rozmaitości
knuRów. stRaż Miejska znakuje RoweRy

Przezorny zawsze ubezpieczony
Jak uchronić się przed kradzieżą jednośladu? Złotego
środka nie ma, jednak dzięki Straży Miejskiej można
się przed tym dodatkowo zabezpieczyć i utrudnić
zadanie złodziejom

Redakcja

Knurów

dzień Matki
u pięknej Madonny
Foto: Archiwum

Kolejna akcja znakowania rozpoczęła się w ubiegłą środę. Potrwa
do 25 września. W tym czasie każdy
mieszkaniec Knurowa może bezpłatnie oznakować swój rower, co w przypadku ewentualnej kradzieży pozwoli na szybsze jego odnalezienie.
Jak wygląda cała procedura i
gdzie można oznakować jednoślad?
Wystarczy przyjść do siedziby Straży Miejskiej (ul. Niepodległości 5)
w każdą środę, w godzinach od 14
do 17. - Funkcjonariusze specjalnym
grawerem nanoszą na ramę numer
identyfikacyjny, a następnie specjalnym pisakiem oznaczają rower tym
samym kodem, który jest widoczny
tylko przy wykorzystaniu promieni
ultrafioletowych – wyjaśnia Andrzej
Daroń, komendant SM w Knurowie.
– Na koniec przyklejana jest trudna
do usunięcia naklejka, informująca,
że rower został oznakowany.
Oprócz roweru należy zabrać ze
sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, a także fakturę lub paragon
potwierdzającą zakup jednośladu
lub kartę gwarancyjną z numerem

Niewiele trzeba, by utrudnić pracę złodziejom

fabrycznym. – Jeżeli ktoś nie posiada
dowodu zakupu roweru, składa wtedy
pisemne oświadczenie o czasie i miejscu nabycia, a także jego pochodzeniu
– dodaje Daroń.
Co ważne, znakowanie jest dar-

Knurów

45. urodziny scholi cantorum
W czerwcu młodzieżowy chór
Schola Cantorum działający w Zespole Szkół im I.J. Paderewsiego będzie
obchodził 45-lecie istnienia. Z tej
okazji 7 czerwca o godz. 19 w kościele
pw. św. Cyryla i Metodego zostanie
odprawione uroczyste nabożeństwo
w intencji byłych i obecnych członków

chóru. Nie zabraknie jubileuszowego
koncertu, który odbędzie się dzień
później w murach I Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie. Organizatorzy zapraszają gorąco do udziału w
występie byłych chórzystów. Szczegółowy plan prób znajduje się na stronie
internetowej liceum.

mowe, odbywa się wyłącznie za zgodą i w obecności osoby pełnoletniej
i skierowana jest do mieszkańców
Knurowa.
DC

MAM
P Y TA nIE

DC

zabRze

podium dla knurowian
W Zabrzu odbył się koncert laureatów VII Regionalenego Festiwalu
Pieśni Patriotycznej. Wśród nagrodzonych znaleźli się także knurowianie, którzy zajęli pierwsze trzy
miejsca w kategorii solistów szkół
podstawowych. Najlepsza okazała się
Sonia Biedrowska (MSP nr 4), a tuż za
nią uplasowały się Julia Matuszczyk
reklama

Czy popiera pani decyzję Angeliny Jolie o mastektomii?

(MOPP) oraz Sandra Tarnowska
(MSP nr 4). Trzecie miejsce przypadło
Miłoszowi Stańczykowi (MG nr 4),
który występował w kategorii solistów szkół gimnazjalnych. Honorowy
patronat nad festiwalem sprawowała
prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik.
DC

BEATA KUCZYŃSKA z Knurowa:
− Dobrze zrobiła. Chciała ratować
swoje zdrowie. Jej mama zachorowała na raka piersi. Aktorka ma
sześcioro dzieci do wychowania,
musiała zadbać, by być z nimi jak
najdłużej. Popieram jej decyzję,
zrobiłabym to samo.
Not. jb

Knurów

Festyn
Rodzinny na
kręgu

W niedzielę, 26 maja, odbędzie
się Festyn Rodzinny na Estradzie
Plenerowej przy ul. 1 Maja. Organizatorzy przygotowali dla knurowian
wiele atrakcji. Na scenie wystąpią
Majoretki Iluzja z Centrum Kultury w Knurowie oraz Iwona i Piotr,
natomiast gwiazdą wieczoru będzie
zespół Arkadia Band. Przyznane
zostaną także nagrody w konkursie
„Wiersz dla Mamy”. Zabawa potrwa
od godz. 17 do 22.
DC
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Kolejny numer Przeglądu Lokalnego ukaże
się wyjątkowo w środę - 29 maja.
Zachęcamy do lektury.

W wigilię Dnia Matki, 25 maja o godz. 16 w kościele św. Antoniego i św. Barbary w Krywałdzie odbędzie się spotkanie u Matki Pięknej Miłości. Podczas
uroczystości nastąpi wprowadzenie do kaplicy Pięknej
Madonny relikwii Błogosławionego Jana Pawła II.
− Na znak tego, że Jan Paweł II drogę do świętości
rozpoczynał jako górnik, w relikwiarzu wykonanym
z węgla „przybędzie” do knurowskiej Matki Pięknej
Miłości − mówią organizatorzy.
Po nabożeństwie − uroczysta msza święta w intencji rodzin, dzieci
pierwszokomunijnych, młodzieży, górników, górnośląskich emigrantów oraz
parafian. Homilię wygłosi ks. January Liberski.
jb

Knurów

siekiera poszła w ruch

Patrol Straży Miejskiej i Policji
interweniował w jednym z mieszkań
na ul. Ułanów, gdzie doszło do bójki.
Na miejscu funkcjonariusze zastali
nietrzeźwego awanturnika, który jak się okazało - wyciągnął wcześniej
z szafy siekierę i ugodził nią jednego
z uczestników imprezy. Sprawcę natychmiast zatrzymano i przewieziono

do Komendy Miejskiej w Gliwicach.
Ranny trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Jego życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.
Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą knurowscy policjanci.
Awanturnikowi grozi teraz od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
DC

Knurów

nie opłaciło się
W poniedziałek, 13 maja, ok.
godz. 11.30 mieszkańcy jednego z
bloków przy ul. 1 Maja zgłosili się
po pomoc do Straży Miejskiej. Na
klatce schodowej leżał nietrzeźwy
mężczyzna, który zakłócał spokój i
porządek.
Podczas interwencji strażników
był agresywny i wulgarny. Nie chciał
podać swoich danych osobowych.
Funkcjonariusze zmuszeni byli prze-

wieźć go do Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. Tam spędził noc
i tam wytrzeźwiał.
Nazajutrz trafił do Komisariatu
Policji w Knurowie, gdzie został
ukarany trzema mandatami na łączną kwotę 500 złotych (za zakłócanie
spokoju, zanieczyszczenie klatki
schodowej oraz nieokazanie dokumentów.
DC

Knurów

jeden złapany

W ubiegły piątek w ręce Strażników Miejskich wpadł mężczyzna
pchający rower w kierunku punktu
skupu złomu. Jak się potem wyjaśniło,
na jednośladzie znajdowała się duża
ilość metalowych części, które okazały
się być elementami obudowy górniczej
skradzionymi z terenu kopalni KWK
„Knurów”. Dodatkowo, oprócz złapanego mężczyzny, funkcjonariusze

zauważyli jeszcze trzy osoby, które
na widok radiowozu porzuciły swoje
jednoślady ze złomem i uciekły.
Zatrzymany miał przy sobie
180 kg złomu i został przekazany
knurowskiej policji, a wszystkie
metalowe elementy zostały złożone
w depozycie i zabezpieczone przez
ochronę KWK „Knurów”.
DC
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aktualności
Knurów. Marketing ponad prawem?

Biznes w proszku

Ruda Śląska. Strażnicy Miejscy znaleźli zaginionego
knurowianina

Niewiele pamiętał

Na latarniach w pobliżu knurowskich kościołów
znowu pojawiły się komunikaty o sprzedaży chemii
importowanej z Niemiec. Mimo że grzywny nie robią
wrażenia na odpowiedzialnym za ich rozwieszanie, Straż
Miejska nie odpuszcza

Strażnicy Miejscy natknęli się
na mężczyznę w trakcie patrolowania ul. Piastowskiej w Rudzie
Śląskiej. Próbowali nawiązać z nim
kontakt, jednak 20-latek udzielał
lakonicznych i bardzo chaotycznych odpowiedzi. Nie pamiętał w
jaki sposób znalazł się w Rudzie
Śląskiej.

Foto: Paweł Gradek

Przy pomnijmy. W ubiegł ym
roku na latarniach i drzewach w
pobliżu kościołów pojawiły się afisze
o sprzedaży proszków oraz płynów
do płukania w atrakcyjnych cenach.
W komunikacie podana była data,
czas i miejsce sprzedaży – zazwyczaj
przykościelne parkingi. Środki czystości produkcji niemieckiej miały
być oryginalnie zapakowane oraz z
datą ważności.
Kłopot polegał na tym, że komunikaty wywieszane były w miejscach
niedozwolonych, a po zakończonej
sprzedaży nikt ich nie sprzątał,
nadal „zdobiły” okoliczne drzewa i
latarnie.
Sytuacja powtarzała się notorycznie. – W czerwcu sprawca wykroczenia został ukarany mandatem
w wysokości 100 zł – informuje
komendant Straży Miejskiej w Knurowie, Andrzej Daroń. – Kolejna taka
sytuacja miała miejsce w lipcu. Tym
razem jednak skończyło się tylko na
pouczeniu, ponieważ po naszym wezwaniu plakaty zniknęły.
Przedsiębiorca wrócił do Knurowa w październiku. Kamera zarejestrowała wówczas moment, gdy rozwieszał ogłoszenia w zabronionych
miejscach. Na pouczonego wcześniej
sprawcę nałożono dwustuzłotowy
mandat.
Kary go jednak nie odstraszyły.
Przed kilkoma dniami plakaty o handlu obwoźnym po raz wtóry zawisły
w niedozwolonych miejscach.

Zwrócił uwagę funkcjonariuszy nerwowym
zachowaniem. Rozglądał się wokół, sprawiał
wrażenie wystraszonego. Szybko okazało się,
że 20-latek to zaginiony mieszkaniec Knurowa,
poszukiwany przez Policję
- Sprawiał wrażenie osoby nieobecnej, zagubionej - relacjonują
strażnicy.
Ustalili, że młody człowiek
mieszka w Knurowie i poszukuje
go Policja.
- Po 2 godzinach mężczyzna
trafił do szpitala w Knurowie, gdzie
wraca do zdrowia - dodają.
/g/

Rybnik. 36-letni knurowianin zastępcą prokuratora rejonowego

Zasłużony awans

Prokurator Generalny powołał na stanowisko
zastępcy prokuratora rejonowego w Rybniku
Rafała Łazarczyka. To już drugi knurowianin
zasiadający w kierownictwie jednostki

Mężczyzna odpowiedzialny za rozwieszanie komunikatów
o sprzedaży chemii kolejny raz został ukarany mandatem

– Kolejne pouczenia i grzywny
chyba nie robią na nim wrażenia. Być
może bardziej opłaca mu się rozwiesić
plakaty, do tego zrobić sobie reklamę,
a potem zapłacić mandat. Wtedy zysk
ze sprzedaży jest większy niż nałożona na niego kara – zastanawia się
komendant Daroń.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w komunikacie handel niemiecką chemią miał się odbyć
we wtorek na parkingach przy parafii
Matki Bożej Częstochowskiej, a
następnie przy kościele pw. Cyryla
i Metodego. I tym razem strażnicy

przerwali nielegalny proceder...
- Na miejsce pojechał patrol Straży Miejskiej. Mężczyzna został ukarany dwoma mandatami – mówi
komendant. – Pierwszy - w wysokości
500 zł za rozwieszanie ogłoszeń w niedozwolonych miejscach, drugi - 300złotowy za handel w niedozwolonym
miejscu.
Komendant zapowiada, że jeśli
sytuacja powtórzy się, skieruje do
sądu wniosek o ukaranie handlarza.
Wtedy kara może sięgnąć nawet 5
tys. zł.
Dawid Ciepliński

Ma 36 lat i jest absolwentem
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe
na Uniwersytecie Warszawskim a
aplikację prokuratorską w Rybniku,
by później pracować tam jako asesor
i prokurator. Następnie został delegowany do wydziału śledczego Pro-

Onanista
wyraził skruchę

/g/

Knurów

Krewka młodzież
15 maja o godz. 20.50 policjanci
z Komendy Miejskiej w Gliwicach
otrzymali zgłoszenie o pobiciu.
W zdarzeniu ucierpiał 34-letni
mężczyzna, mieszkaniec Knurowa.
Agresorzy, 18- i 21- latek, zaatakowali go na ulicy Kilińskiego.

