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Knurów. Edukacja

Nauka przez doświadczenie
MZJOŚ szykuje dla gimnazjalistów pozalekcyjne zajęcia
oparte na eksperymentach. Udało się już uzyskać na ten
cel unijne dofinansowanie – 497 196 złotych!

T

o pomysł, z którego powinni
być zadowoleni i uczniowie, i
nauczyciele - bo chyba każdy
z nich ceni sobie naukę ze zrozumieniem. A każda teoria jest łatwiejsza
do pojęcia i zapamiętania, gdy jest
poparta praktyką. Projekt o nazwie
„Gdy po lekcjach eksperymentujesz,
swoją przyszłość w mig zbudujesz”
ma ruszyć z początkiem stycznia 2017
roku i potrwa 18 miesięcy. Obejmie
uczniów trzech miejskich gimnazjów
w Knurowie. Na potrzeby projektu w
MG 1, MG 2 i MG 4 powstaną dobrze
wyposażone Centra Nauczania Eksperymentalnego. Tam nauczyciele będą
prowadzić zajęcia z chemii, fizyki,

geografii, biologii, a także – z matematyki. Ale będą to zajęcia inne niż te, do
których uczniowie są przyzwyczajeni
– tu będzie można poszerzyć i rozwinąć wiedzę zdobytą na regularnych
lekcjach. Ich istotą jest doświadczenie
świata i zjawisk przyrodniczych.
- Projekt zakłada naukę poprzez
eksperymenty, które mają rozbudzić
ciekawość świata – mówi dyrektor
Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, Anna Misiura.
Zajęcia mają rozwinąć tzw. kompetencje kluczowe uczniów, poszerzać
ich wiedzę, dać im możliwość nabycia
nowych umiejętności, a w efekcie –
poprawić wyniki w nauce. Założeniem

projektu jest poprawa efektywności
kształcenia u minimum 300 uczniów,
a także doskonalenie kompetencji
zawodowych 20 nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie
eksperymentu. Koszt jego realizacji to
552 440 zł, z czego 55 244 zł to wkład
własny gminy, zaś 497 196 zł pochodzi
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Warto dodać, że projekt
będzie realizowany bez względu na
to, jaka będzie ministerialna decyzja
dotycząca funkcjonowania gimnazjów
(ma ona zostać ogłoszona pod koniec
czerwca).
MiNa

Dla Przeglądu
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa: - Każda
złotówka, przeznaczona na rozwój dzieci i młodzieży, to
dobra i przyszłościowa inwestycja. Z pewnością pozyskanie niemal pół miliona złotych ze środków unijnych
jest więc powodem do zadowolenia i satysfakcji. Jestem
przekonany, że także te pieniądze dobrze przysłużą się
zarówno każdemu z beneficjentów projektu, jak też – patrząc ogólnie – knurowskiej oświacie.
Not. bw

foto-migawka

Stajerowi o sobie

Właśnie ukazała się książka Ireneusza
Stajera, dziennikarza rybnickich „Nowin”,
a przed laty także naszej redakcji
„Tożsamość. Znani i nieznani
o sobie” – taki tytuł nosi nowo
wydana książka Ireneusza Stajera.
Wśród rozmówców dziennikarza
są m.in. Sonia Bohosiewicz, Adam
Sobierajski, Anna Wyszkoni, Marek Probosz, ksiądz biskup Alojzy
Orszulik, zapaśnik Ryszard Wolny,
Adam Drewniok – gitarzysta z
Carrantuohill. Wszystkich łączy
jedno – pochodzą ze Śląska. I właśnie skomplikowana, a zarazem
fascynująca tożsamość Ślązaków

jest kolejną „bohaterką” tej książki.
Jej wydawcą jest Muzeum Miejskie
w Żorach. Tam też we wtorek, 14
czerwca, odbyła się promocja książki Stajera (żorzanina), połączona
z wystawą malarstwa Anny Flagi
„Odbicia wyobraźni”. Spotkanie
uświetnił występ bohatera jednego
z rozdziałów książki – k nurowianina, znanego tenora, Adama
Sobierajskiego.
MiNa

nekrolog
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Pilchowice

Chce ciąć metal?

Nie wiadomo, kto to zrobił ani kiedy, ale fakt jest faktem – przy ulicy Spółdzielczej doszło do kradzieży maszyny do cięcia metalu, elektronarzędzi oraz sprzętu
elektronicznego. Straty poszkodowanego zostały wstępnie oszacowane na 3450 zł.
MiNa
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Kultura

- Specjalne stanowisko do znakowania będzie czynne w godzinach
9-13 - mówi Andrzej Dobrowolski,
zastępca komendanta Straży Miejskiej w Knurowie. – Zachęcam do
skorzystania z takiej możliwości
zabezpieczenia swojego jednośladu.
To naprawdę przynosi efekty.
Akcja skierowana jest do mieszkańców Knurowa. Zainteresowani
powinni zabrać ze sobą dowód tożsamości i dokument potwierdzający
zakup pojazdu (w razie jego braku
trzeba będzie podpisać specjalne
oświadczenie). Znakowanie odbywa
się w obecności i za zgodą osoby
dorosłej – nie można więc wysłać
dziecka, rodzic lub opiekun musi mu
towarzyszyć.
Strażnicy miejscy grawerują
numer na ramie roweru. Specjalnym pisakiem oznaczają go – znak
będzie widoczny w promieniach
ultrafioletowych. Pojazd otrzymuje
też naklejkę informującą, że został
oznakowany. To dla potencjalnego
złodzieja znak, że nie warto kusić
się na ten łup, gdyż znajduje się w
policyjnej bazie danych.
Cała procedura trwa kilkanaście
minut. Akcja jest bezpłatna.
/bw/

MATKI

składają
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów
oraz Radni Rady Miasta Knurów

Przewodniczącemu Rady Miasta Knurów

Tomaszowi Rzepie

wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają
Dyrekcja oraz Pracownicy Centrum Kultury
w Knurowie
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śladem naszych publikacji
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Bombowa środa
Śladem naszych publikacji

Minął przeszło tydzień
od poważnego wypadku
na przejściu przy ul. 1 Maja,
a Ryszard Krygier, świadek
zdarzenia, wciąż ma go przed
oczami

Foto: Paweł Gradek

Śmigłowiec zabrał
ciężko rannego

Ktoś rozesłał e-maile z informacją o podłożonej
bombie do urzędów, sądów i prokuratur w kilku
województwach, stawiając na równe nogi niemal
wszystkie służby. Teraz specjalny wydział Centralnego
Biura Śledczego próbuje namierzyć dowcipnisia

P

r z y pom n ijmy. W środę , 8
czerwca, do skrzynek mailowych wielu instytucji przyszła
wiadomość o podłożonym ładunku
wybuchowym.
- Specjalny zespół Centralnego
Biura Śledczego, który monitoruje bezpieczeństwo, ocenił, że nie ma realnego
zagrożenia, dlatego rekomendował,
by instytucje nie przerywały pracy informuje oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom.
Marek Słomski.
Administratorzy, co zrozumiałe,
woleli dmuchać na zimne, dlatego
ewakuowali budynki. W skali powiatu
i Gliwic dotyczyło to aż 16 miejsc. Ewakuowano m.in. urzędy w Knurowie,
Rudzińcu, Pilchowicach, Sośnicowicach i Pyskowicach.
Tak jak przewidywali ewakuowani, mieliśmy do czynienia z głupim
żartem. Niemniej służby podkreślają
jak ważne, zwłaszcza w kontekście

zbliżających się szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, jest wyczulenie
na każdy, nawet z pozoru błahy sygnał
o zagrożeniu.
Jeden zespół pirotechniczny nie
był w stanie sprawdzić wszystkich
miejsc, dlatego oględzin obiektów
dokonali policjanci. Oczywiście nic
nie znaleźli. Teraz specjalny wydział
Centralnego Biura Śledczego próbuje

namierzyć autora bombowego żartu.
Jak się dowiedzieliśmy, e-maile przychodziły do instytucji z różnych adresów, możliwe, że dowcipniś wysyłał je,
korzystając z zagranicznych serwerów,
co znacznie utrudni pracę śledczym.
Autorowi fałszywych alarmów
grozi 8 lat więzienia i pokrycie gigantycznych kosztów policyjnych akcji.
/g/

Wystawiał i nie dostarczał F
Knurów

Na wniosek policji Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód zastosowała dozór policyjny wobec
41-letniego knurowianina. Powód?
Wielokrotnie doprowadzenie osób
do niekorzystnego rozporządzania
mieniem znacznej wartości podczas
prowadzenia działalności gospo-

podziękowania

darczej. Otóż mężczyzna wystawiał
towar na aukcjach internetowych,
inkasując zapłatę z góry, jednak jego
klienci próżno czekali na dostawę
zakupionych przedmiotów – nie były
wysyłane. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi knurowska policja.

MiNa

Knurów

Małolat
-dusiciel

9 czerwca na ul. Dworcowej policjanci zatrzymali 17-latka, który dusząc
swojego młodszego kolegę, doprowadził
do tego, że chłopak upadł. Skutki tego
upadku są poważne: 15-latek uderzając
głową o ziemię doznał pęknięcia kości
potylicznej. Sprawę prowadzi knurowski
Komisariat Policji.

Nawe t ter a z , p o k i l k u na s t u
dniach od zdarzenia, panu Ryszardowi ciężko jest wrócić do normalności.
Policja spisała jego dane. Niebawem
zostanie wezwany na przesłuchanie.
Traumatyczne przeżycia i obrazy
znowu powrócą...
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 20-letni pieszy wtargnął na
jezdnię i wpadł pod koła ciężarówki.
Pan Ryszard jest przekonany, że
winę ponosi też kierowca volvo.
- On na pewno szybkość przekroczył, bo odleciał kawałek zderzaka, a
i na kabinie były wgniecenia - dodaje.
Poszkodowany w wypadku gierałtowiczanin został przewieziony
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego do szpitala w Sosnowcu. Pan Krygier dowiedział się od
pracowników stacji paliw, że 20-latek
jeszcze w sobotę był nieprzytomny.
- Czy z tego wyjdzie? Na pewno będzie ciężko - dodaje świadek wypadku.
- Nie wiem, czy nie zostanie kaleką na
resztę życia.
/pg/

reklama

MiNa

eralnego dnia pan Ryszard z żoną
stali przy przejściu dla pieszych
od strony wyjazdu ze stacji paliw.
Widzieli młodego chłopaka, który
po drugiej stronie ulicy czekał na
dogodny moment, by wejść na pasy.
- W stronę ronda jechała kobieta i
nam się zatrzymała na pasach - relacjonuje wyraźnie poruszony mężczyzna. - A ten chłopak spojrzał w prawo,
a nie w lewo. Zrobił krok i samochód
zdmuchnął go z przejścia.
Z opowieści świadka wynika, że
pierwszej pomocy poszkodowanemu
udzieliła straż pożarna, wracająca
akurat do swojej bazy.
- Kobieta, co zatrzymała samochód na pasach, powiadomiła pogotowie, a ja knurowską policję. Ale to
przeżycie. Telefon zawsze mam tutaj
- pan Ryszard wskazuje kieszeń na
piersi. - Jak go wyjąłem, to tak mi ręce
latały. Żona musiała oprzeć się o płot,
bo jeszcze trochę i by zemdlała.
Po wszystkim poszedł do szpitala,
bo - jak mówi - tabletki na uspokojenie
nie pomagały. Cały dzień miał wypadek przed oczami.
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Knurów. Upadłość Biura Podróży BBJ Sport

Na lodzie, zamiast na wczasach

Nieczynne z powodu choroby - komunikat tej treści od poniedziałku wita klientów filii Biura
Podróży BBJ Sport w Knurowie. - Ta choroba to bankructwo! - zżyma się jedna z klientek.
18 sierpnia miała wyjechać z bliskimi na wczasy do Łeby. Teraz martwi się, czy odzyska
wpłaconą zaliczkę
Aż do poniedziałku, kiedy spółka
BBJ Sport złożyła oświadczenie o
niewypłacalności. W tym czasie 31
klientów biura przebywa na Węgrzech,
a 61 osób na wczasach krajowych.
Na swojej stronie internetowej biuro
zapewnia, że wszyscy wypoczywający
wrócą do miejsca zamieszkania po
zakończeniu turnusów, czyli do 18
czerwca. Koszty pobytu oraz powrotu
mają zostać opłacone z zabezpieczenia

finansowego biura podróży, które wynosi ok. 215 tys. zł.
- Znajoma wczoraj dzwoniła i
mówiła: kurczę, 2700 zł im wpłaciłam,
żeby w lipcu jechać - słyszymy od kolejnej knurowianki zainteresowanej
zamieszaniem przed siedzibą biura.
Na szczęście ruszyła już procedura

