Następne wydanie
Przeglądu Lokalnego
ukaże się w środę, 10 czerwca

W zgodzie
z naturą
Jedni metanu
się boją, drudzy
– tak, jak KWK
– „Szczygłowice”
wykorzystują
go do celów
gospodarczych

Diana z Knurowa

str. 4

Stefania Grzegorzyca, znawczyni śląskiej kultury,
założycielka słynnych Wrazidloków, została zwyciężczynią
plebiscytu na najbardziej twórczą i przedsiębiorczą kobietę
roku – Diana 2009
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Knurów

System przypieczętowany

/-/

26 maja około godz. 15.00 przy
ulicy Kilińskiego policjanci zatrzymali kobietę, w mieszkaniu której
ujawniono...1684 paczki papierosów
nie posiadających wymaganej akcyzy.
Postępowanie w sprawie 33-latki prowadzi knurowski Komisariat Policji.

Foto: Paweł Gradek

W ubiegły wtorek prezydent Adam
Rams podpisał umowę z przedstawicielem Centralnego Ośrodka Informatyki
Górnictwa - Stanisławem Markiem
Safiakiem, dotyczącą zakupu dodatkowych funkcjonalności, nie objętych
zakończonym projektem „Spr@wny
urząd”. Dzięki wdrożonemu systemowi
wzrosła efektywność i jakość rozwijanych usług publicznych na poziomie
lokalnym, poprzez wsparcie całości
procesów administracyjnych, realizowanych w komórkach organizacyjnych
Urzędu Miasta Knurów, m.in. ewidencję ludności, podatki, gospodarkę
mieniem komunalnym, budżetowanie,
księgowość.
Poza systemem zintegrowanym,
dofinansowanie unijne objęło zakup
nowych serserwerów oraz zestawów
do kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Knurów
Zapalona
Minikolonia
kolekcjonerka w Węgierskiej

Justyna Walo

Knurów

Co się
odwlecze...

...to nie uciecze – jak mówi znane
przysłowie. 22–latek, który w marcu
br. dokonał zaboru i przywłaszczenia
telefonu komórkowego oraz dokumentów na szkodę innego mieszkańca
Knurowa zapewne już prawie zapomniał o całym zajściu. 27 maja przypomnieli mu o nim policjanci z knurowskiego komisariatu. Mężczyzna
został zatrzymany około godz. 15 przy
ulicy Lignozy. Wkrótce odpowie za
przywłaszczanie 1200 złotych, na tyle
bowiem poszkodowany w marcowym
incydencie wycenił swoje straty.

Umowę podpisali Stanisław Marek Safiak i Adam Rams

Krywałd. Intronizacja figury Pięknej Madonny z Knurowa

Powiozą Madonnę konno

Justyna Walo
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Konna procesja z figurą Pięknej
Madonny wyruszy w najbliższą sobotę
z Izby Tradycji KWK „Knurów” wprost
do kościoła p.w. św. Antoniego
w Krywałdzie

/pg/

infoermacja własna

Knurów

Złapani agresorzy

Foto: Paweł Gradek

- To będzie wielkie wydarzenie. Procesja ruszy o
godz. 17.00 ulicami Niepodległości, Michalskiego i
Zwycięstwa. Stąd prośba do knurowian, którzy przy
nich mieszkają, aby ustroili okna i bramy religijnymi
emblematami – apeluje kustosz Izby – Bogusław
Szyguła, który zapowiedział, że mieszkańcy Krywałdu na tę okazję przygotują na trasie przejazdu łuki
triumfalne.
- Obecność potwierdził arcybiskup Damian Zimoń,
który poświęci figurę podczas uroczystej mszy św.
w Krywałdzie o godz. 18.00.
Zapraszam wszystkich knurowian do udziału w
tym podniosłym wydarzeniu – dodaje Szyguła.