Knurów

kuratury Okręgowej w Gliwicach.
- Mimo młodego wieku ma spore
doświadczenie. Prowadził wiele
trudnych postępowań o najcięższe
przestępstwa - mówi szef Prokuratury Rejonowej w Rybniku, Jacek
Sławik (też knurowianin).

Mężczyzna z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitalnej
izby przyjęć. Krewkim sprawcom
pobicia grozi do 3 lat więzienia.
Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.
jb

reklama

Pyskowiczanin, którego nieobyczajne zachowanie
zbulwersowało knurowian, czeka na wyrok sądu.
− 55-latkowi grozi areszt (do 30 dni) lub grzywna (do
1500 zł) − informuje zastępca komendanta Policji w
Knurowie, podinspektor Janusz Górka
Przypomnijmy. 55-letni mężczyzna onanizował się w pobliżu
Miejskiego Gimnazjum nr 1. Dzięki
szybkiej reakcji szkoły udało się złapać delikwenta.
− Po raz pierwszy mieliśmy do
czynienia z taką sytuacją − mówi
Barbara Hankus, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1. − Nauczyciele
zachowali się w sposób naturalny. Są
uczulani w trakcie różnorakich szkoleń, by szybko reagować w razie nawet
takich niecodziennych przypadków.
Tworzą zespół, który w etykę pracy
ma wpisane dbanie o bezpieczeństwo
uczniów.
W złapanie pyskowiczanina za-

angażowała się także Miejska Szkoła
Podstawowa nr 1, dysponująca rozbudowaną bazą monitorującą teren.
− Chciałabym bardzo podziękować wszystkim służbom: Policji,
Straży Miejskiej i nauczycielom,
którzy poświęcili swój prywatny
czas, by pomóc − podkreśla Barbara
Hankus.
Mężczyzna nie spodziewał się zatrzymania. Odpoczywał na parkowej
ławce, popijając alkohol.
− Pyskowiczaninowi został postawiony zarzut nieobyczajnego
zachowania się oraz spożywania
alkoholu w miejscu publicznym. Już
został skierowany wniosek o ukara-
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nie do sądu − mówi podisnpektor
Janusz Górka. − Z naszych informacji
wynika, że nie był wcześniej karany
za tego typu wykroczenie. Nie mamy
także danych o tym, czy mężczyzna
jest chory psychicznie.
Pyskowiczanin po przewiezieniu
na komisariat przyznał się do winy i
wyraził skruchę. Obecnie oczekuje
na wyrok sądu. Zastępca komendanta chwali działania szkoły: −
Zachowała się bardzo dobrze. Cieszę
się, że społeczeństwo reaguje i szybko
zawiadamia Policję.
jb
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KNURÓW. ŚMIECI PO NOWEMU: BARDZO MOŻLIWE, ŻE BĘDZIE TANIEJ...

Przetarg zbija cenę

Ponad 80 proc. deklaracji śmieciowych złożyli mieszkańcy
Knurowa do 10 maja. Jeśli pod koniec miesiąca Rada Miasta
zaakceptuje nowe, niższe, stawki opłat za śmieci, wówczas
konieczna będzie powtórka. – Postaramy się, by proces ten
był jak najmniej kłopotliwy dla mieszkańców – zapewniają
urzędnicy

Skoro myjnia pracuje non-stop, to skąd
ten brud na ul. Wagowej i Dworcowej?

KNURÓW

Co z myjnią
przy Wagowej?
Pyta zaniepokojony pan Krzysztof.
- Proszę się zainteresować,
dlaczego kopalnia „Knurów”
nie uruchomiła jeszcze myjni
dla samochodów ciężarowych?
Ma dość brudu, który nanoszą na ul. Dworcową ciężarówki
wyjeżdżające z kopalnianej wagi.
Rozwiązaniem palącego problemu
miała być myjnia, uruchomiona
pod koniec ubiegłego roku.
- Dziś ciężarówki wyjeżdżające
z kopalni znowu robią syf na ulicy
i znowu się kurzy - zauważa nasz
Czytelnik.
O komentarz poprosi liśmy
rzecznika prasowego KWK „Knurów-Szczygłowice”, Zbigniewa
Gałkowskiego. Po sprawdzeniu
stwierdził, że myjnia przy ul. Wagowej działa bez zarzutu, a wcześniej nie było żadnych przestojów
w jej działaniu.
Skąd zatem ślady f lotomułu,
ciągnące się przez spory odcinek ul.
Dworcowej?

Pan Mariusz z ul. Dworcowej
twierdzi, że zna odpowiedź.
- Pracuję w kopalni i wiem, że
ochrona ma obowiązek pilnować,
by załadowane ciężarówki przejeżdżały przez myjnię. Niestety,
ochroniarze-emeryci nie zwracają
na to w ogóle uwagi, tylko siedzą.
Z obserwacji pana Mariusza
wynika, że kierowcy często omijają myjnię. Jedni nie mają czasu, by
z niej korzystać, drudzy w ogóle
nie wiedzą co to za urządzenie,
i że mogą z niego bezpłatnie korzystać.
- W efekcie ten cały syf nawożony jest na ul. Wagową i Dworcową
- dodaje.
Na dowód pokazuje najnowsze
zdjęcia wspomnianych ulic.
/pg/

Rewolucja śmieciowa coraz bliżej, 1 lipca. Samorządy ustaliły
stawki opłat za śmieci segregowane i
niesegregowane, w większości odbyły się (lub trwają) przetargi mające
wyłonić firmy, które w imieniu gmin
zajmą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.
W Knurowie stawki opłat za
śmieci zostały ustalone w styczniu
(zgodnie z terminem narzuconym
przez ustawę). To 11 zł za odpady
segregowane i 14 zł w przypadku
stwierdzenia braku segregacji. Bazując na tych kwotach, samorząd
określił szacunkową wartość odbioru i zagospodarowania odpadów
z terenu Knurowa. W oparciu o tę
kwotę rozpisany został przetarg nieograniczony, mający wyłonić wykonawcę. Poznaliśmy go na początku
maja - została nim spółka Komart.
Zaproponowana przez nią kwota to
8.354.482,56 zł.
Firma będzie odbierać i gospodarować odpadami przez dwa lata – od
1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
Podpisana przez gminę umowa
z Komartem zobowiązuje firmę do
zorganizowania w Knurowie Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Powstaną dwa

PSZOK-i: pierwszy na terenie Komartu
przy ul. Szpitalnej, drugi na składowisku odpadów przy ul. Szybowej.
- Dokładne informacje na temat
ich funkcjonowania zostaną ogłoszone w prasie lokalnej i na stronie
internetowej Urzędu Miasta Knurów
(www.knurow.pl) – zapowiadają
urzędnicy.
Od 15 k w iet nia do 10 maja
trwało przyjmowanie dek laracji
śmieciowych. – Mieszkańcy bardzo
sumiennie podeszli do tego narzuconego przepisami obowiązku,
dowodząc zrozumienia wagi całego
problemu – podkreślają pracownicy
magistratu. W wymaganym terminie złożono ponad 80 proc. deklaracji. Niekiedy potrzeba było sporo
cierpliwości, bo przed stanowiskiem
przyjmowania deklaracji tworzyły
się kolejki. W razie ich niezłożenia
prezydent miasta w drodze decyzji
określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, opierając się
na szacunkowych danych.
Niewykluczone, że potrzebne
okaże się powtórne złożenie deklaracji (choć niekoniecznie wiążące się
z wizytą w UM). To przez to (albo
dzięki temu), że mogą zmaleć stawki
opłat za śmieci.
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z redakcyjnej poczty
Wodna czy Błotna?

- Szanowne Panie Halino i Moniko z
Chudowa - już myślałam, że tylko
ja jestem lekceważona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Przyszowicach. Ale skoro jest nas
więcej, to znaczy, że ta firma ma taki
styl pracy - jest monopolistą, bez
wody żyć się nie da, więc może sobie
pozwolić na takie traktowanie swoich
klientów. W ubiegłym roku złożyłam
pismo do PGK z prośbą o przesunięcie hydrantu stojącego na wprost
wjazdu na działkę. Minęło ponad pół
roku, a odpowiedzi brak. Ponownie 24
kwietnia 2013 roku złożyłam pismo
w tej samej sprawie jak i prośbę o
usunięcie kopca ziemi oraz kamieni

pozostawionych przez ekipę prowadzącą przez działkę kanalizację - póki
co bez jakiegokolwiek odzewu. Ekipa
ta zeszła z działki wczesną jesienią
ubiegłego roku. Nie rozumiem, dlaczego nie posprzątała po sobie od
razu, kto ma tego pilnować?
Ja nie oczekuję, że praca ma być
wykonana natychmiast, ale oczekuję odpowiedzi, jasnego stanowiska,
wskazania przybliżonego terminu
realizacji. Innymi słowy - poważnego potraktowania. Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Przedsiębiorstwa świadczy o braku elementarnej
wiedzy kierownict wa f irmy o roli
urzędnika samorządowego. Ustawa
z dn. 21.11.2008 r. o prac ownikach samorządowych nakazuje im

Kilka lat temu na wprost wjazdu na działkę ustawiono hydrant.
- Wątpię, czy ktokolwiek z rodziny wydał na to zgodę. Wydaje
mi się, że to samowolka. Ówczesny właściciel działki od dawna
nie żyje - mówi pani Krystyna

Flotomuł oblepia spory odcinek ulicy

- Na sesji 29 maja 2013 roku Radzie Miasta Knurów zostaną zaproponowane, będące wynikiem przetargu,
nowe, niższe, stawki za odbiór segregowanych odpadów komunalnych
– słyszymy w Urzędzie Miasta.
O ile niższe? Trwa liczenie. Kwota nieco ponad 8,3 mln zł zaproponowana przez Komart w przetargu
jest niższa od pierwotnych szacunków. Dzięki temu możliwe będzie
ustalenie niższej stawki. To niewątpliwy plus. Minusem może być za to
narzucona przepisami konieczność
ponownego złożenia deklaracji.
- Urząd Miasta dołoży wszelkich starań, by powtórne składanie
deklaracji nastąpiło w sposób jak
najmniej kłopotliwy dla mieszkańców – zapowiadają urzędnicy. – O
szczegółach tej akcji będziemy na
bieżąco informować za pośrednictwem Przeglądu. Stosowne wyjaśnienia zostaną też zamieszczone na
stronie internetowej urzędu.
Deklaracje śmieciowe traktowane są podobnie jak zeznania podatkowe. Niezłożenie ich w terminie
może skutkować konsekwencjami
wynikającymi z Kodeksu karnego
skarbowego.

m.in. udzielanie informacji... osobom
fizycznym (art. 24. pkt.3) oraz zachowanie uprzejmości i życzliwości w
kontaktach z obywatelami... (pkt.5).
W żadnym punkcie nie zezwala na
lekceważenie obywateli.
Biorąc powyższe pod uwagę, mam
nadzieję, że instytucja nadrzędna
w zmo c ni nadzór nad p r ac ą P G K
w Pr z yszowic ac h, w t ym pr ze de
ws z ys tk im p ouc z y k ie r ownic t wo
firmy o obowiązku poważnego traktowania obywateli. Bo byłby wstyd,
gdyby nie była zdolna do należytego
nadzorowania działalności powołanej
przez siebie spółki. Nieudzielenie
przez instytucję żadnej lub udzielanie
wymijających czy wręcz żenujących
odpowiedzi w stylu, cyt.: „firma coś
tam wykonywała”, świadczy i o podwładnych, i o nadzorze.
Pozdrawiam odważne Panie z Chudowa.
Krystyna z Przyszowic
(nazwisko do wiadomości redakcji)
Od redakcji: Kilka dni później pani
Kr ystyna otrzymała odpowiedź w
sprawie hydrantu. Mimo że wcale nie
prosiła o zgodę na jego przeniesienie
(chciała, aby zrobiło to Przedsiębior st wo Gospodarki Komunalnej
w Pr zyszowicach), pr zeczy tała w
odpowiedzi, że może zrobić to sama
pod warunkiem, że koszt inwestycji
pokryje właściciel posesji, a całość
prac odbywać się będzie pod nadzorem pracowników przedsiębiorstwa.
PGK nie posiada środków na pokrycie kosztów przenosin hydrantu.
- Ja sobie tego hydrantu tam nie postawiłam, nie jest moją własnością,
a nitka wodociągu jest poprowadzona pod drogą dojazdową do działki.
Komentarz chyba zbyteczny - pani
Krystyna nie kryje rozgoryczenia.
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Knurów. Reorganizacja działu szkód górniczych na Ruchu Knurów