śladem naszych publikacji

Bez karty ani rusz

Publikacja artykułu [PL nr 23/2016] nie pozostała bez echa. Poniżej
treść wypowiedzi, która dotarła do redakcji i odpowiedz autora
artykułu.
Zastanawiam się nad tym artykułem bowiem dotyczy mojej osoby.
Podrzędny pismak wypisuje niepotwierdzone bzdury zasłyszane od
ludzi, którzy mieli czas od października ubiegłego roku, ażeby taką kartę
sobie wyrobić. A teraz okupują ŚKUP
jak nawiedzeni, zwłaszcza mohery,
którym się nie podoba powrót do
przeszłości, czyli stanie w kolejkach.
To, że ktoś pali papierosy, wcale
nie oznacza zmęczenia, jak to było
ujęte w w/w, po prostu pali i tyle, a
co komu do tego, pali za swoje. Podczas palenia w ŚKUP-ie jest zawsze
ktoś, kto zastąpi osobę palącą. A czy
osoba pisząca te bzdury zadała sobie

pytanie, czemu to tak długo trwa, na
pewno nie. Fajnie jest obsmarować
kogoś nic nie wiedząc na temat wyrabiania, odbierania, nanoszenia ulg,
kodowania itp. Sprzęt jest stary, skaner przymula, system się zawiesza,
do tego co chwila awarie, bo serwery
są przeciążone. Może tak pretensje
do KZK GOP, a nie do Bogu ducha
winnego pracownika. Knurowski
ŚKUP jest jeden w całej okolicy, a
przyjeżdżają ludzie z Leszczyn, Gierałtowic, Przyszowic, Wilczy, Kuźni
Nieborowskiej. Dlatego czasem warto
się zastanowić nad tym co się pisze.
Alicja

Od autora: W podziękowaniu za emocjonalny (w niektórych momentach aż za
bardzo) list, zachęcam Panią do uważniejszej lektury mojego artykułu. Odnoszę
wrażenie, że skupiła się Pani wyłącznie na drobnym przytyku, pomijając celowo lub nie uwagi moich rozmówców, a swoich klientów, (których lekceważąco
nazywa „nawiedzonymi” i „moherami”) na temat awarii systemu oraz kiepskiej
organizacji pracy.
Uważny Czytelnik wywnioskuje, że winę za taki stan ponosi nie Pani, tylko KZK
GOP. Jeśli tego nie zrobi, w dalszej części artykułu znajdzie informację, że KZK
GOP wydłużył ważność majowych biletów, by wyjść z twarzą z zamieszania,
jakie zgotował pasażerom, wprowadzając zmiany w szaleńczym tempie.
Ślimacze tempo obsługi klientów tłumaczy Pani m.in. starym sprzętem. Z informacji przekazanych mi przez biuro prasowe KZK GOP wynika, że dotąd żaden
Punkt Obsługi Klienta (także ten z Knurowa) nie zgłaszał zastrzeżeń do fabrycznie
nowego sprzętu dostarczonego przez Asseco Poland. Skoro od ubiegłego roku
pani sprzęt już zdążył się zestarzeć, może warto, zamiast borykać się z usterkami
i niezadowolonymi klientami, zgłosić ten fakt, gdzie trzeba.
Zarzuca mi Pani niewiedzę w kwestii odbierania, nanoszenia ulg i kodowania
kart. Może Panią zaskoczę, ale w czasie godzinnego oczekiwania na kartę,
miałem okazję przekonać się, jak długo to wszystko trwa.
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Na szczęście ruszyła
już procedura
zbierania wniosków
od klientów za
niezrealizowane
umowy

Od poniedziałku knurowskie
biuro wita klientów zamkniętymi
na cztery spusty drzwiami

zbierania wniosków od klientów za
niezrealizowane umowy. Roszczenie
może złożyć osoba, która zawarła
umowę w imieniu swoim i pozostałych
osób z umowy, jak również każdy
klient z umowy we własnym mieniu.
W przypadku składania roszczeń
przez agentów należy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictwa od klienta.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków dla klientów, którzy
zawarli umowy między 17 września
2015 a 16 września 2016 roku, upływa
16 września 2017 roku.
Wypełnione formularz i oświad-

czenie (do pobrania ze strony www.
slaskie.pl) należy przesłać na adres:
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER
Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 172,
02-486 Warszawa, faksem: +48 22 333
77 91 lub e-mailem: odszkodowanie@
interpolska.pl
Wszelkie pytania można zadawać
również telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00 (tel. 801
888 997, +48 22 333 77 88).
Do formularza zgłoszenia szkody
należy dołączyć: kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej
pomiędzy organizatorem turystyki

BBJ Sport Sp. z o.o. a klientem, kopię
dowodu wpłaty na rzecz organizatora
turystyki należności za imprezę turystyczną, określonej w umowie (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, paragon).
A później już tylko uzbroić się w
cierpliwość i czekać.
Od klientów biura dowiedzieliśmy
się, że w poniedziałkowe południe
pracownica opróżniała jego filię przy
ul. Wilsona.
- Chętny na wynajem pomieszczenia ponoć już się znalazł - usłyszeliśmy.
Paweł Gradek

sygnały czytelników
32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Zieleń? Niech
się buja

- Zauważyłam taki paradoks:
wiele osób nar zeka i piętnuje
(słusznie), gdy wycina się w mieście
drzewa, przerzedza korony i ścina
gałęzie. Bo szkoda zieleni, przecież jej tak mało, a tlenu przecież
nam potrzeba. Tymczasem gdy na
wiosnę zazielenią się trawniki, z
miejsca słychać krzyk i pretensje,
że trawa nie skoszona. - Kosić już,
natychmiast, najlepiej niemal do
gołej ziemi! – zewsząd niosą się
ponaglenia. A przecież to też zieleń,

też daje tlen. Czy wszystko musi
być takie wygładzone na jedną
modłę? U mnie w ogrodzie koszę,
gdy już naprawdę muszę. Trawa rośnie, kwitnie, pachnie, jest pięknie.
Przewietrzmy głowy, dajmy naturze
trochę wolności...
Iwona

Może ścieżka
wzdłuż drogi

- Często jeżdżę ul. Szpitalną
w stronę trasy Rybnik – Gliwice.
I nieraz widzę ludzi idących po
jezdni na odcinku od nowego

ronda po skrzyżowanie z DK-78.
Nie ma tam pobocza, jest wysoki
krawężnik, więc siłą rzeczy muszą
iść po asfalcie. To bardzo niebezpieczne, zwłaszcza po zmroku.
Może dałoby się z tego pobocza
wygospodarować jakiś półmetrowej szerokości pas na ścieżkę. Nie
musi to być od razu chodnik. Wystarczyłoby tylko utwardzić, żeby
ludzie mogli suchą stopą przejść
ten kawałek. Na pewno byłoby
dużo bezpieczniej.
K. R.
Not. bw

reklama

F

ilia biura przy ul. Wilsona zamknięta jest na cztery spusty.
Co jakiś czas przed drzwiami
ustawiają się kolejni poszkodowani, by
przekonać się naocznie, że ich marzenia o letnim wypoczynku prysły jak
mydlana bańka.
- Znajoma miała jutro wyjeżdżać
do Świnoujścia - opowiada napotkana
przed biurem kobieta. - W międzyczasie zmieniali jej miejsce pobytu. Najpierw do Ustki, później do jeszcze innej
miejscowości. W końcu okazało się, że
wyląduje w Kołobrzegu. I co? Człowiek
się napali, cały rok odkłada pieniądze,
żeby wyjechać na wczasy, a tu takie coś.
Przed wejściem do biura zatrzymuje się oszukana klientka. O upadłości BBJ SPORT dowiedziała się w
poniedziałek z telewizji. Bezskutecznie
próbowała dodzwonić się do centrali
firmy w Jastrzębiu-Zdroju. Widzi, że
wizyta w filii biura też za wiele nie da.
- 18 sierpnia mieliśmy jechać do
Łeby na wczasy - mówi zrezygnowana. - Zapłaciłam zaliczkę za 3 osoby.
To było 900 zł. Resztę miałam wpłacić
do 18 lipca. Nie wiem, co tu teraz robić.
Przyznaje, że od lat korzystała z
ofert biura i zawsze była zadowolona.
- W tamtym roku byłam w Świnoujściu.
Fajnie było. Zresztą biuro miałam pod
nosem. Nie mogłam narzekać.
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Knurów. Edukacja

Nauka przez
doświadczenie

MZJOŚ szykuje dla gimnazjalistów
pozalekcyjne zajęcia oparte na
eksperymentach. Udało się już
uzyskać na ten cel unijne
dofinansowanie – 497 196 złotych!

T

o pomysł, z którego powinni
być zadowoleni i uczniowie, i
nauczyciele - bo chyba każdy
z nich ceni sobie naukę ze zrozumieniem. A każda teoria jest łatwiejsza
do pojęcia i zapamiętania, gdy jest poparta praktyką. Projekt o nazwie „Gdy
po lekcjach eksperymentujesz, swoją
przyszłość w mig zbudujesz” ma ruszyć z początkiem stycznia 2017 roku
i potrwa 18 miesięcy. Obejmie uczniów
miejskich gimnazjów w Knurowie. Na
potrzeby projektu w MG 1, MG 2 i MG
4 powstaną dobrze wyposażone Centra Nauczania Eksperymentalnego.
Tam nauczyciele będą prowadzić zajęcia z chemii, fizyki, geografii, biologii,
a także – z matematyki. Ale będą to zajęcia inne niż te, do których uczniowie
są przyzwyczajeni – tu będzie można
poszerzyć i rozwinąć wiedzę zdobytą
na regularnych lekcjach. Ich istotą
jest doświadczenie świata i zjawisk
przyrodniczych.
- Projekt zakłada naukę poprzez
eksperymenty, które mają rozbudzić

Knurów

ciekawość świata – mówi dyrektor
Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, Anna Misiura.
Zajęcia mają rozwinąć tzw. kompetencje kluczowe uczniów, poszerzać
ich wiedzę, dać im możliwość nabycia
nowych umiejętności, a w efekcie –
poprawić wyniki w nauce. Założeniem
projektu jest poprawa efektywności
kształcenia u minimum 300 uczniów,
a także doskonalenie kompetencji
zawodowych 20 nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie
eksperymentu. Koszt jego realizacji to
552 440 zł, z czego 55 244 zł to wkład
własny gminy, zaś 497 196 zł pochodzi
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Warto dodać, że projekt
będzie realizowany bez względu na
to, jaka będzie ministerialna decyzja
dotycząca funkcjonowania gimnazjów
(ma ona zostać ogłoszona pod koniec
czerwca).
MiNa

foto-migawka
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M.M., Foto: Martyna Mikołajczy

Oznakuj
rower na
Zaciszu

Kultura

Stajerowi o sobie

Straż Miejska zachęca
do znakowania
rowerów. Najbliższa
okazja już w sobotę
podczas otwarcia
kąpieliska Leśne
Zacisze

- Specjalne stanowisko do znakowania będzie czynne w godzinach
9-13 - mówi Andrzej Dobrowolski,
zastępca komendanta Straży Miejskiej w Knurowie. – Zachęcam do
skorzystania z takiej możliwości
zabezpieczenia swojego jednośladu.
To naprawdę przynosi efekty.
Akcja skierowana jest do mieszkańców Knurowa. Zainteresowani
powinni zabrać ze sobą dowód tożsamości i dokument potwierdzający
zakup pojazdu (w razie jego braku
trzeba będzie podpisać specjalne
oświadczenie). Znakowanie odbywa
się w obecności i za zgodą osoby
dorosłej – nie można więc wysłać
dziecka, rodzic lub opiekun musi mu
towarzyszyć.
Strażnicy miejscy grawerują
numer na ramie roweru. Specjalnym pisakiem oznaczają go – znak
będzie widoczny w promieniach
ultrafioletowych. Pojazd otrzymuje
też naklejkę informującą, że został
oznakowany. To dla potencjalnego
złodzieja znak, że nie warto kusić
się na ten łup, gdyż znajduje się w
policyjnej bazie danych.
Cała procedura trwa kilkanaście
minut. Akcja jest bezpłatna.
/bw/

Pilchowice

Właśnie ukazała się książka Ireneusza
Stajera, dziennikarza rybnickich „Nowin”,
a przed laty także naszej redakcji
„Tożsamość. Znani i nieznani
o sobie” – taki tytuł nosi nowo
wydana książka Ireneusza Stajera.
Wśród rozmówców dziennikarza
są m.in. Sonia Bohosiewicz, Adam
Sobierajski, Anna Wyszkoni, Marek Probosz, ksiądz biskup Alojzy
Orszulik, zapaśnik Ryszard Wolny,
Adam Drewniok – gitarzysta z
Carrantuohill. Wszystkich łączy
jedno – pochodzą ze Śląska. I właśnie skomplikowana, a zarazem
fascynująca tożsamość Ślązaków

jest kolejną „bohaterką” tej książki.
Jej wydawcą jest Muzeum Miejskie
w Żorach. Tam też we wtorek, 14
czerwca, odbyła się promocja książki Stajera (żorzanina), połączona
z wystawą malarstwa Anny Flagi
„Odbicia wyobraźni”. Spotkanie
uświetnił występ bohatera jednego
z rozdziałów książki – k nurowianina, znanego tenora, Adama
Sobierajskiego.
MiNa

nekrolog

Panu Tomaszowi Rzepie
Przewodniczącemu Rady Miasta Knurów
wyrazy
głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składają
Adam Rams

Chce ciąć
metal?

