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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Buzek wygrał w cuglach

Buzek, Piecha, Korwin-Mikke – tak wygląda regionalne
„podium” z politykami, którzy startowali do Parlamentu
Europejskiego. Niespodzianką jest dopiero czwarte miejsce
Krystyny Szumilas, do niedawna minister edukacji narodowej
Jerzy Buzek (PO) wygrał zdecydowanie głosowanie wyborców w
Knurowie oraz gminach Gierałtowice i Pilchowice. Drugie miejsce zajął
Bolesław Piecha (PiS), a trzecie Ja-

nusz Korwin-Mikke (Nowa Prawica).
Cała trójka znajdzie się w europarlamencie. Mandat europosła
w naszym regionie uzyskali też Jan
Olbrycht (PO), Marek Plura (PO),

Szuka domu
Kubuś to mieszanka
owczarka i husky’ego. Ma
około 4 lat. Niestety, w
dramatycznych okolicznościach stracił dom. Szuka
teraz nowego.
Pies jest kontaktowy,
spokojny, łagodny i ufny.
Bez problemu pozwala
prowadzać się na smyczy.
Jest idealnym towarzyszem spacerów i zabaw.
Jego tymczasowi opiekunowie zapewniają, że jest
wiernym i oddanym kompanem,
ale zastrzegają, że pies nie nadaje
się do mieszkania w kojcu lub pilnowania posesji.
- To pies rodzinny! - zapewniają.

Zainteresowani adopcją Kubusia proszeni są o kontakt pod
numerem: 532 608 314.
/g/

Czyja to kotka?

Buba, bo tak nazwali ją urzędnicy
z knurowskiego ratusza, pojawiła
się na ul. Niepodległości w ubiegłym tygodniu. Wygrzewała się na
pniu orzecha, później łasiła się do
kierowców z pobliskiego parkingu.
Spodobało jej się otoczenie ratusza.
Wiele wskazuje, że kotka jest udomowiona. Ma na szyi czerwoną obróżkę
przeciwko pchłom. Jest bardzo zadbana. Kiedy przyjechali pracownicy
rybnickiego schroniska, sama weszła
do nosidła.
Na szczęście nie zagrzała tam
miejsca zbyt długo. Dzięki urzędnikom kotka wróciła na plac za
ratuszem. Wszyscy mają nadzieję, że
znajdzie się właściciel Buby lub ktoś,
kto ją przygarnie.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt pod numerem tel. 32 339
22 20.

Jadwiga Wiśniewska (PiS) i Adam
Gierek (SLD-UP).
Niespodzianką in minus w regionie jest „niewybieralna” ilość głosów
zebrana przez Krystynę Szumilas
(PO) i Bogdana Marcinkiewicza (PO),
kolejne – trzecie – niepowodzenie
Izabeli Kloc (PiS). Słaby wynik ugrupowania przełożył się na nieudane
podejście do europarlamentu przez
Kazimierza Kutza (Europa Plus Twój
Ruch), Marka Migalskiego (Polska
Razem), a także Tomasza Adamka i
Tadeusza Cymańskiego (obydwaj z
Solidarnej Polski).
W Knurowie frekwencja wyborcza wyniosła 21,45 proc. Najwięcej
głosów zebrała PO (39,93 proc.), wygrywając przed PiS (28,24 proc.) oraz
SLD-UP (8,5 proc.) i Nową Prawicą
(8,36 proc.). Pozostałe ugrupowania
nie przekroczyły pięcioprocentowego
progu.
W gminie Gierałtowice do urn
poszło 25,9 proc. uprawnionych do
głosowania. Tutaj PO otrzymała
43,43 proc. głosów, drugie PiS – 30,6
proc., trzecia Nowa Prawica – 8,73
proc. Kolejne w tym zestawieniu
ugrupowania dzieliły pojedyncze
głosy – Polska Razem uzyskała 4,1
proc., Solidarna Polska – 3,93 proc.,
a SLD-UP – 3,84 proc.
W gminie Pilchowice frekwencja
była nieco niższa – 22 proc. Zwyciężyła PO (44,94 proc.) przed PiS
(23,17 proc.), Nową Prawicą (7,2
proc.), SLD-UP (5,64 proc.), PSL (5,32
proc.), Polską Razem (4,7 proc.) oraz
Solidarną Polską i Europą Plus Twój
Ruch (po 3,76 proc.).

W Powiecie Gliwickim do urn
poszedł co piąty wyborca (20,43
proc.). Głosujący najczęściej wybierali PO (43,78 proc.), PiS (25,25
proc.), Nową Prawicę (8,43 proc.)
i SLD-UP (6,62 proc.). Pozostałe
ugrupowania nie przekroczyły pięcioprocentowego progu. Najwyższą
frekwencję odnotowano w gminie
Gierałtowice (25,9 proc.), najniższą w
gminie Wielowieś (13,7 proc.).
W skali województwa frekwencja
wyniosła 23,75 proc. W powiecie
Bielsko-Biała zagłosował prawie co
trzeci uprawniony (32,01 proc.), podobnie w katowickim (31,12 proc.).
Na drugim biegunie był powiat kłobucki (16,15 proc.). W naszym województwie PO otrzymała 39,82 proc.
głosów, PiS – 27,67 proc., SLD-UP
– 9,39 proc., Nowa Prawica – 8,68
proc. I to właśnie przedstawiciele
tych czterech ugrupowań będą reprezentować nasz region w Parlamencie
Europejskim.
/bw/

Najwięcej głosów zdobyli:
1. Jerzy Buzek (PO) – 1843
2. Bolesław Piecha (PiS) – 1145
3. Janusz Korwin-Mikke (Nowa
Prawica) – 487
4. Krystyna Szumilas – 378
5. Adam Gierek (SLD-UP) - 311

KNURÓW

Pił

i jechał

W ubieg ł piątek, 23 maja
policjanci z gliwickiej drogówki
zatrzymali 65-letniego mieszkańca Żor. Mężczyzna nie dość,
że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu – miał ponad 2
promile alkoholu w organizmie,
to doprowadził do kolizji samochodowej.
- K i e ro wc a n i e z a c h o wa ł
bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na
tył volkswagena – informuje komisarz Marek Słomski, rzecznik
prasowy KMP w Gliwicach.
Na szczęście w zdarzeniu,
do którego doszło na u l. Michalskiego w Knurowie, nikt nie
ucierpiał. Dalsze postępowanie
w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze policji w Gliwicach.
DC

podziękowanie

Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie

Jacka Roberta
GRZYBOWSKIEGO
śp.

składają
Rodzice, brat z rodziną i pozostali
członkowie rodziny
informacja własna wydawcy

KNURÓW

W sprawie
deputatu

5 czerwca (czwartek) o godz.
16.00 w klubie Gama odbędzie się
spotkanie z górniczymi emerytami,
którzy przystąpili do pozwu zbiorowego przeciwko Kompanii Węglowej
o uszczuplony deputat węglowy.
- Za nami pięć pierwszych rozpraw
- informuje inicjator akcji, Franciszek
Szafarz. - Na spotkanie zaprosiliśmy
mecenasa, reprezentującego nasze
interesy, który odpowie na pytania
wszystkich zainteresowanych.
/g/

ogłoszenie

/g/
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Czy ogień miał zatrzeć ślady przestępstwa
- takie pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi

KNURÓW. TRAGEDIA PRZY UL. JANTY
– NIESZCZĘŚLIWY ZBIEG OKOLICZNOŚCI
CZY BANDYCKIE DZIEŁO...

Jak zginęła
pani Maria?

86-letnią panią Marię znaleziono
martwą w płonącym domu przy
ul. Janty. Choć prokuratora odmawia
komentarza, coraz więcej przesłanek
wskazuje na to, że knurowianka mogła
paść ofiarą bandyckiej chciwości

Niewiele wiadomo o ostatnich godzinach życia pani Marii.
Była noc z 17 na 18 maja. Sąsiedzi
mocno spali. Mówią, że nic nie
słyszeli ani nikogo nie widzieli.
Loka l pod mieszkaniem pani
Marii tej nocy był pusty. Kobieta
go zamieszkująca miała w pracy
nocną zmianę. Pożar zauważono
około godz. 2. Dym buchał przez
dach. Za rz ąd zono ewa kuację
mieszkańców okolicznych domów. Z ogniem walczyło kilka
zastępów strażaków.
Początkowo wydawało się, że
pożar to przypadkowe nieszczęście. Ale czy tak jest na pewno?
Nieoficjalnie udało nam się
ustalić, że z mieszkania k nurow ia n k i zni k nę ł y wsz yst k ie
oszczędności. Pani Maria z niewielkiej emer y tur y odk ładała
pieniądze na pogrzeb. Nie było
też alkoholu, który knurowianka
trzymała na wyjątkowe okazje. Otwarte za to były drzwi wejściowe,
choć 86-latka zawsze pamiętała
o ich zamknięciu. Pilnowała tego
bardzo skrupulatnie, nieraz kilkakrotnie upewniając się, czy jest
bezpieczna.
Jak wyjaśnić te okoliczności?
Policja i Prokuratora Rejonowa
konsekwentnie odmawiają komentarza tłumacząc się dobrem
śledztwa. Prowadzone dochodzenie odbywa się „w sprawie”, a nie
„przeciwko” komuś. Wciąż zbierane są dowody.
Pani Maria zginęła we własnym domu. Wyniki sekcji zwłok
wskażą, czy jeszcze żyła w momencie, kiedy wybuchł pożar.
Zdaniem sąsiadów dom musiał
być wcześniej obserwowany.

− Ktoś wiedział, że akurat tej
nocy budynek będzie pusty. Ktoś
musiał wiedzieć o oszczędnościach –
mówi nam jeden z mieszkańców.

Foto: Sebastian Baron/www.facebook.com/Gliwice112
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Ustalenie okoliczności sprawy
będzie bardzo trudne. Sporo śladów zniszczył ogień. Tu pojawia
się kolejne, bardzo ważne, pytanie:
czy pożar był wynikiem nieszczęśliwego splotu okoliczności (np.
zwarcia)? Są tacy, którzy podejrzewają, że sprawcy podłożyli ogień, by
zatrzeć ślady swojego bandyckiego
działania.
− Jeżeli takie podejrzenia się
potwierdzą, to nikt tu nie będzie już
spał spokojnie − dodaje sąsiadka.
− To mogło przytrafić się każdemu.
Pani Maria była spokojną starszą panią. Żyła samotnie. Jesień
życia oddała modlitwie. Codziennie
rano sąsiedzi obserwowali jak wolnym krokiem idzie w stronę kościoła
Cyryla i Metodego. Często siadywała pod oknem z różańcem w dłoni.
Może modliła się o dobrą śmierć...
Policja i prokuratura robią
wszystko, aby wyjaśnić, co wydarzyło się tej feralnej nocy na ul. Janty.
Na efekty ich pracy przyjdzie trochę
poczekać.
jb

KNURÓW

Kto widział
Czesława
Krawniaka?
Funkcjonariusze
knurowskiego
komisariatu
policji poszukują
zaginionego od
dwóch tygodni
Czesława Krawniaka
Mężczyzna ma 54 lata. Knurowianin po raz ostatni był widziany w
środę, 14 maja. Od tego momentu nie
kontaktował się z rodziną.
W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji o miejscu

Gdzie oni są?

Komisariat Policji w Knurowie
poszukuje Grzegorza Śliwińskiego
i Adama Nowarę, za którymi sąd
i prokuratura w Gliwicach wydały
listy gończe

Grzegorz Śliwiński

11 czerwca 2013 roku Sąd
Rejonowy w Gliwicach wydał
list gończy za Grzegorzem
Śliwińskim (sygnatura akt
III K 634/11). Mężczyzna jest
poszukiwany z mocy art. 178a
§ 1 kodeksu karnego: - Kto,
znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny
w ruchu lądowym, wodnym
lub powietrznym, podlega
grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
Grzegorz Śliwiński mieszkał ostatnio przy u. Kosmonautów 12D/13.
Adam Nowara ścigany jest
na podstawie listu gończego
wydanego przez Prokuraturę
Rejonową Gliwice-Zachód
(sygnatura akt 2Ds-1631/08
z dnia 11 lutego 2009 roku).
Knurowianin jest oskarżony
z art. 291 § 1 kodeksu karnego: - Kto rzecz uzyskaną za
pomocą czynu zabronionego

Adam Nowara

nabywa lub pomaga do jej
zbycia albo tę rzecz przyjmuje
lub pomaga do jej ukrycia,
podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do
lat 5.
Ostatnie znane miejsce
zamieszkania mężczyzny to ul.
Słoniny 25/2.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien zawiadomić najbliższą
jednostkę policji. Za ukrywanie ich lub pomoc w ucieczce
grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
Policja g wa ra ntuje i nformatorom anonimowość.
Wszelkie informacje mogące
przyczynić się do ustalenia
miejsca pobytu poszukiwanych, bądź ich zatrzymania,
należy kierować pod numery
telefonu: 32 337 25 37, 32 337
25 38, 32 337 25 00, 997 lub
112, ewentualnie na adres:
knurow@gliwice.ka.policja.
gov.pl.
DC

reklama

pobytu zaginionego policja prosi o
kontakt pod nr. tel.: 32 337 25 37, 32
337 25 38, 32 337 25 00, 997, 112 lub
elektronicznie: knurow@gliwice.
ka.policja.gov.pl.
DC

reklama
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Odkąd zmieniły się kryteria naboru, żadna z kandydatek do
knurowskiej Straży Miejskiej nie przeszła testów sprawnościowych.
Do czasu. Maria Kuczera testy zdała bez problemu wygrywając
z rywalami-mężczyznami. I to ona niebawem będzie dbać
o bezpieczeństwo knurowian

KNURÓW. ZŁODZIEJE OKRADLI PUSTOSTAN
PRZY UL. DWORCOWEJ

Nikt nic
nie widział

KNURÓW. NOWA STRAŻNICZKA MIEJSKA

Służba z zielonym
pasem... karate

Foto: arch. MZGLiA

Zuchwalstwo złodziei nie przestaje
zaskakiwać. Tym razem okradli
mieszkanie przy ul. Dworcowej,
z którego wcześniej komornik
eksmitował najemcę

Po kaloryferze
zostały tylko
złączki
Jak zdemontować i wynieść
okazały piec nie zwracając uwagi
sąsiadów? Kto zna odpowiedź,
zapewne wie, gdzie i ten piec...