Z pożytkiem dla szkód górniczych?
Do tej pory pan Piotr z Gierałtowic wszelkie sprawy związane ze
szkodami górniczymi na swojej posesji załatwiał w Knurowie. Jakież było
jego zdziwienie, kiedy dowiedział
się, że dział szkód górniczych czekają
przenosiny do Szczygłowic.
- Komu to przeszkadzało? - głowi
się. - Nie jestem młodzieniaszkiem.
Nie mam auta, ani zdrowia, żeby
wyprawiać się aż do Szczygłowic. Nie
tylko mnie ten nowy pomysł się nie
podoba. Rozmawiam z sąsiadami i
każdy puka się w głowę.
Kiedy zapadła decyzja o połączeniu działów obu ruchów kopalni
„Knurów-Szczygłowice”, ich pracownicy liczyli, że 6-osobowa ekipa ze
Szczygłowic przeniesie się do Knurowa. Ten pomysł szybko upadł, mimo
że wśród argumentów pracowników
były m.in. kwestia dojazdów do pracy
(większości bliżej na Ruch Knurów)
czy dojazdów na oględziny.
- Do Gierałtowic jest bliżej z Knurowa niż ze Szczygłowic. Poza tym inspektorzy jeżdżą w teren prywatnymi
samochodami. Nikt im za paliwo nie
zwraca. Takich wyjazdów mają po 2
na dzień - słyszymy.
Nieoficjalnie mówi się, że dyrekcja chce jak najdalej odsunąć niewygodny dla siebie dział. - Multum
ludzi, którzy przychodzą ze skargami,
idzie najpierw do dyrektora, bo jest
bliżej. Może zaczęło mu to przeszka-

dzać? - zastanawia się pan Piotr.
Być może dlatego pomysł ulokowania w budynku NOT 12 pracowników połączonych działów nie był
brany pod uwagę. Z naszych ustaleń
wynika, że w Szczygłowicach zespół
będzie rozsiany w 2 budynkach.
Problem dostrzegły kopalniane
związki zawodowe, a w interesie
mieszkańców Gminy Gierałtowice
interweniował wójt Joachim Bargiel.
- Z naszego rozeznania wynika,
że 70 proc. spraw odszkodowawczych
załatwiana jest w Knurowie, reszta
w Szczygłowicach - podkreśla przewodniczący Związku Zawodowego
Górników w Polsce, Ryszard Płaza.
Decyzja o przenosinach zespołu do
Szczygłowic nie wydaje mu się najszczęśliwsza.
Inaczej widzi to dyrektor ds.
produkcji KWK „Knurów-Szczygłowice”, Roland Bobek. Uspokaja, że
punkt obsługi interesantów z gminy
Gierałtowice i Knurowa będzie w
budynku NOT i zapewnia, że to dla
nich jeszcze większe ułatwienie.
- Mieszkańcy nie muszą już załatwiać przepustek na kopalnię. Z
przystanku obok św. Jana przejdą kilka
metrów do NOT-u, gdzie zostaną obsłużeni przez 2 pracowników. Nikt nie
będzie musiał jeździć do Szczygłowic.
Początkowo interesantów miała
obsługiwać tylko jedna osoba - tzw.
informator. Po jego przejściu na

Foto: Arch. Kompanii Węglowej

Decyzją Kompanii Węglowej działy szkód górniczych obu ruchów KWK „KnurówSzczygłowice” będą połączone, zaś ich pracownicy zostaną przeniesieni do Szczygłowic.
Takie rozwiązanie nie odpowiada ani interesantom, ani pracownikom, ani związkom
zawodowym

emeryturę (za 3 lata) i to stanowisko
miałoby zostać zlikwidowane.
Przewodniczący Płaza w to nie
wierzy i podaje przykład działu szkód
górniczych w Czerwionce - Leszczyznach, który nadal pracuje, mimo
zamknięcia kopalni „Dębieńsko”.
Dyrektor Bobek zaznacza, że

Knurów, Gliwice

Foto: Justyna Bajko

Od lipca po ścieżce

-----

Krystyna Dąbrowska trzy razy w tygodniu jeździ na rowerze z Bojkowa do Knurowa. Już nie może się
doczekać, kiedy powstanie ścieżka
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informator będzie mieć do pomocy
jeszcze jedną osobę. Los pozostałych
pracowników jest przesądzony przeniosą się na Ruch Szczygłowice,
gdzie prowadzone są wielomilionowe inwestycje. Ilość załatwianych
dotychczas spraw nie ma żadnego
znaczenia.

- Wiem, że każda zmiana budzi
niepokój. Ta ma na celu usprawnić
pracę działu i ułatwić, a nie utrudnić,
kontakt z mieszkańcami - podkreśla.
Czy tak rzeczy wiście będzie,
okaże się niebawem.
Paweł Gradek

Powstaje ścieżka rowerowa
i chodnik łączący Knurów z Gliwicami.
Mieszkańcy obu miast czekali na to od
dawna. − W końcu jazda na rowerze
będzie przyjemnością, a nie podróżą
z duszą na ramieniu i ciągłym
strachem o własne życie − mówią
zgodnym chórem
Choć zewsząd słychać głosy
namawiające do przesiadki z
samochodu na rower, wciąż brakuje porządnych rowerowych
ścieżek. Wielbiciele jednośladów skazani są na lawirowanie
między samochodami i walkę o
kawałek miejsca na jezdni.
Krystyna Dąbrowska trzy
razy w tygodniu przemierza
na rowerze drogę z Bojkowa
do Knurowa. Jeździ do córki.
Przyznaje, że kosztuje ją to sporo nerwów. Jezdnia jest wąska, a
pobocze po deszczu przypomina błotnistą drogę przez mękę.
− Staram się jechać jak najbardziej bokiem, bo boję się
samochodów − mówi pani Krystyna. − Bardzo jest niebezpiecznie, auta jadą jedno za drugim.
Szybko, nie patrząc na rowerzystów. Na pewno zdarzają się
wypadki, o jednym potrąceniu
sama słyszałam.

Gdy zobaczyła, że powstaje
ścieżka dla rowerów, bardzo się
ucieszyła.
− W końcu będzie bezpiecznie − mówi z ulgą.
Za powstającą drogę odpowiedzialny jest Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach.
− Budowany jest ciąg pieszorowerowy na odcinku ok. 650
metrów (od ul. Chmielnej do
granicy Knurowa). Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej natomiast ścieżka rowerowa
z asfaltu − informuje Jadwiga
Jagiełło-Stibroska z ZDM. −
Obecnie trwają prace związane
ze stabilizacją gruntu.
ZDM przyznaje, że głównym powodem realizacji tego
zadania był wniosek mieszkańców. Prace zakończą się
w pierwszych tygodniach wakacji.
jb
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Knurów

Przestrzeń dla mieszkańców
miastu Knurów, bo to z inicjatywy
urzędu podjedliśmy współpracę −
mówił w trakcie rozdania nagród
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof
Gasidło, przedstawiciel Politechniki
Śląskiej. − Konkurs dobrze wpisał się
w nasze zainteresowania naukowe
i dydaktyczne. Kiedy tematem zajęć
jest realny problem, studenci bardziej
angażują się w pracę, bardziej się
przejmują.
Autorzy prac podkreślali, że zależało im na stworzeniu przestrzeni
atrakcyjnej dla mieszkańców.
− Miejsce, gdzie można odpocząć
po pracy, z częścią sportową i rekreacyjną, z małymi ogródkami działkowymi dla starszych i placami zabaw
dla najmłodszych − tłumaczy Magdalena Pietrzyk, zdobywczyni dru-

Wyróżniony projekt Marty Frączyk

giej nagrody. − Mój projekt zakłada
także powstanie tarasu widokowego
i pasażu usług. Tak, by wszystko było
na miejscu, a knurowianie nie musieli
wyjeżdżać do innych miast w poszukiwaniu odpoczynku i atrakcji.
Wybór najlepszych prac nie był
łatwy, decydowała funkcjonalność i
atrakcyjność.
− Przede wszystkim kierowaliśmy
się zaproponowanymi układami komunikacyjnymi − podkreśla Krystyna Kostelecka, naczelnik Wydziału
Urbanistyki, Architektury, Strategii
Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych.
− Wybraliśmy prace, które przedstawiały jakąś myśl i ideę. Głównie chodziło nam o teren po Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej, ale koncepcja
została rozszerzona również o ten
teren zielony, gdzie organizowane są
różne koncerty.
Czy nagrodzone projekty mają
szansę na realizację?
− Trudno było wybrać jedną
pracę, którą można by było w całości
zaadaptować − tłumaczy Barbara
Zwierzyńska, zastępca Prezydenta
Miasta. − Ale każdy z tych projektów
ma jakiś element możliwy do realizacji. Jest wiele ciekawych, innowacyjnych rozwiązań, które być może
uda się zastosować, wykorzystać w
przyszłości.

Praca autorstwa Magdaleny Pietrzyk zyskała uznanie jurorów

jb

Dr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek wnikliwie wyjaśnił założenia prac
Foto: Archiwum

W konkurs, ogłoszony przez
knurowski magistrat, zaangażowali
się studenci i wykładowcy z Politechniki Śląskiej.
− Zgłoszono 65 projektów, po
burzliwych obradach wyłoniliśmy
31 prac, które przeszyły dalej − wyjaśnia dr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek, jeden z jurorów konkursu. −
Zdecydowaliśmy się nie przyznawać
pierwszej nagrody. Dwie drugie nagrody otrzymały Magdalena Pietrzyk
i Magdalena Bulsa. Trzecie miejsce
zajęła Klaudia Ksel.
Studenci przez cały semestr dyskutowali nad przyszłością alei Lipowej. Efekty ich rozmów można było
podziwiać w sali sesyjnej knurowskiego ratusza.
− Chciałbym bardzo podziękować

Foto: Justyna Bajko

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną terenu pomiędzy aleją
Lipową a ulicą Witosa. Większość projektów to propozycja stworzenia centrum lokalnego,
z miejscami usługowymi, jak i rekreacyjnymi, z naciskiem na zabudowę osiedlową

Po burzliwych obradach nie zdecydowano się przyznać pierwszego
miejsca

Projekt Magdaleny Bulsy zdobył II miejsce

Knurów. Dni Muzyki Chóralnej

Głos sięgnął nieba

Foto: Dawid Ciepliński

Wspólny występ chórów „Slavica Musa i „Modus
Vivendi” przy akompaniamencie Piekarskiej
Orkiestry Kameralnej zakończył w niedzielę Dni
Muzyki Chóralnej

Slavica Musa jako pierwsza zaprezentowała się podczas drugiego koncertu Dni
Muzyki Chóralnej

6

XVIII Dni Muzyki Chóralnej podzielone
zostały na dwa koncerty. Pierwszy odbył się 11
maja w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, drugi tydzień później, w kościele pw. św
Cyryla i Metodego.
Pierwszy wystąpił knurowski chór „Slavica
Musa”. Gromkie brawa publiczności zebranej
w świątyni nie oznaczały jeszcze pożegnania z
chórem, który po chwili ponownie zademonstrował wokalny kunszt. Tym razem pojawił
się w towarzystwie chóru „Modus Vivendi”
oraz Piekarskiej Orkiestry Kameralnej.

Muzycy pod dyrekcją Tomasza Sadownika zaprezentowali „Sunrise Mass” autorstwa
norweskiego pianisty i kompozytora Ola
Gjeilo. Było to polskie prawykonanie tego
materiału.
Przed tygodniem informowaliśmy o niskiej frekwencji na pierwszym koncercie. Tym
razem w kościelnych ławach zasiadło znacznie
więcej słuchaczy, a po ich reakcjach widać
było, że im się podobało.
DC
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Knurów. – Starałem się, by ludziom było lżej – zapewnia wieloletni prezes LWSM
Bogdan Litwin

Spółdzielnia to ludzie,
nie budynki
Po 27 latach ze stanowiska prezesa LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej odszedł
Bogdan Litwin. − Zastał osiedlowy Knurów
zaniedbany i szary, a zostawił uporządkowany
i kolorowy − podkreślał w czasie spotkania
pożegnalnego Eugeniusz Jurczyga, nowy prezes
LWSM

Bogdan Litwin, zanim traf ił
do Knurowa, przebył długą drogę.
Na Śląsk przyjechał w 1957 roku w
drugim etapie repatriacji Polaków ze
Wschodu.
Decyzja o przyjeździe do Polski
nie była łatwa. Trudno zostawić
świat znany i oswojony dla obcych
krajobrazów.
− Miałem wątpliwości i obawy.
W końcu mama powiedziała: „Wiesz,
dlaczego robakowi jest dobrze w
chrzanie? Bo jeszcze nie był w marchewce.” To zadecydowało. Pojechałem − wspomina Litwin.
Wyrzucony z Akademii Medycznej za udział w rozruchach studenckich rozpoczął pracę w Gazobudowie w Zabrzu. W 1966 roku przeniósł
się do Koksoremu w Knurowie. Droga
do spółdzielni mieszkaniowej trwała
20 lat. W 1983 roku Bogdan Litwin
objął stanowisko wiceprezesa do spaw
gospodarki mieszkaniowej, po trzech
latach został prezesem.
Czasy, kiedy budowała się idea
spółdzielczości, wymagały podejmowania trudnych i odważnych decyzji.
Ciągłe sondowanie możliwości, niekończące się starania o środki i pieniądze na wypłaty dla pracowników.
− Miałem to szczęście, że trafiałem na ludzi życzliwych. Zmieniały się
władze, opcje polityczne, ale zawsze
potrafiliśmy znaleźć wspólny język.
Nie chodziło o zyski, wszytko robiliśmy
tylko po to, by ludziom było lżej −
opowiada Bogdan Litwin.
Prezes podkreśla, że spółdzielnia
to nie budynki, ale przede wszystkim
ludzie.
− Knurowianie jednoczą się wokół
spółdzielni. U nas spotykają się szachiści, skaciarze, seniorzy. Tworzymy
wielką spółdzielczą rodzinę. Najważniejszy jest drugi człowiek. Mama, gdy

Foto: Arch. hospicjum
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- Blaszki sporo ważyły. Musieliśmy je składować w kilkunastu
kantorach - śmieje się Aneta Korzuśnik-Nowak

Gliwice

Blaszki pomogą
w oddychaniu
Zakończyła się akcja „Blaszka za życie, czyli pomoc
ukryta w listach”, organizowana przez gliwickie
Hospicjum Miłosierdzia Bożego. − Wyniki przeszły
nasze najśmielsze oczekiwania − mówi Aneta
Korzuśnik-Nowak z Centrum Wolontariatu.
− Zebraliśmy ponad 71 tys. blaszek!

