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Chudów

POPiS wygrywa

Indyjsko-hiszpańskie dźwięki

Wyniki wyborów w powiecie gliwickim i poszczególnych
gminach nie odbiegały przesadnie od tych, które
zanotowano w skali województwa śląskiego. Najwięcej
głosujących opowiedziało się za PO, PiS i SLD-UP
W skali całego kraju do urn przystąpiło 24,53 proc. uprawnionych.
Najwięcej głosujących opowiedziało
się za PO (44,43 proc.), PiS (27,40
proc.), SLD-UP (12,34 proc.) i PSL
(7,01 proc.).
PO uzyskała 25 mandatów, PiS
- 15, SLD-UP - 7, PSL - 3.
Rekordzistą pod względem uzyskanych głosów w kraju został Jerzy
Buzek - kandydat z województwa
śląskiego. Były premier otrzymał
393117 głosów i oczywiście zdobył
mandat do Parlamentu Europejskiego. Za Buzkiem znalazł się Zbigniew
Ziobro (Małopolska), któremu zaufały 335933 osoby. Ze śląskich
kandydatów w najlepszej „10” w

skali kraju znalazł się kandydat PiS
Marek Migalski - zdobywca 112881
głosów.
Dość skomplikowane zasady
przyznawania mandatów sprawiły,
że nie zawsze dobre notowania u wyborców przekładały się na wymierne
wyniki w postaci mandatu europarlamentarzysty. Przekonała się o tym
m.in. Izabela Kloc. Kandydatka PiS
z woj. śląskiego otrzymała 45673 głosy, a jednak nie uzyskała mandatu.
Na drugim biegunie znalazł się Artur
Zasada (PO) z Gorzowa, któremu
zaledwie 3567 głosów (13 razy mniej
od Kloc) wystarczyło, by zasiąść w
Parlamencie Europejskim.
Śląsk w PE reprezentować będą:

Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Bogdan Marcinkiewicz (wszyscy PO), Marek Migalski
(PiS) i Adam Gierek (SLD-UP).
W Knurowie, ościennych gminach i powiecie gliwickim najwięcej
głosów zebrała PO przed PiS i SLDUP. W tabeli szczegółowe wyniki (w
proc.). Najlepszą frekwencją mogą
się pochwalić mieszkańcy gminy
Gierałtowice. Zdecydowanie mniej
chętnie do lokali wyborczych udawali się mieszkańcy gminy Pilchowice
i Knurowa. Cały powiat gliwicki
nie oszołomił frekwencją - była ona
znacznie niższa od średniej wojewódzkiej i krajowej.

Knurów

13 i 14 czerwca 2009 roku na
teren zamku w Chudowie zjadą wojownicy, którzy pokonają nie tylko
przestrzeń, ale także czas. Słowianie
i Wikingowie, bo o tych wojownikach mowa, rozbiją zrekonstruowany
obóz z czasów pierwszych Piastów.
Będzie można zobaczyć pokazy bitewne wojów z X-XI wieku, pokazy
rzemiosł czy występy grajków. Na
przybyłych czekać będzie także
wiele innych atrakcji, które przybliżą
wszystkim te odległe czasy.

Rodzinny włam
4 czerwca około godz. 10 doszło
do włamania do mieszkania przy ul.
Koziełka. Sprawca wyłamał zamek w
drzwiach i ukradł telefon wraz z 80
zł. Włamywaczem okazał się... syn
właścicielki mieszkania.

Justyna Walo

Nie zapomnij

Komitet

Knurów Gierałtowice Pilchowice Powiat Województwo

KW Unia Polityki Realnej

0,97

1,12

0,38

1,01

0,87

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

1,65

1,65

4,65

2,73

2,53

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

0,64

0,92

0,59

0,92

0,82

KW Polska Partia Pracy

1,17

0,80

1,35

0,98

0,82

KW Libertas

0,60

0,52

0,59

0,70

0,63

14,44

8,40

7,51

10,41

12,65

1,22

0,72

1,14

1,10

1,75

KW Prawica Rzeczypospolitej

1,31

2,33

1,46

1,57

1,34

KW Platforma Obywatelska RP

55,81

59,10

64,70

60,50

56,17

KW Prawo i Sprawiedliwość

22,00

24,23

17,51

19,91

22,25

KW Wyborczy Naprzód Polsko – Piast

0,18

0,20

0,11

0,18

0,16

Frekwencja

23,17

29,22

21,65

21,49

25,26

Koalicyjny KW Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy
Koalicyjny KW Porozumienie dla Przyszłości CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
zakończyła projekt „Aktywni +45”

Aktywna setka

www.imprezeo.pl

Co robić z nadmiarem wolnego czasu, kiedy obowiązków
rodzinnych coraz mniej, kariera zawodowa już zakończona,
a na karku więcej niż 45 lat? Gotowe rozwiązanie stu
knurowianom podpowiedziała Fundacja na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa



2006. Więcej o projekcie na stronie
internetowej artysty: www.indialucia.com.
Cena biletu wynosi 50 zł (w
cenie danie kuchni hiszpańskiej).
Rezerwacji można dokonywać pod
numerem telefonu: 692 420 013 lub
(0-32) 726 42 00.

/bw/

Wyniki (w proc.)

Rozwój miasta w znacznej mierze
uzależniony jest od aktywności jego
mieszkańców. Sprawność fizyczna
tych, którzy dysponują dużą ilością
wolnego czasu, powyżej 45 roku
życia, jest wyznacznikiem aktywności społecznej, a co najważniejsze,
wpływa pozytywnie na zdrowie.
Na takich ludzi postawiła w
swoim ostatnim projekcie „Aktywni
+45” Fundacja na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa. Zajęcia, współfinansowane przez Gminę Knurów
objęły naukę pływania i ćwiczenia na
basenie, uczestnictwo w warsztatach
tanecznych.

12 czerwca 2009 roku o godz.
19.00 w Oberży pod Świętym Jerzym
w Chudowie odbędzie się koncert
grupy „Indialucia”. Muzyka, jaką
wykonuje zespół, łączy w sobie
dźwięki Indii i temperament hiszpańskiego flamenco.
Pomysłodawcą , producentem
oraz szefem artystycznym projektu
jest Michał Czachowski. Album
„Indialucia” został laureatem nagród Wirtualne Gęśle oraz Folkowy
Fonogram Roku, przyznawanych
przez Polskie Radio. W kategorii
Album Roku - Folk/Etno został także
nominowany do nagrody Fryderyki

– Projekt cieszył się dużym powodzeniem, wzięło w nim udział
stu mieszkańców naszego miasta.
Celem projektu, oprócz aktywizacji
społecznej i ruchowej było również
propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, zdrowego
stylu życia oraz integracja społeczna. Zadowolenie uczestników i ich
deklaracje uczestnictwa w kolejnym
tego typu przedsięwzięciu świadczą,
że założone przez nas cele zostały
w pełni osiągnięte – mówi Halina
Huczek, wiceprezes Fundacji.
/pg/

11.VI – Boże Ciało
ndarmerii
13.VI – Święto Ża
Wojskowej
na ro do w y Dz ień
14 .V I – Mi ęd zy
Kr wiodawstwa
iatru
15.VI – Dzień W

Chudów

Wojowie
na zamku

5ak

Knurów

Cel: kosiarka

Sprawca, który 6 czerwca około
godz. 20 wyważył zamek w drzwiach
piwnicy przy ul. Kosmonautów, dokładnie wiedział czego szukać. Z pomieszczenia zginęła tylko... kosiarka
spalinowa warta 550 złotych.

Stanica

Bieg od lipy
do lipy

Justyna Walo

Nie lada gratkę dla amatorów biegania szykują organizatorzy festynu
rekreacyjnego „Bieg od lipy do lipy”
w Stanicy. Na wszystkich zainteresowanych czekają m.in. konkurencje
eko-sportowe, występy artystyczne,
zaopatrzony bufet. O godz. 18.30 rozpocznie się zabawa taneczna. Start o
godz. 15.00 na boisku LKS Stanica,
słoneczna pogoda zagwarantowana.

/pg/

Nieborowice

Knurów

Skuter znikł

Dla właściciela skutera marki Huatian zaparkowanego przy
ul. Sobieskiego 6 czerwca nie był
szczęśliwym dniem. Około godz. 23
skuter wart około 3 tys. pojazd został
skradziony.
Justyna Walo

Żernica

Potrzebował Spacerował
gotówki
z pistoletem
Zamknięte drzwi lokalu gastronomicznego nie zniechęciły nieznanego
sprawcy, który 3 czerwca około godz. 22
wyłamał okno, dostał się do środka pomieszczenia i ukradł 530 zł w gotówce.

Imprezeo.pl to portal dla ludzi aktywnych, ceniących kontakt ze znajomymi.
Podpowiada jak spędzić wolny czas,
gdzie i na jakiej imprezie się bawić.
Znajduje się tu baza adresowa ponad
4000 klubów, pubów, pensjonatów i
innych miejsc z całego kraju, w których
można zorganizować imprezę lub
gdzie można wybrać się na wakacyjny
wyjazd. Wszystkie miejsca oznaczono
na mapkach geolokalizacyjnych. Portal dotyczy wszelkiego rodzaju imprez
- od kameralnych urodzin w pubie, poprzez clubbing, koncerty i wydarzenia
sportowe, aż do wakacji w dowolnym
zakątku świata. Użytkownicy portalu
mogą dzielić się wrażeniami z imprez
wymieniając komentarze, zdjęcia i
filmy. Po prostu tworząc pamiątkę
wspólnie spędzonych chwil.
5ak

5ak

Justyna Walo

Gierałtowice

Daj coś z siebie
– oddaj krew
Rusza kolejna „Ogólnopolska
Akcja Krew”. Zbiórka tego cennego
daru w ramach akcji odbędzie się 13
czerwca 2009 r. w Gierałtowicach
na parkingu przed Urzędem Gminy.
Zainteresowani mogą przychodzić
między godziną 9.00 a 12.30. Pamiętajmy, że „kto ratuje jednego
człowieka, ratuje cały świat”.
5ak

58-letni mężczyzna zapewne
nie spodziewał się, że 4 czerwca
około godz. 10.30 zatrzymają go
funkcjonariusze knurowskiej policji. Mieszkaniec Żernicy miał przy
sobie... pistolet gazowy, na który nie
miał pozwolenia. Nielegalną bronią i
jej posiadaczem zajęła się knurowski
Komisariat Policji.

Justyna Walo

Sprostowanie

Festyn w deszczu
W tytułowy artykuł (PL 22/2009)
wkradł się błąd - mylna nazwa sponsora plenerowej imprezy. Prawidłowe
brzmienie to: firma Kamrat. Za błąd
zainteresowanych i Czytelników
przepraszamy.
Redakcja
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2w1 – utrwala
czy odświeża?

Knurów. Opakowanie jest nie mniej ważne niż sam produkt. czasem jednak wprowadza w błąd

Co kupiła pani Urszula? Odświeżacz powietrza czy może
po prostu nie najwyższej jakości lakier do włosów? Chyba
jednak lakier...
Kupując coś z niższej półki, choćby lakier do włosów, należy liczyć się
tym, że po użyciu i wnikliwym oglądzie opakowania wybrany produkt
wyda nam się czymś zupełnie innym
niż pierwotnie sądziliśmy. A potem
może się okazać jednak tym samym,
choć nie do końca. Przekonała się o
tym knurowianka, Urszula Brygoła,
która kupiła w sklepie Intermarche
lakier do włosów. Według zapewnień
na etykiecie, lakier, przygotowany
przy współpracy salonów fryzjerskich, „pielęgnuje i odżywia włosy
oraz sprawia, że Twoja fryzura jest
zawsze doskonała”.
– Kiedy żona go użyła, okazało
się się, że lakier zamiast utrwalić

fryzurę, po prostu moczy włosy
– opowiada mąż knurowianki, Damian Brygoła. – Żona jest fryzjerką,
więc z łatwością zorientowała się, że
coś jest nie tak.

Świeżość gratis

Pani Urszula przyjrzała się opakowaniu – zauważyła, że folia jest na
nie wtórnie nałożona. Po jej zerwaniu
ukazały się napisy wybite bezpośrednio na puszce, informujące, że
w środku znajduje się... odświeżacz
powietrza. Jak nasza czytelniczka
wpadła na pomysł, aby zdekonstruować opakowanie? Otóż pracując w
salonie fryzjerskim miała już kiedyś
do czynienia z podobną sytuacją,

Knurów. Tydzień Głośnego Czytania

Zapalili się do czytania
foto: Paeł Gradek

Starszy kapitan Wojciech Gąsior i funkcjonariusz Straży
Miejskiej Szymon Kieś czytali bajki uczniom Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2

Uczniowie „dwójki”
z zainteresowaniem
słuchali głośnego
czytania

Od trzech lat szkołę odwiedzają
ważne osobistości Knurowa, by poczytać uczniom ich ulubione bajki. Po
włodarzach miasta, służbie zdrowia,
przyszedł czas na funkcjonariuszy
Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.
-Codziennie nauczyciele starają
się czytać uczniom po 15 minut. W
akcję włączyli się rodzice: Iwona
Spruch i Karina Janowska, szkolna
woźna i higienistka. Czytała także
wicedyrektor szkoły – Danuta Trela
– opowiada Iwona Grala, nauczyciel
kształcenia zintegrowanego, jedno-

kiedy jeden z produktów po zerwaniu wierzchniej części opakowania
okazał się czymś innym. Rzecz dotyczyła kilku sztuk produktu, który
natychmiast został wycofany.
Pani Urszula kupiła lakier w
ostatni czwartek maja, zaś w piątek jej mąż wraz ze swoim bratem
odwiedzili sklep i poinformowali
o odkryciu kierowniczkę działu
kosmetyków. Zostali zapewnieni,
że towar zostanie usunięty z półek,
jednak po kilku dniach sprawdzili,
czy rzeczywiście wątpliwy lakier
zniknął z półek. Stał nadal.