4

W historii knurowskiej
Straży Miejskiej na stanowisku strażnika pracowało pięć
pań. Dlaczego tak mało?
– Żadna z kandydujących
do tej pory pań nie poradziła
sobie z testami sprawnościowymi – tłumaczy komendant
Andrzej Daroń.
Maria Kuczera zdała testy
śpiewająco. I ku zaskoczeniu
panów, z którymi rywalizowało, była najlepsza.
– Nawet instruktor prowadzący szkolenia był zdziwiony
wysokim wynikiem pani Marii
– mówi komendant Daroń.
Maria Kuczera - strażniczka
Nowa miejska strażniczka sympatyczna, ale nie da sobie
mieszka w Kotulinie. Od 8 lat w kaszę dmuchać...
intensywnie ćwiczy karate.
same zadania. Nie ma taryfy ulgowej.
Ma zielony pas.
– Funkcjonariusz nawet w obliczu
– Karate jest przydatne w życiu.
Czuję się bezpieczniej wiedząc, że pora- zagrożenia zdrowia i życia ma obodzę sobie w sytuacji zagrożenia. Zresztą wiązek podjąć interwencję – tłumaczy
lubię adrenalinę – śmieje się kotuli- komendant.
Na razie „zatrzymani” bardzo
nianka. – Sztuki walki uczą pokory,
podejścia do życia i hartują charakter. pozytywnie reagują na kotuliniankę.
Pomysł, aby dostać się do Straży Pani Maria czuje się rodzynkiem. Jest
Miejskiej, pojawił się po studiach jedyną kobietą w SM.
Tekst i foto:
– Koledzy się mną opiekują
z zarządzania kryzysowego.
Justyna Bajko
– To był przypadek. Jak każdy – śmieje się nowa strażniczka.
młody człowiek szukałam pracy. Gdy
trafiłam na ofertę pracy w SM, pomyślałam, że spróbuję – wspomina.
Jednostki Straży Miejskiej w Knurowie i Zawierciu zostały wyróżnione przez
Szkolenie specjalistyczne trwało
wojewodę śląskiego i Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podczas
Wojewódzkiego Zjazdu Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
miesiąc. Kolejny miesiąc to prakW ocenie wojewody i komendanta te dwie jednostki wyróżniły się na tle
tyki w jednostce macierzystej, czyli
podobnych formacji w województwie śląskim. Podkreślono kompetencje i
w Knurowie. Cyk l przygotowań
umiejętności funkcjonariuszy, efekty ich pracy oraz współdziałanie z innymi
służbami, zwłaszcza z Policją.
zakończył egzamin. Pani Maria ka- Straż Miejska ma do spełnienia bardzo potrzebną, ale – nie da się ukryć – dość
rierę w Straży Miejskiej rozpocznie
niewdzięczną rolę. Mamy tego świadomość – mówi komendant SM w Knurowie
od stopnia aplikanta. NajprawdoAndrzej Daroń. – Strażnicy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, ale też niepodobniej będzie patrolować teren
raz i odpowiednie podejście, także takt. Nasza działalność nie jest może zbyt
widowiskowa (bo i nie o to chodzi), ale na pewno potrzebna. Opinia władz woSzczygłowic. W SM panuje równojewódzkich i Policji jest miłym potwierdzeniem naszej społecznej przydatności.
uprawnienie. Niezależnie od płci
/bw/
strażnicy mają do zrealizowania takie

Pochwały dla Straży Miejskiej

Foto: arch. MZGLiA

Inspektorzy z Miejskiego Zespołu Gospoda rk i Loka lowej i
Administracji potwierdzają, że z
najemcą nie mieli nigdy większych
problemów. Z czasem mężczyzna
pogubił się i doprowadził do zadłużenia mieszkania.
10 kwietnia musiał opuścić lokal
przy ul. Dworcowej. Nie stawiał
oporów. Nie zgodził się na pójście
do noclegowni, mimo że taką ofertę
przedstawili mu pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Miesiąc później mieszkanie
odwiedzili inspektorzy MZGLiA,
aby sprawdzić jego stan techniczny.
Najpierw ich uwagę zwróciła wybita
szyba w oknie wychodzącym na
ogródek, a później brak grzejników.
- Ktoś je zdemontował i ukradł
- mówi pracownik MZGLiA. - Nie
wiem, jakie to były grzejniki, ponieważ lokator wymienił je bez naszej
zgody i ich nie zalegalizował.

Praca w Straży wymaga nie tylko
siły fizycznej, ale przede wszystkim
odporności psychicznej. To ciągłe
zmaganie się z niewiadomym niebezpieczeństwem.
– Nie czuję strachu. To moja rodzina boi się o mnie bardziej niż ja o
siebie – mówi strażniczka. – Gdyby
człowiek się bał, nie mógłby wyjść na
ulicę. Nie mogę ciągle myśleć
o tym, że za rogiem coś może
mi się stać, że ktoś będzie
agresywny
Mąż pani Marii nie był
szczęśliwy z nowej pracy
żony. Obawia się o jej bezpieczeństwo.
– Próbował mnie namówić do zmiany zdania, ale
mimo wszystko mam jego
wsparcie – tłumaczy.
Komendant Daroń podkreśla, że kobiety w Straży
Miejskiej są potrzebne i mają
wyjątkową rolę do spełnienia.
- Przede wszystkim łagodzą obyczaje, gdyż pouczani
przez nie panowie inaczej,
czyli kulturalniej, się odnoszą
- zaznacza Andrzej Daroń.
- Chociaż biorąc pod uwagę doświadczenie innych strażniczek miejskich,
różnie z tym bywa...
Maria Kuczera od końca maja rusza strzec porządku w knurowskich
dzielnicach. I choć nie przypomina
herosa, a raczej przyjazną blondynkę,
lepiej z nią nie zadzierać.

Administratorka dopowiada,
że nawet, gdyby chciał je zabrać w
czasie eksmisji, byłoby to niemożliwe. - Chyba że na miejsce wróciłyby
te, które wcześniej zdemontował bez
naszej zgody.
To nie jedyne straty, jakie pracownicy MZGLiA odkryli w czasie
kontroli.
Gdy zeszli do piwnicy, ich
oczom ukazał się betonowy postument na którym stał kiedyś piec.
Administratorka zgłosiła kradzież Policji. Próbowała też rozpytać sąsiadów, czy nie widzieli
nikogo podejrzanego, kręcącego się
w pobliżu mieszkania. Tradycyjnie
nikt nic nie widział, ani też nie słyszał. Dziwne, jeśli wziąć pod uwagę
gabaryty skradzionego pieca.
MZGLiA szacuje straty. Aby
uchronić mieszkanie przed kolejnymi kradzieżami, pracownicy zabili
deskami wybite okno.
/pg/

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Wąskie te drzwi

- Mam dwie sprawy. Pierwsza dotyczy
drzwi wejściowych do budynku przy ul.
Łokietka 7. Moim zdaniem są za wąskie,
na pewno nie mają 80 cm. To nieraz
sprawia nam problemy. Zwłaszcza, gdy
jest potrzeba wniesienia lub zniesienia
mebli. Co gorsza, to też problem dla
służb medycznych. Pewnego razu trzeba było chorego na krześle wynosić, bo
się nosze nie mieściły.
Druga kwestia to ankieta ze spółdzielni dotycząca sposobu rozliczania się
za ciepło. Mnie się ona nie podoba.
Nie ma żadnej pieczątki, nawet nie
wygląda na formalny dokument. W
ogóle to pytanie to dla mnie wybieg,
by niektórzy płacili więcej. Zwłaszcza,
gdy zrobią to ryczałtem. A przede
wszystkim po co grzać, gdy w mieszkaniu jest 17-18 stopni?
Zbigniew Grutzmacher

Fałdy zostały

- Drogowcy łatają dziury w jezdniach.
Niedawno naprawiali ul. Lignozy. I OK,

32 332 63 77

ale zapomnieli o fałdach, w jakie układa się nawierzchnia jakieś 100 metrów
od dojazdu do ul. Zwycięstwa. Tam
przydałyby się poważniejsze roboty,
a nie taka kosmetyka.
Janusz ze Szczygłowic

Gdzie kupić
flagę?

- Jeden z mieszkańców zapytał mnie:
- Gdzie kupić flagę Knurowa? Bo, jak
tłumaczy, czuje sentyment do swojego miasta i chciałby to podkreślić w
czasie Dni Knurowa. Przyznam się, że
też nie bardzo wiem, gdzie to uczynić.
Ale pytanie jest jak najbardziej na
miejscu. Co prawda, jak się dowiedziałem w Urzędzie Miasta, magistrat
dysponuje flagą, korzysta z niej bądź
– jeśli jest taka potrzeba – wypożycza, jednak widać te potrzeby mogą
być większe i to nie wystarczy. Może
redakcja zrobi rozeznanie, czy i ewentualnie gdzie można zaopatrzyć się
w ten symbol naszej małej ojczyzny.
Jan Furgoł

Wiecznie
zielone klomby?

- Podoba mi się mozaika z kwiatów
przed urzędem przy ul. Ogana. Efektowna, to fakt. Może powielić pomysł
i w kilku innych miejscach w mieście
zrobić podobne i ładne zakątki. Wiem,
wiem, to koszty, bo na klomb składają
się głównie kwiaty jednoroczne. Ale
przecież są fachowcy od botaniki, którzy pewnie znają rośliny, które dałyby
się skomponować w fajną układankę
raz na zawsze. Choćby z iglaków. Te
mają różne barwy – od prawie żółtej,
poprzez kilka odcieni zieleni, niemal
po brąz. No i cieszą oczy cały rok.
Jakby tam w taką kompozycję wrzucić
kolorową roślinę jednoroczną, to nawet biorąc pod uwagę jej sezonowość
koszty nie wzrosłyby za dużo. Ot, taki
pomysł...
Grażyna
Not. bw
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KNURÓW. NADZÓR SKONTROLUJE BUDOWĘ GALERII KNURÓW

Bloki drżą w posadach
- Od 2 tygodni kafar ubija ziemię pod Galerię Knurów, a okoliczne
bloki aż się trzęsą - alarmuje pan Witold. On też się trzęsie - ze
strachu o stan techniczny bloku przy ul. Marynarzy

Foto: Paweł Gradek

Kafar ubija teren za Machoczkiem,
a każde jego uderzenie odczuwają
mieszkańcy okolicznych bloków

Z początkiem maja ruszyła budowa
długo wyczekiwanej Galerii Knurów. Na
działce za Machoczkiem pracę rozpoczął kafar - urządzenie do wbijania pionowych pali
w niedostatecznie stabilny grunt. Krótko po
tym mieszkańcy okolicznych bloków zaczęli
odczuwać drgania.
- Mieszkam naprzeciwko Machoczka, w
bloku na 4 piętrze, i ostatnio strasznie trzęsie
chałupą. Czy ktoś z mojego bloku też czuje
wibracje? - pytał na forum Wirtualnego Knurowa internauta psiduch.
Z odpowiedzią pospieszył mu kain:
- Potwierdzam, każde uderzenie kafara
wprowadza budynek w wibrację, a było już
ich kilkadziesiąt w ciągu tych dni... prawie
jak tąpnięcie. Nie wiadomo w jakim stopniu
te naprężenia mają wpływ na nasze ściany...
Pan Witold, mieszkający nieco dalej od
placu budowy, bo w bloku przy ul. Marynarzy, też odczuwa drgania. Jego żona próbowała nawet zainteresować tematem Urząd
Miasta. Twierdzi, że bezskutecznie.
- Ludzie się boją. Nie jest przecież tajemnicą, że te bloki budowano kiedyś z byle
czego - mówi knurowianin. - Żona słyszała,
że komuś na Kapelanów Wojskowych ściana
pękła.

