i powiatu gliwickiego – kradli
miał z usypu na szlaku kolejowym w
Knurowie. Wiele nie ukradli, bo namierzyli ich gliwiccy funkcjonariusze VI
Komisariatu Policji (tzw. kolejowego).
Sprawcy zostali zatrzymani. Zabezpieczeniem miału i uprzątnięciem torowiska zajęli się pracownicy PKP.

Nader boleśnie przekonała się o tym pani, która
w ubiegłą sobotę straciła równowagę i upadając,
uderzyła tyłem głowy w chodnik. Do zdarzenia
doszło przed godz. 19 przy ul. Dworcowej w pobliżu
ronda-wjazdu na autostradę A-1. Kobiecie pierwszej
pomocy udzielili strażnicy miejscy, chwilę później
została zabrana przez pogotowie do szpitala. Jak się
okazało, pani była nietrzeźwa i to najprawdopodobniej była główna przyczyna jej upadku.

Jumper
(Za) głośny 1 maja Miał
odjechał
na torach
Niemal codziennie Policja
przy jmuje zawiadomienia o
kradzieżach jednośladów. Tym
razem łupem złodziei padł rower
górski marki Jumper o wartości
900 zł. Do zdarzenia doszło
w niedzielne południe. Rower
skradziono z klatki schodowej
bloku przy ulicy Jedności Narodowej.

Nie upłynęło 5 minut Święta Pracy, a funkcjonariusze
Straży Miejskiej i Policji zmuszeni byli interweniować przy
ul. Słoniny. Powodem była kilkuosobowa grupa, która
zachowywała się zdecydowanie zbyt głośno. Pouczenie
wystarczyło, by uciszyć towarzystwo.
Z ul. Słoniny patrol udał się na ul. Kapelanów Wojskowych. Tym razem ze względu na zbyt głośną muzykę serwowaną w Kosmosie. Po godzinie mundurowi znowu skierowali się na ul. Słoniny. I ponownie z powodu przesadnie
głośno zachowujących się osób (lecz innych niż poprzednio).
Skończyło się na pouczeniu.

jb
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Alkohol szkodzi
zdrowiu
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Foto: Dawid Ciepliński

Pijani kierwcy są na celowniku Policji;
na zdjęciu jedna z kontroli trzeźwości
na ul. 1 Maja w Knurowie

Foto: Dawid Ciepliński

na nim urządzenia operatorów sieci
telefonii komórkowej.
Na rozbiórkę czeka natomiast
komin, pozostałość po zakładzie
ciepłowniczym. Teren ma zostać
zagospodarowany.
– Decyzja o rozbiórce komina
łącznie z uporządkowaniem terenu
została już podjęta – mówi Maria
Baron z knurowskiego Urzędu Miasta - Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
ma na to czas do końca sierpnia.

Montaż anten
przebiegł sprawnie
i szybko

DC

Knurów

Dobiega końca umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej a operatorami telefonii komórkowej
na dzierżawę komina przy al. Lipowej. Nadajniki znalazły już
nowe lokum. Zostały zamontowane na kościele parafii Matki
Bożej Częstochowskiej i starym maszcie telekomunikacyjnym
przy ul. Witosa
Na szczyt świątyni
monterzy dostali się,
korzystając z wyciągnika

Foto: Dawid Ciepliński

Prace związane z montażem
now ych nadajni ków sieci Plus
GSM miały miejsce 20 kwietnia.
Od księdza proboszcza Jana Buchty
dowiedzieliśmy się, że negocjacje w
sprawie umieszczenia nadajników
na kościele trwały już od jakiegoś
czasu. Dzięki umowie parafia zyska
dodatkowe przychody.
- Umieszczenie nadajników na
pewno nie będzie stanowiło zagrożenia dla wiernych - zapewnia proboszcz Buchta. - Promieniowanie
w tym wypadku jest minimalne.
Nowe anteny montowano też na
nieużywanym maszcie obok byłego
budynku Telekomunikacji Polskiej
przy ulicy Witosa. Maszt został podwyższony, a następnie umieszczono

sZCZYgłOWiCe. nAWet 500 Zł MAnDAtu ZA ŚMieCenie

Dzikie śmieci
słono kosztują

Stare telewizory, wiadra, suszarka na sztućce,
zdezelowane półki, a nawet kawałek okna – to
i nie tylko to składa się na dzikie wysypisko za
garażami przy ul. Parkowej

O nielegalnym składowisku zaalarmował redakcję PL stały czytelnik. Nie krył oburzenia czyimś zachowaniem. – Jak można tak nasyfić
– obruszał się.
Problem zgłosiliśmy do Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska UM.
− Znamy problem. Mieszkańcy
już informowali nas o tym, co dzieje się przy ulicy Parkowej − mówi
Teresa Golba, referent ds. ochrony
środowiska w Urzędzie Miasta.
Zauważa, że to nie pierwszy tego
ty pu przy padek w tym miejscu.
− Corocznie u suwamy stamtąd
sporo śmieci. Koszty tych działań
są spore.
Dzikich wysypisk jest więcej.
Często o nich informujemy. Zazwyczaj sprawcy zaśmiecają miejsca
odludne, łąki bądź lasy.
Komendant Straży Miejskiej
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Andrzej Daroń zwraca uwagę, że
coraz częściej sami mieszkańcy
zgłaszają nielegalne składowiska
śmieci. Co więcej, dzwonią już
z konkretnymi informacjami na
temat numeru rejestracy jnego i
marki samochodu sprawcy. Wtedy

znalezienie i ukaranie śmiecącego
jest dużo łatwiejsze.
− Osoba, która składuje śmieci
w nielegalnym miejscu otrzymuje
mandat o w ysokości 50 0 zł. W
bardziej drastycznych przypadkach
sprawa może być skierowana do sądu
− ostrzega komendant Daroń.
Jak się dowiedzieliśmy, wysypisko przy ulicy Parkowej niedługo
przestanie straszyć mieszkańców
Szczygłowic.
− Zostanie uprzątnięte, czekamy
tylko na odpowiedni sprzęt − informuje Teresa Golba. − Apelujemy
do osób, które korzystają z tamtych
terenów, aby zwracały uwagę na
podejrzane samochody. Tylko nasze
wspólne działania mogą przynieść
pożądane efekty.

- Ale syf! – zauważają szczygłowiczanie; to dzikie wysypisko
znajduje się w pobliżu garaży przy ul. Parkowej

Jb

51 kierowców jeżdżących pod wpływem
alkoholu namierzyła gliwicka drogówka
na terenie powiatu w długi weekend.
To efekt akcji „Trzeźwość”
pOWiAt. pijAni ZA KółKieM

pół setki z promilami
W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach kontrolowali
trzeźwość kierowców, dokumenty
oraz stan techniczny pojazdów.
K ierując y pojazdami nie mogli
liczyć na pobłażanie ze strony policjantów, którzy oprócz kontroli
uświadamiali użytkownikom dróg,
jakie zagrożenia stwarzają pijani
kierowcy.
- Od 27 kwietnia do 7 maja doszło do zatrzymania 51 osób, które
prowadziły pojazdy pod wpływem
alkoholu – informuje sierż. szt. Arkadiusz Ciozak. – 24 zatrzymanych
znajdowało się w tym czasie w stanie

nietrzeźwym, natomiast 15 prowadziło po użyciu alkoholu, czyli stężenie
we krwi nie przekraczało 0,5 promila.
Zatrzymano również 12 pijanych
rowerzystów.
Kierowcom jeżdżącym zgodnie
z przepisami funkcjonariusze wręczali ulotki mówiące o konsekwencjach jazdy na podwójnym gazie
oraz specjalne breloczki przypominające o zachowaniu trzeźwości za
kierownicą.
Funkcjonariuszom towarzyszył
Kapelan Policji Diecezji Gliwickiej
ks. Joachim Gondro, który dodatkowo wręczał kierowcom specjalne
pouczające lusterko.

Przepełniony
śmietnik

Czarna niebieskooka to Miszka - ma
2 lata, szara brązowooka Hera ma
7 lat (są to mama i córka). Z utęsknieniem czekają na nie trzy małe
właścicielki i my – napisała do nas
pani Agnieszka.

- Ten śmietnik już więcej
nie zmieści – zdaje się
mówić wymowne zdjęcie
Czytelniczki PL

Foto: Czytelnik PL

sygnał z kościoła

DC

- Proszę rzucić okiem na zdjęcie.
Śmietnik, który na nim widnieje, wyglądał tak na pierwszomajowe święto,
na święto 3 Maja, nie zmieniając się
do teraz [soboty, 5 maja – dop. red.].
Ten obraz można było zaobserwować
przy ul. Sienkiewicza 4...
Czytelniczka

Gdzie są pieski?

- Jestem jedną z osób, które za Waszym pośrednictwem zostały właścicielami kotów od Pani Teresy [BorczKhalifa – dop. red.] , a dziś zwracam
się o pomoc w szukaniu moich dwóch
suczek haski : Hery i Miszki, które we
wtorek zaginęły w Gierałtowicach.