Wycofany do wyjaśnienia

Współwłaścicielka sklepu, Izabela Peszel, o reklamacji lakieru dowiedziała się – od nas – dopiero tydzień
później. Natychmiast interweniowała. – Kierowniczka działu zdjęła
towar z półki i napisała pismo w tej
sprawie, natomiast nie wykreśliła
towaru z ewidencji zamówień, stąd
osoba wykładająca towar na półki
wyłożyła lakier ponownie – wyjaśniła Izabela Peszel. – W tej chwili towar
został wycofany aż do wyjaśnienia
sprawy. W międzyczasie w odpowiedzi na nasze pismo dostaliśmy zapewnienie, że w środku jest to, co ma
być, czyli lakier, tyle że zapakowany
w puszki, na których widnieje mylący
napis. Reklamuję go, jako że wystąpiła niezgodność pomiędzy etykietą a
informacją wytłoczoną bezpośrednio
na metalowym opakowaniu.

Puszka niezgody
cześnie koordynator całej akcji.
Szkolna biblioteka pęka w szwach
od najprzeróżniejszych książek.
– Największym zainteresowaniem
cieszy się „Koszmarny Karolek”
i „Przygody Mikołajka” – dodaje
Joanna Bernasiuk, bibliotekarka
szkolna. – Dzieci chętnie sięgają po
książki. Rekordzistami są uczniowie
klasy III a, którzy w roku szkolnym
przeczytali 490 książek, indywidualnie najlepszy jest Jakub Spruch
– przeczytał 111 książek.

Co kupiła pani Urszula? Odświe-

Mąż pani Urszuli, Damian Brygoła (z lewej) oraz jego brat
Bartosz, interweniowali w sprawie „podwójnego” opakowania
żacz powietrza czy może po prostu Najwyraźniej wtórnie je wykorzywyjątkowo kiepską, niedopracowaną stała, tyle że bez naszej wiedzy. Też
partię lakieru? Odpowiedzi na pyta- stosujemy takie procedury, że pozynie o zawartość dwuznacznej puszki skujemy zbędne puszki i etykietujemy
szukaliśmy u producenta lakieru, je folią termokurczliwą. Jednak
firmy AMB sp. z o.o. Otrzymaliśmy zawsze robimy to za wiedzą i zgodą
pisemne zapewnienie, że „wewnątrz firmy, na której towar te opakowaopakowania oznaczonego jako lakier nia były pierwotnie przeznaczone.
do włosów PROCESS znajduje się Ta firma nie miała naszej zgody na
produkt zgodny z opisem podanym wykorzystanie puszki. Dziwi mnie to,
na opakowaniu, co jest potwierdzo- że tak się stało. być może omyłkowo
ne świadectwem jakości wyrobu ktoś to zafoliował? Ciekawe, co jest
gotowego”.
w środku, w każdym razie trudno się
- Odnośnie do zastrzeżeń kon- spodziewać, aby był to nasz produkt,
sumentki co do jakości produktu, bo ta firma ma do czynienia tylko
oczywiście jeżeli dany towar jest z pustymi opakowaniami naszych
niezgodny z umową, to w myśl ustawy produktów - dodaje Wachta.
o szczególnych warunkach sprze- Istotnie firma Matrix sp. z o.o.
daży konsumenckiej ma ona prawo zamawiała u nas opakowaniam jedreklamować produkt u sprzedawcy. nak ich nie odebrała, przez co naraMy jako producent taką reklamację ziła naszą firmę na dodatkowe koszty
również rozpatrzymy - zapewnia - tłumaczy Piotrowski z AMB sp.
Krzysztof Piotrowski, prokurent zo.o. - W celu redukcji strat część tych
AMB sp. z o.o.
opakowań została użyta do produkcji
O sprawie poinformowaliśmy przedmiotowego lakieru do włosów.
również producenta odświeżacza.
W redakcji testowaliśmy zawar– Tak się składa, że firma produ- tość opakowania. Rzeczywiście, nie
kująca ten lakier jest jednocześnie usztywnia, ani się nie lepi, ale też nie
producentem metalowych opakowań odświeża, raczej wręcz przeciwnie.
– mówi Grzegorz Wachta, menedżer Producent zapewnia o jakości zgodproduktów firmy Matrix sp. z o. o. nej z recepturą, więc chyba jednak
– Na nasze zlecenie wykonywała ona lakier...
Tekst i foto: M. Napolska
puszki do odświeżaczy powietrza.

reklama

/pg/

Knurów

Kolej pociąga złomiarzy
Szybki sposób na wzbogacenie się znaleźli ostatnio
amatorzy złomu. Recepta na sukces okazała się tak
skuteczna, że w ciągu czterech dni wykorzystali ją
dwukrotnie

1 czerwca około północy nieznany sprawca (lub sprawcy) splądrowali
nieczynny szlak kolejowy na trasie Makoszowy – Leszczyny. Pod osłoną nocy
łupem złodziei padły akcesoria torowe na sumę ponad... 76 tys. złotych.
Trzy dni później podobna kradzież miała miejsce w Gierałtowicach.
Około północy „wyparowały” tam akcesoria (warte około 1,9 tys. zł) i 40
metrów kabla teletechnicznego.
Justyna Walo
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Foto: Bogusław Wilk

Knurów. sTRAŻ MIEJSKA PO PRZEPROWADZCE

Wreszcie na swoim

Foto: Bogusław Wilk

Po wielu miesiącach oczekiwania Straż Miejska przeniosła się do nowej
siedziby przy ul. Niepodległości 5. – Można odetchnąć, tutaj jest kres
naszych przeprowadzek – cieszy się komendant Andrzej Daroń

Strażnicy pracują w znacznie lepszych warunkach niż poprzednio

Na przenosiny strażnicy musieli czekać cztery miesiące dłużej niż było to początkowo przew id z ia ne. Z a z n a cz ają je d n a k ,
że warto było czekać. Nie kryją
zadowolenia z nowego miejsca.
– Pokoje są bardziej funkcjonalne i estet yczne. Wydzielono
nowe pomieszczenia, na przykład
do obsługi interesantów. Strażnicy mają także szatnie – osobno
mę sk ie i że ń sk ie , ch oć a k u ra t
obecnie żadna z pań u nas nie pracuje – zauważa komendant Straży
Miejskiej w Knurowie, Andrzej
Da roń. D u żą część u meblowa-

Foto: Bogusław Wilk

Wilcza

Krzyż w intencji rodzin
Stary metalowy krzyż, wieńczący niegdyś wieżę
zabytkowego kościoła w Wilczy, znalazł nowe godne
miejsce
Krzyż został zdjęty został z kościelnej wieży podczas generalnej renowacji drewnianego kościółka. Na
szczycie świątyni zastąpił go nowy,
lecz wykonany na jego wzór.
Liczący wieki element świątyni
nie uległ jednak zapomnieniu. Zadbał o to Marian Sadecki, wiceprezes
Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich parafii św. Mikołaja w Wilczy,
a zarazem radny powiatowy.
Sadecki znalazł też dla krzyża
nowe miejsce: przy skrzyżowaniu
dróg prowadzących do Wilczy, Kuźni Nieborowskiej i Szczygłowic. Nie-

gdyś stał tu drewniany krzyż, który z
czasem uległ zniszczeniu.
Metalowy krzyż jest ulokowany
na postumencie i granitowym cokole.
Wznosi się na trzymetrową wysokość. O intencji, której służy, świadczy umieszczony na cokole napis:
„Boże błogosław rodzinom”.
Poświęcenie krzyża odbyło się
25 maja podczas obchodów II Metropolitar nego Święta Rodziny.
Pokropku dokonał ks. Bogdan Reder
- proboszcz kościoła pod wezwaniem
św. Mikołaja.

Monika Pięciak

Alkohol dla bardziej dorosłych

- Przeczytałam o nietrzeźwej 14-latce. To okropne. Gdzie byli rodzice,
gdzie inni dorośli? Zresztą podchmielonych łebków widać na ulicach co
niemiara. Wystarczy przejść ulicami miasta w któryś z weekendowych
wieczorów. Uważam, że prawo do zakupu alkoholu powinni mieć dorośli,
ale tacy, którzy skończyli 21 lat. 18 to za mało. Wśród takich nastolatków
zbyt wiele jest osób jeszcze niedojrzałych, by świadomie i odpowiedzialnie
używać alkoholu. Inna sprawa, że sporo starsi też bywają nie lepsi. A może
właśnie dlatego, że zbyt wcześnie zaczęli pić...

- Nie wiem, po co rybnickiemu PKS-owi rozkład jazdy, skoro rzadko się
do niego stosuje. A może to ja mam takiego pecha, że kiedy się wybieram
do Rybnika, to nie zdarza mi się, by autobus pojawił się na przystanku o
czasie. Pięć minut „do tyłu” to norma, czasem nawet dziesięć. A przecież
ani korków na trasie, ani robót nie ma...

Pasażer nie na gapę

sisp, bw

Not. bw

- Pytałem syna, nie pamięta, by takie coś zaistniało. Przeważnie uiszcza takie opłaty na
bieżąco. Idiotyczna sprawa – uważa pan Wacław, mieszkaniec Knurowa, który niedawno
odebrał upomnienie za nieopłacony postój w Opolu z października... 2004 roku
nie była wielka, ale pozostał niesmak. – Nie ma w tej chwili żadnych
dowodów na to, że mój samochód tam
bezpłatnie parkował, ani że nie parkował. Kiedy tam dzwoniłem, pani z
ironią zapytała, czy mam wydruk z
parkomatu. Absurd. Kto przez tyle lat
kolekcjonuje takie wydruki?
Stanisław Tyka, zastępca prezydenta Opola i dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg w Opolu nie widzi w
tym niczego dziwnego. – To nie jest
żadne opóźnienie, bo nie przekroczyliśmy dopuszczalnego terminu
– komentuje. – Przepisy mówią, że
na egzekwowanie zapłaty mamy 5
lat licząc od końca roku, w którym
był wystawiony mandat. Zatem w tym

– S yt ua cja się u stabilizowa ła ,
jesteśmy usat ysfak cjonowani
– dodaje komendant Daroń.

Spóźniony autobus

Mandat odkurzony
po prawie pięciu latach



nia st anowią sprzęt y z d aw nej
siedziby, a także meble, będące
w dobr y m st a n ie, p o cho d z ą ce
między innymi z Urzędu Miasta.

Anna

Knurowianina pamiątka z Opola

Knurowianin bardzo się zdziwił,
kiedy listonosz doręczył mu upomnienie. Po pierwsze, zarówno on,
jak i jego syn studiujący swego czasu
w Opolu zazwyczaj uiszczają tego
typu opłaty na bieżąco. Po drugie,
upomnienie dotyczy zaskakująco
odległego czasu.
–Pytałem syna, czy to możliwe,
żeby nie zapłacił w strefie płatnego
parkowania. Nie pamięta, by takie
coś zaistniało. Kiedy dzwoniłem do
Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu,
usłyszałem, że jeśli nie zapłacę, to
będę pociągnięty do odpowiedzialności - mówi pan Wacław.
Knurowianin zapłacił za postój,
pokrył też koszty upomnienia. Suma

Nowa siedziba Straży Miejskiej mieści się w budynku obok starego ratusza. To
poniekąd powrót do źródeł, bowiem w połowie lat 90. strażnicy mieli swoje lokum
w ratuszowych podziemiach. Ostatnio stacjonowali w budynku obok przedszkola
przy ul. Ogana.

wypadku mamy czas do końca 2009
roku. Wiąże się to z tym, że dopiero
dwa lata temu otrzymaliśmy zgodę na
korzystanie z rejestru danych osobowych. Od tej pory sukcesywnie wysyłamy upomnienia za ubiegłe lata.
Niektórzy, jak pan Wacław, są
zaskoczeni późnym upomnieniem i
przekonani o tym, że coś tu jest nie
tak. Poza tym wydaje się, że „ofiarami” stref płatnego parkowania są
często turyści, czy po prostu osoby
spoza miejscowości, w których te
strefy obowiązują. Z drugiej strony,
pięcioletni okres egzekucji opłat jest
straszakiem na kierowców-cwaniaków, liczących na to, że obejdzie się
bez płacenia za postój. Tymczasem

– co się odwlecze, to nie uciecze.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy,
jednym z powodów tak odległych
terminów upomnień odnośnie parkowania w Opolu jest ogromna
ilość kierowców, którzy opłat nie
uiszczają. W stosunkowo niewielkiej
strefie parkowania (1500-1700 miejsc
postojowych) miesięcznie jest takich
kierowców około 4-6 tysięcy. W tym
roku MZD zwiększył ilość pracowników zatrudnionych do windykacji
należności, co ma przyspieszyć cały
proces. Może dzięki temu będzie
mniej kierowców, którzy, jak pan
Wacław, mogliby czuć się w pewien
sposób pokrzywdzeni.
Dla odmiany miła niespodzianka
może spotkać tych, którzy parkowali w centrum
Opola sześć czy
osiem lat temu,
nawet, jeśli tego
n ie pa m ięt ają .
Jak donosi Nowa
Trybuna Opolska,
prok u rat u ra zaskarżyła uchwały
dotyczące działania strefy płatnego
parkowania w Opolu
z 2001 i 2003 roku.

