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Trwa �polowanie� dziennikarzy Prze-
gl¹du Lokalnego. Co tydzieñ publiku-
jemy zdjêcia osób z³apanych przez
nas w obiektyw. Spo�ród nich wybie-
ramy jedn¹, która po zg³oszeniu siê
do redakcji, otrzyma KUPON na
poczêstunek dla dwóch osób
w CAFE-KLUBIE CAMELOT
(Knurów, ul. Witosa 25). Zapraszamy.

mike
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Nie zapomnij!
17-19.VI. � Obchody 701. Urodzin

Knurowa

20.VI. � �wiatowy Dzieñ Uchod�cy

23.VI. � Dzieñ Ojca

Czy reprezentacja Polski awansuje
z grupy na Mistrzostwach �wiata w
pi³ce no¿nej?
Zdzis³aw Wyrobek z Knurowa: - Nie
uda siê to nam. Chcia³bym, ale nie
wierzê w to, poniewa¿ Niemcy to trud-
ny przeciwnik. Trzech punktów trzeba
by³o szukaæ w starciu z Ekwadorem.
Na teoretyczne ustalenia jest ju¿ za
pó�no. Mo¿e w �rodê wieczorem, po
meczu, zmieniê zdanie.

not. ³uku
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KNURÓW

Czym chata bogata
Na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Dzieci Europy �Cum

Amicis� do Knurowa przyjecha³o szesna�cioro dzieci z Bia³orusi. � W Pol-
sce by³am ju¿ piêæ lat temu, ale w waszym mie�cie jestem po raz pierwszy �
powiedzia³a 14-letnia Nadia Gordziejko.

Go�cie nie mog¹ narzekaæ na nudê. W poniedzia³ek odwiedzili m.in.
Miejsk¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 7 i Miejskie Gimnazjum nr 3, gdzie przygo-
towano dla nich uroczyste powitanie, obiad i... zajêcia z jêzyka angielskie-
go. Potem m³odzi ludzie zwiedzili bibliotekê miejsk¹. � Knurów jest cieka-
wy - stwierdzi³a dziewiêcioletnia Irina Ewsiewiczkaja, która na Bia³orusi
uczêszcza do Klubu Polskiego. M³odzi ludzie przy okazji wizyty w Polsce
zwiedz¹ te¿ m.in. Kraków i Aqua Park w Tarnowskich Górach.

mike

KNURÓW

Prawa
cz³owieka

Przegl¹d filmów o prawach cz³o-
wieka zorganizowany zosta³ 9 czerw-
ca w kinie �Casino� w ramach progra-
mu M³odzie¿owa Wszechnica Praw
Obywatelskich. Wy�wietlone zosta³y
trzy filmy: o wojnie i g³odzie w Etio-
pii, podwa³brzyskich biedaszybach i
wojnie pomiêdzy Kore¹ Po³udniow¹
a Kore¹ Pó³nocn¹. Trzy dokumenty
zrealizowane by³y przez Helsinsk¹
Fundacjê Praw Cz³owieka w Warsza-
wie, TVP2 i BBC. Przegl¹d zorgani-
zowa³y wspólnie Forum M³odzie¿y
Samorz¹dowej w Giera³towicach i
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorz¹-
dowych w Radzionkowie.

mod

www.obcasy.pl

Wszystkim mundialowym �wdowom�
proponujemy porzuciæ zapalonych ki-
biców i zajrzeæ na polecan¹ stronê.
Stronê podzielono tematycznie na:
dom, zdrowie urodê. Znajdziecie tam
wiele ciekawych przepisów kulinar-
nych. Dowiecie siê, jak zadbaæ o figu-
rê i jakie s¹ najnowsze trendy w mo-
dzie...

Gradek

GÓRNICTWO

Stracili
funkcje

Maksy-
milian Klank
(na zdjêciu)
nie jest ju¿
p r e z e s e m
K o m p a n i i
W ê g l o w e j
S.A. Zdecy-
dowa³o o tym Ministerstwo Gospo-
darki. Ze swoim stanowiskiem po¿e-
gna³ siê tak¿e Leszek Jarno, który w
pi¹tek z³o¿y³ dymisjê z funkcji preze-
sa Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej.

mike

KNURÓW

Stypendium
W parafii Matki Bo¿ej Czêsto-

chowskiej uruchomiono specjalny
fundusz stypendialny. Jego celem jest
pomoc uzdolnionym uczniom z nie-
zamo¿nych rodzin. Wiêcej o inicjaty-
wie w przysz³ym wydaniu Przegl¹du
Lokalnego.

mike

KNURÓW

Wystawa
Kolorowe obrazy malowane wy-

ka³aczk¹ i rze�by wykonane z korze-
nia ja³owca mo¿na podziwiaæ w filii
nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy Al. Lipowej. Wystawa autorstwa
knurowianina Alfreda Zarêby potrwa
do 12 lipca. Serdecznie zapraszamy.

mike

Uprzejmie informujê,
i¿ w niedzielê dnia

18.06.2006 r. o godz. 1000

w Ko�ciele
p.w. �w. Cyryla

i Metodego odbêdzie siê
Msza �w.

w intencji Mieszkañców
z okazji

Urodzin Miasta

           Przewodnicz¹cy Rady
      Tomasz Reginek

KNURÓW

Dwie komórki
Dwóch knurowian w wieku 26 lat

okrad³o mê¿czyznê na ul. Puszkina.
Skradli mu dwa telefony komórkowe
o ³¹cznej warto�ci 300 z³. Do prze-
stêpstwa dosz³o 12 czerwca oko³o
godz. 17.00. Spraw¹ zajmuj¹ siê poli-
cjanci z knurowskiego komisariatu.

mod

KNURÓW

Zniknê³a
fabia

Skoda fabia o warto�ci 25 tys. z³
zosta³a ukradziona w nocy z 10 na 11
czerwca. Samochód zaparkowany by³
na ul. Sobieskiego. Szukaj¹ go teraz
policjanci z Komisariatu Policji w
Knurowie.

mod

KNURÓW

Ko³paki
Z³odzieje ukradli cztery ko³paki z

samochodu zaparkowanego przy ul.
Jedno�ci Narodowej. Do kradzie¿y
dosz³o 8 czerwca oko³o godz. 17.00.
Ko³paki warte by³y w sumie 400 z³.
Spraw¹ zajmuj¹ siê funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Knurowie.

mod

KNURÓW

I po golfie
Pecha mia³ obywatel Niemiec,

który 9 czerwca zaparkowa³ swojego
volkswagena golfa przy ul. Zwyciê-
stwa. W nocy oko³o godz. 3.00 ukra-
dli go z³odzieje samochodów. Auto
warte by³o 100 tys. z³. Poszukuj¹ go
teraz knurowscy policjanci.

mod

KNURÓW

M¹¿ ¿onie
Na 500 z³ knurowianka wyceni³a

warto�æ telewizora, który 7 czerwca
ukrad³ jej... by³y m¹¿. Do kradzie¿y
dosz³o w jednym z budynków przy ul.
Konopnickiej. 44-letnim mê¿czyzn¹
zajêli siê knurowscy policjanci.

mod

Nie lada gratka czeka kibiców w
czwartkowe (15 czerwca) popo³udnie
na boisku LKS Wilki Wilcza. Tego
dnia miejscowi pi³karze zagraj¹ spa-
ring z dru¿yn¹ Ruchu Chorzów (pocz¹-
tek o godz. 16.00). Po meczu plano-
wana jest druga atrakcja � bêdzie ni¹
wystêp Józefa Skrzeka. /bw/

CZERWIONKA-LESZCZYNY

Mistrzowie
katany

Miêdzynarodowe seminarium
szermierki japoñskiej odbêdzie siê w
dniach 15-24 czerwca w Gimnazjum
nr 1 w dzielnicy Leszczyny. Poszcze-
gólne sesje seminarium odbywaæ siê
bêd¹ w godz. 10.00-13.00 i 16.00-
19.00.

mod

CZERWIONKA-LESZCZYNY

Piosenka
religijna

Ju¿ po raz XV odbêdzie siê Festi-
wal Piosenki Religijnej �Kanaan�.
Czê�æ konkursowa rozpocznie siê
o godz. 12.00, a koncert laureatów
o godz. 17.00 w Domu Kultury przy
ul. Furgo³a 73. Go�ciem festiwalu bê-
dzie Full Power Spirit.

mod

PALOWICE

Jubileusz
Z okazji 400-lecia ko�cio³a w Pa-

lowicach 18 czerwca o godz. 13.00
odprawiona zostanie msza polowa.
Pó�niej bawiæ siê bêdzie mo¿na na fe-
stynie a tak¿e obejrzeæ po�wiêcon¹
ko�cio³owi wystawê. Poszczególne
punkty programu odbêd¹ siê na starym
cmentarzu oraz na terenie Szko³y Pod-
stawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1.

mod

PILCHOWICE

Holenderski
podarek

Zakoñczy³ siê kurs komputerowy
dla grupy bezrobotnych mieszkanek
gminy Pilchowice, zorganizowany
dziêki pomocy holenderskiej Funda-
cji Polskie Dzieci w Nuenen. Holen-
drzy nie tylko pokryli koszty organi-
zacji kursu, ale podarowali tak¿e po
komputerze dla ka¿dej z uczestniczek.
Co prawda komputery s¹ u¿ywane, ale
w bardzo dobrym stanie technicznym.
W miniony wtorek, w chwili zamyka-
nia tego numeru Przegl¹du Lokalne-
go, w Urzêdzie Gminy w Pilchowi-
cach odbywa³o siê uroczyste zakoñ-
czenie kursu. Szczegó³y w najbli¿-
szym numerze PL.

mod
KNURÓW

Pogryzione
dzieci

Powa¿nie poranione zosta³o jedno z
dzieci pogryzionych w minion¹ sobotê
przez psa. Z ranami rêki trafi³o do szpita-
la. Drugie z dzieci po opatrzeniu wróci³o
do rodziców. Do zdarzenia dosz³o oko³o
godz. 18.45 na jednej z posesji przy ul.
Jordana. Jak ustalili wezwani na miejsce
stra¿nicy miejscy, dzieci samowolnie
wesz³y na teren posesji, po której biega³
pies. Teraz zwierzê jest na obserwacji u
weterynarza. Stra¿nicy miejscy wyja-
�niaj¹ okoliczno�ci zdarzenia.

mod

WILCZA

Ruch
i skrzek
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REKLAMA

KNURÓW

Niebezpieczna
kradzie¿

Dwóch z³odziei, którzy rozkrêcali u¿ywane tory kolejowe z³apali
knurowscy stra¿nicy miejscy. Nie do�æ na tym. W ich rêce wpadli
równie¿ z³omiarze, którzy rozkradali pustostan przy ul. Ogrodowej.

Pierwsze zdarzenie mia³o miej-
sce 7 czerwca. Piêciu mê¿czyzn wy-
krêca³o �ruby z podk³adów kolejo-
wych torowiska biegn¹cego w rejo-
nie ulicy Rakoniewskiego. Kiedy na
miejsce przyby³ powiadomiony
przez �wiadków patrol Stra¿y Miej-
skiej z³odzieje spakowali ju¿ ³up i
usi³owali uciec rowerami z miejsca
przestêpstwa. � Po krótkim po�cigu
uda³o siê z³apaæ dwóch � knurowia-
nina i gliwiczanina � opowiada An-
drzej Daroñ, komendant Stra¿y
Miejskiej w Knurowie. � Na rowe-
rach mieli zawieszone torby wype³-
nione �rubami. Stra¿nicy natych-
miast wezwali policjê, która prze-
wioz³a mê¿czyzn do knurowskiego
komisariatu. � Postêpek z³odziei
móg³ przynie�æ nawet tragiczne kon-
sekwencje. Rozkrêcone tory mog³y
doprowadziæ do wypadku kolejowe-
go � mówi komendant Daroñ.

Na znacznie wiêksze ³upy liczyli
dwaj z³odzieje, którzy w pi¹tek, 9
czerwca, grasowali po pustostanie
przy ul. Ogrodowej. W momencie za-
trzymania przez stra¿ników miej-
skich mieli przygotowanych do wy-

niesienia 15 futryn drzwi i piêæ ry-
nien. Po sprawdzeniu to¿samo�ci
okaza³o siê, ¿e mieszkaj¹ w okolicy.
Maj¹ po 17 lat...

Micha³ Kêdzierski

REKLAMA

Prezydentowi

JANOWI KOWOLOWI
wyrazy wspó³czucia z powodu �mierci

¯ONY

sk³ada

Adam Rams
Prezydent Knurowa

Panu radnemu

JANOWI KOWOLOWI
z powodu �mierci

¯ONY ILONY

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
sk³adaj¹

W imieniu                                W imieniu
Zarz¹du Powiatu Gliwickiego    Rady Powiatu Gliwickiego

         Starosta                           Przewodnicz¹cy
 Micha³ Nieszporek                  Tadeusz Mamok

Z powodu �mierci

¯ONY ILONY
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia

Prezydentowi

JANOWI KOWOLOWI

sk³ada w imieniu Rady Miasta
Tomasz Reginek

Przewodnicz¹cy Rady Miasta

KNURÓW

Cenzurka dla urzêdu
Knurowscy urzêdnicy chc¹ wiedzieæ, jak mieszkañcy
oceniaj¹ ich pracê. Namawiaj¹ do wziêcia udzia³u w
ankiecie badaj¹cej poziom us³ug urzêdu.

Ankieta sk³ada siê z o�miu pytañ.
Jej autorzy pytaj¹ m.in. o cel wizyty
w urzêdzie, kompletno�æ informacji
zawartych we wnioskach i formula-
rzach, pomoc ze strony urzêdników i
zadowolenie (b¹d� nie) z obs³ugi. Pro-
fesjonalizm i kwalifikacje pracowni-
ków podlegaj¹ ocenie w skali 1-5.
� Przy okazji chcemy siê dowiedzieæ,
jakie z czynników maj¹ � zdaniem
mieszkañców - najwiêksze znaczenie
dla �wiadczonych przez urz¹d us³ug
� mówi sekretarz miasta Anna Kar-
wot. � Nadrzêdnym celem Urzêdu
Miasta jest staranne wykonywanie

powierzonych zadañ publicznych
oraz sprawna i profesjonalna obs³u-
ga. Wypowiedzi mieszkañców po-
zwol¹ nam jeszcze lepiej poznaæ ich
oczekiwania i przys³u¿¹ siê dzia³a-
niom maksymalizuj¹cym jako�æ us³u-
gi urzêdu.