Osoby, które mogą pomóc, prosimy o kontakt z redakcją (tel. 32 332
63 76, 32 332 63 77).
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Długi pijany weekend

Foto: Bogusław Wilk

W poniedziałek (30.04) po południu uwagę strażników zwrócił mężczyzna siedzący... w żywopłocie przy
ul. Piłsudczyków. Pan popijał piwo.
Doprowadził się do takiego stanu,
iż nie bardzo wiedział, co się wokół
dzieje. Niszczonej przez siebie zieleni
nie zauważył. Funkcjonariusze sprawili, że znalazł się w swoim domu,
jednak po wytrzeźwieniu o sytuacji
przypominać mu będzie wniosek o
ukaranie do sądu w Gliwicach.
Na mandatach skończyło się w
przypadku dwóch osób, które tego
samego dnia rano raczyły się alkoholem na skwerze przy ul. Lignozy.
Pijący nie zauważyli, że czynią to
przed okiem kamery miejskiego
monitoringu.
Znacznie więcej zrozumienia
mundurowi okazali wobec pana,
który wieczorem usiadł na chodniku
ul. Niepodległości. Jak się okazało,
mężczyzna nie mógł zrobić ani kroku więcej, bo nie pozwolił mu na to
wypity przezeń alkohol.
Na pouczeniu skończyło się w
przypadku dwóch osób, które po
zmroku piwkowały na skwerze przy
ul. Ułanów. I tym razem wypatrzyły
ich kamery monitoringu.
We wtorkowe popołudnie strażnicy zajęli się knurowianinem, który tak
się „zanietrzeźwił”, iż nie był w stanie
utrzymać pionu. Znajdującemu się na
błoniach przy ul. Ogana panu mundurowi pomogli trafić do domu.
Tego samego dnia, tuż przed
północą, kamery monitoringu wyśledziły grupkę osób spożywających
alkohol w parku przy ul. Kopalnianej.
Na miejsce udał się patrol Straży
Miejskiej i Policji. Trzy osoby zostały
ukarane mandatami.
W środę wieczorem strażnicy
interweniowali przy ul. Wiosennej.
Powodem był pan, który dobijał się

Foto: Czytelnik PL

Długi weekend i piękna pogoda – niektórym aż
zaszumiało w głowie z wrażenia. I nadmiaru promili,
co pokazują meldunki Straży Miejskiej

Kierowców parkujących byle jak piętnuje nasz Czytelnik. Na
podesłanym do redakcji zdjęciu złapał w kadrze auto parkujące
przed sklepem Netto, zajmujące dwa miejsca, choć bez problemu
można je było ustawić jak należy. - Oto jeden z powodów,
dlaczego tu tak trudno o wolne miejsce - zauważa knurowianin.
/bw/

Wśród europejskich krajów Polska przoduje w wypadkach
drogowych - znaczną ich część powodują kierowcy będący pod
wpływem alkoholu

do drzwi jednego z mieszkań. Jak
się okazało, był nietrzeźwy i ten
stan miał zapewne wpływ na jego
zachowanie.
W piątek, też wieczorem, funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali
mandatami dwóch mężczyzn spożywających alkohol przed jednym
ze sk lepów przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Po dwóch godzinach
mundurowi ponownie udali się w to
samo miejsce. Zastali przed lokalem
piwkującego pana – tego samego, na
którego wcześniej nałożyli mandat.
Mężczyzna nie przebierał też w słowach – tym razem sprawa skończy
się w sądzie.
W sobotnie popołudnie mandatami za picie alkoholu w rejonie przychodni zdrowia przy ul. Kazimierza
informacja własna wydawcy

Powiat

Rajd
Rowerowy

ogłoszenie

Wielkiego zostało ukaranych trzech
mężczyzn. W niedzielną noc (godz.
3.30) patrol Policji i Straży Miejskiej
interweniował w sklepie przy ul.
Dworcowej. Powodem był nietrzeźwy mężczyzna, który wybił szybę
w drzwiach do sklepu. Agresywny
sprawca został przewieziony do
policyjnej izby zatrzymań Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Ten pijany weekend zakończyła
wieczorna interwencja policjantów
i strażników w jednym z mieszkań
przy ul. Dworcowej. Tym razem
ze względu na rodzinną awanturę,
w której pierwsze skrzypce grała
nietrzeźwa pani. Funkcjonariusze
utemperowali emocje – pouczenia
zakończyły małżeńską kłótnię.
/bw/

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Urzędzie Miasta
Knurów, II piętro (sala narad) odbędą się przetargi ustne
nieograniczone na:
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 67,51
m2 położonego w Knurowie - Krywałd, w budynku przy ul.
Krótkiej 21 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w
użytkowanie wieczyste – przetarg w dniu 19.06.2012 r. o
godz. 10.00 - cena wywoławcza wynosi 75.790,00 zł
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 54,00 m2
położonego w Knurowie, w budynku przy ul. Dworcowej
27 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste – przetarg w dniu 19.06.2012 r. o godz. 10.30 cena wywoławcza wynosi 119.300,00 zł
sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 o pow. 42 m2 położonego w Knurowie - Szczygłowice, w budynku przy alei
Piastów 4 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w
użytkowanie wieczyste – przetarg w 20.06.2012 r. o godz.
10.00 - cena wywoławcza wynosi 101.600,00 zł.
Dodatkowych informacji na temat przetargów udziela
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Urzędu Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5 pok. 208, tel. 339-22-29.
reklama

Sośnicowice zapraszają
na Rajd Rowerowy „Po
Ziemi sośnicowickiej
i okolicy”
Impreza odbędzie się 19 maja.
Zbiórkę przewidziano o godz.
11.30 przed miejscowym OSiRem. Start w południe.
Trasa rajdu (ok. 30 km): OSiR
– Obelisk Juliusz Rogera pomiędzy Rachowicami a Kozłowem
– Łowisko Specjalne Sierakowice
– Sośnicowice OSiR. Przewidywany koniec około godz. 15.30.
Impreza odbędzie się w ramach
Święta Miasta. Jej organizatorami
są Gmina Sośnicowice i Starostwo
Powiatowe w Gliwicach.
Regulamin imprezy i dodatkowe informacje znajdują się na
stronie internetowej: www.sosnicowice.pl.
/sisp, b/
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Knurów

Ruch drogowy bez tajemnic

Konkurs. Zostań wirtualnym pilotem wycieczki
po Knurowie

Aby otrzymać możliwość udziału
w etapie rejonowym, drużyna z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 najpierw
musiała przebrnąć przez etap szkolny i
powiatowy. Uczyniła to bez problemów
i 18 kwietnia spotkała się w Sośnicowicach z rywalami z Gliwic, Rudy Śląskiej
i Zabrza.
Turniej BRD obejmował cztery części: test wiedzy teoretycznej, miasteczko
ruchu drogowego, tor przeszkód i pierwszą pomoc. Drużyna z „Dziewiątki”
okazała się bezkonkurencyjna. Ponadto
indywidualnie Wojciech Kostelecki
zdobył tytuł „Najlepszego uczestnika
turnieju”.
− Tomek i Wojtek to zapaleni sportowcy, Paulinka jest intelektualistką
– opisuje swoich podopiecznych nauczycielka Joanna Mandalka, pod której
okiem uczniowie poznali tematykę „bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.
− Sukces został osiągnięty dzięki
ciężkiej pracy uczniów i zaangażowaniu pani Joanny Mandalki − podkreśla
Marzena Rudzewicz, dyrektor MSP-9 −
Jestem bardzo dumna ze swoich dzieci i
pracowników.

Czy Knurów bywa zaskakujący? Kryje
nieznane większości miejsca, ciekawe
zakamarki, nieodkryte przestrzenie?
Może konkurs na wirtualną
wycieczkę po Knurowie odsłoni nieco
miejscowych tajemnic

jb

Foto: Justyna Bajko

Reprezentanci szkolnej „Dziewiątki” wygrali Rejonowy Turniej
BRD − Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, zajmując zasłużone
pierwsze miejsce. Zwycięska grupa wystąpiła w składzie: Paulina
Niebudek, Tomasz Malczyk i Wojciech Kostelecki

Proszę państwa,
to warto zobaczyć

Paulina Niebudek, Tomasz Malczyk i Wojciech Kostelecki wiedzą,
jak mało kto, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze

Gierałtowice

Miliard drzew dla Planety

Wiecie co to kostur i na czym polega nasadzenie kępowe?
Gierałtowiccy uczniowie wiedzą i - gdy ktoś zapyta - powiedzą.
Nauczyli się tego, uczestnicząc w kampanii „Miliard drzew dla Planety

Młodzi
przyrodnicy
najpierw sadzili
drzewka, a w
nagrodę upiekli
sobie kiełbaski

Foto:
Aleksandra Słaboń

Zaczniemy od najprostszego:
kostur to przyrząd do wykopywania
dołków na sadzonki. Przydawał się
wielokrotnie młodym członkom koła
przyrodniczego działającego przy
Szkole Podstawowej w Gierałtowicach. Najpierw jesienią przy sadzeniu
kilkudziesięciu drzewek i krzewów
przy szkole, ponownie niedawno,
gdy w lesie w Bekszy posadzili 1600
małych sosen.
„Sadząc drzewa, zasiewamy ziarna pokoju i nadziei” – mówi profesor
Wangari Maathai, laureatka Poko-



jowej Nagrody Nobla, ambasadorka
kampanii ONZ „Miliard Drzew dla
Planety”. To właśnie w tę akcję włączyli się młodzi gierałtowiczanie.
- Posadzone wokół budynku jarzębina, tarnina i głóg kwitnąc wiosną, będą piękną ozdobą, a jesienią i
zimą cennym źródłem pokarmu dla
ptaków – mówi ucząca przyrody
Aleksandra Słaboń. - Sadzonki drzew
szkoła otrzymała od Nadleśnictwa
Rybnik.
Gierałtowiccy prawdziwi miłośnicy przyrody od lat sadzą drzewa.
Przed rokiem posadzili 400 świerków. O fachowy instruktaż poprosili
leśniczego. Mogą pochwalić się sporą
wiedzą i chętnie z niej korzystają.
Oprac. bw

Wkrótce na stronie Urzędu
Miasta (www.knurow.pl) będzie
dostępna specjalna aplikacja −
interaktywna mapa miasta. Na
niej zostaną naniesione nie tylko
obiekty użyteczności publicznej,
ale także przykładowe wycieczki
po Knurowie. Kto wymyśli trasę
spaceru po mieście? Knurowianie...
− Mieszkańcy znają często lepiej Knurów niż my. Wiedzą gdzie
wypocząć, co zobaczyć. Chcemy
zachęcić ich, by podzielili się swoimi
ścieżkami, nieważne czy biegną one
w lesie czy przez osiedle − wyjaśnia
Magdalena Czaplińska z Urzędu
Miasta w Knurowie.
Konkurs „Knurów znany i

nieznany” jest przeprowadzony
w dwóch kategoriach: wycieczka
przedstawiona za pomocą zdjęć
fotograficznych oraz klipów wideo.
Udział może wziąć każdy, chcący,
aby inni zobaczyli Knurów jego
oczami.
Prace należy nadsyłać do 30
maja pod adresem: Urząd Miasta
Knurów, ul. dr. Floriana Ogana
5, 44-190 Knurów - z dopiskiem
„Konkurs na wirtualną wycieczkę po mieście „Knurów znany i
nieznany”.
Na zwycięzców czekają cenne
nagrody rzeczowe do 1000 zł.
Ogłoszenie wyników 11 czerwca.
jb