To może oznaczać, że urząd miasta
zwróci pieniądze za parkowanie w
centrum. Prokuratura złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wniosek o unieważnienie
uchwał. Były one bowiem przyjęte
na podstawie rozporządzenia rządu
łamiącego konstytucję, co orzekł
wcześniej Trybunał Konstytucyjny.
Potem uchwały poprawiono, jednak
opłaty niezgodnie z prawem pobierano przynajmniej przez sześć
miesięcy 2003 roku.
MiNa
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aktualności
Megawat i PEC podnoszą cenę za dostawę ciepła

Dla klientów Vattenfalla to dobra wiadomość.
Ceny taryfowe dla odbiorców przemysłowych obniżą się
od 5 do 7,2 proc. Dla klientów indywidualnych
przygotowano dwuprocentową obniżkę wraz z kuponami
rabatowymi na zakup świetlówek energooszczędnych...

Administratorzy
protestują

Vattenfall obniża ceny energii elektrycznej

List otwarty
do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju
Przedsiębiorstwa Energetycznego MEGAWAT Sp. z o.o.
w Gliwicach
W związku z otrzymaną informacją o wzroście cen i opłat za ciepło dostarczane przez Wasze Przedsiębiorstwo wyrażamy swoje
niezadowolenie, ponieważ:
1.
Stawka opłaty stałej wzrosła o 76 %
2.
Stawka opłaty za moc zamówioną wzrosła o 16 %
3.
Cena ciepła wzrosła o 13 %
Efektem wzrostu tych cen i opłat będą drakońskie podwyżki
opłat ponoszonych na ogrzanie naszych mieszkań. Uważamy, że
wzrost ten jest nieadekwatny do wzrostu płac i emerytur naszych
mieszkańców.
Wyrażamy więc swoją dezaprobatę na Wasze poczynania. Naszym
zdaniem powinniście dbać również o dobro swoich odbiorców.
Wzrost cen i stawek opłat energii cieplnej przełoży się bowiem na
wzrost zadłużenia mieszkańców, co w efekcie może doprowadzić do
braku płynności finansowej gestorów zasobów mieszkaniowych.
W związku z powyższym wzywamy do przeanalizowania zasadności
podwyżek, a tym samym zweryfikowania cen i stawek za dostawę
energii cieplnej.
Gestorzy zasobów mieszkaniowych:
Bogdan Litwin - Prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Mieczysław Kobylec - Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
Kazimiera Szczuk - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
„Knurowianka”
O sprawie szerzej w najbliższym wydaniu Przeglądu Lokalnego

Od lipca odrobinę
mniej za prąd
To już druga w tym roku obniżka
cen dla odbiorców przemysłowych.
W kwietniu obniżono stawkę o 4,1
proc. Od 1 lipca wyniesie ona od 5 do
7,2 proc., w zależności od wybranej
oferty. Co ważne, nie zapomniano
o klientach indywidualnych. Dla
gospodarstw domowych obniżka
wyniosła 2 proc. Zmiana jest reakcją
na obniżające się ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym.
Klienci przemysłowi mogą liczyć na najwyższy upust, jeżeli zdecydują się na produkt z gwarancją
ceny. Indywidualni otrzymają ofertę
produktów z gwarancją ceny, a także
pięć kuponów z 50-procentowym rabatem na zakup energooszczędnych
świetlówek. Dzięki nim, na rachunku będzie można zaoszczędzić nawet
80 zł rocznie. Vattenfall chwali się,
że od 2008 roku klienci wymienili
tradycyjne żarówki na 182 tys. promocyjnych świetlówek, co przekłada
się nie tylko na oszczędności w
domowym budżecie, ale wpływa na
ochronę środowiska.
Klientom indywidualnym Vattenfall oferuje możliwość korzystania z faktur y elektronicznej
– obecnie z 50-procentową promocją

Foto: Paweł Gradek

Do naszej redakcji trafiło pismo podpisane przez
szefów knurowskich zasobów mieszkaniowych LWSM, Knurowianki i MZGLiA. Jego adresatami są
przedsiębiorstwa Megawat i PEC, dostawcy ciepła
do knurowskich mieszkań.

– 2 proc. mniej to niewiele, ale zawsze coś – mówią klienci
Vattenfalla
na opłatę stałą , wybór produktu
ekologicznego lub oferty programu
lojalnościowego (szczegóły na www.
vattenfall.pl).
Nowe stawki wejdą w życie
1 lipca 2009 roku. Niższe taryfy
wprowadzone zostaną automatycznie, bez konieczności podejmowania
jakichkolwiek kroków ze strony

klientów. Jak informuje Vattenfall,
stawki będą obowiązywać tak długo,
jak pozwoli na to sytuacja na rynku
hurtowym. Dla klientów, którzy chcą
zapewnić swoim gospodarstwom lub
firmom stabilne stawki, dostawca
energii oferuje terminowe produkty
z gwarancją ceny nawet do końca
przyszłego roku.
oprac. /pg/

Knurowski gimnazjalista zadziwia talentem i wiedzą

Biesiada Śląska z zespołem
„2 Kamraty” i występy okolicznych
zespołów to część z wielu atrakcji
na sobotnim Pikniku Rodzinnym
w Kuźni Nieborowskiej

Przemysław Gumienny z gimnazjalnej Dwójki był gościem wojewody śląskiego. Zygmunt
Łukaszczyk docenił talent i spore osiągnięcia knurowskiego nastolatka

Kuźnia Nieborowska

Foto: Archiwum Przemysława Gumiennego

Wojewoda docenił Przemka

Przemek Gumienny przyjmuje gratulacje od
wojewody Zygmunta Łukaszczyka
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Wojewoda Łukaszczyk i Stanisław Faber - Śląski Kurator
Oświaty - przygotowali Śniadanie Mistrzów. Zaprosili na nie 30
najzdolniejszych nastolatków z województwa. Wśród wyróżnionych znalazł się Przemysław Gumienny z Miejskiego Gimnazjum
nr 2 im. Mikołaja Reja. Gimnazjaliście towarzyszyła Ewa Chlubek
- wychowawczyni i nauczycielka matematyki.
Udział knurowianina w spotkaniu nie jest dziełem przypadku.
Bez wątpienia Przemek zasłużył na nie.
Nastolatek jest ubiegłorocznym laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z matematyki i finalistą konkursu z
fizyki. W tym roku szkolnym zdobył tytuł laureata aż w trzech wojewódzkich konkursach przedmiotowych: z matematyki, fizyki i
chemii. Wśród swoich tytułów, oprócz laureata Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych, posiada nagrody
I i II stopnia w kolejnych edycjach Kangura Matematycznego, 7.
miejsce w Polsce w Międzynarodowym Konkursie Fizycznym
Lwiątko, jest zwycięzcą konkursu matematycznego Pikomat. W
tym roku szkolnym zaliczył udany start w Śląskim Konkursie
Matematycznym, rozgrywanym wśród licealistów i awansował
do grona finalistów. Odnosi sukcesy w sporcie modelarskim. Jest
podopiecznym Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
Goście wojewody otrzymali nagrody i wyróżnienia. Mieli też
okazję zwiedzić liczący 80 lat budynek Urzędu Wojewódzkiego.
/g/

Święto rodziny
z Kamratami
– Było fajnie. Mimo
nieco kapryśnej pogody
można było się świetnie pobawić. Przybyły całe rodziny naszych podopiecznych
– mówi Ewa Zamora, dyrektor gospodarza imprezy
- Domu Pomocy Społecznej
„Zameczek”.
W sobotę wychowankow ie domów p omo cy
społecznej, ich rodziny,
mieszkańcy Kuźni i zaproszeni goście bawili się
w najlepsze. Piknik w ramach II Metropolitarnego
Święta Rodziny był też
okazją do pochwalenia się

osiągnięciami podopiecznych i zaprezentowania ich
talentów.
Warto odnotować, że
imprezę poprzedziło nabożeństwo, podczas którego
poświęcono Drzewka Papieskie.
Piknik zorganizowało
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gmin Powiatu
Gliwickiego, Dom Pomocy
Społecznej „Zemeczek”
oraz Stowarzyszenie Osób
z Upośledzeniem Umysłowym i Chorych Psychicznie
„Pomost”.
Justyna Walo



rozmaitości
Opowieści krywałdzkie sprzed wielu lat

Kiedy raki mieszkały w Jagielni
„…tak zmienia się pomału nasza wioska; śpiew i granie
pasterzy umilkło, natomiast wśród pól wyrasta kolej, świszczy
i ryczy lokomotywa, dymi i kopci wielki przemysł górniczy,
rodzi się z nim nędza, bieda i tysiące kalek przy wysokich
zarobkach, jak twierdzą panowie” - pisała przed wiekiem
„Gazeta Robotnicza” (nr 2 z 1907 roku). Do tamtej krywałdzkiej
rzeczywistości sprzed stu lat możemy wracać tylko… myślami

Ulubionym miejscem spotkań krywałdzian było
Kasyno (zdjęcie z okresu międzywojennego)
Z krywałdzkiego krajobrazu
zniknęły również przejeżdżające od
wiosny do jesieni tabory Cyganów
– Romów. Ulubionym miejscem trzydniowego pobytu Romów był teren
leśny dzisiejszego kąpieliska „Leśne
Zacisze” oraz polanka w sąsiedztwie
przydrożnej kapliczki św. Barbary
(dziś: ulica Zwycięstwa). Po ulokowaniu się taboru cygańskiego matki-Romki brały na ręce swe dzieci i
odwiedzały okoliczne domy, oferując
wróżenie, prosząc równocześnie o
jałmużnę (przedtem krywałdzkie gospodynie zamykały kury w kurniku).
Mężczyźni-Romowie żyli z handlu
obwoźnego, zajmowali się również
kotlarstwem. Krywałdzcy piekarze i
rzeźnicy zlecali im odnawianie kotłów. Stosowana przez nich technika
była ściśle strzeżona.
Chętnie też przygrywali na instr umentach, „obsługując” linię
kolejową: Zabrze - Makoszow y
- Szczygłowice - Rybnik.
Miejscen spotkań towarzyskich
w Krywałdzie było

Kasyno
Na par terze znajdowała się
duża sala taneczna wraz ze sceną.
Po prawej i lewej stronie sceny były
garderoby. Na parterze Kasyna był
wyszynk oraz zaplecze kuchenne
sala bilardowa.
Na piętrze znajdowały się pokoje
gościnne oraz pokoje inżynierów,
którzy zatrudnieni byli w okresie
dwudziestolecia międzywojennego
w krywałdzkiej „Lignozie”. Tu również mieszkali dzierżawcy Kasyna
(początkowo Emil Ogórek, później
Feliks Michalski).
Ośrodkiem rekreacyjno-sportowym był staw Jagielnica. To tu odbywały się występy chórów i orkiestr,
pokazy ogni sztucznych. Mieszkańcy
z okolicznych miejscowości przyjeżdżali nad staw, aby zażyć kąpieli,



popływać… Z jednej strony stawu
rosły dorodne drzewa, z drugiej zaś
leżały – sztuczna plaża i przystań
kajakowa. Przy kilku upustach można było łapać raki, co też czyniła
miejscowa młodzież. Staw zarybiany
był systematycznie karpiami i szczupakami. Ich dokarmianiem zajmował
się pracownik „Lignozy” – Sikora. W
zimie dokonywano wyrębu lodu, który używany był do mrożenia mięsa,
zaś w części na potrzeby produkcyjne
„Lignozy”.
Liczne przepusty stawu

Przed II wojną krywałdzianie
mieszkający przy obecnej ulicy
Zwycięstwa nazywali w języku
potocznym tę część Krywałdu w
rejonie dzisiejszej ulicy Rybnickiej
„drugim” Krywałdem. Wynikało
to prawdopodobnie stąd, że przy
ul. Zwycięstwa była „Lignoza” oraz
liczne domy mieszkalne: prywatne,
gminne i fabryczne, zaś w części tzw.
„drugiego” Krywałdu jedynie domy
prywatne i dwie piaskownie (w języku potocznym nazywane z języka
niemieckiego „sandgrube”).