Kierownik administracji Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Lech Apryasz, nie potwierdza tych rewelacji.
Przyznaje, że było kilka telefonów w sprawie
drgań, ale tylko w pierwszych dniach pracy
kafara.
Zarówno on, jak i pracownicy administracji LWSM nie odczuli wstrząsów, mimo
że stacjonują nieopodal budowy.
- Jeśli mieszkańcy mają wątpliwości,
proponuję, by zwrócili się do miasta, które
wydało zgodę na budowę - radzi kierownik.
Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych, Krystyna Kostelecka, otrzymała kilka zgłoszeń od zaniepokojonych
drganiami mieszkańców. Podzieliła się nimi
z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Gliwicach. Ten już na miejscu
sprawdzi ewentualny wpływ pracy urządzenia na okoliczne budynki.
- Na razie nie dzieje się nic niepokojącego
- uważa naczelnik Kostelecka. - Taką technologię inwestor założył w dokumentacji. Teraz
decyzja należy do PINB w Gliwicach.
Inwestor przedsięwzięcia, DL Invest
Group, od nas dowiedział się o obawach
mieszkańców i krokach, jakie poczynił
Urząd Miasta. Stwierdził, że formalnie budowa galerii jeszcze się nie rozpoczęła.
- Wszystko, co się tam obecnie dzieje, to
jedynie przygotowania - informuje Tomasz
Rąba z DL Invest Group. - Jeden z podwykonawców testował maszynę. Pisemnie poinformowaliśmy go, by wziął pod uwagę skargi
mieszkańców.
Zapowiada, że budowa rozpocznie się na
dobre pod koniec tygodnia. Wtedy też inwestor będzie śledzić jej przebieg i reagować na
ewentualne zastrzeżenia.
/pg/

KNURÓW

Nowa siłownia jeszcze
przed wakacjami

Ostrzeżenia
są ważne, ale
nic nie zstąpi
samokontroli
- orzekli
członkowie
komisji

Możliwość ćwiczenia na wolnym powietrzu przypadła do gustu
mieszkańcom Knurowa. Dwie siłownie zewnętrzne cieszą się tak
dużym zainteresowaniem, że już powstaje kolejna – na placu przy
ul. Stefana Batorego 16 i Kosmonautów 12
Siłownie „pod chmurką” zyskują na popularności, także wśród
mieszkańców Knurowa, którzy
licznie i chętnie ćwiczą na powietrzu. Pierwszy obiekt powstał w
rejonie ul. Ułanów, przy tzw. Oczku
Wodnym, drugi w parku przy ul.
Ogana. Obydwie siłownie zbudowano z pieniędzy z budżetu miasta.
Trzecia miejska powstanie wparku
NOT w Szczygłowicach.
Zainteresowanie spędzaniem

aktywnie czasu jest na tyle duże, że
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa postanowiła sfinansować budowę kolejnej.
Prace rozpoczęły się już w ubiegłym tygodniu.
– Przed końcem czerwca powinny się zakończyć – informuje Lech
Apryasz z LWSM.
Siłownia ma być ogólnodostępna i ogrodzona. Do dyspozycji
mieszkańców oddanych zostanie

W miejscu boiska powstanie siłownia pod chmurką
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12 stanowisk, w tym 6 podwójnych.
Dodatkowo obok siłowni ma powstać małe boisko do koszykówki
i siatkówki.
- Obiekt ma być otwarty od rana
do wieczora, oczywiście w takich
godzinach, by nie zakłócać spokoju
okolicznym mieszkańcom – dodaje
Apryasz.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

KNURÓW. BEZPIECZNIE NAD WODĄ

Rozsądek przede
wszystkim
Zbliża się lato. Wiele osób będzie chciało
spędzić gorące dni nad wodą. Czy to dla nich
bezpieczne sprawdziła w ubiegłym tygodniu
specjalna komisja
Kontrola została przeprowadzona w ubiegłą środę. Komisję
tworzyli: Jerzy Pach – honorowy
prezes Oddziału Miejskiego WOPR
w Knurowie, a zarazem członek
zarządu wojewódzkiego WOPR w
Katowicach, mjr Jarosław Wiewiura – kierownik referatu zarządzania
kryzysowego UM w Knurowie, Andrzej Dobrowolski – zastępca komendanta Straży Miejskiej, Leszek
Rejkowicz - prezes Koła Wędkarskiego przy KWK „Szczygłowice”
i Damian Chlubek - prezes Koła nr
28 Polskiego Związku Wędkarskiego w Knurowie.

Uwaga komisji skupi ła się
przede wszystkim na akwenach
niestrzeżonych, m.in. na stawie
Moczury oraz zbiornikach w Szczygłowicach i na Zaciszu. Nie wolno
się w nich kąpać, o czym informują
specjalne tablice (nawiasem mówiąc: wkrótce zostaną wymienione
na nowe).
- Znaki to jedno, natomiast
najważniejszy jest zdrowy rozsądek
– mówi prezes Pach. – Mam nadzieję, że wypoczywający nad wodą będą
się kierować zasadą: bezpieczeństwo
nade wszystko.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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OŚWIATA. RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Technikum na liście

Knurowskie LO nie załapało się do najlepszej pięćsetki liceów w Polsce.
Zostało sklasyfikowane na 87 miejscu w województwie. Na 36 miejscu
w województwie i 284 w Polsce ujęto Technikum nr 1
W najnowszym rankingu szkół ponadgimnazjalnych wg portalu Perspektywy nasze województwo
nie wypada celująco. Dopiero na 55 miejscu znalazła
się najlepsza placówka – VI LO w Bielsku-Białej. W
pierwszej setce jest raptem pięć liceów z regionu – trzy z
Bielska-Białej i po jednym z Cieszyna i Katowic. Wśród
pół tysiąca wyróżnionych w skali kraju tylko 46 to licea
z województwa śląskiego.
W ocenie twórców rankingu knurowskie LO z
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego zasługuje na 87
lokatę w województwie. Ze szkół po sąsiedzku najwyżej
oceniono gliwickie V LO (7 w województwie, 109 w
kraju), II LO w Rybniku (10 w województwie i 144 w
kraju) i LO Filomata w Gliwicach (miejsca odpowiednio: 11 i 146).
W tym roku za najlepsze polskie LO uznano Liceum
Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na drugim miejscu jest XIII LO w Szczecinie, a
na trzecim XIV LO w Warszawie.
W rankingu techników na 284 miejscu (przed

KONKURS RADIA PLUS I UM KNURÓW

Czy znasz dziecięce
marzenia?
Gmina Knurów i Radio Plus
zapraszają do udziału w konkursie
pt. „Dziecięce marzenia”. Do
wygrania atrakcyjne nagrody

Konkurs odbywać się będzie w dniach 26-30 maja na
antenie Radia Plus. Jego uczestnicy usłyszą codziennie
jedno pytanie o to, gdzie dzieci lubią jeździć na wakacje
i spędzać wolny czas. Będzie ono emitowane dwukrotnie
każdego dnia w godzinach 16-18. Zadaniem słuchaczy jest
zadzwonienie do redakcji radia i udzielenie odpowiedzi.
Dla zwycięzców UM Knurów przewiduje nagrody.
Zostaną one wręczone podczas festynu z okazji Dnia
Dziecka – 1 czerwca, około godz. 17 – zorganizowanym
przez Centrum Kultury w parku przy ul. Dworcowej.
Oczywiście na festynie mile widziani będą nie tylko laureaci, ale wszyscy chcący spędzić w miły sposób
niedzielne popołudnie. Z myślą o posiadaczach karty
„Rodzina 3+” organizatorzy przewidzieli specjalne zniżki przy zakupach na stoiskach z lodami, watą cukrową
oraz przy wstępie do wesołego miasteczka. Regulamin
konkursu dostępny będzie na stronach internetowych
radia Plus (www.radioplus.pl) i UM Knurów (www.
knurow.pl).
/b/

informacja własna wydawcy
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rokiem 152) w skali kraju i 36 w województwie sklasyfikowane zostało Technikum nr 1 z ZS im. I. J. Paderewskiego.
Tegoroczny ranking wygrywa Technikum Zawodowe nr 7 w Nowym Sączu, drugie jest krakowskie Technikum Łączności, a trzecie Technikum Elektroniczne
w Lublinie. Za najlepsze w województwie uchodzą:
Technikum nr 1 w Cieszynie (21 w kraju), Technikum
nr 17 w Katowicach (23 w kraju) i Technikum nr 4 w
Jastrzębiu Zdroju (26 w kraju). Z placówek w ościennych
miejscowościach najwyżej sklasyfikowano rybnickie
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (4 w województwie i 44 w kraju) oraz gliwickie Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych
(odpowiednio 8 i 65).
W Polsce działa prawie 1900 „ogólniaków” i niemal
1800 techników.
/bw/

Pełny ranking
dostępny jest na stronie www.perspektywy.pl.

informacja własna wydawcy

W imieniu samorządu miasta gratulacje Adamowi Wali
i Maciejowi Jaśkiewiczowi składa wiceprezydent Piotr
Surówka

KNURÓW

Dają dobry
przykład

Adam Wala z koła TRION
i Uczniowski Klub Sportowy
Eugen zostali laureatami konkursu
„Knurów – dobre przykłady”
Inicjatywa ma na celu honorowanie osób i organizacji pozarządowych działających na rzecz
mieszkańców. Analizując zgłoszenia organizatorzy z miejskiego
samorządu wzięli pod uwagę m.in.
zakres i zasięg działań środowiskowych, nowatorskość rozwiązań,
ich efektywność, wysokość pozyskanych dotacji, a nawet dbałość o
wizerunek Knurowa.
W tym roku w kategorii „Lider organizacji samorządowej”
zwycięzcą został Adam Wala, szef
knurowskiego Koła TRION. Oceniający docenili jego umiejętność
zebrania i scalenia sporej grupy
osób niewidomych i słabowidzących, aktywność i skuteczność
wszechstronnej działalności osobistej i w ramach koła.
W kategorii „Organizacja pozarządowa” nagroda trafiła do
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Eugen. W tym przypadku jurorzy
szczególnie mocno podkreślali
zarówno świetne wyniki klubu

(wiele medali mistrzostw świata,
Europy i Polski), ale też jego starania przyczyniające się do wzrostu świadomości prozdrowotnej,
służące popularyzacji rekreacji i
aktywnego trybu życia.
Publiczne ogłoszenie wyników
konkursu odbyło się w środę podczas inauguracji Knurowskich Dni
Integracji. Adresatami powinszowań byli Adam Wala i – w imieniu
UKS Eugen - wicemistrz świata
Maciej Jaśkiewicz. Gratulacje złożyli im wiceprezydent Knurowa
Piotr Surówka, Tomasz Rzepa pomysłodawca i organizator KDI,
a zarazem społecznik i miejski
radny, oraz inspektor Krystian Pluta z knurowskiego Urzędu Miasta,
koordynujący współpracę miejscowych organizacji pozarządowych
w imieniu samorządu. Słowom
uznania towarzyszyły brawa, którymi zebrana w kinie publiczność
nagrodziła laureatów konkursu.
/bw/

reklama
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KNURÓW. HISTORIA RODZINY BLASCZYKÓW

Siostry z dobrego domu
Był 1957 rok. Na placu przy ul. Niepodległości stały
wielkie drewniane skrzynie. 5-letnia Sybilla nie
rozumiała, dlaczego jej ukochane ciotki Adelajda
i Dorota wyjeżdżają do Niemiec. Zapamiętała rozpacz
ich siostry, a swojej matki, Urszuli
W 2012 roku, na miesiąc przed
swoją śmiercią, Urszula odzyskała pamięć. Przez wiele godzin opowiadała
córce Sybilli o sielskim dzieciństwie i
burzliwych losach rodziny rozdzielonej przez wojnę. W tych opowieściach
dola przekładała się z niedolą...

RODZINNA SIELANKA

Urszula Maria Blasczyk urodziła
się 23 stycznia 1931 roku w domu
przy ul. Rybnickiej 11 w Knurowie
(dziś to ul. Niepodległości).
Dom z ogrodem, ciągnącym się
aż do szkoły podstawowej nr 2, od
roku był własnością jej matki Róży
i ojca Franciszka. Blasczykowie
byli już wtedy dumnymi rodzicami
dwóch córek Doroty i Adelajdy oraz
syna Zygfryda.
W domu ze służbą dbali, aby
pociechom niczego nie brakowało.
- Mama chodziła do niemieckiego
przedszkola, a później szkoły podstawowej w Wilczy - opowiada pani
Sybilla. - Opa Frantz codziennie o
godz. 7.30 podjeżdżał furmanką przed
ratusz, gdzie czekały niemieckie dzieci, i zawoził je do szkoły, a po lekcjach
przywoził do Knurowa. Polskie dzieci
chodziły do szkoły nr 2.
W rodzinnych albumach zachowało się zdjęcie kilkuletniej Urszuli
w mundurku Hitlerjugend, ale jak
zapewnia pani Sybilla, ten krótki
epizod w życiu jej matki wiązał się
wyłącznie ze śpiewaniem przy ognisku i przestrzeganiem kindersztuby.
- Codziennie siostry chodziły do
kościoła, a w niedzielę babcia Róża gościła w domu księdza. Nie było żadnych
animozji między polskimi a niemieckimi dziećmi - zapewnia knurowianka.
Później Dorota, Adelajda i Urszula uczyły się w szkole sióstr Urszulanek w Mikołowie.