Ankiety wrêczane s¹ przez pra-
cowników dzia³ów obs³uguj¹cych
klientów. Urzêdnicy wyja�niaj¹ cel
badania i sposób wype³niania formu-
larza ankietowego. Wype³nione blan-
kiety mo¿na wrzucaæ do specjalnych
urn, które znajduj¹ siê w budynku
przy ul. Ogana 5 (na parterze), w sta-
rym ratuszu przy ul. Niepodleg³o�ci 7
(na parterze) i w budynku przy ul.
Niepodleg³o�ci 5 (wej�cie A).

Termin wype³niania ankiet up³y-
wa 30 czerwca. Szczegó³owe informa-
cje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod
numerami 0 32 339 22 63 i 0 32 339
22 86.

/bw/

LEPIEJ OZNACZYÆ!
Czy jest mo¿liwo�æ lepszego

oznakowania skrzy¿owania ulic Szpi-
talnej i Kosmonautów? Czêsto przy-
jezdni nie zwa¿aj¹ na znaki i traktuj¹
szersz¹ Szpitaln¹ jako g³ówn¹. Przy-
da³yby siê du¿e tablice z �¿arówia-
stym� t³em. Mo¿na te¿ namalowaæ
du¿e i widoczne z daleka znaki po-
ziome lub umie�ciæ takie paski, które
umieszczane na jezdni wydaj¹ d�wiê-
ki (jak pasy na A-4 oddzielaj¹ce pas
awaryjny) po najechaniu na nie i
zwracaj¹ uwagê kierowcy. Pytam w
zwi¹zku z kolejnym wypadkiem na
tym skrzy¿owaniu...

Czytelnik

Torowisko na odludziu kusi z³odziei
niezwa¿aj¹cych na to, ¿e mog¹

doprowadziæ do katastrofy...
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KNURÓW

Chuligañstwo
i profanacja

Nietrudno o rekonstrukcjê tego,
co dzia³o siê z soboty na niedzielê na
cmentarzu parafialnym przy ul. 1
Maja. Wszystko wskazuje na to, ¿e
kto� id¹c cmentarn¹ alej¹ kopa³ w na-

grobki. Skutkiem s¹ dwa powa¿nie
uszkodzone groby. W obrazie znisz-
czenia dopatrzyæ siê te¿ mo¿na po-
t³uczonych zniczy i wazonów...

Micha³ Kêdzierski

KNURÓW

Mia³ nosa
Nie mieli szczê�cia dwaj z³odzieje, którzy w³amali
siê 7 czerwca do magazynu jednej z knurowskich
firm. Wpadli w rêce policji dziêki �wietnemu
wêchowi jednego z funkcjonariuszy � Nero,
potê¿nego owczarka niemieckiego.

�lady w³amania na teren firmy
odkryli pracownicy. Natychmiast na
miejsce wezwana zosta³a policja.
Wraz z patrolem na miejscu pojawi³
siê równie¿ Nero, od 4 lat s³u¿¹cy w
policji. Pracownik firmy wskaza³
policjantom magazyn, do którego
by³o w³amanie. � Po otwarciu bra-
my, ku ich zdziwieniu ukaza³ siê
os³upia³y ze strachu mê¿czyzna, któ-
ry po chwili przyzna³ siê do w³ama-
nia � mówi sier¿ant sztabowy Arka-
diusz Ciozak z biura prasowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Gliwi-
cach.

Nero nie zakoñczy³
jednak swojej pracy.
Zacz¹³ przeczesywaæ teren
i po kilku minutach wpad³
na kolejny trop. Doprowa-
dzi³ policjantów do krza-
ków oddalonych oko³o 50
metrów od magazynu.
� Tam le¿a³ mê¿czyzna,
który nie by³ w stanie wy-
t³umaczyæ co tu robi, a po-
nadto obok niego znalezio-
no skradzione z magazynu wi¹zki kabli.
Obaj mê¿czy�ni trafili na policyjny �do-
³ek�, a funkcjonariusz Nero móg³ w na-

grodê pobawiæ siê swoj¹ ulubion¹ pi-
³eczk¹ � dodaje Ciozak.

mod

Do zdarzenia dosz³o w Giera³to-
wicach podczas wystawy drobnego
inwentarza towarzysz¹cej imprezie
plenerowej. � Nigdy nie by³o jakich-
kolwiek problemów. W najczarniej-
szych snach nie spodziewa³em siê, ¿e
spotka nas co� tak makabrycznego �
mówi Hankus, szef knurowskiego
Stowarzyszenia Mi³o�ników Drobne-
go Inwentarza.

Napastnicy zachowali siê bestial-
sko. �wiadectwem ich barbarzyñstwa

by³y szcz¹tki ptaków porozrzucane
wokó³ klatek. � Cud, ¿e nikt z ludzi
¿ycia nie straci³ � prezes Hankus po-
kazuje znaleziony w trawie nó¿ z � na
oko � 20-centymetrowym ostrzem.
� Tym mo¿na przecie¿ g³owê uci¹æ...

Hodowcy zg³osili sprawê Policji.
Poszukiwaniem sprawców bestial-
stwa zajmuj¹ siê funkcjonariusze knu-
rowskiego Komisariatu Policji.

Bogus³aw Wilk
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KNURÓW

Bud¿etowe
roszady

Podziêkowania dla wszystkich,
którzy uczestniczyli 8 czerwca 2006 r.

w Nabo¿eñstwie ¯a³obnym
za zmar³¹

MARIÊ STARO�CIK
(1914 -2006)

                                   Sk³ada wnuczka
                                Barbara Gawliñska-Twardawa

                                    z rodzin¹

W pi¹tek na nadzwyczajnej
sesji zebra³a siê Rada
Miasta. Rajcy podjêli dwie
wa¿ne uchwa³y zmieniaj¹ce
bud¿et miasta.

W pierwszej zdecydowali o prze-
znaczeniu ponad 68 tys. z³ na remont
ogrodzenia przy boisku do pi³ki no¿nej
w Szczyg³owicach, które wybudowa³a
fundacja Jerzego Dudka. Pieni¹dze na
ten cel przeznaczono z wp³ywów ze
sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych.

Drug¹ uchwa³¹ radni dofinanso-
wali drugi etap rozbudowy i moder-
nizacji oczyszczalni �cieków przy ul.
Rakoniewskiego. Wed³ug wiceprezy-
denta Knurowa Adama Szczypki
by³o to konieczne, gdy¿ po og³osze-
niu przetargu okaza³o siê, ¿e najko-
rzystniejsza oferta przekracza³a kwo-
tê zarezerwowan¹ na ten cel w wie-
loletnim planie inwestycyjnym. Rad-
ni przychylaj¹c siê do wniosku pre-
zydenta do³o¿yli do inwestycji jesz-
cze ponad dwa miliony z³otych.
�rodki na to zadanie wziêto z rezerw
na przebudowê skrzy¿owania ulic
Wilsona i Niepodleg³o�ci, uporz¹d-
kowanie gospodarki �ciekowej w
mie�cie oraz budowy i rozbudowy
kolektora deszczowego w rejonie ul.
Szpitalnej. Wed³ug zapewnieñ w³adz
miasta, przesuniêcia te nie bêd¹ mieæ
negatywnego wp³ywu na realizacjê
tych inwestycji.

mike

KNURÓW

Przesada

Cenimy wolno�æ s³owa i swobodê wyra¿ania my�li. Równie¿ w niekonwen-
cjonalny, ale jednak kulturalny i rozs¹dny sposób. Dali�my temu wyraz m.in. w
artykule �Wlep siê!� (PL nr 11 z 16 marca 2006 roku), gdzie opisywali�my tzw.
street art polegaj¹cy na wyra¿aniu naklejkami swoich my�li. Osoby uprawiaj¹ce
tê sztukê naklejaj¹ w ró¿nych, zw³aszcza widocznych miejscach naklejki, które
maj¹ ró¿ne przekazy.

To, co jednak ujrzeli�my niedawno na jednym ze znaków drogowych przy
Alei Lipowej w Knurowie wzbudzi³o nasze zaniepokojenie. Wlepki przekazami
my�li, ale ich autor zdecydowanie przesadzi³...

Micha³ Kêdzierski

KNURÓW

Niegrzeczne
Dwie nietrze�we nastolatki za-

trzymali na terenie Miejskiego Gim-
nazjum nr 2 stra¿nicy miejscy. Do
zdarzenia dosz³o 7 czerwca wieczo-
rem. O postêpku uczennic, które -
nota bene � uczêszczaj¹ do MG-2,
zostali poinformowani ich rodzice i
dyrekcja szko³y.

mike

SZOKUJ¥CE ZACHOWANIE M£ODZIE¯Y

Rozdarli
ptaki ¿ywcem
- Przyszli po pó³nocy. Kilkunastu m³odych
barbarzyñców. Pobili stró¿ów, a potem dorwali
siê do klatek. Wyci¹gali go³êbie i jeden po
drugim rozrywali w rêkach... � Erwin Hankus

z trudem powstrzymuje nerwy
na postronku.

Owczarek Nero z opiekunami - sier¿. Janem
�ró³k¹ i st. posterunkowym Przemys³awem
Jab³oñskim
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- Za moich czasów to
siê na kawalerkê co

najwy¿ej scyzoryk
nosi³o, teraz m³odzi z

maczetami chodz¹... �
komentuje znalezisko

Erwin Hankus
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REKLAMA

REKLAMA

My name's Bond� James Bond.

REKREACJA

Le�ny rajd

Golgota to skryty w�ród drzew
pagórek z kilkoma kapliczkami.
Le¿y opodal Ochojca. Jest ulubio-
nym miejscem przeja¿d¿ek rybni-
czan. Odk¹d zosta³o �odkryte� przez
knurowskich biegaczy, wie�æ o cie-
kawym zak¹tku roznios³a siê w�ród
okolicznych amatorów aktywnego
spêdzania wolnego czasu. Ich licz-
ba z pewno�ci¹ znacznie siê zwiêk-
szy³a po le�nym rajdzie z udzia³em
kilkudziesiêciu rowerzystów i mi³o-
�ników joggingu z Knurowa.

W rolê przewodników po le�nych
duktach wcielili siê Kazimierz Ka-
chel i Adam Rams, prywatnie biega-
cze-maratoñczycy, wspierani przez

Rudolfa Kaszê, znawcê wielu dykte-
ryjek zwi¹zanych z histori¹ okolicy.
Wybrali trasê wiod¹c¹ najpierw la-
sem szczyg³owickim, potem ksi¹¿e-
nickim (zahaczaj¹c o le�niczówkê z
oswojonymi sarnami za p³otem). Po
drodze by³ kr¹g dydaktyczny i du¿e
pogl¹dowe tablice opisuj¹ce przy-
rodnicze ciekawostki. Ju¿ nie na ta-
blicy, ale na w³asne oczy, mo¿na by³o
zobaczyæ daglezje � wysokie i wiecz-

nie zielone drzewa rodem z Amery-
ki Pó³nocnej � i naparstnice � ro�li-
ny piêknie kwitn¹ce, ale... truj¹ce (w
odpowiednich dozach zbawienne na
k³opoty... sercowe).

Kilkugodzinna eskapada mia³a
swoje przyjemne zakoñczenie: ogni-

sko z pieczeniem kie³basek i smako-
waniem wojskowej grochówki. W
sumie rowerzy�ci i biegacze � w�ród
nich prawdziwie �niedzielni� tury-
�ci � zanotowali na licznikach pra-
wie 40 km.

/bw/
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Lasy miêdzy Rybnikiem i Knurowem to idealne miejsca
na rekreacyjne przeja¿d¿ki

Rajd zakoñczy³o ognisko...

Niemal pó³ setki
rowerzystów i biegaczy
wziê³o udzia³
w rekreacyjnym rajdzie
do podrybnickiej Golgoty.
Po drodze poznali
najciekawsze zak¹tki
ksi¹¿enickich
i ochojeckich lasów.

M³odszy inspektor Mariusz Kubaszak mo¿e siê poszczyciæ
naprawdê wyj¹tkow¹ �blach¹�.
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WIZYTÓWKA

Si³a charakteru
Dwudziestodwuletnia Kamila Bartos jest mistrzyni¹

Polski w kyokushin karate � full contact. Jakkolwiek
gro�nie to brzmi, dziewczyna jest bardzo mi³a i co

najwa¿niejsze ma czas i wiele wskazówek dla tych,
co chc¹ poprawiæ sobie wygl¹d i samopoczucie.

Micha³ Kêdzierski: -
Kiedy zaczê³a siê Twoja

przygoda ze sportem?
- We wczesnym dzieciñstwie.

Ju¿ w wieku czterech lat æwiczy³am
gimnastykê sportow¹ w katowickim
Pa³acu M³odzie¿y. Pó�niej by³a przy-
goda w zespole tanecznym i tañcem w
ogóle. W drugiej klasie szko³y podsta-
wowej rozpoczê³am treningi kyoku-
shin karate.

- Patrz¹c po osi¹gniêciach �
owocne.

- Karate kszta³tuje cia³o i ducha.
Jest ogólnorozwojowe. Od razu mnie
wci¹gnê³o. Jednak na sukces trzeba
du¿o pracowaæ. Mnie uda³o siê przez
lata wywalczyæ mistrzostwo Katowic,
�l¹ska i Zag³êbia oraz wicemistrzostwo
Polski. W zesz³ym roku pokona³am ju¿
wszystkie rywalki i zdoby³am tytu³ mi-
strzyni Polski kyokushin karate.

- Oprócz karate æwiczysz tak¿e
fitness.

- O tak. To moja nowa mi³o�æ, z
któr¹ zdradzam ostatnio sztuki walki
(�miech). Ukoñczy³am odpowiedni

kurs na katowickiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego i dzisiaj prowadzê
zajêcia fitness z elementami kick-bo-
xingu. Nazywa siê to aerokickboxing.

- S¹ chêtni na zajêcia?
- Oczywi�cie. To intensywne æwi-

czenia, ale warte po�wiêcenia. Ludzie
przychodz¹ trenowaæ z ró¿nymi cela-
mi � aby schudn¹æ, poprawiæ kondy-
cjê. Dodam, ¿e oprócz aerokickboxin-
gu prowadzê równie¿ zajêcia z funky.
To równie¿ �wietny sposób na ³ad-
niejsz¹ sylwetkê i mocny charakter.

- Gdzie mo¿na z Tob¹ poæwi-
czyæ?