Chudów

Cukierkowe bukiety
Co wspólnego mają słodycze z
kwiatami? Otóż okazuje się, że całkiem sporo. Przekonają się o tym
uczestnicy warsztatów organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Gierałtowicach. Zajęcia
odbędą się 18 maja od godz. 17 do
20 w świetlicy w Chudowie.
Tajemnice tworzenia bukietów
z cukierków odsłoni florystka Ag-

nieszka Fiola. Zapisy do 17.05.2012
r. pod nr telefonu 32 301 15 11 w
godz. od 7 do 15.
Koszt warsztatów − 40 zł.
jb
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KnurowSCy hip-hopowCy KręCĄ teledySK

prawdziwy, ma być głosem ludzi tłumaczy Piotr.
Trójka przyjaciół nie ma zbyt
wielu okazji do wspólnych występów.
Każdy z nich ma przecież swoje życie:
rodzinę, pracę, własne projekty. To
wszystko nie sprzyja znalezieniu
czasu, by nagrać coś razem. Tym
bardziej cenią sobie to, że mogli
ponownie połączyć siły. - Jak jest
taka możliwość, to zawsze robimy coś
wspólnie. Tak jak kiedyś - wyjaśnia
Maciek. - Wspólna płyta? Chcielibyśmy bardzo. Może pod koniec roku?
Jest ich trzech. Kiedyś nierozłączni, dziś każdy ma własne życie,
- wybiegają myślami w przyszłość.
Nagraniem teledysku zajęła się
rodzinę, pracę, plany. Jednak nadal łączy ich jedno - hip-hop.
knurowska firma - Produktownia.
13 maja w sieci zadebiutuje teledysk nakręcony wspólnie przez
com. Raperzy są bardzo zadowoleni
współpracy. - Chłopaki wykonują
Grubego NGL, Aerte oraz Sanera, czyli po prostu Kamila, Piotra i Maćka, ze
dobrą, profesjonalną robotę - chwali
występujących wspólnie pod szyldem - Awangarda Starego Knurowa
kolegów z planu Kamil. - To nie jest
też tak, że oni tylko kręcą, robią swoje
Pierwsze klapsy na planie tele- cyzuje Piotr.
koncert. - Można śmiało powiedzieć, na to, co dzieje się w polskim rapie. i „nara”. Nie. Wkładają też w to swoje
dysku padły w czwartkowe przedKolejne sceny kręcono w klubie że to nasz taki symboliczny powrót do - Po prostu jest za dużo lipy wokół pomysły, podpowiadają nam jak napołudnie. - Nagrywanie zaczęliśmy Riders. To tu trójka raperów 14 lat korzeni - mówi Maciek.
tego wszystkiego - tłumaczy Piotr. leży pewne rzeczy zrobić. Współpraca
w naszym rejonie – czyli na Koloniji, temu, jeszcze jako Awangarda StareNowy klip, zatytułowany „Czas - Ludzie robią kawałki tylko po to, układa się dobrze, i jeśli będziemy
a dokładnie na ulicy Koziełka - pre- go Knurowa, zagrała swój pierwszy rozliczenia”, to krytyczne spojrzenie by przypodobać się publice. Za dużo chcieli jeszcze coś nagrać, to wiemy
jest w tym wszystkim
do kogo się zgłosić.
alkoholu, narkotyOczywiście jak trochę
Koncer t pr omując y
ków i lansu. O tym
spuszczą z ceny... nową p ł ytę Grubego
jest nasz utwór. Jest
żartuje Kamil.
NG L już wk r ótc e. O
bardziej undergro- Wo k ó ł c a ł e szczegółach poinforundowy.
go przedsięwzięcia
mujemy w najbliższym
- W jakimś senstworzył się bardzo
wydaniu PL.
sie mówi też o naprzyjemny, luźny kliszym życiu i o tym,
mat. Chłopaki mieli
co przeżyliśmy razem - mówi Kamil. swoją wizję tego klipu, my dorzuci- O tym, że jak zaczynaliśmy na- liśmy kilka wskazówek jak to może
grywać, to robiło się to na klatkach wyglądać i zadbaliśmy, żeby całość
schodowych z dyktafonem w ręce. wizualnie była w porządku - mówi
Chcielibyśmy, żeby ten stary klimat Kuba Skorupa z Produktowni.com.
się utrzymał, bo teraz większość - Można powiedzieć, że to będzie klamłodych coś nagrywa, wrzuca to do syczny hip-hopowy teledysk.
sieci, ale nie ma to żadnego przekazu.
Klip zadebiutuje w sieci w nieA najbardziej nam chodzi właśnie dzielę, 13 maja.
Tekst & Foto: Dawid Ciepliński
o to, o przekaz, bo hip-hop ma być

precz z lipą i lansem,
najważniejsza jest prawda

reklama

- To będzie klasyczny hip-hopowy teledysk - zapewniają zgodnie twórcy i producenci

Knurów. noC FilMowa w SZtuKaterii

Marzenie zaczarowane o północy

Sale w „Sztukaterii” szczelnie
w y pełniły materace i śpiwor y.
Każdy z uczestników zadbał, by
zająć swój kawałek podłogi. Dzieci
niedługo wyruszają na warsztaty
artystyczne na tydzień do Górek
Wielkich w okolicach Brennej. Noc
była swoistym testem dla ich samodzielności, ponieważ większość
z nich nigdy nie przebywała tak
długo bez rodziców.
− Frekwencja była 100% − podkreśla Joanna Kusy. − Zaprosiłam
37 dzieci z grup Marzenie I i Marzenie II. Zazwyczaj spotykamy się
tylko na zajęciach. Noc filmowa
stała się okazją do trochę innego,

Foto: Justyna Kosik

− Dzieci z zachwytem
opowiadały o nocy
filmowej w jednej z
knurowskich szkół.
Pomyślałam, dlaczego
by nie zrobić czegoś
podobnego
w Sztukaterii. Słowo
się rzekło i już nie
było odwrotu − śmieje
się Joanna Kusy,
organizatorka pierwszej
nocy filmowej

Młodym tancerkom spodobało się niekonwencjonalne kino
w Sztukaterii

bliższego bycia ze sobą. Szansą na
integrację i rozmowę, nie tylko o
sprawach tańca.
Dziewczynki zobaczyły m.in.
filmy „Street Dance”, „Zaczarowaną” oraz występy swoje i koleżanek z
poprzednich lat. Seanse przerywały
posiłki i gimnastyka. Dzieciom
towarzyszyły panie, które z lipcu po-
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jadą też to Brennej − Anna Maksym
i Katarzyna Sygut.
Noc filmowa minęła bardzo
szybko. Roześmiane i zadowolone
dziewczynki z samego rana odebrali
rodzice.
−To pewnie nie ostatnie takie
spotkanie − zapewnia Joanna Kusy.

JB
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Młody Knurowianin w doBoroweJ oBSadZie MuSiCalu

Być jak tarzan!

Godziny spędzone na ćwiczeniu głosu, robieniu
salt i... skakaniu po linach. W końcu, po miesiącach
przygotowań, wieloetapowych castingach, na scenie
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu pojawi się musical
„Tarzan” z muzyką Phila Collinsa. Jedną z gwiazd jest
knurowianin − Bartek Kaszuba
Gdy dorośli wygrzewali się w słońcu i słuchali muzyki, dzieci wolały
bardziej ruchliwe zabawy

Knurów. plenerowy SeZon iMpreZowy roZpoCZęty

Majówka na kręgu
Atrakcji nie brakowało. Szczególnie dla najmłodszych, ochoczo oddających się zabawie i przyjacielskiej
rywalizacji w licznych konkursach.
Imprezę zorganizowało Centrum
Kultury, do przygotowań włączyli się
miejscy radni – Włodzimierz Gwiżdż
i Marian Gruszka.
- Zależy nam, by ten piękny zakątek Knurowa pomiędzy ulicami Oga-

na i 1. Maja stał się miejscem rekreacji
i zabawy dla naszych najmłodszych
knurowian – mówi Marian Gruszka.
– To tutaj w sobotę, 26 maja, odbędzie się kolejny festyn rodzinny, a w
jego ramach finał konkursu „Wiersz
dla mamy”. Już dzisiaj serdecznie
zapraszamy...
/bw/

GierałtowiCe

Emilia Mandalka to urodzona w Knurowie uczennica
klasy II a Gimnazjum nr 1
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.
Nastolatka zajęła II miejsce
w Wojewódzk im Turnieju
Wiedzy Ekologicznej w Muzeum Górnictwa w Zabrzu.
Tegoroczny konkurs odbywał
się pod hasłem: „W stronę
mocy”.
Emilia ma już na swoim
koncie sporo podobnych sukcesów. Wcześniej zwyciężyła
w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych z geografii i
biologii.
Jb

Foto: Archiwum ZSP Gierałtowice

Mocna emilia

Foto: Archiwum GTM

Długi weekend i piękna majowa pogoda skusiły
wielu knurowian do zajrzenia na miejskie
błonia. Świetnym wabikiem okazał się pierwszy
tegoroczny festyn rodzinny „na kręgu”

Bartek Kaszuba w tytułowej - i na razie życiowej - roli

Bartek Kaszuba śpiewa już od kilku lat. Obdarzony mocnym głosem,
uczeń trzeciej klasy Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7 w Knurowie, zdobywa nagrody na wielu wokalnych konkursach. W drodze po rolę młodego
Tarzana chłopiec musiał zmierzyć się
z setką kandydatów oraz wykazać się
umiejętnościami wokalnymi i przejść
test sprawnościowy.
− Podczas sprawdzianu wokalnego
należało przedstawić przed komisją
piosenkę, wybraną spośród propozycji
zawartych w materiałach castingowych. W czasie testu sprawnościowego, w specjalnie przygotowanej
sali sportowej, każdy z kandydatów
musiał wykonywać przewroty, stanie
na rękach, gwiazdy oraz udowodnić,
że potrafi skakać z liny na linę. W
grudniu ogłoszono listę około czterdziestu osób zakwalifikowanych do
kolejnego etapu castingu. Tutaj trzeba
było przygotować scenę z musicalu.
Potem czekaliśmy już tylko na tele-

fon od dyrektora Gliwickiego Teatru
Muzycznego - Pana Pawła Gabary.
W końcu zadzwonił, i poinformował
nas, że Bartek został wybrany do roli
młodego Tarzana − wspomina mama
Bartka, Anita Kaszuba.
Chłopiec uczy się śpiewu w Studiu
Piosenki Pawix Music w Krakowie
od 6 roku życia. W czasie castingu
zachwycił jurorów dojrzałością wykonania i techniką wokalną. Musical to
połączenie śpiewu i aktorstwa, dodatkowo występujący muszą wykonywać
skomplikowane ewolucje.
− To jedno z ulubionych zajęć Bartka. W każdej wolnej chwili, podczas
przerw Bartek skacze po linach czy robi
salta − śmieje się mama chłopca.
W „Tarzanie” występuje sporo
znanych i doświadczonych aktorów.
Knurowianin może liczyć na ich
wsparcie i podpowiedzi.
− Niejednokrotnie Damian Aleksander czy Michał Musioł (odtwórcy
roli groźnego goryla Kerczaka) zabiera-