OBOZOWY WYBAWICIEL

Rodzinną sielankę przerwała
wojna. Na pierwszy dramat nie trzeba
było długo czekać. Pod gąsienicami
czołgu zginął 17-letni brat Zygfryd.
Ojciec, znany z antyhitlerowskiej
postawy, musiał uciekać przed SS.
Schronił się w czeskiej Karwinie,
gdzie spędził 2 lata. Chciał wrócić do
Knurowa, ale w Ostravie na dworcu
spotkał znajomego, który powiedział
mu, że nie ma po co wracać...
- W 1945 roku babcia Róża i jej
córki zostały zamknięte w obozie pracy
w Mysłowicach - zdradza pani Sybilla.
- Moja matka miała wtedy 14 lat.
Osadzano tam volksdeutchów
i Niemców, których zmuszano do
wyniszczającej pracy. Fatalne warunki sanitarne i szalejące w obozie
epidemie dziesiątkowały więźniów.
9 września 1945 roku w obozie
umarła Róża. Ten sam los spotkałby
jej córki, gdyby nie zbieg okoliczności.
- Opiekunowi obozu, pułkownikowi Jaszowskiemu, urodził się
syn. Potrzebował dla niego niańki,

najlepiej Niemki, która potrafiłaby
gotować i haftować. A ciotka Adelajda była po szkole Urszulanek, miała
do tego dryg! - opowiada pani Sybilla.
Jaszowski zabrał ją z obozu do
domu przy ul. Francuskiej w Katowicach, gdzie przez 2 lata zajmowała się
jego synem, pieszczotliwie nazywanym Pinciem.
- Adusia, ty już z nami zostaniesz
na zawsze, bo Pincio cię kocha - wiele
razy słyszała od Jaszowskich.
Siostry Adelajdy przeżyły obozową gehennę tylko dzięki paczkom
z jedzeniem, które przynosił im pułkownik. Kiedy wyszły na wolność,
w Knurowie nikt na nie nie czekał.

ŻELAZNA MISKA
ZAMIAST PORCELANY

W domu przy Niepodległości
przez rok stacjonowali czerwonoarmiści, później kamienica przeszła na
własność komunistycznych władz.
Siostry zajęły więc mały pokoik na
poddaszu. Nie potrafiły odnaleźć się
w powojennej rzeczywistości.
- Mama miała zasady niemieckich
romantyków. Znała na pamięć Schillera, Goethego. Zachowała wspomnienie o rodzinnej porcelanie, białych,
wykrochmalonych obrusach, suto
zastawionym stole - wspomina córka.
W 1949 roku Urszula poszła jak
zwykle z kanką po mleko do sąsiadów.
Tam spotkała Edmunda, przyszłego
męża. Wszyscy jej mówili, że to dobry
materiał na męża. Przyzwyczajona
do zastawy Roshentala panna szybko
przekonała się, czym jest powojenny
dobrobyt w wydaniu Edmunda. W
jego domu na stole stała tylko żelazna
miska z drewnianą łyżką.
Po roku na świat przyszedł ich
syn, Kr ystian, po dwóch latach
córka Sybilla.
Urszula z pociechami i mężem
regularnie odwiedzali grób Róży w
Mysłowicach. Pytania dzieci matka
zawsze zbywała milczeniem.
- Jej dramat polegał na tym,
że nie mogła o tym nikomu
opowiedzieć - wyjaś-

Róża Blasczyk

nia córka Sybilla. - Całe życie tkwił w
niej ten obóz. Widziała przecież jak
ludzie umierali na pryczach, skotłowani po 20 w małym pomieszczeniu.
Groziło jej 15 lat więzienia za wyjawienie komukolwiek prawdy.
Nie wytrzymywała prześladowania Niemców, a po wojnie takie nagonki w Knurowie były coraz częstsze.
Siostry Adelajda i Dorota też miały
dość, dlatego w 1957 roku wyjechały z
dziećmi do Akwizgranu w Niemczech.

ku latach poszukiwań odnalazły ojca
Franciszka.
Tymczasem w Knurowie na świat
przyszło trzecie dziecko Urszuli i
Edmunda - córka Beata. Kobieta z
pasją oddawała się wychowaniu całej
gromadki, wpajając jej miłość do
opery i wrażliwość na piękno, którą
wyniosła z domu.
- Ach te niedzielne wypady do
Pszczyny na koncerty Piotra Palecznego! - rozmarza się Sybilla Golec. - To
było największe święto, kiedy mogliśmy
tam pojechać. Mama to wywalczyła.
Ojciec patriota miał swoje humory,
ale uważał, że w niedzielę kobieta nie powinna
pracować, ani nawet lepić
klusek. Po sumie zabierał
rodzinę do restauracji
„Zacisze” na obiad.
Urszula prowadziła
otwarty, gościnny dom,
w którym na nieskazitelnie białym, wykrochmalonym obrusie podawała
śląskie przysmaki. Zwykła mawiać, że trzeba
brać ludzi takimi, jacy są,
bo przecież każdy z nich
ma własną opowieść.
Po śmierci męża co
roku odwiedzała swoje
siostry w Niemczech.

Kiedy zaczęła podupadać na zdrowiu, przeniosła się do Dortmundu,
blisko córki Beaty i wnucząt.
- Tęskniła za Knurowem. Jej
życzeniem było, żebym tu wróciła
i ratowała dom. Tego przy ul. Niepodległości 10 nie udało się odzyskać
- mówi pani Sybilla. - Zaczęłam
zbierać drobiazgi związane z rodziną.
Niestety, przepadła kolekcja płyt operowych mojej ciotki, która jeździła po
całej Europie na koncerty Marii Callas.
Urszula umarła 22 października
2012 roku. Chciała być pochowana
w Knurowie, u boku męża. Dzieci
spełniły ostatnią wolę matki.
- Znalazłam na strychu kankę
na mleko - chwali się pani Sybilla.
- Tę samą, z którą mama poszła do
sąsiadów. Wtedy poznała swojego
przyszłego męża...
Paweł Gradek
Foto: arch. Sybilli Golec

1946 rok,
cmentarz
ewangelicki
w Mysłowicach:
Urszula Blasczyk
przy grobie
matki Róży

OSTATNIA WOLA

Urszula została w Knurowie. Jej
mąż nie zgodził się na wyjazd.
Granica nie stanowiła przeszkody
dla silnej, siostrzanej więzi. Co sobotę
Urszula zasiadała do pisania długich
listów, które szły do Akwizgranu
tygodniami. Siostry przysyłały
do Knurowa 50-kilogramowe paczki z żywnością i
słodyczami. Los się do
nich uśmiechnął,
kiedy po kil-

1957 rok: Dorota Blasczyk (z lewej) tuż przed wyjazdem
do Akwizgranu. Na zdjęciu towarzyszą jej: syn sąsiadów
i siostrzeńcy: Krystian, Aleksandra, Sybilla i Urszula

Königstrasse, czyli dzisiejsza
ul. Niepodległości. Na pierwszym
planie kamienica, której właścicielami
byli Róża i Franciszek Blasczykowie
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Nie wierzę tym,
którzy w nic nie wierzą

Poeta czytał swoje
utwory w klubie
Gama

DRUŻYNA MARZEŃ

Mirosław Kirszensztejn zadebiutował 19 lat temu. Po
latach wraca z nowym tomikiem wierszy „I nic tu do
zwiastowania”. − Mam nadzieję, że i te utwory będą
dla państwa interesujące − mówił poeta w czasie
wieczorku poetyckiego w klubie Gama
Knurowianin uważa, że wiersze
podobne są do nasion.
− Zasiane w duszy potrzebują
czasu, aby zakiełkować − podkreśla.
To tłumaczy, dlaczego poeta potrzebował tyle czasu, aby ponownie wyjść
do świata ze swoją twórczością.
Pierwsze utwory powstały 25 lata
temu, kiedy pan Mirosław chodził
jeszcze do szkoły średniej. Choć
kierunek był typowo techniczny,
już wtedy zafascynowała go poezja.
Literackie nowalijki trafiały jednak
w otchłań szuflady.
− Niewielu je czytało − mówi.
Okres twórczego dojrzewania
poety przypadł na lata wybuchu polskiego rocka.
− Genialne teksty Republiki i
Maanamu wpływały na tak młodych
ludzi jak ja − tłumaczy twórca.
Kirszensztejn wychował się na
poetach z początku wieku: na Staffie,
Tuwimie i Leśmianie. Potem przyszła
fascynacja poetami przeklętymi:

Bursą i Wojaczkiem.
Poezja knurowianina wyrasta
z życia: z codziennych sytuacji, poruszających przeżyć. Zadebiutował
19 temu. Wiersze były sposobem
na poradzenie sobie z niewyrażalną
stratą − śmiercią brata.
Nowy tomik poezji „I nic to do
zwiastowania” rodził się powoli,
bo prawie 20 lat. Wpływ na jego
powstanie miały narodziny syna i
wiadomość o tym, że jest chory.
Poeta z niepokojem przygląda
się światu.
− W tym skomercjalizowanym
świecie powoli wszyscy stajemy się,
skupionymi na sobie i swoich dążeniach, egoistami. W pogoni za zyskiem nie mamy czasu być z tymi, których kochamy − mówi Kirszensztejn.

STRES DEBIUTANTA

Knurowianin, na co dzień nauczyciel w Miejskim Gimnazjum nr
2, zaprezentował tomik w sobotę, 17

Tomik w cenie 15 zł jest do nabycia w klubach spółdzielczych i w sekretariacie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

maja, w czasie wieczorku poetycko-muzycznego w klubie
Gama. − Czuję ogromny stres,
bo wśród publiczności są moi
przyjaciele, także poloniści −
śmiał się pan Mirosław.
Poetę wspierał zespół
„Po god zi nach ”, k tór y
w prowad zi ł publiczność w nastrój zadumy
i ref lek sji. K nurow ianin czytał swoje wiersze
momenta mi drż ąc y m
głosem. Wiersze bardzo
osobiste, nieuciekające
przed dotknięciem śmierci i choroby. Poruszający utwór „Drużyna
Marzeń” Kirszensztajn poświęcił
wszystkim rodzicom chorych dzieci, którzy nigdy nie zobaczą jak ich
pociechy biegają po boisku i strzelają gole. „I nic to zwiastowania”
zamyka „Modlitwa humanist y”.
To wyznanie wiary zawiera wers:
„I nie wierzę tym, którzy w nic nie
wierzą”. Bo, jak mówi poeta, trzeba
wierzyć, aby uratować miłość, dobro, prawdę. I w oczach bezdomne-

Dawid Zapisek zagra w ataku
i będzie dziś kapitanem,
bo niejedną bramkę potrafi strzelić –
nawet dumnemu Casillasowi.
Na prawym skrzydle Adaś łysolek –
osiem lat walczył z nowotworem,
nie przeżył kolejnej chemioterapii,
ale wie, co to znaczy,
pozostać niepokonanym.
W pomocy mknie jak błyskawica
Antoś z mukowiscydozą
i nikt go dzisiaj nie zatrzyma.
Po lewej Krzysio
z dziecięcym porażeniem
i Staś, co zbyt długo czekał
w szpitalnym łóżku
na nowe serce.
W obronie bliźniaki –
malutkie wcześniaki
i Janek, co w wypadku
obie nóżki stracił.

go szukać obrazu Boga.
Tomik Mirosława Kirszensztajna został wydany dzięki wsparciu
Towarzystwa Przyjaciół Knurowa,
Banku OK, Centrum Kultur y i
Tomasza Michalskiego. Pieniądze
ze sprzedaży poeta przeznaczy na
leczenie swojego syna − Bartłomieja Kirszensztajna, chorującego na
autyzm.
Tekst i foto: Justyna Bajko

A na bramce zawsze uśmiechnięty
pięcioletni Maciuś –
on nigdy złych myśli
do siebie nie dopuszczał,
gdy z ostrą białaczką walczył dzielnie.
Tak grał będzie dream team
przy pełnych trybunach,
na których kiedyś
my wszyscy
zasiądziemy
i staniemy się odtąd
najwierniejszymi
kibicami.