- W Klubie Fitness NJN przy ul. 1
Maja 51 w Knurowie. Jestem tu w po-
niedzia³ki od godz. 19.00. Mamy
�wietne warunki do æwiczeñ � klima-
tyzowane sale, lustra, saunê, sola-
rium. Oprócz moich zajêæ polecam tu
tak¿e dance, funky, step i wiele innych
æwiczeñ wzmacniaj¹cych pod okiem
do�wiadczonych instruktorów. Jed-
nym s³owem, zapraszam do uprawia-
nia zdrowego stylu ¿ycia.

Rozmawia³: Micha³ Kêdzierski

Opole od kuchni

Knurowianie na opolskiej scenie
W 43 - letni¹ historiê opolskiego festiwalu swój wk³ad maj¹ równie¿ knurowia-
nie. W 2001 roku, w konkursie Premier zaprezentowa³a siê Aleksandra Chodak
z zespo³em Orange. Zespó³ znany z programu �Jaka to melodia?� przegra³ wów-
czas z grupami Ich Troje i Brathankami. Paradoksalnie Ola, która od lat wspó³-
pracuje ze zwi¹zanym z Knurowem zespo³em Mollstreet, kilka lat po tym fakcie
sta³a siê wokalistk¹ Brathanków.
Dwa lata pó�niej, na deskach amfiteatru stan¹³... Jerzy Dudek. Niestety nie w
roli wokalisty, tylko wrêczaj¹cego Superjedynkê w jednej z kategorii plebiscytu.
W ubieg³ym roku Knurów zaprezentowa³ siê a¿ dwa razy. Po pierwsze za
spraw¹ Micha³a Gasza, laureata �Szansy na sukces�, który mimo i¿ by³ fawo-
rytem koncertu Debiuty, nie wygra³. Po drugie, w koncercie Premiery wyemito-
wano relacjê z KWK Szczyg³owice, gdzie górnicy 850 m pod ziemi¹ definiowa-
li, czym jest przebój. Przekazali równie¿ kamieñ wêgielny pod budowê nowe-
go amfiteatru w Opolu.
Tegoroczn¹ Galê Kataryniarzy u�wietni³ knurowianin Pawe³ Pindur z kabare-
tem £owcy B. Zajêli oni trzecie miejsce w boju o Kataryniarza, daj¹c tym sa-
mym popis swoich umiejêtno�ci.

Bez akredytacji, na ¿ywio³ pojechali�my do
Opola przyjrzeæ siê festiwalowym próbom.
Chcieli�my zobaczyæ to, czego telewizja nie
pokazuje w relacjach z festiwalu.

Wej�cie sposobem do amfiteatru pozwoli³o nam na
u¿ywanie sobie do woli na zapleczu Miejskiego
O�rodka Kultury. Tam, w jednej chwili zebrano ca³¹
elitê polskiej muzyki rozrywkowej. Gwiazdy koncer-
tu Superjedynek wychodzi³y na scenê jedna po dru-
giej. Ogromne zamieszanie, jakie temu towarzyszy³o,
by³o niczym w porównaniu z faktem zobaczenia na
¿ywo Sistars czy Dody. Emocje podgrzewa³ fakt, ¿e
znale�li�my siê tam bez akredytacji dziennikarskiej.
Zasadniczy cel, spotkanie z Pati Yang zosta³ osi¹gniê-
ty. Sympatyczna piosenkarka zgodzi³a siê na wspólne
zdjêcie, podobnie jak Maryla Rodowicz i Maria Pe-
szek. � Ogromne wra¿enie wywar³a na mnie sceno-
grafia oraz to, ¿e arty�ci integrowali siê z fanami.
Chêtnie rozdawali autografy, pozowali do wspólnych

zdjêæ � stwierdzi³ wspó³towarzysz
eskapady Dariusz Zió³kowski ze
�wiêtoch³owic.

To, co zobaczyli�my w telewi-
zji dnia nastêpnego okaza³o siê
efektem finalnym mozolnych prób.
Poleg³ wystêp naszej faworyty Pati
Yang, której... nie pod³¹czono in-
strumentów. I tym razem okaza³o
siê, ¿e w telewizji wszystko wyda-
je siê wiêksze, od amfiteatru zaczy-
naj¹c, a na Dodzie koñcz¹c.

Tekst i foto: Pawe³ Gradek

KNURÓW

Nauczyciele
przeszkoleni
Fundacja Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy szkoli³a
nauczycieli z okolicznych miejscowo�ci w ratownictwie
przedmedycznym. Miejscem kursu by³ knurowski Klub
Kultury Lokalnej �Sztukateria�.

Szkolenie odby³o siê w Knurowie
po raz trzeci. Wszystko to dziêki za-
anga¿owaniu Bogdana Le�niowskie-
go, szefa sztafety biegaczy, którzy
wspó³pracuj¹ z Jurkiem Owsiakiem.
� Chcieli�my daæ szansê szko³om z ma-
³ych miejscowo�ci, które czêsto s¹ po-
mijane w ró¿nych akcjach � t³umaczy
ideê najnowszego kursu Le�niowski.
� Do tej pory w naszych szkoleniach
wziê³y udzia³ 62 szko³y. Zakres szko-
leñ obejmuje kurs ratownictwa przed-
medycznego, po którym nauczyciele

otrzymali odpowiednie certyfikaty.
Dodatkowo ka¿da ze szkó³ wzbogaci-
³a siê o sprzêt warto�ci 3500 z³.

� Nauczyciele s¹ bardzo kreatyw-
ni je�li chodzi o przekazywanie wie-
dzy uczniom. Knurów za� bardzo go-
�cinnym miastem - powiedzia³ Bartosz
Malec, organizator z Fundacji WO�P.

- Serdecznie dziêkujê prezydento-
wi Adamowi Ramsowi, Centrum Kul-
tury i Stra¿y Miejskiej za wsparcie
organizacyjne naszej akcji - mówi
Le�niowski.

Pawe³ Gradek

WA¯NE

Pieni¹dze czekaj¹
Zarz¹d Województwa �l¹skiego rozpocz¹³ zbieranie
propozycji projektów, które mog¹ otrzymaæ
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego w latach 2007�2013.

W akcji pod nazw¹ �Partner II�
mog¹ uczestniczyæ samorz¹dy, orga-
nizacje, uczelnie i jednostki nauko-
wo-badawcze. W ka¿dej z tych insty-
tucji powinien zostaæ wyznaczony
koordynator, odpowiedzialny za
wspó³pracê przy realizacji projektu.
Zg³aszani koordynatorzy powinni
mieæ do�wiadczenie w realizacji pro-
jektów finansowanych ze �rodków
przedakcesyjnych lub strukturalnych
Unii Europejskiej.

Projekty zg³aszane bêd¹ wy³¹cz-
nie poprzez internet. Na stronie
www.partner.silesia-region.pl koor-
dynatorzy znajd¹ elektroniczny for-
mularz.

Projekt koordynuje Wydzia³
Programowania Rozwoju i Fundu-
szy Europejskich, Urz¹d Marsza³-
kowski Województwa �l¹skiego,
ul. Ligonia 46, 40�037 Katowice,
e-mail: partner@silesia-region.pl, tel.
+48 (32) 20 78 197.

Zajrzeli�my za kulisy festiwalu,
to co tam siê dzieje jest czêsto
ciekawsze od telewizyjnego
ekranu

Nigdy nie wiadomo, kiedy umiejêtno�ci
ratownicze mog¹ siê przydaæ
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WÓJT GMINY GIERA£TOWICE
og³asza konkurs na stanowisko Dyrektora Szko³y Podstawowej

im. K. Miarki z siedzib¹ w Przyszowicach, ul. Szkolna 4

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce
wymagania

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedago-

giczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;
3) ukoñczy³a studia wy¿sze lub podyplomowe  z zakresu zarz¹dzania

albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania o�wiat¹, prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4) posiada  co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowi-
sku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego;

5) w okresie piêciu lat bezpo�rednio przed powierzeniem stanowiska dyrek-
tora uzyska³a co najmniej dobr¹ ocenê pracy w szkole lub placówce, a w
przypadku nauczyciela  akademickiego � pozytywn¹ ocenê pracy w okre-
sie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej, je¿eli stanowisko dyrek-
tora obejmuje bezpo�rednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo
w okresie  roku bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do konkursu na stano-
wisko dyrektora uzyska³a  pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego;

6) posiada za�wiadczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny
pracy) o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;

7) nie by³a karana kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela (tj. Dz. U z 2003 r. Nr
118, poz. 1112 z pomniejszymi zmianami), oraz nie toczy siê przeciwko
niej postêpowanie dyscyplinarne;

8) nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umy�lnie oraz nie toczy
siê przeciwko niej postêpowanie karne;

9) nie by³a karana zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z
dysponowaniem �rodkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1
pkt. 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno�ci za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z
pó�niejszymi zmianami);

10) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym
na stanowisku wymagaj¹cym kwalifikacji pedagogicznych w urzêdzie
organu  administracji rz¹dowej, Kuratorium O�wiaty, Centrum Edukacji
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrêgowych komisjach
egzaminacyjnych oraz nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym
urlopowanym lub zwolnionym z obowi¹zku �wiadczenia pracy na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodo-
wych, spe³niaj¹cym wymagania okre�lone w rozporz¹dzeniu, z wyj¹t-
kiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytyw-
nej oceny dorobku zawodowego;
a ponadto:

11) do konkursu mog¹ zg³aszaæ siê równie¿ kandydaci nie bêd¹cy na-
uczycielami, spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce warunki:

a) ukoñczyli studia wy¿sze magisterskie;
b) posiadaj¹ co najmniej piêcioletni sta¿ pracy;
c) posiadaj¹ wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj¹-

ce zakresowi  zadañ szko³y,
d) spe³niaj¹ wymagania okre�lone w ust. 1 pkt. 3 i pkt. 6-9 niniejszego

og³oszenia.
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:

1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjono-
wania i rozwoju szko³y;

2) ¿yciorys z opisem  przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy
w szczególno�ci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej � w przypadku

nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej � w przypadku nauczyciela
akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³ce-
nia � w przypadku  osoby bêd¹cej nauczycielem;

4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania za-
wodowego � w przypadku osoby nie  bêd¹cej nauczycielem;

5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z
zakresu zarz¹dzania albo za�wiadczenie o ukoñczeniu kursu  kwalifi-
kacyjnego z zakresu zarz¹dzania o�wiat¹;

6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt.4 rozporz¹dzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu z dnia  6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim
powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek;

7)  za�wiadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o bra-
ku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

8)  o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczy-
ciela (tj. Dz.U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pó�n. zm.), oraz nie toczy
siê  przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;

9)  o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nio-
ne umy�lnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;

10) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem �rodkami publicznymi, o
których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpo-
wiedzialno�ci  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 14, poz. 114 z  pó�n. zmianami)

11) o�wiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó�n. zm.)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

  3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem �Konkurs� w terminie 14 dni od daty ukazania siê
og³oszenia na  adres: Urz¹d Gminy Giera³towice, 44-186 Giera³towice,
ul. Ks. Roboty 48.
  4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powo³ana przez Wójta
Gminy Giera³towice.
  5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego
kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

KNURÓW

Dbaj o piersi
Nie ka¿dy guzek, zgrubienie czy zmia-
na na skórze jest rakiem, lecz zawsze
wymaga oceny lekarza!
1. Badaj siê tydzieñ po miesi¹czce
2. Gdy nie miesi¹czkujesz, raz w mie-
si¹cu, np. w pierwsz¹ niedzielê
3. Gdy zauwa¿ysz jak¹� zmianê,
zg³o� siê natychmiast do lekarza
4. Nawet, gdy nie ma niepokoj¹cych
zmian, raz do roku zg³o� siê na bada-
nie kliniczne piersi do lekarza

Knurowianki skorzysta³y w minion¹ niedzielê z
bezp³atnych badañ piersi w ramach akcji profilaktycznej,
dotycz¹cej wczesnego wykrywania raka piersi oraz szyjki
macicy. Bezp³atne badania to efekt wspó³pracy
knurowskiego Urzêdu Miasta i Radia Plus.

JAK BADAÆ PIERSI?

Ca³a akcja pod has³em �B¹d�
modna � zadbaj o swoje zdrowie� pro-
wadzona by³a w minion¹ niedzielê w
przychodni Fundacji �Unia Bracka� w
Knurowie. Panie przyjmowali trzej
lekarze specjali�ci ze �l¹skiej Akade-
mii Medycznej. Badali piersi metod¹
palpacyjn¹, czyli poprzez dotyk.
Uczyli równie¿, jak prawid³owo sa-
modzielnie badaæ swoje piersi.

� Ta akcja ma sprawiæ, ¿eby ko-
biety bardziej zainteresowa³y siê swo-
im cia³em. Na sto przebadanych, u
dziesiêciu wystêpuje podejrzenie

nie, które nie maj¹ �wiadomo�ci, ¿e wy-
konanie takich badañ jest konieczne.
To powinno byæ obowi¹zkowe, np. w
ramach badañ okresowych w pracy.

Badania dowodz¹, ¿e rak sutka jest
najczêstszym nowotworem wystêpuj¹-
cym u kobiet. W du¿ej czê�ci (ok. 80
proc.) panie same wykrywaj¹ zmiany
chorobowe, jednak czasem jest za pó�-
no na leczenie, które uratuje pier� przed
mastektomi¹. Dlatego ka¿da kobieta po
ukoñczeniu dwudziestego roku ¿ycia
powinna regularnie raz w miesi¹cu ba-
daæ swoje piersi. Co wa¿ne, nale¿y to
robiæ do pó�nej staro�ci.

mod

Badanie dotykiem (mo¿esz wykonaæ np. w czasie k¹pieli pod prysznicem):
W tym celu za³ó¿ lew¹ rêkê za g³owê, a praw¹ rozpocznij badanie lewej piersi.
Badaj j¹ ca³¹ wewnêtrzn¹ powierzchni¹ palców (a nie tylko opuszkami). Zacznij
od górnego, wewnêtrznego kwadratu piersi. Przesuwaj rêkê lekko uciskaj¹c zgod-
nie z ruchem wskazówek zegara. Zatocz pe³ne ko³o, a nastêpnie dwa mniejsze
coraz bli¿ej brodawki. W czasie badania zwróæ szczególn¹ uwagê na wszelkie
stwardnienia i guzki odró¿niaj¹ce siê konsystencj¹ od otaczaj¹cej tkanki. Wyj¹t-
kowo dok³adnie zbadaj górny, zewnêtrzny kwadrat obu piersi. Nastêpnie delikat-
nie �ciskaj¹c brodawkê sutkow¹ kciukiem i palcem wskazuj¹cym, obserwuj, czy
nie wydobywa siê z niej wydzielina surowicza lub podbarwiona krwi¹.