Prezydent Miasta Knurów
oraz Radni Rady Miasta Knurów

Nie wiadomo, kto to zrobił ani
kiedy, ale fakt jest faktem – przy ulicy Spółdzielczej doszło do kradzieży
maszyny do cięcia metalu, elektronarzędzi oraz sprzętu elektronicznego. Straty poszkodowanego zostały
wstępnie oszacowane na 3450 zł.
MiNa

Przewodniczącemu Rady Miasta Knurów
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M.M., Foto: Martyna Mikołajczy
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Rower z piwnicy
Kolejna rowerzystka została pozbawiona pojazdu przez złodzieja. 6
czerwca ktoś włamał się do piwnicy
przy ul. Lotników i skradł z niej biały
damski rower Kross Syberian wart
1500 zł. Sprawcy tego przestępstwa
szukają knurowscy policjanci.
MiNa

Tomaszowi Rzepie

wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają
Dyrekcja oraz Pracownicy Centrum Kultury
w Knurowie
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Katowice, Knurów. IX Art Naif Festiwal

Foto: Mirella Napolska

Niezła sztuka

To był intensywny weekend dla Sybilli Golec, malarki
z Knurowa. Udział w IX Festiwalu Sztuki Naiwnej
zaowocował kontaktami z artystami z całego świata.
Ich kilkuosobowa reprezentacja odwiedziła Galerię
Pod Aniołem

rt Naif Festiwal to jedna z wizytówek Katowic. Rokrocznie przyciąga artystów z najodleglejszych zakątków
świata oraz rzeszę fanów sztuki naiwnej.
Nie mogło tam zabraknąć Sybilli Golec,
malarki z Knurowa, właścicielki Galerii
Pod Aniołem. Artystka nie tylko zaprezentowała w przestrzeniach Szybu Wilson 7 swoich obrazów, ale też wcieliła się
w rolę przewodniczki po najciekawszych
zakątkach Śląska.
Artystom z Litwy, Estonii, Rosji,
Kostaryki, Peru, Brazylii i Hiszpanii
przybliżyła postać Ewalda Gawlika
- górnośląskiego malarza, członka
Grupy Janowskiej.
- Odwiedziliśmy m.in. Giszowiec,
Nikiszowiec oraz skansen w Chorzowie

Knurów

Foto: Archiwum Sybilli Golec

Mieszkańcy
wybrali
plac zabaw

- mówi malarka. - Ciężko było mi ich
wszystkich poskromić. Wiadomo, artyści. Każdy indywidualista, każdy robił
zdjęcia piwoniom, chatom, domom z
czerwonej cegły. W końcu powiedziałam im: chcecie zobaczyć piękny Śląsk,
zapraszam do mojego Knurowa.
I przyjechali! Taksówkami. Po
obiedzie każdy chciał przepis na kluski
śląskie, roladę i modrą kapustę.
- To był dla nich szok! - śmieje
się pani Sybilla. Nie musiała nikogo
zachęcać, chwilę później artyści sami
zabrali się do malowania. Obdarowani
obrazami aniołów obiecali też, że w
sierpniu wrócą do Knurowa.
Sybilla Golec promienieje na wspomnienie o międzynarodowym towa-

Były dwa pomysły
na zagospodarowanie terenu
przy ul. Lotników 7, 9 i 11.
Ostatecznie plac zabaw
wygrał z parkingiem

O

kontrowersjach wokół przestrzeni przy Lotników pisaliśmy po raz pierwszy we wrześniu
ubiegłego roku, po tym, jak skromny, lecz ceniony za korzystne położenie plac zabaw został zdemontowany. Ówczesny plan, konsultowany
z Radą Osiedla zakładał utworzenie
tam parkingu. Wobec protestu sporej grupy mieszkańców prace zostały
wstrzymane.
Plan Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej na bieżący rok wstępnie zakładał, że znowu
powstanie tam plac zabaw, a także
niewielka siłownia pod chmurką.
Jednak zanim pomysł stanie się

ciałem, LWSM zaprosiła mieszkańców, aby opowiedzieli się za jedną
z dwóch koncepcji - plac zabaw czy
parking. Termin głosowania minął
6 czerwca. Jak się okazało, zdecydowana większość mieszkańców,
którzy zabrali głos w tej sprawie,
opowiedziała się za pierwszym rozwiązaniem.
- Wysłaliśmy już zapytania ofertowe i niebawem przystąpimy do
działania – informuje Eugeniusz
Jurczyga, prezes LWSM.
Prawdopodobnie już na wakacje
dzieci będą mogły korzystać z placu
zabaw.

Co mogli robić artyści
z różnych zakątków
świata w Galerii Pod
Aniołem? Malowali!

MiNa

rzystwie. Urzeczona szczerością swych
gości liczy, że choć część z ich wspólnych ustaleń (w tym zaproszenie na
wystawy w brazylijskim San Paulo i słoweńskiej Lublanie) dojdzie do skutku.
Tymczasem o sztuce naiwnej,
śmierci k linicznej, poszukiwaniu
radości w życiu knurowianka opowiedziała w wywiadzie dla Programu II
Polskiego Radia.
- Radziłam kobietom w moim
wieku, aby porzuciły oglądanie seriali
i zaczęły malować - dodaje.
Niebawem wraca do Szybu Wilson, by pokazać w ystawę sztu k i
naiwnej koleżankom z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
/pg/
Foto: Archiwum Sybilli Golec

A

Sybilla Golec nie tylko
wystawiła swoje prace w
Szybie Wilson, ale też była
tłumaczką i przewodniczką
po Śląsku dla licznych gości
festiwalu

reklama

foto-migawka

Krwiodawcy z Klubu HDK im. dra Floria
na Ogana wrócili z tarczą z XIII Krajo
wej Spart akiady Klubów HDK w sportach obron
nych. W Dusznikach-Zdroju na Jamro
zowej Polanie
rywalizowali w strzelaniu sportowym
z wiatrówki krótkiej, długiej i karabinka
sportowego.
Adam Pobłocki, Stefan Wolny i Bogda
n Witek zajęli drużynowo III miejsce,
zaś Małgorzata
i Stanis ław Bogumiłowie wystr zelali sobie
piątą lokatę. Dodatkowo Bogdan Witek
indywidualnie zajął III miejsce.
/g/
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Knurów. Nauka fascynuje młodzież

Jak z wątroby
nie zrobić konserwy

Panie dały z siebie wszystko

Najnowsze odkrycia i wynalazki
z dziedziny biologii, medycyny
i psychologii skupiły uwagę
uczestników środowej
Młodzieżowej Sesji Naukowej,
zorganizowanej przez Centrum
Edukacji Środowiskowej

Knurów

Zatańczyli
dla Joasi

Prelegenci dyskutowali
m. in. o egzoszkieletach

auka to obszar trudny, wymagający cierpliwości i przekraczania
intelektualnych barier. Nie wystarczy
wkuć pojęć, trzeba je przed wszystkim
zrozumieć. Sesja naukowa w Kinie
Scenie Kulturze zgromadziła młodych
miłośników nauki. Na widowni i na
scenie rządzili uczniowie z knurowskich szkół.
Wykłady wzbogacały prezentacje.
Przemysław Pikosz i Wojciech Pudło
z MG-3 przekony wali, że komórki glejtowe są ratunkiem dla osób
sparaliżowanych, a Błażej Bęben i
Kamil Kowalczyk, również z „Trójki”,
przybliżali temat egzoszkieletów i ich

zastosowania w rehabilitacji. Karolina Musiolik z MG-2 opowiadała o
schizofrenii, zaś Dawid Puchalski i
Syntia Paliszewska, uczniowie MG3, o zastosowaniu i właściwościach
Mineral Trioxide Aggregate. Sesję
zakończył wykład o substancjach konserwujących i ich wpływie na wątrobę
autorstwa Patrycji Bucior i Aleksandry
Pietraszek z Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego.
Sesję poprowadził dr Marek Wydra, prezes stowarzyszenia Centrum
Edukacji Środowiskowej i nauczyciel
fizyki i zajęć technicznych w MG-2.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Ejszyszki. V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej

Jubileusz z nagrodą

M

araton zumby w Technikum nr 1 zorganizowali
ludzie, którym los dziewczynki nie jest obojętny. Każdy sprzedany los to cegiełka dla Joasi, jej krok
ku zdrowiu. Na parkiecie, przez trzy
godziny, tańczyło kilkanaście pań w
rytm gorącej latynoskiej muzyki. Do
wykrzesania z siebie energii zachęcali

jesteśmy sami, że są osoby, które chcą
nam pomóc. Cieszymy się, że ludzie
myślą o Asi.
Pieniądze zebrane w czasie sobotniego maratonu zumby „Tańczymy
dla Asi” zostaną przeznaczone na
rehabilitację dziewczynki.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Foto: Tadeusz Wolf

dział w V Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Chóralnej „O
Złotą Wstęgę Solczy” w Ejszyszkach
i wyśpiewana tam nagroda („Srebrna Wstęga Solczy”) są dla zespołu
miłym ukoronowaniem jubileuszu
10-lecia.

uczestników instruktorzy: Michalina
Kobza, Monika Rzepa, Magdalena
Moska i Michał Boruta. Zajęciom
przyglądała się Joasia z rodzicami.
- Akcje dla Asi zaczęły się w zeszłym roku. Były koncerty, turnieje,
teraz maraton zumby - tłumaczy
Bartłomiej Tomski, tata dziewczynki.
- Dzięki temu mamy poczucie, że nie

podpatrzone

Sukces Męskiego Zespołu Wokalnego
„Calvi Cantores” na Litwie! Knurowianie
pod wodzą Tomasza Pawła Sadownika
wyśpiewali tam II nagrodę

U

Joasia Tomska w ramionach
taty kibicowała tańczącym

Dla miłośników chóralnego śpiewu mamy dobrą wiadomość: 18 czerwca (sobota) o godz. 17.00 „Calvi Cantores” wystąpią w parku przy targowisku
w Pilchowicach. Takiej okazji nie
można przegapić.
/g/, foto: arch. Calvi Cantores

Przygrywką do Światowych
Dni Młodzieży była sobotnia
pielgrzymka na hulajnogach
i rolkach. Pątnicy wyruszyli
z Katowic do sanktuarium
Matki B oskiej Pokor nej
w Ru d a c h R a c i b o r s k i c h.
Zobaczyć ich można było
pr zez c hwilę, jak pr zemierzali ulice: Dworcową ,
Niepodległości i Rybnicką
w Knurowie. Moment przejazdu uchwycił aparatem
Tadeusz Wolf.
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Foto: Tadeusz Wolf

N

Joasia Tomska ma dwa
latka. Cierpi na rzadką
chorobę genetyczną - zespół
Cornelii de Lange. W walce
o samodzielność, Joasia nie
jest sama; tanecznym krokiem
pomagają jej knurowianie
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Puchary zostały złowione
Knurów. Zawody wędkarskie

Stawy Moczury i Zalane stały się w niedzielne
przedpołudnie areną wędkarskich zmagań
o Puchar Prezydenta Knurowa

O

zwycięstwo i prestiż rywalizowało ponad 100 wędkarzy. Niektórzy z rodzinną
asystą – piękna, słoneczna pogoda
skutecznie wywabiła z domów wielu
knurowian.
- To przygrywka do wieczornego
meczu Polska – Irlandia Północna –
śmiał się jeden z wędkujących.
Pawłowi Zającowi w udanym
wędkowaniu starali się pomagać żona
Marta i synek Franek.
- Kto dzisiaj wygra? – dopytywała
trzylatka pani Marta.

