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Udało się – knurowianie mają odbiornik działający bez zarzutu
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Pisaliśmy o problemach państwa Grützmacherów
chcących oddać do reklamacji telewizor,
którego ekran przestał działać.
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Megawat
tłumaczy wzrost cen.
Od podwyżki za ciepło
robi się gorąco

Zlot motocyklistów,
występ tenorów i zespołu Wilki,
a do tego wiele różnych atrakcji
- tegoroczne Dni Knurowa
zapowiadają się bardzo ciekawie.
Co w programie
- znajdziecie na plakacie

Czas na wakacje, czas na kanikułę
i odpoczynek. Oby jak najczęściej w słońcu.
Póki co, knurowscy uczniowie i pedagodzy
podsumowali mijający rok szkolny.
Uroczysta akademia odbyła się
w poniedziałek

Czas
na
wakacje!
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aktualności
Knurów

Knurów

Krewcy
seniorzy

Wojna w Polandii
Od poniedziałku do środy trwało wojewódzkie
wieloszczeblowe ćwiczenie obronne „Górny Śląsk 2009”.
Brał w nim udział także Knurów
Całe szczęście, że wojna nie
wybuchła w Polsce, lecz w Polandii.
Do wszelkiego rodzaju ćwiczeń
obronnych zamiast realnego nazewnictwa używa się fikcyjnego. Zatem
w operacji „Górny Śląsk 2009” nasz
kraj był Polandią leżącą nad Morzem
Głębokim. Ćwiczenia były teoretyczne – realizowane na papierze. Jednak
decyzje trzeba było podejmować
szybko, bo nikt nie był zawczasu
uprzedzony, co tak naprawdę będzie
ćwiczyć. Wszystko po to, aby działanie w sytuacji hipotetycznego zagrożenia było jak najbardziej zbliżone
do rzeczywistości. Część dyspozycji
wojewody była wydawana nocą. W
ćwiczeniu brały udział jednostki
podległe Urzędowi Miasta oraz inne
instytucje, których sprawne funkcjonowanie w wypadkach zagrożenia
wojną jest szczególnie istotne.
- Tematyka zadań wykonywanych
podczas ćwiczeń obejmuje praktycznie cały zakres spraw obronnych na
szczeblu gminy – mówi mjr Jarosław
Wiewiura, szef Wojskowego Inspektoratu Obrony Cywilnej Urzędu
Miasta Knurów. – Osoby, które do
realizacji przedsięwzięć musiały być
wykorzystane, podchodziły do sprawy ze zrozumieniem, wykazując przy
tym sporą pomysłowość.
Wśród ćwiczeń znalazły się elementy, które mogą być przydatne nie
tylko w wypadku wojen, chociażby
stały, całodobowy dyżur, pełniony
w 12-godzinnych zmianach przez

Pilchowice

Przeprowadzka

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pilchowicach od dnia 1.07.2009 r. do
odwołania zmieni siedzibę. Będzie
się ona obecnie mieściła w Pilchowicach przy ul. Rynek 27 w budynku
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” na parterze.
W trzydniowych ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele
m.in. urzędu, PWiK, MOPS i oświaty
osoby do niego przeszkolone. Dyżurujący mieli za zadanie płynne
przekazywanie informacji pomiędzy
wojewodą a wykonawcami zadań.
– To byłoby potrzebne na przykład
w przypadku powodzi czy innych
zagrożeń żywiołowych – tłumaczy
Wiewiura. – Dotychczas przy tego
typu zdarzeniach centrum przepływu informacji było w sekretariacie
urzędu, jednak utrudniało to jego
codzienne funkcjonowanie. Nowe
rozwiązanie wydaje się bardzo praktyczne.
Jaki informuje major, uczestnicy
ćwiczeń musieli sobie radzić z rozmaitymi problemami. Chociażby z
koniecznością ograniczenia dostaw
wody. Przedsiębiorstwo Wodociągów

Świętojańska noc
porad ekspertów. Chętni do udziału
w plenerze proszeni są o zapisanie
się na listę uczestników drogą emailową: atknapik@interia.pl lub
poprzez sms o treści: ,,plener – imię
– nazwisko”, pod numerem telefonu:
509 247 548.
W godz. 15.00 do 16.30 odbędzie
się ,,3. Pilchowicka Wystawa Psów”
(regulamin na stronie internetowej:
www.pilchowice.pl – zakładka: Aktualności).
Przewidziano także wiele innych atrakcji, jak występy zespołów
młodzieżowych, wspólne śpiewanie
przy ognisku czy gra w piłkę nożną
i siatkówkę.
5ak

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
informuje

Od 20 czerwca (sobota) czynne będzie
Kąpielisko Leśne „Zacisze”
codziennie w godz. 10:00 - 18:00
Ceny biletów wstępu pozostają
na poziomie cen ubiegłorocznych i wynoszą:

dzieci do 6 lat
ulgowy (legitymacja szkolna/studencka)
normalny
bilet rodzinny:
opiekun
dziecko do lat 16



Wydaje się, że to osoby starsze
bywają celem dla młodszych rozrabiaków. 9 czerwca około godz. 22
przy ulicy Parkowej było odwrotnie.
To dwaj wspólnicy, 48- i 50–letni
panowie, pobili młodszego od siebie
o ponad 20 lat mężczyznę. Poszkodowany 27–latek ma złamaną szczękę i
ogólne obrażenia ciała.

Justyna Walo

Pilchowice

„Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom” przy współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury
zapraszają do udziału w Nocy Świętojańskiej, której obchody zaplanowano na 27 czerwca. Od godziny
14.00 do 18.00 swój czas będą miały
dzieci i młodzież. Od 14.00 do 17.00
trwać będzie także plener fotograficzny, czyli traperska wyprawa z
aparatem fotograficznym po okolicy.
Wyprawa rozpocznie się pod Ośrodkiem Zdrowia w Pilchowicach, a
zakończy ok. godz. 16.00 pod wiatą
w Leboszowicach. Będzie można
wtedy obejrzeć zdjęcia ,,na gorąco”,
wspólnie je ocenić czy wysłuchać

Paniówki

bezpłatnie
1,00 zł
3,00 zł
2,00 zł
wg cennika

i Kanalizacji musiało opracować koncepcję poboru wody w określonych
miejscach i porze. Z kolei napływ
ludności z zewnątrz spowodował
konieczność zapewnienia jej noclegu, wyżywienia, środków ochrony
osobistej i higieny. Przygotowano
się też do ewentualności zapewnienia
mieszkańcom zażycia płynu Lugola,
na wypadek promieniowania po
zniszczeniu elektrowni atomowej w
którymś z ościennych państw Polandii. Opracowano akcję informowania
ludności cywilnej o obowiązujących
zakazach i nakazach, a także przeniesienie Urzędu Miasta do innych
budynków na wypadek zagrożenia.
Szpital w porozumieniu z Urzędem
Miasta przygotowywał się na wypadek przyjmowania rannych żołnierzy
i cywilów. W środowe przedpołudnie
udokumentowanych pozycji – poleceń wojewody i raportów z ich wykonania było siedemdziesiąt cztery...
Podsumowania i całościowej
oceny akcji dokona we wrześniu
wojewoda śląski, opierając się na
informacjach od osób nadzorujących
na poszczególnych szczeblach (w
gminie Knurów jest to prezydent
Adam Rams), a także od wyznaczonych przez siebie obserwatorów
zewnętrznych. W Knurowie prowadzącym ćwiczenia był Piotr Surówka, zastępca prezydenta miasta.
Tekst i foto: MiNa

Gierałtowice

Mama
na gazie

Ostatnio często pojawiają się medialne doniesienia o rodzicach, którzy podczas zakrapianych alkoholem
imprez zapominają o swoich małych
dzieciach. Podobny niechlubny wypadek przydarzył się 11 czerwca w
Gierałtowicach. Policjanci knurowskiego Komisariatu Policji zatrzymali 33–letnią mieszkankę Gliwic, która
o 1.00 w nocy przy ulicy Ogrodowej
miała 0,9 promila alkoholu we krwi.
Nietrzeźwa kobieta pozostawiła bez
opieki swojego 3-letniego synka.
Justyna Walo

5ak

Nie zapomwnyijDz ień

na ro do
20 .V I – Mi ęd zy
cy
dź
ho
Uc
ta
21.VI – I Dzień La
ltury Fizycznej
22.VI – Dzień Ku
ojańska
23.VI – Noc Święt

„Szachy pod
klonami”

20 czerwca o godzinie 16.00 w
Nieborowicach odbędzie się turniej
na powitanie lata – „Szachy pod klonami” (obok Starej Szkoły).
Bliższe informacje: Winfryd
Ficoń – tel. 032 230 44 99, 032 236
04 79, 0 508 589 262.
PiSk

www.pokaz-pupila.pl

Artykuły
„pierwszej
potrzeby”...

...były celem dla nieznanego
sprawcy, który 9 czerwca udał się
do sklepu spożywczego przy ulicy Gliwickiej. Choć sklep był zamknięty, nie stanowiło to problemu
dla amatora nocnych „zakupów”,
który wyłamał zamek w drzwiach
i dostał się do pomieszczenia. Ze
sklepu zniknęły wyłącznie artykuły
„pierwszej potrzeby” (oczywiście dla
niego): papierosy, alkohol i artykuły
spożywcze.
Justyna Walo

Stanica

Wygrał choć
nie grał

9 czerwca do lokalu przy ul. Gliwickiej włamał się nieznany do tej
pory sprawca. Włamywacz ukradł
z kasy 300 złotych. Sprawca liczył
chyba na więcej, bowiem spróbował
włamać się też do automatów do gier
znajdujących się w pomieszczeniu.
Te okazały się łatwym łupem. Sprawca bogatszy o kolejne 3300 złotych
uciekł. Amatora łatwego zarobku
poszukują policjanci.

Justyna Walo

Knurów

Okazja czyni
złodzieja

Warto zamykać drzwi swojego
mieszkania, bo nigdy nie wiadomo,
kto może się przez nie wślizgnąć.
12 czerwca około godz. 14 nieznany
sprawca wykorzystując nieuwagę
domowników i otwarte drzwi mieszkania przy ulicy Wolności ukradł
aparat cyfrowy warty 350 zł.

Justyna Walo

Pilchowice
Pokaż-pupila.pl to portal, którego
użytkownicy prowadzą profile, dyskutują czy publikują swoje dzieła
w imieniu ukochanych zwierząt.
Portal umożliwia pokazanie całemu
światu swoich pupili. Umożliwia
także prowadzenia rozmów, dyskusji czy debat o niemal wszystkim
- wychowaniu, tresurze, żywieniu.
Z portalu mogą korzystać także ci,
którzy wprawdzie pupila żadnego nie
mają, ale pałają wielką miłością do
zwierząt. Można tu dodawać zdjęcia
czy filmy. Można także przeglądać,
komentować, a przede wszystkim
oceniać profile oraz zdjęcia innych
zarejestrowanych użytkowników.
Jest także forum i blogi.

Sprostowanie

W infor macji pt. „Rodzinny
włam” (Nr 23/2009) znalazł się błąd.
Sprawcą włamania do mieszkania
przy ulicy Koziełka, które miało
miejsce 10 czerwca, nie był syn właścicielki (takowego nie posiada), lecz
jej sąsiad. Wszystkich zainteresowanych szczerze przepraszamy.
Redakcja

Oszustwo na
internetowej
aukcji

33–letnia mieszkanka Pilchowic
postanowiła skorzystać z dobrodziejstw globalnej sieci i zdecydowała się na zakup telefonu komórkowego
na jednym z serwisów aukcyjnych.
Kiedy przelała pieniądze, paczka z
zakupem nie przychodziła, a osoba
od której kupiła telefon przestała
odbierać jej wiadomości. Zaniepokojona kobieta zgłosiła ten fakt na
Policję. Sprzedawca – mieszkaniec
powiatu kłobuckiego - zainkasował
115 złotych i do tej pory nie wysłał
„komórki”.
Na terenie Gliwic i powiatu
gliwickiego odnotowuje się średnio
cztery takie zgłoszenia tygodniowo.
Jak można się uchronić przed tego rodzaju sytuacjami ostrzega Policja na
stronie: www.slaska.policja.gov.pl
Justyna Walo
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Knurów. Administratorzy protestują, Megawat tłumaczy wzrost cen

Od podwyżki za ciepło
robi się gorąco

Tak drastycznej podwyżki w tym sektorze nie było od
dawna. Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat sp. z o.o.
wprowadziło nową taryfę cenową za produkcję i dostawę
ciepła. Na sam widok wzrostu cen może się zrobić gorąco.
Stawki za rozprowadzanie energii cieplnej podniósł również
jej dystrybutor – Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej
w Jastrzębiu-Zdroju
Koszty rosną, więc podnoszą się
ceny. Po tym, jak w ubiegłym roku
węgiel – paliwo zakładów energetycznych – podrożał o około 40
procent, wiadomo było, że pociągnie
to za sobą podwyżki cen ciepła w
naszych mieszkaniach. Jednak nowe
stawki wprowadzone w czerwcu
przez Megawat sp. z o.o. oburzyły
knurowskich administratorów budynków.