W pozycji le¿¹cej:
Pod³ó¿ poduszkê pod prawy bark, a
praw¹ rêkê pod g³owê. Wewnêtrzn¹
powierzchni¹ palców lewej rêki zba-
daj praw¹ pier� w sposób identyczny
jak podczas badania na stoj¹co. Po-
dobne postêpowanie zastosuj bada-
j¹c lew¹ pier�. Na zakoñczenie
sprawd� stan wêz³ów ch³onnych pod
pach¹. Le¿¹c na wznak po³ó¿ praw¹
rêkê wzd³u¿ cia³a, a lew¹ zbadaj
praw¹ pachê. Sprawd� czy wêz³y
ch³onne nie s¹ powiêkszone. Wyko-
naj to badanie w odwrotnym u³o¿eniu,
tzn. z lew¹ rêk¹ wzd³u¿ cia³a zbadaj
lew¹ pachê.

W pozycji stoj¹cej:
Stañ przed lustrem ze swobodnie opuszczonymi ramionami. Przyjrzyj siê swoim
piersiom, brodawkom i okolicom pachowym. Zwróæ uwagê, czy nie ma ewentual-
nych zmian w ich kszta³cie, po³o¿eniu i wielko�ci. Przyjrzyj siê, czy na skórze nie
widzisz wci¹gniêæ, zmarszczek i zmian koloru. Czynno�æ tê powtórz z rêkami unie-
sionymi do góry, nastêpnie opartymi na biodrach, a tak¿e przy ustawieniu siê bo-
kiem do lustra. W celu dok³adnego obejrzenia dolnych czê�ci piersi, unie� je do
góry.

raka. Nawet jedna uratowana to
ogromny sukces tej akcji � przekonu-
je Ma³gorzata Kamiñska, szef dzia³u
promocji Radia Plus na �l¹sku.

Akcja cieszy³a siê sporym zainte-
resowaniem. � Wszystko jest w po-
rz¹dku � cieszy³a siê Zofia Kwiecieñ
z Knurowa, wychodz¹c z gabinetu.
� Muszê jednak wykonaæ badania cy-
tologiczne, ¿eby siê upewniæ, ¿e na
pewno nic mi nie dolega. To s¹ bada-
nia, które ka¿da kobieta po 35 roku
¿ycia powinna wykonaæ. I tu w³a�nie
wa¿ne s¹ takie akcje, poniewa¿ s¹ pa-

* Fragment ulotki powsta³ej w Zak³adzie
Profilaktyki Chorób Nowotworowych Na-
rz¹du Rodnego w Bia³ymstoku Instytutu
Matki i dziecka w Warszawie ze �rodków
finansowych przez Komitet Badañ No-
wotworowych

KNURÓW

Roztañczona niedziela
Najs³ynniejszy �polski� Ku-

bañczyk Jose Torres w minion¹
niedzielê w Klubie Kultury Lokal-
nej �Sztukateria� uczy³ salsy. Za-
jêcia taneczne dla poczatkuj¹cych
i zaawansowanych w ramach
�wiatowego Dnia Tañca zorgani-
zowa³o Studio Tañca i Ruchu
�Iskra� we wspó³pracy knurow-
skiego Centrum Kultury. Tego
dnia chêtni brali równie¿ udzia³ w
zajêciach prowadzonych przez
Micha³a Szybê z programu �Ta-
niec z gwiazdami� (party dance).
Rarytasem by³a te¿ nauka tañca
brzucha prowadzona przez Alayê
Shirin. Natomiast Ola Wysocka,
dyrektor artystyczny �Iskry� po-
prowadzi³a zajêcia z latino jazz.

mod
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KRYWA£D, SZCZYG£OWICE

Imprezowa sobota
W ubieg³¹ sobotê na terenach Miejskiego Gimnazjum nr 4 w
Szczyg³owicach i Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w
Krywa³dzie odby³y siê festyny. Oba kusi³y atrakcjami muzyczno-
artystycznymi i nagrodami.

Gimnazjalnej imprezie po�wiêco-
nej sportowi i rekreacji patronowali
Jerzy Dudek i Dariusz Dudek. Przy-
pomnijmy, ¿e obaj panowie s¹ by³ymi
uczniami szko³y (dawniej tylko pod-
stawówki), a parê dni wcze�niej
otwarli przy placówce nowe boisko
pi³karskie. Festyn by³ te¿ podsumo-
waniem kampanii �Zachowaj trze�wy
umys³�, która propaguje zdrowy i bez-
alkoholowy tryb ¿ycia, a w której
wziê³o udzia³ MG-4. � Ide¹ naszej
zabawy by³o pokazanie tego,
czym ¿yje szko³a i co z ca³¹
pewno�ci¹ mo¿e byæ alterna-
tyw¹ dla alkoholu � wyja�nia
Ewa Szczerbetka, która wraz
z rodzicami uczniów, gimna-
zjalistami i innymi wycho-
wawcami klas pierwszych
przygotowa³a festyn. � Ser-
decznie dziêkujê wszystkim
sponsorom, którzy nas wspar-
li i prezydentowi Adamowi
Ramsowi, który ma zawsze
blisko do Szczyg³owic.

Szczególn¹ atrakcj¹ festynu by³
turniej rodzinny, w którym po piêciu
konkurencjach najlepsze okaza³y siê
Teresa, Joanna i Anna Murañskie. Ca-
³o�æ zabawy wype³nia³y: popisy gru-
py samoobrony, wystêpy muzyczno-
artystyczne i wiele innych. Sporo
emocji wzbudzi³a licytacja koszulki
klubowej Jurka Dudka, która posz³a
za 410 z³. Te i inne zebrane podczas
festynu pieni¹dze trafi¹ na pomoc do
chorej na bia³aczkê Paulinki Witkow-
skiej ze Szczyg³owic.

Podobne prorodzinne nastroje pa-
nowa³y w Krywa³dzie. � By³y wystê-

py muzyczne dzieci, taneczne
zespo³u �Lawa� i solowy po-
pis na keyboardzie Jakuba Ci-
chego � wymienia sobotnie
atrakcje Jan Kopeæ, dyrektor
Zespo³u Szkolno-Przedszkol-
nego. Podczas festynu mogli

Ka¿dy zainteresowany móg³ zakupiæ
cegie³kê na rzecz naszej placówki. W
zamian do wygrania by³y rowery,
DVD i inne fanty � dodaje dyrektor
Kopeæ.

tekst i foto: Micha³ Kêdzierski

siê popisaæ nie tylko dzieci, ale i do-
ro�li. Dla nich zorganizowano tur-
niej pi³ki siatkowej i tenisa sto³owe-
go. Imprezie towarzyszy³a wystawa
malarska Piotra Przesdzinga i pre-
zentacja dotycz¹ca ¿ycia szko³y. �

KNURÓW

S³oneczny festyn
W Miejskim Przedszkolu nr 13

odby³ siê festyn rodzinny. Publicz-
no�æ mia³a okazjê podziwiaæ wystê-
py wokalne Ani Holik oraz absol-
wentów przedszkola: Natalii Wilk i
Doroty Czy¿ewskiej. Nie zabrak³o
te¿ popisów tanecznych w wykona-
niu Agnieszki Przydatek, Jagody
Czerniewicz, Patrycji Jasto i Nicoli
Wypysiñskiej. Z najwiêkszym
aplauzem publiczno�æ wita³a przed-
szkolaków i zaciekawieniem ogl¹-
da³a ich wystêpy. Imprezê u�wietni³
pokaz mody dzieciêcej. Rodzice
wspólnie z dzieæmi mogli wzi¹æ
udzia³ w zawodach sportowych,

plastycznych i sesji zdjêciowej z
chodz¹c¹ na dwóch nogach... czer-
won¹ krow¹. O oprawê muzyczn¹
zadba³ tata jednego z przedszkola-
ków - Sylwester K³osowski, za� o
podniebienia pozostali rodzice pie-
k¹c przepyszne ciasta. Atrakcj¹ dla
dzieci by³o te¿... malowanie paznok-
ci przez profesjonaln¹ kosmetyczkê.

Festyn by³ znakomit¹ okazj¹,
aby podziêkowaæ rodzicom za zaan-
ga¿owanie w ¿ycie przedszkola.
Przyjaciele placówki i sponsorzy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy z
r¹k Stanis³awy Biszkowieckiej, dy-
rektor MP-13.

REKLAMA
F
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Jedn¹ z konkurencji turnieju rodzinnego
by³o  wywija³o

Dzieci w Krywa³dzie �piewa³y po polsku i angielsku

Klawiszowiec Jakub Cichy
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S³oneczna bajka
Bajki - jednym opowiadane na uszko przed za�niêciem,
innym w przedszkolu. W Szczyg³owicach bajkowi
bohaterowie umawiaj¹ siê z maluchami na scenie Domu
Kultury.

Spotkania dzieci z ulubieñcami
odbywaj¹ siê od 10 lat, czyli od wpro-
wadzenia w ¿ycie pomys³u Marii Ka-
miñskiej-Mosio, dyrektor Miejskiego
Przedszkola nr 3. Jego zalet¹ jest to,
¿e osobami wcielaj¹cymi siê w prze-
ró¿ne bajkowe postaci s¹ rodzice
przedszkolaków.

Tym razem doro�li przygotowali
dla dzieci �S³oneczn¹ bajkê�. Koordy-
nacj¹ przygotowañ i scenografi¹ zajê-
³a siê nauczycielka Iwona Stañczyk.
Rodzice zadbali o stroje. Kurtyna po-
sz³a w górê przed tygodniem. Wystêp
trwa³ niespe³na godzinê. Wra¿eñ da³
jednak na ca³y rok.

� Ale fajna ta wró¿ka! � zachwyca-
³a siê Natalka Blacha z przedszkolnej
�Dwunastki�. - A mnie podobaj¹ siê
Królewna i sroczka -  wyrazi³ swoje zda-
nie Bartosz �widerski, tak¿e z MP-12.

- Nie czujê ¿adnej tremy � zapew-
nia Danuta Gibas, na scenie wró¿ka.
�  Spontaniczna reakcja dzieci daje
du¿o rado�ci.

- To fantastyczna odskocznia od
rzeczywisto�ci � dodaje Tomasz Mazur,
wcielaj¹cy siê w rolê Jasia Dobosza.

Publiczno�æ podzieli³a entuzjastycz-
ne opinie dwójki malców. Wyzwanie
by³o spore � scenicznym popisom przy-
gl¹da³y siê dzieci z Knurowa, Pilchowic
i Wilczy. By zadowoliæ wszystkie akto-
rzy wystawili sztukê trzykrotnie.

Tekst i foto: £ukasz Kupka

W przedstawieniu wyst¹pili:
Królewna � Ma³gorzata Bielicka
Ja� Dobosz � Tomasz Mazur
Król Drzemek I � S³awomir Gibas
Wiklinicha � Katarzyna Siwiecka
Walenty � Mariusz Stañczyk
Przekupka 1 � Gabriela Czerwiec
Przekupka 2 � El¿bieta Weso³a
Sroczka � Anna Kolankowska
oraz S³oneczna Wró¿ka � Danuta
Gibas

Wspiêli siê na
Królewskie
Wzgórze i
zwiedzili Wawel.
Czy poczuj¹ moc
czakramu?

W niedzielê do Grodu Kraka wy-
bra³a siê licz¹ca sto osób grupa cz³on-
ków � wraz z rodzinami - NSZZ �So-
lidarno�æ� KWK �Knurów�. Tury�ci
zwiedzili najciekawsze zak¹tki Wa-
welu. Pomodlili siê w katedrze i po-
dziwiali niepowtarzalny widok z gó-
ruj¹cego nad miastem wzgórza. Naj-
m³odsi nie pominêli okazji, by zajrzeæ
do smoczej pieczary, co jej lokator
skwitowa³ tylko skamienia³ym wzro-
kiem.

- Piêkna, s³oneczna pogoda,
wspania³a atmosfera i niesamowite
prze¿ycia � czegó¿ pragn¹æ wiêcej �
mówili, popijaj¹c kawê, knurowianie.
Po czym sami dopowiedzieli: - Oczy-
wi�cie Krakowa. Za tydzieñ przyje-
dziemy tu ponownie...

Bogus³aw Wilk

Królewska niedziela
KRAKÓW

Królewska niedziela

W imieniu Rady Miasta Knurów
wszystkim Mieszkañcom

z okazji �wiêta �Urodziny Miasta�
¿yczê zdrowia, szczê�cia, pomy�lno�ci

oraz nadziei na coraz lepsz¹ przysz³o�æ w³asn¹
i naszego Miasta

Przewodnicz¹cy Rady
Tomasz Reginek

Z okazji �wiêta Miasta
wszystkim Knurowianom

sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia
wszelkiej pomy�lno�ci oraz mi³ego wypoczynku
i udanej zabawy podczas urodzinowych imprez

kulturalnych i sportowych

Adam Rams
Prezydent Knurowa

Foto: Arch. NSZZ �Solidarno�æ�
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Stra¿ Miejska
� 986;330 15 58
Policja � 997; 337 25 00
Pogotowie Ratunkowe
� 999; 235 15 15
Stra¿ Po¿arna � 998;
235 12 11
Numer alarmowy � 112

***
Pogotowia:
gazowe � 992; 235 19 13; 235 14 71.
energetyczne: 991;
032 303 09 91
ciep³ownicze � 235 23 40
wodno-kanalizacyjne
032 330 01 55; 032 330 01 50

***
Dy¿ury szpitali:
Knurów, ul. Niepodleg³o�ci �
235 24 67
Rybnik-Orzepowice,
ul. Energetyków � 429 10 00
Gliwice: Instytut Onkologii
ul. Wybrze¿e Armii Krajowej 15,
tel. 278-81-06
Szpital Nr 1 SPZOZ, ul. Ko-
�ciuszki 29; 44-100 Gliwice, tel.
231-82-21, fax. 238-95-50; Izba
przyjêæ: 231-49-25; Pediatria:
231 46 78; Oddzia³ chirurgii ogól-
nej: 231 42 53; I Oddzia³ chorób
wewnêtrznych: 231 79 13; Od-
dzia³ kardiologiczny: 238 27 79
Szpital Wielospecjalistyczny, ul.
Ko�ciuszki 1, 44-100 Gliwice,
tel. 231-37-44, 238-20-91; Izba
przyjêæ: 238 23 00
Szpital Wojskowy 106 z Przy-
chodni¹ SPZOZ, ul. Zygmunta
Starego 20; 44-100 Gliwice, tel.
231-32-68, 231-88-88; Izba
przyjêæ: 231 88 88 wew. 315;
Rejestracja: 230 49 39; Oddzia³
chirurgiczny: 231 88 88 wew.
319; Oddzia³ laryngologiczny,
okulistyczny: 231 88 88
wew.321; Oddzia³ dla przewle-
kle chorych: 231 88 88
wew.328; Oddzia³ wewnêtrzny:
231 88 88 wew.324; Oddzia³ or-
topedyczny: 231 88 88
wew.317; Stomatologia: 231 88
88 wew. 344; OIOM: 231 88 88
wew. 326
Zespó³ Szpitali Nr 2, Szpital
Miejski nr 3, ul. Radiowa 2, 44-
100 Gliwice, tel. 238-20-36;
Oddzia³ chorób dzieci: 231 42 66.
Klinika Chirurgii Szczêkowo-
Twarzowej w Zabrzu, ul. Bu-
chenwaldczyków: 370 45 46.
Rzecznik Praw Pacjenta�l¹-
skiego NFZ, tel. 032 735 17 07

***
Apteki:

�w. Barbary w Knurowie ul.
Ks. Kozie³ka: 235 13 64
Bracka ul. Dworcowa 1: 336
26 82/83.