- Tata! – nie miał wątpliwości
Franek.
Po trzygodzinnym wędkowaniu
sędziowie zważyli połów i podliczyli
wyniki.
W Szczygłowicach (staw nr 37,
tzw. Zalane) puchar zgarnął Czesław
Wojtanek. W Knurowie (Moczury)
ze zwycięstwa cieszyli się Mateusz
Parzybut (w kategorii młodzieżowej)
i Dariusz Wieteska (seniorzy).
Tryumfatorom gratulacje złożyli
najbliżsi, przyjaciele i znajomi. Także
samorządowcy – z wiceprezydentem

Gratulacje i puchar z rąk
wiceprezydenta Piotra Surówki
przyjmuje Mateusz Parzybut

Knurowa Piotrem Surówką, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Jerzym
Pachem, Joachimem Machulikiem
– przewodniczącym Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji
Zdrowia oraz Krzysztofem Stolarkiem
– dyrektorem Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Zawody zorganizowali: Koło nr
28 Polskiego Związku Wędkarskiego
(Moczury) i Stowarzyszenie Wędkarskie „Górnik” (Zalane), przy wydatnym wsparciu MOSiR-u.
- Choć to zawody, to więcej w nich

przyjacielskich przekomarzań niż rywalizacji – podkreślał Leszek Rejkowicz, prezes SW „Górnik”. – Wyniki
były różne, ale każdy z uczestników
mógł pochwalić się połowem.
Na świetną atmosferę zwracał też
uwagę Damian Chlubek, prezes Koła
nr 28: - Wszyscy się tu znamy, stanowimy taką bardziej liczną rodzinę.

Wystarczy popatrzeć, jak wielu nas tu
przyszło z bliskimi...
Niedzielne zawody stanowiły
jedną z imprez towarzyszących tegorocznym Dniom Knurowa. Pełny
harmonogram imprezy (17-19 czerwca) publikujemy na stronie 20.
/bw/
Foto: Bogusław Wilk

Wyniki
Moczury. Młodzież: 1. Mateusz Parzybut, 2. Wojciech Kotulski, 3. Wojciech
Jeglorz, 4. Emilia Myślińska, 5. Piotr Parzybut, 6. Filip Dmowski, 7. Patryk
Borucki, 8. Piotr Jędrzejczak, 9. Nataniel Urbański, 10. Kamil Wioska.
Seniorzy: 1. Dariusz Wieteska, 2. Łukasz Stawiarski, 3. Zdzisław Radojewski,
4. Tomasz Mańkowski, 5. Andrzej Mrówczyński, 6. Robert Malewski, 7. Sylwester Wnuk, 8. Stefan Wolny, 9. Adrian Kufieta, 10. Stanisław Mańkowski.
Zalane. 1. Czesław Wojtanek, 2. Marek Zając, 3. Krzysztof Kozak, 4. Jerzy
Kiełb, 5. Stefan Pikus, 6. Aleksander Kwaśniewski, 7. Robert Wesołowski, 8.
Grzegorz Zawistowski, 9. Damian Wolny, 10. Wiesław Mielczarek.

Wśród seniorów adresatem
powinszowań był Dariusz Wieteska

W Szczygłowicach zwyciężył Czesław Wojtanek

Pawłowi Zającowi
w wędkowaniu pomagali
synek Franek i żona Marta

Najlepsi wędkarze zawodów w Szczygłowicach

Miłe wspomnienia z zawodów nad Moczurami podkreślą puchary
i dyplomy oraz pamiątkowe zdjęcia przed Rybaczówką
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Organiczna praca przyniosła plon
Knurów – Kazincbarcika, jak to się zaczęło...

N

ie sposób w tym względzie
przecenić zasług Józefa Kapłanka, prezesa OK Banku
Spółdzielczego.
- W latach 1990-1994 byłem radnym knurowskiej Rady Miejskiej,
a zarazem jej delegatem do Sejmiku
Samorządowego ówczesnego województwa katowickiego – wspomina
prezes Kapłanek czasy sprzed ćwierćwiecza. – Zaangażowałem się w pracę sejmikowej Komisji ds. Kontaktów
i Współpracy z Zagranicą. Często jeździłem na Węgry. Nie była to dla mnie
terra incognita z racji wcześniejszych,
jeszcze uczelnianych, znajomości
i współpracy z Miszkolcem.
Na początku lat 90., tuż po przełomie ustrojowym, w dobrym tonie
było nawiązywanie współpracy między samorządami. Na różnych szczeblach – od regionu po gminy.
- Działając na poziomie województwa starałem się jednak pamiętać o Knurowie, usiłując znaleźć
odpowiedniego partnera dla naszego
miasta – dodaje prezes Kapłanek.
– „Odpowiedniego”, czyli podobnej
wielkości i liczebności ludności, ośrodka przemysłowego, mającego zbliżony
charakter, ale - przy tych licznych
podobieństwach – również mogącego
zaintrygować odmiennością, wnieść
coś nowego we wzajemne relacje i doświadczenia.
Lata aktywnej działalności w ramach sejmikowej komisji, wyjazdy,
rozmowy i obserwacje pozwoliły
zawęzić krąg potencjalnych partnerów. Uwagę zwracało zwłaszcza
30-tysięczne miasto Kazincbarcika
w północnych Węgrzech. Siedziba
BorsodChem, jednego z największych
zakładów chemicznych w kraju, znaczącego w skali Europy.
- Przewodniczącym rady miejskiej
w Kazincbarcika był jeden z dyrektorów fabryki. Znaliśmy się, prowadziliśmy rozmowy – jeszcze w ramach sejmikowych, na poziomie województw
w obydwu krajach – wspomina prezes
Kapłanek. - To były takie czasy, że to
samorządy inicjowały tego typu współpracę. Ale już wówczas uważałem, że
chodzi o coś więcej. Kiedy zostałem
zaproszony do radia w Miszkolcu na
wywiad, powiedziałem na antenie,
że dla mnie prawdziwe partnerstwo

rozpocznie się wówczas, gdy do współdziałania samorządy nie będą już
potrzebne. Że będzie miało najprawdziwszy sens i wartość, gdy „zejdzie”
na poziom instytucji, organizacji,
stowarzyszeń i mieszkańców. I dzisiaj
podtrzymuję to zdanie – podkreśla.
Próbą zaszczepienia tego typu
relacji było skojarzenie środowiska
medycznego obydwu miast.
- Doszło do spotkania delegacji
reprezentujących szpitale – wspomina
nasz rozmówca. – Z tego co wiem, zaciekawienie nie przerodziło się jednak
w głębsze zainteresowanie.
Mimo wszystko wieloletnia praca
organiczna nie poszła na marne. Do
Knurowa zjechali zaciekawieni
śląskim miastem goście z Węgier. Zajrzeli do knurowskiego
ratusza. Spotkanie było krótkie.
Uczestnicy wymienili się wizytówkami, materiałami promocyjnymi. Potem na pewien czas
zapadła cisza. Być może miało to
związek ze zmianami w samorządach Kazincbarcika – nowe
wybory, roszady we władzach...
W kwietniu 1996 roku knurowski magistrat zorganizował
autokarową wycieczkę do Budapesztu. Wśród turystów byli
radni i pracownicy urzędu.
Doskonale tamte dni pamięta
Jan Furgoł, wówczas wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
- Kiedy byliśmy na kąpielisku, Jan Szumilas, przewodniczący komisji współpracy
z zagranicą, rzucił: a może by
wysłać pocztówkę z pozdrowieniami
do Kazincbarcika – wspomina. –
Kupiliśmy widokówkę, z pomocą tłumacza napisaliśmy pozdrowienia po
węgiersku i wrzuciliśmy do skrzynki
pocztowej. Wśród podpisanych byli
przewodniczący rady Tomasz Reginek
i prezydent Romuald Myga.
Upłynęło nieco czasu. Któregoś
dnia do magistratu przyszła odpowiedź z Kazincbarcika. Węgrzy
przesłali pozdrowienia, ale też zaproponowali robocze spotkanie w celu
odnowienia i ożywienia kontaktów.
We wrześniu dotarło zaproszenie.
28-29 października na Węgrzech
przebywała delegacja tworzona przez
wiceprezydent Elżbietę Gumienny,

Braterska pomoc

Prezes Józef Kapłanek wśród wielu wspomnień z lat działalności w sejmiku
przywołuje ciekawą historię wiążącą się z Zakładami Tworzyw Sztucznych Krywałd-Erg: - To była pierwsza połowa lat 90. W płockiej Petrochemii (dzisiejszy
Orlen) wybuchł pożar. Miało to fatalny skutek dla krywałdzkiej fabryki, bowiem
nie otrzymała ona surowca (propylenu) do produkcji. Sytuacja stała się krytyczna – ZTS Krywałd-Erg groziło zamknięcie. Na prośbę dyrektora zakładu pojechałem do Kazincbarcika do BorsodChem z misją zdobycia awaryjnego surowca.
Prawdę mówiąc, było to zadanie z pogranicza niemożliwości: w tego rodzaju
produkcji obowiązują wieloletnie kontrakty, nie da się, ot tak, od ręki, zamówić
i kupić co się chce. Jednak dobre kontakty z dyrekcją węgierskiego zakładu,
zdobyte zaufanie i – to też bardzo ważne – chęć pomocy ze strony bratanków,
przyniosły upragniony rezultat. Pomogłem wynegocjować umowę handlową
na kilka wagonów surowca. ZTS Krywałd-Erg mógł kontynuować produkcję...
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Partnerstwo Knurowa ze Svitem zrodziło się spontanicznie.
Prywatnie zadzierzgnięta znajomość knurowianina Henryka Mikosza
stała się zalążkiem współpracy służb mundurowych, a z biegiem czasu
i samorządów [„Piękne miasteczko, wspaniali mieszkańcy”
– PL nr 23/2016 – dop. red.]. W przypadku Knurowa i Kazincbarcika
można mówić o wytrwałej pracy organicznej, która po pewnym
czasie przyniosła owoce

O Knurowie obszerny artykuł
zamieściła w latach 90.
miejscowa prasa

w iceprzewodniczącego R M Jana
Furgoła, Romana Buchtę – przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury
oraz Stanisława Dolatę - wiceprzewodniczącego Komisji Promocji Miasta.
Gospodarzy reprezentowali burmistrz
Kiraly Balint, jego zastępca Nagy Imre
i Lukacsne Varga Csilla – przewodnicząca Komisji Oświaty i Sportu.
- Zostaliśmy przyjęci w ratuszu
– mówi Jan Furgoł. – Została podpisana wola trwałej współpracy. Zakres?
Przede wszystkim oświata, sport, wymiana młodzieżowa.
Dopełnieniem oficjalnych formalności była prezentacja obydwu miast.
Knurów faktycznie zainteresował gospodarzy. Ich zachwyt wzbudziły też...
rzeźby i płaskorzeźby w węglu spod
ręki artysty Marka Śpiewli.
- Zwieńczeniem tych zabiegów
stała się uroczysta sesja ówczesnej
Rady Miejskiej w Knurowie, która odbyła się 12 listopada 1996 roku – dodaje nasz rozmówca. – Wówczas oficjalnie podpisano umowę partnerską
między Knurowem i Kazincbarcika.
Co było potem, wielu knurowian
wie. Kontakty rozwinęły się do ciekawej i urozmaiconej współpracy

między dwoma samorządami.
Przejawem dobrych relacji są
przede wszystkim kontakty kulturalne i sportowe. Stąd m.in. udział
knurowskich zespołów (m.in. mażoretek, folklorystycznych „Wrazidloków” czy Orkiestry Dętej KWK
Knurów) w imprezach i festiwalach
orga n i z owa nych na Wę g r z ech,
a także sportowa rywalizacja piłka rz y (seniorów i juniorów) na
turniejach i rozgrywkach organizowanych w obydwu partnerskich
miastach oraz między narodowa
sztafeta maratońska. Knurowianie
mieli okazję podziwiać artystów
węgierskich i smakować narodowe
potraw y bratanków. Nie sposób
pominąć obustronnych spotkań i
rozmów pedagogów, urzędników,

sa morz ądowców. Z aowocowa ł y
one m.in. wspólną realizacją grantu
i unijnych projektów.
W lipcu w Knurowie gościć będzie 30-osobowa grupa młodzieży
z Kazincbarcika. Młodzi Węgrzy
wezmą udział w międzynarodowym
zlocie pielgrzymów, który odbędzie
się w Knurowie pod egidą Światowych Dni Młodzieży.
20 kwietnia 2016 roku knurowska
Rada Miasta przyznała Kazincbarcika „Laur Knurowa”, najważniejsze
miejskie wyróżnienie. Jego wręczenie nastąpi w piątek, 17 czerwca,
w Domu Kultury w Szczygłowicach
podczas inauguracji tegorocznych
Dni Knurowa.
/bw/

reklama
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Cały obiekt został wybudowany w czynie społecznym, szczególnie
wiele wysiłku włożyli górnicy KWK Knurów