Przed faktem dokonanym

Troje szefów administracji knurowskich budynków, zbulwersowanych nowymi cenami taryfowymi,

wystosowało w tej sprawie list otwarty do Megawat sp z o.o. oraz do
PEC w Jastrzębiu Zdroju (opublikowaliśmy ów list w ubiegłym tygodniu). - Ta podwyżka jest szczególnie
wysoka, zupełnie nieadekwatna do
wzrostu płac obywateli – uważa
Bogdan Litwin, prezes LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Nie mamy wpływu na
ceny ciepła, więc ten nasz list nie daje
szans na zmianę taryfy. Daje za to
szanse, że na przyszłość będziemy o
podwyżkach inaczej powiadamiani.
Bo nam się nie podoba forma – nikt
nas nie uprzedził o tak wysokim

ani odrobiny ciepła, to i tak zapłacimy niemało za samą możliwość jego
pobrania.
- Nasza spółdzielnia przygotowuje rozliczenia roczne przy współpracy z firmą prognozującą koszty, ale
nawet ona nie przewidziała takich
podwyżek – mówi Kazimiera Szczuk,
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
„Knurowianka”. – Wzrost cen podniesie wysokość zaliczek na ciepło
aż o około 20-30 procent. Ciężar
tego nasi mieszkańcy odczują w
przyszłym roku. Z punktu widzenia
Megawatu podwyżka jest być może
uzasadniona, ale z punktu widzenia
mieszkańców – zbyt drastyczna.
Mieczysław Kobylec, dyrektor
Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji określa
tak znaczną podwyżkę jako rzecz
niespotykaną: – Ceny ciepła z maja
bieżącego roku w stosunku do cen z
lutego ubiegłego roku wzrosły o oko-

megawat wyjaśnia

W odpowiedzi na Państwa List Otwarty chcielibyśmy zauważyć i
przedstawić Państwu poniższe fakty.
PE MEGAWAT Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo energetyczne podlega
prawu energetycznemu w tym obowiązkowi ustalania cen poprzez taryfikację zatwierdzaną przez Prezesa URE. Aktualnie zatwierdzona taryfa
obejmuje zgodnie z art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisów
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) tylko i wyłącznie
uzasadnione i niezbędne koszty, które to przedsiębiorstwo musi ponosić w
celu utrzymania działalności koncesjonowanej.
Wprowadzenie nowych cen odbyło się zgodnie z obowiązującymi w
Prawie Energetycznym procedurami tj. postępowanie taryfikujące w URE,
zatwierdzane przez Prezesa URE, publikacja w Dzienniku Województwa
Śląskiego oraz wprowadzenie do stosowania.
Na przestrzeni ostatniego roku drastycznie wzrosły koszty jakie przedsiębiorstwo musi ponosić, a które to są od niego niezależne. Kosztem takim
w pierwszej kolejności jest węgiel (miał energetyczny), który w przeciągu
ostatniego roku wzrósł ponad 40%. Natomiast koszty samego paliwa stanowią dla nas ponad 50% kosztów jakie w całości ponosimy. Na wzrost kosztów
przyczyniły się także inne czynniki takie jak: wzrost cen energii elektrycznej,
dostaw wody oraz usług.
Chcielibyśmy podkreślić, że przedsiębiorstwo z roku na rok obniża ponoszone koszty stałe. W roku 2008 zmniejszyliśmy zatrudnienie o 44 osoby,
w roku 2009 planujemy redukcję personelu o dodatkowe 15 osób. Ponadto w
związku z pozyskaniem inwestora strategicznego w latach 2008-2010 przedsiębiorstwo zainwestuje ponad 19 MLN PLN w modernizację i optymalizację
posiadanego parku maszynowego, tj. odpowiednio w latach:
2008 - 5 936 TPLN, 2009. 4 670 TPLN, 2010 - 9120 TPLN.
Inwestycje te przyczyniły się do zabezpieczenia ciągłości dostaw
energii cieplnej oraz podniesienia efektywności produkcji, a co za tym idzie
obniżenia ponoszonych kosztów zmiennych takich jak: energia elektryczna,
paliwo itp.
Chcielibyśmy również poinformować Państwa, że nieustający wzrost
kosztów (który zawsze z opóźnieniem uwzględniany jest w taryfie) oraz
przestarzały, niedoinwestowany majątek przedsiębiorstwa spowodował, że
przedsiębiorstwo w chwili obecnej działa w sposób trwale nierentowny. Ponieśliśmy znaczne straty na bieżącej działalności operacyjnej - odpowiednio
w następujących latach: 2006 (7304 627,96 zł), 2007 (4799587,86 zł), 2008
(4 444 923,30 zł), plan 2009 (2794485,00 zł).
Taka sytuacja powoduje, że przedsiębiorstwo działa poniżej jego kosztów i zagrożone jest likwidacją. W związku z powyższym koniecznym było
urealnienie cen do poziomu, który pokrywa podstawowe koszty przedsiębiorstwa.
Chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie nasze działania nastawione są
na obniżkę kosztów, optymalizację pracy zakładów i mają na celu wspólne
dobro odbiorców, pracowników, inwestora oraz władz lokalnych.
Jednakże nie mamy wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, która
jest niezależna od naszej woli i działań (wzrost kosztów zmiennych) tj.
węgiel, energia elektryczna, woda, instalacje z lat 6O-tych, które wymagają
znacznych nakładów.
Z poważaniem
Prezes Zarządu – Zdzisław Moskwa
Dyrektor ds. Technicznych – Prokurent Mariusz Adamek
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Jak ceny za ciepło będą tak dalej rosnąć, wizja globalnego
ocieplenia przestanie nas martwić
wzroście cen. Zostaliśmy postawieni
przed faktem dokonanym. I to o takiej
porze, kiedy mamy już plany na cały
rok. Tymczasem poczucie społeczne
jest takie, że to spółdzielnie odpowiadają za podwyżki. A przecież
nic bardziej mylnego! Nasz list ma
uświadomić społeczeństwu, że to nie
my wprowadzamy podwyżki i że nie
mamy na nie żadnego wpływu.
Dla prezesa Litwina zaskoczeniem jest, że bardzo mocno podskoczyły ceny za przesył energii, czyli za
samą gotowość do jej dostarczania.
Zatem nawet jeśli nie pobralibyśmy

ło 25 procent. W tej sytuacji zaliczka
na energię cieplną może się okazać
niewystarczająca. Już w maju wystosowałem informację do zarządów
wspólnot mieszkaniowych, które powinny stosownymi uchwałami podnieść zaliczki. Skutki podwyżek mogą
być odczuwalne już w tegorocznym
rozliczeniu, po zamknięciu sezonu
grzewczego 2008/2009.

Na końcu łańcuszka

Wbrew pozorom i obiegowym
opiniom administratorzy nie mają
wpływu na wzrost cen ciepła. Ja-

strzębskie PEC, które dystrybuuje
ciepło m. in. w Knurowie – jeden z
adresatów listu otwartego administratorów – tłumaczy, że również nie
ma większego wpływu na wysokość
stawek. – My prowadzimy sprzedaż
na podstawie cennika Megawatu i
jako dostawcy nic do tych cen nie
dodajemy, podajemy tylko nasze ceny
przesyłowe – mówi Filip Wańczura,
zastępca dyrektora d/s ekonomicznych Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Jastrzębiu- Zdroju. – W
naszym przekonaniu ta podwyżka
to wynik wzrostu cen węgla. Rolę
ochrony interesantów bierze na siebie URE i proszę mi wierzyć, że gdyby w innych dziedzinach konsument
był tak chroniony jak w wypadku cen
energii cieplnej, byłoby świetnie. A
ceny węgla, cóż, reguluje je wolny
rynek. Ceny ciepła są na końcu całego łańcuszka podwyżek.
Każda podwyżka cen ciepła
przed wprowadzeniem musi zyskać
akceptację Urzędu Regulacji Energetyki. Proces jest długi – ostatnia
propozycja taryfowa Megawatu była
analizowana przez pięć miesięcy. W
dodatku zmiany w taryfie zatwierdza
się tylko na podstawie kosztów uzasadnionych – trzeba przedstawić faktury, z których wynika, że te koszty
rzeczywiście wzrosły. To wszystko
sprawia, że ubiegłoroczny wzrost
cen węgla i energii odbija się na cenie
ciepła z pewnym opóźnieniem. Jego
skutki uwidacznia nowa taryfa.
Czy jest szansa, aby informacja o
podwyżce docierała do zainteresowanych wcześniej niż w ostatniej chwili?
Nie należy tracić nadziei, choć wydaje
się, że będzie z tym trudno. – Nigdy
do końca nie wiadomo, na jakim poziomie Urząd Regulacji Energetyki
zatwierdzi ceny - mówi wicedyrektor
jastrzębskiego PEC.
- Forma mechanizmu zmian
taryfowych jest taka sama od lat
– mówi Zdzisław Moskwa, prezes
Zarządu Megawat sp. z o.o. – My też
informacje o podwyżkach otrzymujemy w ostatniej chwili, na przykład
tę o wzroście cen węgla dostaliśmy
29 grudnia ubiegłego roku, a już 1
stycznia podwyżka została wprowadzona w życie.
Odpowiedź na list otwarty administratorów, udzielona przez Megawat sp. z o.o. publikujemy obok.
Tekst i foto: M. Napolska
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Gablota
za czynsz

Foto: Mirella Napolska

Mówi się, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.
W przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Wilsona 5 zarzewiem konfliktu stała się wymiana
pionów

Estetyczna i funkcjonalna
tablica informacyjna stanęła
w ubiegłym tygodniu przed
budynkiem magistratu przy
ul. Ogana

Do najciekawszych miejsc w okolicy turyści zaliczają Chudów

Powiat
Jak w życiu, nawet niewielka - wydawałoby się - kupka gruzu
urosła do rangi sąsiedzkiego problemu
Do redakcji zadzwoniła mieszkanka ul. Wilsona (imię i nazwisko
do wiadomości redakcji) oburzona
postępowaniem sąsiadów. – Nie
umiem na to patrzeć, co się pod
blokiem wyprawia. Pod schodami,
prowadzącymi do bloku, gdzie często
bawią się dzieci ktoś złośliwie wyrzucił gruz. Jak tak można? Prawdopodobnie zrobił to Zarząd Wspólnoty,
żeby te dzieci stamtąd odstraszyć.
Kobieta podnosiła temat na zebraniu wspólnoty, jednak – jak twierdzi – bezskutecznie. – Złość się we
mnie zbiera, kiedy widzę, jak te dzieci
grzebią w tym gruzie, wyciągają z
niego rurki. Przecież to się może źle
skończyć!
Przeciwko takiemu postrzeganiu
sprawy zdecydowanie protestuje
Jerzy Pawlak, członek Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej bloku
przy ul. Wilsona 5. - Ten gruz jest

pozostałością po niedawnych pracach remontowych prowadzonych
w pionach budynku - wyjaśnia Pawlak. – Leży tam tylko tymczasowo,
w planie rocznym mamy ujęte jego
usunięcie. Jak tłumaczy Pawlak, w
najbliższych dniach jest planowany remont zewnętrznych schodów
prowadzących do klatki i to właśnie
ekipa zatrudniona do tych prac ma
przy okazji wywieźć gruz. – Trzy
stopnie po tegorocznej zimie wymagają naprawy. Mieliśmy zamówioną
firmę, która miała rozpocząć prace
na początku czerwca, jednak w ostatniej chwili ku naszemu zaskoczeniu
wycofała się – mówi Jerzy Pawlak.
– Szukamy nowego wykonawcy, a ten
z pewnością wywiezie gruz i wyrówna teren pod schodami tak, aby nie
gromadziła się tu woda jak dawniej
– zapewnia członek Wspólnoty.

/pg/, MiNa

Region

Bezpłatna pomoc
dla pomysłowych



- Jak wypromować powiat gliwicki - zastanawiano
się podczas międzynarodowej konferencji
turystycznej „Konfer-Tur”. Wśród jej uczestników byli
samorządowcy z Niemiec, Walii i Irlandii
Konferowano w ubiegły czwartek i piątek. Pierwszego dnia w
Chudowie - w stylowych wnętrzach
Oberży pod św. Jerzym. Uczestnicy
wysłuchali referatów na temat marketingu turystycznego. Przedstawiono
atrakcje turystyczne powiatu gliwickiego i jego powiatów partnerskich.
Na koniec publicznie nagrodzono
laureatów konkursów - fotograficznego „Cztery pory roku w Powiecie
Gliwickim – atrakcje turystyczne
Powiatu Gliwickiego w obiektywie”
i plastycznego „Turystyczny symbol
Powiatu Gliwickiego”.
Drugi dzień miał charakter wycieczki krajoznawczej. Uczestnicy
zwiedzili m.in. Rezerwat Przyrody
„Hubert”, drewniany kościółek w Poniszowicach, zamek w Toszku, pałac

w Pławniowicach i agroturystyczne
„Ranczo” w Proboszczowicach.
- Nie wystarczą piękne pałace,
zamki i zabytki. Konieczne są emocje. I to właśnie tego - ekscytacji
- oczekują turyści - tłumaczyli marketingowcy. Podkreślali, że okolica
ma wystarczająco dużo atutów, by z
powodzeniem przekuć je na sukces
w turystyce.
W konferencji zorganizowanej
przez Starostwo Powiatowe uczestniczyli przedstawiciele samorządów z
Denbighshire w Walii, Mittelsachsen
i Calw w Niemczech, Shannon w
Irlandii oraz Powiatu Puckiego. Nie
zabrakło też reprezentantów miejscowości ościennych, organizacji
turystycznych i ośrodków kultury.

- Mieszkam przy ul. Dworcowej i chciałbym zwrócić uwagę na chodnik
biegnący od budynku dworca aż do ulicy. W niczym to chodnika nie przypomina. Zarósł zielskiem, a jeszcze trochę i wcale nie będzie go widać. Ktoś
powinien się tym w końcu zająć!
Henryk Malcherek

płatnych szkoleniach realizowanych
w ramach EFS, pomoc doradczą i
szkoleniową w przygotowywaniu
projektów w wniosków o dofinansowanie z EFS. Na miejscu można
też sprawdzić poprawność przygotowania wniosków i uzyskać poradę
na temat prawidłowej realizacji
projektów dofinansowanych z EFS
(w tym związaną z księgowością,
sprawozdawczością i promocją).
Wszystkie usługi świadczone są
bezpłatnie.

sisp, b

Biuro Regionalnego Ośrodka EFS w
Rybniku mieści się przy ul. Rudzkiej
13, 40-200 Rybnik (lokal nr 1.4, budynek Laboratorium Informatycznego
Centrum Kształcenia Inżynierów
Politechniki Śląskiej). Czynne jest od
poniedziałku do piątku w godz. 9-17,
tel. 032 429 57 75, Punkt Informacyjny: 032 429 57 73, fax 032 429 57 75,
www.rybnik.roefs.pl.