***
Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów: 3316926 (�roda 7.30-
11.30; czwartek-pi¹tek 7.30 -
15.30).

***
Informacja KZK GOP w Kato-
wicach  032 251 78 62. (bez-
p³atna infolinia 0 800 16 30 30

WA¯NE
TELEFONY!

KNURÓW

Si³a logiki
Systemem szwajcarskim z tempem gry 15 minut dla
zawodnika rywalizowali ze sob¹ mali szachi�ci, którzy
spotkali siê na turnieju w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6.

W zawodach, sêdziowanych przez
Ryszarda Nowaka, wziê³o udzia³ dzie-
siêciu zawodników. W grupie m³od-
szej na szachownicy najlepiej radzili
sobie: Jakub Wiaterek, Dawid Nowak
i Eryk Nowak. W grupie starszej naj-
lepszym szachist¹ okaza³ siê Damian
Badura. Tu¿ za nim uplasowali siê
Magdalena Wiêcek i Damian Brzo-
zowski.

Medale, dyplomy i nagrody rze-
czowe, które otrzymali wszyscy za-
wodnicy ufundowane zosta³y przez
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
MOPP wspó³organizowa³o imprezê ra-
zem ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego i
Klubem Honorowych Dawców Krwi
im. dra Ogana w Knurowie.

mike

WYJA�NIENIE. PIJ¥ MLEKO...

Jednak
p³ac¹

Troszkê przesadzili�my z optymi-
zmem pisz¹c przed tygodniem (�Pij¹

KNURÓW. FIZYCZNE SUKCESY

M³ode lwy
Licealista Marek Matysik zaj¹³ 10. miejsce, a Mi³osz
Góralczyk 11. w ogólnopolskim konkursie z fizyki
�Lwi¹tko 2006�. O mierze ich sukcesu �wiadczy fakt,
¿e do rywalizacji przyst¹pi³o 23 tysiêcy uczniów z
1300 szkó³.

Grzegorz Cuber jest nauczycielem fizyki tak¿e w gimnazjum nr 6 w Czerwionce-
Leszczynach. Jego gimnazjali�ci te¿ notuj¹ sukcesy. Micha³ Szymik (IIIa) zosta³
laureatem, a Paulina Gañczorz (IIIa) finalistk¹ konkursu wojewódzkiego. Micha³
wygra³ konkurs �I ty zostanie Einsteinem� (Paulina by³a ósma). Joanna Wita (IIa)
zdoby³a trzecie miejsce, a Paulina Gañczorz ósme, w Miêdzynarodowym Konkur-
sie z fizyki. Wreszcie zespó³ � Paulina Gañczorz i Micha³ Szymik � zosta³ finalist¹
Dwuosobowego Konkursu z Fizyki dla Gimnazjów zorganizowanego przez Pa³ac
M³odzie¿y w Katowicach.

W tegorocznej edycji konkursu
udzia³ wziê³a dziewi¹tka uczniów
knurowskiego Zespo³u Szkó³ im. I. J.
Paderewskiego. Oprócz Matysika (Ic)
i Góralczyka (IIIc), byli to: Katarzyna
Bociek, Artur Litwin, Rafa³ Kuchar-
ski (wszyscy z Ic), Bartosz Nitsze (Id),
Tomasz Pi¹tek, Jan Wandrasz  (IIc) i
Adrian Speer (IIIc).

- Zaprocentowa³a wiedza, pilno�æ
i umiejêtno�ci � mówi Grzegorz Cu-
ber, oceniaj¹c wynik dwójki m³odych
fizyków, a zarazem swoich pod-
opiecznych.

To nie pierwszy sukces uczniów
prof. Cubera w �Lwi¹tku�. W ze-
sz³orocznej edycji konkursu Pawe³
G³osz i Mi³osz Góralczyk zajêli 1 i
2 miejsce.

Liceali�ci nie zasypiaj¹ gruszek w
popiele. � Teraz przygotowuj¹ siê tak-
¿e do udzia³u w Dwuosobowym Kon-
kursie z Fizyki dla uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych organizowanym
przez Pa³ac M³odzie¿y w Katowicach,
do najbardziej presti¿owej Olimpiady
Fizycznej, oraz do konkursu �Fizycz-
ne �cie¿ki� organizowanym przez In-
stytut Problemów J¹drowych w �wier-
ku � wylicza Cuber.

Nauczyciel liczy, ¿e pojawi¹ siê
kolejni zdolni adepci fizyki. Przys³u-
¿yæ siê temu mo¿e modernizowana
pracownia i nauczanie tego trudnego
przedmiotu na poziomie rozszerzo-
nym, wprowadzane od przysz³ego
roku szkolnego.

Bogus³aw Wilk

KNURÓW

Rado�æ
bez podzia³ów
W czwartkowe popo³udnie gimnazjalna �Dwójka�
rozbrzmiewa³a muzyk¹  i �piewem okraszanych tañcem.
Wszystko za spraw¹ uczestników I Spotkania
Integracyjnego.

W imprezie udzia³ wziêli arty-
stycznie uzdolnieni reprezentanci Ze-
spo³u Szkó³ Specjalnych, Miejskiej
Szko³y Podstawowej nr 2, Miejskie-
go Przedszkola nr 13, O�rodka Matki
Bo¿ej Uzdrowienie Chorych oraz
gimnazjalnej �Dwójki�. Na kilkadzie-
si¹t minut zamienili salê w miejsce ra-
dosnego festiwalu dzieci i m³odzie¿y.
Publiczno�æ, w�ród której nie zabra-
k³o doros³ych, nagrodzi³a sceniczne
popisy gromkimi brawami.

�Spotkanie...� zainicjowa³y Ewa
�liwa i Iwona Dyka � nauczycielki
gimnazjum. Impreza bawi³a i uczy-
³a. Temu drugiemu celowi s³u¿y³ re-

ferat Ewy �liwy pt. �Integracja � za
i przeciw�. - Dziecko psychicznie
lub fizycznie niepe³nosprawne win-
no mieæ zapewnione pe³ne i normal-
ne ¿ycie w warunkach zabezpiecza-
j¹cych osi¹ganie niezale¿no�ci oraz
u³atwiaj¹cych aktywne uczestnictwo
w ¿yciu spo³ecznym � podkre�li³a
referentka przypominaj¹c jedno z
postanowieñ zawartych w Konwen-
cji Praw Dziecka.

Na zakoñczenie wszyscy uczest-
nicy zabawy zostali zaproszeni na
s³odki poczêstunek.

Tekst i foto:
£ukasz Kupka

mleko, bêd¹ wielcy� � PL 23/2006),
¿e uczniowie �Czwórki� nie p³ac¹ ani
grosza za mleko, które pij¹ uczestni-
cz¹c w programie �Doskona³e mleko
dla szkó³�. W rzeczywisto�ci rodzice
dzieci dop³acaj¹ po 0,63 z³ za mleko
smakowe (czekoladowe b¹d� wanilio-
we) i 0,42 z³ za mleko bez dodatków.
Za b³¹d serdecznie przepraszamy.

Redakcja
INFORMACJA

Maluchy na scenie bawi¹
siê znakomicie

F
ot

o:
 Z

bi
gn

ie
w

 W
oj

ci
ec

ho
w

sk
i



Przegl¹d Lokalny Nr 24 (693) 14 czerwca 2006 roku            11

www.przegladlokalny.pl rozrywka

HANDEL I US£UGI

ALTEX POLECA: ̄ ALUZJE, ROLETY, OKNA
PCV I DREWNIANE, BRAMY GARA¯OWE
ROLOWANE, DRZWI WEWNÊTRZNE I ZE-
WNÊTRZNE DREWNIANE. KNURÓW, UL.
WYSPIAÑSKIEGO 18 (Farskie Pola). Tel. /fax
0 32 235 43 91, 0602 616 808. Tel. 0 32 236
23 52. MONTA¯ OKIEN W CENIE PROMO-
CYJNEJ! Raty bez porêczycieli

01-odw.

Ci¹g³a sprzeda¿ - drewno kominkowe i roz-
pa³kowe. Knurów, ul. Niepodleg³o�ci 13 na
terenie myjni. Tel. 0 665 114 617

18-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZY�CIK. Tel. 0 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111

01-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knu-
rów 3. Tel.  0 32 236 80 27, 0 663 305 076

09-odw.

Czyszczenie dywanów, tapicerek meblowych,
samochodowych KARCHER. Tel. 0 32 236 87
92, 0 660 216 397

23-26.

Elektryk szybko, tanio i solidnie. Tel. 0 32 236
61 01, 0 606 437 589

22-33.

Instalacje wod.-kan., remonty ³azienek oraz
mieszkañ. Tel. 0 602 525 087

19-30.

Ocieplanie domów, remonty. Tel.
0 602 407 190

21-26.

Pewna po¿yczka bez BIK. Gotówka w 24
h. Tel. 0 603 868 407

21-24.

Piecz¹tki. Tel. 0 601 528 683
20-odw.

TANIO!!! Przepisywanie prac dyplomowych,
magisterskich itp. Tel. 0 665 752 800

24-odw.

Tynkowanie, kafelkowanie, doprowadzenie
wody. Tel. 0 696 863 802

24/24.

Us³ugi ciesielsko-budowlane, wiê�by dacho-
we. Krycie blach¹, dachówk¹, gontem. Tel.
0 32 231 44 49

01-odw..

Us³ugi remontowo-budowlane w zakresie:
zakup towaru po konkurencyjnej cenie, do-
radztwo, kafelkowanie, instalacje elektrycz-
ne, instalacja gazowa, instalacje wodne (w
plastiku). G³adzie, tapetowanie, panele w
ca³ym zakresie, instalacje urz¹dzeñ sanitar-
nych, zabudowa wnêk. Tel. 0 32 236 88 28
lub 0 608 335 372

01-odw.

VIDEOFILMOWANIE. tel. 0 608 660 902
22-26.

VIDEOFILMOWANIE. Tel. 0 604 314 477
22-31.

WÓZKI DZIECIÊCE, foteliki samochodowe,
krzese³ka, kojce, ³ó¿eczka, po�ciele, odzie¿ i
akcesoria niemowlêce. KNURÓW ul. Nie-
podleg³o�ci 59. Tel. 0 32 336 23 68

01�odw.

LOKALE
I NIERUCHOMO�CI

Kupiê mieszkanie w Knurowie. Tel.
0 607 097 282, 0 603 362 224

24/24.

Lokal do wynajêcia � 100 m2 obok przychod-
ni Kazimierza Wielkiego. Tel. 0 501 779 313

24-25.

Poszukujê dwupokojowego do wynajêcia.
Tel. 0 503 107 836

24-25.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Knurowie.
Rejon ul. Chmielnej. Tel. 0 605 22 26 05

24.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 10 arów, pod
lasem, Knurów � Szczyg³owice. Tel.
0 501 779 313

24-25.

Szukam kawalerki do wynajêcia (mo¿e byæ
umeblowana). Tel. 0 667 347 904

23-24.

MOTORYZACJA

Autogaz, autoalarmy. Najtaniej (te¿ w ra-
tach!). Profesjonalny monta¿, serwis. Knu-
rów, ul. Niepodleg³o�ci 13. Tel. 0 32 236 46
62 lub 0 693 629 962

23-24.

Skup i sprzeda¿ samochodów. Tel.
0 601 469 282, 0 32 336 20 23

22-24.

Skup samochodów p³acimy gotówk¹. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Sprzedam Cinquecento, 1994, przebieg 135
tys. km. Stan bardzo dobry, bogate wyposa-
¿enie � 3 tys. z³. Tel. 0 512 643 051

24/24.

Sprzeda¿ czê�ci do Citroena i Peugeota.
Skup i sprzeda¿ samochodów tych marek.
Tel. 0 502 215 904, 0 502 215 903

12-26.

SPRZEDAM

Sprzedam gara¿ blaszany. Tel. 0 663 778 649
24-25.

ZDROWIE I URODA

SALON FRYZUR Z BUDYNKU SANVITA
ZOSTA£ PRZENIESIONY NA UL. £OKIET-
KA 3 (OBOK SKLEPU PAPIERNICZEGO)

24-26.

SZUKAM PRACY

Emeryt � elektryk (elektryka samochodów
ciê¿arowych) poszukuje pracy na terenie
Knurowa, Gliwic. Tel. 0 32 232 00 62

22-25.

Emerytowana wychowawczyni kolonijna
dzieci i m³odzie¿y z wieloletni¹ praktyk¹, do-
�wiadczeniem i stosownymi uprawnieniami
podejmie siê opieki nad dzieæmi (lub osob¹
starsz¹). Ewentualna równie¿ opieka nad
domem (sprz¹tanie, prowadzenie). Tel. 0
32 336 26 03

23-26.

Szukam pracy biurowej � wykszta³cenie wy-
¿sze, kilkuletnie do�wiadczenie zawodowe w
administracji, obs³uga komputera i innych
urz¹dzeñ biurowych. Mo¿e byæ umowa zle-
cenie lub umowa o dzie³o. Tel. 0 604 571 896

23-30.