22 lipca 1966 roku: uroczystego otwarcia dokonuje
wiceminister górnictwa i energetyki Eryk Porąbka, asystują
mu górnik KWK Knurów Paweł Wójcik (z lewej) i dyrektor KWK
Knurów dr Jerzy Matuszewski

Knurów

Złoty wiek Leśnego Zacisza

Godziny dzielą nas od udostępnienia kąpieliska Leśne Zacisze po gruntownej
przebudowie. Wielu, zwłaszcza młodszych, czeka z niecierpliwością. Kto dziś
pamięta, że podobne emocje towarzyszyły knurowianom 50 lat temu. 22 lipca
1966 roku obiekt został otwarty

P

adać nie padało, ale ukrop też nie
lał się z nieba. Rocznica Manifestu
Lipcowego była datą jak znalazł
na inaugurację działalności nowo zbudowanego kąpieliska. Przed jego bramą
zebrało się kilkadziesiąt osób. Wśród nich

partyjni (PZPR) oficjele, którym przypadł w udziale symboliczny gest otwarcia
obiektu. Kilka sekund po przecięciu wstęgi przez wiceministra Eryka Porąbkę,
rozpiętej między słupkami bramy wjazdowej, do gości podbiegły dziewczęta z

kwiatami. Wiązanki goździków znalazły
się w rękach notabli.
- To był naprawdę fajny kompleks,
pół Polski mogło nam go pozazdrościć
– zapewnia znajomy Czytelnik, przed
półwieczem nastolatek. – Kilka basenów,

brodzik, dużo zieleni, szatnie, ławeczki.
Było gdzie popływać i się poopalać.
- To prawda – potwierdza te słowa
knurowianin Jan Furgoł, dzięki którego
życzliwości możemy opublikować zdjęcia
sprzed lat. – W piękne, słoneczne dni, basen

oblegały setki osób. Zarówno z Knurowa,
jak i pobliskich miejscowości.
Lata biegły, ząb czasu robił swoje,
podobnie jak szkody górnicze. W XXI
wieku obiekt przestał oszałamiać wrażeniem. Miasto, które przejęło kompleks na
własność, nie pozostało obojętne. Kilka
lat temu zdecydowano, że kąpielisko zostanie gruntownie przebudowane. Słowa
przerodziły się w czyny. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji stanął na wysokości
zadania. Kosztem milionów złotych - z
budżetu miasta i „zdobycznych” ze źródeł
zewnętrznych – udało się zmienić archaiczny obiekt w kompleks nowoczesny,
kolorowy, bogaty w atrakcje.
Niechaj te zdjęcia będą odskocznią w
przeszłość, oddając też skalę przemian w
Leśnym Zaciszu.
/bw/

Zdjęcia z archiwum Jana Furgoła
„Leśne Zacisze” z miejsca stało się ulubionym miejscem
rekreacji dla mieszkańców Knurowa i ościennych
miejscowości

Kąpielisko wyróżniało się na tle wielu innych w kraju – z pewnością należało do najładniejszych
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Knurów

Uśmiech na niebiesko

Nie znają historii Knurowa? Ależ skąd - młodzi laureaci
konkursów wykazali się sporą wiedzą o rodzinnym mieście

Janusz Korczak pisał, że gdy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat. W Dzień Dziecka
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 uśmiechali
się wszyscy - i te małe dzieci, i te trochę większe

Knurów

Miasto na węglu stojące
T

o jedno z najbardziej radosnych
świąt w roku świętowano hucznie, nie zapominając o potrzebujących.
Jednym z punktów obchodów był koncert charytatywny „Dzieci dzieciom”,
zorganizowany dla Drużyny A, czyli
Ani, Alicji i Aleksandra Czerkiesów.
Dla dzieci wystąpili utalentowani
muzycznie rówieśnicy, m.in. absolwent „Siódemki” Dawid Puchalski.
- Było to podsumowanie całorocznego wysiłku artystycznego - mówi
Danuta Hibszer, dyrektor MSP-7.
Talentem podzieliły się również
zespoły taneczne działające przy
Centrum Kultury, prowadzone przez
Joannę Kusy-Szpotańską i Sandrę
Kłosowską, oraz grupy z Akademii
Tańca Perfect, którymi opiekuje się
Joanna Cybulska.

informacja własna wydawcy

Inicjatorkami koncertu były
nauczycielki z „Siódemki” - Anna
Lasota i Barbara Lisowska, za stronę
muzyczną odpowiadała Stefania
Stefaniak.
Sporo d zia ło się na boisku
szkolnym. Dzieci konkurowały na
szybkość i precyzję. Choć i tak, jak
podkreślają, najważniejsza była nie
rywalizacja, a dobra zabawa.
Dodatkową niespodzianką były
prezenty od firmy Nivea, m.in. piłki,
wiatraczki i czapeczki, które otrzymali najmłodsi „siódemczkowicze”.
- Dzień Dziecka w naszej szkole
był czasem pięknej pogody i wesołej
zabawy - podsumowuje dyrektor
Hibszer.
Jb, foto: arch. MSP-7

Błażej Bęben i Kamil Kowalczyk, uczniowie Miejskiego Gimnazjum
nr 3, kilka dni temu zasiedli w poselskich ławach Sejmu Dzieci
i Młodzieży. W poniedziałek młodzi posłowie rozstrzygnęli konkurs
plastyczny i podsumowali proces rekrutacji do SDiM

R

ekrutacja do SDiM, która w
tym roku skupiła się na miejscach pamięci, trwała kilka
miesięcy i obejmowała dwa etapy:
badanie problemu oraz wskazanie
sposobów jego rozwiązania. Błażej
i Kamil zajęli się Izbą Tradycji. Przy
współpracy z Bogusławem Szygułą,
kustoszem izby, zbadali, jak miejsce
funkcjonuje w świadomości knurowian. Wyniki nie napawały optymizmem - największą wiedzą wykazały
się dzieci, znacznie gorzej wypadli
dorośli. Aby „rozreklamować” izbę,
gimnazjaliści zdecydowali się na zor-

ganizowanie konkursu plastycznego
dla najmłodszych „Knurów - miasto
na węglu stojące”.
- Tożsamość narodową buduje
się przecież począwszy od znajomości
swojej „Małej Ojczyzny”, a bezcenny
przekaz na jej temat można zdobyć
właśnie w Izbie Tradycji - przekonują
chłopcy. - Dzięki konkursowi plastycznemu dzieci i ich rodzice mogą zainteresować się Izbą Tradycji i historią
swojego miasta.
W poniedziałek w sali NOT-u
rozstrzygnięto konkurs. Na uroczystości wręczenia nagród obecni byli

Wyniki Miejskiego Konkursu Plastycznego „Cegiełka dla powstańców”:
I miejsce - Daria Starzomska (MSP-6); II miejsce - Bartłomiej Gawrysiak
(MSP-4); III miejsce - Bartłomiej Dudek (MSP-9); wyróżnienie - Paulina Chojnacka (MSP-4) i Martyna Bochniarz (MSP-6).
Wyniki Miejskiego Konkursu Plastycznego „Knurów - miasto na węglu
stojące”.
Kategoria kl. I-III: I miejsce - Emilia Stępień (MSP-1); II miejsce Olaf Gmyrek (MSP-1); III miejsce - Dominika Wakuluk (MSP-1); wyróżnienie - Oliwia
Bąk (MSP-2), Przemysław Łoboda (MSP-6). Kategoria kl. III-IV: I miejsce Olaf Machelak (MSP-4; II miejsce - Alicja Warych (MSP-6); III miejsce - Alicja
Kaźnica (MSP-2); wyróżnienie - Kamil Blacha (MSP-2), Szymon Szczygieł (ZSP).
Kategoria kl. V-VI: I miejsce - Kacper Łyczek (MSP-6); II miejsce - Kacper
Godlewski (MSP-2); III miejsce - Karolina Zatylny (MSP-6); wyróżnienie - Julia
Majchrzak (MSP-2) i Ingeborga Kijas (MSP-6).

Grzegorz Michalik, dyrektor KWK
„Knurów-Szczygłowice” i Bogusław
Szyguła, kustosz Izby Tradycji. Laureatów oklaskiwali również Ci, którzy
wsparli Kamila i Błażeja, w drodze
do sejmu, czyli Barbara Maćkowska,
wicedyrektor ZS nr 1, Iwona Krzysztofik-Nachman, koordynatorka projektu i nauczycielka historii w MG-3,
Jolanta Leśniowska, dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
Mariusz Kowalczyk, wicedyrektor
Centrum Kultury oraz Dawid Puchalski, przewodniczący Młodzieżowej
Rady Miasta.
- Cieszy mnie temat konkursu , czyli
„Miasto na węglu stojące” - mówi dyrektor Grzegorz Michalik. - Knurów
zawsze był i jest związany z górnictwem
i mam nadzieję, że w przyszłości to się
nie zmieni.
Podczas spotkania wręczono również nagrody za konkurs plastyczny
„Cegiełka dla powstańców”, który organizowały młode posłanki - Patrycja
Smolińska i Jessica Pępek.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Festyn okazał się idealną okazją do publicznego uhonorowania wyróżniających
się młodych mieszkańców gminy Gierałtowice

Gierałtowice. Śląskie Gody

Super show, super szał!

Słońce, gwiazdy, radość, zabawa – prawdziwy show
i szał! Tegoroczne Śląskie Gody Gminy Gierałtowice
bardzo dobrze zapiszą się w pamięci uczestników

Laureatom konkursu „Klang” gratulowali: wójt Joachim
Bargiel, dyrektor GOK Piotr Rychlewski i Mirosława
Sander - prezes Stowarzyszenia Mozart

W

sobotę i nied zielę g ierałtowicki plac targowy
oblegały tłumy. Setki, a
kto wie, może i więcej, mieszkańców
Gierałtowic i ościennych miejscowości
przybyło, by wspólnie się bawić.
Sygnał dały gminne chóry. Potem
prym wiódł indywidualista – Krzysztof Respondek. Ze swadą i humorem
kierował sceną i widownią. Nagradzany owacją za dowcip – celny, acz z wyczuciem. Morze braw zebrała gwiazda
wieczoru – Jesika z zespołem, której
śpiew - lekki i przyjemny – wpadał w
ucho, nogi ciągnąc do tańca.
- Sobotni wieczór zwieńczyła taneczna zabawa pod gwiazdami – mówi
Piotr Rychlewski, dyrektor organizującego imprezę Gminnego Ośrodka
Kultury. – Parkiet ani przez moment
nie świecił pustkami. Wszyscy tak się
rozochocili, iż wydawało się, że tańcom
nie będzie końca...

W niedzielę nastrój nie osłabł.
Mimo Euro 2016. Dobrze grali piłkarze,
równie dobrze artyści. Tym razem publiczność oklaskiwała popisy Grupy Tanecznej GOK „Omega” i Orkiestrę Dętą
OSP Przyszowice. Widzowie docenili

Laureaci konkursu Klang
Szkoły podstawowe: 1. Julia Sołtys, 2. Monika Matera, 3. Justyna
Szulim, 4. Fantastyczna. Gimnazja:
1. Szymon Piątek, 2. Maria Szołtysek, 3. Barbara Benson, 4. Patryk
Grzegorzyca.

też umiejętności strażaków z miejscowej
OSP, dających pokaz wyszkolenia.
- Finał Śląskich Godów miał charakter śląskiej biesiady – dodaje dyrektor Rychlewski. – Wieczór humorem
okraszał kabaret Świr.
Nie tylko na i przy scenie się
działo. Uwagę zwracały stoiska Koła
Gospodyń Wiejskich i ekspozycja
rękodzieła artystycznego GOK. Prawdziwy raj miały dzieci, które – gdyby
mogły – korzystałyby ze wszystkich
atrakcji naraz. Obficie zaopatrzony
bufet dawał gwarancję zebrania sił do
plenerowego imprezowania.