/-/

sisp, b

Trawnik na chodniku

Masz pomysł i potrzebujesz pieniędzy? Jak po nie
sięgnąć podpowie bezpłatnie Regionalny Ośrodek
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego biuro
zostało otwarte w Rybniku
Ośrodek udziela pomocy wszystkim podmiotom z podregionów
rybnickiego i gliwickiego, obejmujących miasta: Gliwice, Jastrzębie
Zdrój, Rybnik, Zabrze i Żory oraz
miasta i gminy powiatów: gliwickiego, raciborskiego, rybnickiego
i wodzisławskiego. Nastawiony jest
na wsparcie udzielane wszystkim
zainteresowanym pozyskaniem funduszy z EFS.
Z pomocy RO EFS Rybnik mogą
korzystać szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorstwa i
osoby fizyczne. Ośrodek przygotował szczególną ofertę skierowaną do
podmiotów działających na terenach
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i
miast do 25 tys. mieszkańców.
W biurze można otrzymać m.in.
informacje o możliwości finansowania danego projektu z EFS i o bez-

Jak sprzedać emocje

Pomysły na ustawienie takiej tablicy w sąsiedztwie Urzędu już jakiś
czas temu się pojawiły. Zwyciężyła
koncepcja gabloty, której wygląd
doskonale koresponduje z metalowymi elementami lamp i barierek
w otoczeniu magistratu. – Urząd ma
wydzieloną w gablocie powierzchnię,
na której wydziały będą zamieszczać
swoje informacje – tłumaczy Ilona
Kostelecka z Wydziału Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju
Miasta i Spraw Lokalowych.
Firma, która ustawiła tablicę,
płaci Urzędowi czynsz dzierżawny,
ponieważ w gablocie, oprócz ogłoszeń, znajdują się reklamy firm z
terenu Knurowa. Jak udało nam się
dowiedzieć, firma Sport Premium,
odpowiedzialna za ustawienie gabloty, będzie z tytułu dzierżawy
wpłacać do kasy miasta około 850
zł rocznie.
Foto: Paweł Gradek

Zgoda w gruzach

Knurów. Przy Urzędzie
Miasta stanęła tablica
informacyjna

Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Śladem naszych interwencji

Przeszkadzają gałęzie

- Chcę zwrócić uwagę na krótki, kilkunastometrowy odcinek ul. Michalskiego w Krywałdzie. Konkretnie na chodnik po stronie przeciwległej do
starej szkoły. Trochę zanadto rozrosły się tam drzewa. Gałęzie wiszą nisko
nad chodnikiem i piesi mają problem z przejściem. Szczególnie wtedy, gdy
pada deszcz. Dość trudno przebić się z parasolem w ręku. Trzeba schodzić
na jezdnię. A to niebezpieczne przy tak ruchliwej drodze jak ta. Myślę, że to
nie jest zbyt duży kłopot do rozwiązania. Niewielka przycinka załatwiłaby
sprawę.
Krywałdzianka

Jedno miasto, jeden właściciel

- Od 1954 r. mieszkam w Knurowie. Mam więc dość doświadczenia
życiowego, by patrzeć na niektóre sprawy zdroworozsądkowo. I chcę powiedzieć, że nie podoba mi się, że w jednym mieście majątek publiczny ma
wielu właścicieli. Jest tak z drogami. Trudno się połapać, która do kogo
należy: do miasta, powiatu, czy województwa. Nie wiadomo, do kogo mieć
pretensje, gdy coś nie tak. Podobnie też z niektórymi budynkami. Dlaczego
nie należą wyłącznie do jednego administratora. Były komisariat, szkoła
przy Koksoremie i wiele innych przykładów przemawia za tym, że powinno
się to unormować raz na zawsze. Po co komplikować?

Edward Ogar
Not. pg, bw

podziękowania
Organizatorzy zawodów
wędkarskich z okazji Dnia Dziecka,
które odbyły się 31.05.09 r.
na Moczurach serdecznie
dziękują sponsorom:

MOSiR, PHU MIX-MAX, Urząd
Gminy Gierałtowice, Urząd Miasta
Knurów, Dyr. KWK Knurów, NSZZ
Solidarność KWK Knurów, ZZ Przeróbka, WZZ Sierpień 80, ZZ Kadra,
ZZG w Polsce, Okręg PZW Katowice, sklepy wędkarskie Cezar, Karaś,
K. Glania, M. Fabian, PW KOMART,
M. Kiernicki AGD, TEL KOM K. Róg,
JUPI J. Piotrowski, RoKo, SC Ciupkie, SPEC, H. E. Furgoł, PW SANIT,
E. Smolnik, Bud-Expert, PREF-REM,
Mistral, J. Fornagiel, A. Kula, Kruk
Doradztwo Finansowe, EUROMAX,
PH ABRAMIS Łomianki, PH ATEX,
SC POGODA, sklep Kolonia, FHU
LUPUS, sklep Żabka, M. Czarny,
KO-GAZ, FHU EL VOLT, sklep Wiktoria-Sosnowiec, Firma HOGIER,
wędkarze Koła nr 28, Pełnomocnik
d/s Promocji i Zdrowia.
Za organizatorów D. Chlubek
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Knurów. O przestrzeganie praw konsumenta warto zabiegać

Knurów. Magistrat ułatwia załatwianie formalności mieszkańcom

Kilka tygodni temu pisaliśmy o problemach państwa Grützmacherów
chcących oddać do reklamacji swój nowy telewizor, którego ekran
przestał działać (Mocne uderzenie?, PL 18/2009). udało się – knurowianie
już mają nowy odbiornik działający bez zarzutu

Polepszenie jakości i wydatne skrócenie czasu
obsługi mieszkańców to efekt wdrożonego w
magistracie systemu zarządzania „Spr@wny
urząd”. Aż 85 proc. pieniędzy na ulepszenia
miasto pozyskało z funduszy unijnych

Mają nowy telewizor Spr@wny urząd
Przypomnijmy – na początku
tego roku knurowianie kupili w
hipermarkecie Carrefour w Gliwicach (ul. Liopowa) telewizor LCD.
Po kilku tygodniach użytkowania z
odbiornika zniknęła wizja. Telewizor był na gwarancji, więc państwo
Grützmacherowie dostarczyli go
do sklepu, skąd opatrzony notatką o
treści „nie ma obrazu, głos jest” trafił
do serwisu. Ten jednak odmówił naprawy, stwierdzając usterkę mechaniczną, „spowodowaną najprawdopodobniej silnym uderzeniem” i nie
podlegającą gwarancji. Po naszych
interwencjach w Cerrefour Polska i
u producenta telewizora – w firmie
Funai, sprawa nadal wyglądała na
trudną do rozwiązania. Wydawało
się, że o jej pozytywny finał będzie
trzeba długo zabiegać. Tymczasem
od kilku dni państwo Grützmacherowie mają już nowy odbiornik!
Pomogła konsultacja z powiatowym
rzecznikiem konsumenta, do którego
skierowaliśmy knurowian. Rzecznik
Ryszard Kowrygo zredagował pismo
odwołujące się od odmownie rozpatrzonej reklamacji, a sklep zgodził się
na jej pozytywne rozpatrzenie.
- Wierzyłem, że sprawa zostanie
pomyślnie zakończona, ale byłem
zaskoczony, że sklep tak szybko odpowiedział na pismo – już po tygodniu
od jego wysłania – mówi Zbigniew

Grützmacher. – Jesteśmy bardzo
wdzięczni rzecznikowi Kowrydze,
bez niego byśmy sobie nie poradzili.
Znajomi na kopalni uważali, że nie
ma sensu tego ciągnąć, że nic z tego
nie będzie. Kontaktowali się ze mną
obcy ludzie, którzy mieli podobną
sytuację i się poddali. Gratulowali
mi, że dochodziłem swojego.
Wiele osób, znalałszy się w analogicznej sytuacji, nawet nie próbuje

dochodzić swoich konsumenckich
praw. Niektórzy nie zdają sobie
sprawy z tego, że w ogóle jest taka
możliwość, inni szybko się zniechęcają pierwszymi niepowodzeniami
lub brakuje im samozaparcia. Przykład knurowian pokazuje, że będąc
przekonanym o własnej krzywdzie,
warto o swoje walczyć.
Tekst i foto: MiNa

Od redakcji: Nie jest prawdą, że
przywoływany artykuł ukazał się w
Przeglądzie Tygodniowym. Od 18 lat
gazeta funkcjonuje na prasowym rynku
niezmiennie pod tym samym tytułem:
Przegląd Lokalny.
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Knurów

Piękna Madonna ruszyła w świat

Bądź właścicielem, Powiecie!
zezwala na to Kodeks Pracy;
4. nie jest prawdą st wierdzenie
o braku g warancji zapewniających
poprawę dostępności do usług medycznych. Już obecnie szpital w Knurowie
poszerza swą ofertę usług medycznych,
a gdy – po reorganizacji – będzie miał
możliwości pozyskania środków finansowych, z pewnością wpłynie to na
ten proces pozytywnie. Szpital nadal
będzie realizował usługi medyczne w
ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, co oznacza, iż będą
one – tak jak do tej pory – bezpłatne
dla wszystkich osób objętych ubezpieczeniem NFZ;
5. nie jest prawdą, iż powiat jako
mniejszościowy udziałowiec spółki nie
będzie miał wpływu na funkcjonowanie
szpitala. Fakt, iż powiat będzie posiadał
21,25 proc. udziałów spółki wynika z
jego możliwości budżetowych – resztę
udziałów wyłoż yli inni udziałowcy,
c z yli pra cow nic y sz pitala . Powiat
pozostanie jednak nadal właścicielem
nieruchomości przy ul. Niepodległości
8, gdzie znajduje się szpital, a także
będzie dzierżawił spółce jego mienie
ruchome. Decydujący wpływ powiatu
na zarządzanie szpitalem gwarantuje
też skład Rady Nadzorczej oraz inne
zapisy statutowe, zawarte w dokumentach spółki.
Z poważaniem
Starosta gliwicki Michał Nieszporek

na to dogodny dostęp do informacji
zawartych w systemie.
Całkowity budżet projektu wyniósł nieco ponad 862 tys. zł. Gmina
wniosła 172 tys., natomiast 85 proc.
kwoty - 690 tys. - to dofinansowanie unijne. Fundusze pozyskano w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (działanie
2.2. Rozwój elektronicznych usług
publicznych).
- Bez wątpienia usprawnienie
i przyśpieszenie funkcjonowania
Urzędu Miasta dzięki projektowi
oszczędzi czas osób załatwiających
w nim formalności, tym samym podnosząc też poziom ich zadowolenia
z wprowadzonych ulepszeń - mówi
sekretarz Karwot. - Jestem przekonana, że świadczenie usług publicznych
za pomocą nowoczesnych rozwiązań
technologicznych wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta w oczach
mieszkańców regionu.

Przygotowanie projektu rozpoczęto na przełomie lat 2007/2008. W maju 2008
r. wyłoniono dostawcę zintegrowanego systemu zarządzania i cyklu szkoleń dla
urzędników. Zostało nim konsorcjum firm: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA i COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. w Katowicach. Od czerwca do października wdrożono 20 modułów składających się na system. Efekt działań wysoko
ocenili eksperci, opinię tę podzielił Zarząd Województwa Śląskiego skutkująca.
Konsekwencją tego było przyznanie Gminie Knurów 690 tys. zł pomocy unijnej.

Państwo Grützmacherowie skutecznie wywalczyli
zadośćuczynienie

Śladem naszych publikacji
W nawiązaniu do treści artykułu pt.
„Bądź właścicielem, Powiecie!”, który
ukazał się w Przeglądzie Tygodniowym
nr 20/2009 z dnia 21 maja 2009 roku
domagamy się sprostowania nieprawdziwych i nieścisłych informacji w nim
podanych:
1. nie jest prawdą, iż prywatyzacja
k nurowskiego szpitala dokonywana
jest na niejasnych zasadach i że jest to
„dzika, nieodpowiedzialna prywatyzacja” – jak napisano w artykule. Wszystkie decyzje, dotyczące przekształceń
własnościowych dokonywanych w SP
ZOZ-ie w Knurowie, podejmowane
były w formie uchwał Rady Powiatu
Gliwickiego. Radni podejmowali je
większością głosów, a wcześniej mogli
zgłaszać poprawki do uchwał, wyjaśniać wątpliwe kwestie itp. Za taką a
nie inną formą reorganizacji szpitala
opowiedziała się także Rada Miasta
Knurowa, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu
Gliwickiego w tej sprawie;
2. nie jest prawdą, iż przy deklarowaniu nabycia udziałów spółki, która
ma zarządzać szpitalem, brakowało
jasnych i przejrzystych zasad. Deklarację nabycia udziałów mógł złożyć
każdy pracownik SP ZOZ-u w Knurowie, znając ich wartość i wiedząc, jakie
przekształcenia są w szpitalu planowane. Deklaracje te były dobrowolne,
bowiem z wią zane są z w yłożeniem
przez pracowników własnych środków
pieniężnych;
3. nie jest prawdą stwierdzenie o
braku gwarancji chroniących stosunki
pracy pracowników – będą one chronione w maksymalny sposób, na jaki

W ramach projektu zainstalowano elektroniczny zintegrowany
system zarządzania Urzędem Miasta, zakupiono techniczne zaplecze teleinformatyczne i zestawy
umożliwiające stosowanie podpisów
elektronicznych. Podczas specjalnego cyklu szkoleń urzędnicy zostali
przygotowani do obsługi systemu.
- Przedsięwzięcie przyczyniło się
do znaczącego wzrostu jakości usług
świadczonych przez urząd i skrócenia
czasu obsługi mieszkańców - mówi
sekretarz miasta Anna Karwot, przewodnicząca Zespołu Projektowego.
- Tym samym miasto dołączyło do
grona samorządów stosujących nowoczesne technologie z tzw. zakresu
społeczeństwa informacyjnego.
Różnicę odczują na przykład
osoby, które do załatwienia jednej
sprawy potrzebują nieraz kilku
różnych informacji. Zamiast „kolędować” po urzędzie od okienka do
okienka, uzyskają potrzebne dane
przy jednym stanowisku. Pozwoli

Już po raz kolejny Poczta Polska zaangażowała się w
pomysł rozsławienia Pięknej Madonny z Knurowa – XVwieczniej rzeźby, której kopia 6 czerwca 2009 roku po
blisko 600 latach powróciła do Knurowa, by zająć należne
jej miejsce w krywałdzkim kościele

Wizerunek knurowskiej Madonny
tym razem znajdzie się na pamiątkowym datowniku knurowskiej
poczty

Rozrywka

Po kwiat paproci
W najbliższą niedzielę, 21
czerwca warto wybrać się nad
jezioro Pławniowice, a konkretnie
do Niewieszy, gdzie już w porze
obiadowej, o godz.15 rozpocznie
się Święto Ognia i Wody, czyli
Noc Świętojańska. W programie
występy muzyczne i taneczne, zawody sportowe, rodzinny konkurs
poszukiwania kwiatu paproci, teatr
ognia, a na zakończenie, o północy
– pokaz sztucznych ogni. Gwiazdą
święta będzie zespół Stonehenge.
Na imprezie zaprezentują się także
„nasi” – o godz.19 wystąpi Big
Band orkiestry KWK Knurów.