KNURÓW

Zwyczajna świętość
Witamy cię, Alleluja! − śpiewem i modlitwą relikwię
bł. Piotra Frassatiego powitali mieszkańcy Ośrodka Matka
Boża Uzdrowienie Chorych. Relikwię przywiozła do Knurowa
siostrzenica błogosławionego Wanda Gawrońska
Mówił, że Jego testamentem jest
różaniec, a puste słowa zastępuje
modlitwami. Bł. Frassati poznał
różne odcienie życia. Od dziecka
miał kłopoty z nauką, zmagał się w
nieszczęśliwą miłością, uwielbiał
górskie wycieczki, które odciągały
go od szkoły. Nigdy nie bał się bronić
swojej wiary.
Zw yczajny święty − bł. Piotr
Frassatii uczył jak żyć przekazaniami
miłości, jak bez lęku pochylać się na
ubogimi i ofiarowywać im pomóc.
Błogosławiony ukrywał swoją dobroć. Dopiero w dniu pogrzebu,
kiedy za trumną szły tłumy biednych
i chorych, rodzina poznała prawdę o
niezwykłym życiu bł. Piotra.
Św. Jan Paweł II beatyfikował
Piotra Jerzego Frassatiego 20 maja
1990 roku.
− Spoglądając na nowego Błogosławionego, nietrudno zrozumieć, że
tajemnica świętości jest naprawdę w
zasięgu każdego człowieka − mówił
papież.
8

Podczas mszy świętej w ośrodku
M. B. Uzdrowienie Chorych przypominano o naukach błogosławionego.
− To, co robię dla innych jest
moim darem, a nie ofiarą. Powinniśmy kochać się nawzajem i wspierać,
bo wędrówka do Raju jest długa i
ciężka − mówił ojciec franciszkanin
pielgrzymujący z relikwią. − Bóg
wkłada radość w moje serce, nawet
wówczas, kiedy już od dawna nie ma
w nim radości.
Ciało Piotra Frassatiego nie uległo rozkładowi. Knurowska relikwia
to kawałek prześcieradła, na którym
umarł Włoch. Będzie na stałe umieszczona w kaplicy w ośrodku.
− Bł. Piotr Frassati służył ubogim, chorym i cierpiącym. Również
nasza praca polega na niesieniu ulgi
potrzebującym − tłumaczy Marcin
Chroszcz, kierownik ośrodka. − Błogosławiony jest naszym patronem i
wzorem miłosierdzia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Siostrzenicę błogosławionego Wandę Gawrońską
bardzo ciepło przywitali mieszkańcy ośrodka

Relikwia bł. Piotra Frassatiego jest
umieszczona na stałe w kaplicy w
ośrodku

Pier Giorgio Frassati urodził się w Turynie, 6 kwietnia 1901
roku. Chciał zostać inżynierem górnictwa. W 1918 roku stał
się członkiem Akcji Katolickiej. Należał też do jezuickiej
Sodalicji Mariańskiej. Angażował się charytatywnie w Konferencji św. Wincentego a Paulo w swoim mieście. W maju
1922 roku wstąpił do świeckiej gałęzi Zakonu św. Dominika.
Istnieje też polski wątek w życiorysie błogosławionego.
Jego siostra Luciana w 1925 roku wyszła za mąż za polskiego dyplomatę – Jana Gawrońskiego. To ona napisała o
swoim bracie wiele książek, które zostały przetłumaczone
na wiele języków. W 1922 roku Frassati zwiedził kopalnie
w Katowicach, zatrzymał się też na krótko we Wrocławiu.
Jego ambitne plany pod sam koniec studiów przerwała
nagła choroba. Po zdaniu ostatniego egzaminu, mając 24
lata, Frassati pomagając biednym, zaraził się heinemedinę.
Umarł 4 lipca 1925 roku. Piotr Frassati to patron młodzieży
i studentów oraz opiekun tych wszystkich, którzy kochają
góry, odnajdując w nich ślady piękna Boga i ciszę, która
jest zaproszeniem do modlitwy.
Żródło: www. deon.pl
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Ja po prostu mam talent!
KNURÓW

Po godzinach przesłuchań i burzliwych obradach jury wybrało nowe nadzieje polskiej
piosenki. W VI Regionalnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”
i XI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Droga do gwiazd przez gimnazjum”
zwyciężali także knurowianie: Julia Hemmerling i Jakub Nosiadek

120 osób ze szkół podstawowych i
55 z gimnazjum − informuje Jolanta
Leśniowska, dyrektor Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej. −
Nasze konkursy obrazują to, co się
dzieje w szkołach. Maluchy występują znacznie chętniej, garną się do
muzyki. Z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na scenę wchodzą już
prawdziwi pasjonaci, może nawet
przyszłe gwiazdy.
Prz esł ucha nia kon k u rsowe
trwały dwa dni. Młodzi muzycy
wzruszali i zaskakiwali wysokim
poziomem wykonania.
− Słowa uznania należą się jury:
Mariuszowi Kowalczykowi, Paulinie
Kowalczyk i Stefanii Stefaniak. Mieli
bardzo trudne zadanie wybrać wśród

bardzo dobrych solistów i zespołów
tych najlepszych − dodaje dyrektor
Leśniowska.
Ze względu na ilość uczestników w czasie koncertu laureatów w
Domu Kultury w Szczygłowicach na
scenie zaprezentowali się tylko zdobywcy pierwszych miejsc. Lirycznie
zaśpiewała Julia Hemmerling, natomiast Jakub Nosiadek z rozbrajającą
skromnością i niebywałym wdziękiem zaprezentował piosenkę o
chrząszczu. Burzą praw publiczność
nagrodziła występ Pawła Bagrincewa z Konopisk. Młody, niezwykle
uzdolniony wokalista to z pewnością
materiał na gwiazdę sceny.
Tekst i foto: Justyna Bajko

VI Regionalny Konkurs Piosenki Dziecięcej
„Śpiewać Każdy Może” Nagrodzeni:
Szkoła podstawowa klasy 0-III:
I miejsce: Jakub Nosiadek − MSP-7
Knurów; II miejsce: Emilia Roszczypała - SP-45 Bytom, Julia Kowol − ZS
-3 Mikołów – Bujaków; III miejsce:
Anna Janulek − SP-12 Jastrzębie-Zdrój,
Adrian Kula - SP-1 Żory.
Szkoły podstawowe klasy IV – VI:
I miejsce: Julia Hemmerling - MSP-7
Knurów, Bartłomiej Kaszuba - MSP-7
Knurów; II miejsce: Piotr Wdowczyk
- SP-9 Jastrzębie-Zdrój; III miejsce:
- Agata Radecka - MSP-6 Knurów,
Oliwia Zygmunt - OPP Pyskowice; Wyróżnienia: Karolina Zawadzka - MSP-9
Knurów, Sandra Pietrasik - ZSS Knurów.
Zespoły wokalno– instrumentalne
0-III: I miejsce: Zespół SP-11 - Tar-

nowskie Góry.
Zespoły wokalne 0-III: I miejsce:
Zespół „Wiolinki” - SP-12 Jastrzębie-Zdrój, II miejsce: Zespół „Czar y
Mary” - MSP-9 Knurów, III miejsce:
Zespół Wokalny - MSP-6 Knurów.
Zespoły wokalno-instrumentalne
IV-VI: I miejsce: Zespół „Marmoada”
- SP-2 Rydułtowy.
Chóry: Nagród nie przyznano.
Zespoły wokalne IV-VI: I miejsce:
Zespó ł Wokalny „Wiolinki” - SP-12
Jastrzębie Zdrój, II miejsce: Zespół
Wokalny 7, Zespół „Gwiazdeczki” - SP43 Zabrze; III miejsce: Zespół „Tęcza”
MOPP - Knurów, Zespół wokalny „Margolki” - Knurów.

XI Wojewódzki Festiwal Piosenki Młodzieżowej
„Droga do gwiazd przez gimnazjum”. Nagrodzeni:
Soliści: I miejsce: Paweł Bagrincew
- ZS Konopiska, Magdalena Wręczycka
– G-3 Zabrze; II miejsce: Magdalena
Pindur – G-2 ZSP Paniówki, Kamil Lampka - POPP Piece, Aleksandra Śmieja –
MG-3 Knurów. Wyróżnienia: Wiktoria
Jaros – G-19 Gliwice, wyróżnienie dla
akompaniatora z G-10 Gliwice.
Zespoły wokalne gimnazjum: I miejsce: Zespół wokalny „Nonsens” – OPP
Rydułtowy, II miejsce: Zespół wokalny
Royal Familly – G-11 Gliwice. Wyróżnienie: Damian Smółka z Zespołu Wokalne-
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go OK – MOPP Knurów.
Zespoły wokalno-instrumentalne
gimnazjum: I miejsce: Zespół GM Kamienica Polska, II miejsce: Zespół z
GM Starcza; Zespół Gitar Band – MG-3
Knurów.
Zespoły wokalno-instrumentalne
szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce:
Zespół Vaccum − OPP Rydułtowy
Chóry: I miejsce: Chór − GM Suszec;
II miejsce: Chór szkolny Omnes Cantamus – GM-3 Gliwice.

Jakub Nosiadek odbiera nagrodę
z rąk Jolanty Leśniowskiej
i Mariusza Kowalczyka

KRYWAŁD. PIERWSZOKOMUNIJNA PIELGRZYMKA

Lgną do Matki Pięknej Miłości
Rodzi się nowa tradycja? W wigilię Dnia Matki z pieszą
pielgrzymką przed oblicze Pięknej Madonny z Knurowa,
Matki Pięknej Miłości, udały się pierwszokomunijne dzieci
ze szkolnej „Czwórki”
Do krywałdzkiego kościółka pielgrzymkę
poprowadził ks. dziekan Grzegorz Kusze. Przed
figurą każde z dzieci złożyło czerwoną różę.
- Nie da się nie zauważyć, że co roku w przeddzień Dnia Matki do krywałdzkiej świątyni przychodzą knurowianie na nabożeństwo – zauważa
Bogusław Szyguła, inicjator odtworzenia średniowiecznej figury Pięknej Madonny z Knurowa. –
Przypomnijmy, że w zeszłym roku w wigilię Dnia
Matki uroczyście wprowadzono do kaplicy relikwie
Jana Pawła II. Znajdują się one w relikwiarzu
wykonanym z węgla. To symboliczne podkreślenie,
że nasz Papież drogę do świętości rozpoczynał jako
górnik.
/bw/

Po nabożeństwie, prowadzonym
przez księży Grzegorza Kusze i Marka
Kamieńskiego, dzieci złożyły przed figurką
Pięknej Madonny róże

Foto: Archiwum Bogusława Szyguły

Śpiewają coraz piękniej. Talent
do muzyki młodzi artyści udowadniali podczas dwóch knurowskich
konkursów: VI Regionalnego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Śpiewać
każdy może” i XI Wojewódzkiego
Festiwalu Piosenki Młodzieżowej
„Droga do gwiazd przez gimnazjum”. Zmagania na dźwięki i słowa
zorganizowało Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej przy współpracy
z Centrum Kultury oraz Miejską
Szkołą Podstawową nr 4 i Miejskim
Gimnazjum nr 4.
− Z roku na rok konkursy cieszą
się coraz większą popularnością.
Występują soliści i zespoły z całego
Śląska. Łącznie do obu konkursów
zgłosiło się 175 uczestników, w tym

9

rozmaitości

rozrywka nr 22

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko

Jakub Leśniak z Gliwic

ur. 13.05.2014 r., 3330 g, 51 cm

Kacper Mielczarek z Zabrza

ur. 19.05.2014 r., 3370 g, 54 cm

Jan Wetoszka z Knurowa

ur. 19.05.2014 r., 3560 g, 53 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 praw id łow ych odpow iedzi

rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 20/2014 brzmiało: „GÓRNICY”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje MARIAN MARCZAK. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Wiktoria Elżbieta Morawska

ur. 20.05.2014 r., 3610 g, 55 cm

Mikołaj Kałuża z Leszczyn

ur. 19.05.2014 r., 3400 g, 53 cm

Michalina Skiba z Wilczy

ur. 19.05.2014 r., 3400 g, 52 cm

Nikodem Łuczak z Rybnika

ur. 20.05.2014 r., 3450 g, 55 cm

Lena Piekarska z Czerwionki

ur. 20.05.2014 r., 2680 g, 50 cm

30.05- 4.06.2014 r.
PIĄTEK- ŚRODA
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Listonosz Pat i wielki świat
− godz.16.00
29.05.2014 r.
CZWARTEK

Grace księżna Monako
− godz.18.00

Listonosz Pat i wielki świat
− godz.17.00

Dżej Dżej
− godz. 20.00

Grace księżna Monako
− godz.18.30, 20.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Agnieszka Fojcik z Wilczy

ur. 21.05.2014 r., 3450 g, 55 cm

Przemysław Pamuła z Ornontowic
ur. 22.05.2014 r., 4300 g, 55 cm

Antoni Kuryło z Zabrza

ur. 21.05.2014 r., 3560 g, 52 cm

Kacper Kabat z Knurowa

ur. 24.05.2014 r., 3130 g, 52 cm
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KNURÓW. JULIA KRZĄKAŁA LAUREATKĄ KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

foto-migawka

Angielski to dla niej bułka z masłem

Julia Krząkała nie kryje
radości z osiągnięcia - sukces
potwierdza m.in. sporych
rozmiarów puchar