Jagielnia

Krywałd

świadczyły o tym, że jego lokalizacja w XIX stuleciu związana była
z odległością od młyna wodnego. W
budynku dotychczasowego młyna
(ów budynek posiadał wysoką podmurówkę), w latach trzydziestych XX
wieku mieszkała już wielopokoleniowa rodzina. W sąsiedztwie Jagielni
(dziś: ul. Stawowa) znajdował się łęg
(czyli zbiorowisko leśne o bogatym
podszyciu i runie, które występuje na
podmokłych madach). W łęgu rosły
wspaniałe nenufary (wodna bylina z
rodziny grzebieniowatych) i niespotykane nigdzie indziej kwiaty. Przez
łęg mieszkańcy Krywałdu skracali
sobie drogę uczestnicząc corocznie
w uroczystościach odpustowych w
Wilczy (wilczański kościół jest pod
wezwaniem św. Mikołaja, ale odpust
w parafii obchodzony jest w Boże
Ciało).
Kolejną, używaną tylko w Krywałdzie nazwą był rewir „Lęgowiec”,
zlokalizowany w sąsiedztwie dzisiejszych ulic Powstańców i Jordana.
Być może nazwa pochodzi stąd, że
lęgło się tu liczne ptactwo. W przeciwieństwie do żyznego łęgu, „Lęgowiec” znajdował się na piaszczystej
glebie. Zresztą cały niemal Krywałd
do dzisiaj „szczyci” się glebami
piaszczystymi.

przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego był liczącą
się gminą na mapie gospodarczej
podzielonego sztucznie Górnego
Śląska. Najstarsi mieszkańcy jeszcze
dzisiaj wspominają, że pracownicy
dojeżdżali codziennie koleją z Rydułtów, Niedobczyc, Radlina, a nawet…
Chałupek.
Podobno krywałdzką „Lignozę” odwiedził ówczesny Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej – Ignacy
Mościcki, z wykształcenia chemik,
obserwując cykl produkcyjny nowej
linii montażowej – bakelitu (wizyta
I. Mościckiego nie została nigdzie
odnotowana). W Krywałdzie zaczęto
produkować bakelitowe guziki, kasetki, a nawet opracowano prototyp
wybranych części mebli.
Wiele wspaniałych chwil przeżyli mieszkańcy Krywałdu, o których
mówią jeszcze dziś ich wnuki. A oto
przykłady:
- mieszkanka Krywałdu była
tancerką założonego przez Stanisława Hadynę zespołu tanecznego
w przedwojennym Boguminie. Ów
zespół był pierwowzorem założonego w Koszęcinie również przez
Stanisława Hadynę Państwowego
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”;
- mieszkaniec Krywałdu w 1938

roku, odbywając służbę wojskową czynom za kołnierz lub na głowę.
w batalionie stołecznym (I Wiel- Dziewczęta piszczały!
kopolska Kompania), był obecny
Stoję oparta o mostek przy ulicy
na warszawskim lotnisku w czasie Michalskiego i myślę, ten niewidoczsprowadzenia do Polski ówczesnych ny prawie dzisiaj potok krywałdzki
szczątków jezuity Andrzeja Bo- (w bliskim sąsiedztwie ponadstuletboli oraz jego kanonizowania; był niej starej szkoły) musiał odgrywać
również żołnierzem Kompanii Ho- dość dużą rolę, bowiem to tu w jego
norowej, witając na lotnisku Józefa sąsiedztwie wybudowane zostały
Becka – ówczesnego ministra spraw stodoły (dziś: ulica Krótka) rodziny:
zagranicznych RP, który wracając z Drejów, Bąków, Szmidtów; to tu
Berlina, odrzucił niemieckie rosz- dzieci w upalne dni w tymże potoku
czenia dotyczące Gdańska i Pomorza chłodziły nogi. Kiedy jednak nadcho(1939);
dziła ulewa, potok zalewał pobliskie
- w 1948 roku na Światowy Kon- łąki. Na jesieni miejscowi chodzili
gres Intelektualistów
zbierać żołędzie, któw Obronie Pokoju,
re były pokarmem dla
któr y odbył się we Przeszłość nie skończyła się. świń (podobno, jeżeli
Przeszłość istnieje i zamienia
Wrocławiu, dyrekcja się w przyszłość.
świnie zjadły zbyt
Wytwórni Chemiczdużo żołędzi, „szpyrnej nr 2 w Krywałdzie
ka” była niesmaczna).
(tak po II wojnie światowej prze- Przed II wojną można było łapać rozmianowana została przedwojenna wielitki… czyli – jak się u nas „godo”
„Lignoza” S.H.) wysłała kilkuoso- – waserfleje. Waserfleje łapało się na
bową delegację w celu uświetnienia starą pończochę naciągniętą na drut;
ogniami sztucznymi i fajerwerkami powstawał taki czerpak. Rozwielitki
wyprodukowanymi w tejże Wytwór- zbierało się do słoika.
ni. Mieszkali oni w hotelu razem z
Tych kilka prawdziwych, zapowybitymi uczonymi i intelektualista- mnianych informacji jest okazją do
mi wrocławskiego kongresu: Pablo przypomnienia, czym ten krywałdzki
Picasso, Fryderykiem Joliot-Curiwe, potok był niegdyś, gdy spełniał wiele
Pablo Nerudą.
funkcji społecznych, gospodarczych,
Niezapomniane były również
kulturowych, obudowanych bogatą
sferą kontaktów międzyludzkich. Był
on również żywicielką wspierająca
majówki
swymi wodami rozwój hodowli i
Do historii przeszły chrabąszcze, rolnictwa.
Nie ma końca historii, historia
które znajdowały się na drzewach
klonowych. Starsi chłopcy trzęśli cały czas trwa!
pniami drzew i wrzucali dziew-

Maria Grzelewska

reklama

PRZETARG
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej
wymienionego lokau mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,60 m2 składające się z 3
pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy
ul. Szarych Szeregów 2E/7.
Cena wywoławcza 130.000,00 zł. Kwota ta stanowi 3/4 wartości
oszacownia wartości mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł
Termin przetargu – 25.06.2009 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 13.000,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 19.06.2009 r.
od godz. 14:00 do 15:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 24.06.2009 r.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od
przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Przegląd Lokalny Nr 23 (849) 10 czerwca 2009 roku

aktualności

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.06.2009r. o godz.
1400 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie
się sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
15.04.2009r. oraz 29.05.2009r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul.
Marynarzy w Knurowie”,
2) w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów”,
3) w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Wójkowskiego
na zaniedbanie obowiązków i naruszenie praworządności przez
Prezydenta Miasta Knurów,
4) w sprawie: wyrażenia opinii lokalizacyjnej dla salonu gier na
automatach,
5) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
6) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
7) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
8) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
9) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
11) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
12) w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji,
13) w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Knurów,
14) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 r.,
15) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 r.,
16) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/475/08 Rady Miasta
Knurów z dnia 17 grudnia 2008 r.,
17) w sprawie: przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
„REJON III KOLONII” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta
Knurów Nr XXII/315/2004 z dnia 01.07.2004r. dla obszaru
położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul. Ks. A. Koziełka i ul.
Słoniny,
18) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2008 rok,
19) w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Kościuszki 10 w Knurowie,
20) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
21) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
22) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/522/09 Rady Miasta
Knurów z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie: zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
					
Przewodniczący Rady
Kazimierz Kachel
reklama
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od końca czerwca będą w Polsce nowe paszporty

Zostaw odciski
palców
Od 29 czerwca nowo wydawane paszporty
będą zawierać zakodowane odciski
palców swoich właścicieli. Na Śląsku od
połowy kwietnia testowane są czytniki linii
papilarnych

Na razie czytniki są na Śląsku
są tylko tam, gdzie prowadzony jest
pilotaż, tzn. w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej, Częstochowie
i Bytomiu. Do 19 czerwca sprzęt ma
być zamontowany we wszystkich
punktach, w których przyjmowane
są wnioski paszportowe. Testom
anonimowo poddało się dotąd ponad 7 tysięcy osób, które w różnych
sprawach odwiedzały urzędy lub są
w nich zatrudnione.
Nowe paszporty mają być znaczącym argumentem w rozmowach
dotyczących wprowadzenia ruchu
bezwizowego z USA czy Kanadą.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
bardzo na to liczy. Kolejną cechą
biometryczną, o której wprowadzeniu hipotetycznie można by mówić,
jest zakodowany obraz tęczówki
oka. To jednak na razie melodia
przyszłości – nie ma żadnych planów co do jej wprowadzenia.

foto: materiały MSWiA

sesja rady miasta

MiNa

Póki co polskie paszporty posiadały jedną cechę biometryczną
– fotografię wykonaną według określonych reguł. Wprowadzenie drugiej – odcisków palców właściciela
dokumentu – jest wymogiem wynikającym z unijnego rozporządzenia
sprzed dwóch lat. Odciski będą
pobierane z dwóch palców wskazujących. Nie będą widoczne na dokumencie, lecz zakodowane w elektronicznej warstwie paszportu.
Dzięki temu paszporty będą
bardziej wiarygodne, a jednocześnie bezpieczne.
Osoby, które mają ważne
paszporty, a także te, które
odbiorą je przed 29 czerwca, mogą bez obaw używać
swoich dokumentów, bowiem okres ich ważności nie
zostanie skrócony. Opłata za
wyrobienie paszportu również nie
powinna się zmienić, podobnie jak
okres oczekiwania na jego wydanie
(w województwie śląskim czeka
się zwykle do miesiąca). Natomiast
w każdym punkcie przyjmującym
wnioski paszportowe konieczne jest
zamontowanie specjalnych czytników odcisków palców. Czy Śląsk jest
na tę nowość dobrze przygotowany?
– Na pewno jest najlepiej przygotowany, bo to jedyne województwo, w
którym prowadzi się test pilotażowy
– zapewnia Piotr Kindler, zastępca
dyrektora Wydziału Spraw Obywa-

telskich i Cudzoziemców Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. – Nie ukrywam, że usilnie o to
zabiegaliśmy i zostaliśmy wybrani
spośród wszystkich 16 województw.
Zadecydowała zapewne skala naszego województwa, ilość składanych tu
wniosków paszportowych, która co
roku, zamiennie z woj. mazowieckim,
jest u nas największa.
Dyrektor dodaje, że ważne było,
aby przetestować urządzenia w
stosunkowo trudnych warunkach. Wiadomo, że na
Śląsku jest wiele osób o
spracowanych dłoniach – istniały obawy, że mogłoby
się to wiązać z pewnymi
trudnościami technicznymi.
Tymczasem, paradoksalnie,
nie było z tym żadnych problemów. Natomiast okazało
się, że najtrudniej jest z dłońmi kobiet i dzieci.
– Kobiety mają gładkie dłonie,
stąd linie papilarne są mniej wyraźne, z dziećmi jest jeszcze trudniej,
bo ich linie dopiero się kształtują
– tłumaczy Piotr Kindler. – Poza tym
dziecko nie zawsze chętnie przykłada
dłoń do czytnika. W testach, które
wykonujemy, ważny jest sposób przyłożenia palca, siła docisku. Poza tym
dłonie nie mogą być za suche ani za
mokre. Wszystkimi spostrzeżeniami
dzielimy się z Państwową Wytwórnią
Papierów Wartościowych.

Wysokość opłat paszportowych
dorośli - 140 zł.
emeryci, renciści, uczniowie i studenci, osoby niepełnosprawne i
współmałżonkowie pozostający na
ich utrzymaniu, przebywający w
domach pomocy społecznej i osoby
korzystające z pomocy społecznej,
kombatanci oraz ofiar y represji
- 70 zł.
dzieci w wieku od 7 do 13 lat - 60 zł.
dzieci poniżej 7 roku życia - 30 zł.
osoby powyżej 70. roku życia - zwolnione od opłaty
za zgubienie paszportu trzeba zapłacić 420 zł.
Do wniosku o paszport dołączamy
dwie fotografie (biometryczne) oraz
potwierdzenie uiszczenia opłaty
paszportowej. Należy także okazać aktualny dowód osobisty lub
– w wypadku dzieci – akt urodzenia.
Dodatkowym wymogiem w przypadku dzieci jest obecność obojga
rodziców, bądź obecność jednego
i notarialnie poświadczona zgoda
drugiego z rodziców.



aktualności
Knurów

W sobotę Piękna Madonna z Knurowa
zajęła należne jej miejsce – z Izby Tradycji
przewieziona została do krywałdzkiego
kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego
i św. Barbary. Uroczystego poświęcenia figury
dokonał ksiądz arcybiskup Damian Zimoń
Madonna przewieziona została w procesji
konnej, zorganizowanej przez Eugeniusza
Tumulę z Rancho „Sahara”. W dorożce, przewożącej cenną rzeźbę, znaleźli się ci, którzy od
lat byli zaangażowani w sprawę sprowadzenia
figury, obecni także przy narodzinach kopii:
ks. Henryk Pyka, Eugeniusz Jurczyga oraz
Bogusław Szyguła.
Mieszkańcy domów znajdujących się na
trasie przejazdu Madonny (ulicami Niepodległości, Michalskiego i Zwycięstwa) zadbali o
piękną oprawę i starannie przyozdobili swoje
okna i płoty. Wielu witało też figurę, stojąc przy
drodze. Kopia liczącej blisko 600 lat rzeźby
Pięknej Madonny z Knurowa została umieszczona w najstarszym knurowskim kościele w
Krywałdzie. Uroczystość powitania i intronizacji figury Matki Bożej cieszyła się wielkim
zainteresowaniem knurowian, którzy szczelnie
wypełnili świątynię.