Do 8 lipca 2009 r. w Urzędzie
Pocztowym Knurów 3 (w Szczygłowicach) będzie stosowany specjalny
datownik, którym z pewnością zainteresują się filateliści.
– Pieczątka jest w katalogu Poczty Polskiej i wszyscy filateliści chcą
ją mieć. Dzwonią do mnie z Wejherowa w tej sprawie. Zainteresują się
zapewne także członkowie poznańskiego Klubu Zbieraczy Znaków
Pocztowych o Tematyce Religijnej
„Święty Gabriel” – cieszy się Bogusław Szyguła, kustosz knurowskiej

Izby Tradycji.
Są dwie wersje pamiątkowego
datownika – ze srebrnym znaczkiem
oraz z okolicznościową monetą.
- Taka forma rozsławienia naszej
Madonny będzie długo żyła. Są zapaleni zbieracze, organizowane są
specjalne wystawy. To jest zaczątek
tego, by Piękna Madonna z Knurowa
znalazła się na wielomilionowym
znaczku Poczty Polskiej – dodaje
Szyguła.
5ak

reklama

MiNa



rozmaitości
Knurów. Premiera teatralna aktorów - amatorów

Paranoja gra Szekspira

bardzo nas chwalili. Sł yszałem
komentarze, że zagraliśmy jak profesjonaliści. Osoby znające się na
teatrze stwierdziły, że jak na zespół
amatorski zrobiliśmy świetne przedstawienie - dodaje.
- Jestem zakręcona, szalona,
więc Grumio, którego rolę gram, jest
mi bliski temperamentem – przyznaje
Aleksandra Trzeciak, nowa twarz
w Paranoi, odgrywająca męską rolę
Gr umia, sł użącego. – Udział w
przedstawieniu to dla mnie prawdziwe wyzwanie, pierwsza praca nad
dużą, solidną sztuką, a jednocześnie
bardzo przyjemne doświadczenie.
Przed premierą była trema, owszem,
ale mobilizująca, regenerująca. Byliśmy zaskoczeni, ze tak wiele osób
pojawiło się na premierze, chyba
nigdy dotąd na występach Paranoi
nie było takich tłumów. Owacja na
stojąco – super uczucie, którego
nie da się opisać. Babcia po przestawieniu powiedziała: Olusia, nie
wiedziałam, że masz taki talent – to
też było wspaniałe..
Tym, co sprawiło, że grupa wzięła na warsztat tekst samego Szekspira, była miłość reżyserki do mistrza
i jego dramatów, a także marzenie
o tym, by wystawić klasykę. – To
trudny materiał, ale udało nam się
zagrać dobre przedstawienie, w odpowiednim tempie – podsumowuje
Joanna Święcik. – Przy pracy nad
sztuką każda próba była pozytywnym odkryciem. Utwierdziliśmy się
w przekonaniu, że dobrze nam się ze
sobą pracuje, że jest w nas otwarcie
na drugich, poczucie humoru, że ta
grupa ma serce.
Ma też talenty, nad których rozwojem umiejętnie pracuje. Dowodem
na to jest nie tylko ilość widzów,
ale także fakt, że podczas przerwy
w spektaklu nikt nie wychodził z
sali, jakby nie chcąc gubić klimatu
przedstawienia.
Dla tych, którzy spektaklu nie
widzieli, będą jeszcze okazje, by to
nadrobić. Najbliższa jest planowana
na koniec września.

Teatr Paranoja

Foto: Sebastian Porębski

Widownia wypełniła się po brzegi, trzeba było dostawić krzesła, a
i tak niektórzy widzowie oglądali
spektakl na stojąco. Widocznie było
warto. Teatr Paranoja, choć amatorski, już nie raz udowodnił swój
profesjonalizm. Teraz zrobił to po raz
kolejny. Wyzwanie było poważne,
bo grupa wzięła na warsztat sztukę
samego Wiliama Szekspira – lekką,
w komediowym tonie, ale nie pozbawioną głębszych treści. Tytułowa
złośnica, Katarzyna, to dziewczyna
piękna, ale bezkompromisowa. Jej
trudny charakter jest wyzwaniem dla
każdego, kto zdecydowałby się spędzić z nią życie. Jedynym, który jest
gotów to wyzwanie podjąć, jest Petruccio, łasy na posag dziewczyny.
- Moim celem było nawiązanie do
klasyki, stąd klimat przedstawienia
tworzy muzyka XVI-wieczna, a kostiumy inspirowane są ówczesnymi
strojami – mówi Joanna Święcik,
reżyser przedstawienia i spiritus

Foto: Sebastian Porębski

Tłumy widzów przyciągnęła do Kina
Sceny Kultury kolejna premiera
knurowskiego teatru Paranoja
– „Poskromienie złośnicy” Szekspira.
Spektakl zebrał owację na stojąco

movens Paranoi. Stylizowane suknie
z folii i bibuły częściowo odsłaniały
kolejną, współczesną warstwę ubioru
aktora. – Chodziło o to, by odsunąć widza od klasycznego wyglądu
aktora na scenie, a zarazem jakby
przeciąć aktora na pół – tłumaczy
Święcik.
To pierwsze tak ambitne tekstowo przedstawienie teatru Paranoja.
Prawdziwym wyzwaniem dla aktorów była praca nad tekstem. W
dotychczasowych przedstawieniach
teatru Paranoja ze sceny padało stosunkowo mało słów. Tym razem tekst
był podstawą.
– Treści roli miałem dużo i dopiero po kilku miesiącach opanowałem
go w całości – przyznaje Adrian
Chojnicki, odtwórca roli Petruccia.
– Najlepiej tekst wchodził mi w głowę, kiedy stałem na scenie.
- Po spektaklu widzowie mówili:
jak fajnie, że w Knurowie coś takiego się dzieje. Byli mile zaskoczeni,

Mirella Napolska

Aktorzy przygotowali się do występu perfekcyjnie

Pilchowice. Przegląd kadr

Kultura w kobiecych rękach

Od 1 maja 2009 roku dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury
w Pilchowicach jest knurowianka
– Maria Kaszek. Zastąpiła na tym
stanowisku Winfryda Ficonia.
Knurowianka zawsze chciała
pracować w instytucji kultury i organizować różnego rodzaju działania animacyjne. Droga do upragnionego celu trwała prawie sześć lat. Po
skończeniu pedagogiki specjalnej
na Uniwersytecie Opolskim podjęła
pracę w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy knurowskiej Caritas.
Dzięki przełożonemu Krzysztofowi
Gołuchowi została zaangażowana
w działania animacyjne i integracyjne na rzecz niepełnosprawnych
podopiecznych, ich rodzin oraz



lokalnego środowiska. – Krzysztof
Gołuch to fantastyczny człowiek,
który wykonuje kawał dobrej robot y dla środowiska lokalnego.
Oprócz opieki i prowadzenia zajęć
terapeutycznych z podopiecznymi,
umożliwił mi poznanie wielu ludzi
działających w dziedzinie kultury,
m.in. dyrektorów i pracowników knurowskiego Centrum Kultury. Dzięki
temu mogłam obserwować i uczyć
się organizacji imprez kulturalnych
w praktyce – mówi nowa dyrektor
GOK. Teorię poznała st udiując
animację społeczno-kulturalną na
Uniwersytecie Opolskim. To właśnie
w Opolu, wraz z przyjaciółmi przekuwała wiedzę w czyny i nabierała
pierwszych doświadczeń, które dziś

procentują.
- W drugiej połowie kwietnia
dowiedziałam się o konkursie na
dyrektora GOK w Pilchowicach. Nie
zastanawiałam się długo, złożyłam
aplikację w tajemnicy przed znajomymi i czekałam na wyniki – opowiada Maria Kaszek.
Knurowiankę zaproszono na
rozmowę kwalifikacyjną. Podczas
niej musiała udowodnić dlaczego
ona – osoba spoza gminy - powinna objąć to stanowisko. Autorska
koncepcja rozwoju GOK w Pilchowicach przypadła do gustu sądowi
konkursowemu. – Kiedy pochwaliłam się najbliższym znajomym,
że zmieniłam pracę, usłyszałam:
„Czy ty zwariowałaś? Przecież tam

Foto: Krzysztof Gołuch

Rodzice mówią o niej, że rodząc się w podwójne święto urodziła
się z miłością do leniuchowania. Natomiast Maria Kaszek, nowy
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach mówi o sobie,
że jest dowodem na to, że marzenia się spełniają i na nadmiar
pracy nie narzeka

Nowy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach - Maria
Kaszek

się nic nie dzieje!” Z perspektywy
minionego miesiąca muszę stwierdzić, że jest zupełnie odwrotnie. W
gminie Pilchowice dzieje się bardzo
wiele. Mnóstwo cyklicznych imprez
organizowanych przez sołectwa,
prężnie działające Stowarzyszenie
Pilchowiczanie Pilchowiczanom,
Koła Gospodyń Wiejskich, młodzieżowe chóry, szkoły angażujące się
w organizację imprez rekreacyjno-

sportowych, Wioska Indiańska w
Stanicy – wylicza Maria Kaszek.
– Atutem Pilchowic są liczne szlaki
rowerowe oraz wiele obiektów i
miejsc niezwykle atrakcyjnych także
dla przyjezdnych.
Nowy dyrektor chce w promocję gminy zaangażować media,
zarówno te w regionie, jak i spoza.
Rodzinna atmosfera w pracy, życzliwość i zaufanie wójta Wilhelma
Krywalskiego sprzyjają twórczym
nastrojom, dlatego Maria Kaszek
mimo miesięcznego stażu czuje
się jakby pracowała w GOK-u od
dawna.
Nie samą pracą człowiek żyje,
dlatego knurowianka po godzinach
oddaje się słodkiemu lenistwu, nadrabia zaległości w czytaniu książek,
stara się być na bieżąco z filmowymi
nowościami. Zapalona cyklistka nie
gardzi grą w siatkówkę ani spacerami w pobliskim lesie. Miłość do gór
pragnie kontynuować w przyszłym
sezonie, przy okazji szlifując jazdę
na nartach. – Jestem dowodem na
to, że marzenia się spełniają. Warto
sobie przy tym dopomóc dodatkowym wykształceniem. Plany na
przyszłość? Myślę, że czas pokaże,
wszystko jest nam zapisane i nic nie
dzieje się bez przyczyny – dodaje
Maria Kaszek.
Paweł Gradek

Przegląd Lokalny Nr 24 (850) 18 czerwca 2009 roku

aktualności
Knurów. Podsumowano szkolne osiągnięcia

Miasto młodych,
zdolnych i wybitnych
Koniec roku szkolnego jest idealną okazją do
podsumowania osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. W tym
roku Knurów naprawdę ma się kim chwalić
Wyróżniającym się uczniom i ich opiekunom gratulował
osiągnięć prezydent Adam Rams

nym. Dwie knurowianki – Magdalena Więcko i Magdalena Czenczek
zajęły kolejno I i II miejsce w międzynarodowych konkursach fotograficznych. Na scenie nagrodzono
także 14-osobowy zespół teatralny z
MG-2, który oczarował publiczność
podczas VI Integracyjnych Spotkań
Teatralnych.
Doceniono śpiewające talenty,
między innymi: zwycięzców VI
Wojewódzkiego Konkursu Kolęd i

Okrasą akademii były
występy młodych
artystów

Pastorałek, finalistkę X Międzynarodowego Konkursu Młodych Talentów
w Rybniku i Julię Lisoń, która wygrała konkurs organizowany przez
telewizję Polsat „Śpiewaj z Hugo”.
Największą niespodzianką są
dyscypliny sportowe, w jakich mło-

Oswajani z kulturą
Pod koniec maja w Miejskim Przedszkolu nr 3
odbyło się XII Spotkanie z Kulturą Śląską, w
którym wzięły udział placówki przedszkolne z
Knurowa i gmin ościennych
Dwanaście lat temu zrodziła
się w przedszkolnej „Trójce” idea
bliższej współpracy między przedszkolami, której owocem są spotkania kultywujące tradycje naszego
regionu.
W tym roku do zabawy włączyły
się przedszkolaki z MP-13 w Knurowie, z Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego z Wilczy, Przedszkola nr
10 w Czerwionce–Leszczynach i z
Publicznego Przedszkola w Pilchowicach.
Na spotkaniu oprócz dyrektorów
placówek pojawili się m.in. lekarz
dziecięcy Gizela Kensy-Reginek,
radny Izydor Golec oraz rodowita
Ślązaczka, zaprzyjaźniona z przed-