PILCHOWICE. GMINNY FESTYN NA DZIEŃ DZIECKA

KNURÓW

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach serdecznie
zaprasza dzieci i rodziców na III Wielki Gminny
Festyn z okazji Dnia Dziecka. Impreza w sobotę,
31 maja, na stadionie LKS Victoria
Festyn rozpocznie się o godz. 15, plac zabaw, * słodki poczęstunek.
potrwa do 20.
To nie wszystko. Ciekawie zapoW programie m.in. * pokaz wiada się też wypuszczenie... balonu
majoretek zespołu Pantera z MDK meteorologicznego przez Pilchowicw Gliwicach, * występ Angeliki ki Klub Krótkofalowców.
Postawki z Górek Śląskich i Denisa
Uczestnikom festynu przygryPoczętego z Żernicy, * gry i zabawy, wać będzie zespół Baca Dance.
* malowanie twarzy, * konkursy z
/bw/
nagrodami, * darmowy dmuchany

Najpiękniejsze strofy
polskich autorów dało
się słyszeć podczas
III Przedszkolnego
Konkursu
Recytatorskiego
„Podziękujmy
poetom” w
przedszkolnej
„Siódemce”

Moc atrakcji i...
balon meteorologiczny

KNURÓW

Przestrzeń wolności

Towarzystwo Miłośników Knurowa i Fundacja
im. Stefana Batorego zapraszają na trzydniową (24.06) imprezę pod hasłem „Miasto Knurów
– przestrzeń wolności”
A kcja naw ią zuje do 1989 r.
– obrad Okrągłego Stołu, pierwszych
wolnych wyborów, powołania niekomunistycznego rządu i obalenia
muru berlińskiego. Na poniedziałek
(2.06) zaplanowano miejską grę pt.
„Historia pewnej wolności”. Start
o godz. 10 w ZSZ nr 2 w Knurowie.
Rejestracja trzyosobowych drużyn od
godz. 9. We wtorek (3.06) o godz. 14 w
LO odbędzie się debata o roli kobiet w
przestrzeni wolności. W środę (4.06)

o godz. 17 w Kinie Scenie Kulturze
zostanie wygłoszony wykład poświęcony wydarzeniom z 1989 roku.
Imprezie towarzyszyć będzie
wystawa (2-13.06) w Sztukaterii pt.
„Kopalnia strajkuje...”, nawiązująca
do pacyfikacji Kopalni Wujek.
Partnerami imprezy są Uniwersytet Trzeciego Wieku, ZSZ nr 2 i ZS
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.
Wstęp wolny.
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W imprezie udział wzięli reprezentanci knurowskich placówek. Jury tworzyły: dyrektor
MP-7 Gra ż y na Miszta lewska,
Agata Klatecka z Rady Rodziców
i logopeda Ma łgorzata Forst.
Sędziny oceniał y opanowanie
pamięciowe, dykcję, intonację i
wrażenia artystyczne.
Zwycięstwo przyznano Dominice Dyrbuś z MP-3 (opiekunka
Krystyna Grzesik). Wyróżnienia
otrzymały: Julia Paciukanis z MP
„Wesołe Nutki” (opiekunka Anna
Dziublińska), Jagoda Łazarczyk z
MP-2 (opiekunka Justyna Matiaszewska) i Kinga Myszakowska
z MP-12 (opiekunka Agnieszka
Trębicka).
Konkurs prowadziły Aneta
Łyczek i Beatrycze Komuda.

DC

Foto: Archiwum Koła nr 3

oprac. /g/

Foto: Arch. MSP-7

Szóstoklasistka dała się poznać z najlepszej strony podczas Regionalnego
Konkursu o Tytuł Mistrza Poziomu Podstawowego. Wygrała, ale nie osiadła
na laurach. Pod okiem anglistki Barbary Franuszczyk przygotowała się do
konkursu na szczeblu wojewódzkim.
Finał pod patronatem Kuratora Oświaty i prezydenta Raciborza odbył się
w połowie maja. Knurowianka zmierzyła się z ponad 20 konkurentami. Nie
było łatwo. Największe problemy sprawiły uczestnikom pytania dotyczące
kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Musieli m.in. nazwać
członków rodziny królewskiej oraz rozpoznać poszczególne stany Stanów
Zjednoczonych.
Julia spisała się na medal, bowiem zdobyła II miejsce. W nagrodę otrzymała puchar, dyplom i nagrody rzeczowe ufundowane przez wydawnictwa
językowe.
Radości z sukcesu podopiecznej nie kryją: Barbara Franuszyk i Jadwiga
Cuber, która jest nauczycielem prowadzącym Julię w klasach IV-VI.

Foto: Archiwum GOK Pilchowice

Julia Krząkała, uczennica Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,
potwierdziła mistrzowską formę i w 9. Wojewódzkim Konkursie
Języka Angielskiego zdobyła II miejsce
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informacja własna wydawcy

/bw/

KNURÓW. DZIEŃ DZIECKA Z WĘDKĄ NA MOCZURACH

Wędkarze zapraszają na zawody

- Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w spławikowych
zawodach wędkarskich na stawie Moczury. Emocji i nagród nie zabraknie
– zachęcają członkowie Koła nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego
w Knurowie
Tegoroczna impreza odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca.
Zawodnicy będą rywalizować w dwóch grupach wiekowych. W młodszej znajdą się
wędkarze w wieku 5-9 lat, w
starszej mający od 10 do 14 lat.
- Mile widziani i chłopcy,
i dziewczynki. Bardzo liczymy
na rodziców – mówi, szefujący kołu, Damian Chlubek.

– Zapewniamy miłą atmosferę
i atrakcyjne nagrody. Oczywiście nasi wędkarze, jeśli będzie
taka potrzeba, z przyjemnością
udzielą wszelkich fachowych
wskazówek i podpowiedzi.
Zawody organizuje Koło
nr 28 PZW w Knurowie przy
współudziale samorządu miasta.
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/bw/

Program zawodów:

godz. 8-8.30 – zapisy zawodników
godz. 8.30-9 – zajmowanie stanowisk
godz. 9 – rozpoczęcie zawodów dla obu
grup wiekowych
godz. 10.30 – zakończenie r ywalizacji
młodszej grupy
godz. 11 – wręczenie nagród zawodnikom
młodszej grupy
godz. 12 – zakończenie rywalizacji starszej
grupy
godz. 12.30 – wręczenie nagród zawodnikom starszej grupy
godz. 13.30 – zakończenie zawodów
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

21-45/14Y

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

1/14-odw.

Sprzedam mieszkanie 48 m2, 2 pokoje, ul.
Ułanów. Tel. 792 956 197
22-25/14

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 63 m2.
Tel. 517 597 875

22-24/14

Sprzedam mieszkanie, 37 m2, ul. Sienkiewicza. Cena do negocjacji. Tel. 507 592 552,
515 977 010
22-26/14

Wynajmę lokal 120 m 2 w cenie 2000 zł.
Doskonały na salon fryzjerski, gabinety,
usługi. Tel. 733 627 067
21-26/14

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

1/14-odw.

Docieplanie elewacji, podbitki, malowanie
elewacji, ankrowanie, gładzie, malowanie,
sufity podwieszane. Adaptacja poddaszy,
kafelkowanie. Remonty kompleksowe. Tel.
602 407 190, 785 948 716

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

Zatrudnimy operatora na koparko-ładowarkę. Tel. 609 775 488

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

Zatrudnimy w stacjonarnym zakładzie
opieki długoterminowej w Knurowie pielęgniarki z aktualnym prawem wykonywania
zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy,
systemie pracy 12-sto godzinnym. Tel. 32
236 71 67

7/14-odw.

6/14-odw.

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666
13/14-odw.

22/14

22-24/14

informacja

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

13/14-odw.

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 793 66 14

SPRZEDAM
Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

3/14-odwY.

15-22/14

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
ukończony kurs wózków widłowych, uprawnienia suwnicowego. Tel. 698 418 129
20-35/14

19-22/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

Ocieplenia, tynki żwirowe, zwykłe. Tel.
607 991 043
20-23/14

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

1-26/14

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl Tel.
502 611 988, 509 962 089

8-48/14

WYPOŻYCZENIE: AREATOR – WERTYKULATOR DOBA 90 zł. TEL. 507 055 665
19-22/14

ZRB Budremus. Profesjonalne wykończenia wnętrz, domów, biur, mieszkań,
łazienek. Wykończenia pod klucz. Tel.
881 654 584
20-23/14

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

22-26/14

SZUKAM PRACY
Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

1/14-odw.

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

15/14-odw.

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem - wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 501 055
565 (proszę dzwonić w godzinach 09:00
- 14:00)
22-25/14

Przyjmę kierowcę kat. C i kierowcę kat.
C+E. Tel. 722 046 222

22-23/14

Przyjmę panią do opieki nad dzieckiem w
godz. 13.00 – 16.30. Tel. 503 805 153

20-22/14

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727

Restauracja Mała Toscania poszukuje
kucharza lub kucharki z doświadczeniem.
Tel. 796 636 012

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską. Tel.
696 603 969

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

Zatrudnimy kucharza lub kucharkę. Tel.
664 040 345, 660 420 077

15/14-odw.

13/14-odw.

MOTORYZACJA

DAM PRACĘ

EDUKACJI

13/14-odw.

21-22/14

22-24/14

18-22/14

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

6-22/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

19-26/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

23-26/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

14-22/14

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie, 70 m 2 . Tel.
601 771 672
22-24/14

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 505 873 748
21-22/14

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
1. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 34,50 m2 składające się
z 1 pokoju, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Aleja Piastów 12I/A/13 – VI piętro.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi - 7,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 5.06.2014 r. godz. 11.00.
Wadium w wysokości 1.450,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr. 3/ w terminie do dnia 4.06.2014 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 2.06.2014 r.
od godz. 15.00 do 16.00.

Zaproszenie

Dom Kultury w Szczygłowicach zaprasza 7 czerwca na wyjątkowy spektakl
- „Andropauza 2” w reżyserii Macieja Damięckiego. W obsadzie plejada gwiazd:
Marek Siudym, Jacek Kawalec, Dariusz Gnatowski, Matylda Damięcka.
Spektakl rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety w cenie 60 zł do nabycia
w sekretariacie Domu Kultury w Szczygłowicach. Więcej informacji pod
numerem tel. 32 332 63 84.

Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon 235-14-25
wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Pokój do wynajęcia. Tel. 662 046 523

22-23/14

Pomieszczenie do wynajęcia 36 m2. Knurów ul. Wilsona. Tel. 691 377 573 lub
32 235 22 11

22-25/14

Sprzedam dom częściowo wykończony.
Jęczmienna. Tel. 32 236 58 10, 784 752 570

22/14

Sprzedam dom w Knurowie na ul. Jęczmiennej, rok budowy 2013, podpiwniczony.
Tel. 733 627 067

21-26/14

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 a –
Krywałd. Szczegóły internet olx.pl Tel.
513 661 470

21-22/14

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, os. WP. Tel. 509 041 270

19-22/14

Sprzedam M-3, 46 m2, IV p., os. 1000-lecia.
Tel. 535 056 535
21-24/14

Sprzedam M-5 WP II, II p., 70,8 m2. Tel.
509 842 310

19-22/14
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OGŁOSZENIE

W związku z planowanym generalnym remontem
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12)
placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 30 maja 2014 roku.