li Bartka na bok i pomagali zrozumieć
sytuację danej sceny, przedstawiali jak
ją odegrać, by wyglądała wiarygodnie
− podkreśla Anita Kaszuba.
Dla młodego knurowianina udział
w „Tarzanie” to wielki sukces, może
wstęp do poważnej kariery. Chłopiec
już od najmłodszych lat chciał zostać
artystą. Rodzice, wiedząc jak trudna
to praca, próbowali go delikatnie zniechęcać. Pomimo iż udział w musicalu
wymaga od Bartka wielu poświęceń i
włożenie ogromnego wysiłku, chłopiec nie rezygnuje z marzeń.
− Teraz to ja dopiero chcę być artystą! − rezolutnie odpowiada Bartek.
Premiera musicalu zbliża się wielkimi krokami. W sali Domu Muzyki
i Tańca zasiądzie na scenie kilkaset
osób. Oczekiwania, podsycane przez
producentów sztuki, są spore. Na Zachodzie „Tarzan” odniósł niebywały
sukces, czy polska wersja powtórzy
sukces pierwowzoru?
− To przede wszystkim rewelacyjna przygoda. Na razie nie stresuję się
zbytnio, ale co będzie przed premierą...
− mówi Bartek Kaszuba.
Justyna Bajko
Musical „Tarzan”, pierwszy raz
wystawiany na Broadwayu przez
Disney Theatrical Productions,
będzie jednym z największych
widowisk tego typu w Polsce.
Obok znanych aktorów i amatorów, wyłonionych w trakcie
wieloetapowych castingów, pojawią się grupy akrobatyczne. Piosenka ze spektaklu „You’ll Be In
My Heart” otrzymała 2000 roku
Oscara w kategorii: najlepsza
piosenka filmowa. Prapremiera
musicalu już 19 maja o godz.
19 w Domu Muzyki i Tańca w
Zabrzu.

reklama

Emilia zdobyła uznanie i nagrodę
– drukarkę ze skanerem

reklama
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aktualności
Setne i 101 urodziny knurowianek

Wszystkiego
najlepszego i 200 lat!

Jan Paweł II w liście do ludzi w podeszłym wieku pisał: - Ceną
cywilizacji ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych,
dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa.
Ten szacunek i miłość od rodziny z całą pewnością dostały
panie Maria Szolc i Zofia Kowol – zapewne także i dzięki temu
mogły świętować odpowiednio setne i 101 urodziny

Zofia Kowol świętowała 101 urodziny w gronie najbliższych
i przyjaciół; z gratulacjami przybył też prezydent Adam Rams oraz
kierownik USC Barbara Bismor

Najbliżsi, przyjaciele i znajomi - wszyscy chcieli osobiście pogratulować jubileuszu Marii Szolc; nic
dziwnego, że do solenizantki utworzyła się spora kolejka...

Życzenia długich lat w zdrowiu złożył Marii Szolc prezydent Knurowa
Adam Rams
reklama

Maria Szolc setne urodziny obchodziła w zeszły czwartek. Urodziła się
w Kobiórze jako jedna z dziewięciorga
rodzeństwa. Do Knurowa przeniosła
się w 1934 r., kiedy wyszła za mąż za
knurowianina. Mieszka tu do dzisiaj.
Świętowanie godnej podziwu
rocznicy rozpoczęło uroczyste nabożeństwo w intencji jubilatki w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i
Metodego pod przewodnictwem ks.
proboszcza Andrzeja Wieczorka. Następnie solenizantka wraz z rodziną
przeniosła się do restauracji Zacisze
Leśne. Tam do pani Marii ustawił
się sznurek gości, którzy po kolei
wręczali prezenty i kwiaty, życząc jej
kolejnych wspaniałych jubileuszy.
Jubilatkę odwiedził też prezydent
Knurowa Adam Rams. W imieniu
własnym i samorządu złożył życzenia
solenizantce, odczytując również

list gratulacyjny przysłany przez
premiera Rządu Polskiego - Donalda
Tuska.
Co zaśpiewać jubilatce, która
skończyła 100 lat? Oczywiście życzenia drugiej setki – w jak najlepszym
zdrowiu i formie. To też gromko
w yśpiewali jubilatce zebrani na
uroczystości najbliżsi, przyjaciele,
znajomi i goście.
Pani Maria nie kryła wzruszenia
tak hucznym przyjęciem w ystawionym przez rodzinę. - Większość
rodziny trzyma regularny kontakt z
babcią i nie było żadnych problemów,
byśmy wszyscy mogli dzisiaj świętować z nią jej setne urodziny - mówi
wnuczka stulatki.
Solenizantka pomimo zaawansowanego wieku jest w bardzo dobrej
kondycji, zarówno fizycznej jak i
psychicznej. - Babcia bardzo lubi
oglądać zdjęcia w albumach i czasopismach oraz... podróże samochodem
– zdradza nam wnuczka. - To osoba
o wielkiej dobroci i pogodzie ducha.
Niejeden młodszy chciałby w jej wieku
być w tak dobrej formie.

101 lat różnicy

Zofia Kowol setną rocznicę urodzin świętowała w ubiegłym roku.
Składane wówczas życzenia kolejnych wspaniałych jubileuszy spełniają się nadal, dzięki czemu pani

Zofia może cieszyć się wspólnymi
chwilami z najbliższymi, nie bacząc
na upływający czas.
Solenizantka przyszła na świat 5
maja 1911 roku w Pilchowicach jako
najmłodsza z jedenaściorga rodzeństwa. Gdy miała 22 lata, wyszła za
mąż za Józefa Kowola. Małżonkowie
zamieszkali w Knurowie przy ul.
Matejki. Tam pani Zofia spędza czas
do dziś. Przez te lata doczekała się 2
dzieci, 6 wnuków, 13 prawnuków i 5
praprawnuków. Najmłodsza w rodzinie praprawnuczka Alicja urodziła się
w tym roku. Jak łatwo policzyć różnica
wieku pomiędzy nimi to 101 lat.
Liczna rodzina i przyjaciele świętowała z panią Zofią kolejny jubileusz
w ubiegłą sobotę. - Jako jeden z pierwszych z życzeniami pośpieszył ksiądz
Franciszek Zając - mówi pani Aurelia, córka jubilatki. - Kiedy chcieliśmy
dać na mszę św. w intencji mamy,
sam zaproponował, że zorganizuje
nabożeństwo na miejscu.
Po mszy św. na panią Zofię czekała
miła uroczystość, zorganizowana przez
rodzinę. Było co świętować, w końcu
nie co dzień obchodzi się 101 lat.
Z życzeniami do solenizantki
przybyły również władze miasta
reprezentowane przez prezydenta
Adama Ramsa i kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego - Barbarę Bismor.
Tekst & Foto: Dawid Ciepliński

Teatr

Gwiazdy w Gliwicach

10 maja rozpoczynają się XXIII Gliwickie Spotkania Teatralne. Impresariat Gliwickiego Teatru Muzycznego zadbał o ciekawy i urozmaicony
repertuar. Wystąpią gwiazdy sceny i ekranu, m.in. Krystyna Janda, Daniel
Olbrychski, Marian Opania, Wiktor Zborowski.
Repertuar XIII GST na stronie www.teatr.gliwice.pl.
Foto: Archiwum GTM

Jb
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W sztuce
„Po drodze
do Madison”
(poniedziałek,
godz. 19 w
GTM) główne
role zagrają
Dorota Segda
i Daniel
Olbrychski



aktualności
Foto: Dawid Ciepliński

Knurów

Jedź z głową na karku
i z kaskiem na głowie
26 podopiecznych świetlicy środowiskowej „Dziecięca
Gawra” spotkało się z policjantem „drogówki”, by
porozmawiać o bezpieczeństwie na drodze
- Zbliżają się terminy egzaminów na kartę
rowerową i motorowerową, więc uznałyśmy, że
warto przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego
zachowania na drodze - mówią wychowawczynie
grupy Patrycja Gradek i Elżbieta Witkowska.
Instruktażu udzielił asp. Janusz Szydło z
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Młodzi knurowianie dowiedzieli się m.in. jaka jest
rola policjanta na drodze, o czym mówią znaki
drogowe, jak powinien być wyposażony rower i

rowerzysta.
- Już dzieciom trzeba wpajać, że zdrowie jest
najważniejsze. Po to jest kask na głowie, sprawne
światła i odblaski. Widzimy i jesteśmy widoczni,
więc bardziej bezpieczni - tłumaczył asp. Szydło.
– To ważne tym bardziej, że zbliżają się wakacje.
Dzieci na pewno będą poruszać się na rowerach.
Muszą wiedzieć, jak to robić bez czynienia zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu.