Górnicza asysta przed Izbą Tradycji KWK „Knurów”

Konna procesja ulicami miasta

Poświęcenie figury

Madonna w domu – krywałdzkiej
świątyni

Nabożeństwu przewodniczył
arcybiskup Zimoń
Figurę przywitał proboszcz krywałdzkiej
parafii, ks. Marek Kamieński: - To dla nas
ogromne wyróżnienie i łaska. Tę wielką radość
dzielą dzisiaj z nami mieszkańcy całego Knurowa i okolic. Albowiem Maryja przybywając do
Krywałdu przybywa równocześnie do całego
naszego miasta i wszystkich jego mieszkańców.
Przez blisko 600 lat swojej pierwotnej obecności w drewnianym kościółku św. Wawrzyńca,
Maryja była czczona przez mieszkańców Knurowa jako Matka Pięknej Miłości.
Swoje zadowolenie i radość przekazał także
arcybiskup Damian Zimoń, Metropolita Katowicki: - Nie pamiętam takiej sytuacji w naszym
lokalnym Kościele, by gdzieś wprowadzono,
wprawdzie kopię, ale figurę czy obraz Matki
Bożej, która tak dawno, po wiekach znalazła się w danym mieście. Chcę podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że
powstała replika, że wprowadziliście do swej
parafii tę figurę Matki Najświętszej tak w uroczysty sposób. Jest to wydarzenie naprawdę
historyczne.
Arcybiskup wyraził także nadzieję, że
Piękna Madonna powędruje po pozostałych
parafiach: - Niech ona się tu znajduje, niech
ksiądz proboszcz jest strażnikiem figury, ale
niech zobaczy ona też dzisiejszy Knurów, ludzi



tutaj mieszkających. Jest to Matka Społecznej
Miłości, Matka Pięknej Miłości… Jak tęsknimy
za takim uczuciem, zwłaszcza w naszych rodzinach. Jestem bardzo ciekaw, jak to wprowadzicie do waszego miasta.
Uroczystość wprowadzenia i poświęcenia figury Pięknej Madonny z Knurowa była
zwieńczeniem długoletnich starań wielu ludzi: - Cieszy mnie, że się to nareszcie udało.
Szczególne podziękowania pragnę przekazać
Januszowi Ćwiertni, który wybił monety, dzięki
którym udało się zebrać fundusze. Teraz czeka
nas jeszcze prezent ze strony Poczty Polskiej,
która uczci Madonnę okolicznościowym datownikiem Poczty Polskiej Knurów 3. Tym samym
Madonna pójdzie w cały świat – dodaje kustosz
Izby Tradycji, Bogusław Szyguła.
Satysfakcji z przebiegu akcji i jej niezwykłego finału nie krył również autor kopii
figury Pięknej Madonny - Bartłomiej BożykVirisella.

Intronizacji Madonny towarzyszyło duże zainteresowanie wiernych
Wśród uczestników uroczystości byli: ks. Arcybiskup – Damian Zimoń, sekretarz arcybiskupa – ks. Michnik, dyrektor
Muzeum Archidiecezjalnego – ks. Henryk Pyka, kapłani z księdzem dziekanem Januszem Kwapiszewskim, wiceminister
oświaty Krystyna Szumilas; ze strony samorządów wiceprezydent Knurowa Barbara Zwierzyńska, starosta gliwicki
Michał Nieszporek, przewodniczący Rady Powiatu – Tadeusz Mamok z wiceprzewodniczącą Ewą Jurczygą; ponadto
prezes TMK Eugeniusz Jurczyga, prezes SITG Jan Kulik, dyrektor Kopalni Knurów Grzegorz Michalik i przedstawiciel
KWK Szczygłowice Konstanty Zakrzewski.
reklama

Monika Pięciak
FOTO: Grzegorz Szyguła, Monika Pięciak

serdeczności

Z okazji 15 rocznicy ślubu

Zosi i Czesława KOSTRZAK

życzymy Wam, abyście dalej szli przez życie
z dobrocią w sercu.
Zawsze uśmiechnięci, zawsze razem.
Życzymy Wam, aby płomień naszej miłości
nigdy nie słabnął, a Bóg dał zdrowie i spokój na
dalsze lata wspólnego życia
z całego serca życzą Mama i Brat.
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Foto: archiwum Stowarzyszenia Orkiestry KWK Knurów

aktualności
Śląska orkiestra zachwyciła jurorów i publiczność programu „Mam Talent”

Reprezentanci Knurowa w programie „Mam Talent”

Trzy razy „TAK”!
Po pierwszym castingu w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu odbył się
następny, już w całości nagrywany,
w Katowicach w Teatrze Śląskim.
Przed powszechnie znanym jury
w sk ład zie: Kuba Wojewód zki,
Małgorzata Foremniak i Agnieszka
Chylińska.
Niektórzy uczestnicy programu
sami zgłaszają chęć swojego udziału, inni są odszukiwani przez TVN,
jako interesujące zjawiska o bogatej

tradycji i wysokim poziomie artystycznym. Knurowianie należą do
tych drugich.
– Miło nam, że spośród wielu
ork ie st r gór nic z ych n a Ślą sk u
zaprosili do programu właśnie
nas – mówi Mariusz Kowalczyk
kierujący Orkiestrą KWK „Knurów”. – Traktujemy to jako dobrą
za b a wę , n owe d o ś wi a d c ze n ie ,
w y z w a n i e i n a jle p s z ą p r o m o cję ork iest r y, solistk i, zespołu

reklama
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Kn urowsk ich Majoretek prz y
Centrum Kultury, a także samego
miasta..
Mariuszowi Kowalczykowi udało się przekonać reżysera programu
do tego, aby pokazać Orkiestrę nie
tylko z solistką, ale także, poza konkursem, podczas ulicznego przemarszu z Knurowskimi Majoretkami. We
wtorek, 2 czerwca od godz. 10.00
trwały nagrania tego materiału na ul.
Mariackiej w Katowicach.

Orkiestra KWK Knurów z solistką
Sonią Godoj wzięła udział w
drugim castingu do programu
telewizji TVN „Mam Talent”. Emisja
jest planowana na wrzesień. „Nasi”
mają szanse na ciąg dalszy
– Kamerzyści z różnych stron
kręcili przemarsze i parady majoretek i orkiestry – relacjonuje Kowalczyk. – Zdajemy sobie sprawę,
że godzina nakręconego materiału
to tylko kilka sekund emisji. Z drugiej strony program ten gromadzi
kilkumilionową widownię, dlatego
każda sekunda jest wyjątkowo cenna. Po przemarszach z majoretkami
przyszedł czas na próbę akustyczną.
Scena Teatru Śląskiego ma niesamowity klimat i już na próbie czuliśmy,
że będzie dobrze. Warunki na scenie
bardzo trudne, zwłaszcza dla Soni
Godoj ze względu na brak tzw. odsłuchów, czyli głośników, które byłby
skierowane na scenę, aby można było
korygować swój głos. Tylko bardzo
dobry wokalista może sobie poradzić
z takimi warunkami. Podziwiamy
Sonię, że potrafiła zaśpiewać.
Po próbie akustycznej uczestników czekało długie oczekiwanie na
dwie minuty występu i ocenę jury.
Ten czas w „sali oczekiwań” był
okazją do poznania innych profesjonalnych muzyków biorących udział
w castingu. Około 17.30 rozpoczęły
się przygotowania i wreszcie – sam
występ.
– Weszliśmy na scenę, przedstawiłem solistkę i zespół. Zagraliśmy.
Owacja na stojąco publiczności.
Finalnie miłe słowa jury. Trzy razy
„tak”. Mamy nadzieję, że przejdziemy dalej. Wypadliśmy bardzo
dobrze. Nie zdradzimy szczegółów
– to trzeba zobaczyć. Na początku
ekipa techniczna przygotowująca

sprzęt traktowała nas z przymrużeniem oka. Jakaś tam kolejna
orkiestra. Wejdą zagrają i wyjdą.
Nic szczególnego. Wsz ystko do
momentu, kiedy zaczęliśmy grać….
Później tak zwany opad szczęk i
gratulacje!
Orkiestra KWK Knurów wraz z
Sonią Godoj wykonała „I Feel Good”
z repertuaru Jamesa Browna. Wokalistka ma profesjonalne podejście
do występów, także tych z udziałem
telewizji.
- Tremy specjalnie nie miałam, bo
dobrze się czuję w swoim repertuarze
i dobrze mi się śpiewa z orkiestrą
– mówi Sonia Godoj. – Zaskoczyło
mnie to, że atmosfera nie była napięta, było luźno i bardzo sympatycznie.
Wystąpiło tam tylu dobrych uczestników w tak różnorodnym repertuarze,
że trudno przewidzieć, kto przejdzie
do kolejnego etapu.
Lista półf inalistów zostanie
ogłoszona 2 lipca, zaś o konkretnym
terminie wrześniowej emisji występu
knurowian powiadomimy na naszych
łamach.
oprac. MiNa



rozmaitości
Konkurs rozstrzygnięty

Pamiętaj, pracuj bezpiecznie!
Reprezentacja gimnazjum w Gierałtowicach
wygrała szóstą edycję powiatowego konkursu
„Pamiętaj, pracuj bezpiecznie!”
Ideą konkursu jest propagowanie
wiedzy o bezpieczeństwie i higienie
pracy w rolnictwie, ubezpieczeniach
społecznych rolników i znajomości

zagadnień związanych z dopłatami
do polskiego rolnictwa.
W tegorocznej edycji udział
wzięło ćwierć tysiąca gimnazjali-

stów. W finale w gliwickim starostwie powiatowym o zwycięstwo rywalizowało najlepszych 27 uczniów.
– Na uczestników finału czekał tekst
złożony z 40 pytań - mówi Krystyna Kręgiel, kierownik gliwickiej
Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Indywidualnie najlepsi okazali się:
Damian Schyg ulla (gim nazjum
Wielowieś) przed Krystyną Szolc
(Gierałtowice), Agnieszką Miazgowicz (Żernica), Agatą Kosider
(Żernica) i Łukaszem Obrusznikiem
(Rudziniec).
W kategorii drużynowej wygrała
ekipa z Gierałtowic przed reprezentacją Wielowsi i Żernicy.
sisp, bw

Knurów

Perełki lśniły na scenie
Dzieci to istna skarbnica talentów. Przekonano się o tym
w szkolnej Dwójce podczas Festiwalu Perełek
Festiwal odbył się w ramach obchodów Dnia Dziecka. – Wiele z dzieci
uczestniczy w różnorodnych zajęciach
pozalekcyjnych. Rada Rodziców i

Foto: Arch. Gimnazjum Gierałtowice

Żernica. Festyn na jubileusz szkoły

Zwycięska reprezentacja z Gierałtowic (od lewej): dyrektor
gimnazjum Helena Serwatka, Sylwia Szulc, Krystyna Szolc,
Joachim Szolc i Urszula Cieślik

Bayery z Markiem Biesiadnym
Żernicka szkoła świętuje 20-lecie. Jubileusz
zaznaczy festynem. Przygotowano wiele atrakcji.
Miłośników swojskich klimatów ucieszy występ
Marka Biesiadnego i zespołu Bayery
Festyn odbędzie się w niedzielę (14 czerwca) w godz. 15-22 na
terenie żernickiego domu kultury.
W programie m.in. występy gitarzystów, chórów i scholi parafialnej,
pokazy motocykli (z możliwością
przejażdżki), strażaków i Korpusu
Artylerii Wojennej. Przewidziano

liczne gry, konkursy i zabawy. O
godz. 17 na scenie pojawi się Marek Biesiadny, a wraz z nim zespół
Bayery.
- Zapewniamy bufet z zimnymi
napojami, gorącymi posiłkami, grill
i bardzo dobrą zabawę - zachęcają
do udziału organizatorzy.
/bw/

pani dyrektor wpadli na pomysł, żeby
dać im szansę zaprezentowania się
– tłumaczy intencje organizatorów
Patrycja Maciejczak, sprawująca pieczę nad występami maluchów.
1 czerwca na scenie przed szkołą
pokazało się około 200 dzieci. „Perełki” śpiewały, tańczyły i grały na
instrumentach. Spore umiejętności
zaprezentowały szkolne mażoretki.
Wybrani zostali też najpiękniejsi
- miss i misterzy.
Powodzeniem cieszyła się loteria
fantowa. Zebrane fundusze zostaną
przeznaczone na bieżące potrzeby
szkoły.
- W festiwal mocno zaangażowali
się rodzice. Serdecznie im dziękujemy – kończy Maciejczak.
Justyna Walo