O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek
poinformujemy w odrębnych ogłoszeniach na łamach
„Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej MBP
oraz facebook`u.
Podczas remontu bez zmian będą funkcjonowały:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96
Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.
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Foto: Justyna Bajko

sport

Maratończyk
- to brzmi dumnie

Trzy kluby biegaczy, niezliczona ilość
niezrzeszonych miłośników joggingu oraz
48 maratończyków - te liczby muszą robić
wrażenie. Tym bardziej, że dotyczą małego
miasta, jakim jest Knurów
W ubiegłym tygodniu zorganizowano niecodzienne
spotkanie, na które zaproszeni
zostali mieszkańcy Knurowa
mający na swym koncie występ w biegu maratońskim.
W roli organizatora wystąpił
Kazimierz Kachel, przed laty
nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
nr 5, dyrektor „Siódemki”,
maratończyk, pływak, żeglarz,
narciarz i przede wszystkim
przewodnik beskidzki oraz
tatrzański. - Organizacja spotkania trwała około 6-7 tygodni.
Najtrudniej było dotrzeć do
niektórych osób, ale w wielu
tematach pomógł mi Edward
Włodarski i za to mu dziękuję.
Celem spotkania maratończyków było promowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja
biegania i wymiana doświadczeń - przyznaje pomysłodawca, nie ukrywając, iż jest pod
wielkim wrażeniem osób, które tworzą grono knurowskich
maratończyków.
Na liście k nurowsk ich
maratończyków znajdują się
przedstawiciele wielu zawodów. Jak na miasto górnicze,
nie brakuje na niej reprezentantów tej jakże trudnej
profesji. Maraton to również
domena nauczycieli, przedsię-

biorców i samorządowców. Na
czele tej ostatniej grupy stoi
prezydent Knurowa - Adam
Rams. - Pod koniec lat 90-tych
zostałem pozytywnie „zarażony” bieganiem przez naszych
maratończyków - wspomina
swoje początki. - Muszę przyznać, że dzięki bieganiu przeżyłem wiele wspaniałych chwil.
Już jako prezydent Knurowa,
przy okazji 700-lecia naszego
miasta uznałem, że jestem
gotowy, by pokonać trasę 42
kilometrów i 195 metrów. Ten
mój pierwszy raz nastąpił w
Pradze. Pamiętam, że to był
maj i upał w okolicach 30 stopni. Klimat tego maratonu był
przepiękny, wysiłek olbrzymi,
tak jak i szczęście po przybiegnięciu na metę.
Prezydenta Knurowa zapytaliśmy, jakich wskazówek
udzieliłby osobie, która ma
zamiar przebiec ten morderczy
dystans? - Najpierw pogratulowałbym takiej osobie celu,
jaki sobie założyła - słyszymy
w odpowiedzi. - Na pewno
odradzałbym takiego startu
na hura. Namawiałbym do
systematycznego biegania i
odpowiedniego przygotowania
organizmu do wysiłku. Wiem,
że apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego polecałbym
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najpierw starty na przykład w
biegach na 10 km, następnie w
półmaratonie, a dopiero później w maratonie.
Cytowani Adam Rams i
Kazimierz Kachel doskonale
pamiętają czasy, gdy na widok
biegających, niektórzy pukali

się w czoło. - Dzisiaj już się
takich sytuacji nie doświadczy,
a bieganie stało się jednym z
najmodniejszych sposobów na
rekreację - zgodnie twierdzą
biegacze.
Wracając do pomysłodawcy spotkania, Kazimierz
Kachel podkreśla, że do 1999
roku K nurów mia ł wśród
swoich mieszkańców 8 maratończyków. To z kolei oznacza, że od 2000 roku sportowe
marzenia spełniło 40 innych
knurowian. Każdy z uczestników spotkania otrzymał specjalną koszulkę ufundowaną

przez Orzesko-Knurowski Bank
Spółdzielczy.
Jako ciekawostkę dodajmy, że 48
mieszkańców Knurowa w ystąpiło w
249 ma r atonach,
m.in. w Australii
i A zji, a ta k ż e w
St a nac h Zje d no czonych i w ielu
krajach Europy.
Piotr Skorupa

Knurowską listę maratończyków
tworzą (kolejność według
uzyskanych czasów):
czas / ilość maratonów
1 Jerzy Gros
- 2.13.05 / 10
2 Stefan Niedziela
- 2.27.56 / 8
3 Czesław Nowak
- 2.45.25 / 25
4 Łukasz Napora
- 2.52.41 / 5
5 Ryszard Mojsiejczuk
- 2.53.33 / 18
6 Wiesław Rybicki
- 2.54.00 / 3
7 Bogdan Leśniowski
- 2.55.00 / 19
8 Eugeniusz Wagner
- 2.56.00 / 15
9 Marian Płaszczyk
- 3.00.05 / 5
10 Edward Włodarski
- 3.00.26 / 16
11 Piotr Bieliński
- 3.00.27 / 2
12 Marek Lewczuk
- 3.02.17 / 5
13 Leszek Ziółkowski
- 3.02.50 / 3
14 Krystian Świtała
- 3.04.18 / 2
15 Witold Kuć
- 3.08.55 / 14
16 Artur Oboński
- 3.15.34 / 1
17 Marian Gruszka
- 3.18.04 / 12
18 Damian Basik
- 3.18.41 / 4
19 Wiesław Maciejewski
- 3.25.19 / 6
20 Mateusz Nawratek
- 3.27.30 / 1
21 Małgorzata Rzepka
- 3.27.58 / 4
22 Gabriel Krzyżowski
- 3.29.00 / 2
23 Czesław Kostrzak
- 3.29.30 / 8
24 Mieczysław Dzierniejko - 3.36.00 / 4
25 Łukasz Sztuka
- 3.39.00 / 4
26 Kazimierz Kachel
- 3.40.48 / 7
27 Henryk Smyczek
- 3.41.00 / 4
28 Andrzej Kopeć
- 3.44.18 / 1
29 Ireneusz Stajniak
- 3.45.00 / 1
30 Adam Hasa
- 3.46.23 / 6
31 Andrzej Bladocha
- 3.48.20 / 1
32 Jan Kopeć
- 3.50.50 / 2
33 Artur Łyczak
- 3.55.00 / 2
34 Leszek Kroczyk
- 3.57.00 / 1
35 Elżbieta Lewicka
- 3.59.00 / 4
36 Grzegorz Szopa
- 4.03.04 / 1
37 Roman Zawadzki
- 4.08.00 / 3
38 Adam Rams
- 4.10.38 / 1
39 Michał Bagiński
- 4.10.55 / 2
40 Marek Pieróg
- 4.17.48 / 1
41 Beata Lisiecka
- 4.20.00 / 2
42 Kazimierz Sacha
- 4.20.00 / 1
43 Zbigniew Kołodziejczyk - 4.20.30 / 4
44 Tomasz Wojtaszek
- 4.28.10 / 1
45 Jerzy Wroński
- 4.31.00 / 4
46 Michał Kędzierski
- 4.37.21 / 2
47 Zbigniew Kopszak
- 4.40.00 / 1
48 Wojciech Dzierniejko
- 4.42.00 / 1

Bieg Fiata

W Bielsku-Białej wystąpił Tomasz Wojtaszek z Klubu
Biegacza Endurance Solidarni Knurów. 10-kilometrową trasę
przebiegł w czasie 43 minuty i 47 sekund, co dało mu 71 miejsce w kategorii M-20 i 300 w open.

informacja

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 20 MAJA:
1. Marek Mróz
2. Tadeusz Kamczyk
3. Edward Nowak
4. Jan Pikus
5. Zbigniew Ciszewski
6. Józef Antończyk
7. Henryk Brola
8. Jerzy Pluta
9. Mieczysław Polok
10. Joachim Makselon

- 2.549
- 2.450
- 2.280
- 2.235
- 2.004
- 1.984
- 1.926
- 1.836
- 1.833
- 1.801

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
- 25.154
2. Joachim Makselon
- 25.051
3. Leonard Spyra
- 24.747
4. Henryk Brola
- 24.165
5. Piotr Luberta
- 24.005
6. Michał Foit
- 23.997
7. Jacek Zacher
- 23.701
8. Bogumił Wolny
- 23.330
9. Bernard Wróbel
- 23.228
10. Edward Nowak
- 23.136
Kolejny turniej odbędzie się 3 czerwca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama” w Knurowie.
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sport
IV liga

Klasa A
27. KOLEJKA:
Ruch Kozłów - KS MOSiR
Stal Zabrze 2:0, Jedność 32
II Przyszowice - Zamkowiec
Toszek 2:1, Orły Bojszów Salveo Drama Kamieniec 4:1,
Zryw Radonia - Orzeł Stanica
7:0, Społem Zabrze - Carbo
Gliwice 1:1, Naprzód Żernica
- Młodość Rudno 2:1, MKS
Zabrze-Kończyce - MKS Zaborze Zabrze 1:1, Przyszłość
II Ciochowice - Sokół Łany
Wielkie 4:0.

1. Kończyce
2. Zamkowiec
3. Zryw
4. Carbo
5. Zaborze
6. Młodość
7. Jedność II
8. Orły
9. Naprzód
10. Sokół
11. Społem
12. Drama
13. Ruch
14. Stal
15. Przyszłość II
16. Orzeł

55
49
48
47
47
41
40
40
38
37
37
36
29
29
27
11

1. Walka
2. Gwiazda
3. Świbie
4. Olimpia
5. Bujaków
6. Quo Vadis
7. Amator
8. Bojków
9. Start
10. Pawłów
11. Pogoń
12. Victoria
13. Kłodnica
14. Korona

60
56
51
46
42
41
33
29
24
23
22
15
11
10

Klasa B
Jakub Musioł (w białej
koszulce) nie tak
dawno występował w
Jedności Przyszowice
i był jej trenerem, a
w miniony weekend
już jako szkoleniowiec
Podlesianki cieszył się
z pokonania swojego
byłego klubu

23. KOLEJKA:

27. KOLEJKA, GRUPA I:

Można zacząć
myśleć o nowym
sezonie
Obyło się bez niespodzianki i krachu Concordii.
Knurowianie pokonali Zagłębiaka 2:0. Trzy punkty
wywalczone w Dąbrowie Górniczej pozwalają na spokojnie
zastanowić się nad kształtem
drużyny w nowym sezonie.
Do zakończenia bieżących
rozgrywek pozostały już tylko dwie kolejki, a sytuacja w
tabeli niemal w stu procentach gwarantuje utrzymanie.
Letnia przerwa będzie krótka,
zatem działacze już mogą zakasać rękawy i opracowywać
taki plan, by w rundzie jesien-

nej nie doszło do koszmarnej
powtórki z wiosny.
Ciekawa potyczka odbyła
się w grupie II, gdzie Jedność
Przyszowice podejmowana
była przez Podlesiankę Katowice. Zespół ze stolicy naszego
regionu od niedawna prowadzi były trener i zawodnik
Jedności Przyszowice - Jakub
Musioł. Prawdopodobnie znajomość drużyny z Przyszowic
i nakreślenie odpowiedniego
planu gry, pozwoliły Podlesiance zainkasować komplet
punktów.
PiSk

Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - Concordia 0:2
0:1 Wieliczko 11’, 0:2 Maciejewski 68’ (rzut karny)
Concordia: Wasilewski, Pilc 22’ Spórna, Paśnicki, Mikulski, Żyrkowski, Wieliczko, Maciejewski 69’ Bączkiewicz, Salwa,
1. Grunwald
57
Jaroszewski (żk), Mawo 85’
2. Piaski
53
Kruk, Suchiński 46’ Kozdroń.
3. Kamienica Polska
43
Wyzwolenie Chorzów - Grun4. Przyszłość
43
wald Halemba 1:1, Zieloni
5. Sarmacja
42
Żarki - RKS Grodziec (prze6. Concordia
42
7. Slavia
41
ł ożony), M LKS Woźniki 8. Gwarek
40
Gwarek Tarnowskie Gór y
9. Raków II
39
1:2, Pilica Koniecpol - Przy10. Pilica
38
szłość Ciochowice 0:1, LKS
11. Zieloni
37
Kamienica Polska - Lot Ko12. Woźniki
36
nopiska 7:0, Sarmacja Bę13. Grodziec
32
dzin - Slavia Ruda Śląska
14. Wyzwolenie
30
0:1, Raków II Częstochowa
15. Lot
14
- Górnik Piaski 9:5.
16. Zagłębiak
10

27. KOLEJKA,
GRUPA II:
Unia Racibórz - GTS Bojszowy 3:1, AKS Mikołów - Krupiński Suszec 1:0, Górnik Pszów
- Gwarek Ornontowice 2:1,
Forteca Świerklany - GKS II
Katowice 2:1, KS Wisła - Spójnia Landek 2:0, Czarni-Góral
Żywiec - Drzewiarz Jasienica
0:3, Podlesianka Katowice
- Jedność Przyszowice 2:1,
GKS 1962 Jastrzębie - Iskra
Pszczyna 4:1.

1. Jastrzębie
2. Iskra
3. Czarni Góral
4. Gwarek
5. Krupiński
6. Bojszowy
7. Jedność
8. Podlesianka
9. GKS II
10. Pszów
11. Unia
12. Drzewiarz
13. Forteca
14. Wisła
15. Mikołów
16. Spójnia

72
54
47
45
44
43
42
35
34
34
32
30
27
27
22
17

Remisy w meczach na szczycie

14

prowadzącej Nigerii zaledwie
dwa punkty, a zajmująca szóste miejsce Francja, jeśli wygra
zaległe spotkania, może nawet
zostać liderem.
Wśród 9-lat ków nada l
najlepiej prezentuje się ekipa
Francji, która odniosła komplet 10 zwycięstw. W sobotę
„Trójkolorowi” rozgromili
Portugalię aż 19:0 i legitymują
się średnią ponad 8 strzelonych bramek na mecz. Kroku
„Francuzom” dotrzymują biało-czerwoni, którzy odnieśli
trzy efektowne wygrane i tracą
do nich tylko 3 punkty.
Komplet wyników i tabele
rozgrywek na stronie www.
kochamsport.pl.
WJ

Klasa C
25. KOLEJKA
Gwarek II Ornontowice - Concordia II 7:0
Concordia II: Wasilewski, Gałach, Klimasara, Smętek, Lipka,
Goncerzewicz, Filip, Niedbała, Malinowski, Kruszyna,
1. Concordia II
57
Bajer. Po przer wie zagrał
2. Gwarek II
49
również: Losza.
3. Burza
41
Leśnik Łącza - Burza Borowa
4. Leśnik
33
Wieś 1:1, Młodość II Rudno 5. Młodość II
20
Ślązak Bycina 3:0, Naprzód
6. Naprzód
15
Łubie - pauza.
7. Ślązak
2

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
1 czerwca, godz. 17
Wilki Wilcza - Czarni II Sosnowiec

4. LIGA, GRUPA I
31 maja, godz. 15
Concordia Knurów - Zieloni Żarki

4. LIGA, GRUPA II
1 czerwca, godz. 15
Jedność Przyszowice - Czarni Góral Żywiec
Foto: Waldemar Jachimowski

W sobotnie popołudnie
rozegrano kolejne spotkania
z cyklu Deichmann Minimistrzostwa. W kategorii U-11
doszło do bezpośrednich meczów drużyn z czołówki tabeli, które zakończyły się podziałem punktów. Prowadząca w tabeli Nigeria najpierw
zremisowała 1:1 z Belgią, a
potem powtórzyła ten wynik
w meczu z Paragwajem. Stratę
punktów przez swoich konkurentów wykorzystali „Kolumbijczycy”, którzy wygrali
4:0 z Jamajką i awansowali
na trzecie miejsce. W czołówce tabeli w rozgrywkach
11-latków panuje teraz ścisk,
gdyż piątą Jamajkę dzielą od

Pogoń Ziemięcice - Victoria
Pilchowice 1:1, Walka Zabrze
- Start Kleszczów 5:2, Korona Bargłówka - Quo Vadis
Makoszow y 1:4, Napr zód
Świbie - Amator Rudziniec
4:1, LKS 45 Bujaków - FC
Kłodnica Gliwice 8:0, Piast
Pawłów - Gwiazda Chudów
0:0, KS Bojków - Olimpia
Pławniowice 2:4.