DC

Przepisy dobrze znać, a jeszcze lepiej, by się do ich stosować – potwierdzają
zgodnie uczestnicy spotkania

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

anastazja linart z Knurowa

ur. 23.04.2012 r., 1550 g, 43 cm

adrian Słupik z Knurowa

ur. 29.04.2012 r., 3160 g, 52 cm

Jakub Murzydło z leszczyn

ur. 2.05.2012 r., 3390 g, 53 cm

Kamila Baraniuk z Gliwic

ur. 5.05.2012 r., 3740 g, 53 cm
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angelika Kruzel z Czerwionki

ur. 27.04.2012 r., 2500 g, 50 cm

piotr pruba z rybnika

ur. 30.04.2012 r., 3200 g, 54 cm

Milena Marczyk z łabęd

ur. 3.05.2012 r., 2430 g, 50 cm

hanna Bloch z Knurowa

ur. 5.05.2012 r., 2700 g, 52 cm

Maja Sobolak z Knurowa

ur. 27.04.2012 r., 3200 g, 59 cm

oliwier rasztabiga z Knurowa

ur. 30.04.2012 r., 4160 g, 56 cm

Jakub Skiba z Knurowa

ur. 3.05.2012 r., 3760 g, 53 cm

Marcel Małecki z Czerwionki

ur. 5.05.2012 r., 3110 g, 52 cm

agata partyn ze Stanicy

aleksander Mirocha z Knurowa

Mateusz Bil z Zabrza

Zuzanna Michalska z Knurowa

robert Gulec z wilczy

arkadiusz Sadowski z Knurowa

ur. 28.04.2012 r., 2870 g, 50 cm

ur. 2.05.2012 r., 3600 g, 55 cm

ur. 4.05.2012 r., 3900 g, 55 cm

łukasz Sitek z Gliwic

ur. 5.05.2012 r., 4600 g, 58 cm

ur. 29.04.2012 r., 4060 g, 54 cm

ur. 2.05.2012 r., 4160 g, 57 cm

ur. 4.05.2012 r., 3320 g, 53 cm

Kamila Kozak z Knurowa

ur. 7.05.2012 r., 3230 g, 51 cm
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Foto: Regina Powiecka

rozmaitości

ROZRYWKA nr 19/2012

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Przedszkolaki najpierw samodzielnie zrobiły chorągiewki, a potem udały się z nimi
na spacer po mieście

Knurów. Przedszkolne Święto Flagi

Naprzód Biało-Czerwoni
Wiedzą co to godło i hymn, co znaczą biel
i czerwień. Bawiąc się i ucząc, przedszkolaki
z „Siódemki” obchodziły Święto Flagi
„Kto ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł biały”
– te słowa malcy znają na wyrywki. Teraz pojęły brzmienie

Mazurka Dąbrowskiego i jego
ważność dla Polaków. Zadbały
o to nauczycielki Miejskiego
Przedszkola nr 7, wciągając

dzieci w interesującą zabawę,
a zarazem i naukę, o narodowych symbolach.
/bw/

Knurów. Finał serialu „Paderka”

Nie przegap
ostatniego odcinka
W najbliższą niedzielę na
oficjalnym profilu Zespołu
Szkół im. I.J. Paderewskiego
w Knurowie na Facebooku
zostanie wyemitowany ostatni odcinek serialu internetowego promującego placówkę
- „Dwa Światy - jakby nie
patrzeć: Paderek”.
Serial liczy siedem odcin-

ków. To kolejny, po zeszłorocznym LipDubie, pomysł
na promowanie szkoły. Powstał z myślą o tegorocznych
absolwentach g i mna zjów.
Ma ich zachęcić do wyboru
liceum lub technikum jako
następnej szkoły w ich karierze edukacyjnej.
- Dzięki takim akcjom,

u nas zawsze jest ciekawie,
a każdy kto wybierze naszą
szkołę, znajdzie tutaj swoje
miejsce - mówi Janusz Hajduk, główny pomysłodawca
i reżyser serialu.
Finałowy odcinek serialu
pojawi się w sieci o godz. 20.

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie.
Prosimy nadsyłać je (lub
donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem
w ciągu 10 dni od ukazania

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 17/2012

brzmiało: „Jastrun”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Marta Tomica. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

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.
AS. Tel. 501 533 977

19/12

Odstąpię prosperujący klub malucha. Tel.
502 501 984
17-20/12

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-22/12

STEMPLE budowlane, drewno kominkowe, transpor t, pr zeprowadzki. Tel.
603 198 006
16-21/12

ok. Gliwic, 2-pokojowe w bloku, z balkonem
– 99.000 zł. Biuro M3. Tel. 603 773 313

EDUKACJA

19/12

Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052
19/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22 lub 501
533 977

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

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

6 – 21/12

DAM PRACĘ
ZWIERZĘTA

19/12

Sprzedam działki budowlane Knurów. Tel.
695 558 074

17-20/12

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

Sprzedam M-3 i garaż murowany na Mieszka I-go. Tel. 503 697 712

15-44/12

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

19-20/12

1-48/12

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

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

16-22/12

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

1-25/12

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

Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 65 m 2,
cena 170 000 tys. Bez pośredników. Tel.
883 370 549
18-19/12

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

Szczygłowice, 4-pokojowe, 70 m 2 dobra
cena. Biuro M3. Tel. 603 773 313

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

19/12

Szczygłowice. 67 m 2 . 135 tys. AS. Tel.
501 533 977

1/12-odw.

19/12

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

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

Wybrukuję chodniki, tarasy. Tanio i solidnie.
Tel. 509 933 604
Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

19/12

6-26/12

ul. Niepodległości, sprzedam dom. AS. Tel.
512 393 052
19/12

Owczarek niemiecki, długowłosy. Tel.
781 288 885

19/12

sprzedam
Metalową huśtawkę dziecięcą oraz piaskownicę drewnianą z oparciami – tanio.
Tel. 692 201 354
19/12

SZUKAM PRACY
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.

Wynajmę lokal w CHU Planeta na korzystnych warunkach. Możliwa współpraca. Tel.
600 547 458

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

Wynajmę trzypokojowe w Knurowie. AS.
Tel. 512 393 052

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

17-19/12

19/12

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

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

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

1/12-odw.

16-odw.

11–odw.

ZDROWIE i uroda

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

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

9/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

19/12

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

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano
do publicznej ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
w Knurowie przy ul. Chabrowej (w rej. ul. Jęczmiennej i Wolności)
– działki nr 3547/2, 3547/3, 3547/4, 3547/5, 3547/6, 3547/7,
3547/8, 3547/9, 3547/10.

19-23/12

Bojków, dom wolnostojący w dobrym stanie
sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313

19/12

Dwupokojowe w Centrum, sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977
19/12

Działki w Chudowie sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
KREDYTY ODDŁUŻENIOWE OD 50 000
RATA 889 Tel. 32 271 06 05, 32 423 68 52,
32 423 56 17

17-21/12

19/12

Farskie Pola, sprzedam dom. AS. Tel. 501
533 977
19/12

Kawalerka, 36 m2. Sprzedam. AS. Tel. 512
393 052
19/12

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

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

INFORMACJA

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

14-22/12

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

14-22/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006
1/12-odw.

Skup samochodów pow ypadkow ych i
innych. Tel. 783 294 007
16-19/12
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Hala w remoncie
początku wakacji, ogrzewanie
obiektu odbywać się będzie nie

poprzez kaloryfery, a nagrzewnice nawiewowe.

PiSk
Foto: MOSiR

Rozpoczął się drugi etap
prac remontowych hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach.
- Ekipy remontowe rozpoczęły swoją pracę od demontażu podłogi hali sportowej,
osłon grzejnikowych oraz kanałów wentylacyjnych – informuje Krzysztof Stolarek,
dyrektor MOSiR-u.
Pracom renowacyjnym
poddany zostanie sufit hali,
a po remoncie, którego zakończenie planowane jest na

W jedny m z ostatnich
wydań „Przeglądu Lokalnego” opublikowaliśmy wyniki
ostatniej – szóstej – rywalizacji w pływackiej Grand Prix
Knurowa. Dzisiaj prezentujemy nazwiska najlepszych
z najlepszych, czyli klasyfikację generalną Grand Prix
2011/2012:
- 25 m stylem dowolnym –
rocznik 2004 i młodsi – dziewczęta - 1. Anna Idzikowska, 2.
Weronika Morciszek, 3. Martyna Surówka, - chłopcy - 1. Jakub
Kaczmarczyk, 2. Bartek Ciesielski, 3. Maksymilian Pierchała,
- rocznik 2003 – dziewczęta
- 1. Agata Marek, 2. Aleksandra
Suchanek, 3. Monika Wojtyna,
- chłopcy - 1. Przemysław Rozumek, 2. Dominik Szafarczyk,
3. Jakub Sikora, - rocznik 2002
– dziewczęta - 1. Alicja Idzikowska, 2. Maja Namysłowska,
3. Klaudia Siedlik, - chłopcy
- 1. Damian Godula, 2. Patryk
Łowicki, 3. Jakub Erfurt,

Szkółki
piłkarskie
Nivea

KLASA A
Podokręg
Zabrze
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
informuje, iż w związku z II etapem robót
związanych z termomodernizacją budynku
Hali Sportowej i Krytej Pływalni
od 16.04.2012 r.
Hala Sportowa przy ulicy Górniczej 2 jest nieczynna.
Pływalnia kryta, siłownia, salka konferencyjna, salka
do tenisa stołowego będą nieczynne
od 28.05.2012 r.

informacja
Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Knurowie informuje, że 12
maja (sobota) o godz. 17.00 na Kąpielisku Leśnym
„Zacisze” odbędzie się zaprzysiężenie ratowników kursu
młodszego ratownika i rozdanie zaświadczeń ukończenia kursu.
Strój kąpielowy obowiązkowy.
Zarząd OM WOPR Knurów
informacja

Wyniki 22. kolejki
Czarni Pyskowice - Górnik II
Zabrze 3:1, Zryw Radonia Wilki Wilcza 2:3, Stal Zabrze
- Tęcza Wielowieś 2:3, Orły
Bojszów - MKS Zaborze 1:2,
Zamkowiec Toszek - Społem Zabrze 1:1, Sokół Łany
Wielkie - LKS 35 Gierałtowice 2:1, Amator Rudziniec
- Gwiazda Chudów 3:0, MKS
II Kończyce - Przyszłość II
Ciochowice 2:1.