Prezes Litwin nie krył wzruszenia, przyjmując dowody
wdzięczności od pracowników LWSM i knurowian

wyjeżdżałem do Polski, radziła: „Tak
rób, by ludzie przez ciebie nie płakali”.
Starałem się pomóc, nie szkodząc.
Trudno opisać te 27 lat prezesury
Bogdana Litwina. Tysiące spotkanych ludzi, trudnych i radosnych
sytuacji, miliony wspomnień. 9 maja
w czasie spotkania pożegnalnego w
Klubie Gama próbowano przedstawić choć część z tej bogatej historii.
W krótkim filmie przypomniano
najważniejsze momenty: tworzenie
spółdzielni, place budowy, spotkania
z byłymi i obecnymi współpracownikami, otrzymanie Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski, Złotej
Odznaki dla Rozwoju Województwa
Śląskiego, Bene Meritus i Lauru
Knurowa. Bogdana Litwina żegnali
samorządowcy z Knurowa i powiatu
na czele z prezydentem Adamem
Ramsem, przedstawiciele klubów
działających przy LWSM, prezesi
zaprzyjaźnionych spółdzielni i firm
oraz mieszkańcy.
− Bogdan Litwin bardzo dużo

wniósł w rozwój miasta i zasługuje na
wdzięczność mieszkańców Knurowa −
mówił prezydent Adam Rams, dziękując prezesowi za lata współpracy.
Prezes Litwin nie krył wzruszenia, przyjmując dowody wdzięczności od pracowników LWSM i
knurowian.
− Odchodzi dobry gospodarz −
podkreślali spółdzielcy.
Po 27 latach Bogdana Litwina na
stanowisku prezesa LWSM zastąpił
Eugeniusz Jurczyga.
− Każdy musi kiedyś odejść. Zawsze jestem gotów coś podpowiedzieć
nowemu zarządowi. Dziękuję wszystkim, którzy przez te wszystkie lata
wpierali moje działania. Władzom,
służbom miejskim, mieszkańcom. Życzę wam, abyście dalej tą spółdzielnią
żyli. Jeśli będziemy myśleć prospołecznie to żadne zmiany nas nie zaskoczą
– podsumował Bogdan Litwin.

Założenia akcji były proste. Zamiast blaszki dołączone do listów
wyrzucać do kosza, lepiej je sprzedać
i za otrzymane pieniądze zakupić
potrzebny hospicjum koncentrator
tlenu.
− Przyznam, że nie wierzyłem, że
uda nam się zebrać tyle blaszek. To
jest najpiękniejszy koncentrator tlenu
na świecie, bo tyle osób się na niego
złożyło− śmieje się Artur Pakosz,
dyrektor Hospicjum Miłosierdzia
Bożego.
Odzew był zaskakujący. Lokalna
akcja przerodziła się w ogólnopolską.
Blaszki przychodziły znad morza i z
gór. Ponad 36 tys. przekazała firma
„InPost” i przedsiębiorcy z nią współpracujący. W trakcie zbierania zmieniły się ceny złomu. Wtedy knurowska
firma „Stalmet”, od początku mocno
zaangażowana w akcję, zaproponowała stałą cenę, niezależną od wahań
rynku.
− Jesteśmy im za to bardzo

wdzięczni − podkreśla Aneta Korzuśnik-Nowak.
Łącznie udało się sprzedać blaszki za 2690 zł.
− Za ok. 2300 zakupiliśmy koncentrator tlenu, resztę przeznaczyliśmy na renowację sprzętu do ozonizacji − mówi Aneta Korzuśnik-Nowak.
− Chcielibyśmy bardzo podziękować
wszystkim, którzy pomagali nam
w zbieraniu: knurowskim szkołom,
firmom i wolontariuszom, a także
osobom prywatnym, które przynosiły
blaszki z wiarą, że to ma sens.
W pomoc hospicjum czynnie
włączyli się też Czytelnicy „Przeglądu Lokalnego”. W styczniu Zbigniew Kozak z Knurowa przekazał
placówce sprzęt o wartości 3 tys.
złotych. Choć koncentratorów tlenu
w hospicjum przybywa, wciąż jest
ich za mało.
− Już myślimy o kolejnej akcji −
podkreśla pani Aneta.
jb

reklama

Tekst i foto:
Justyna Bajko

Perfekcyjne Nielegalne
Zespół w składzie: Magdalena Raszka,
Dominika Chomiak, Paulina Kaniowska,
Dominika Aksman, Nikola Kopiec oraz Alicja Wronkowska zdobył II miejsce podczas V
Powiatowego Przeglądu Formacji Tanecznych
o puchar wójta gminy Ornontowice. Mimo
mocnej konkurencji choreografia Mileny Karpińskiej w wykonaniu Nielegalnych zyskała
przychylność jurorów. Podopieczne Akademii
Tańca PERFECT otrzymały w nagrodę medale, puchar i 500 zł.
/g/
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Słuchacze owacyjne przyjęli występ świętującego 45-lecie
działalności chóru Schola Cantorum...

pRzyszowice. Muzyczny weekend

sobota „po naszymu”,
chóralna niedziela

Było biesiadnie i chóralnie - ostatni weekend miał
w Przyszowicach muzyczną oprawę

Kiedyś o takich wyprawach
czytało się w książkach

pilchowice

obywatele świata

Są dopiero uczniami gimnazjum, a już mogą
pochwalić się zwiedzeniem kilku egzotycznych
krajów. Byli w Maroku, Norwegii, Gruzji i na Sri
Lance. W planach mają koleją podróż – do Armenii

...przyszowicki Chór Mieszany Słowik może poszczycić się 101-letnią
tradycją

W sobotę majowym festynem w
przyzamkowym parku dekadę istnienia i bogatej działalności podkreśliło
Towarzystwo Miłośników Przyszowic. O dobre samopoczucie przyszowian i gości z ościennych miejscowości zadbały zespoły B.A.R. i Arkadia
Band. Kulinarnym przebojem okazał
się kołocz przyszowicki, kolejki
tworzyły się po placki ziemniaczane
i kiełbaski z rożna. Organizatorzy
– TMP, Gminny Ośrodek Kultury i
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i
Bezpieczeństwa Gmin Górniczych
– postarali się, by każdy z biesiadników mile spędził popołudnie.
W niedzielę po Przyszowicach
niósł się śpiew. To za sprawą XII Powiatowego Festiwalu Chórów. Impreza, która do tej pory odbywała się w
Toszku, tym razem gościła w gminie
Gierałtowice. W zorganizowanym
przez gliwickie Starostwo Powia-

towe i Urząd Gminy Gierałtowice
festiwalu honory gospodarzy czynił
przyszowicki chór Słowik.
W sali miejscowej szkoły wystąpiło siedem chórów: Tryl z Toszka,
Bel Canto z Chudowa, gierałtowicki
Słowik, Młodzieżowy Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Gliwicach, Chór Młodzieżowy
Schola Cantorum z Knurowa, Słowik
oraz gość specjalny – ChristophorusKantorei z Altensteig (Chór Szkoły
Muzycznej świętego Krzysztofa),
jeden z najlepszych młodzieżowych
chórów w Niemczech.
Śpiewaków nagrodziły gromkie
brawa. Dłoni nie szczędzili m.in.
wójt Joachim Bargiel, przewodniczący Rady Gminy Marek Błaszczyk
i wicestarosta gliwicki Sławomir
Adamczyk.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk
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Pi lchow icc y g i m na zja l iści
zwiedzają świat w ramach projektu
„Szkolna Ekspedycja”. Program
promuje turystykę bacpackingową.
- To nie jest typowy zorganizowany wyjazd, jaki proponują biura
podróży, my działamy spontanicznie, sami decydujemy co zwiedzamy,
w jakim tempie i zawsze możemy
zmienić plan - w yjaśnia Adam
Ziaja, organizator wyjazdów, nauczyciel geografii w pilchowickim
gimnazjum.
Globtroterzy zabierają ze sobą
najpotrzebniejsze rzeczy. Oprócz
map i przewodników mają bilety w
obie strony. O tym, co będą robić
podczas wyprawy, decydują sami.
Noclegów i miejsc, gdzie mogą
spróbować lokalnej kuchni, szukają
dopiero na miejscu. - Korzystamy
też z miejscowego transportu publicznego, dzięki temu poznajemy
kulturę i zwyczaje danego kraju
– dodaje Ziaja.
- Jak się spróbuje pierwszy raz,
to później już nie myśli się o innych
wyjazdach, to wciąga - przyznaje
Hania Młotkowska, uczestniczka
wszystkich dotychczasowych wypraw. - Poznajemy nowe miejsca,
smaki, ludzi, a do tego koszty takich
wyjazdów z plecakiem są niższe niż
zorganizowane wyjazdy, proponowane przez biura podróży.
Projekt stał się idealnym pomysłem na wakacje i niezapomnianą
przygodą. Chwilowy strach ustąpił
miejsca pragnieniu dalszych ekspedycji i poznawania nowych krajów
i kultur.
Gimnazjaliści już cieszą się
na myśl o lipcowej wyprawie do
Armenii.
Renata Strączyńska,
Dawid Ciepliński

Dziś świat jest na wyciągnięcie ręki

ogłoszenie

Oferta ważna do wyczerpania zapasów
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Rola życia
Knurów

Kochanym Mamom

Bycie mamą to zadanie ekstremalne, praca 24
godziny na dobę, bez gwarancji, że efekty spełnią
oczekiwania, a zapłata będzie adekwatna do
włożonego wysiłku. Mimo to, wiele kobiet decyduje
się na tę podróż bez trzymanki i bez planu. Jak być
mamą i nie zwariować?
Z tysiąca słów dziecko jako pierwsze wymawia słowo „mama”. Jakby w
tych kilku głoskach mieścił się cały
świat. Są kobiety, czekające latami,
aż Dzień Matki będzie ich dniem.
Tyle niepokojów, tyle starań, myśli, że
może nigdy. Mariolę Tyniecką spotkaliśmy na oddziale położniczym w
knurowskim szpitalu, za parę dni na
świat przyjdzie jej córeczka.
— Należę do kobiet, które długo
wyczekiwały na dziecko, więc dla mnie
to bardzo szczególna chwila — opowiada. — To naturalne dla każdej kobiety, że przychodzi ten czas i instynkt
macierzyński nie daje spokoju. Tego
nie da się wymazać, powiedzieć sobie,
że się nie chce. Czuje się całą sobą, że
tak powinno być.
Pa n i Ma r iola n ie
kryje zdenerwowania,
nie potrafi się już doczekać momentu,
aż będzie mogła
wziąć maleństwo
na ręce. Pierwszy raz pocałować jego główkę,
z a ś pie w ać ko łysankę, utulić,
gdy zapłacze. Jak
wyobraża sobie macierzyństwo?
— Pe ł n e p o święceń, ale
też sporo
radości