Miss klas 0-3: Dominika Szewc
Mister klas 0-3: Karol Rzepa
Miss klas 4-6: Katarzyna Dziwińska
Mister klas 4-6: Paweł Reda

Foto: Mirella Napolska

Jagoda Parecka z Gliwic

ur. 30.05.2009 r., 3450 g, 52 cm

Maja Boruta z Knurowa
ur. 2.06.2009 r., 3700 g, 56 cm
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Magdalena PIechaczek z Czerwionki
ur. 31.05.2009 r., 3450 g, 53 cm

Milena Czajka z Czerwionki

ur. 2.06.2009 r., 3490 g, 55 cm

Weronika Pękała z Żernicy

Anna Kozłowska z Leszczyn

ur. 30.05.2009 r., 2500 g, 50 cm

ur. 1.06.2009 r., 3640 g, 56 cm

Filip Kubica z Leszczyn

Dominik Lewandowski z Knurowa

ur. 2.06.2009 r., 3650 g, 56 cm

ur. 3.06.2009 r., 3190 g, 53 cm

Piotr Szaruga z Knurowa

ur. 1.06.2009 r., 2570 g, 49 cm

Michał Świrko z Czerwionki

ur. 3.06.2009 r., 3100 g, 51 cm
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rozrywka
Knurów. Sukces Hipnoterii w V Wojewódzkim
Festiwalu Tańca Nowoczesnego

Zwyciężył luz

Mieszanką tanecznych stylów ubranych
w nazwę „Paranoid story” grupa Hipnoteria niemal
zahipnotyzowała jurorów V Festiwalu Tańca
Nowoczesnego w Tarnowskich Górach. Ciężka
praca i duch walki zaowocowały II miejscem
Od lutego Hipnoteria intensywnie pracowała pod czujnym
okiem instruktora – Moniki
Brdak. – Dużo dobrego słyszałam na temat tego festiwalu.
Już w ubiegłym roku chcieliśmy
się tam pokazać, zatańczyć,
jednak zanim się zdecydowaliśmy, termin zgłoszenia minął
– wyjaśnia opiekun grupy.
Jako że chcieć, to móc,
Hipnoteria od razu zabrała
się do ciężkiej pracy. Treningi
odbywały się nawet trzy razy
w tygodniu. Zdarzało się, że
knurowianie spotykali się na
boisku i tam ćwiczyli układ.
- Powtarzałam im, że taniec to nie jest dyscyplina

sportowa. Byłam z nimi duchem, ale próbowałam pozbyć
ich złudzeń co do ewentualnych sukcesów. Wszystko po
to, by w trakcie występu zatańczyli bez stresu, ciśnienia na
wygraną. I rzeczywiście dzięki
temu pokazali luz na scenie
– śmieje się Monika Brdak.
Członkowie Hipnoterii nie
ukrywają, że liczyli po cichu
na miejsce na podium. –Konkurencja była duża i mocna,
ale zatańczyliśmy bez żadnych
wpadek. Było OK – dodają
tancerze.
Knurowianie czekali na
ogłoszenie werdyktu do samego końca. Kiedy okazało się,

że Hipnoteria zdobyła II miejsce – radości nie było końca.
– Piszczałyśmy ze szczęścia,
nie wierzyłyśmy... – opowiadają tancerki.
- A później wszyscy się
na mnie rzucili – dopowiada
instruktorka. – Jestem z nich
dumna, zwłaszcza, że to pierwszy sukces w tym składzie. Kocham swoje oszołomki!
Oprócz statuetki i dyplomu knurowianie otrzymali
nagrodę pieniężną, którą przeznaczą na warsztaty taneczne
z zaproszonym instruktorem.
Wyjazd do Tarnowskich
Gór zaowocował jeszcze jedną
atrakcją. Knurowianie mogli z
bliska przyjrzeć się występom
grupy Fair Play Crew, którą
tworzą białostoccy uczestnicy
popularnego programu TVN
– „You can dance”. Na festiwalu pojawił się także znany z
tego programu - Kryspin.
Sukces zaostrzył knurowianom apetyt. Oprócz występów towarzyszących imprezom w Knurowie, planują
zatańczyć podczas Nocy Świętojańskiej w Pławniowicach
– 21 czerwca.
P. Gradek

II miejsce na V Festiwalu
Tańca Nowoczesnego wywalczyli:
Agnieszka Fortuna, Jagoda
Kachel, Milena Karpińska,
Paulina Kindzierska, Izabella Kozaczkiewicz, Sandra
Kozłowska, Dominika Leśniowska, Monika Lewusz,
Aleksandra Mikuła, Paulina
Mrozek, Justyna Piekara i
Kamil Pawlik.

Nowoczesna w tańcu: Hipnoteria

Gierałtowice. Zaproszenie na Śląskie Gody

Familijna superliga i Kamraty
Foto: Bogusław Wilk

Turniej rodzinny i koncert zespołu Kamraty będą okrasą Śląskich Godów
Gminy Gierałtowice
Imprezę zaplanowano na dwa dni (13-14

W rodzinnych zawodach wychodzą na jaw
ukryte talenty uczestników

czerwca). Zainauguruje ją Przegląd Młodych
Talentów. Na scenie na placu targowym (obok
Gminnej Biblioteki Publicznej) swoje umiejętności pokażą młodzi mieszkańcy gminy (od
godz. 16). Wieczór także będzie należeć do
nastolatków. Zakończy go dyskoteka plenerowa
(godz. 20). W niedzielę organizatorzy zapraszają od godz. 15. Na początek zaprezentuje
się formacja taneczna Mini Mgiełka z Ośrodka
Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego
Gronex. O 15.30 startuje Familijna Superliga,
czyli zmagania rodzin. Przerwy umilać będą
mażoretki z knurowskiego Centrum Kultury.
Pomiędzy godz. 18 i 19 przewidziano koncert
gminnych chórów. W finale wystąpi znany i
lubiany zespół Kamraty. Gody zakończy dyskoteka dla dorosłych (od godz. 20).
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ROZRYWKA nr 23/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Krzyżówka nr 1
Poziomo:
1) darmozjad, leń, 8) nerki w
organizmie, 9) … grzywny,
10) diabeł, zły duch, 11) agonia, 13) kosmata jedwabna
tkanina, 15) dawny pszczelarz, 16) willowa dzielnica
Warszawy, 18) kulki z mięsa,
ryby, 21) filtr w organizmie,
22) małpiatka z Madagaskaru, lemur (z wyrazu: wira),
23) kolor lemoniady, 24)
używana po kryjomu przez
uczniów na egzaminie
Pionowo:
1) ozdobne pętelki na brzegu
serwetki, 2) imię Pakuli,
reżysera, 3) kram na bazarze, 4) kraj z Teheranem, 5)
… pełne roboty, 6) węgiel
z fedrunku, 7) najsilniejsza
figura w szachach, 12) piłkarze z Mediolanu, 13) Jerzy Dudek, 14) był nim Janosik, 15) patyczki
do gry, 17) alkaloid w liściach herbaty, 18) … Kong, 19) kiwi bez piór, 20) kraj z Bagdadem
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 21/2009 brzmiało: RZEPKA. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Zygmunt Siwiec. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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10.VI. (środa)
19:30
„POSKROMIENIE ZŁOŚNICY”
- przedstawienie Teatru
Paranoja
11.VI. KINO NIECZYNNE
12.VI. (piątek)
17:30
HOME S.O.S. ZIEMIA!
(bilety tylko 8 zł.)
20:00
VICKY CRISTINA BARCELONA
13.VI. (sobota)

18:00
VICKY CRISTINA BARCELONA
20:00
ANNIE HALL
15.VI. (poniedziałek)
17:30
HOME S.O.S. ZIEMIA!
(bilety tylko 8 zł.)

WAKACJE
Z EMOCJAMI

19.VI. (piątek)
18:00

(bilet na 2 filmy
tylko 15 zł.)

18:30
UKRYTE PRAGNIENIA
20:30
VICKY CRISTINA BARCELONA
14.VI. (niedziela)
NIEDZIELA Z WOODY
ALLENEM
(bilet na 2 filmy 15 zł.)

17.VI. (środa)
18:00
VICKY CRISTINA BARCELONA
20:00
VICKY CRISTINA BARCELONA
18.VI KINO NIECZYNNE

20:00
VICKY CRISTINA BARCELONA
16.VI. (wtorek)
18:00
VICKY CRISTINA BARCELONA
20:00
VICKY CRISTINA BARCELONA

UROCZYSTA
AKADEMIA
Z OKAZJI
DNI
KNURowa

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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ogłoszenia
Handel i Usługi

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

2-pokojowe wysoki standard sprzedam,
Biuro M3. Tel. 0 601 077 290

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

3-pokojowe, III piętro, 145.000, Biuro M3.
Tel. 0 603 773 313

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

3-pokojowe, niski blok, 60 m 2, 179.000,
Biuro M3. Tel. 0 603 773 313

01-odw.

23/09

19-25/09

23/09

23/09

01-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076
01-odw.

Firma budowlana oferuje docieplenie
budynków, kompleksowe wykańczanie
wnętrz. Tel. 0 600 623 218

23-26/09

MOTORYZACJA

Dom wolnostojący w Żernicy i Stanicy
230.000, Biuro M3. Tel. 032 234 24 81,
0 603 773 313
23/09

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

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

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

Kupię dom do remontu lub działkę. Tel.
0 790 699 666

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Lokal handlowy 38 m2 w Knurowie do wynajęcia. tel. 032 235 11 40

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

Lokale do wynajęcia, 45 m2 i 70 m2, obydwa
na parterze, CHU Planeta. Tel. 032 236
45 21

23-32/09

09-51/52/09

01-odw.
4-23/09

23/09

23/09

23/09

22-24/09

SPRZEDAM
Firma remontowo-budowlana D-KBUD
oferuje szybkie i precyzyjne remonty i
wykończenia wnętrz. Tel. 0 509 537 098

22-23/09

Malowanie domów, mieszkań, elewacji,
gładzie itd. praktyka zagraniczna Norwegia,
Niemcy. Tel. 0 508 244 915

23/09

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

23-42/09

Lokale użytkowe-wynajem. Lokus, tel. 0
793 679 367

23/09

Blachy szałunkowe, 30 x 90 cm, nowy
piecyk żeliwny, używane drzwi z futrynami.
Tel. 0 603 499 494

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

D r ew n o ko m i n kowe (d ą b, b uk). Te l.
0 665 502 898

Odstąpię z wyposażeniem lokal handlowy
branża: mięso-wędliny. Tel. 032 232 17 56

23/09

22-25/09

21-24/09

23/09

Drewno opałowe, kominkowe, łupane – dowóz gratis. Tel. 0 609 770 989

07-51/52/09

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

22-26/09

Transport, wywrot do 13 ton, kruszywa budowlane i drogowe. Tel. 0 605 895 507
23-24/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

18-25/09

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

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

01–odw.