Wyniki 23. kolejki
Wilki Wilcza - Górnik II Zabrze 0:2, Gwiazda Chudów
- Sokół Łany Wielkie 0:1,
Społem Zabrze - Orły Bojszów 3:2, MKS Zaborze - Stal
Zabrze 7:0, LKS 35 Gierałtowice - Zamkowiec Toszek
3:4, Tęcza Wielowieś - Zryw
Radonia 1:0, Przyszłość II
Ciochowice - Amator Rudziniec 2:1, MKS II Kończyce
- Czarni Pyskowice 0:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Górnik II
Pyskowice
Wielowieś
Zaborze
Ciochowice II
Wilcza
Toszek
Chudów
Bojszów
Gierałtowice
Stal
Społem
Rudziniec
Kończyce II
Radonia
Sokół

59 pkt
50
47
45
44
38
33
28
27
24
22
22
21
20
20
14

Przypominamy, że do 20
maja można głosować w II
turze akcji „Szkółki piłkarskie
Nivea”. Swoje głosy możecie
oddać na dwa knurowskie
kluby: APN i Concordię.
Szczegóły znajdziecie na
www.szkolkinivea.pl
PiSk

3 liga
kobiet
- grupa
śląska
Wyniki 12 kolejki:
Czarni II Sosnowiec - Naprzód Żernica 1:3, Polonia
Tychy - Gwiazda Ruda Śląska 1:3, KKS Zabrze II - LKS
Goczałkowice Zdrój 0:3, UKS
Tygryski Świętochłowice - FC
AZS AWF Katowice III 3:0
(vo), UKS Gamów – pauza.
Wyniki 13. kolejki:
Naprzód Żernica - Polonia
Tychy 0:2, Gwiazda Ruda
Śląska - UKS Tygryski Świętochłowice 4:1, UKS Gamów
- LKS Goczałkowice Zdrój
1:4, FC AZS AWF Katowice III
- KKS Zabrze II 0:3 (vo), Czarni II Sosnowiec - pauza.
1. Goczałkowice
2. Ruda Śląska
3. Tychy
4. Katowice
5. Żernica
6. Zabrze II
7. Świętochłowice
8. Sosnowiec II
9. Gamów

32 pkt
28
23
16
13
13
11
8
6

Foto: Piotr Skorupa

Najlepsi z najlepszych

- 25 m stylem grzbietowym – rocznik 2004 i młodsi
– dziewczęta - 1. Anna Idzikowska, 2. Emilia Świstuń, 3.
Weronika Morciszek, - chłopcy - 1. Jakub Kaczmarczyk,
2. Maksymilian Pierchała, 3.
Bartek Ciesielski, - rocznik
2003 – dziewczęta - 1. Agata
Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Magdalena Swaczyna, - chłopcy - 1. Dominik
Szafarczyk, 2. Przemysław
Rozumek, 3. Patryk Zieliński,
- rocznik 2002 – dziewczęta
- 1. Alicja Idzikowska, 2. Maja
Namysłowska, 3. Karolina
Kaleta, - chłopcy - 1. Damian
Godula, 2. Jan Pawlik, 3. Patryk Łowicki,
- 50 m stylem dowolnym
– rocznik 2001 – dziewczęta
- 1. Joanna Bismor, 2. Anna
Stephan, 3. Klaudia Warmińska, - chłopcy - 1. Tomasz
Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3.
Oskar Kachel, - rocznik 2000
– dziewczęta - 1. Julia Świstuń,
2. Julia Kaczarczyk, 3. Syntia
Paliszewska, - chłopcy - 1.
Mateusz Kamiński, 2. Dawid
Szolc, 3. Szymon Romanów,
- rocznik 1999 – dziewczęta
- 1. Katarzyna Durczyńska,
2. Paulina Bieniek, 3. Emilia
Brachaczek, - chłopcy - 1.
Wojciech Gradowski, 2. Miłosz Stańczyk, 3. Dominik
Romanów,
- 50 m stylem grzbietowym – rocznik 2001 – dziew-

częta – 1. Anna Stephan, 2.
Joanna Bismor, 3. Klaudia
Warmińska, - chłopcy - 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3. Oskar Kachel, - rocznik
2000 – dziewczęta - 1. Julia
Kaczmarczyk, 2. Julia Świstuń,
3. Syntia Paliszewska, - chłopcy - 1. Mateusz Kamiński,
2. Dawid Szolc, 3. Szymon
Romanów, - rocznik 1999
– dziewczęta - 1. Katarzyna
Durczyńska, 2. Emilia Brachaczek, 3. Paulina Bieniek,
- chłopcy - 1. Miłosz Stańczyk,
2. Wojciech Gradowski, 3. Dominik Romanów.
Klasyfikacja generalna
uczniów szkół gimnazjalnych
została opracowana według
punktacji FINA i czołowe
lokaty zajęli:
- rocznik 1998 – dziewczęta - 1. Wiktoria Musioł,
2. Magdalena Wolny, 3. Maja
Dziublińska, - chłopcy - 1.
Przemysław Wieloch, 2. Paweł
Sosna, 3. Maciej Dzindzio,
- rocznik 1997 – dziewczęta
- 1. Anna Konieczna, 2. Aleksandra Bańbor, 3. Patrycja Sładek, - chłopcy - 1. Remigiusz
Kolawa, 2. Mateusz Wadas,
3. Dominik Sodel, - rocznik
1996 – dziewczęta - 1. Martyna Nowak, 2. Anna Stefaniak,
3. Jagoda Orlik, - chłopcy
- 1. Krzysztof Hołysz, 2. Jakub
Nogieć, 3. Jakub Michałów.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Foto: MOSiR

Po starym parkiecie nie ma już śladu,
zastąpi go nowa, lepsza nawierzchnia

Sprostowanie

Teresa, nie Krystyna
Relacjonując przed tygodniem wizytę Jerzego Dudka
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 napisałem, że dyrektorem „Dwójki” jest Krystyna

Bochenek, a powinno być
– Teresa Bochenek.
Wszystkich zainteresowanych – przepraszam.

Piotr Skorupa
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Faworyci
tracą punkty
Długi majowy weekend
obfitował w wiele ciekawych
spotkań, wszak zespoły klasy
Wyniki 23. kolejki
grupa I
Concordia - Śląsk Świętochłowice 3:0
1:0 Kupis 12’, 2:0 Spórna 32’,
3:0 Spórna 37’.
Concordia: Krasoń, Wieliczko,
Pilc, Bagiński, Jaroszewski,
Skalik, Kempa 46’ Kraska,
Tkocz 69’ Paśnicki, Karwowski 46’ Żyrkowski, Spórna,
Kupis 60’ Krusiński.
GKS II Katowice – Ogrodnik
Cielmice 6:0, Unia Kosztowy
– LKS Bełk 2:2, MKS Lędziny
– Unia Bieruń Stary 1:1, Czarni Piasek – Sokół Orzesze 2:2,
Krupiński Suszec – Pogoń
Imielin 3:1, Rozwój II Katowice
– Orzeł Mokre 2:1, Stal Chełm
Śląski – Sokół Wola 0:3 (vo).

Wyniki 24. kolejki
grupa I
Sokół Wola - Concordia 4:2
1:0 Morkisz 22’, 2:0 Odrobiński
34’, 2:1 Kupis 42’ (rzut karny),
3:1 Chamerla 60’, 4:1 Rozmus
77’, 4:2 Żyrkowski 85’.
Concordia: Krasoń, Wie liczko, Pilc, Bagiński 55’
Modrzyński, Jaroszewski,
Spórna, Kempa 67’ Kraska,
Salwa, Karwowski 67’ Piwowarczyk, Żyrkowski, Kupis.
LKS Bełk - GKS II Katowice
3:0, Śląsk Świętochłowice Rozwój II Katowice 2:0, Orzeł
Mokre - Krupiński Suszec
2:1, Pogoń Imielin - Czarni
Piasek 2:0, Sokół Orzesze
- MKS Lędziny 0:2, Unia
Bieruń Stary - Unia Kosztowy
0:3, Ogrodnik Cielmice - Stal
Chełm Śląski 3:0 (vo).
1. GKS II
2. Concordia
3. Krupiński
4. Unia B.S.
5. Bełk
6. Unia K.
7. Rozwój II
8. Lędziny
9. Imielin
10. Wola
11. Mokre
12. Piasek
13. Orzesze
14. Śląsk
15. Ogrodnik
16. Stal

59 pkt
55
52
43
41
40
38
37
35
33
31
29
19
17
16
10

okręgowej rozegrały dwie kolejki. W świąteczny czwartek (3
maja) raczej obyło się bez niespodzianek, natomiast w czasie
sobotniej serii spotkań wielu
faworytów potraciło punkty. Do niecodziennej sytuacji
doszło w grupie I, gdzie swoje
mecze przegrały trzy drużyny
mające realne szanse na awans.
Wyższość rywala musieli uznać
piłkarze rezerw GKS-u Katowice, a także Concordii Knurów i
Krupińskiego Suszec.
Zwycięstwa nie odniósł
też lider grupy IV – Jedność
Przyszowice.
PiSk

Wyniki 23. kolejki
grupa IV
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Tempo Paniówki 1:1,
Płomień Połomia - Jedność
Przyszowice 1:2, For tuna
Gliwice - Sparta Zabrze 2:2,
Silesia Miechowice - Gwarek
Zabrze 2:2, ŁTS Łabędy - Carbo Gliwice 1:0, Orzeł Miedary
- KS 94 Rachowice 1:1, Polonia II Bytom - MKS Kończyce
0:2, Ruch II Radzionków Piast II Gliwice 3:0.

Wyniki 24. kolejki
grupa IV
Sparta Zabrze - Tempo Paniówki 1:5, Jedność Przyszowice - Orzeł Miedary 1:1,
Gwarek Zabrze - ŁTS Łabędy
1:1, KS 94 Rachowice - Silesia Miechowice 4:1, Carbo
Gliwice - Ruch II Radzionków
3:1, Piast II Gliwice - Polonia
II Bytom 2:3, Tarnowiczanka
Stare Tarnowice - Płomień
Połomia 5:4, MKS Kończyce
- Fortuna Gliwice 0:1.
1. Przyszowice
2. Paniówki
3. Fortuna
4. Gwarek
5. Kończyce
6. Piast II
7. Miedary
8. Rachowice
9. Tarnowiczanka
10. Ruch II
11. Połomia
12. Polonia II
13. Łabędy
14. Sparta
15. Miechowice
16. Carbo

54
46
44
38
37
36
33
31
29
28
28
27
26
23
23
20

„Tak” Marcina Salwy
Marcin Salwa w meczu
Concordii ze Śląskiem Świętochłowice nie wystąpił, bowiem
musiał pauzować za nadmiar
żółtych kartek. Grę swoich kolegów jednak oglądał, a przed
pierwszym gwizdkiem sędziego odebrał od działaczy klubu bukiet kwiatów i życzenia

weselne. Koledzy z boiska do
życzeń dorzucili jeszcze trzy
bramki i trzy punkty.
Panie Marcinie, witamy
w gronie mężów i życzymy
spełnienia marzeń na nowej
drodze życia.
PiSk