�lusarz-spawacz: uprawnienia 135, 927. Pra-
wo jazdy kat. B uprawnienia wózki wid³owe.
Monter instalacji gazowych. Tel. 236 62 93,
0 502 249 891

21-24.

DAM PRACÊ

Agencja nieruchomo�ci zatrudni osoby z do-
�wiadczeniem i samochodem. Tel. 032 279
39 92

23-27.

Firma WMS w Knurowie zatrudni pracowni-
ków o specjalno�ci: elektryk-�lusarz (absol-
wentów techników, emerytów i rencistów).
CV + list motywacyjny. Kontakt: Arkadiusz
Czerkies, tel. 0 32 235 14 50 wew. 24,
0 512 231 560

22-24.

Kierowcê do pizzerii przyjmê. Tel. 032 236
73 52

24-26.

Kreatywn¹ fryzjerkê z praktyk¹ przyjmê. Te.
0 603 357 803

22-26.

PGR Gwarek Sp. z o.o. przyjmie do pracy
pracowników budowlanych � cie�li, zbrojarzy,
murarzy. Tel. 236-45-21

24-26.

Poszukujê kierowcy z kategori¹ C+E i bla-
charza samochodowego mo¿e byæ �wie¿o po
szkole. Tel. 0 602 720 120

24-odw.

Przedstawiciel sieci Orange poszukuje m³o-
de, operatywne osoby na stanowisko tele-
marketerki z Gliwic i okolic. Wiek: 22-24 lata.
Tel. 032 333 23 55

20-24.

Przedstawiciel sieci Orange zatrudni przedsta-
wiciela handlowego z Gliwic okolic. Do�wiad-
czenie mile widziane. W³asny samochód. Za-
pewniamy telefon s³u¿bowy i samochód po
okresie próbnym. Tel. 032 333 23 55.

20-24.

Przyjmê do pracy na myjniê rêczn¹, do czysz-
czenia samochodów, w Knurowie m³odego,
solidnego, dyspozycyjnego w godz. 9.00 -
17.00. Tel. 0 506 204 349

24-27.

Przyjmê stolarza, Tel. 0 603 135 023
24-26.

Przyjmê wykwalifikowanych p³ytkarzy i tynka-
rzy (murarzy). Tel. 0 509 872 300

24-28.

Przyjmiemy do pracy na stanowisko kucharz
oraz kelner, kelnerka. Wymagane s¹ umiejêt-
no�ci poparte przebyt¹ praktyk¹ zawodow¹.
Informacje tel. po godz. 12.00 - 0 32 235 12
20, 0 32 235 26 76

15-24.

Spó³ka informatyczna �wiadcz¹ca us³ugi do-
stêpu do sieci internet zatrudni instalatora-
serwisanta. Wymagania: wykszta³cenie �red-
nie techniczne, dyspozycyjno�æ, miejsce za-
mieszkania Czerwionka-Leszczyny, Knurów
lub okolice. CV wraz z listem motywacyjnym
prosimy przes³aæ: praca_inf@wp.pl. Odpo-
wiemy na wybrane oferty.

24-26.

Zatrudniê do ocieplania, remontów. Tel. 0 602
407 190

24-25

Zatrudniê fryzjerów na dobrych warunkach z
mo¿liwo�ci¹ szkoleñ. Praca w Gliwicach. Tel.
0 509 971 700

23-24.

Zatrudniê ksiêgow¹ z praktyk¹. Wymagana
bie¿¹ca znajomo�æ przepisów podatkowych.
Tel. 0 32 231 57 36

23-25.

Zatrudniê mechanika sprzêtu budowlanego
z uprawnieniami na koparko-³adowarki i ³ado-
warki. Tel. 032 431 38 66, 0 601 533 279

21-24.

Zatrudniê mechanika, kierowcê kt. C+E. Tel.
032 431 38 66, 0 601 533 279

21-24.

Zatrudniê na sta³e pracowników do wykañ-
czania wnêtrz oraz murarzy, cie�li. Tel.
0 663 767 303

23-24.

Zatrudnimy osobê do obs³ugi sekretariatu,
oferty prosimy sk³adaæ wraz ze zdjêciem w
sekretariacie Firmy PG¯ Gwarek Sp. Zo.o.
ul. Szpitalna 20 Tel. 236 45 21 w godz.
7.00-15.00

24-26.

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Gliwicach

Osoby zainteresowane, spe³niaj¹ce
warunki podane w ofercie proszone s¹
o kontakt osobisty w PUP Gliwice, Pl.
Inwalidów Wojennych 12, pokój 105 -
poniedzia³ek, wtorek, �roda w godz. od
8.00 do 15.00, czwartek w godz. 8.00.
do 16.30, pi¹tek w godz. 8.00 do 14.00.

Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Knurowie og³asza nabór 5
osób na wolne stanowiska pracy - Kasjer. Szczegó³owe informa-
cje umieszczono na stronie internetowej www.mosir.knurow.com.pl
-> BIP oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie MOSiR przy ul. Sztygar-
skiej-Hala Sportowa w Knurowie. Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ w siedzibie MOSiR - Dzia³ Kadr (pokój nr 203 � II piêtro) nr
tel. 332-63-67. Termin sk³adania ofert up³ywa 3 lipca 2006 r. o godz.
15.30.

- projektant bran¿y maszynowej: wykszta³-
cenie wy¿sze, 5 lat do�wiadczenia, znajo-
mo�æ jêz. angielskiego, opracowywanie pro-
jektów, miejsce pacy: Gliwice

- kierownik robót monta¿owych: wykszta³-
cenie wy¿sze lub �rednie, elektryk, praktyka
zawodowa, uprawnienia budowlane w bran-
¿y elektrycznej, SEP, miejsce pracy: budowy
realizowane przez firmê

- referent ds. kontrolingu: wykszta³cenie
wy¿sze ekonomiczne, do�wiadczenie, znajo-
mo�æ jêz. obcego - mile widziane, znajomo�æ
rachunkowo�ci zarz¹dczej, obs³uga MS Offi-
ce, bieg³a obs³uga arkuszy kalkulacyjnych,
miejsce pracy: Czechowice � Dziedzice

- kontroler finansowy: wykszta³cenie wy-
¿sze ekonomiczne, do�wiadczenie na po-
dobnym stanowisku, znajomo�æ u¿ytkowania
podstawowych aplikacji informatycznych,
mile widziana znajomo�æ jêz. w³oskiego i / lub
angielskiego, miejsce pracy: Zabrze

- grafik / webdesigner: wykszta³cenie min.
�rednie, do�wiadczenie w grafice lub / i sk³a-
danie stron www, miejsce pracy: Gliwice

- dziennikarz: wykszta³cenie min. �rednie,
do�wiadczenie min. 2 lata, obs³uga kompute-
ra i internetu, miejsce pracy: powiat rybnicki

- elektrotechnik / elektronik: wykszta³cenie
�rednie techniczne, specjalno�æ elektrotech-
nik / elektronik, prawo jazdy kat. B � mile wi-
dziane, obs³uga pakietu MS Office, miejsce
pracy: Gliwice
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�Zele�
Marek Zbigniew Lewczuk

Litery z oznaczonych krop-
kami pól,  czytane poziomo,
utworz¹ rozwi¹zanie. Prosimy
nadsy³aæ je (lub donie�æ do re-
dakcji) � ul. Niepodleg³o�ci 5,
44-190 Knurów � wraz  z kupo-
nem w ci¹gu 10 dni od ukazania
siê numeru (decyduje data stem-
pla pocztowego). W�ród auto-
rów prawid³owych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet do
kina Casino.

Prawid³owe rozwi¹zanie
krzy¿ówki z nr. 22/2006 brzmia-
³o: �Kontrakt�. Nagrodê otrzy-
muje Adam Szczerba. Gratuluje-
my! Po odbiór zapraszamy do re-
dakcji.

HOROSKOP

Anchee Min: �Czerwona azalia�

DOLBY STEREO
D I G I T A L Dolby Surround EX

CASINO

proponuje:
332 63 81

TEL.

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

KRZY¯ÓWKA NR 24

Zdjêcia: Pawe³ Gradek

humor

rozrywka

Pijany facet wtacza siê do
baru i mówi:

- Wy tam co siedzicie po
lewej stronie - jeste�cie idio-
ci, a wy co siedzicie po pra-
wej jeste�cie rogacze...

Na sali zaleg³a cisza. Na-
gle jedna z pañ odzywa siê
do mê¿a:

- W³adek, nie pozwolisz
siê chyba obra¿aæ?

Pan W³adek wstaje i
zwraca siê do pijanego:

- Panie, ja nie jestem ro-
gaczem...

- W porz¹dku, mo¿esz pan
przej�æ na lew¹ stronê...

POZIOMO: 1) przedmiot ba-
dañ botaników, 8) mog¹ byæ
nieuczesane lub niegrzeczne,
9) forma obrotu towarowego,
10) z klamk¹, 11) posiedzi w ki-
ciu, 13) z blatem, 15) akt woli
sejmu, 16) g³êbokie do³y po
bombardowaniu, 18) filipinki,
ale nie zespó³, 21) cudeñko,
22) bywa sroga, 23) zamiast
skarpety, owijka, 24) podrêcz-
nik M. Falskiego.

PIONOWO: 1) zatoka M. Ba³-
tyckiego u brzegów Estonii i
£otwy, 2) wa³ek w zegarku, 3)
ro�liny zarodkowe w �ció³ce
le�nej, 4) ma kwiaty miododaj-
ne, 5) ... na pudy, 6) fioletowe
u lubej, 7) schrzanione bu-
raczki, 12) kamieñ osadzaj¹-
cy siê na �ciankach garnka,
13) z niej skwarki, 14) nasa-
dowe dla mechanika, 15) tam
rzeka wpada do morza, 17)
potocznie: facet w kolejce, 18)
zdobywane nogami i g³ow¹,
19) dominuje w powietrzu, 20)
du¿o wiêkszy od karpia.

Tymoteusz Chmura
z Czerwionki

ur. 2.06.2006 r., 2750 g, 53 cm

Konrad Balicki
z Knurowa

ur. 4.06.2006 r., 3000 g, 56 cm

Miko³aj Marek
z Knurowa

ur. 4.06.2006 r., 3500 g, 55 cm

Natalia Korus
z Leszczyn

ur. 5.06.2006 r., 3200 g, 54 cm

Mateusz Drozd
ze Smolnicy

ur. 6.06.2006 r., 4050 g, 58 cm

Jagoda Maciejczak
z Knurowa

ur. 6.06.2006 r., 3600 g, 57 cm

Marlena Bania
z So�nicowic

ur. 7.06.2006 r., 3700 g, 56 cm

Paulina Kuc
z Gliwic

ur. 7.06.2006 r., 3300 g, 55 cm

Wiktoria Mrozek
z Gliwic

ur. 7.06.2006 r., 2650 g, 53 cm

Wiktoria Nyderek
z Rybnika

ur. 7.06.2006 r., 3200 g, 53 cm

Wojciech Salamandra
z Knurowa

ur. 7.06.2006 r., 3350 g, 55 cm

Karolina S³aboñ
z Gliwic

ur. 8.06.2006 r., 3050 g, 52 cm

Baran (21.03-20.04)
Wyka¿ trochê inwencji. Przyda³oby siê trochê zadbaæ o wy-
gl¹d. Pomo¿e to w pozyskiwaniu nowych znajomo�ci, jak rów-
nie¿ w poprawie Twojego samopoczucia. Z korzy�ci¹ wyj-
dziesz z pewnej transakcji, która wydawa³a siê z pocz¹tku
niekorzystn¹.

Byk (21.04-21.05)
Dawno nie czu³e� siê tak zmêczony. Masz dosyæ ci¹g³ego
zabiegania i burzy mózgów. Pozytywnie wp³ynie na Ciebie
pewna kobieta, która od d³u¿szego czasu zabiega o znajo-
mo�æ z Tob¹. Niekoniecznie wszyscy bêd¹ siê chcieli z Tob¹
integrowaæ.

Bli�niêta (22.05-20.06)
Mo¿esz byæ z siebie dumny. Jeszcze nigdy dobra passa nie
przynios³a Ci tyle rado�ci co teraz. Pracowito�æ oraz wytrwa-
³o�æ pozwol¹ Ci osi¹gn¹æ jeszcze wiêcej. Rodzina pozwoli Ci
wytchn¹æ od codziennych obowi¹zków. Relaksuj siê, póki
masz okazjê.

Rak (21.06-22.07)
Drobne problemy finansowe bêd¹ jedynymi, które zaprz¹tn¹
ten tydzieñ. Gwiazdy bêd¹ korzystnie wp³ywaæ na Twoje uspo-
sobienie. Pogoda wraz z dobrym nastrojem pozwoli Ci prze-
¿yæ ten tydzieñ z dala od k³opotów.

Lew (23.07-22.08)
Zaniedbujesz bliskich, wci¹¿ t³umacz¹c siê zapracowaniem.
Nadal za wiele wydajesz. Zainwestuj w co�, co przyniesie w
przysz³o�ci wymierne korzy�ci. W niedzielê kto� Ciê odwie-
dzi. Uzbrój siê w cierpliwo�æ, gdy¿ punktualno�æ jest s³ab¹
stron¹ tej osoby.

Panna (23.08-22.09)
Zregeneruj swoje si³y, gdy¿ bêd¹ przydatne w realizacji kolej-
nych pomys³ów. Tych Ci nie brakuje. Koniecznie zadbaj o
zdrowie. Drobna kontuzja mo¿e wy³¹czyæ Ciê z ¿ycia towa-
rzyskiego na jaki� czas. Zdrowie ma siê tylko jedno.

Waga (23.09-23.10)
Uk³ad planet nie mobilizuje Ciê do podejmowania wa¿nych
decyzji. Polegaæ musisz wy³¹cznie na swoim instynkcie, gdy¿
inaczej bêdzie kiepsko. Mundialowy sza³ odizoluje Ciê od bli-
skich na ³adnych kilka tygodni.

Skorpion (24.10-21.11)
Dziêki wierze w siebie nadrobisz zaleg³o�ci. Zaczn¹ Ciê cie-
szyæ ma³e rzeczy, niekoniecznie przynosz¹ce korzy�ci. Uni-
kaj zniechêcenia. Pamiêtaj, ¿e inni w koñcu te¿ siê zorien-
tuj¹, ¿e tylko wiele mówisz. Czekaj¹ Ciê zmiany...