S p r z e d a m l a d ę c h ł o d n i c z ą . Te l .
0 664 013 295
23/09

SPR ZEDAM WÓZEK DZIECIĘCY IMPLAST BOLDER 4, NEW LINE W KOLO R Z E C Z E RW O N O C Z A R N Y M . W
KOMPLECIE ZNAJDUJĄ SIĘ: GONDOLA, SPACERÓWKA, FOTELIK SAMOCHODOWY BOBBIWAY Z ADAPTERAMI
(W TYM SAMYM KOLORZE). CENA 950
ZŁ. GRATIS DODAJĘ PARASOLKĘ. TEL.
0 695 614 334, 0 601 302 001
20-25/09

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

Ziemia z transportem. Tel. 0 605 895 507

23-25/09

DAM PRACĘ
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

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

turystyka

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 lub wynajmę mieszkanie w
Knurowie, 39,5 m 2 . Tel. 018 333 14 52
(wieczorem)
20-23/09

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

22-25/09

Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną
900 m2 w Knurowie. Tel. 0 608 595 539

23/09

Wszystkie oferty na www.lokus.eu

23/09

Wynajmę mieszkanie, 72 m 2 , par ter w
domku jednorodzinnym, Knurów-Krywałd.
Tel. 0 501 008 959
22-25/09

Zamienię M-3 na M-1, K. Wielkiego. Tel.
0 606 322 239

22-23/09

Zamienię mieszkanie własnościowe 3-pokoje, 67 m2 na mniejsze 2-pokojowe. Tel.
0 664 013 295
23/09

zdrowie i uroda
S t u d i o S t y l i z a c j i P a z n o k c i . Te l .
0 502 562 195

23-odw.
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Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

19-25/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

Przetarg

I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 66,40 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 20A/9.
Cena wywoławcza 165.620,00 zł. Kwota postąpienia w przetargu
będzie wynosiła minimum 1000,00 zł
Termin przetargu – 23.06.2009 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 16.600,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 15.06.2009
r. od godz. 15:00 do 16:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr. 3/ w terminie do dnia 22.05.2009 r. do godz.
16:00
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie ogłasza przetarg ustny ograniczony dla członków oczekujących Spółdzielni na ustanowienie własności lokalu położonego w Knurowie przy ul.
H. Sienkiewicza 31/23 o powierzchni 36,00 m2.
Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 89.000,00 zł
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 25.06.2009 r.
do
godziny 10.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.
Zainteresowani uzyskaniem własności lokalu winni złożyć pisemną ofertę w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”
w terminie do dnia 24.06.2009r.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 25.06.2009r.
w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie o
godzinie 11.00.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 032 235 16 70 lub 0-32 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
przetargu bez podania przyczyny.
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Piłka nożna

Świętowali na sportowo

PiSk

Foto: MOSiR Knurów

Wyniki:
- szkoły podstawowe
FC Actimel – HWDP 0:7,
MSP-3 - APN Knurów 0:0, Danon ki K nurów - FC Actimel
0:0, MSP-3 – HWDP 0:1, APN
Knurów - Danonki Knurów 2:0,
FC Actimel – MSP-3 0:4, HWDP
- APN K nurów 1:1, Danonki
Knurów – MSP-3 2:1, FC Actimel - APN Knurów 0:2, Danonki
Knurów – HWDP 0:8.
Końcowa klasyfikacja: 1.
HWDP (Antek Błaszkiewicz,
Kamil Kubicki, Damian Walentynowicz, Bartosz Rydzek, Daniel
Kubiak, Kamil Leśniak, Marcin
Kowalski, Kamil Popek, Marcin
Karpiński), 2. APN Knurów, 3.
MSP-3, 4. Danonki Knurów, 5.
FC Actimel.
- szkoły gimnazjalne
FC Baca - Przepompownia
Bytom 1:0, AC Pajace - Nie Interesuj Się 3:0, Wyznawcy Górnika - FC Baca 3:0, AC Pajace
- Przepompownia Bytom 5:1,
Nie Interesuj Się - Wyznawcy
Górnika 1:2, FC Baca - AC Pajace 1:1, Przepompownia Bytom
- Nie Interesuj Się 0:2, Wyznawcy
Górnika - AC Pajace 2:0, FC Baca
- Nie Interesuj Się 3:0, Wyznawcy
Górnika - Przepompownia Bytom
4:2.
Klasyfikacja końcowa: 1.
Wyznawcy Gór nika (Marcin
Michalak, Łukasz Frączek, Bartosz Pietras, Mateusz Żulewski,
Damian Litwin, Michał Łyziński,
Patryk Wiszniowski), 2. AC Pajace, 3. FC Baca, 4. Nie Interesuj
Się, 5. Przepompownia Bytom.

Foto: MOSiR Knurów

Dzień Dziecka – z tej okazji odbyły się kolejne turnieje piłkarskie na „Orliku”. Wzięli w nich udział
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

Uczestnicy turniejów piłkarskich w kategoriach uczniów szkół podstawowych (górne zdjęcie) i gimnazjalistów

Koszykówka

Ciekawie pod koszem

Koszykarze-uczniowie ze szkół podstawowych
Przegląd Lokalny Nr 23 (849) 10 czerwca 2009 roku

Foto: MOSiR Knurów

Foto: MOSiR Knurów

Za nami kolejne zmagania koszykarzy w ramach cyklu imprez odbywających się na boiskach wchodzących
w skład „Orlika 2012”. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosił do rywalizacji uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. W młodszej grupie triumfowała ekipa New Star (Wojciech Kuśmierz, Michał Goduła, Dominik
Olejniczak), w starszej - The Bloo Sabbath Experience Turbo Mach 3

Koszykarze-gimnazjaliści

Gimnazjaliści mieli również okazję rywalizować w konkursie rzutów
za 3 punkty. Wygrał go Bartłomiej
Cudziło.
Wyniki:
- szkoły podstawowe
KTK – Zmarnowane Talenty
3:3, KTK Knurów - New Star 0:7,
KTK II – KTK 2:8, KTK Knurów
- Zmarnowane Talenty 0:4, New Star
- KTK II 8:1, KTK - KTK Knurów
9:4, Zmarnowane Talenty - New Star
3:4, KTK II - KTK Knurów 0:9, KTK
- New Star 4:4, KTK II - Zmarnowane Talenty 1:7,
Końcowa klasyfikacja – 1. New
Star, 2. KTK, 3. Zmarnowane Talenty, 4. KTK Knurów, 5. KTK II,
- szkoły gimnazjalne
The Bloo Sabbath Experience
Turbo Mach 3 - Rach Ciach Ciach
Paniówki 10:4, The Bloo Sabbath
Experience Turbo Mach 3 - eN Bi
Aj 9:2, eN Bi Aj - Rach Ciach Ciach
Paniówki 0:7,
Końcowa klasyfikacja – 1. The
Bloo Sabbath Experience Turbo
Mach 3, 2. Rach Ciach Ciach Paniówki, 3. eN Bi Aj.
PiSk
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sport
IV LIGA - grupa II

Wyścig na dochodzenie
Mecz przedostatniej kolejki spotkań IV ligi z udziałem Concordii
Knurów można nazwać wyścigiem na dochodzenie, który zakończył się pełnym sukcesem Polonii Łaziska Górne.
Faworytem tego spotkania była
Polonia. Nie dość, że grała u siebie,
to w tabeli wyprzedzała Concordię
o 9 punktów. Po raz kolejny okazało
się, że knurowianom lepiej gra się

WYNIKI:

z pozycji drużyny – teoretycznie
- gorszej. Potwierdzeniem tego
było dwukrotne prowadzenie podopiecznych Wojciecha Kempy. W
pierwszej połowie wynik otworzył

TABELA PO 29. KOLEJCE:

1. SKAŁKA ŻABNICA
2. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW
3. POLONIA MARKLOWICE
4. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE
Bramki dla Concordii: Dura.
5.
GWAREK ORNONTOWICE
Concordia:
6. ZAPORA PORĄBKA
Ponichtera, Wieliczko, Hanak,
Sterczek, Gałach, Szymura,
7. GKS II JASTRZĘBIE
Salwa, Tkocz, Dura 69’ Bagiński, 8. CONCORDIA KNURÓW
Sendlewski, Oleś 74’ Przesdzing.
9. LKS CZANIEC
10. GTS BOJSZOWY
Skałka - Zapora 2:0
Rymer - Grunwald 0:6
11. GRUNWALD HALEMBA
Unia - Rekord 3:0
12. UNIA RACIBÓRZ
Łąka - Polonia M. 1:2
13. REKORD BIELSKO-BIAŁA
Czaniec - Górnik 1:1
14. LKS ŁĄKA
Bojszowy - Gwarek 4:1
Przyszłość - Jastrzębie II 3:0 (vo) 15. GÓRNIK PSZÓW
16. RYMER RYBNIK
13 czerwca, godz. 17.00: Concordia – Unia Racibórz
POLONIA ŁAZISKA GÓRNE CONCORDIA

3:2

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

75
68
52
51
47
45
40
39
38
35
34
34
32
31
31
1

79:13
72:22
59:43
58:29
68:54
41:29
41:49
47:57
38:33
44:45
45:50
45:53
25:44
38:51
45:54
10:133

Piotr Skorupa

KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE

I to by było na tyle
Niezwykle trudną i jednocześnie
niezwykle odpowiedzialną decyzję
podjął w minionym tygodniu prezes
Olimpu Szczygłowice – Mirosław Litwin. Po dłuuugiej serii meczów bez

WYNIKI:
Fortuna - Społem
2:0
Gwiazda - Rachowice
3:2
Naprzód - Sokół
3:0
Zaborze - Start
0:1
Młodość - Czarni
1:2
Zamkowiec - Sośnica
2:2
Orzeł - Wilki
4:0
Piast – Olimp
3:0 (vo)

zwycięstwa (22 mecze z rzędu) i w
okresie, gdy trudno było skompletować kadrę na mecz, Mirosław Litwin
powiedział dość. Dość improwizacji i
dość kompromitacji. Na trzy kolejki

TABELA PO 28. KOLEJCE:

1. FORTUNA GLIWICE
2. MKS ZABORZE
3. ORZEŁ STANICA
4. WILKI WILCZA
5. NAPRZÓD ŻERNICA
6. KS 94 RACHOWICE
7. GWIAZDA CHUDÓW
8. ZAMKOWIEC TOSZEK
9. SPOŁEM ZABRZE
10. PIAST PAWŁÓW
11. SOŚNICA GLIWICE
12. MŁODOŚĆ RUDNO
13. CZARNI PYSKOWICE
14. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE
15. OLIMP SZCZYGŁOWICE
16. START KLESZCZÓW

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

65
61
51
49
46
46
43
41
40
38
36
31
28
27
13
13

62:22
64:26
70:49
61:36
56:37
58:41
49:42
54:41
55:57
37:46
44:54
44:59
59:73
38:59
30:75
19:83

13 czerwca, godz. 18.00 (zagrają m.in.): Start – Naprzód, Zamkowiec – Orzeł,
Czarni – Gwiazda.

ZAPRASZAMY
14 czerwca, godz. 10.30 – Miejska
Szkoła Podstawowa nr 7 – V Mistrzostwa Śląska do lat 18 oraz IV
Puchar Śląska Seniorów w wyciskaniu sztangi.
Wstęp wolny.
15 czerwca – hala MOSiR - Turniej o
Puchar Prezydenta Miasta Knurowa
w piłce nożnej halowej oldbojów:

14

Tomasz Dura i na przerwę drużyny
schodziły przy stanie 1:0 dla Concordii. Po zmianie stron gospodarze
zdołali wyrównać, ale na Concordii
nie zrobiło to specjalnego wrażenia
i w odpowiedzi Tomasz Dura po raz
kolejny wpisał się na listę strzelców,
doprowadzając do prowadzenia
knurowian 2:1.
Upór gospodarzy dążących do
wywalczenia korzystnego wyniku
został nagrodzony w ostatnich 20
minutach gry. Polonia strzeliła w
tym czasie dwie bramki i jak się
później okazało, utrzymała prowadzenie 3:2 do ostatniego gwizdka
sędziego.
Nie po raz pierwszy w tym sezonie, a konkretnie w rundzie wiosennej, Concordia zdołała strzelić
dwie bramki i nie wygrać meczu.
Tak było m.in. w spotkaniach z
GKS II Jastrzębie (porażka 2:3),
Górnikiem Pszów (remis 2:2) i w minioną sobotę przegrana w Łaziskach
Górnych 2:3.
W Concordii po raz kolejny nie
zawiódł m.in. Tomasz Dura. Zawodnik ten ma już na swym koncie 15
bramek zdobytych w tym sezonie
i utrzymuje pozycję w czołówce
strzelców II grupy IV ligi.
Czwartoligowcom pozostała do
rozegranie ostatnia kolejka, w której
knurowianie zmierzą się na własnym
stadionie z Unią Racibórz, która nie
jest jeszcze pewna utrzymania.

Old Stars – Osiedle Szczygłowice
(godz. 17.00), PTK Holding – Concordia (godz. 17.12), Intermarche
– Old Stars (godz. 17.24), Osiedle
Szczygłowice – PTK Holding (godz.
17.36), Intermarche – Concordia
(godz. 17.48), PTK Holding – Old
Stars (godz. 18.00), Osiedle Szczygłowice – Concordia (godz. 18.12),
Wręczenie nagród za ligę (godz.
18.30), PTK Holding – Intermarche

przed zakończeniem sezonu w zabrzańskiej klasie „A” Olimp został
wycofany z rozgrywek. Dzisiaj trudno stwierdzić, czy jest to definitywny
koniec Olimpu. Na podjęcie ostatecznej decyzji jest niewiele czasu.
– Nie potrafię dzisiaj powiedzieć, co
będzie dalej – stwierdził Mirosław
Litwin. – Na pewno czekają nas
rozmowy. Zarówno w gronie działaczy, zawodników, jak i kibiców. Jaki
będzie ich finał? Nie wiem.
Decyzja o wycofaniu drużyny
tuż przed zakończeniem sezonu na
pewno miała kilka powodów. To,
że Olimp nie uczestniczy już w rozgrywkach, na pewno nie jest winą
jednej czy dwóch osób. Złożyło się
na to co najmniej kilka czynników.
Na gorąco nikt za bardzo nie chce komentować tej sytuacji. Sytuacji chorej i takiej, której w sporcie być nie
powinno. A skoro już jest to należy
mieć nadzieję, że odpowiednie osoby
potrafią wyciągnąć z niej właściwe
wnioski i nie będzie to prawdziwy
koniec szczygłowickiego klubu.
Czekamy zatem na konkretne
decyzje i powrót piłkarzy Olimpu na
boiska. Ale na zdrowych zasadach,
bo inaczej powtórka z minionego
tygodnia będzie nieunikniona. A
taka sytuacja nikomu i niczemu nie
służy.