To będzie największe piłkarskie wydarzenie wiosny, a
może i całego 2012 roku. 16
maja na Stadionie Miejskim
w Knurowie wystąpi Górnik
Zabrze! „Trójkolorowi” zagrają towarzyskie spotkanie
z Concordią Knurów, która
ma realne szanse na to, by 9
czerwca świętować awans do
4. ligi. Nim jednak dotrzemy
do końca rozgrywek w klasie
okręgowej, Górnik Zabrze
swym przyjazdem do Knurowa podziękuje kibicom z
naszego miasta za wsparcie i
doping w zakończonym sezonie T-Mobile Ekstraklasy. Zespół występujący pod wodzą
Adama Nawałki wywalczył w
tych rozgrywkach ósme miejsce, dając swym sympatykom
wiele powodów do radości.
Górnik to przecież drużyna,
która wygrywała w ostatnich
miesiącach z tuzami naszej
ligi. Zabrzanie mieli sposób
na dwukrotne pokonanie Wisły Kraków oraz na ogranie u
siebie Legii Warszawa, Lecha
Poznań, Korony Kielce czy
Polonii Warszawa.
- Piłkarskie związki Knurowa z Zabrzem mają wieloletnią
tradycję, dlatego Górnik z przyjemnością przyjedzie na towarzyskie spotkanie z Concordią
– mówi Artur Jankowski, prezes Górnika i jednocześnie
mieszkaniec Knurowa. – Jako
klub zdajemy sobie sprawę, jak
duża rzesza mieszkańców Knurowa kibicuje Górnikowi. Mecz
z Concordią będzie dla tych
kibiców dodatkową atrakcją.
Być może klubowi z Knurowa
pozwoli też pozyskać nowych
sympatyków i sponsorów.
Nie da się ukryć, że Artur
Jankowski odgrywa w tym
przedsięwzięciu pierwszoplanową rolę. Górnik Zabrze
jest przecież zasypywany zaproszeniami z różnych miast.
Zagrać towarzyskie spotkanie
z 14-krotnymi mistrzami Polski chce wiele klubów, jednak
taką możliwość dostają tylko
nieliczni.
- Nie tak dawno gościliśmy
w Tarnowskich Górach. Tamtejszy Gwarek, podobnie jak
Concordia, walczy o awans do
czwartej ligi i znakomicie przygotował to spotkanie – wspomina Artur Jankowski. – Na
trybunach pojawił się komplet
publiczności i każda ze stron
była zadowolona, że do takiego
meczu doszło. Mam nadzieję, że
w Knurowie będzie podobnie.
Prezes zabrzańskiego klu-

Foto: Piotr Skorupa

Górnik Zabrze
zagra w Knurowie!

KLASA OKRĘGOWA

Górnik Zabrze gościł w Knurowie 22 czerwca 2008 roku. I wygrał z Concordią 7:0

bu obiecuje, że Górnik zagra z
Concordią w możliwie najsilniejszym składzie. To oznacza,
że w Knurowie po kilku latach
nieobecności znowu pojawi
się Michał Zieliński. Z kolei
na liście nieobecnych będą
kontuzjowani, a więc m.in.
Oleksandr Sheweluchin.
- Dla nas to wielki zaszczyt móc zagrać z Górnikiem
– mówi Zbigniew Kosmala,
prezes Concordii. – Jakiś czas
temu miałem okazję porozmawiać z Arturem Jankowskim i
w czasie tej rozmowy pojawił
się temat ewentualnego meczu towarzyskiego. Ostatnio
prezes Górnika spotkał się z
delegacją piłkarzy Concordii
na ślubie Marcina Salwy i temat meczu znowu się pojawił,
a kilka dni temu ustaliliśmy,
że zagramy 16 maja.
Konfrontacja z ekstraklasowym rywalem będzie też nie
lada wyzwaniem i przeżyciem
dla piłkarzy z Knurowa. – Nie
da się ukryć, że koncentrujemy
się przede wszystkim na walce
o awans, ale mecz z Górnikiem to wielkie wydarzenie i
postaramy się zaprezentować
w tym spotkaniu w jak najlepszej strony – twierdzi trener
knurowian, Wojciech Kempa.
– Liczymy oczywiście na doping naszych kibiców.
Może się zdarzyć tak, że
k nurow ianie będą musieli przełożyć swój mecz 1/4
f ina łu Pucharu Polsk i na
szczeblu Śląskiego Związku
Piłki Nożnej. – 10 maja w
czasie posiedzenia Wydziału
Gier przeprowadzone zostanie
losowanie par ćwierćfinałowych, a mecze zaplanowano
na 15 bądź 22 maja – poinformowano nas w poniedziałek

w katowick im związku. Z
tego wynika, że jeżeli Concordia będzie musiała zagrać
15 maja to działacze knurowskiego klubu wystąpią z
prośbą o przełożenie meczu
na późniejszy termin, trudno
bowiem sobie wyobrazić, by
we wtorek podopieczni Wojciecha Kempy grali w pucharze, a nazajutrz mierzyli się z
Górnikiem.
Dodajmy jeszcze, że zabrzański klub wyśle do Knuro-

wa nie tylko piłkarzy, ale i „Jorgusia”, czyli oficjalną maskotkę
Górnika. 14-krotni mistrzowie
Polski planują też akcję promocyjną magazynu „Górnik”,
natomiast w Concordii dowiedzieliśmy się, że bilety na to
spotkanie kosztować będą 5
(normalny) i 3 zł (ulgowy), a
uzyskane w ten sposób środki
zasilą klubową kasę.
Początek meczu o godz.
16.00.

Piotr Skorupa

KLASA B
grupa I

KLASA B
grupa II

Wyniki 15. kolejki

Wyniki 15. kolejki

Or ze ł Paczyna - Victoria
Pilchowice 3:2, Olimpia Pławniowice - Naprzód Żernica 1:2, Leśnik Łącza - KS
Bojków 2:1, Ruch Kozłów
- Sośnica Gliwice 5:0, Start
Przezchlebie - Pogoń Ziemięcice 0:3, Naprzód Świbie
- Piast Pawłów 4:0.

Naprzód Łubie - Orzeł Stanica 0:0, Kłodnica Gliwice
- Tempo II Paniówki 1:0, Start
Kleszczów - Młodość Rudno
0:0, Walka Makoszowy - Quo
Vadis Makoszowy 2:2, UKS
Biskupice - Korona Bargłówka 2:1, Drama Kamieniec
- LKS 45 Bujaków 2:3.

Wyniki 16. kolejki

Wyniki 16. kolejki

Victoria Pilchowice - Olimpia
Pławniowice 0:0, Naprzód Żernica - Start Przezchlebie 6:1,
Naprzód Świbie - Sośnica Gliwice 3:1, Leśnik Łącza - Ruch
Kozłów 0:7, KS Bojków - Orzeł
Paczyna 0:1, Pogoń Ziemięcice - Piast Pawłów 6:1.

Orzeł Stanica - UKS Biskupice 8:2, Tempo II Paniówki -Walka Makoszowy 0:3,
Młodość Rudno - Kłodnica
Gliwice 4:1, Quo Vadis Makoszowy - Naprzód Łubie 7:2,
Korona Bargłówka - Drama
Kamieniec 2:0, LKS 45 Bujaków - Start Kleszczów 1:2.

1. Świbie
2. Kozłów
3. Ziemięcice
4. Żernica
5. Sośnica
6. Pławniowice
7. Pawłów
8. Łącza
9. Pilchowice
10. Przezchlebie
11. Paczyna
12. Bojków

39 pkt
38
35
34
30
27
19
14
13
11
9
4

1. Kleszczów
2. Stanica
3. Bargłówka
4. Rudno
5. Kłodnica
6. Walka
7. Quo Vadis
8. Bujaków
9. Paniówki II
10. Biskupice
11. Łubie
12. Kamieniec

40 pkt
34
32
31
30
24
21
18
17
13
9
6
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Foto: Marian Gruszka

Uczestnicy sztafety w towarzystwie kardynała Stanisława Dziwisza

Dominacja Sokołów

Foto: KB Sokół

sport

Zawodnicy Sokoła Knurów i MOSiR-u Łaziska Górne przed minimaratonem na
krakowskich Błoniach

W Radlinie odbyła się
kolejna edycja Eko Biegu, po
której w znakomitym nastroju byli reprezentanci Sokoła
Knurów. Powód? Pierwsze
miejsce w biegu głównym na
4 km Rafała Gałuszki i druga
pozycja Piotra Bielińskiego.
- Do Radlina jeździmy
od dziewięciu lat, ale takiego
sukcesu jeszcze tam nie odnieśliśmy – cieszy się trener
Marek Lewczuk. I dodaje,
że na trzecim miejscu bieg
główny ukończyła Bogusława
Kondzielnik.
Ponadto w biegu chłopców na 1000 metrów Kamil
Danowski był trzeci, a Patryk
Podgórski – jedenasty.

III Pielgrzymka Biegowa do Łagiewnik

Od 6.30 na trasie

Gdy 1 maja większość z nas wypoczywała,
reprezentanci Klubu Biegacza Endurance
Solidarni w pocie czoła przemierzali trasę
z Knurowa do Łagiewnik

Foto: Marian Gruszka

Statuetkę Skarbnika
ufundował NSZZ
Solidarność kop. Knurów

Bziukiewicz zajął 24. miejsce,
osiągając czas: 15.08.
Po biegach u l icznych,
knurowianie skonfrontowali
swe możliwości z rywalami
na bieżni. Kamil Klonowski wygrał bieg na 1 km w
Chor z ow ie, u st a naw iając
„życiówkę” – 2.35.4. Ten sam
zawodnik zajął też czwarte
miejsce w Sosnowcu, gdzie
ry walizowano na 600 metrów (czas: 1.24.11).
Na dłuższym dysnasie - 2
km – piąty był Rafał Gałuszka
(czas: 5.54.6), szósty - Arkadiusz Połeć (6.06), a ósmy
- Piotr Bieliński (6.23).
PiSk

informacja

Czesław Kostrzak wręcza kardynałowi
statuetkę Skarbnika

biegaczy przyjął kardynał Stanisław Dziwisz. – Cieszymy
się, że kardynał znalazł chwilę, by z nami porozmawiać
i zrobić pamiątkowe zdjęcie
– mówi zadowolony Czesław
Kostrzak, który za naszym
pośrednictwem dziękuje pozostałym biegaczom i sponsorom: Romanowi Nodze z kopalni Knurów, Krzysztofowi
Leśniowskiemu z NSZZ Soli-

Foto: Marian Gruszka

- Przed kilkoma laty postanowiliśmy z Edwardem
Włodarskim uczcić pamięć
Jana Pawła II i tak zrodził się
pomysł zorganizowania sztafety biegowej – mówi Czesław
Kostrzak. – Obok naszej dwójki, w tym roku do Łagiewnik
biegli: Krzysztof Dziadek,
Otylia Grosicka, Małgorzata
Rzepka i Mariusz Staniszewski. Ponadto towarzyszyli nam
Marian Gruszka i Zbigniew
Samociuk.
Biegliśmy pojedynczo po
5 kilometrów, a na całej trasie
każdy z nas pokonał około 20
kilometrów. Pogoda nam nie
sprzyjała, bo było zbyt ciepło,
ale ostatecznie szczęśliwie dotarliśmy do mety.
Dodajmy, że pierwsi biegacze wyruszyli na trasę już
o godzinie 6.30. Pozostała
część ekipy uczestniczyła w
modlitwie zorganizowanej w
cechowni kopalni „Knurów”,
a na trasę wybiegła około godziny 8.30. Uczestników sztafety żegnał w Knurowie m.in.
ksiądz proboszcz z parafii pw.
Cyryla i Metodego - Andrzej
Wieczorek wraz z relikwiami
Jana Pawła II.
Na mecie w Łagiewnikach