Przegląd Lokalny Nr 24 (850) 18 czerwca 2009 roku

Kultury w Knurowie: Music Joy, Marzenie II, Marzenie III oraz Extream
i Hipnoteria. Było na co popatrzeć i
słusznie zaproszeni goście podkreślali, że serce rośnie, kiedy obserwuje
się jak wiele talentów rozwija się w
Knurowie.
- Po t r udach zakończonego
roku szkolnego życzymy wszystkim
uczniom i pracownikom placówek
oświatowych zasłużonego odpoczynku podczas - mamy nadzieję
- słonecznych i udanych wakacji
- podsumowują uroczystość prezydenci Adam Rams i - branżowo
mający pod swoją pieczą oświatę
- Piotr Surówka.
Tekst & Foto: Justyna Walo

Najlepsi z najlepszych
Osiągnięcia dydaktyczne:
Daria Poda, Przemysław Gumienny,
Sara Śliwińska, Daria Paczuła, Szymon Baluszek, Maja Mroczkowska,
Marta Krawczyk, Agnieszka Sławek,
Radosław Sobczak, Alicja Mazur,
Patryk Kotański, Bartosz Jabłoński,
Maciej Hapke, Oliwia Polok, Magda
Jabłońska, Pr zemysław Pikosz,
Abigail Fojcik, Wojciech Pyka, Paweł Kieś, Urszula Strzelecka, Irena
Mazur, Oskar Bober, Michał Mikulski,
Szymon Szwarczyński, Paweł Jur,
Paulina Rużeńska, Dawid Nowak,
Dominika Limanówka, Filip Wajszczyk, Mateusz Styczeń, Iwo Kotlarz, Łukasz Dogoński, Karol Oleksy,
Aleksadra Nauka
Osiągnięcia artystyczne:
Magdalena Więcko, Magdalena
Czenczek, Monika Ślapak, Anna
Mielczarek, Natalia Mruk, Bartosz
Wieczorek, Katarzyna By walec,
Karolina Janowska, Patrycja Kotlińska, Aleksandra Siczek, Anna
Tytko, Dominik Czerwiński, Patryk
Kleta, Dagmara Janowska, Alek-

Szczygłowice. XII Spotkanie z Kulturą Śląską

dzi knurowianie odnoszą sukcesy.
Wśród wyróżnionych w tym roku
znaleźli się: Andrzej Tokarz (III
miejsce na Mistrzostwach Polski w
boksie juniorów), Agnieszka Dubiel
(zajęła II miejsce w Interpucharze
– Cyklu Regat Międzynarodowych)
i Przemysław Gumienny. Ten ostatni zajął drużynowo VII miejsce w
Mistrzostwach Świata Modeli Latających w Kijowie, a w zawodach z
cyklu Pucharu Polski raz zwyciężył,
a raz był trzeci. Knurów znakomicie
reprezentują też świetne drużyny
dziewczęcej siatkówki, szpadzistka i
dziewczęta startujące w czwórboju.
Przerwy w programie wypełniały zespoły działające przy Centrum

sandra Olejniczak, Karina Błaś,
Ewelina Łopata, Sandra Szydlik,
Maja Mroczkowska, Maciej Dudek,
Paulina Pałka, Aleksandra Dogońska, Patryk Zydroń, Tomasz Kopeć,
Łukasz Wsół, Mateusz Limanówka,
Justyna Rutkowska, Marta Kozak,
Julia Lisoń, Michał Szymański, Sonia
Biedrowska, Maria Kasprzyk, Zespół
„Czary mary”, Anna Długosz
Osiągnięcia sportowe:
Oktawia Pałasińska, Iwona Religa, Ilona Kość, Elżbieta Filipczyk,
Edyta Bujok, Justyna Wydra, Sandra Wosiak, Daria Dąga, Martyna
Bielicka, Agieszka Pakulska, Anita
Wiśniewska, Przemysław Gumienny, Paulina Michalewicz, Michał
Wojtaszek, Sandra Dziuba, Karolina
Biksa, Magdalena Ostrowska, Katarzyna Jesionowska, Justyna Rittau,
Paulina Interewicz, Martyna Nowak,
Jagoda Przybyła, Paweł Cieśla, Mateusz Sierotowicz, Kacper Idziaszek,
Maciej Sadowski, Wojciech Jegor,
Patryk Skałecki, Grzegorz Gołyś,
Bartosz Lewandowski, Marcin Brzóz-

ka, Daniel Kokowski, Mateusz Pałac,
Marcel Bielecki, Agnieszka Dubiel
Cheerleaders:
Zespół „Krzyk”: Patr ycja Speer,
Emilia Wyrębowska, Patrycja Rusin,
Barbara Koźluk, Nikola Kobryńczuk,
Iwona Manista, Monika Bień, Sandra
Wiśniowska, Katarzyna Lulek, Dominika Lipok;
Zespół „Dynamit”: Ewa Kurek, Patrycja Grabowska, Kamila Michalik,
Ewelina Błaszkiweicz, Celina Nawratek, Jowita Bugajska, Angelika
Pindur, Angela Szmelich, Kinga
Więckowska, Katarzyna Arent, Magdalena Dulak, Agata Grabowska.
„Holiday”: Dagmara Hesok, Milena
Kapińska, Dorota Kołakowska, Paulina Pszesdzing, Dominika Leśniowska, Magdalena Długosz, Monika
Lewusz
„Efekt”: Oliwia Łabza, Sandra Jegor,
Anna Maziarz, Aleksandra Klar,
Emilia Banz, Paulina Król, Alicja
Gaczorek, Magda Stolarska, Hanna
Płaszczyk, Paulina Dziekańska, Nikola Kopiec, Szymon Fijałkowski

szkolem od wielu lat - Zofia Dymorz.
W pierwszej, konkursowej części
spotkania przedszkolaki prezentowały piosenki regionalne, które
oceniane były przez jury i nagradzane gromkimi brawami przez
publiczność. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.
Po zakończeniu konkursu duzi
i mali goście zostali zaproszeni na
śląską biesiadę przygotowaną na
tarasie przedszkolnym. Wszyscy
przy dźwiękach muzyki, zajadali
się chlebem ze smalcem, kiszonymi
ogórkami i różnymi słodkościami.
Śląskie piosenki i przyśpiewki porywały dzieci do tańca.
Krystyna Grzesik

foto: Arch. MP-3

Okazją do przyjrzenia się wynikom podopiecznych knurowskich
szkół była akademia podsumowująca
osiągnięcia dzieci w kategoriach:
nauka, sport i sztuka. Uroczystość
odbyła się w poniedziałek w auli
gimnazjalnej „Trójki” i podstawowej
„Dziewiątki”.
Przyszłym gwiazdom sportu
i estrady przyglądali się zarówno
rodzice, nauczyciele, a także m. in.
prezydent Adam Rams, wiceprezydent Piotr Surówka i przewodniczący
Rady Miasta Kazimierz Kachel.
34 podopiecznych knurowskich
szkół nagrodzono za udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Knurów okazał się prawdziwym
zagłębiem matematycznych talentów
– aż 17 dzieci wzięło z powodzeniem
udział w konkursie „Kangur 2009”.
Oprócz tego knurowianie brylowali na
wojewódzkich konkursach przedmiotowych, a największa duma Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego to Daria
Poda – finalistka olimpiady z literatury i języka polskiego.
Nie gorzej było na polu artystycz-

Śląskie przedszkola kultywują rodzinną tradycję



fotoreportaż

Boże Ciało na Farskich Polach
W tym roku parafia p.w. św. Cyryla
i Metodego uroczystą mszę św. polową
wraz z procesją Bożego Ciała odprawiła na
Farskich Polach. Cztery ołtarze knurowianie
ustawili przy ulicach Astrów, Dębowej,
Wyspiańskiego i Emilii Plater.
Dzięki uprzejmości Krzysztofa Gołucha
możemy zobaczyć fotoreportaż
z przygotowań do tej uroczystości
i jej przebiegu

Kapłani przy jednym z czterech ołtarzy

Knurowianki zadbały o estetyczne wykończenie świątecznych dekoracji

W budowę ołtarzy zaangażowali się mieszkańcy Farskich Pól



Procesja Bożego Ciała przemierzała ulicami osiedla
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Knurów – Smoleńsk

Ich pierwszy elementarz
Dzięki dotacji przyznanej Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji
Dzieci Europy udało się sfinansować zakup podręczników
i literatury pięknej dla dzieci ze Smoleńska. Ostatnio, na ręce
prezydenta miasta – Adama Ramsa przyszły podziękowania,
których nadawcą jest Stowarzyszenie „Dom Polski”
w Smoleńsku, a odbiorcami mieszkańcy Knurowa, którzy
wspierają Polonię na Wschodzie

STOWARZYSZENIE „DOM POLSKI” W SMOLEŃSKU
Rosja, 214004, Smoleńsk, ul. Nowo-Kijewskaja, 3-6,2

04.06.2009 r.

tel/fax (4812)645998

SZ.P. PREZYDENT
MIASTA KNURÓW
ADAM RAMS

Szanowny Panie Prezydencie!
W imieniu Stowarzyszenia „Dom Polski w Smoleńsku”, jego Zarządu
i uczniów, chcę wyrazić ogromną wdzięczność, za tak wielkoduszne wspieranie naszej edukacyjnej działalności. Otrzymane podręczniki, literatura
piękna, są dla nas niezmierną pomocą. Najmłodsi uczniowie już korzystają
z podręczników, które otrzymali w ubiegłym roku. W związku z tym jeszcze
serdeczniej chcemy podziękować za obecną pomoc i zakup podręczników
dla dzieci starszych i młodzieży. Pierwszy kontakt z językiem polskim
i polską kulturą większość dzieci miała w Pana pięknym i otwartym na
całą Europę mieście.
Serdecznie dziękujemy dzieciom z Miejskich Przedszkoli nr 2 i 12
w Knurowie za przekazanie 53 nowych książek – literatury dziecięcej zebranych w ramach Akcji V Dzień Dobrych Uczynków.
Zdajemy sobie sprawę ile Pan Prezydent wkłada wysiłku, by wesprzeć
wszystkich potrzebujących. Obiecujemy, że wykorzystamy te materiały
dydaktyczne do nauki języka polskiego, a dla wielu z nas ojczystego, aby
wzrastała w nas miłość do tego co polskie oraz pamięć o tym szczególnym
miejscu na mapie Polski – mieście Knurów.

Knurów

Nowe boiska
powstaną przy Szóstce
Szkolna „Szóstka” zyska nowe,
wielofunkcyjne boiska. Powody do
zadowolenia, a przede wszystkim
miejsce do zabawy, będą mieć amatorzy
gier zespołowych i lekkoatletyki
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 mieści się przy ul. Batorego. Znajdujące się obok placówki obiekty ustąpią miejsca
nowoczesnemu kompleksowi sportowemu. Na nowym
obiekcie znajdą się m.in. boiska do futsalu, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. Okalać
je będzie bieżnia (fragment bieżni okólnej będzie
wkomponowany w drugą bieżnię - prostą). Obok
wybudowany zostanie rozbieg do skoku w dal
i pole do pchnięcia kulą.
W sprzyjających okolicznościach nowy
obiekt powstałby jeszcze w tym roku.
Terminu uzależniony jest jednak od
powodzenia postępowania przetargowego. Przed dwoma tygodniami Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych opublikował
ogłoszenie - zaproszenie do
składania ofert w postępowaniu nieograniczonym
na budowę boisk.
/bw/

Serdeczne podziękowania
za pomoc i zrozumienie
dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Personelu,
Kolegów i Koleżanek z klasy III a
Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Knurowie
To na razie projekt - miasto i młodzi
sportowcy liczą, że ziści się w rzeczywistość

Emilia Wróblewska z Rodzicami
Chudów
reklama

Festiwal Błota

Wizualizacja: ConstructoR

serdeczności

reklama

W niedzielę, 21 czerwca, na
zamku w Chudowie odbędzie
się VII Festiwal Błota
W fosie zamkowej zostaną ustawione dwa baseny wypełnione błotem borowinowym. Jeden specjalnie dla dzieci, drugi natomiast dla
wszystkich śmiałków którzy dla rozrywki i urody będą chcieli zażyć niepowtarzalnej kąpieli. Każdy będzie
mógł wziąć udział w licznych konkursach. Odbędą się m.in. wyścigi
w błocie, zapasy parami, a dla dzieci
liczne niespodzianki do odnalezienia
w tej przyjemnej ciemnej papce.
Błoto borowinowe jako znakomity
kosmetyk doceniała już Kleopatra,
o jego cudownych właściwościach
będzie mógł się przekonać każdy,
kto przybędzie do Chudowa. Śmiałkom i obserwatorom będzie towarzyszyć muzyka zespołu Ras Luta.
Początek o godz. 15.00. Wstęp wolny.
/b/
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rozmaitości
informacja własna wydawcy

WakacYJNE PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Na wycieczkę z MOPP

Poniżej przedstawiamy harmonogram wycieczek.
Zapisy od chętnych dzieci i młodzieży przyjmuje
sekretariat MOPP (al. Lipowa 12) codziennie w godz.
9.00-15.00 lub pod numerem telefonu 032 235 27 13. Co
ważne, zainteresowani nie płacą za przejazd, tylko za
bilety wstępów do muzeów. Gorąco polecamy!