—mówi. — I niesamowita odpowiedzialność. Jestem dojrzałą kobietą,
świadomą, że to matka najwięcej z
siebie daje. Nie tylko w chwili porodu,
ale i przed i po, i tak naprawdę przez
całe życie. Odpowiedzialna matka jest
z dzieckiem do końca życia.
Termin porodu pani Mariola
ma wyznaczony na 23 maja, z powodów zdrowotnych musiała jednak
wcześniej trafić pod opiekę lekarzy.
Podkreśla, że czuje się spokojniejsza,
wiedząc, że w razie jakichkolwiek
problemów ma obok dobrych specjalistów.
— Lekarze czuwają, więc mam
nadzieję, że będzie wszystko w porządku — podkreśla. — Martwię
się tylko o to, żeby dziecko było
zdrowe, bo to jest najważniejsze. I
dopóki ono nie jest jeszcze na tym
świecie, są obawy, że może coś
pójść nie tak, że pojawią się
jakieś komplikacje przy
porodzie. A kobiety, które
miały problem z zajściem
w ciążę, a ja się do nich
zaliczam, myślą o tym
trochę więcej...
W księgarniach półki uginają się od poradników, w telewizji coraz
więcej programów o tym,
jak w ychować grzeczne,
mądre dziecko. Jaką mamą
chciałaby być Mariola
Tyniecka?
— Rozsądną
— odpow iada. — Choć
to trudne dla
matek. Pierwsza myśl to rozpieszczanie, ale
rozpieszczanie

Agnieszka Andrzejewska
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wcale dzieciom nie wychodzi na dobre. Najważniejsze, by dziecko czuło
miłość. Ważną rolę odgrywa też ojciec
dziecka, ale to jednak matka jest
takim pierwszym przekaźnikiem wartości, łącznikiem między dzieckiem a
światem.
Na oddziale położniczym razem
z panią Mariolą na poród czeka też
Agnieszka Andrzejewska.
— To jest moja druga ciąża,
pierwszego mam syna, sześciolatka
— opowiada. — Nic się na razie nie
dzieje, kontrolowane jest tylko tempo.
Nie mogę się doczekać rozwiązania,
chciałabym to już mieć za sobą.
Pani Agnieszka zdradza, że to
synek bardzo chciał mieć rodzeństwo. Już niedługo zostanie starszym
bratem młodszej siostry.
— Trochę odkładaliśmy decyzję
o drugim dziecku z powodu pracy —
mówi. —Syn nas zmotywował, bo nie
chcieliśmy by był sam. Obawy? Nie,
tyle już przeszłam, tyle chwil radości
i niepokoju. Myślę, że teraz będzie
łatwiej, bo już wiemy, co nas czeka.
Raczkowanie, kolki - to wszystko da
się przeżyć. Najważniejsze, by dziecko
było zdrowe, reszta pójdzie z górki.
Teresa Czaniecka dzieci już odchowała. Ma trzech synów i 6 wnucząt. Nie było łatwo, jak w życiu, raz
lepiej, raz gorzej.
− Ale jak się patrzy w telewizji,
co teraz dzieci wyrabiają, to moje
jeszcze nie były takie złe − śmieje się
knurowianka.
Dla młodych mam ma kilka rad
na przyszłość.
− Być wyrozumiałą, taktowną,
nie wtrącać się w nie swoje sprawy −
mówi pani Teresa. − Starać się, żeby
nie nadużywać dobroci tych młodych.
Oni dopiero wchodzą w to życie. W
życie, które już jest poza nami.
Wychowanie dziecka to trudne
zadanie. Choć matka całe życie stara
się doradzać, podpowiadać, dzieci
nie zawsze chcą słuchać.
− Trzeba życie przeżyć samemu,
uczyć się na własnych doświadczeniach. Sama od siebie nie mogę im
narzucać stylu życia − podkreśla
knurowianka. − Czy słuchają moich
rad? Jeśli chcą, ale nie wszystkiego
chcą słuchać, mówią: „ty nam życia
nie układaj”. Ja też jestem tego zdania. Dają sobie radę, jest dobrze, niech
tak zostanie.
Starsze mamy, których dzieci już
poszły w świat i te młode, oczekujące
na potomstwo, zgodnie podkreślały
jedno: bycie matką to najważniejsza
rola, jaką miały lub będą mieć do
odegrania w życiu. I niezależnie czy
dziecko ma 4 dni czy 44 lata, dla
matki zawsze jest dzieckiem.
Tekst i foto: Justyna Bajko

„Jest na świecie kwiat jedyny
To kwiat miłości matczynej”
Mamie Halinie
z miłością i szacunkiem
składa podziękowania
córka Ilona
***
Dałaś mi ciepło i serce,
ocierałaś moje łzy.
Jesteś dla mnie całym światem,
nikt nie ma Mamy takiej jak ja.
Dla kochanej Mamusi Beaty Dzido
z okazji Dnia Matki
najserdeczniejsze
życzenia przesyłają Dzieci
***
Dla najukochańszej Mamusi
Ireny Politaj.
Kocham Cię Mamo, wiesz o tym
przecież.
Chyba najbardziej na całym
świecie.
Wszystkiego jednak nie umiem
zliczyć,
lecz Ty wiesz, czego pragnę Ci
życzyć.
Kochanej Mamusi w Dniu Matki
życzy z całego serca
córka Beata z Rodziną
***
Z okazji Dnia Mamy pragniemy
złożyć Ci życzenia,
wszystkiego najlepszego, dużo
szczęścia,
by w każdym dniu roku uśmiech
na twarzy Twej
gościł tak samo często, jak w tym
dniu.
Bądź zawsze szczęśliwa,
złym losom nieznana,
uprzejma, czuła, tkliwa,
przez wszystkich kochana.
Kochanej Mamie Dance z okazji
Jej święta
najpiękniejsze życzenia składają
Łukasz i Dorota z Rodzinką
***
Dla kochanej Mamy
Zosi Bernackiej
zdrowia, uśmiechu, spełnienia
marzeń,
zadowolenia z dzieci i męża
życzy Mariola, Irek i Przemek
***
Ściskamy Cię Mamo i zdrowia
życzymy wiele,
dużo też radości na co dzień i na
niedzielę.
Dla Elżbiety Nowak od Mirelli
***
Najukochańszej Mamie Ani
Za to, że zawsze jesteś przy moim
boku,
Że pokazujesz mi drogę w mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz,
Dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.
Kochamy Cię bardzo!
Twoje Dzieci Wiki i Kubuś

Mamo, Mamo cóż Ci dam?
Tylko jedno serce mam,
a w tym sercu róży kwiat,
Mamo, Mamo żyj sto lat!
Kochanej Mamusi Elżbiecie Kocuj
Piotruś
***
Mam dla Ciebie bukiet życzeń moja
Mamo ukochana,
Niech Twa buzia będzie zawsze
tylko roześmiana,
Niech Ci szczęście oraz zdrowie
nieustannie dopisują,
Niech się Twoje marzenia
w każdym dniu realizują.
Kochanej Mamusi Aleksandrze
Benek
życzy z całego serca Twój Syn
Mateuszek
***
Kochanej Mamie Gosi
Słoneczka pięknego,
uśmiechu na co dzień,
radości dużo i wszystkiego dobrego.
Kochamy Cię – Marysia,
Tosia i Zosia
***
Z okazji Twego święta,
Mamo życzę Ci zdrowia,
sił i codziennej radości,
wraz ze słowami największej
wdzięczności.
Za wszystkie dla mnie trudy
i starania
składam Ci dzisiaj podziękowania.
Mamie Annie Penkali córka Gosia.
***
Mamo!
Stałaś przy mnie w nocy,
gdy płakałam.
Byłaś przy mnie, gdy o pomoc
wołałam.
Dałaś mi przyjaźń najpiękniejszą.
Dałaś mi miłość wyrzeczeń wartą.
Kochanej Mamie
Małgosi Wiercińskiej
córka Kasia
***
Najdroższa Mamo!
Zawsze oddana, cierpliwa,
troskliwa,
Zawsze spiesząca z pomocą,
Żyj w szczęściu i zdrowiu.
Sto lat!
Mamie Stefanii
życzą synowie Janusz i Michał
***
Za to, że zawsze jesteś przy mym
boku,
Za to, że wskazujesz drogę mi w
mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz
Dziś Mamo
z głębi serca Ci dziękuję.
Martynka, Justyna i Marek

dzieŃ Matki

Mamuśki, mamulki, mateczki, mateńki, matule, matki i mamy
Długu wdzięczności żadnej z nich nawet do końca życia nie oddamy
Za noce przy naszych łóżeczkach, potem łóżkach, często nieprzespane
Za słone łzy przy naszych chorobach, słabościach i niepowodzeniach wylane
Za ciepłe, mądre i rezolutne słowo, kiedy nam się wszystko waliło
Za wskazówki i przestrogi, kiedy nas nagle opanowała pierwsza miłość
Za wywiadówki, rozmowy z wychowawcami, a także szkolne bury
Za śniadania do szkoły, za pomoc i stres przy zdawaniu naszej matury
Za podtrzymywaniu na duchu, w studenckich latach trudnych
Za cierpliwe słuchanie naszych mądrości, chociaż niekiedy nudnych
Za doradę w wyborze stroju, gości, lokalu i to pierwszej klasy
Za wyłożenie, ciężko i długo oszczędzanej na wesele, wielkiej kasy
Za obiadki dla naszych wybranych, mimo geriatrycznych zdrowia pomruków
Za serdeczną i mądrą pomoc w czasie rodzenia i wychowywania wnuków
Za rzeczowe i pełne miłości, w trudnych dla naszych rodzin sprawach, zdanie
Za pełne poświęcenia, naszych pociech do przedszkola za i przyprowadzanie
Za całokształt pracy, jak to się zazwyczaj na dyplomach i laurkach wypisuje
Z całego serca: mamuśko, mamulko, mateczko, matulu, mateńko
i MAMO, po prostu DZIĘKUJĘ !

Andrzej Pach
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Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- do wygRania podwójny bilet do kina

paweł woźniakowski z ornontowic
ur. 13.05.2013 r., 3470 g, 54 cm

Maja chacia z czerwionki

ur. 15.05.2013 r., 3160 g 51 cm

lili oleś z knurowa

ur. 17.05.2013 r., 3440 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). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 19/2013 brzmiało: „Państewko”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Oliwia
Knapik. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Milan zborek z gliwic

ur. 17.05.2013 r., 3250 g, 54 cm

wojciech zapała z knurowa

ur. 14.05.2013 r., 3550 g, 53 cm

patryk janiga z knurowa

ur. 17.05.2013 r., 3980 g, 56 cm

zuzanna osmańska z knurowa

ur. 17.05.2013 r., 3280 g, 53 cm

Filip krawiec z leszczyn

ur. 18.05.2013 r., 2630 g, 55 cm

23-26 V 2013 r.
CZWARTEK-NIEDZIELA
Wielki Gatsby
− godz. 17.15
Wielki Gatsby 3D
−godz. 20.00

dominik drazek z zabrza

21

ur. 19.05.2013 r., 3050 g, 52 cm

OD 27 MAJA DO 14 CZERWCA
KINO NIECZYNNE Z POWODU REMONTU
10

tomasz pękala z czuchowa

ur. 20.05.2013 r., 3380 g, 55 cm

jasmin tyniecka z knurowa

ur. 19.05.2013 r., 2990 g, 50 cm

liliana szałaj z knurowa

ur. 20.05.2013 r., 3490 g, 54 cm
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KNURÓW

Cenna każda kropla

KNURÓW. XIII MIEJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY

7,7 litrów krwi udało się zebrać podczas
6. akcji „Zbieramy Krew dla Polski”,
zorganizowanej przez Polski Czerwony
Krzyż i Grupę Muszkieterów

Trzynasta edycja Miejskiego Konkursu
Ortograficznego wcale nie okazała
się pechowa dla jego uczestników,
którzy poradzili sobie z dyktandem
naszpikowanym ortograficznymi
pułapkami

- Oddając krew, można uratować
niejedno życie – twierdzą zgodnie
krwiodawcy

HDK. – To pokazuje, jak zwiększa się
świadomość ludzi. Wiedza, jak zachować się w takich sytuacjach, może w
przyszłości uratować komuś życie.
Kolejna taka akcja odbędzie się w
czasie festynu parafialnego przy kościele pw. św. Cyryla i Metodego.
DC

Tegoroczna edycja konkursu dla
klas II-III odbyła się w gościnnych
murach Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4.
- Dzieci pisały dyktando, rozwiązywały krzyżówki, rebusy, zagadki i
łamigłówki - relacjonują nauczycielki z „Czwórki”, które przygotowały
zadania.

Zaszczytny tytuł „Mistrza Ortografii” klas II otrzymała Amanda
Czyż z MSP-6, a wśród trzecioklasistów bezkonkurencyjna była Emilia
Kosztowny z MSP-3.
Zwycięzcy, podobnie jak pozostali uczestnicy zmagań, otrzymali
dyplomy, książki i upominki.