Sokoły miały też powody
do zadowolenia po maratonie
w wersji mini, który rozegrano w Krakowie. Na dystansie
4200 metrów aż pięciu zawodników knurowskiego klubu
poprawiło swoje czasy życiowe. W gronie tym znaleźli się:
Arkadiusz Połeć (11. miejsce,
czas: 13.28), Kamil Klonowski
(13. miejsce, czas: 13.46), Piotr
Bieliński (14. miejsce, czas:
13.53), Sebastian Połeć (22.
miejsce, czas: 14.54) i Bogusława Kondzielnik (7. miejsce,
czas: 17.46).
W Grodzie Kraka najlepszy z Sokołów był jednak
Rafał Gałuszka – 10. miejsce,
czas: 13.25. Ponadto Michał

darność, właścicielowi sklepu
By f yj, Powszechnej SKOK
oraz dyrektorowi MOSiR-u
- Krzysztofowi Stolarkowi.
Dodajmy, że dwa dni po
sztafecie Czesław Kostrzak
uczestniczył w katowickim
maratonie, uzyskując czas
3.57.18, co dało mu 21 miejsce
w kategorii wiekowej i 210 w
open.

PiSk

„Bieg bez granic”
- taką nazwę miała 3-majowa impreza w Raciborzu.
Wystąpili w niej reprezentanci Amatorskiego Klubu
Biegacza. Na 10-kilometrowej
trasie znakomicie pobiegła
Elżbieta Lewicka, która zajęła
pierwsze miejsce w swojej kategorii. Jej czas to 44 minuty
i 55 sekund. Trzy sekundy
później finiszował Łukasz
Sztuka, a ponadto Knurów
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reprezentowali: Zbigniew
Kopszak (47.01) oraz Czesław
Nowak, któr y „w yk ręcił”
najlepszy czas: 42.39, zajmując trzecie miejsce w swojej
kategorii wiekowej.
Dodajmy, że Andrzej Kopeć reprezentował AKB w
katowickim półmaratonie,
uzyskując czas 1 godzina, 41
minut i 46 sekund.
PiSk
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Foto: Archiwum ZSZ

Knurów. Sukces zespołu szkolnej „Dwójki”

Z dożynkami
na zamek

Zespół knurowskiej „Dwójki” wystąpi
w finale Wojewódzkiego Konkursu
„Edukacja regionalna w szkole”

Knurów. Musztrę opanowali do perfekcji

Klasa na medal

A to ci klasa! Mundurowa z Zespołu Szkół Zawodowych.
Podczas Wojewódzkiego Konkursu Musztry Klas Mundurowych
jej uczniowie zwyciężyli w dwóch kategoriach indywidualnych,
drużynowo zdobyli trzecie miejsce
Zawody odbyły się w LO w Wojkowicach. Wystąpiło osiem ekip. Patronat sprawowała Szkoła Policyjna
w Katowicach.
- To był nasz debiut na tego typu
zawodach - informuje Sławomir
Tokarz, trener drużyny. – Bardzo
okazały, bowiem okraszony trzema
nagrodami.
ZSZ nr 2 reprezentowały połączone siły pierwszo- i drugoklasistów, w
sumie 17 osób.
- Większość ekip była niezbyt
liczebna, miały po czterech, pięciu
zawodników. My trzykrotnie więcej. Nasz pokaz był więc znacznie
trudniejszy, bo niełatwo jest zgrać
wszystkie elementy tak, by były spójne

i zsynchronizowane - wyjaśnia trener
Tokarz. - Zadaniem drużyny był m.in.
przemarsz krokiem defiladowym i
zwykłym, oddanie honoru komisji
egzaminacyjnej oraz zwroty.
Pokaz udał się. Przypadł do gustu
obserwatorom i jurorom. Sędziowie
przyznali knurowskiej reprezentacji
trzecie miejsce.
- Jesteśmy mile zaskoczeni, bo
nie spodziewaliśmy się tak wysokiej
pozycji. Tym bardziej, że zajęcia w
klasach mundurowych prowadzimy
dopiero od dwóch lat, a reszta szkół,
z którymi rywalizowaliśmy, ma dużo
większe doświadczenie w tego typu
zawodach - dodaje Tokarz.
Satysfakcja jest tym większa, że

Mateusz Środoń został uznany za
najlepszego dowódcę klas mundurowych, a Dawid Wojtowicz za zwycięzcę musztry indywidualnej.
- Te nagrody potwierdzają, że
nasza praca przynosi efekty - mówi
trener Tokarz. - Słowa uznania należą
się też pani Katarzynie Szwarczyńskiej, która opiekuje się - razem ze
mną - klasami mundurowymi. Udział
w zawodach jest jej pomysłem...
Sukces motywuje nastolatków do
dalszej pracy. Zamierzają wystartować w przyszłorocznym konkursie.
– Chcemy nie tylko powtórzyć wyniki,
ale nawet je poprawić - wybiega myślami w przyszłość Sławomir Tokarz.
Dawid Ciepliński

Przyszowice

Rejonowe eliminacje odbyły
się w Miejskim Ośrodku Kultury w
Zabrzu. Udział wzięło kilkadziesiąt
zespołów reprezentujących szkoły
podstawowe z całego województwa.
Zespół Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w
Knurowie wystąpił pod kierunkiem
Hanny Pyki. Zuzanna Maciejczak,
Klaudia Siedlik, Kamila Starzyńska,
Dominik Szafarczyk i Karol Spruch
(wspierani przez uczennice Zuzannę Bazylewicz i Emilię Kostrubałę)
oczarowali publiczność i jury. W
nagrodę pojadą na finał wojewódzki, który odbędzie się 24 maja na
zamku w Toszku. Warto nadmienić,

radość nieść”. Wierzymy, że nieżyjące
Słowiki, wśród nich nasi przyjaciele i
koledzy, śpiewają nadal, teraz dzieląc
się szczęściem w Niebiosach... – nie
kryli wzruszenia chórzyści.

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Tablicę ufundowali Rajmund
Skrzypczyk i Eryk Kabiczke. Została
odsłonięta w 1992 r., w czasie obchodów jubileuszu 80-lecia zespołu.
- Pomnik w symboliczny sposób
przypomina o wszystkich chórzystach, którzy przez lata oddawali się
śpiewaczej pasji, zapisując tym samym piękne karty w dziejach chóru
i Przyszowic – mówi prezes Słowika
Irena Cziumplik.
W sobotni wieczór świętujący
wiek twórczej działalności chór
złożył hołd zmarłym śpiewakom.
Uczynił to śpiewem podczas specjalnego majowego nabożeństwa
pod przewodnictwem ks. proboszcza Adama Niedzieli. Chórzystom
towarzyszyła orkiestra dęta KWK
Sośnica-Makoszowy. Obydwoma
zespołami dyrygował Henryk Mandrysz.
- Mottem naszego chóru jest, by
„z pieśnią przez życie iść, aby innym

Przed pamiątkową tablicą
wiązanki kwiatów złożyli (od
lewej) wójt gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel oraz chórzyści
Stefania Śnieżek (w zespole od
50 lat) i Eryk Kabiczke

Chór Słowik i orkiestra KWK Sośnica-Makoszowy
wystąpiły pod dyrekcją Henryka Mandrysza

Oprac. bw

Przedstawiając dożynki po śląsku, reprezentanci „Dwójki”
oczarowali publiczność i jurorów

Słowik zawsze pięknie śpiewa
100-letnią historię chóru Słowik tworzyły
pokolenia śpiewaków. Tych, którzy odeszli
na zawsze, przypomina specjalna tablica na
miejscowym cmentarzu. W sobotę chórzyści
uczcili 20-lecie jej odsłonięcia

że knurowski zespół jako jedyny w
swojej kategorii będzie reprezentować gliwicką i rybnicką Delegaturę
Kuratorium Oświaty.
- W eliminacjach uczniowie
musieli wykazać się rozległą wiedzą
o Śląsku, zaprezentowali program
zachęcający do odwiedzenia naszego miasta i przedstawili obrzęd
dożynkowy – mówi Hanna Pyka.
- W inscenizację obrzędu zaangażowanych było wiele osób. Szczególne
podziękowania należą się panom
Władysławowi Kostrubale i Gerhardowi Paduchowi za opracowania
wokalno-taneczne oraz pani Barbarze Michalskiej za wykonanie przepięknej korony dożynkowej.

Od 16 do 20 maja potrwają IV Knurowskie Dni Integracji. Organizatorzy
przygotowali bogaty harmonogram
imprez. W środę o godz. 10 na Orliku
odbędzie się Mini Olimpiada Sportowa,
o godz. 17 w Kinie Scenie Kulturze − uroczyste otwarcie IV KDI. W międzyczasie
w MSP-2 zostaną wystawione obrazy osób
malujących ustami i stopami „Amun”
oraz podopiecznych knurowskich placówek zajmujących się niepełnosprawnymi.

Knurów

Bądźmy
razem!
Czwartek: godz. 10 w MSP-2 − spotkanie
uczniów z gościem honorowym Zdzisławem Sędziakiem - trenerem aktywnej
rehabilitacji, godz. 12 − gość honorowy
zawita w Kinie Scenie Kulturze, godz. 16
− mecze piłkarskie na Orliku. Piątek rozpocznie się Integracyjnymi Spotkaniami
Teatralnymi w Kinie Scenie Kulturze
(godz. 9), o godz. 10 na pływalni „aQuaRelax” − Integracyjne Zawody Sportowe.
Dzień zakończy wystawa prac Katarzyny
Warachim (artystka malująca ustami) w
„Sztukaterii” (godz. 19). Sobota upłynie
pod znakiem Integracyjnego Festynu
Rodzinnego z główną gwiazdą Gangiem
Olsena (początek godz. 16) oraz Turnieju
Sportowo-Turystycznego. Dni integracji zakończy niedzielna msza święta w
Parafii świętych Cyryla i Metodego o
godz. 10.
/-/