Ogłaszamy konkursu z nagrodami podczas „Parady Uśmiechu” na:
* najciekawszy i najśmieszniejszy strój, w trzech kategoriach wiekowych:
dzieci, młodzież i dorośli,
* najpiękniejszy uśmiech.
Jury w składzie: Danuta Trela - wicedyrektor MSP-2, Maja Podgórska dyrektor Niepublicznego Przedszkola Planeta Dzieci, Paweł Pindur - firma
Solida.
Współorganizatorzy: Zdrowe Bistro i Firma Solida. Na uczestników „Parady Uśmiechu” czekają balony i upominki :). Odbiór nagród na scenie
głównej podczas obchodów Dni Knurowa o godz. 19.00 w tym samym dniu.
informacja

/bw/

Foto: Tadeusz Puchałka

Impreza ściągnęła setki dobrze się
bawiących mieszkańców

To się nazywa popularność:
Krzysztof Respondek był
dosłownie noszony na rękach

Gwiazda wieczoru - Jesika
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rozrywka nr 24
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Tymoteusz Jamski z Sosnowca

Maja Piszczelok z Żernicy

ur. 6.06.2016 r., 4190 g, 54 cm

Hanna Słoniec z Knurowa

ur. 8.06.2016 r., 3180 g, 53 cm

ur. 7.06.2016 r., 3210 g, 51 cm

Zuzanna Wojewódka z Czerwionki-Leszczyn

Paweł Wrzesiński z Paniówek
ur. 9.06.2016 r., 3420 g, 52 cm

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).

Mikołaj Kulik z Knurowa

24

17.06.2016 r.
PIĄTEK
Gdzie jest Dory? 3D
- godz. 16.00

18.06.2016 r.
SOBOTA -NIEDZIELA
Gdzie jest Dory? 3D
- godz. 14.30
Gdzie jest Dory? 2D
- godz. 16.30,18.30
Kochaj
- godz. 20.15

ur. 11.06.2016 r., 4160 g, 54 cm

Daniel Machulik z Gierałtowic

ur. 13.06.2016 r., 3040 g, 51 cm

foto-migawka

20.06.2016 r.
PONIEDZIAŁEK - WTOREK
Gdzie jest Dory? 3D
- godz. 16.00
Gdzie jest Dory? 2D
- godz. 18.00
Kochaj
- godz. 20.00
22.06.2016 r.
ŚRODA
Wielkie piękno - KINO SENIORA
- godz. 15.30
Gdzie jest Dory? 2D
- godz. 18.15
Kochaj
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

14

Florian Mateja z Wilczy

ur. 10.06.2016 r., 3160 g, 51 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
22/2016 brzmiało: „SKĄPIEC”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Henryka Czenczek.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Gdzie jest Dory? 2D
- godz. 18.00
Kochaj
- godz. 20.00
16.06.2016 r.
CZWARTEK
Angry Birds 2D
- godz. 16.00
Kochaj
- godz. 18.00, 20.00

ur. 9.06.2016 r., 2900 g, 50 cm

Gimnazjaliśc ie „Jedynki” Mart
inowi poświęcona była plen
erowa impr eza
przy MG-1. W sobotnim słoń
cu uczniowie, rodzice i gośc
ie zobaczyli m.in.
pokazy strażackie OSP Knurów,
prezentacje robotyczne, wyst
ępy artystyc zne, warsztaty malowania twar
zy i rozgrywki spor towe. – Zebr
ane podc zas
festyny pieniądze (902 zł) trafi
ą na konto Fundacji Schody
do Nieba - mówi
Barbara Hankus, dyrektor MG-1
. – Zostaną przeznac zone na
rehabilitację
Martina. Dziękujemy za obec
ność i dary serca!
Oprac. jb, foto: Just yna Bajk
o
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Szczygłowice. Premiera na scenie Domu Kultury

Paranoja z Dulską

W piątkowy wieczór knurowski Teatr Paranoja
wystąpił z premierowym przedstawieniem sztuki
Gabrieli Zapolskiej„Moralność pani Dulskiej”

S

pektakl odbył się tam, gdzie na
co dzień pracuje Paranoja – w
Domu Kultury w Szczygłowicach. Zespół podszedł do tekstu
Zapolskiej tradycyjnie, nie siląc się
na uwspółcześnianie na siłę. Bo też
sztuka, choć ma ponad sto lat, jest
niezmiennie aktualna.
Tytułowa Aniela Dulska to uosobienie wszelkich wad mieszczańskiej
kołtunerii. Prym wiedzie tu przesadna
oszczędność, pazerność i dbałość o to,
„co ludzie powiedzą”. To z jej ust pada
słynna fraza, że brudy należy prać w
swoim domu. Joanna Matuszewska
w roli pani Dulskiej nie szarżuje. Jej
bohaterka budzi nie tylko śmiech, ale
i współczucie. Zgorzkniała i samotna, jest w jakimś sensie ofiarą samej

siebie. Umiłowanie pozoru sprawia,
że wszyscy wobec niej również zachowują się „na pokaz”. To ona rządzi w
domu, choć tylko pozornie. Wszystko
wymyka się na chwilę spod kontroli,
gdy okazuje się, że służąca, Hanka, jest
w ciąży ze Zbyszkiem, idealizowanym
synem Dulskiej. Jednak bunt zostaje
poskromiony – wygrywa kołtuńska
dulszczyzna.
Jak zdradziła Joanna Święcik-Patera, reżyser i kierownik artystyczny
teatru, przygotowania do spektaklu
trwały dwa lata – w dużej mierze w
związku z brakiem męskiej części
obsady. Wreszcie udało się znaleźć
Patryka Chrobaka, który podjął się
roli Zbyszka – z sukcesem. Jako bon
vivant, szamoczący się z uzależnie-

Na scenie obok siebie wystąpili doświadczeni aktorzy
„Paranoi”...

niem od matki, a w końcu wybierający
wygodę, wypadł bardzo przekonująco. Druga męska rola – Felicjana
Dulskiego – w końcu została obsadzona przez ukrytą pod charakteryzacją
Beatę Haraś.
Skład zespołu Teatru Paranoja
nieustannie się zmienia – jedni aktorzy wyjeżdżając na studia, siłą rzeczy
odchodzą, w grupie pojawiają się nowe
osoby. W piątkowym spektaklu wystąpili zarówno doświadczeni członkowie
Paranoi, jak i debiutanci. Wśród osób
znanych już knurowskiej publiczności, obok Joanny Matuszewskiej były:
Jagoda Zacher jako ciekawa świata
Hesia i Aleksandra Olejniczak jako
romantyczna Mela, a także świetna
Konstancja Dziedzic w barwnej i prze-

...i debiutanci

Praca nad spektaklem
trwała dwa lata

wrotnej roli Juliasiewiczowej, krewnej
Dulskiej.
Debiutowali na scenie wspomniani już Beata Haraś i Patryk Chrobak,
a także Anna Kruk (Hanka), Aleksandra Szewczyk (Tadrachowa) i Alicja
Wronkowska (Jadzia).
- Połączyć wytrawność i niejeden
już raz przygotowany spektakl ze świeżością, nowym myśleniem o teatrze – to
było największe dla mnie wyzwanie
– przyznała tuż po spektaklu Joanna
Święcik-Patera. – Mam nadzieję, że
się udało.
Zespół spotyka się raptem raz w
tygodniu, stąd praca nad przedstawie-

niem siłą rzeczy trwała długo. Przygotowania rozpoczęły się już dwa lata
temu. Ten rok szkolny był poświęcony
głównie szlifowaniu ról i pracy nad
integracją zespołu.
2016 rok jest dla tego teatru wyjątkowy – Paranoja obchodzi swoje
10-lecie. To jesienią, dekadę temu, w
knurowskim Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęły się warsztaty teatralne. Jak się okazało, dla młodych
adeptów aktorstwa i ich reżyserki był
to początek przygody, która kształtuje
kolejne pokolenia.
MiNa
Foto: Mirella Napolska

informacja własna wydawcy

Pilchowice. Gminny Dzień Dziecka

Kolorowo i rodzinnie

W niedzielę, 29 maja, na pilchowickim targowisku i sąsiadującym z nim
parku było mnóstwo dobrej zabawy na Gminnym Dniu Dziecka

O

MiNa

informacja własna wydawcy

Foto: archiwum GOK Pilchowice

rganizatorzy zadbali o różnorodne
atrakcje, nie ograniczające się do
tradycyjnych festynowych dmuchańców,
malowania buziek i waty cukrowej (choć i
tych nie zabrakło). Dzieci mogły np. wziąć
udział w rozgrzewce z członkami drużyny
futbolu amerykańskiego „Pretorians” ze
Skoczowa, była też minikoparka, tekturowa klajbanka, kosmiczna foto-rakieta czy
też rodzinne konkursy wiedzy na różne
tematy. Na poszczególnych stoiskach
(takich jak twórczy kącik plastyczny czy
kącik służb medycznych) można było
zdobywać żetony, pozwalające skorzystać
z innych atrakcji. Imprezę uświetniły
występy przedszkolnych i szkolnych grup
z terenu gminy Pilchowice. Każde dziecko
otrzymało słodkości i nagrody – wszystko
to dzięki wsparciu lokalnych i okolicznych
sponsorów.
Kto nie był tego dnia na pilchowickiej imprezie, a chce przekonać się, jak
było, może obejrzeć 2,5-minutowy film
zamieszczony na kanale GOK Pilchowice,
który właśnie ruszył na YouTube.

Przegląd Lokalny Nr 24 (1213) 16 czerwca 2016 roku

Urodziny
w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry

i zabawy z animatorem, prezenty dla
solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Gładzie, malowanie. Tel. 511 910 298

www.przegladlokalny.eu

Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy
o pow. 50 m 2. Knurów, ul. Szpitalna 4 B.
Tel. 509 900 293

23-24/16

24-26

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943

Wynajmę mieszkanie M-3 na ul. Jedności
Narodowej. Tel. 502 513 301

24-25/16

24-51/52/16

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625
17-26/16

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

1-26/16

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-26/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

17-26/16

Złomowanie samochodów. Tel. 791 544 346

21-30/16

DAM PRACĘ
Kierowcę kat. E + C. Tel. 602 159 203

24-26/16

Pracownik fizyczny – palety. Tel. 602 159 203

24-26/16

Zatrudnię kucharza, kelnerkę i pomoc kuchenną. Tel. 694 569 222

23-26/16

Zatrudnię osobę z niepełnosprawnością-sprzątanie, hodowla małych piesków. Tel.
509 441 515
23-24/16

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA DO OBSŁUGI
KLIENTA NA STACJI PALIW W ŻERNICY.
KONTAKT: stacja@metallco.pl
24-25/16

Do boju
Polsko!

N

asi piłkarze rywalizują na francuskich boiskach o tytuł Mistrza Europy.
Ale czymże byłaby drużyna, nawet najlepsza, bez wiernych kibiców...
Podejrzeliśmy, jak knurowianie wspierają sportowców
Foto: Martyna Mikołajczyk

Zatrudnię SPRZEDAWCĘ i POMOCNIKA
MAGAZYNIERA do składu budowlanego w
Gliwicach Sośnicy. Tel 607 461 205
24/16

SZUKAM PRACY
M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666
13-39/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 66
13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/16-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

14-39/16

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399
1/16-odw.

EDUKACJA
Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17

23-28/16

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/16-odw.