Turniej piłkarski im. Jerzego Bursy

Tak zaczynał
Marcin Brosz
Trampkarze Tempa Paniówki wygrali 23. edycję turnieju im. Jerzego
Bursy, pozostawiając w pokonanym
polu LKS 35 Gierałtowice i LKS Jedność 32 Przyszowice. W tym turnieju
piłkarskie kariery rozpoczynali m.in.
Marcin Brosz (obecnie szkoleniowiec
Podbeskidzia Bielsko-Biała) i Tomasz Copik (aktualnie występuje w
I-ligowym GKS-ie Jastrzębie).
Wyniki:
LKS Jedność 32 Przyszowice – LKS
35 Gierałtowice 3:3
0:1 Kamil Pilny 8 min., 0:2 Krzysztof
Lipka 17 min. (rzut karny), 1:2 Rafał
Jałowiecki 21 min., 2:2 samobójcza
23 min., 3:2 Kamil Ruciński 26 min.,
3:3 samobójcza 28 min.
LKS Tempo Paniówki – LKS 35
Gierałtowice 3:1
1:0 Łukasz Duda 7 min., 2:0 Tymoteusz Bojarski 9 min., 3:0 Łukasz
Duda 20 min., 3:1 Krzysztof Lipka
22 min.

LKS Tempo Paniówki – LKS Jedność 32 Przyszowice 3:0
1:0 Grzegorz Konopka 13 min., 2:0
Sebastian Wloka 25 min., 3:0 Mateusz Smuda 28 min.
Zwycięzcy wystąpili w następującym składzie: Tomasz Loska, Grzegorz Konopka, Łukasz Duda (król
strzelców), Mateusz Smuda, Oskar
Jędrychowski, Sebastian Wloka,
Tymoteusz Bojarski, Marcin Nocoń,
Dawid Tomecki, Michał Lisowicz,
Tomasz Paszkiwicz, Mateusz Król,
Klaudia Tomecka, Paweł Marzec.
Trener: Ginter Hawlicki.
Zespół Tempa Paniówki triumfował w tym turnieju po raz trzeci
(wcześniej wygrywał rywalizację w
2004 i 2005 roku).
Tradycyjny turniej poświęcony
pamięci wieloletniego działacza
sportu wiejskiego odbył się w Przyszowicach.
PiSk

Szachy i piłka
22 miłośników królewskiej gry
wzięło udział w turnieju szachowym
o puchar prezesa Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Powiatu Gliwickiego. Rywalizacja odbyła się w Domu
Kultury w Szczygłowicach, w dwóch
kategoriach wiekowych: dzieci i dorośli. Zwycięzcy zostali wyłonieni po
siedmiu rundach:
- dzieci – 1. Bartłomiej Cupiał, 2.
Dawid Nowak, 3. Grzegorz Strojny, 4. Seweryn Janowski, 5. Dawid
Śmieja, 6. Bartek Kutypa, 7. Marcin
Olesiński, 8. Damian Śmieja, 9. Kacper Szyszka,

- dorośli – 1. Piotr Spyra, 2. Wojciech Waruga, 3. Michał Waruga,
4. Maksymilian Piecowski, 5. Karol
Szyszka, 6. Adam Śmieja, 7. Jakub
Wiaterek, 8. Gerard Goczoł, 9. Stanisław Śmieja, 10. Mariusz Kernbach,
11. Magda Wiącek, 12. Adam Rusin,
13. Bartłomiej Bajon.
Dzięki współpracy organizatorów z Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji, dzieci biorące udział w
turnieju szachowym miało możliwość skorzystania z hali sportowej
rozgrywając swoje mecze piłkarskie.
PiSk

informacja

Piotr Skorupa

(godz. 18.40), Old Stars – Concordia
(godz. 18.52), Intermarche – Osiedle Szczygłowice (godz. 19.04).
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.
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MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW

Kropka nad „i”
byłego reprezentanta

O tym, która drużyna – Old Stars czy Intermarché – wywalczy tytuł
mistrzów ligi oldbojów decydowała ostatnia kolejka i wynik bezpośrednio
zainteresowanych zespołów. Old Stars miał w swoich szeregach byłego
reprezentanta Polski w futsalu – Wojciecha Kluskę i między innymi dwie
bramki tego zawodnika zdecydowały o sukcesie tej ekipy.

Wyniki ostatniej kolejki:
Concordia - PTK Holding S.A. 3:1 (1:1)
1:0 A. Popek 6 min., 1:1 M. Kwinta 24 min., 2:1 M. Wiercioch 29 min., 3:1 J.
Siwiec 30 min.
żółta kartka: Z. Jureczko (Concordia)
Intermarché – Old Stars 1:3 (0:1)
0:1 W. Kluska 14 min., 1:1 A. Pawlas 22 min., 1:2 W. Kluska 26 min., 1:3 D.
Flis 30 min.
Concordia - Osiedle Szczygłowice 7:2 (3:1)
1:0 Z. Kapustka 1 min., 2:0 M. Wiercioch 3 min., 3:0 A. Popek 6 min., 3:1 M.
Basak 7 min., 4:1 Z. Jureczko 20 min., 5:1 Z. Kapustka 21 min., 6:1 A. Popek
22 min., 6:2 A. Henel 23 min., 7:2 A. Popek 29 min.
żółta kartka: W. Wasilewski (Osiedle Szczygłowice),
czerwona kartka: W Wasilewski (Osiedle Szczygłowice)
PTK Holding S.A. – Intermarché 3:10 (1:5)
0:1 A. Pawlas 5 min., 0:2 A. Pawlas 7 min., 0:3 A. Pawlas 12 min., 0:4 R. Dziubliński 13 min., 0:5 A. Pawlas 14 min., 1:5 M. Kwinta 15 min., 1:6 A. Pawlas 16
min., 2:6 M. Wasita 19 min., 3:6 B. Święch 20 min., 3:7 A. Pawlas 21 min., 3:8
A. Pawlas 24 min., 3:9 A. Pawlas 25 min., 3:10 A. Pawlas 27 min.

Tabela końcowa:

1.
2.
3.
4.
5.

OLD STARS
INTERMARCHé
CONCORDIA
PTK HOLDING S.A.
OSIEDLE SZCZYGŁOWICE

8
8
8
8
8

21
18
13
4
3

61-18
36-15
34-35
18-35
11-59

7
6
4
1
1

0
0
1
1
0

1
2
3
6
7

Klasyfikacja strzelców:
1.
2.
3.

Adam Pawlas
Robert Kasiński
Dariusz Flis
Leszek Kastelik
Damian Jakubowski
Marcin Wasita

Intermarché
Old Stars
Old Stars
Old Stars
Old Stras
PTK Holding S.A.

13
12
12
10
10
10

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 19. turnieju:

informacja

III MIÊDZYNARODOWY
TURNIEJ SZERMIERCZY

Z OKAZJI DNI KNUROWA
W SZPADZIE I SZABLI DZIEWCZ¥T
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HALA MOSiR
KNURÓW-SZCZYG£OWICE

czerwca 2009

Program turnieju:
11.00 - szpada dziewcz¹t (roczniki 1993-1995)
13.00 - szabla dziewcz¹t (rocznik 1993-1995)
13.30 - szpada dziewcz¹t (rocznik 1996 i m³odsze)
16.00 - fina³y

BRR

MIEJSKI OŒRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

ZAPRASZAMY - WSTÊP WOLNY
Przegląd Lokalny Nr 23 (849) 10 czerwca 2009 roku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Piotr Arent
Dariusz Skowron
Wiesław Mentel
Janusz Myszka
Kazimierz Fąfara
Stefan Wroblowski
Jan Szczeszak
Jacek Giller
Michał Szczecina
Jerzy Makselon
Dariusz Gołyś
Józef Fojt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Michał Szczecina
Bogumił Wolny
Stefan Dylus
Jacek Zacher
Wojciech Napierała
Piotr Arent
Mieczysław Polok
Jerzy Makselon
Dariusz Skowron
Ryszard Nosiadek

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

2.433 pkt
2.248 pkt
1.816 pkt
1.792 pkt
1.785 pkt
1.767 pkt
1.759 pkt
1.726 pkt
1.712 pkt
1.709 pkt
1.640 pkt
1.638 pkt

Klasyfikacja generalna:
(Nieborowice)
(Knurów)
(Gliwice)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Knurów)

27.415 pkt
26.684 pkt
25.827 pkt
25.787 pkt
25.703 pkt
24.897 pkt
24.658 pkt
24.657 pkt
24.652 pkt
24.571 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 16 czer wca o godzinie 16.00 w klubie
LWSM „Gama”.
informacja

HARMONOGRAM

planowanych godzin pracy animatora

„Moje Boisko ORLIK 2012” na najbliższe dni
15.06.2009
16.06.2009
17.06.2009
20.06.2009

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
turnieje gier zespołowych
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Knurów. Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego gościł Łotyszów

Przemiany ustrojowe, które rozpoczęły się 20 lat temu,
stworzyły Polakom nowe możliwości.
Knurowscy licealiści należą do pokolenia, które czerpie
z tych dobrodziejstw pełnymi garściami. Ostatnio gościli
u siebie rówieśników z Łotwy
Znajomość języka angielskiego,
ciekawość świata, otwartość na nowe
kultury charakteryzują uczestników
projektu „Uczniowie, partnerzy i nauczyciele razem – rozwijanie autonomii ucznia”, realizowanego w ramach
programu eTwinning przez uczniów
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego wespół ze szkołą Valmieras Valsts
Gimnazija z Łotwy.
Szlaki na drodze ku poznaniu
z Łotyszami przetarła w 2007 roku
Karolina Horak, nauczyciel angielskiego z knurowskiego ogólniaka.
– Wzięłam udział w warsztatach
jęz ykowych, organizowanych w
ramach programu sponsorowanego
przez Unię Europejską. Poznałam
na nich nauczycielkę z Łotwy – Agitę Aboltinę, z którą postanowiłam
nawiązać współpracę – opowiada
nauczycielka.
Po powrocie z warsztatów Karolina Horak zaraziła pomysłem grupę
uczniów i dyrektor ZS – Dorotę
Gumienny.
Przez dwa lata uczniowie prowadzili drogą e-mail korespondencję
ze swoimi rówieśnikami z Łotwy.
– Tworzyli prace multimedialne na
temat swoich krajów, dzięki czemu
ogłoszenia własne wydawcy

Gościom z Łotwy zostaną miłe wspomnienia z wizyty w Polsce

Beskidzkie sokoły zrobiły spore wrażenie na nastolatkach
udało nam się przeprowadzić szkolny
konkurs poezji „Europa – mój dom”,
konkurs na najlepszy esej i fotografię
– opowiada druga koordynatorka
projektu – Agnieszka Niebudek
– Zmuda, nauczyciel angielskiego.
Zwieńczeniem dwuletniego programu była wizyta w Knurowie oś-

mioosobowej grupy Łotyszów (sześciu uczniów, nauczyciel i kierowca).
31 maja gości powitano na parkingu
przy liceum. Co ciekawe, Łotyszów
zakwaterowała w domach knurowska
młodzież. – Wywarli na nas dobre
wrażenie, są niezwykle ciekawi świata, mieli mnóstwo pytań, z zaintere-

sowaniem oglądali naszą szkołę, salę
komputerową i audio – opowiada
Karolina Horak. – Rozsmakowali się
w polskiej kuchni, o czym świadczyły
puste talerze – dodaje Agnieszka
Niebudek–Zmuda.
Program wizyty był bardzo napięty: wyjazd do Ustronia, gdzie
Łotysze zobaczyli sokolarium. Przypływowi adrenaliny i zintegrowaniu
polsko-łotewskiej ekipy przysłużył
się park linowy przy Czantorii.
Ogromne wrażenie na zagranicznych
gościach wywarła Wieliczka i Kraków. Ponadto Łotysze mieli okazję
zwiedzić Wisłę, Knurów i Gliwice.
Jak się okazało, bariera językowa
w ogóle nie istniała. – Nasi uczniowie
zrozumieli, jakie korzyści przynosi
znajomość angielskiego. Mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności
– zwraca uwagę Karolina Horak.
Zadowolona z wizyty jest dyrektor ZS – Dorota Gumienny, która

także doskonale zna język angielski
i nie miała najmniejszych problemów z komunikacją ze swoimi
gośćmi. – Bardzo się cieszę, że
nasi uczniowie skorzystali z okazji
poznania nowej kultury, ludzi i co
ważne, zaangażowali się w projekt
– dodaje dyrektor.
Pobyt Łotyszów w Knurowie zakończył się w ubiegłą środę. Puentą
niech będzie e-mail, który jaki przyszedł z Łotwy od Agity Aboltiny:
„It was more then I expected” (To
było więcej, niż się spodziewałam
– przyp. red). Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, knurowianie złożą Łotyszom rewizytę we wrześniu.
Efekty projektu rozbudziły apetyty
licealistów, nauczycieli i dyrektorki,
dlatego w przygotowaniu jest nowy,
do którego zaproszone zostaną Czechy i Hiszpania.
Paweł Gradek
FOTO: Agnieszka Niebudek-Zmuda