Strzelec (22.11-21.12)
Poznasz nowych ludzi, którzy wyzwol¹ w Tobie nowe pomy-
s³y na ¿ycie. Zapatrzysz siê w pewn¹ osobê, która zaimponu-
je Ci w³asnym zdaniem. Zapragniesz byæ podobnym do niej,
ale skutek bêdzie op³akany. Wkrótce zmienisz pracê...

Kozioro¿ec (22.12-19.01)
Plany, plany i na planach zakoñczysz. Brakuje sprzyjaj¹cych
okoliczno�ci by� móg³ je zrealizowaæ zgodnie ze swoimi za-
mierzeniami. Nie martw siê na zapas. Przyjaciel lub kto� bli-
ski wesprze Ciê na duchu i pomo¿e w trudnych sprawach.

Wodnik (20.01-18.02)
Nudny tydzieñ. Nie wydarzy siê nic, co mog³oby zmieniæ Twoj¹
sytuacjê w zasadniczy sposób. Masz szansê prze³amaæ mo-
notoniê. Daj upust swojej fantazji. To ona z odrobin¹ szaleñ-
stwa uczyni Ciê szczê�liwszym. Idealnie po³¹czysz obowi¹z-
ki zawodowe z domowymi.

Ryby (19.02-20.03)
Spokojnie zsynchronizuj swoje potrzeby z potrzebami otocze-
nia. Unikniesz tym samym konfliktu. Fortuna do tej pory omi-
ja³a Twoj¹ osobê, jednak tym razem zrobi wyj¹tek. Ustal z
bliskim strategiê na najbli¿szy miesi¹c... I przestañ rozpamiê-
tywaæ to, co by³o!

Neil Olson: �Ikona�
Rok 1944. Ma³a wie� nie-

opodal Katerini. W czasie walk
greckich partyzantów z
nazistami miejscowy
ko�ció³ek staje w ogniu.
Znika z niego wówczas
otoczona kultem ikona,
znana jako �wiêta Mat-
ka z Katerini. Niespo-
dziewanie, po 56 latach
dzie³o trafia w rêce Any
Kessler, która dziedzi-
czy je po �mierci dziadka -
szwajcarskiego bankiera. Ikona

jest niezwykle cenna, a wielu lu-
dzi wierzy, ¿e posiada sekretn¹,

mistyczn¹ si³ê uzdrawia-
nia. O jej istnieniu dowia-
duje siê Matthew Spear,
kustosz Metropolitan
Museum of Art, który
pragnie tam umie�ciæ ów
unikat. Próbuj¹c nabyæ
drogocenne dzie³o, Mat-
thew wpl¹tany zostaje w
wir niebezpieczeñstw, za-

gra¿aj¹cych ¿yciu wielu ludzi...
 (D.O.)

�RODA
14.06.2006

�Kod Da Vinci�
� godz. 17.00, 20.00

CZWARTEK
15.06.2006

�Kod Da Vinci�
� godz. 14.30, 17.15, 20.00

PI¥TEK-CZWARTEK
16-22.06.2006

�X-Men: Ostatni bastion�
� godz. 16.00, 18.00, 20.00
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WYCISKANIE SZTANGI � Z£OTO MP DLA M£ODZICZEK EUGENA

Historia lubi siê
powtarzaæ

Nie da siê ukryæ, ¿e rywalki knu-
rowianek maj¹ ju¿ do�æ dominacji
Eugena w krajowym czempionacie i
ambitnie walczy³y o pozbawienie ich
mistrzowskiego tytu³u. Jak siê pó�niej
okaza³o � bez efektu, bowiem ambicji
i umiejêtno�ci nie brakowa³o tak¿e
reprezentantkom UKS Eugen.

Ju¿ po raz siódmy z rzêdu dru¿yna
m³odziczek Uczniowskiego Klubu
Sportowego Eugen Knurów wywalczy-
³a mistrzostwo Polski w wyciskaniu
sztangi. Potwierdzi³o siê zatem powie-
dzenie, ¿e historia lubi siê powtarzaæ.

Podopieczni Eugeniusza Mehli-
cha wywalczyli w dalekiej Jastarni 2
z³ote medale, 7 srebrnych i 1 br¹zo-
wy. � Na mistrzostwa wyjechali�my w

19-osobowym sk³adzie � informuje
Eugeniusz Mehlich. � Dobry pocz¹-
tek na rozpoczêcie rywalizacji zrobi³a
Aleksandra Gr¹bczewska zdobywaj¹c
z³oty medal w kategorii do 52 kg.
Chwilê pó�niej nie zawiod³a Adriana
Fr¹tczak powtarzaj¹c sukces swej ko-
le¿anki w kategorii do 56 kg.

Tegoroczny sukces knurowskich
m³odziczek ma olbrzymi¹ warto�æ, bo-
wiem zespó³ jest po przebudowie, a tre-
ner nie obawia³ siê wystawienia do
sk³adu a¿ trzech debiutantek. - Ze
srebrnym medalem mistrzostw Polski
wróci³a Katarzyna Szymkiewicz,
czwarte miejsce w doborowym towa-
rzystwie wywalczy³a Paulina D¹brow-
ska, a szósta by³a Ewelina Szymanow-
ska � podsumowuje wystêp debiutan-
tek knurowski szkoleniowiec.

- m³odzicy � Pawe³ Murañski (kat. 52
kg, wynik � 50 kg, srebrny medal),
Pawe³ Kuæmierczyk (kat. 100 kg, wy-
nik � 120 kg, srebrny medal), Marek
Miko³ajczak (kat. 75 kg, wynik � 125
kg, br¹zowy medal), Adrian Szpak
(kat. 110 kg, wynik � 70 kg, VI miej-
sce), Kamil Stasiorowski (kat. 60 kg,
wynik � 77,5 kg, VIII miejsce), Adam
Ratka (kat. 60 kg, wynik � 70 kg, X
miejsce), Daniel Nocoñ (kat. 82,5
kg, wynik � 122,5 kg, X miejsce),
Micha³ Górny (kat. 75 kg, wynik � 90
kg, XI miejsce), Rados³aw Pêdrak
(kat. 82,5 kg, wynik � 95 kg, XII miej-
sce), Adam Rogalewski (kat. 56 kg,
wynik � 60 kg, XII miejsce),
- m³odzicy dru¿ynowo � 1. Pover Cho-
rzów � 68 pkt, 2. MOKSiR Jastarnia �
51 pkt, 3. UKSS Trops Wschowa � 45
pkt, 4. UKS Eugen Knurów � 35 pkt.
Do rywalizacji przyst¹pi³o 18 klubów.

Powracaj¹c do medalistek MP na-
le¿y wspomnieæ o tytu³ach wicemi-
strzowskich wywalczonych przez Ka-
milê Nowak, Ewê Wyrwas, Bernadet-
tê Czerwiec i Ewelinê Krotosik.

Sukces m³odziczek to jedno osi¹-
gniêcie, a wystêp m³odzików to kolej-
ny dowód na to, ¿e wielomiesiêczna
praca pod okiem Eugeniusza Mehlicha
nie posz³a na marne. Potwierdzeniem
tego s¹ srebrne medale Paw³a Murañ-
skiego w kategorii do 52 kg i Paw³a
Kuæmierczyka w kategorii do 100 kg.

Na �pudle� stan¹³ te¿ Marek Mi-
ko³ajczak wracaj¹c do Knurowa z

br¹zowym medalem wywalczonym
w kategorii do 75 kg.

- Po dobrym starcie w mistrzo-
stwach �l¹ska, jechali�my do Jastarni
z apetytem na kolejny sukces i �wiado-
mi ostrej rywalizacji � mówi Euge-
niusz Momocki, cz³onek zarz¹du knu-
rowskiego klubu. � Na koñcowy suk-
ces pracowali wszyscy reprezentanci
naszego klubu, chocia¿ nie wszyscy
zdo³ali wywalczyæ miejsca na podium.

Piotr Skorupa

Wyniki:
- m³odziczki - Aleksandra Gr¹bczew-
ska (kat. 52 kg, wynik � 45 kg, z³oty
medal), Adriana Fr¹tczak (kat. 56 kg,
wynik � 57,5 kg, z³oty medal), Ewa
Wyrwas (kat. 60 kg, wynik � 55 kg,
srebrny medal), Bernadetta Czerwiec
(kat. 67,5 kg, wynik � 40 kg, srebrny
medal), Ewelina Krotosik (kat. 75 kg,
wynik � 57,5 kg, srebrny medal), Ka-
mila Nowak (kat. 48 kg, wynik � 32,5
kg, srebrny medal), Katarzyna Szym-
kiewicz (kat. 44 kg, wynik � 22,5 kg,
srebrny medal), Paulina D¹browska
(kat. 75 kg, wynik � 27,5 kg, IV miej-
sce), Ewelina Szymanowska (kat. 52
kg, wynik � 22,5 kg, VI miejsce),
- m³odziczki dru¿ynowo � 1. UKS
Eugen Knurów � 60 pkt, 2. UKSS
Trops Wschowa � 54 pkt, 3. MOK-
SiR Jastarnia � 52 pkt. Do rywaliza-
cji przyst¹pi³o 7 klubów.

Mistrzostwo
Adrianny Wo�niak

Jak ju¿ informowali�my Adrian-
na Wo�niak zmieni³a klubowe barwy
z UKS Eugen Knurów na Pover Ku�-
nik Chorzów. Zmiana ta nie przeszko-
dzi³a jej w wyje�dzie do Jastarni,

gdzie zdoby³a z³oty medal mistrzostw
Polski w kategorii do 60 kg. Jej wy-
nik to 65 kg. W klasyfikacji open da³o
to knurowiance drugie miejsce.

PiSk
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Wyjazd na Mistrzostwa Polski by³
mo¿liwy dziêki pomocy sponso-
rów: UPOS System i WMS.

W sk³ad najlepszej polskiej dru¿yny m³odziczek wchodz¹:
(stoj¹ od lwej) Aleksandra Gr¹bczewska, Paulina D¹browska,
Ewa Wyrwas, Katarzyna Szymkiewicz, Kamila Nowak, Ewelina
Szymanowska. W dolnym rzêdzie od lewej: Adriana Fr¹tczak,
Ewelina Krotosik, Bernadetta Czerwiec

Debiut Katarzyny Szymkiewicz zakoñczy³ siê wywalczeniem
srebrnego medalu mistrzostw Polski

Pawe³ Kuæmierczyk zdoby³ w dalekiej Jastarni tytu³ wicemistrza
Polski

Knurowianka Adrianna Wo�niak potwierdzi³a przynale¿no�æ
do �cis³ej krajowej czo³ówki
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LETNIE MISTRZOSTWA �L¥SKA W RATOWNICTWIE WODNYM

Br¹z dla Knurowa
Rybnik, Katowice, Knurów � taka by³a koñcowa klasyfikacja dru¿ynowa Letnich
Mistrzostw �l¹ska w ratownictwie wodnym, rozegranych w Katowicach.

Rewelacyjnie spisa³a siê knurow-
ska dru¿yna mê¿czyzn, która po nie-
zwykle zaciêtej rywalizacji zdoby³a
tytu³ najlepszego zespo³u na �l¹sku.
Ekipa w sk³adzie: Bartosz Kwesto-
rowski, Bart³omiej Bober, Mateusz
Szumichora i Pawe³ Piekara, wyprze-
dzi³a Rybnik i Katowice.

Mê¿czy�ni wygrali równie¿ kla-
syfikacjê sztafet.

W rywalizacji ratowniczek tytu³
mistrzowski wywalczy³y rybniczanki,
a dru¿yna z Knurowa w sk³adzie:
Agnieszka Wysocka, Daria Kot, Mi-
rella Pikus, Aneta Sobota i Karolina
Pawliczek, zajê³a czwarte miejsce
ustêpuj¹c Katowicom i Tychom.

W mistrzostwach wyst¹pi³a te¿
druga dru¿yna kobiet reprezentuj¹ca
OM WOPR Knurów (Marta Kops,
Izabella Kowalczyk, Aleksandra Paw-
liczek), plasuj¹c siê na 9 miejscu.

Na br¹zowy medal w klasyfikacji
dru¿ynowej z³o¿y³y siê bardzo dobre
wystêpy poszczególnych ratowniczek
i ratowników. W wieloboju mê¿czyzn
a¿ trzech ratowników zajê³o miejsca
w pierwszej czwórce. Na drugim miej-
scu sklasyfikowany zosta³ Bartosz
Kwestorowski, trzeci by³ Bart³omiej

Bober, a tu¿ za nim uplasowa³ siê Ma-
teusz Szumichora.

W wieloboju kobiet najlepsza re-
prezentantka Knurowa � Agnieszka
Wysocka zajê³a pi¹te miejsce.

W stolicy Górnego �l¹ska rywali-
zowa³o 13 dru¿yn. W wieloboju kobiet
zosta³o sklasyfikowanych 45 ratowni-
czek, a w wieloboju mê¿czyzn � 38.

PiSk
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Daria Kot (na pierwszym planie)
i Agnieszka Wysocka to najlep-
sze ratowniczki OM WOPR
w mistrzostwach
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KLASA OKRÊGOWA

JUNIORZY PRZED KLAS¥ �B�

Z M£ODZIE¯OWYCH
BOISK

OKRÊGOWA LIGA JUNIORÓW

KLASA �B� PODOKRÊG ZABRZE

Pytanie konkursowe:

W jakim polskim klubie pierwszoligowym gra³
Henryk Ba³uszyñski?

Na kartki z odpowiedziami czekamy do 22 czerwca.

Bezbramkowe po¿egnanie sezonu

Bezbramkowym remisem zakoñ-
czy³ siê ostatni mecz Concordii Knu-
rów w sezonie 2005/2006. Potyczka z
Tempem Paniówki by³a szczególna
dla Marcina Rozumka, który jesieni¹
broni³ barw tego klubu, a obecnie po-
nownie jest zawodnikiem Concordii.
Marcin Rozumek rozpocz¹³ mecz na
³awce rezerwowych, a kibicom z Pa-
niówek przypomnia³ siê w drugiej
czê�ci spotkania.