Tradycyjnie w okresie wakacyjnym Miejski Ośrodek
Pracy Pozaszkolnej przygotowuje atrakcyjne wycieczki dla
uczniów knurowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Wakacyjna oferta zapowiada się
niezwykle ciekawie.
Akcja „Wakacje z MOPP 2009”
wycieczki organizowane przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
Data

Trasa wycieczki

29.064.07
6.07

Czas

Węgierska Górka – 6 dni w górach (basen kryty, bilard, stół do tenisa, kręgle, zdobywanie
szczytów, dyskoteki)
Rybnik – kopalnia zabytkowa „Ignacy”, wyprawa na jagody (wycieczka dla młodzieży)

9.00 poniedz.
-9.00 piątek
9.00 – 14.00

8.07

Jura Krakowsko – Częstochowska: Ogrodzieniec

9.00 – 16.00

10.07

Kraków z przewodnikiem (dla młodzieży)

9.00 – 19.00

13.07

Pszczyna - Zagroda żubrów

9.00 – 14.00

15.07

Wisła – Zamek Prezydenta (zgłoszenie dziecka oraz dane, pesel i nr legitymacji do 7.07)

9.00 – 16.00
9.00 – 14.00

17.07

Rudy Raciborskie – Zespół Klasztorno-Pałacowy, Łężczok /warsztaty fotograficzne

20.07

Chorzów – ZOO

9.00 – 14.00

22.07

Bielsko – Biała (Kozia Góra – szlak)

9.00 – 16.00

24.07

Gliwice – wieża widokowa, palmiarnia

9.00 -14.00

27.07

Park Dinozaurów

9.00 – 14.00

29.07

Szlakiem w BESKIDY

9.00 – 16.00

31.07

Ranczo Knurów/warsztaty fotograficzne

9.00 – 14.00

3.08

Pławniowice - zwiedzanie Pałacu i parku z przewodnikiem, Pyskowice

9.00 – 14.00

5.08

Jura Krakowsko – Częstochowska: Olkusz, Rabsztyn

9.00 – 16.00

7.08

Chudów, zamek i izba śląska

9.00 – 14.00

10.08

Opole Zoo/warsztaty fotograficzne

9.00 – 14.00

12.08

Żywiec

9.00 - 16.00

14.08

Inwałd – PARK MINIATUR

9.00 – 14.00

Foto: Mirella Napolska

Bartosz Stajniak z Knurowa

ur. 5.06.2009 r., 3430 g, 51 cm

Michał Gola z Knurowa

Dawid Swoboda z Czerwionki

ur. 5.06.2009 r., 3430 g, 51 cm

Hanna Jedziniak z Bełku

ur. 10.06.2009 r., 3550 g, 54 cm

ur. 10.06.2009 r., 3370 g, 53 cm

Oliwia Gawrysiak z Knurowa

Agnieszka Wiechoczek ze Stanicy

ur. 14.06.2009 r., 3800 g, 55 cm

10

ur. 14.06.2009 r., 3360 g, 56 cm

Katarzyna Borodajko z Pilchowic
ur. 9.06.2009 r., 2890 g, 54 cm

Nadya Kołoczek z Pyskowic

ur. 10.06.2009 r., 3040 g, 52 cm

Jakub Wolny z Czerwionki

ur. 14.06.2009 r., 3000 g, 55 cm

Igor Makaryk z Czerwionki

ur. 9.06.2009 r., 3725 g, 58 cm

Milena Folk z Knurowa

ur. 11.06.2009 r., 3760 g, 53 cm

Dawid Hankus z Knurowa

ur. 16.06.2009 r., 3510 g, 54 cm

Julia Pradela z Czerwionki

ur. 9.06.2009 r., 3180 g, 51 cm

Igor Caban z Żernicy

ur. 14.06.2009 r., 4310 g, 55 cm

Szymon Pietrzak z Knurowa

ur. 16.06.2009 r., 3540 g, 54 cm
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rozrywka
Foto: Patrycja Michalska

Nasi w krainie Muminków
Knurów. Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3
odwiedzili Finlandię

Odkąd granice państw zostały otwarte, zasmakowaliśmy w wojażach.
Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3 korzystają
Gimnazjaliści podziwiali urodę fińskich
miasteczek w naturalnym świetle niemal od
z tego dobrodziejstwa od ładnych kilku lat.
świtu do zmierzchu, ponieważ na tej szerokoOstatnio za cel obrali Finlandię
ści geograficznej pod koniec maja dzień trwa
Gimnazjalistom z „Trójki” weszły w krew
językowe wyjazdy edukacyjne. Do tej pory
odwiedzili Anglię, Szkocję i Norwegię. Ostatnio, na życzenie uczniów, celem wyprawy stała
się Finlandia. Szkoła coraz częściej odchodzi
od ortodoksyjnych metod nauczania. Dba, by
wiedza była przekazywana w sposób ciekawy,
łączy przyjemne z pożytecznym.
W drodze do Finlandii młodzież wraz z
opiekunami odwiedziła Wilno. Miejsca znane
dotychczas z lekcji języka polskiego uczniowie mieli okazję zobaczyć na własne oczy. Na
cmentarzu na Rossie knurowianie odwiedzili
mauzoleum, gdzie pochowano serce marszałka Józefa Piłsudskiego, przeszli obok grobów
Joachima Lelewela, ojca i ojczyma Juliusza

Słowackiego, braci Śniadeckich oraz wielu wybitnych profesorów Uniwersytetu Wileńskiego.
Uczniowie zobaczyli komnatę, w której powstała II część „Dziadów”, przyklękli przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Co ważne,
w każdym z odwiedzanych miast młodzież
miała do wykonania zadania językowe. Wykorzystując umiejętności zdobyte na lekcjach
angielskiego, musiała pozyskać odpowiednie
informacje od mieszkańców miast. Nieraz
trzeba było powalczyć z tremą, wykorzystać
pozawerbalne sposoby porozumiewania się, ale
cel zawsze był osiągany.
Dwudniową podróż zwieńczył widok wymarzonej Finlandii, która wbrew stereotypom,
przywitała knurowian słoneczną pogodą.

bardzo długo. Dodając do tego zmianę czasu,
knurowianie kładli się i wstawali za dnia.
Ogromne wrażenie zrobiła na gimnazjalistach szkoła w Tampere. W fińskich szkołach
nie stawia się ocen przez pierwsze trzy lata podstawówki, nie można zostawić dziecka na drugi
rok w tej samej klasie, istnieje zakaz udzielania
prywatnych korepetycji, a także zakaz dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Młodzi Finowie już w szkole podstawowej obowiązkowo
uczą się języka angielskiego, a od gimnazjum
– szwedzkiego. Istnieje możliwość wybrania
jeszcze trzeciego języka. Nic dziwnego, że
fińscy uczniowie we wszystkich dziedzinach,
poza matematyką, w której byli drudzy, zajęli
pierwsze miejsca na świecie. Knurowianie z

Uczestnicy fińskiej wyprawy
zazdrością podziwiali przeciętne – zdaniem
dyrektora tamtejszej szkoły – wyposażenie
oraz pracownie, w których dzieci i młodzież
uczą się gospodarstwa domowego, zajęć praktycznych, muzyki.
Niestety, nie dane było knurowianom zwiedzić muzeum Muminków, ponieważ czynne
jest dopiero od czerwca. Na osłodę pozostał
Tallin, do którego gimnazjaliści przypłynęli z
Helsinek promem.
- Cieszy nas, że coraz więcej uczniów
korzysta z naszej oferty. Młodzież podkreśla
walory edukacyjne wyjazdów. Dzięki nim mogą
sprawdzić umiejętności językowe, przełamać
lęk przed porozumiewaniem się w obcym języku. Niektórzy uczestnicy ostatniej wyprawy
już planują następną. Dokąd wyruszymy w
przyszłym roku? Może do Toskanii, Walii lub
Szwecji... Wybór należy do naszych uczniów
– mówi nauczyciel MG-3 – Joanna Nowak.
oprac. /pg/

Krzyżówka nr 2
Poziomo:
1) los, przeznaczenie, 8) stolica
polskiej piosenki, 9) imię Hiszpanki, 10) kąśliwy i uciążliwy
owad, pasożyt człowieka, 11)
górnicze miasto nad Odrą (Czechy), 13) komediowe sztuczki,
triki, 15) drobny, dekoracyjny
bibelot, 16) wnuczka Kargula i
Pawlaka, 18) maszyna drukarska, 21) Pola, grała Marusię,
22) granat, 23) grzyb zwany
zielonką, 24) ciężarowiec
Pionowo:
1) objaśnienia i podpisy do
rysunku, 2) starożytna kraina
w Azji Mniejszej, 3) uczulenie
organizmu, 4) twierdzenie, założenie, 5) żurek, 6) zapalenie
kopyta u konia, 7) „uczta” narkomana, 12) pokrywa kufra, 13)
młokos, żółtodziób, 14) chwilowa zachcianka, 15) ptak drapieżny, bielik, 17) mała czapeczka bez
daszka, jarmułka, 18) Wojciech, prowadzi „Szansę na sukces”, 19) giry (gwarowo), 20) grzanka

Foto: Kinga Nowak

ROZRYWKA nr 24/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina

Knurowską młodzież urzekły piękne fińskie miasteczka

MUZYKA I TANIEC
W ODSŁONACH
FILMOWYCH
(bilety wstępu na te tytuły
wynoszą tylko 8 zł)

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do kina Casino. Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 22/2009 brzmiało: ZACIĄG. Podwójny bilet do kina otrzymuje Marian Marczak. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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18 - 21 czerwca
kino nieczynne
zapraszamy wszystkich
na imprezy plenerowe
związane
z Dniami Miasta

22 czerwca (poniedziałek)
18.00 Cafe de los maestros
20:00 Jagodowa miłość

23 czerwca (wtorek)
18:00 Rumba
20:00 Jagodowa miłość
24 czerwca(środa)
18:00 Fados
20:00 Jagodowa miłość
25 czerwca(czwartek)
18:00 Rytm to jest to!
20:00 Jagodowa miłość
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

11

ogłoszenia
Handel i Usługi
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

01-odw.

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
032 331 73 63, 0 888 400 830

19-25/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111

01-odw.

WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
GROS Z EK , KOSTK A – WORKOWANY I LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW,
UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA
OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel.
0 515 191 401
05–51/52/09

Do wynajęcia lokal o pow. 350 m2 w centrum
Bojkowa. Nadaje się na magazyn budowlany, ogrodniczy itp. Tel. 0 604 193 649

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68

Do wynajęcia lokal w salonie fryzjerskim.
Tel. 0 603 357 803

Ziemia z transportem. Tel. 0 605 895 507
23-25/09

Kredyt do 20 000 na oświadczenie ZŁÓŻ
WNIOSEK PR ZEZ TELEFON, Knurów
Szpitalna 2 (naprzeciwko biedronki), tel.
032 235 01 37, Czerwionka ul. Parkowa 1
(naprzeciwko poczty), tel. 032 421 04 73
24-25/09

24-27/09

Gierał towice. Dział ka mieszkaniowa,
pow. 941 m2. Media w drodze. Druga linia
zabudowy. Cena 70 000 zł. N&Cz, tel.
0 609 158 084

24-25/09

01-odw.

23-26/09

24/09

01–odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076
Firma budowlana oferuje docieplenie
budynków, kompleksowe wykańczanie
wnętrz. Tel. 0 600 623 218

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA
Auto - skup dostawcze, osobowe. Tel.
0 665 888 777

23-32/09

Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 0 32 236 02 99

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Koziełka, M-4, 63 m2, 172 tys. Lokus. Tel.
0 793 679 367

24/09

Kupię mieszkanie w Knurowie lub Szczygłowicach. Tel. 0 516 055 825

24/09

Kupię mieszkanie z balkonem I – II p. Tel.
032 236 02 68

24-26/09

Lokal użytkowy 130 m2 – wynajem. Lokus,
tel. 0 793 679 367

24/09

SPRZEDAM
D r ew n o ko m i nkowe (d ą b, b uk). Te l.
0 665 502 898
22-25/09

Kredyty bez zaświadczeń ZUS, US, bezwiekowo, nieuregulowane wojsko Knurów
Szpitalna 2 (naprzeciwko biedronki), tel.
032 235 01 37, Czerwionka ul. Parkowa 1
(naprzeciwko poczty), tel. 032 421 04 73
24-25/09

Kredyty dla rolników na oświadczenie! Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko biedronki), tel.
032 235 01 37, Czerwionka ul. Parkowa 1
(naprzeciwko poczty), tel. 032 421 04 73
24-25/09

Drewno opałowe, kominkowe, łupane – dowóz gratis. Tel. 0 609 770 989
19-25/09

SPR ZEDAM WÓZEK DZIECIĘCY IMPL AST BOLDER 4, NEW LINE W
KO LO R Z E C Z E RWO N O C Z A R N Y M .
W KOMPLECIE ZNAJDUJĄ SIĘ: GOND O L A , S PA C E R Ó W K A , F O T E L I K
SAMOCHODOW Y BOBBIWAY Z ADAPTER AMI ( W T YM SAMYM KOLO RZE). CENA 950 ZŁ. GRATIS DODAJĘ
PA R A S O L K Ę . T E L . 0 6 9 5 6 14 3 3 4 ,
0 601 302 001
20-25/09

Lokal użytkowy C.H.U. „Planeta” 92 m 2
– wynajem. Lokus. Tel. 0 793 679 367

24/09

Lokale do wynajęcia, 45 m i 70 m , obydwa
na parterze, CHU Planeta. Tel. 032 236
45 21
2

2

22-24/09

Odstąpię lokal handlowy (parter) 44 m2 w
C.H. Planeta. Tel. 0 604 168 419

21-24/09

Kredyty konsolidacyjne od 50 000 rata
715 zł Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
biedronki), tel. 032 235 01 37, Czerwionka
ul. Parkowa 1 (naprzeciwko poczty), tel.
032 421 04 73
24-25/09

RÓŻNE
Unieważnia się pieczęć
o teści:

Miałeś wypadek – zadzwoń 0 791 452 944
lub wejdź na stronę www.kancelaria-odszkodowania.com

Spr zedam dom w Pilchowic ach. Tel.
0 794 120 859
23-24/09

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 57 m2, IV p. Tel. 0 668 485 410
23-24/09

Sprzedam mieszkania 39 m2 i 49 m2. Tel.
0 510 131 491
24-25/09

S p r z e d a m m i e s z k a n i e M - 3 . Te l .
0 510 089 762

24/09

22-25/09

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

23-42/09

Wszystkie oferty na www.lokus.eu

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki,
drewno kominkowe. Tel. 0 603 198 006