Laureaci i uczestnicy konkursu (II klasa): Bartosz Śniewierski,
Hanna Szczuk, Natalia Zając, Kacper Kaczmarzyk, Amanda Czyż
Foto: archiwum MSP-4

Foto: Adam Pobłocki

/g/

Foto: archiwum MSP-4

Foto: Adam Pobłocki

możliwości wkłucia, podziękowaliśmy
7 osobom.
W czasie zbiórki nie brakowało
atrakcji. Wśród krwiodawców rozlosowano 10 profesjonalnych apteczek
samochodowych, najmłodsi uczestniczyli w konkursie rysunkowym, a
Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie przygotowała pokaz gaszenia
ognia pianą i wodą. Ponadto udzielano
instruktażu pierwszej pomocy. – Cieszy nas bardzo duże zainteresowanie
tym ostatnim pokazem – mówi prezes

Foto: Adam Pobłocki

Stanowisko Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanęło przy Bricomarché.
– Łącznie zebraliśmy 7,7 l krwi
– informuje prezes klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana
Ogana, Adam Pobłocki. – To dobry
wynik. Mógł być jeszcze lepszy, ponieważ chętnych było dużo więcej, 40
osób. Niestety nie spełnili wymagań,
które pozwalają oddać krew. Wstępne
badania przeszło 23 ochotników, ale
ze względu na zbyt cienkie żyły i brak

Żadne hocki-klocki

Oddawanie krwi umilił pokaz zorganizowany
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Knurowie

foto-migawka
Laureaci i uczestnicy konkursu (III klasa): Żaneta Pochopień,
Natalia Ryndak, Agnieszka Świętochowska, Emilia Kosztowny,
Flavia Rolewicz

Foto: Archiwum MP-13

informacja

Foto: Archiwum PP w Wilczy

„Maluch recytatorem i aktorem” – takie hasło przyświecało konkursowi recytatorskiemu w
Miejskim Przedszkolu nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie. – Wszyscy mali artyści
zachwycili jury swoją naturalnością – podkreśla organizatorka konkursu Dorota Grabarczyk.
Szczególne wyróżnienia otrzymały Patrycja Szewczyk (3 lata), Nadia Sitarz (4 lata), Julia Pytlak (5
lat) i Aleksandra Grabowska (6 lat).
Ewa Gołąb
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„Dzieciaki Sadzeniaki” to hasło akcji
uświadamiającej dzieciom znaczenie
roślin dla środowiska. Udział w
niej wzięli najstarsi podopieczni
Przedszkola Publicznego w Wilczy.
Ciekawą odsłoną akcji była wizyta
malców w markecie Leroy Merlin
w Gliwicach. Przedszkolaki obejrzały
prezentację multimedialną, pokazującą
przyrodnicze ciekawostki,
i nauczyły się przesadzać kwiaty
(dostały je potem w prezencie wraz
ze słodkimi upominkami od sklepu).
– Serdecznie dziękujemy dyrektorowi
Grzegorzowi Bednarzowi, prowadzącym
zajęcia paniom Dominice i Uli oraz
pozostałym pracownikom za ciepłe
przyjęcie i twórczą współpracę –
podkreślają opiekunki przedszkolaków.
Oprac. b

K N U R Ó W
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ogłoszenia
Do wynajęcia kawalerka na Poniatowskiego, niski czynsz. Tel. 502 391 365

Handel i Usługi

21-22/13

Do wynajęcia powierzchnia 60 m2 (mieszkanie lub działalność) I piętro w Gierałtowicach. Tel. 604 497 626
18-22/13

Kawalerka – sprzedam, ul. Kościuszki, 48
tys. Tel. 667 156 080

21-22/13

Sprzedam działkę budowlaną 997 m 2 w
okolicy ul. Ks. Koziełka. Tel. 605 822 561
21-22/13

Sprzedam mieszkanie 26,18 m2, Reymonta
w Knurowie. 100 000 zł. Tel. 726 129 096

21-22/13

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709

15-51/13

Sprzedam ogródek działkowy w Szczygłowicach koło kopalni. Tel. 607 269 261
21-23/13

Sprzedam wyremontowane mieszkanie
2-pokojowe, 36 m2, 117 tys., niski czynsz.
Tel. 503 639 298
21-22/13

50 000 rata 889 zł. Tel. 535 500 095

12-22/13

Tanio sprzedam duży dom 7 pokoi, 2 łazienki, działka 1500 m2. Tel. 512 292 478

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

dam PRACĘ
P r a c a w b a r z e , G i e r a ł t o w i c e . Te l .
510 119 325
18-22/13

Zatrudnię fryzjera/kę. Centrum Gliwic. Tel.
32 231 56 84

19-24/13

Z at r udni ę ksi ęgową /- ego do biura
rachunkowego w Pilchowicach. CV na
biuro@jurczyga.com

Przyjmę mechanika samochodowego. Tel.
697 088 899. Knurów, Niepodległości 40.

20-23/13

20-21/13

Restauracja Nasza Bara przyjmie osoby
do pracy na kuchnię i na bar. Możliwość
pracy w Knurowie i w Gliwicach. Tel.
32 239 70 25

19-22/13

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu
nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin
wywieszenia wykazu od 16.05.2013 r. do 05.06.2013 r.

21/13

21-49/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

MOTORYZACJA

16-22/13

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

6-22/13

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/13-odw.

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

Skup samochodów po 2003 roku – gotówka. Tel. 791 544 346

1/13-odw.

9-44/13

Wykonujemy więźby dachowe, oblachowania, blachy, papy termozgrzewalne, dachówka ceramiczna, gont. Tanio i solidnie.
Tel. 693 197 539

21-26/13

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

1/13-odw.

6-22/13

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

W y ko ń c ze n i a w n ę t r z , r e m o nt y. Te l.
605 875 102
21-33/13

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
gładzie, malowanie, poddasza, ścianki.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190,
785 948 716

1/13-odw.

16-20/13

RÓŻNE
Do wynajęcia tablica reklamowa o wym. 4
m x 2,5 m przy ul. Dworcowej (Gierałtowice-Knurów). Tel. 692 201 354
21-22/13

SZUKAM PRACY
Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

19-22/13

Docieplenia budynków wraz z materiałem,
remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

5-odw.

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

18-26/13

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

1/13-odw.

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

1/13-odw.

2/13-odw.

Malowanie, tapetowanie, gładź, panele.
Tel. 512 878 630

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

20-23/13

2/13-odw.

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. Tel.
507 799 766

INSTRUKTOR PRAWA JAZDY (WYKŁADOWCA), 5-letnie doświadczenie zawodowe – SZUKA PRACY. Tel. 512 994 763

19-28/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar, kompletne wyposażenie łazienek,
transpor t, profesjonalna obsługa. Tel.
666 852 100, 882 066 201. Gliwice, ul.
Rolników 220

10-odw.

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

7-odw.

20-22/13

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

1-26/13

M ł o da, silna o s o ba p o dejmi e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00

Szybka gotówka bez zbędnych formalności. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę. Tel.
32 236 71 13

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

Transport do 1,5t. Tanio 1 zł/1 km. Tel.
501 716 807

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

7-odw.

1/13-odw.

17-21/13

21-22/13

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

18-44/13
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LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia garaż przy ul. Targowej. Tel.
605 100 882

21-23/13

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

1/13-odw.
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Kuźnia pływackich talentów
Trudno w to uwierzyć,
ale do historii przeszła już
siódma edycja Grand Prix
Knurowa w pły waniu. To
bez wątpienia sukces organizacyjny i szkoleniowy Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice. Kilkuletnia organizacja ry walizacji wśród
najmłodszych knurowian,

a także sukcesy odnoszone
na arenie krajowej są najlepszym dowodem na to, że
pomysł na funkcjonowanie
tejże sekcji zdaje egzamin.
Zakończona już edycja kolejnej Grand Prix pokazała, że
zainteresowanie sportowym
rozwojem młodych knurowian poprzez pływanie nie

słabnie. To z kolei oznacza,
iż ta dyscyplina – obok piłki
nożnej – należy do najchętniej
uprawianych przez mieszkańców naszego miasta, którzy
doskonale wykorzystują stworzone im do tego warunki,
czyli dwie kryte pływalnie.

PiSk
Foto: Dawid Ciepliński

W ostatnich zawodach siódmej
edycji Grand Prix Knurowa
miejsca na podium
wywalczyli:
- rocznik 2005 i młodsi - 25 metrów
stylem dowolnym – dziewczęta - 1. Kalina Kaleta (TKKF), 2. Alicja Powiecka
(MSP-9), 3. Zofia Sopel (TKKF), - chłopcy - 1. Jakub Kaczmarczyk (TKKF), 2.
Paweł Szymura (TKKF), 3. Michał Maciaś
(TKKF), - 25 metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta - 1. Alicja Powiecka (MSP9), 2. Kalina Kaleta (TKKF), 3 Anna Szolc
(MSP-9), - chłopcy - 1. Jakub Kaczmarczyk (TKKF), 2. Paweł Szymura (TKKF),
3. Dawid Pawlik (MSP-7),
- rocznik 2004 - 25 metrów stylem dowolnym – dziewczęta - 1. Martyna Surówka
(MSP-7), 2. Anna Idzikowska (TKKF), 3.
Weronika Morciszek (MSP-1), - chłopcy
- 1. Szymon Dudziński (MSP-6), 2. Miłosz
Marszałek (TKKF), 3. Marek Lukaszczyk
(TKKF), - 25 metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta - 1. Anna Idzikowska (TKKF),
2. Weronika Morciszek (MSP-1), 3. Martyna
Surówka (MSP-7), - chłopcy - 1. Szymon
Dudziński (MSP-6), 2. Marek Lukaszczyk
(TKKF), 3. Miłosz Marszałek (TKKF),
- rocznik 2003 - 25 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Agata Marek
(MSP-7), 2. Aleksandra Suchanek (MSP7), 3. Magdalena Ociepa (MSP-3), - chłopcy – 1. Dominik Szafarczyk (MSP-2), 2.
Patryk Zieliński (MSP-2), 3. Przemysław
Rozumek (MSP-7), - 25 metrów stylem
grzbietowym – dziewczęta – 1. Agata
Marek (MSP-7), 2. Magdalena Ociepa
(MSP-3), 3. Aleksandra Suchanek (MSP7), - chłopcy – 1. Dominik Szafarczyk
(MSP-2), 2. Jakub Sikora (MSP-2), 3.
Tymoteusz Pająk (MSP-3),
- rocznik 2002 - 50 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska
(TKKF), 2. Maja Namysłowska (MSP-2),
3. Karolina Kaleta (TKKF), - chłopcy
– 1. Damian Godula (MSP-2), 2. Mateusz
Dembia (TKKF), 3. Tomasz Gontarewicz
(MSP-2), - 50 metrów stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska
(TKKF), 2. Karolina Kaleta (TKKF), 3.
Karolina Szołtysek (TKKF), - chłopcy – 1.
Damian Godula (MSP-2), 2. Bartosz Bieniek (MSP-2), 3. Mateusz Dembia (TKKF),
- 50 metrów stylem klasycznym – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska (TKKF), 2.
Maja Namysłowska (MSP-2), 3. Karolina
Kaleta (TKKF) – chłopcy – 1. Damian Go-
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sport

dula (MSP-2), 2. Mateusz Dembia (TKKF),
3. Bartosz Bieniek (MSP-2),
- rocznik 2001 – 50 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Karolina Kaletka
(MSP-9), 2. Julia Rozkoszek (TKKF), 3.
Joanna Bismor (MSP-2), - chłopcy – 1.
Tomasz Sosna (MSP-7), 2. Szymon Pawlik
(MSP-7), 3. Oskar Kachel (TKKF), - 50
metrów stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Karolina Kaletka (MSP-9), 2.
Julia Rozkoszek (TKKF), 3. Anna Stephan
(TKKF), - chłopcy – 1. Tomasz Sosna
(MSP-7), 2. Szymon Pawlik (MSP-7), 3.
Oskar Kachel (TKKF), - 50 metrów stylem
klasycznym – dziewczęta – 1. Julia Rozkoszek (TKKF), 2. Karolina Kaletka (TKKF),
3. Joanna Bismor (MSP-2), - chłopcy – 1.
Tomasz Sosna (MSP-7), 2. Szymon Pawlik
(MSP-7), 3. Oskar Kachel (TKKF),
- rocznik 2000 – 50 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Julia Świstuń
(MSP-7), 2. Syntia Paliszewska (MSP-9),
3. Karolina Musiolik (MSP-2), - chłopcy
– 1. Dawid Szolc (MSP-9), 2. Mateusz Kamiński (MSP-7), 3. Szymon Biela (TKKF),
- 50 metrów stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Syntia Paliszewska (MSP-9),
2. Julia Świstuń (MSP-7), 3. Paulina
Żyrkowska (MSP-4), - chłopcy – 1. Mateusz Kamiński (MSP-7), 2. Dawid Szolc
(MSP-9), 3. Szymon Biela (TKKF), - 50
metrów stylem klasycznym – dziewczęta
– 1. Syntia Paliszewska (MSP-9), 2. Julia
Świstuń (MSP-7), 3. Karolina Musiolik
(MSP-2), - chłopcy – 1. Dawid Szolc (MSP9), 2. Henryk Cieślik (MSP-2), 3. Szymon
Ociepa (MSP-3).