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084
16-43/16

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o pow. około 80 m2.
KNURÓW, UL. KS. KOZIEŁKA 12, PARTER, PARKING. 1200 zł (do negocjacji – zależne od wkładu finansowego
w remont). Tel. 696 444 726
17-28/16M

Do wynajęcia ładnie urządzona kawalerka
w Knurowie. Tel. 793 003 767

24-25/16

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w
Knurowie. Tel. 792 001 764

23-24/16

Lokal do wynajęcia pow. 100 m2, wysoki standard, ul. Niepodległości. Tel. 510 238 269

24-25/16

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 a, Krywałd. Tel. 507 925 080

24-28/16

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie
przy ul. Kossak-Szczuckiej (boczna ul. Koziełka), uzbrojona. Tel. 604 649 369
23-24/16

Sprzedam działkę rekreacyjną w Knurowie
pr zy ul. Dworcowej. Tel. 508 219 938,
512 183 138

24-26/16

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, I piętro,
balkon, os. WP II. Tel. 504 347 512

24-25/16
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Foto: BKS

Foto: Garda

Piotr Kalisz jest czołowym zawodnikiem Concordii

Pięściarze Gardy zdobywali ostatnio cenne doświadczenie w wielu
turniejach, które toczyły się w międzynarodowej obsadzie

Pracowite tygodnie pięściarzy
Powoli zbliżają się wakacje, ale ostatnie tygodnie były
niezwykle pracowite dla młodych pięściarzy. Reprezentanci
Gardy Gierałtowice podróżowali po sąsiednich krajach,
natomiast zawodnicy Concordii Knurów ograniczyli się
do występów na Śląsku
Trzecie miejsca
na Ukrainie

W Iwano-Frankowsku na
Ukrainie odbył się międzynarodowy turniej juniorów, w
którym wystąpiło dwóch zawodników Gardy Gierałtowice.
Tomasz Otworowski (waga 69
kg) i Wojciech Czarkowski (waga
91 kg) zajęli w tym silnie obsadzonym turnieju trzecie lokaty.

Zwycięstwa
w Ostrawie

Pięciu podopiecznych Adama Spiechy brało udział w
turnieju w czeskiej Ostrawie.
Zw ycięstwa za południową
granicą odnieśli: Remigiusz

Skoczyński (zwyciężył w II
r u nd zie prz ez T KO Pet ra
Dezvicka), Mateusz Wuzik
(wypunktował Ivo Vitkowskiego) i Tomasz Otworowski (jednogłośnie wygrał z Giovanim
Richterem).
Poz osta l i z awod n ic y
Gardy - Paulina Gancarczyk
przegrała 1:2 z Claudią Totovą, a Dawid Nowok uległ
1:2 Daw idow i Merewd zie.

Najlepszy kadet

Dawid Nowok został wyróżniony tytułem najlepszego
kadeta turnieju w czasie międzynarodowej Grand Prix w
Myślenicach. Młody pięściarz

z Gierałtowic występujący w
wadze 57 kg pokonał w II rundzie przez TKO Piotra Kołodzieja (Magic Boxing Brzesko).
Wyniki walk innych reprezentantów Gardy: - waga
66 kg - Remigiusz Skoczyńsk i jed nog łośnie w yg ra ł z
Dom i n i k iem Dziu rawcem
(Gwarek Łęczna), - waga 60
kg - Mateusz Wuzik przegrał
0:3 z Michałem Bardo (Tiger
Tarnów), - waga 69 kg - Tomasz Otworowski wypunktował Dominika Sucheckiego
(Wisła Kraków), - waga 75 kg
- Marcin Trybalski jednogłośnie wygrał z Adamem Imiołkiem (Global Boxing Tarnów).

Wspomnieli
Leszka Błażyńskiego

W Teatrze Rozbark w Bytomiu odbył się XI Międzynarodowy Memoriał im. Leszka
Błażyńskiego.
W t u r n i e ju w y s t ą pi ł o
czterech zawodników Gardy i
dwóch Concordii. Podopieczni
Adama Spiechy z Gierałtowic
w finałowych walkach wystąpili ze zmiennym szczęściem:
Dawid Nowok uległ 1:2 Rafałowi Paszendzie (RMKS Rybnik), Remigiusz Skoczyński
pokonał 3:0 Konrada Dorobisza (Górnik Sosnowiec), Mateusz Wuzik uległ Dmitrijowi
Kulye (Lwów), Marcin Trybal-

ski zwyciężył Mauricca Hessa
(Nadrenia-Westfalia).
Spośród podopiecznych
Bogdana Danielaka z Knurowa,
Oliwer Zamojski zremisował
swój pojedynek, natomiast Piotr
Kalisz w półfinale pokonał jednogłośnie na punkty Niemca
Furkkana Kilica, z kolei w finale
zwyciężył 2:1 Łukasza Szczepaniaka (Dąbrowa Górnicza).

Grand Prix
Małopolski

Aż 62 walki odbyły się w ramach Grand Prix Małopolski w
Dobczycach. W czterech wystąpili zawodnicy Gardy: Remigiusz
Skoczyński wygrał jednogłośnie
z Dominikiem Dziurawcem
(Gwarek Łęczna), Dawid Nowok
wypunktował Łukasza Tęczę
(Gimnasium Boguchwała), Mateusz Wuzik uległ na punkty
Mikołajowi Rogowi (Nowohucki Klub Bokserski), a Marcin
Trybalski wypunktował Jakuba
Zbierada (Wisłok Rzeszów).

Australijczyk
okazał się lepszy

W Gliwicach rozegrano
towarzyski mecz pomiędzy
miejscowym zespołem a reprezentacją Queensland z Australii. W zespole gospodarzy
gościnnie wystąpił pięściarz
Concordii Knurów - Piotr Kalisz, który w wadze 75 kg przegrał na punkty 1:2 z Philipem
Kovacsem.
- Do walki wyszedłem z
dobrym nastawieniem, ale po
pierwszej rundzie nie umiałem wyczuć odpowiedniego
dystansu i przez to czułem się
zablokowany - komentuje swój
występ zawodnik BKS-u. - Ponadto przeciwnik miał, że tak
powiem, nieskoordynowane
ruchy i nie umiałem dobrać
odpowiedniej koncepcji walki.
Postaram się wyciągnąć odpowiednie wnioski z tego pojedynku i nie pozostaje nic innego, jak
nadal ciężko trenować.
PiSk

J

uż tylko godziny dzielą nas od
otwarcia wyremontowanego Kąpieliska „Leśne Zacisze”. Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knu-

Foto: MOSiR
Foto: MOSiR

Foto: MOSiR

Czwartek, piątek, otwarcie!

rowie zaprasza już od soboty, 18
czerwca. Na sobotę zaplanowano
kilka dodatkowych atrakcji w postaci
rozgrywek siatkarskich i piłkarskich,
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a także zajęć z aerobiku.
Kasy zostaną otwarte o godzinie
8.30, a obiekt będzie czynny od 9.00
do 19.00.

Bilet normalny kosztować będzie 10 zł, wejściówkę dla dzieci i
młodzieży ustalono na 5 zł, emeryci
i renciści zapłacą 8 zł, z kolei osoba

niepełnosprawna - 2 zł, a jej opiekun
- 5 zł. Rodziny 3+ mogą liczyć na
50-procentową zniżkę.
PiSk
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IV liga

Klasa okręgowa

Foto: Piotr Skorupa

Jedność 32 Przyszowice
żegna się z 4 ligą
Zespół z Przyszowic zakończył
sezon na czwartym miejscu
od końca i w przyszłym sezonie
nie zagra w 4 lidze

Zawiodła
skuteczność

Gdyby drużynę Jedności
oceniać po tym, co zaprezentowała w ostatnim meczu z Polonią Łaziska Górne to na pewno
zasłużyła na wysoką notę za
zaangażowanie. Grając z nożem
na gardle, ba przegrywając po
pierwszej połowie, w drugiej
zepchnęli gości do rozpaczliwej
obrony i zdołali strzelić gola dającego remis. Jeden gol to jednak za
mało. I tu trzeba podopiecznym
Wojciecha Kempy zarzucić słabą
skuteczność, bo mając momentami miażdżącą przewagę, nie wiedzieli, jak skutecznie zakończyć
choćby jeden z ataków.

Przypomniał się
Frankowski

Na nieszczęście Jedności,
znakomitą akcję prawą stroną
boiska przeprowadził w pierw-

szej połowie były zawodnik
klubu z Przyszowic - Frankowski. Defensor Polonii kapitalnie
włączył się w akcję ofensywną
i zanotował asystę przy golu
Tyszczaka na 1:0 dla Polonii.
Kibice gospodarzy mieli co
prawda pretensje do sędziego
liniowego, który ich zdaniem
nie zauważył Frankowskiego
na spalonym, jednak gol został
uznany i Jedność musiała odrabiać straty.

Finisz sąsiadów
zza miedzy

Na boisku przyszowiczanie toczyli potyczkę z Polonią, jednak korespondencyjnie
walczyli też m.in. z Gwarkiem
Ornontowice. I przegrali ten
pojedynek z sąsiadem zza miedzy, tracąc w konsekwencji
dwunaste miejsce dające nadzieję na utrzymanie w 4 lidze.

Dokonali tego!
W

ilcza ma piłkarzy w...
4 lidze. Tak, tak, podopieczni Jacka Wiśniewskiego
dokonali nie lada wyczynu,
wyprzedzając w wyścigu po
premię sezonu m.in. ŁTS Łabędy. W pewnym momencie
rywalizacja tych zespołów była
imponująca, a le końcówka
sezonu przebiegała już pod
dyktando Wilków.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że od kilku dni wiele mówi się o
Jacku Wiśniewskim. Nie jednak
w kontekście sukcesu Wilków,
a propozycji Marcina Brosza,
który zaproponował mu współ-

Wraz z Jednością zdegradowane zostały zespoły GTS-u
Bojszowy, ROW-u II Rybnik i
Fortecy Świerklany.

Nie popsuli fety

Concordia w ostatnim meczu sezonu wyjechała do „jaskini lwa”, czyli lidera - Gwarka
Tarnowskie Góry. I nie była w
stanie popsuć gospodarzom
humorów, którzy myślami byli
już przy barażowym dwume-

czu z Unią Turza Śląska.
Gwarek, jak na mistrza
przystało, zachował miano
niepokonanego przed własną
publicznością, aplikując Concordii dwie bramki.
Z I grupy zdegradowane
zostały zespoły Górnika Wesoła, Zielonych Żarki, Przyszłości
Ciochowice i wycofanej w trakcie sezonu Unii Ząbkowice.
PiSk

Jacek Wiśniewski
ma powody do
zadowolenia,
bo dzięki
współpracy wielu
osób zbudował
solidny zespół,
który odniósł
historyczny
sukces w postaci
awansu do 4 ligi

30. KOLEJKA, GRUPA II:
Jedność 32 Przyszowice - Polonia Łaziska Górne 1:1
0:1 Tyszczak (24), 1:1 Hajok (57 - rzut karny)
Jedność: Szindler, Wolniewicz, Szaruga, Pilc, Pastor (76.
1. Turza Śląska
Kozdroń), Bartosiewicz (70.
2. Polonia Ł.G.
Fiedel), Szołtysek, Przybylski,
3. Radziechowy
Spórna, Hajok, Kiełtyka.
4. Drzewiarz
For teca Świerklany - Unia
5. Landek
Rac ibór z 1:1, Unia Tur z a
6. Pszczyna
Śląska - Drzewiarz Jasienica
7. Tychy II
2:2, GKS II Tychy - ROW II
8. Ruptawa
Rybnik 2:3, Spójnia L an 9. Krupiński
dek - Granica Ruptawa 2:2,
10. Szczakowianka
Szczakowianka Jawor zno
11. Racibórz
12. Ornontowice
- Gwarek Ornontowice 1:2,
13. Przyszowice
Iskra Pszczyna - Krupiński
14. Bojszowy
Suszec 2:1, GTS Bojszowy
15. ROW II
- Radziechowy Wieprz 1:2.
16. Świerklany

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

64
58
52
47
46
45
43
40
39
38
37
36
35
34
26
25

Skąd my to znamy?
Ostatnia kolejka sezonu.
Jeżeli wygramy, będzie dobrze.
Jak stracimy punkty to trzeba
będzie nerwowo spoglądać na
rywali i liczyć na ich potknięcie.
Takie myśli towarzyszyły
przed sobotnim meczem piłkarzom Jedności 32 Przyszowice.
Zresztą nie tylko piłkarzom,
ale i wszystkim osobom w jakikolwiek sposób związanym
z tym klubem.
I trzeba przyznać, że podopieczni Wojciecha Kempy
wiele zrobili, by pokonać wicelidera z Łazisk Górnych.
Gdyby punkty przyznawano
za zaangażowanie to Jedność
zgarnęłaby w sobotę cenne
trzy „oczka”.
Zaangażowanie to podstawa, ale jak szwankuje skuteczność, nie ma pomysłu na to, jak
postawić przysłowiową kropkę
nad „i”, no i jak nie uśmiechnie
się szczęście to trudno marzyć o
zwycięstwie.