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
31 maja, godz. 17
Orzeł Miedary - Wilki Wilcza
1 czerwca, godz. 15
Tempo Paniówki - Odra Miasteczko Śląskie

KLASA A
31 maja, godz. 17
Ruch Kozłów - Jedność II Przyszowice
MKS Zaborze - Naprzód Żernica
Orzeł Stanica - MKS Kończyce

KLASA B
31 maja, godz. 17
Gwiazda Chudów - KS Bojków
Korona Bargłówka - Victoria Pilchowice

KLASA C
Fragment meczu Nigeria - Polska
w kategorii U-9

1 czerwca, godz. 17
KS Burza Borowa Wieś - Concordia II Knurów
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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Alicja z krainy medali

Piotr Skorupa

Foto: SP TKKF

Powrót
Jana Kowalczyka

Alicja Idzikowska (w środku) po raz kolejny
została multimedalistką zawodów pływackich
Foto: SP TKKF

Do sekcji bokserskiej
Concordii wrócił Jan Kowalczyk. Były pięściarz ukończył
kurs instruktora boksu i zasilił kadrę trenerską BKS-u.
- Janek ma spore doświadczenie i na pewno nauczy chłopaków techniki i
podstaw boksu. W tej chwili
wypełnił lukę po przebywającym na zwolnieniu lekarskim
Bogdanie Danielaku - informuje prezes Concordii,

Klasa
okręgowa
Foto: Piotr Skorupa

27. KOLEJKA:
Wilki Wilcza - Tempo Paniówki 5:0, Orzeł Mokre - Orzeł
Miedar y 4:1, ŁTS Łabędy
- Orzeł Nakło Śląskie 1:1,
Czarni Pyskowice - Unia
Ś w i e r k l a n i e c 3:0, S o kó ł
Orzech - Silesia Miechowice
1:2, ŁKS Łagiewniki - Fortuna
Gliwice 3:2, Gwarek Zabrze
- Tęcza Wielowieś 4:0, Odra
Miasteczko Śląskie - KS 94
Rachowice 4:2.

W szczygłowickim parku odbyła się kolej
na edyc ja
Biegu Młodości. Relac ję z tej piątkowej
imprezy
zamieścimy za tydzień. Zapraszamy do
lektury.

1. Fortuna
2. Łagiewniki
3. Orzech
4. Rachowice
5. Wilki
6. Odra
7. Nakło Śląskie
8. Silesia
9. Mokre
10. Tempo
11. Łabędy
12. Czarni
13. Unia
14. Miedary
15. Gwarek
16. Tęcza

Mieczysław Gołąb.
Jan Kowalczyk w czasie
swej zawodniczej kariery
występował w Concordii i
Walce Makoszowy.
Dodajmy, że swoje trenerskie kwalifikacje podnieśli ostatnio Adam Spiecha
(trener II klasy) i Adam Firlit
(instruktor) z Gardy Gierałtowice.
PiSk

Gołyś kontynuuje
dobrą passę

Dziewczęta z Knurowa znakomicie radziły sobie nie tylko
w konkurencjach indywidualnych, ale i w sztafecie. Stoją
od lewej: Wiktoria Furtak, Klaudia Siedlik, Karolina Kaleta
i Alicja Idzikowska

foto-migawka

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

Jan Kowalczyk
rozpoczyna
pracę w roli
trenera młodych
pięściarzy

56
54
45
43
42
40
38
38
37
37
35
32
26
25
24
18

Dawid Gołyś z Jedności 32 Przyszowice czuje się
w rywalizacji „szkaciorzy”,
jak ryba w wodzie i po raz
kolejny udowodnił, że w kategorii junior należy do krajowej czołówki. Zawodnik
ze Szczygłowic zajął ostatnio
pierwsze miejsce w IV Grand
Prix Polski w Tychach. Jego
dorobek punktowy to 2369
co dało mu 61 miejsce w open
(wystąpiło 409 zawodników).

W klasyfikacji open najwyższe miejsce z naszego regionu
zajął Krzysztof Pilny (Jedność 32
Przyszowice), gromadząc 2683
punkty i zajmując 13. miejsce.
Jacek Zacher (LWSM Knurów) z 2513 punktami zajął 33.
miejsce, Dariusz Gołyś (2351
pkt) zajął 65. miejsce, a Henryk Brola (2265 pkt) uplasował
się na 88. miejscu.
PiSk

Foto: prywatne archiwum

W Rad linie w ystąpiła reprezentacja Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice, rywalizując w Lidze
K lubów Śląsk ich rocznika 2002.
Pierwszoplanową postacią była Alicja Idzikowska, która zajęła siedem
pierwszych miejsc (na 50, 100 i 400
metrów stylem dowolnym, a także
na 50 metrów stylem klasycznym, na
100 i 200 metrów stylem zmiennym
oraz na 100 metrów stylem motylkowym). Ala stanęła też na podium
w konkurencji 200 metrów stylem
grzbietowym plasując się na miejscu
drugim.
Znakomicie radziły sobie knurowskie sztafety dziewcząt, zwyciężając na 4x50 i 4x100 metrów stylem
dowolnym oraz zajmując 2 miejsce
na 4x100 metrów stylem zmiennym.
Wśród chłopców, Damian Godula zajął 2 miejsce na 100 metrów
stylem zmiennym i 3 miejsce na 100
metrów stylem motylkowym.
Sekcję Pływacką TKKF reprezentowali również: Karolina Szołtysek, Zuzanna Maciejczak, Karolina Kaleta, Kinga Jękner, Wiktoria
Furtak, Maja Namysłowska, Klaudia
Siedlik, Aleksander Szczygielski,
Bartosz Bieniek, Adam Gruba, Mateusz Dembia, Tomasz Gontarewicz.
W Gliwicach rywalizowali o rok
starsi pływacy, a medalową pozycję
z SP TKKF zają ł: Tomasz Sosna
(3 miejsce na 200 metrów stylem
zmiennym).
Tuż za podium, na miejscu czwartym sklasyfikowana została Karolina
Kaletka.

Foto: Piotr Skorupa

sport

Dawid Gołyś (z prawej) wygrał
rywalizację wśród juniorów
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Foto: arch. organizatorów

Wysokie umiejętności, to i puchar okazały - z roku na rok
turniej zyskuje na popularności i prestiżu

KNURÓW. TYDZIEŃ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

By świat
stał się lepszy

Foto: Archiwum PCK

Nagrody, wyróżnienia oraz występy
najmłodszych zakończyły obchody
Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża.
W tym roku organizacja świętuje
95-lecie działalności

KNURÓW. KRÓLEWSKA GRA BIJE REKORDY POPULARNOŚCI

Hetman godził w króla
Turniej odbył się w sobotę w ramach VII Metropolitalnego Święta
Rodziny.
– Rok temu udział wzięło około
50 osób. Tym razem prawie 78.
Niesamowite!... – w głosie Mariana Gruszki, prezesa Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej w Knurowie, da się wyczuć satysfakcję.
– Aż takiej popularności się nie
spodziewaliśmy, jesteśmy bardzo
mile zaskoczeni.
Do zawodów przystąpili reprezentanci okolicznych parafii,
m.in. z Katowic, Raciborza, Gliwic
i Rybnika. Rywalizowali w trzech
kategoriach.
- Walka o zwycięstwo trwała
do samego końca. Choć w szachach
trzeba trzymać nerwy na wodzy, to
emocji nie dało się okiełznać – mówi
prezes Gruszka. – Udzielały się też
widzom. W decydujących partiach
szachownice przeżywały wręcz oblężenie. Każdy chciał na własne oczy
zobaczyć mistrzowskie posunięcia.
Puchar i medale zwycięzcom
wręczał ks. dziekan Grzegorz Kusze, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata
w Szczygłowicach. Sędzią głównym
zawodów był Ryszard Nowak.

Foto: Dawid Ciepliński

Trudne do uwierzenia, ale prawdziwe.
Do VI Turnieju Szachowego o Puchar
Księdza Dziekana przystąpiło 78 szachistów!
Takiej popularności królewskiej grze
może pozazdrościć niejedna dyscyplina...

Knurowski PCK prowadzi aktywną działalność.
- Na naszym terenie istnieje 18
kół, które zrzeszają ponad 300 dzieci.
Prowadzimy też Placówkę Wsparcia
Dziennego w Szczygłowicach. W
czasie wakacji organizujemy kolonie
dla dzieci. W tym roku skorzystają z
nich 42 osoby – wylicza Klemens Bąk,
prezes Zarządu Rejonowego PCK w
Knurowie.
Już w przedszkolach najmłodsze
dzieci zrzeszone w czerwonokrzyskich klubach „Wiewiórka” poznają
zasady higieny osobistej i zdrowego
stylu życia. Starsze pogłębiają wiedzę
z zakresu humanitaryzmu i uczą się
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

PCK promuje honorowe krwiodawstwo, prowadzi szkolenia pierwszej pomocy, dostarcza potrzebującym odzież i żywność.
– Z tej ostatniej formy pomocy
korzysta obecnie około 1500 osób –
dodaje prezes Bąk.
Tydzień PCK był okazją do podsumowań i podziękowań. Słowa
uznania kierowano do tych, którzy
czerwonokrzyską ideę krzewią na co
dzień, niosąc pomoc tym, którzy jej
naprawdę potrzebują.
- Pragnę, by nasze wspólne działania skierowane ku drugiemu człowiekowi przemieniały świat, by stawał się
lepszy, bardziej przyjazny i sprawiedliwy – podkreśla prezes Bąk.
DC

informacja własna wydawcy

Dla Przeglądu
Organizatorami turnieju byli
wspólnie Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej przy parafii pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego w
Knurowie oraz Stowarzyszenie Moja
Gmina Nasz Powiat.
DC

Wyniki drużynowe:

1. Hołdunów - Parafia Chrystusa Króla; 2. Rybnik - Parafia Św. Jadwigi; 3.
Wilkowyje Tychy - Parafia Królowej Aniołów; 4. Racibórz - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa; 5. Knurów - Parafia Matki Bożej Częstochowskiej;
6. Jastrzębie Zdrój – Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej; 7. Katowice Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa; 8. Rybnik - Parafia Matki Boskiej
Bolesnej; 9. Wielopole - Parafia Matki Boskiej Różańcowej; 10. Knurów - Parafia Cyryla i Metodego; 11. Pilchowice - Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela;
12. Rybnik - Parafia Chrystusa Króla; 13. Rybnik - Parafia Franciszkanów.

Wyniki indywidualne:

Grupa A – 1. Kazimierz Drabiniok; 2. Dawid Gondzik; 3. Bogusław Gondzik.
Grupa B – 1. Szymon Czerwiński; 2. Tomasz Typek; 3. Jan Paterman. Grupa
C – 1. Łukasz Kocaj; 2. Wiktoria Zniszczoł; 3. Wiktor Skipiała.
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Czerwonokrzyskie idee się nie starzeją
- zapewniali uczestnicy uroczystości

Marian
Gruszka,
prezes Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej
w K n u r ow i e: To był wspaniały
turniej. Jestem
ogromnie zadowolony, zwłaszcza z frekwencji.
Prawie 80 uczestników w zawodach
szachowych to powód do radości i satysfakcji. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji tego
przedsięwzięcia. Przede wszystkim
bardzo serdecznie dziękuję ks. Andrzejowi Wieczorkowi, kapłanowi
zawsze otwartemu na tego typu
formy aktywności przy parafii,
oraz Włodzimier zowi Gwiżdżowi, który bardzo wszechstronnie
wspierał organizację turnieju, a
także paniom, które wspomagały
nas w obsłudze wydarzenia. Jeszcze raz też dziękuję zawodnikom
– za udział, wysokie umiejętności
i wspaniałą atmosferę.

Not. dc
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