22-26/09

Oddam gr uz za dar mo. Tel. 510 939
652

23-24/09

18-25/09

Wynajmę mieszkanie, 72 m , parter w
domku jednorodzinnym, Knurów-Krywałd.
Tel. 0 501 008 959
22-25/09

odw

Transport, wywrot do 13 ton, kruszywa budowlane i drogowe. Tel. 0 605 895 507
Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

24/09

2

SZUKAM PRACY

turystyka

Szukam pracy w charakterze malarz, tapeciarz. Tel. 032 236 84 02
22-30/09

DAM PRACĘ
Kancelaria Prawna zatrudni agentów
– www.kancelaria-odszkodowania.com
24/09

Mechanik samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, czas pracy nieograniczony.
Tel. 032 221 40 86, 032 221 19 53
24-27/09

Panią do pracy w sklepie odzieżowym w
Knurowie zatrudnię. Tel. 0 660 409 177

23-24/09

Praca w ochronie, okolice Gliwic. Tel.
032 255 14 64, 0 501 354 553

20-25/09

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

24-30

Zatrudnię do zbioru truskawki, Szczygłowice. Tel. 0 792 344 330
20-24/09

Zatrudnimy barmankę, kelnerkę
i kuchar kę. Nowo ot war t y lokal. Tel.
0 604 193 649

24/09
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Informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana
5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.
info.pl został podany do publicznej wiadomości wykaz
nr 26/GB/09 nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kilińskiego przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
w drodze bezprzetargowej.
Przegląd Lokalny Nr 24 (850) 18 czerwca 2009 roku
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Agnieszka Dubiel

Wspomniane regaty (3-dniowe)
odbyły się na jeziorze Święcajty na
Pojezierzu Mazurskim i zgromadziły
czołówkę zawodników startujących
w klasie Optimist. - Pierwszy dzień
okazał się za trudny dla wielu zawodników, którzy zaliczali wywrotki i nie
kończyli poszczególnych wyścigów
– mówi uczennica MSP-7 w Knurowie. - Ja także miałam problemy,
szczególnie na kursie z wiatrem. Bardzo dużo wody dostało się do mojej

łódki, co znacznie mnie spowolniło i
straciłam kilka cennych miejsc.
Mimo trudnych warunków, 12letnia Agnieszka zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji dziewcząt i ósme
w punktacji generalnej. - Z szóstki
naszych zawodników, Agnieszka
wypadła najlepiej - mówi trener,
Michał Olchawski – Osią gnięte
rezultaty pozwoliły jej awansować
w rankingu Pucharu Polski na 1
miejsce w klasyfikacji dziewcząt oraz

2 w klasyfikacji ogólnej. W rankingu notowanych jest prawie 400
zawodników. To rewelacyjny wynik
w pierwszej części sezonu.
Wyniki osią gane przez Agnieszkę Dubiel potwierdzają olbrzymi talent nastolatki z Knurowa. Jej starty pochłaniają nie
tylko sporo czasu, ale i środków. W
związku z tym rodzice rozpoczęli
poszukiwania sponsorów. - Sport
wyczynowy to niestety spore wy-

Foto: organizatorzy biegu

Na terenie Zespołu Szkół w Pilchowicach odbył się cykliczny „Bieg
przełajowy sztafet im. ks. Konstantego Damrota”. W tegorocznej edycji
wystartowały reprezentacje dziewięciu szkół. Z naszego terenu najlepiej
spisali się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Żernicy, którzy
wygrali rywalizację w kategorii chłopców.
Organizacją biegu zajmowali się m.in. Magdalena Wardzińska, Ryszard
Osuch i Marcin Paszkowiak.

K-1

W kolejnym meczu
bokserskiej Euroligi,
w zespole z Rybnika
wystąpiło dwóch pięściarzy
BKS Concordia Knurów –
Leszek Tokarz i Bartłomiej
Tokarz

Debiuty

Braterski duet nie sprostał przeciwnikom z Węgier i zgodnie przegrał na punkty. W kategorii wagowej
60 kg rywalem Leszka był János
Mihály, natomiast w wadze 69 kg
przeciwnikiem Bartłomieja był Bacskaj Balázs.
Przegrali knurowianie, przegrał
też zespół z Rybnika – 3:11 z KSC
Kecskemet.
Po czterech kolejkach liderem
Euroligi jest KSC Kecskemet z Węgier. Kolejne miejsca zajmują: Gladiator KO Boxing, DVSC Boxing
Debrecen, Rybnik Boxing i Prostejov
BC.

Oprac. PiSk

15-letnia Patrycja Małkowska z UKS Eugen Knurów zdobyła w Nasielsku Puchar
Polski w kategorii seniorek. W wadze do 48 kg wycisnęła 47,5 kg

Foto: archiwum UKS Eugen

PiSk

Zawodnicy Fight Club Knurów mają za sobą debiuty w
zawodach przeprowadzonych w formule K-1. Podopieczni
Sławomira Tokarza i Grzegorza Sobierajskiego
zaprezentowali swe umiejętności w Krakowie, gdzie do
rywalizacji przystąpiło 100 zawodników z kilkunastu
klubów

Knurowianie mają już za sobą debiuty w K-1

Patrycja z Pucharem Polski

Przegląd Lokalny Nr 24 (850) 18 czerwca 2009 roku

do najważniejszych imprez sezonu w
tym także Mistrzostw Polski – mówi
zawodniczka TS Kuźnia Rybnik.
- Przeciwnicy są bardzo dobrzy,
dlatego muszę dużo trenować, aby
utrzymać swoją pozycję, co będzie
naprawdę trudne.

PiSk

Wyciskanie sztangi

Reprezentacja Knurowa na Puchar Polski w towarzystwie Marka
Kruszewskiego - wiceprezesa PZKFiTS (od lewej: Natalia Mikucka,
Adriana Łosik, Eugeniusz Mehlich, Patrycja Małkowska)

datki związane przede wszystkim
z wyjazdami i sprzętem - mówi
Donat Dubiel, ojciec Agnieszki.
- Część z nich pokrywa macierzysty
klub, a resztę rodzice i dziadkowie.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
współpracy.
- Teraz będę przygotowywać się

Bokserska Euroliga

Porażki

Bieg Damrota

Agnieszka Dubiel

Foto: Fight Club Knurów

- Biorąc pod uwagę potencjał Agnieszki oraz jej zaangażowanie,
wyznaczyłem jej jako główne tegoroczne cele walkę o tytuł Mistrzyni
Polski oraz Puchar Polski – tak mówił niedawno na naszych łamach trener,
Michał Olchawski. Dzisiaj możemy napisać, że jego podopieczna, Agnieszka
Dubiel znakomicie realizuje ów plan. 12-latka z Knurowa po udanym występie
w regatach o Złoty Puchar Węgorzewa awansowała na pozycję liderki w
klasyfikacji Pucharu Polski

Foto: prywatne archiwum

Liderka z Knurowa

- Duże szanse na wywalczenie Pucharu Polski miała Adriana Łosik.
Stoczyła pasjonujący bój
w kategorii do 52 kg, wyciskając 75 kg. Taki wynik
dawał jej zwycięstwo. Niestety słabszy dzień sędzin
spowodował, że nasza zawodniczka nie zdobyła
Pucharu Polski i musiała
zadowolić się drugim miejscem – relacjonuje trener,
Eugeniusz Mehlich.
Również na dr ugim
miejscu swój start zakończyła Natalia Mikucka,
która wycisnęła 60 kg (kat.
90 kg).
PiSk

- Debiuty uznaliśmy za udane.
Pochlebnie o postawie nasz ych
zawodników wypowiadali się m.in.
trenerzy z innych klubów.
Od września przewidujemy regularne starty w lidze K-1, a przy okazji
serdeczne podziękowania składamy
dyrektor Dorocie Gumienny za udostępnianie sali w Liceum Ekonomicznym – mówi trener, Sławomir Tokarz.
Do stolicy Małopolski pojechało
siedmiu zawodników knurowskiego
klubu. Dwóch z nich stanęło w przeciwnych narożnikach i pojedynek
Dawida Majcherczaka z Adamem

Miętusem zakończył się remisem.
Zwycięstwa odnieśli: Sylwester
Błaszczyk pokonując Wojciecha
Kmiecika (Puncher Wrocław), Zbigniew Orłowski zwyciężając Artura
Sawickiego (Shidokan Jelenia Góra)
i Dariusz Buczyński wygrywając
z Mateuszem Popławskim (Kuba
Ustka Team).
Wyższość rywala musieli uznać:
Grzegorz Biliński ulegając Marcinowi Jendrysko (Shidokan Katowice) i
Piotr Chlubek przegrywając ze Zbigniewem Wyrzykowskim (LZMT
Lublin).
PiSk

informacja

HARMONOGRAM

planowanych godzin pracy animatora

„Moje Boisko ORLIK 2012” na najbliższe dni
22.06.2009
23.06.2009
24.06.2009
27.06.2009

14.30-18.30
13.00-17.00
15.30-18.30
8.00-17.00

piłka nożna, koszykówka
gry i zabawy, siatkówka
piłka nożna, piłka ręczna
turnieje gier zespołowych
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Łazy - Letnie Mistrzostwa Śląska w ratownictwie wodnym

Gdyby nie dyskwalifikacje...
Reprezentacja knurowskich ratowników wodnych
odniosła kolejny sukces w postaci wicemistrzostwa
Śląska wywalczonego
w letniej edycji tej imprezy. Radość
z osiągniętych wyników została jednak
zmącona decyzjami sędziów, którzy kilkakrotnie
dyskwalifikowali ratowników z Knurowa
– Gdyby nie te dyskwalifikacje
to męska drużyna zakończyłaby
mistrzostwa na pierwszym miejscu
– relacjonuje Jerzy Pach, prezes OM
WOPR. – Dyskwalifikacje odebrały
nam też szanse na zwycięstwo w
klasyfikacji drużynowej. Mimo tego

„Na deser” zdyskwalifikowano
jeszcze męską sztafetę, która niezagrożona płynęła po zwycięstwo.
Dyskwalifikacje to jedno, a wysoka forma knurowskich ratowników
to ta zdecydowanie lepsza strona
startu w Łazach. Na uwagę zasłuReprezentacja OM WOPR Knurów zajęła w Łazach drugie miejsce

Sandra Pietrzak
i Marcin Szczypiński, czyli
najlepsi ratownicy mistrzostw
Śląska

Mateusz Szumichora
ustabilizował wysoką formę,
co dało mu trzecie miejsce na
Śląsku

cieszymy się z wyników osiągniętych
przez naszych ratowników, bowiem
jest to sukces drużyny i trenera.
Nie sposób nie zgodzić się z
prezesem, bowiem wśród zdyskwalifikowanych znaleźli się m.in.
czołowi ratownicy, którzy w każdej
konkurencji mieli szansę zająć miejsca dające drużynie 700, a nawet
1000 punktów. Sporą stratą była dyskwalifikacja Sławomira Prędkiego
w konkurencji 50 m z holowaniem
manekina. Nie mniejszą był brak
punktów w konkurencji kobiet na
100 m w płetwach. Sędziowie nie
sklasyfikowali w tej konkurencji
aż trzech naszych zawodniczek:
Patrycji Gogolin, Karoliny Zajonc
i Agnieszki Śniecińskiej. Podobnie
było z Marcinem Baranem.

guje m.in. zwyżka formy Mateusza
Szumichory, który w towarzystwie
Marcina Szczypińskiego, Sandry
Pietrzak i Patrycji Gogolin znalazł się
w kadrze województwa śląskiego na
zbliżające się mistrzostwa Polski.
Plusem startu w Łazach jest również to, że trener Sławomir Prędki
koncentruje się nie tylko na ratownikach doświadczonych. Dowodem na
to jest start w mistrzostwach Śląska
15-letniego Kacpra Dziublińskiego.
To jeden z najbardziej utalentowanych knurowskich ratowników
młodego pokolenia. Potwierdza to
jego wynik, który dał mu 31 miejsce
w wieloboju mężczyzn (sklasyfikowano 48 ratowników).
Indywidualnie mistrzostwa w
Łazach toczyły się pod dyktando

Sandry Pietrzak i Marcina Szczypińskiego, którzy niedawno zasilili
barwy knurowskiego OM WOPR.
Poszczególni ratownicy z Knurowa zajęli następujące pozycje:
- Sandra Pietrzak – 1. miejsce
w wieloboju kobiet (1. miejsce na
100 m w płetwach, 1. miejsce na
50 m z holowaniem manekina, 1.
miejsce w sztafecie kombinowanej
na 100 m, 2. miejsce na 200 m z
przeszkodami, 2. miejsce w wiosłowaniu na 100 m),
- Marcin Szczypiński - 1. miejsce w wieloboju mężczyzn (1. miejsce
na 200 m z przeszkodami, 1. miejsce
na 50 m z holowaniem manekina, 1.
miejsce w sztafecie kombinowanej
na 100 m, 2. miejsce na 100 m w
płetwach),
- Mateusz Szumichora - 3.
miejsce w wieloboju mężczyzn (2.
miejsce na 50 m z holowaniem manekina, 3. miejsce na 100 m z pasem
ratowniczym, 3. miejsce w sztafecie
kombinowanej na 100 m, 4. miejsce
na 100 m w płetwach, 5. miejsce na
200 m z przeszkodami),
- Sławomir Prędki - 5. miejsce
w wieloboju mężczyzn (1. miejsce
na 100 m w płetwach, 2. miejsce na
200 m z przeszkodami, 6. miejsce
na 100 m z pasem ratowniczym, 8.
miejsce w sztafecie kombinowanej
na 100 m),
- Patrycja Gogolin – 8. miejsce
w wieloboju kobiet (1. miejsce na
200 m z przeszkodami, 8. miejsce w
sztafecie kombinowanej na 100 m,