Końcowa klasyfikacja
7. edycji Grand Prix
Knurowa przedstawia się
następująco
(najlepsza szóstka zawodników
z każdej kategorii):
- rocznik 2005 i młodsi - 25 metrów stylem dowolnym – dziewczęta - 1. Kalina
Kaleta (TKKF), 2. Alicja Powiecka (MSP9), 3. Weronika Cybulska (MSP-7), 4. Maja
Kapuśniak (TKKF), 5. Zofia Sopel (TKKF),
6. Zofia Sontag (MSP-2), - chłopcy - 1.
Jakub Kaczmarczyk (TKKF), 2. Paweł Szymura (TKKF), 3. Michał Maciaś (TKKF),
4. Dawid Pawlik (MSP-7), 5. Maksymilian
Pająk (MSP-3), 6. Mateusz Parzybut (MSP2), - 25 metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta - 1. Kalina Kaleta (TKKF),
2. Alicja Powiecka (MSP-9), 3 Anna Szolc
(MSP-9), 4. Weronika Cybulska (MSP7), 5. Nadia Szewczyk (MSP-4), 6. Maja
Kapuśniak (TKKF), - chłopcy - 1. Paweł
Szymura (TKKF), 2. Dawid Pawlik (MSP7), 3. Jakub Kaczmarczyk (TKKF), 4. Michał Maciaś (TKKF), 5. Maksymilian Pając
(MSP-3), 6. Miłosz Staniecki (TKKF),
- rocznik 2004 - 25 metrów stylem dowolnym – dziewczęta - 1. Anna Idzikowska

(TKKF), 2. Weronika Morciszek (MSP-1),
3. Martyna Surówka (MSP-7), 4. Emilia
Świstuń (MSP-7), 5. Nina Namysłowska (MSP-2), 6. Oliwia Szkółka (TKKF),
- chłopcy - 1. Miłosz Marszałek (TKKF),
2. Szymon Dudziński (MSP-6), 3. Marek
Lukaszczyk (TKKF), 4. Bartosz Ciesielski
(MSP-7), 5. Mateusz Śnieżek (TKKF), 6.
Filip Marszałek (MSP-7), - 25 metrów stylem grzbietowym – dziewczęta - 1. Anna
Idzikowska (TKKF), 2. Weronika Morciszek (MSP-1), 3. Martyna Surówka (MSP7), 4. Oliwia Szkółka (TKKF), 5. Emilia
Świstuń (MSP-7), 6. Nina Namysłowska
(MSP-2), - chłopcy - 1. Szymon Dudziński
(MSP-6), 2. Marek Lukaszczyk (TKKF),
3. Miłosz Marszałek (TKKF), 4. Bartosz
Ciesielski (MSP-7), 5. Mateusz Śnieżek
(TKKF), 6. Filip Marszałek (MSP-7),
- rocznik 2003 - 25 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Agata Marek
(MSP-7), 2. Magdalena Ociepa (MSP-3), 3.
Aleksandra Suchanek (MSP-7), 4. Małgorzata Ornowska (MSP-2), 5. Alicja Matuszek (TKKF), 6. Maja Chydzińska (TKKF),
- chłopcy – 1. Dominik Szafarczyk (MSP2), 2. Przemysław Rozumek (MSP-7), 3.
Patryk Zieliński (MSP-2), 4. Daniel Osada
(MSP-2), 5. Tymoteusz Pająk (MSP-3), 6.
Jakub Sikora (MSP-2), - 25 metrów stylem
grzbietowym – dziewczęta – 1. Magdalena Ociepa (MSP-3), 2. Agata Marek (MSP7), 3. Aleksandra Suchanek (MSP-7), 4.
Anna Wierzbicka (MSP-7), 5. Małgorzata
Ornowska (MSP-2), 6. Wiktoria Masiarek
(MSP-2), - chłopcy – 1. Dominik Szafarczyk (MSP-2), 2. Jakub Sikora (MSP-2),
3. Patryk Zieliński (MSP-2), 4. Tymoteusz
Pająk (MSP-3), 5. Przemysław Rozumek
(MSP-7), 6. Piotr Romańczuk (MSP-7),
- rocznik 2002 – dziewczęta – 1. Alicja
Idzikowska (TKKF), 2. Maja Namysłowska (MSP-2), 3. Karolina Kaleta (TKKF),
4. Karolina Szołtysek (TKKF), 5. Klaudia Siedlik (MSP-2), 6. Martyna Maciaś
(TKKF), - chłopcy – 1. Damian Godula
(MSP-2), 2. Mateusz Dembia (TKKF), 3.
Bartosz Bieniek (MSP-2), 4. Adam Gruba
(TKKF), 5. Tomasz Gontarewicz (MSP-2),
6. Marek Możdzierz (MSP-2),
- rocznik 2001 – dziewczęta – 1. Karolina Kaletka (MSP-9), 2. Anna Stephan
(TKKF), 3. Julia Rozkoszek (TKKF), 4.
Joanna Bismor (MSP-2), 5. Julia Kempa
(TKKF), - chłopcy – 1. Tomasz Sosna
(MSP-7), 2. Szymon Pawlik (MSP-7), 3.
Oskar Kachel (TKKF), 4. Karol Rzepa
(TKKF), 5. Szymon Szymura (TKKF), 6.
Jakub Witkowski (TKKF),
- rocznik 2000 – dziewczęta – 1. Julia
Świstuń (MSP-7), 2. Syntia Paliszewska
(MSP-9), 3. Karolina Musiolik (MSP-2),
4. Paulina Żyrkowska (MSP-4), - chłopcy
– 1. Dawid Szolc (MSP-9), 2. Mateusz
Kamiński (MSP-7), 3. Henr yk Cieślik
(MSP-2), 4. Szymon Biela (TKKF), 5.
Szymon Ociepa (MSP-3), 6. Maciej Brzozowski (MSP-9).
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Klasa okręgowa

Happy end

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
25 maja, godz. 15
LKS Goczałkowice Zdrój - Naprzód Żernica

4. LIGA, GRUPA II
25 maja, godz. 17
Drzewiarz Jasienica - Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
25 maja, godz. 17
Concordia Knurów – Sokół Orzech
26 maja, godz. 15
Tempo Paniówki – Czarni Pyskowice

KLASA „A”
25 maja, godz. 17
Carbo Gliwice - Gwiazda Chudów
Wilki Wilcza – Stal Zabrze
Ruch Kozłów - Naprzód Żernica
26 maja, godz. 17
Tęcza Wielowieś - Orzeł Stanica

KLASA „B” - GRUPA I
26 maja, godz. 17
Jedność II Przyszowice – Sośnica Gliwice

KLASA „B” - GRUPA II
25 maja, godz. 17
Walka Zabrze – Victoria Pilchowice
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.
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Foto: Piotr Skorupa

W sobotę swoje urodziny świętował grający
trener Concordii – Wojciech Kempa. Prezent,
jaki chciał otrzymać od
zespołu to oczy wiście
trzy punkty wywalczone
W komplecie
w meczu wyjazdowym z
z urodzinowymi
KS 94 Rachowice. Przed życzeniami Wojciech
pierwszym gwizdkiem Kempa otrzymał
sędziego wydawało się, w sobotę od swych
ż e solen i z a nt n ie ma podopiecznych
z b y t w y g ó r o w a n y c h kolejną wygraną,
oczek iwań, wsza k r y- która przybliża
wal Concordii to zespół, jego zespół
do upragnionego
który okupuje dolne reawansu do 4. ligi
jony tabeli.
Boiskowe wydarzenia zweryfikowały przedme- czy owe 1:0 wywalczone w
czowe założenia i niewiele dol icz ony m cz a sie g r y? brakowało, a solenizant wy- Wolę taki prezent, jaki domarzonego prezentu by nie stałem, czyli zwycięstwo po
otrzymał. Sytuację uratował bramce zdobytej w ostatnich
Marcin Modrzyński, który w fragmentach meczu – usłydoliczonym czasie gry dru- szeliśmy w odpowiedzi. - To
giej połowy znalazł sposób był ciężki mecz i wywalczone
na pokona nie bra m k a rz a punkty są chyba najcenniejsze
rywali. W tym miejscu war- z tych wszystkich zdobytych
to dodać, że autor jedynego na wyjeździe.
gola rozpoczął mecz na ławce
Rachowice postawiły na
rezerwowych, a na placu gry swojej połowie przysłowiowy
pojawił się po tym, jak kon- „autobus” i mimo, że posiatuzji doznał Paweł Gałach.
daliśmy optyczną przewagę,
Gol zdobyty przez Mar- trudno było stworzyć sytuacje
c i na Mo d r z y ń s k ie go d a ł bramkowe. Przeciwnik grał z
knurowianom kolejne zwy- kontry i trzeba przyznać, że
cięstwo, jego autor uczcił w mógł nas pokarać. Ostateczten sposób swój 50. ligowy nie to my wygraliśmy i po taw ystęp w Concordii, no i kim meczu na pewno jesteśmy
sprawił, że to trafienie było silniejsi psychicznie.
swego rodzaju wisienką na
Wracając do Marcina Mourodzinowym torcie Wojcie- drzyńskiego dodajmy, że w 50.
cha Kempy.
meczach strzelił dla Concordii
Solenizanta zapytaliśmy, 12. goli.
co by wybrał przed meczem:
Piotr Skorupa
łatwe zw ycięst wo np. 4:0,

Odetchnęli

WYNIKI 22. KOLEJKI :
KS 94 Rachowice - Concordia 0:1
0:1 Modrzyński 90+2’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Gałach 23’ Modrzyński, Jaroszewski, Wieliczko, Kempa,
Żyrkowski, Karwowski 90+2’
Krusiński, Kozdroń 72’ Rozumek, Spórna.
For tuna Gliwice - Tempo
Paniówki 2:1, Polonia II Bytom - Spar ta Zabrze 0:3,
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Silesia Miechowice 1:3,
Czarni Pyskowice - Górnik
II Zabrze 0:4, Sokół Orzech
- Gwarek Zabrze 0:2, ŁTS
Łabędy - Orzeł Nakło Śląskie
1:4, Orzeł Miedary - MKS
Kończyce 1:1.
1. Concordia
2. Górnik II
3. Nakło Śl.
4. Miedary
5. Fortuna
6. Gwarek
7. Silesia
8. Czarni
9. Tempo
10. Sokół
11. Łabędy
12. Kończyce
13. Rachowice
14. Sparta
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

Jedność Przyszowice przerwała serię spotkań bez zwycięstwa i strzelonej bramki. Po
czterech nieudanych próbach

wygrania meczu, w sobotę podopieczni Jakuba Musioła sięgnęli po pełną pulę, pokonując
Iskrę Pszczyna.
PiSk

WYNIKI 22. KOLEJKI
Jedność Przyszowice - Iskra Pszczyna 2:1
0:1 Piesiur 23’, 1:1 Sosna 55’, 2:1 Mnochy 78’.
Jedność: Szindler, Lokwenc, Pastor 40’ Nakonieczny, Hutka,
Szołtysek, Mnochy, Kowalski 69’ Wiercioch, Hajok 83’ Frankowski, Kowalewski, Petzelt 61’ Waniek, Sosna.
Forteca Świerklany - GKS II Katowice 2:0, Polonia Marklowice
- MRKS Czechowice-Dziedzice 4:2, Unia Racibórz - GTS Bojszowy 2:1, KS Wisła - Czarni Góral Żywiec 3:0, GKS Jastrzębie
- Rekord Bielsko-Biała 1:0, Nadwiślan Góra - Drzewiarz Jasienica 3:0, Gwarek Ornontowice - AKS Mikołów 4:3.

Uczniowie ZSZ
nr 2 w finale
Uczniowie-piłkarze Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w
Knurowie wygrali turniej półfinałowy Śląskiej Licealiady 2013.
Tym samym wywalczyli awans
do finału, w którym zmierzą się
cztery najlepsze szkoły naszego
województwa.
W pierwszym spotkaniu
knurowianie pokonali 4:1 rówieśników z Piekar Śląskich.
Kolejnym rywalem byli uczniowie z Rudy Śląskiej, a o awansie
knurowian decydowały rzuty
karne, bowiem po regulaminowym czasie gry był remis 2:2 (w

48
46
43
42
41
38
37
33
28
27
26
24
21
20
19
2

III liga
kobiet

karnych 2:1 dla ZSZ nr 2).
Turniej odbył się na knurowskim „Orliku”, a drużynę
ZSZ nr 2 reprezentowali: Mateusz Widera, Dominik Jabłoński, Miron Michniewski,
Dariusz Link, Przemysław Bara,
Przemysław Wajda, Mateusz
Bednorz, Szymon Bartyzel i
Artur Rzepka. Zespół prowadził
Sebastian Wickowski.
To już drugi awans do finału knurowskich uczniów. W
2011 roku nasza drużyna zajęła
drugie miejsce, ustępując Akademii Piłkarskiej z Żywca.