Na po¿egnanie sezonu kibice nie
zobaczyli bramek, ale za to Jaros³aw

WYNIKI:
Grupa IV

Tempo Paniówki - Concordia Knurów
0:0, Gwarek Tarnowskie Góry - Odra
Miasteczko �l¹skie 1:1, So�nica Gli-
wice - LKS 35 Giera³towice 0:1, Karb
Bobrek Bytom - Orze³ Nak³o �l¹skie
2:0, Drama Zbros³awice - Gazobudo-
wa Zabrze 0:7, KS Strzybnica - Polo-
nia II Bytom 2:3, Przysz³o�æ Ciocho-
wice - Piast II Gliwice 5:2, Piast Lesz-
czyny - MOSiR Sparta Zabrze 1:2.

Concordia:
Nowak, Pilc, Folcik, Mehlich, Smê-
tek od 59 min. Rozumek, Karwow-
ski, Spórna, Salwa, Hanak, Ole� od
47 min. Dura, Szymura od 79 min.
Pawliczek.

Tempo Paniówki � Concordia 0:0

Szkuæ z Tempa zobaczy³ czerwon¹
kartkê. Knurowianie grali z przewag¹
jednego zawodnika przez ostatnie 23
minuty, jednak nie potrafili udoku-
mentowaæ jej zdobyciem zwyciêskiej
bramki.

Zaskoczeniem by³o posadzenie na
³awce dotychczasowego kapitana
Concordii � Wojciecha Kempy. Jego
miejsce na �rodku obrony zaj¹³ m³o-
dy Pawe³ Folcik, a opaskê kapitana
przej¹³ £ukasz Nowak.

Piotr Skorupa

Bramkarz Concordii � £ukasz Nowak zdo³a³ zachowaæ w ostat-
nim meczu sezonu czyste konto
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Najpierw wygrana, pó�niej zabawa
Mia³a byæ feta i by³a.
Pi³karze Olimpu Szczyg³owice po

raz kolejny udowodnili, ¿e wychodz¹ na
boisko po to, by wygraæ, nawet wtedy,
gdy maj¹ ju¿ w kieszeni upragniony
awans do wy¿szej klasy rozgrywkowej.

W niedzielne popo³udnie, mimo
festynowej oprawy meczu z rezerwa-
mi Przysz³o�ci Ciochowice, gospoda-
rze zagrali jak najbardziej serio i upór
w d¹¿eniu do kolejnego zwyciêstwa
zosta³ nagrodzony tu¿ przed ostatnim
gwizdkiem sêdziego. Szalê zwyciê-
stwa na korzy�æ Olimpu przechyli³
najskuteczniejszy zawodnik szczyg³o-
wickiej jedenastki � Andrzej Sarza³a.

Wcze�niej doskonale spisywa³ siê
bramkarz Dariusz Dajek.

Dzia³acze, trenerzy i zawodnicy
Olimpu odebrali po meczu mnóstwo
gratulacji. Sami za� nie zapomnieli o
przypadaj¹cej na 15 czerwca kolejnej

WYNIKI:

Olimp Szczyg³owice - Przysz³o�æ II
Ciochowice 1:0, Wilki Wilcza - Zryw
Radonia 3:2, Amator Rudziniec -
Naprzód �wibie 0:1, Orze³ Paczy-
na - Start Kleszczów 1:2, Quo Va-
dis Makoszowy - Pogoñ Ziemiêcice
7:4, Ruch Koz³ów - Olimpia P³aw-
niowice 0:3, Le�nik £¹cza - Or³y
Bojszów 2:0.

Olimp:
Dajek, Lenart, Krawczyk od 61 min.
Wichowski, Smugaj, Pche³ka, Mo-
drzyñski od 82 min. Kalabis, Ta³aj-
kowski, P. Pietraczyk, Kowalski od 46
min. Lewandowski, Sarza³a, Augu-
stowski od 46 min. J. Pietraczyk.

� dziesi¹tej � rocznicy �lubu Mirelli i
Jerzego Dudków, którzy w rodzinnym
gronie stawili siê w niedzielê na sta-
dionie w Krywa³dzie. By³y zatem
kwiaty i ¿yczenia. By³o równie¿ �100
lat� i dwa torty w kszta³cie boiska �
prezent dla pi³karzy Olimpu od Danu-
ty Skupin i Jadwigi Rasztabigi.

Zarz¹d szczyg³owickiego klubu
nagrodzi³ swych pi³karzy medalami,
które bêd¹ pami¹tk¹ po awansie do
klasy A. Prezes Olimpu � Dariusz Sa-
rza³a wrêczy³ te¿ trzy pami¹tkowe pu-
chary. Pierwszy z nich trafi³ do naj-
skuteczniejszego juniora � Dawida
Kozaka. Kolejny do króla strzelców
w�ród seniorów � Andrzeja Sarza³y, a
trzeci odebra³ Dariusz Dajek � najlep-
szy bramkarz w rozgrywkach klasy B.

Piotr Skorupa

Olimp Szczyg³owice � Przysz³o�æ II
Ciochowice 1:1
Bramka dla gospodarzy: Kozak

Gos³aw Jed³ownik � Concordia 3:3
Bramki dla knurowian: Klottka, �wi¹t-
kowski, Gajewski

Concordia � Odra Wodzis³aw 7:1
Bramki dla zwyciêzców: Stawiarski 3,
My�lak 2, Bodzioch, Mikulski
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Kapitan Olimpu � Daniel Ta³ajkowski jako pierwszy odebra³
pami¹tkowy medal za mistrzostwo klasy B. Dekoracji dokona³
prezes Dariusz Sarza³a

Jacek Pietraczyk
dzieli³ w�ród
kolegów tort w
kszta³cie boiska

Tak cieszyli siê kibice
z awansu Olimpu

do klasy A

1. Olimp 26 68 68:11
2. Quo Vadis 26 62 90:25
3. Pogoñ 26 54 89:37
4. Wilki 26 48 64:38
5. Orze³ 26 46 63:39
6. Start 26 39 55:49
7. Olimpia 26 39 51:62
8. Zryw 26 33 62:53
9. Naprzód 26 29 47:65
10. Przysz³o�æ II 26 27 39:58
11. Ruch 26 27 34:70
12. Or³y 26 22 40:70
13. Le�nik 26 19 28:73
14. Amator 26 4 14:96

REGIONALNA LIGA JUNIORÓW

1. Gazobudowa 30 73 80:32
2. Piast II 30 64 78:36
3. Concordia 30 56 50:23
4. Bobrek 30 56 61:34
5. Orze³ 30 56 55:29
6. Sparta 30 50 53:33
7. Przysz³o�æ 30 48 56:37
8. Giera³towice 30 43 41:43
9. Tempo 30 42 39:36
10. Strzybnica 30 37 44:49
11. Odra 30 35 35:47
12. Polonia II B. 30 33 40:54
13. Gwarek T.G. 30 32 44:51
14. Drama 30 21 22:71
15. Piast L. 30 20 30:94
16. So�nica 30 11 23:82
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13 BIEG KRZYPKICH W KRZEPICACH

Monika Neudek
dwukrotnie na podium

Zawodniczka Soko³a Knurów �
Monika Neudek dwukrotnie stawa³a
na podium po zakoñczeniu rywaliza-
cji w 13 Biegu Krzepkich. Podopiecz-
na Marka Lewczuka poprawi³a swój
rekord ¿yciowy w biegu na 10 km, co
da³o jej trzecie miejsce w kategorii
open oraz pierwsze w kategorii za-
wodniczek do lat 20. Jej wynik to 41
minut i 58 sekund.

Najszybszy z knurowian by³ Ar-
tur Bieliñski, zajmuj¹c pi¹te miejsce

Monika Neudek zanotowa³a w Krzepicach udany start
w kategorii M-20. On równie¿ po-
prawi³ swój rekord ¿yciowy i obec-
nie legitymuje siê wynikiem 40 mi-
nut i 29 sekund.

Na uwagê zas³uguje równie¿ zwy-
ciêstwo w�ród m³odzików Micha³a
Bziukiewicza (bieg na 1200 metrów).

Miejsca pozosta³ych zawodników
Soko³a: Mieczys³aw Dzierniejko � V w
M-50, Piotr Bieliñski � XI w M-16, Ar-
tur Oboñski � XVI w M-16, Jacek Ko-
strzewa � XXI w M-16. PiSk
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O krok od sukcesu
Reprezentacja Miejskiego Gimnazjum nr 2 z Knurowa
dotar³a do fina³u Wojewódzkiej Gimnazjady M³odzie¿y
Szkolnej, rozgrywanego na Stadionie Miejskim w
Knurowie.

Na murawie spotka³y siê cztery
dru¿yny: Miejskie Gimnazjum nr 2 z
Knurowa, Spo³eczne Gimnazjum
�Nasza szko³a� zabrzañskiego Towa-
rzystwa Szkolnego z Zabrza, Gimna-
zjum nr 1 z Bytomia oraz Gimnazjum
nr 2 z Tarnowskich Gór.

Gospodarze nie dali wiêkszych
szans Gimnazjum z Bytomia koñcz¹c
mecz wynikiem 2:1, awansuj¹c tym
samym do fina³u. W drugim meczu
sukces odnios³a �Nasza szko³a� z Za-

brza gromi¹c rywali czterema golami,
nie trac¹c ani jednego.

W meczu o trzecie miejsce repre-
zentacja z Bytomia pokona³a Tarnow-
skie Góry 1:0. Fina³ okaza³ siê bardzo
emocjonuj¹cy, jednak to �Nasza szko-

³a� uplasowa³a siê na pierwszym miej-
scu, wygrywaj¹c z knurowskim MG-2
5:2. Gole dla reprezentacji Knurowa w
fina³owym meczu strzelili: £ukasz Wi-
niarczyk i £ukasz Stawiarski.

Organizatorami imprezy, a zara-
zem opiekunami knurowskiej dru¿y-
ny byli Wojciech Kempa i Zbigniew
Matuszek, którzy sk³adaj¹ podziêko-
wania MOSiR Knurów za pomoc w
organizacji Gimnazjady.

Pawe³ Gradek
Sk³ad dru¿yny MG 2 z Knurowa:
Bart³omiej Kunikowski, Adam Dziuba, Mateusz Mikulski, Jaros³aw Parzych,
Adam Skubacz, Micha³ Szczot, Damian Tkocz, £ukasz Winiarczyk, Mateusz
Bodzioch, £ukasz Stawiarski, Dawid Drabczyk, Rados³aw Porêba, Marcin Cu-
pry�, Przemys³aw Jegor, Maciej Pisula, Andrzej Tokarz, Patryk Nalepa, Grze-
gorz Krusiñski, Micha³ Putlak, Bart³omiej Flis.

MOSIR KNURÓW

Prze³ajem na rowerze
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MOSIR KNURÓW

Prze³ajem na rowerze
Ponad 60 cyklistów stanê³o na

starcie II Edycji Rowerowych Zawo-
dów Prze³ajowych zorganizowanych
przez knurowski Miejski O�rodek
Sportu i Rekreacji. Rowerzy�ci w za-
le¿no�ci od wieku mieli do pokonania
trasy o ró¿nych dystansach i ró¿nym
stopniu trudno�ci. Najm³odszymi
uczestnikami zawodów byli ucznio-
wie klas I szko³y podstawowej, któ-
rzy mieli do pokonania kilometrow¹
trasê. Pierwszoklasi�ci w jednej gru-
pie rywalizowali z uczniami klas dru-
gich, a pierwszy na metê przyjecha³
Micha³ Godula (MSP-2) wyprzedza-
j¹c Adama Ciekanowskiego (MSP-9)
i Dawida Szafarczyka (MSP-2).

W tej samej kategorii wiekowej
wyst¹pi³a tylko jedna dziewczynka -
Karolina Dziuba (MSP-2).

W grupie starszej, dystans trzech
kilometrów w�ród dziewcz¹t najszyb-
ciej pokona³a Aleksandra Siczek, a
kolejne na mecie by³y Kinga Regiec i
Julia Lewadowska. W�ród ch³opców
najlepszy okaza³ siê Pawe³ Syrek

(MSP-4) wyprzedzaj¹c Jakuba Kusio
(MSP-6) i Dawida Noculê (MSP-2).

Najstarsi uczniowie szkó³ podsta-
wowych rywalizowali na dystansie
5,5 km. Z grona 17 zawodników
pierwsza na mecie zameldowa³a siê
Roksana Mielnicka, a tu¿ za ni¹ liniê
mety przekroczy³y Marcelina Jagie³³o
oraz Karolina Zadroga. Z trudno�cia-
mi trasy w kategorii ch³opców najle-
piej poradzili sobie: Kamil Czy¿
(MSP-4), Bartosz Pietras (MSP-6) i
Dawid Dawidczyk (MSP-6).

Starsi cykli�ci mieli do pokonania
9-kilometrow¹ trasê. Nie brakowa³o
na niej trudnych odcinków sk³adaj¹-
cych siê m.in. z b³otnistych fragmen-
tów �cie¿ek.

W gronie gimnazjalistów na naj-
wy¿szym stopniu podium stan¹³ Martin
Kopernik. Miejsca na �pudle� wywal-
czyli równie¿ Daniel Staro�cik i Micha³
Hosz (ca³a trójka z MG-1). Równie¿
uczennice tej szko³y zajê³y miejsca na
podium: 1. Jagoda Pyznar, 2. Joanna
Dyrbu�, 3. Magdalena Miko³ajczak.

PiSk

MISTRZOSTWA UNII EUROPEJSKIEJ W BOKSIE

�Ada�� przegra³ z Turkiem
Dla Marcina Adaszyñskiego te-

goroczny sezon jest bezsprzecznie
najlepszym w dotychczasowej ka-
rierze. M³ody piê�ciarz Bokserskie-
go Klubu Sportowego Concordia
nie tak dawno zdoby³ mistrzostwo
Polski juniorów, a nastêpnie wygra³
silnie obsadzony turniej we W³o-
c³awku. Nie tylko zreszt¹ wygra³,
ale zosta³ uznany najlepszym repre-
zentantem Polski.

Po tych sukcesach wychowanek
knurowskiego klubu wyjecha³ do
Rzymu na Mistrzostwa Unii Europej-
skiej w kategorii junior.

W walce æwieræfina³owej popu-
larny �Ada�� trafi³ na Turka - Ozde-
mira Cetina i niestety na tym poje-
dynku knurowianin zakoñczy³ swój
udzia³ w tej presti¿owej imprezie.
Sêdziowie wypunktowali zwyciê-
stwo Turka 29:12 i to on awanso-
wa³ do strefy medalowej.

PiSk Mistrzostwa Unii Europejskiej to kolejny wa¿ny turniej, w którym
wyst¹pi³ Marcin Adaszyñski
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Reprezentacja MG-2 Knurów
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