Jedność zremisowała i musiała nerwowo sprawdzać wyniki innych kandydatów do
spadku. Ten najgorszy padł w
Jaworznie, gdzie Szczakowianka przegrała z Gwarkiem Ornontowice i to właśnie Gwarek
przeskoczył w tabeli zespół z
Przyszowic, spychając go do
strefy spadkowej.
Analizując ostatni akord
4-ligowego sezonu, przypomina
się finisz rozgrywek ekstraklasy. Górnik Zabrze też musiał
w ostatnim meczu wygrać, by
utrzymać się w elicie. I podobnie jak Jedność zremisował. Z
czym to się wiązało, nie trzeba
nikomu przypominać, a tym
bardziej zawodnikom z Przyszowic, których kilku z nich
w przeszłości reprezentowało
barwy Górnika.
No cóż, nieszczęścia ponoć
chodzą parami...
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa
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60
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50
46
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45
43
39
37
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6
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PiSk

Piłkarze Jedności 32 Przyszowice zaliczyli bolesny
upadek, po którym pożegnali się z 4 ligą

30. KOLEJKA, GRUPA I:
Gwarek Tarnowskie Góry - Concordia Knurów 2:0
1:0 Sikora (41), 2:0 Sikora (83)
Concordia: Kuczera, Michał
Mikulski, Szczurek, Mateusz
1. Gwarek T.G.
Mikulski, Bąk, Czajka (87. Komi2. Radzionków
niak), Gałach (28. Karwowski),
3. Sarmacja
Górka (87. Bociek), Buchalik,
4. Grodziec
Szewczyk (67. Lipka), Pstuś.
5. Myszków
Górnik Wesoła - Przemsza
6. Poraj
Siewierz 2:2, Ruch Radzionków
7. GKS II K.
- Raków II Częstochowa 2:0,
8. Przemsza
9. Slavia
Przyszłość Ciochowice - Unia
10. Concordia
Ząbkowice 3:0 (walkower),
11. Raków II
RKS Grodziec - Górnik Piaski
12. Piaski
3:2, Polonia Poraj - Sarmacja
13. Wesoła
Będzin 1:3, MKS Myszków 14. Żarki
Zieloni Żarki 2:1, Slavia Ruda
15. Ciochowice
Śląska - GKS II Katowice 1:4.
16. Ząbkowice

pracę w sztabie szkoleniowym
Górnika Zabrze. Jeżeli popularny „Wiśnia” propozycję przyjmie, Wilków w nowym sezonie
poprowadzi nowy trener.
Pytanie dotyczące trenera
nie jest jedynym, które pozostaje bez odpowiedzi. Kolejne
dotyczy przydziału Wilków do
jednej z dwóch grup 4 ligi. Jeżeli
trafi do tej samej, co Concordia
to szykują się mecze z wieloma
podtekstami. Bo m.in. Wiśniewski, Gajewski i Żyrkowski
to przecież byli piłkarze knurowskiego klubu.

30. KOLEJKA - GRUPA II:
Orzeł Mokre - KS 27 Gołkowice 5:2, Wawel Wirek - Górnik
Pszów 1:0, Naprzód Zawada Polonia Łaziska Rybnickie 4:2,
Przyszłość Rogów - Naprzód
Czyżowice 1:1, Jastrząb Bielszowice - Gwiazda Skrzyszów
2:1, Polonia Marklowice - Tempo Paniówki 5:6, Rymer Rybnik - Urania Ruda Śląska 2:4,
Naprzód Syrynia - Gwarek
Zabrze 3:1.

30. KOLEJKA - GRUPA III:
Zameczek Czernica - Naprzód
Rydułtowy 2:3, Jedność Jejkowice - Wilki Wilcza 0:6,
Silesia Lubomia - ŁTS Łabędy
1:1, KS 94 Rachowice - Zuch
Orzepowice 8:0, Dąb Gaszowice - Fortuna Gliwice 3:0
(wo), Rafako Racibórz - LKS
1908 Nędza 2:1, Zryw Radonia - Czarni Pyskowice 2:2,
LKS Krzyżanowice - Naprzód
Borucin 1:0.

1. Mokre
2. Rogów
3. Czyżowice
4. Urania
5. Rymer
6. Marklowice
7. Polonia Ł.R.
8. Syrynia
9. Skrzyszów
10. Zawada
11. Wawel
12. Gołkowice
13. Paniówki
14. Pszów
15. Jastrząb
16. Gwarek

64
61
53
49
48
46
45
45
44
41
39
38
38
21
19
17

1. Wilcza
2. Łabędy
3. Gaszowice
4. Lubomia
5. Nędza
6. Borucin
7. Rafako
8. Pyskowice
9. Rachowice
10. Rydułtowy
11. Krzyżanowice
12. Czernica
13. Jejkowice
14. Orzepowice
15. Radonia
16. Fortuna

73
68
55
54
52
49
46
43
41
41
40
37
31
25
13
7
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Turniejowe zwycięstwo

…i piłkarze z MSP-7

Foto: KS Concordia

Lekkoatleci…

PiSk

Uczestniczki projektu „Spartańskie wyzwania”

Spartańskie wyzwania
się cztery razy w tygodniu i
pozwoliły osiągnąć zamierzone cele.
- Dziewczyny dzielnie walczyły przez ten ciężki okres,
zmagając się z dietą i mocnymi
treningami - podsumowuje
Marlena Jaskuła. – Mam nadzieję, że to dopiero początek
ich fit przygody, a lekcje zdrowego odżywiania i treningów
przełożą się na dalsze życie.
Serdecznie dziękuję za
te dwa miesiące wszystkim

uczestniczkom oraz Sławkowi Tokarzowi – trenerowi ze
Spartana za wsparcie projektu,
udostępnienie obiektów oraz
nagrodę dla zwyciężczyni.
Uczestniczki projektu
„Spartańskie wyzwanie” miały różne cele, ale w większości
była to redukcja tkanki tłuszczowej, nauka ćwiczenia na
siłowni oraz zdrowego trybu
życia i odżywiania.
PiSk

Klasa A
30. KOLEJKA:
Naprzód Żernica - Jedność
32 II Przyszowice 2:1, Carbo
Gliwice - MKS Zaborze Zabrze
3:5, Sokół Łany Wielkie - Drama Kamieniec 8:1, Gwarek II
Ornontowice - Piast Pawłów
1:0, Ruch Kozłów - Młodość
Rudno 2:1, MOSiR Stal Zabrze - Zamkowiec Toszek 1:0,
Walka Makoszowy - Tęcza
Wielowieś 0:3 (wo), Gwiazda
Chudów - Społem Zabrze 7:1.

Biegi
1. Łany Wielkie
2. Rudno
3. Ornontowice II
4. Zaborze
5. Carbo
6. Stal
7. Kamieniec
8. Żernica
9. Toszek
10. Wielowieś
11. Kozłów
12. Przyszowice II
13. Chudów
14. Społem
15. Pawłów
16. Walka

73
67
50
49
46
45
44
43
39
38
38
37
34
32
19
24

1. Rudziniec
2. Pławniowice
3. Borowa Wieś
4. Sierakowice
5. Kleszczów
6. Bujaków
7. Świbie
8. Quo Vadis
9. Ziemięcice
10. Concordia II
11. Kozłów II
12. Łącza
13. Pilchowice
14. Bojków

62
62
55
44
44
42
40
36
35
33
30
24
6
10

Klasa B
26. KOLEJKA:
Victoria Pilchowice - Burza Borowa Wieś 1:9, Leśnik Łącza
- LKS 45 Bujaków 4:2, Olimpia
Pławniowice - Ruch II Kozłów
7:1, Amator Rudziniec - Start
Kleszczów 5:1, Start Sierakowice - Quo Vadis Makoszowy
2:2, Pogoń Ziemięcice - Naprzód Świbie 2:3, KS Bojków
- Concordia II Knurów 0:3 (wo).
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AKB

Dawid Chmielewski (kategoria wiekowa M-30) w gliwickim biegu ulicznym na 10
km uzyskał czas 51 minut i 59
sekund.
Jego starszy kolega klubowy - Zbigniew Kopszak (M-50)
w ystąpił w półmaratonie w
Kietrzu (czas: 1.51.45).

Endurance Solidarni

Lekkoatleci i piłkarze

Uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 mają za
sobą starty w finałach wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym w Sosnowcu oraz
w półf ina le wojewódzk ich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
piłce nożnej w Zabrzu.
- W gronie najlepszych szkół
podstawowych w województwie
śląskim nasi uczniowie znaleźli się po zwycięstwach w
rejonie gliwickim. W czwórboju

lekkoatletycznym musieliśmy
rywalizować m.in. z uczniami klas sportowych i w mojej
ocenie, zajmując 16 miejsce,
nasza reprezentacja spisała
się znakomicie – relacjonuje
nauczyciel prowadzący, Janusz
Klof. – Również w piłce nożnej
przyszło nam rywalizować z
uczniami, którzy uczęszczają
do klas sportowych. I tu również
jestem zadowolony z naszych
chłopców, bowiem zajęli wysokie czwarte miejsce.

Reprezentację lekkoatletów tworzyli: Szymon Maśliński, Jakub Szczepanik, Igor
Szkodny, Sebastian Szewczyk,
Bartosz Kata, Szymon Soberka, Maciej Olesiński i Maciej
Odrobina.
W zespole piłkarzy wystąpili: Jakub Szczepanik, Sebastian Szewczyk, Szymon Soberka, Maciej Olesiński, Patryk Lehmann, Tymon Fijołek, Bartosz
Surówka, Oliwier Famuła.
PiSk

Skat sportowy

Puchar prezydenta
dla Gintera Fabiana

Z

akończyła się kolejne edycja
rozgrywek Grand Prix Skata
Sportowego o Puchar Prezydenta
Miasta Knurów. Główne trofeum
wywalczył Ginter Fabian, a kolejne miejsca na podium przypadły
Józefowi Lipokowi i Edwardowi
Klaczce. Dodatkową nagrodę
otrzymał Adam Kolenda.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Ginter Fabian
2. Józef Lipok
3. Edward Klaczka
4. Janusz Myszka
5. Tadeusz Wodziczko
6. Antoni Nowak
7. Leszek Sudnik
8. Henryk Brola

Najlepsi szkaciorze w zakończonym
cyklu Grand Prix

Artur Bujnowski startował
w VI Biegu Koziołków w Kędzierzynie-Koźlu. 10-kilometrową trasę pokonał w czasie
36 minut 12 sekund (rekord
życiowy) i zajął 13 miejsce w
open oraz 7 w kategorii M-20.

Foto: MOSiR

- pod takim hasłem trwały
dwumiesięczne zajęcia w knurowskim Spartanie, w których
uczestniczyło dziesięć kobiet.
Osobą odpowiedzialną za
przeprowadzenie tego projektu była Marlena Jaskuła,
a zajęcia były odpowiednio
dostosowane do uczestniczek.
Każda z nich mogła korzystać z planu żywieniowego
oraz treningowego, co miało
zagwarantować oczekiwane
efekty. Treningi odby wały

Foto: MSP-7

rozgrywek okazało się, że tytuł
najlepszego zawodnika turnieju
otrzymał Daniel Siwirski.
Knurowianie wystąpili w
składzie: Godlewski, Bienia,
Nowakowski, Siwirski, Szwan,
Cieślik, Szymanik, Bucior, Konic, Wasilewski, Zawadzki,
Bronikowski, Matuszek, Pietrykowski.

Foto: MOSiR

2:1 Kolejarza Gliwice.
W spotkaniu półfinałowym rywalem Concordii był
TS United Żywiec, którego knurowianie pewnie zwyciężyli
4:0. I wreszcie w finale na nasz
zespół czekał gospodarz - GSF
Gliwice, który musiał uznać
wyższość gości. Concordia wygrała ostatni mecz turnieju 2:1, a
w czasie ceremonii zakończenia

Foto: Spartan

Cztery zwycięstwa i remis
– to bilans Concordii Knurów
(rocznik 2004/2005), która
udanie zaprezentowała się w
turnieju organizowanym przez
GSF Gliwice. Podopieczni Zbigniewa Matuszka w meczach
grupowych podzielili się punktami z MKS-em Zaborze remisując 1:1, a następnie pokonali
2:0 UKS Millenium Gliwice i

Foto: MSP-7

Młodzi knurowianie zasłużenie wygrali gliwicki turniej

Marcin Grzegorzyca

Gierałtowiczanin wystąpił
w jednym z najtrudniejszych
biegów górskich - Sky Marathon
Babia Góra. Jego czas to 6 godzin i 55 minut, co dało mu 13
miejsce w kategorii wiekowej.
PiSk

Uczestnicy cyklu turniejów w skata sportowego
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