WYNIKI 16. KOLEJKI
Tygryski Świętochłowice LKS Goczałkowice Zdrój 1:2,
KKS II Zabrze - Polonia Tychy
2:0, Naprzód Żernica - Czarni
II Sosnowiec 2:1, Piast Leszczyny - Jaskółki Chorzów 0:3
(vo), UKS Gamów - pauza.
1. Tygryski
2. Goczałkowice
3. Naprzód
4. Polonia
5. Zabrze II
6. Jaskółki
7. Czarni II
8. Gamów
9. Piast
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WYNIKI 24. KOLEJKI:

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 14 MAJA:
1. Ginter Fabian
2. Wojciech Napierała
3. Jacek Zacher
4. Janusz Nowak
5. Willibald Morgalla
6. Adam Kolenda
7. Zbigniew Ciszewski
8. Bernard Wróbel
9. Tadeusz Kamczyk
10. Alfred Wagner

- 2.363 pkt
- 2.189 pkt
- 2.130 pkt
- 1.967 pkt
- 1.961 pkt
- 1.831 pkt
- 1.790 pkt
- 1.765 pkt
- 1.751 pkt
- 1.719 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Wojciech Napierała
2. Stefan Dylus
3. Jacek Zacher
4. Michał Fojt
5. Zdzisław Mral
6. Jerzy Pluta
7. Alfred Wagner
8. Kazimierz Fąfara
9. Jerzy Makselon
10. Ginter Fabian

1. Nadwiślan
2. Jastrzębie
3. Rekord
4. Wisła
5. Czarni Góral
6. Forteca
7. Jedność
8. Iskra
9. GKS II
10. Drzewiarz
11. Unia
12. Gwarek
13. Polonia
14. Mikołów
15. Bojszowy
16. MRKS

- 22.996 pkt
- 22.969 pkt
- 22.337 pkt
- 21.785 pkt
- 21.758 pkt
- 21.732 pkt
- 21.524 pkt
- 21.150 pkt
- 20.828 pkt
- 20.825 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 28 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Społem Zabrze - Orzeł Stanica 2:0, Wilki Wilcza - Naprzód
Żernica 5:1, Przyszłość II Ciochowice - Amator Rudziniec
7:0, Orły Bojszów - Gwiazda
Chudów 3:1, Start Kleszczów
- MKS Zaborze 1:3, Carbo
Gliwice - Stal Zabrze 4:1,
Zamkowiec Toszek - Zryw
Radonia 0:1, Tęcza Wielowieś - Ruch Kozłów 4:0.

Klasa B
WYNIKI 18. KOLEJKI
- GRUPA I:
Start Przezchlebie - Orzeł
Paczyna (obustronny walkower), MKS II Kończyce Olimpia Pławniowice 0:3 (vo),
KS Bojków - Naprzód Świbie
2:2, Jedność II Przyszowice
- Leśnik Łącza 9:0 (zakończony po pierwszej połowie),
Sośnica Gliwice - Pogoń
Ziemięcice 2:1, Sokół Łany
Wielkie - Piast Pawłów 6:0.

WYNIKI 18. KOLEJKI
- GRUPA II:
Młodość Rudno - Walka Zabrze 4:1, Korona Bargłówka
- UKS Biskupice 2:1, LKS 45
Bujaków - Tempo II Paniówki
3:0 (vo), Quo Vadis Makoszowy - Naprzód Łubie 7:0, Drama
Kamieniec - Kłodnica Gliwice
6:2, Concordia II Knurów - Victoria Pilchowice 0:3 (vo).

WYNIKI 25. KOLEJKI:
Orzeł Stanica - Ruch Kozłów
2:3, Start Kleszczów - Wilki
Wilcza 0:1, Amator Rudziniec
- Carbo Gliwice 3:5, Zryw Radonia - Orły Bojszów 0:2, Stal
Zabrze - MKS Zaborze 3:1,
Naprzód Żernica - Społem
Zabrze 1:0, Gwiazda Chudów
- Przyszłość II Ciochowice
0:1, Zamkowiec Toszek - Tęcza Wielowieś 1:3.
1. Tęcza
2. Wilki
3. Zryw
4. Zaborze
5. Ruch
6. Społem
7. Orzeł
8. Orły
9. Naprzód
10. Carbo
11. Gwiazda
12. Przyszłość II
13. Zamkowiec
14. Stal
15. Amator
16. Start
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Bokserskie środowisko uczciło
przed kilkunastoma dniami pamięć
po Robercie Kopytku, który kibicom
znany był przede wszystkim z występów w barwach Energetyka i Victorii
Jaworzno. Po zakończeniu kariery
Robert Kopytek zajął się szkoleniem
dzieci i młodzieży oraz toczył nierówną walkę z chorobą nowotworową. Ten
najważniejszy pojedynek przegrał, ale
wciąż żyje w pamięci działaczy, trenerów i zawodników. Między innymi
dzięki turniejowi, który od kilku lat
organizowany jest w Jaworznie. W
tym roku ów turniej zakończył się
kolejną tragedią, bowiem w nocy
pomiędzy jednym a kolejnym dniem
turnieju zmarł 38-letni Paweł Podlas,
który na Śląsk przyjechał w roli trenera zawodników Zagłębia Konin. W
tych tragicznych okolicznościach w
ringu wystąpili m.in. reprezentanci
Gardy Gierałtowice. - Do Jaworzna
przyjechały naprawdę mocne ekipy,
które wystawiły najlepszych swoich
zawodników – relacjonuje Adam
Spiecha, trener Gardy. - Turniej z roku
na rok staje się coraz mocniejszy czego
dowodem jest liczba zawodników w
poszczególnych kategoriach wagowych.
W niektórych wagach startowało po
13-15 pięściarzy.
Klub z Gierałtowic reprezentowało czterech zawodników. W kategorii
wiekowej junior byli to: Łukasz Duda
(waga półśrednia - 69 kg), Dawid Tomiczek (waga średnia - 75 kg), Bartłomiej Telinga (waga półciężka - 81 kg)
i Mateusz Rumin (waga superciężka

- +91 kg). Wszyscy dotarli do finałów,
jednak nikt nie wygrał swej kategorii
wagowej (Duda, Tomiczek i Telinga
musieli uznać wyższość rywali, natomiast Rumin nie został dopuszczony
do walki z powodu kontuzji).
- Z wyniku jestem bardzo zadowolony, bo z tak mocno obsadzonego
turnieju wróciliśmy z czterema medalami – kontynuuje szkoleniowiec
Gardy. - Ponadto cieszy mnie fakt, że
udało nam się wprowadzić wszystkich czterech pięściarzy do finału.
W decydujących walkach zawodnicy stanęli na wysokości zadania,
walczyli najlepiej, jak umieli, ale mieli
mocnych przeciwników. Werdykty
były słuszne, a lekki niedosyt pozostał
po tym, jak Mateusz Rumin nie mógł
wystąpić w finale wagi superciężkiej.
Mogliśmy w niej odnieść zwycięstwo,
bo nasz zawodnik miał walczyć z
Kantorowiczem, którego pokonał w
finale Mistrzostw Śląska w Gliwicach.
Zdrowie jest jednak najważniejsze,
dlatego trzeba się cieszyć z tego, co
udało się wywalczyć.
Drużynowo zajęliśmy bardzo
wysokie - piąte miejsce i wraz z
działaczami oraz zawodnikami
dziękuję wszystkim sponsorom,
którzy wspomogli nasz klub. Dzięki
ich ofiarności możemy brać udział
w turniejach i zdobywać kolejne
doświadczenia i sukcesy.
W Jaworznie w ystąpiło 122
zawodników z 37 klubów z Polski,
Ukrainy, Czech oraz Irlandii.
PiSk

Mamy trzech
olimpijczyków
Po turnieju eliminacyjnym do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, jaki odbył się w Krakowie, BKS
Concordia ma w swych szeregach
trzech pięściarzy, którzy zapewnili
sobie awans do tej prestiżowej imprezy. Gospodarzem OOM będzie Łódź,
natomiast Knurów reprezentować
tam będą: Daniel Sierotowicz (waga
piórkowa), Sebastian Szkatuła (waga
lekka) i Wojciech Czarkowski (waga
półciężka).
Sierotowicz stoczył pod Wawelem
jedną walkę, zwyciężając Kamila Bugajskiego (Tychy). Dwa razy do ringu
musiał wchodzić Szkatuła, który pokonał na punkty Jakuba Pchonaka (Nowa
Huta) i Patryka Domińczyka (Brzesko).
Styl walki zaprezentowany przez Sebastiana Szkatułę pozwolił mu sięgnąć
nie tylko po awans, ale i tytuł najlepszego zawodnika turnieju (w nagrodę

Foto: Organizatorzy

Śmierć trenera
w czasie turnieju

Rekord przy szachownicach

Rekordowa liczba uczestników
– 56 – wzięła udział w V edycji turnieju szachowego o puchar księdza
dziekana dekanatu knurowskiego.
Turniej odbył się w ramach święta
metropolitalnego rodziny, a szachiści
rywalizowali w salkach przy parafii
pw. Świętych Cyryla i Metodego w
Knurowie.
- Turniejowi towarzyszyła wspaniała atmosfera – relacjonuje Marian
Gruszka, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii
pw. Świętych Cyryla i Metodego w
Knurowie. – W wolnych chwilach
najmłodsi bawili się na farskim ogrodzie. Był i poczęstunek, dyskusje przy
dobrze zaparzonej kawie.
Słowa wdzięczności należą się ks.
dziekanowi Januszowi Kwapiszewskiemu oraz ks. proboszczowi Andrzejowi
Wieczorkowi za wspieranie inicjatywy.
Dodać należy też, że turniej znakomicie
prowadził sędzia Ryszard Nowak.
Wyniki (najlepsza trójka + miejsca knurowian):
- zawodowcy – 1. Błażej Olchówko (Zabrze) – 5,5 pkt, 2. Jan Skutela

(Hołdunów) – 4,5 pkt, 3. Kazimierz
Drabiniok (Rybnik) – 4,5 pkt, miejsca
knurowian: 14. Andrzej Reszka – 2
pkt, 16. Jarosław Ślusarczyk – 2 pkt,
- amatorzy – 1. Grzegorz Warchoł (Ornontowice) – 5 pkt, 2. Bogdan Dudek (Hołdunów) – 5 pkt, 3.
Tomasz Kołakowski (Hołdunów)
– 4,5 pkt, miejsca knurowian: 9. Dawid Nowak – 4 pkt, 13. Eryk Nowak
– 3,5 pkt, 14. Henryk Mikosz – 3 pkt,
18. Michał Borsuk – 3 pkt, 19. Konrad
Warmusz – 2 pkt, 20. Karol Istel – 2
pkt, 25. Michał Koczy – 2 pkt, 26.
Grzegorz Nowak – 1 pkt, 27. Adam
Musiał – 1 pkt,
- dzieci do lat 10 – 1. Martin Oleś
(Rybnik) – 5,5 pkt, 2. Irena Hertlein
(Chorzów) – 5 pkt, 3. Daniel Trybuś
(Kuźnia Ligocka) – 4,5 pkt,
Klasyfikacja drużynowa:
1. Parafia Chrystusa Króla w
Hołdunowie – 18 pkt, 2. Parafia
świętej Jadwigi w Rybniku - 14,5
pkt, 3. Parafia Jana Chrzciciela w
Zabrzu – 13 pkt, 4. Parafia Matki
Boskiej Królowej Aniołów w Tychach
- 12,5 pkt, 5. Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej w Knurowie - 11
pkt, 6. Parafia świętego Mikołaja
w Kędzierzynie-Koźlu - 9,5 pkt, 7.
Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej
w Gierałtowicach – 6 pkt, 8. Parafia
świętych Cyryla i Metodego w Knurowie - 5,5 pkt.
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otrzymał weekendowe zaproszenie do
jednego z krakowskich hoteli).
Najłatwiej awans wywalczył Czarkowski, który ze względu na brak
przeciwnika nie musiał walczyć.
W krakowskich eliminacjach wystąpiło pięciu zawodników Concordii,
a to oznacza, że awansu nie wywalczyli: Jakub Kuzak i Piotr Winkler.
Trenerski duet z Knurowa – Bogdan Wyrzychowski Bogdan Danielak
- nie krył zadowolenia z występu
swoich podopiecznych. Dorobek
Concordii to przecież trzech zawodników wprowadzonych do finałowego turnieju Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i pierwsze miejsce w
klasyfikacji drużynowej wywalczone
w czasie turnieju eliminacyjnego
w Krakowie (drugie miejsce zajęło
Brzesko, a trzecie Jaworzno).

PiSk
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