10. miejsce na 50 m z holowaniem
manekina),
- Kamil Bojdoł - 9. miejsce w
wieloboju mężczyzn (4. miejsce
na 100 m z pasem ratowniczym, 6.
miejsce na 200 m z przeszkodami,
10. miejsce na 50 m z holowaniem
manekina, 17. miejsce na 100 m w
płetwach),
- Karolina Zajonc - 13. miejsce
w wieloboju kobiet (9. miejsce na 50
m z holowaniem manekina),
- Agnieszka Śniecińska - 14.
miejsce w wieloboju kobiet (7. miejsce na 100 m z pasem ratowniczym,
9. miejsce w wiosłowaniu na 100 m,
11. miejsce na 50 m z holowaniem
manekina, 14. miejsce w sztafecie
kombinowanej na 100 m),
- Diana Otto - 15. miejsce w
wieloboju kobiet (12. miejsce na 50 m
z holowaniem manekina, 13. miejsce
na 100 m z pasem ratowniczym, 13.
miejsce na 100 m w płetwach, 15.
miejsce w sztafecie kombinowanej
na 100 m),
- Sebastian Cygan - 15. miejsce
w wieloboju mężczyzn (7. miejsce na

Tytułowe piątki oznaczają bilans piłkarzy Concordii Knurów
w meczach przed własną publicznością. 5 razy wygrali, 5 razy
zremisowali i 5 razy przegrali. Tę ostatnią porażkę zanotowali w
minioną sobotę, ulegając na zakończenie sezonu Unii Racibórz 2:4.
Mimo trzech porażek w trzech ostatnich meczach
sezonu, piłkarze Concordii bez problemu osiągnęli cel,
jaki postawił przed nimi zarząd. Ów cel to utrzymanie
się w IV lidze, a osiągnięty wynik to ósme miejsce. – Cel
został osiągnięty, chociaż mieliśmy wyraźne wahania
formy – ocenia trener Wojciech Kempa. – Rundę jesienną
oceniam zdecydowanie lepiej. W rewanżach było już gorzej.
Zdarzały się mecze, w których strzelaliśmy dwie bramki,
a mimo to przegrywaliśmy. Brakowało w nich szczęścia i
doświadczenia.
Wracając do meczu z Unią Racibórz, warto odnotować
kolejne dwa trafienia Tomasza Dury. Dzięki bramkom
zdobytym na 1:1 i 2:2 wychowanek Concordii wspiął się na
pozycję lidera klasyfikacji króla strzelców w II grupie IV

14

ligi. Knurowianin strzelił w zakończonym sezonie 17 goli
i miano najskuteczniejszego zawodnika dzieli wspólnie z
Dariuszem Halszką (Polonia Marklowice).
Piłkarze Concordii trenują jeszcze do końca bieżącego
tygodnia, a następnie udadzą się na urlopy. Przygotowania
do nowego sezonu rozpoczną się 13 lipca. Czy poprowadzi
je Wojciech Kempa? – zapytaliśmy szkoleniowca w poniedziałkowy poranek. - Nie potrafię jeszcze na to pytanie
odpowiedzieć. W czwartek spotykam się z prezesem i zarządem klubu, by przedstawić sprawozdanie z zakończonego
sezonu i porozmawiać o przyszłości. Na razie mam podpisaną umowę z Concordią do 30 czerwca – usłyszeliśmy
w odpowiedzi.
Piotr Skorupa

PiSk
Foto: prywatne archiwum
Sandry Pietrzak

Z aproszenie

Dzień ratownika

W czwartek, 18 czerwca,
na kąpielisku leśnym „Zacisze” odbędą się obchody
Dnia Ratownika oraz zaprzysiężenie Młodszego Ratownika WOPR
i Ratownika WOPR. Początek o godzinie 15.00.

PiSk

WYNIKI:

IV LIGA - grupa II

200 m z przeszkodami, 13. miejsce
na 100 m z pasem ratowniczym, 14.
miejsce w sztafecie kombinowanej
na 100 m),
- Marcin Baran - 16. miejsce
w wieloboju mężczyzn (10. miejsce
na 100 m z pasem ratowniczym, 13.
miejsce w sztafecie kombinowanej na
100 m, 17. miejsce na 50 m z holowaniem manekina),
- Kacper Dziubliński - 31. miejsce w wieloboju mężczyzn (18.
miejsce w wiosłowaniu na 100 m,
18. miejsce na 100 m z pasem ratowniczym, 28. miejsce na 100 m
w płetwach, 32. miejsce na 200 m z
przeszkodami).
Kobieca sztafeta z K nurowa
uplasowała się na drugim miejscu
(za Rybnikiem). Identyczna kolejność
na dwóch pierwszych miejscach była
w klasyfikacji drużynowej kobiet,
klasyfikacji drużynowej mężczyzn i
klasyfikacji generalnej.
Funkcję kierownika knurowskiej
drużyny pełnił Robert Dziubliński.

TABELA PO 30. KOLEJCE:

CONCORDIA – UNIA RACIBÓRZ

2:4

1. SKAŁKA ŻABNICA

30 78 81:13

2. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW

30 69 76:22

3. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 30 52 58:29

0:1 Pniewski 5 min.
1:1 Dura 16 min.
1:2 Kapinos 49 min.
2:2 Dura 78 min.
2:3 Frydryk 86 min.
2:4 Frydryk 90+1 min.
Concordia:
Ponichtera, Wieliczko, Sterczek, Gałach, Grodoń, Szymura 66’ Bagiński,
Salwa, Tkocz 46’ Rozumek, Dura, Michalski 71’ Mikulski, Przesdzing 54’
Sendlewski.

4. POLONIA MARKLOWICE

30 52 60:44

5. GWAREK ORNONTOWICE 30 50 70:56
6. ZAPORA PORĄBKA

30 46 41:29

7. GKS II JASTRZĘBIE

30 43 45:51

8. CONCORDIA KNURÓW

30 39 49:61

9. GTS BOJSZOWY

30 38 47:46

10. LKS CZANIEC

30 38 39:35

11. UNIA RACIBÓRZ

30 37 49:55

12. REKORD BIELSKO-BIAŁA 30 35 28:44

Rekord - Łąka 3:0, Górnik - Przy- 13. GRUNWALD HALEMBA
szłość 1:1, Zapora – Polonia Ł. 0:0,
14. GÓRNIK PSZÓW
Polonia M. – Bojszowy 1:2, Gwarek
– Czaniec 2:1, Jastrzębie II – Rymer 15. LKS ŁĄKA
4:2, Grunwald - Skala 0:2.
16. RYMER RYBNIK

30 34 45:52
30 32 46:55
30 31 38:54
30 1 12:137
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Tabela po 4. kolejkach:
1.

LKS Jedność 32 Przyszowice IV

46

30.621 pkt

2.

Toba System 4 Asy Bytom

45

30.458 pkt

3.

LWSM Knurów II

42

30.472 pkt

4.

LWSM Knurów I

41

28.519 pkt

5.

Tuzy Halemba

40

29.592 pkt

6.

Guido Zabrze II

40

27.048 pkt

7.

LKS Jedność 32 Przyszowice III

35

26.716 pkt

8.

Skat Solo Bykowina

31

25.181 pkt

W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 20. turnieju:

Wyjazd młodych knurowian na Słowację zakończył się
wywalczeniem drugiego miejsca

Turniej szachowy

To była dobra promocja królewskiej gry – tak w skrócie można opisać turniej szachowy,
którego stawką był puchar wójta gminy Pilchowice
Do rywalizacji w Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach przystąpiło 16 osób. Wśród dorosłych zwyciężył
Maksymilian Piecowski z Rybnika, a najwyżej z mieszkańców naszego terenu uplasował się Ryszard Roter z
Pilchowic, sklasyfikowany na trzeciej pozycji.

Wśród dzieci i młodzieży ze zwycięstwa cieszył się
Mariusz Karubach z Pilchowic, a kolejne lokaty zajęli:
Sebastian Zimoń (Pilchowice) i Adam Rusin (Nieborowice).

Foto: organizatorzy turnieju

PiSk

Piotr Arent
Piotr Pakura
Edward Nowak
Jan Szczeszak
Ryszard Nosiadek
Tadeusz Żogała
Michał Szczecina
Wojciech Napierała
Józef Antończyk
Jerzy Makselon
Jerzy Pluta

(Knurów)
(Knurów)
(Gliwice)
(Knurów)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Nieborowice)
(Knurów)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Gliwice)

2.190 pkt
2.116 pkt
1.989 pkt
1.976 pkt
1.975 pkt
1.912 pkt
1.860 pkt
1.844 pkt
1.806 pkt
1.798 pkt
1.784 pkt

Klasyfikacja końcowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Michał Szczecina
Bogumił Wolny
Wojciech Napierała
Jacek Zacher
Piotr Arent
Stefan Dylus
Ryszard Nosiadek
Jerzy Makselon
Mieczysław Polok
Edward Nowak
Dariusz Skowron
Bernard Wróbel
Dariusz Gołyś
Alojzy Kopiec
Janusz Myszka
Henryk Brola

(Nieborowice)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Gliwice)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Przyszowice)
(Gliwice)
(Knurów)
(Knurów)
(Szczygłowice)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Gliwice)

28.417 pkt
26.684 pkt
26.257 pkt
26.208 pkt
26.057 pkt
25.827 pkt
25.294 pkt
25.266 pkt
25.036 pkt
24.667 pkt
24.652 pkt
24.295 pkt
24.178 pkt
24.150 pkt
23.846 pkt
23.756 pkt

Zygfryd Szołtysik
powiedział „pas”

KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE
TABELA PO 29. KOLEJCE:
1. FORTUNA GLIWICE

29

66

64:24

2. MKS ZABORZE

29

64

67:26

3. ORZEŁ STANICA

29

54

72:49

4. WILKI WILCZA

29

52

64:36

5. KS 94 RACHOWICE

29

47

60:43

6. NAPRZÓD ŻERNICA

29

46

57:39

7. GWIAZDA CHUDÓW

29

43

52:48

8. ZAMKOWIEC TOSZEK

29

41

54:43

9. PIAST PAWŁÓW

29

41

39:47

10. SPOŁEM ZABRZE

29

40

55:60

11. SOŚNICA GLIWICE

29

37

45:55

12. MŁODOŚĆ RUDNO

29

32

45:60

13. CZARNI PYSKOWICE

29

31

65:76

14. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE

29

27

39:61

15. START KLESZCZÓW

29

16

21:84

16. OLIMP SZCZYGŁOWICE

29

13

30:78

21 czerwca, godz. 18.00 (zagrają m.in.): Wilki – Sokół, Gwiazda – Sośnica, Naprzód
- Społem.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

6. edycja Grand Prix Knurowa rozpocznie się we wrześniu.

Uczestnicy szachowych zmagań w Nieborowicach

Społem - Zaborze
0:3
Rachowice - Fortuna
2:2
Zamkowiec – Orzeł
0:2
Sośnica - Młodość
1:1
Czarni - Gwiazda
6:3
Start – Naprzód
2:1
Olimp - Wilki
0:3 (vo)
Sokół - Piast
1:2

W SKACIE SPORTOWYM

GRAND PRIX KNUROWA

PiSk

WYNIKI:

LIGA OKRĘGOWA

Mistrz olimpijski z 1972 roku, a później piłkarz
ówczesnego Górnika Knurów - Zygfr yd
Szołtysik definitywnie zakończył piłkarską
karierę
Popularny „Zyga” od lat mieszka w Niemczech i tam też
postanowił zawiesić buty na przysłowiowym kołku. Stroną
organizacyjną meczu-pożegnania zajął się Jerzy Ignacek i
tym samym do Bottrop zjechali przyjaciele byłego reprezentanta Polski. Wśród nich było wielu piłkarzy, którzy
wraz z Szołtysikiem grali w Knurowie: Franciszek Sulski,
Bogdan Kuczyński, Paweł Janduda, Waldemar Podolski i
Henryk Pluta.
Zygfryda Szołtysika po raz ostatni w roli piłkarza mieliśmy okazję oglądać w Knurowie przed trzema laty, gdy
wystąpił w turnieju oldbojów o puchar firmy Auder im.
Alfreda Olka.

Foto: archiwum Herberta Kaschka

Ostatecznie nasz zespół zajął
drugie miejsce nie mogąc poradzić
sobie z reprezentacją Gelnicy. W drodze do finału knurowianie przegrali
w tą drużyną 4:12, a w finale ulegli
3:9. Pozostałe dwa mecze zakończyły
się wygranymi Concordii. 6:4 z Ceską Trebowa i 7:3 z FK Svit.
W zaprz yjaźniony m z K nurowem Svicie Concordię reprezentowali: Wojciech Brzińczek,
Daniel Witkowski, Przemysław
Roztkowski, Bartek Barzak, Tomasz
Bienia, Dominik Bar toszewicz,
Bartek Czopek, Radosław Sochecki,
Sebastian Jonda, Daniel Antonowicz, Kacper Czapla, Daniel Nykiel.
Trener: Marcin Rozumek, kierownik:
Witold Antonowicz.

Dotarli do finału

Foto: prywatne archiwum Marcina Rozumka

Trampkarze Concordii
Knurów prowadzeni
przez Marcina Rozumka
dotarli do finału
międzynarodowego
turnieju na Słowacji

Okolicznościową paterę mistrzowi
olimpijskiemu z 1972 roku wręczył
Herbert Kaschek

PiSk

Orlik Cup

Wyniki IV turnieju eliminacyjnego - grupa D:
FC Apinex Czerwionka – PTK Holding S.A. 6:0
Intermarche A – Osiedle Szczygłowice 0:0
Osiedle Szczygłowice – FC Apinex Czerwionka 2:7
Intermarche A – PTK Holding S.A. 5:0

Intermarche A – FC Apinex Czerwionka 2:1
Osiedle Szczygłowice – PTK Holding S.A. 1:4
1.
2.
3.
4.

Intermarche A
FC Apinex Czerwionka
PTK Holding S.A.
Osiedle Szczygłowice

3
3
3
3

7
6
3
1

7:1
14:4
4:12
3:11

15