Osiemnastolatek i jego o rok
starszy kolega zostali zatrzymani
27 maja około godz. 17.30 przy
ulicy Sienkiewicza. Mężczyźni są
podejrzani o pobicie 25–latka, który
odniósł ogólne obrażenia głowy.
Justyna Walo

Powiat

Międzynarodowy
KonferTur

Goście z Niemiec, Portugalii,
Irlandii i Walii będą poznawać turystyczne atrakcje w powiecie. W
czwartek i piątek odbędzie się KonferTur - międzynarodowa konferencja, promująca turystyczne walory
okolicy. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów
Denbighshire w Walii, Mittelsachsen
i Calw w Niemczech, Montemor-ovelho w Portugalii, Shannon w Irlandii, a także Powiatu Puckiego.
W czwartek uczestnicy spotkają
się na zamku w Chudowie. Wysłuchają referatów branżowych, m.in.
o tym „Jak nieturystyczny powiat
uczynić atrakcyjnym” i o „Śląskim
produkcie turystycznym”. Swoje
okolice zareklamują też goście z
Zachodu. Dzień drugi to wycieczka
po okolicy. Na jej trasie znajdą się
m.in. Rezerwat Przyrody „Hubert”,
drewniany kościół w Poniszowicach,
zamek w Toszku, pałac w Pławniowicach i agroturystyczne „Ranczo” w
Proboszczewicach. Organizatorem
konferencji jest gliwickie Starostwo
Powiatowe.
/sisp/, b



Górce

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej organizuje dla uczniów
szkół podstawowych minikolonię w
Węgierskiej Górce. Wyjazd zaplanowano na 29 czerwca, powrót 4 lipca.
Koloniści nie będą mogli narzekać
na nudę. Wśród wielu możliwości
spędzania czasu przewidziano górskie wycieczki, spacery po okolicy,
dyskoteki, konkursy i zabawy. Będzie można pograć w bilard, kręgle
i popływać (kryty basen). Koszt
turnusu: 310 zł.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w siedzibie MOPP przy al. Lipowej 12 lub telefonicznie pod numerem
032 235 27 13 w godz. 9-15.
/bw/

Kuźnia Nieborowska

Piknik przed
Zameczkiem

W sobotę, 6 czerwca, przy Domu
Pomocy Społecznej Zameczek w
Kuźni Nieborowskiej odbędzie się
piknik rodzinny. Impreza zostanie
przeprowadzona w ramach II Metropolitarnego Święta Rodziny. Zainauguruje ją o godz. 15 nabożeństwo z
poświęceniem drzewek papieskich.
Po godz. 16 w programie pikniku
m.in. biesiada śląska z zespołem „2
Kamraty”, występy zespołów domów
pomocy społecznej i Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Knurowa, gry i
konkursy oraz zabawa taneczna.
/bw/

Knurów

Damski bokser

30 maja około godziny 3.00 w
parku przy ulicy Szpitalnej 26–letni
mężczyzna przewrócił, kopał i pobił
swoją żonę. Poszkodowana kobieta
oprócz stłuczeń ma także liczne
obrażenia rąk.
Justyna Walo

www.pkw.gov.pl

Strona Państwowej Komisji Wyborczej dostarcza wielu cennych informacji w związku ze zbliżającymi się
wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dla wyborców jest to źródło
wiedzy na temat ustaw, postanowień
i uchwał odnośnie wyborów. Znajdują
się tu również obwieszczenia i komunikaty, wyjaśnienia i informacje PKW,
a także wizualizacja wyborów do
Parlamentu Europejskiego. Można
zapoznać się z wykazem kandydatów czy informacjami o sposobie głosowania. Strona podaje także wykaz
lokali wyborczych przystosowanych
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie te wiadomości, jak i
wiele innych, z pewnością przydadzą
przed 7 czerwca 2009 roku.
5ak
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Z meldunków Straży Miejskiej

14-latka
pod wpływem

Do kolizji wielkiego kalibru – na szczęście bez ofiar
– doszło w zeszły piątek na ulicy Dworcowej.
Ciągnik, na który najechała ciężarówka, przewrócił
się, co utrudniło ruch na ponad dwie godziny

W przedostatnią sobotę maja
tuż przed północą knurowska Straż
M iejsk a ot r z y m a ła zg łosze n ie
mieszkanki ul. Sienkiewicza o zaginięciu nastolatki. Funkcjonariusze
ustalili, że dziewczyna przebywa w
jednym z mieszkań przy ul. Jagiełły.
Istotnie tak było. 14-latkę przewieziono do Komisariatu Policji. Tam
okazało się, że jest pod wpływem
alkoholu (0,27 mg/l). Została przekazana matce.
W kilku przypadkach reakcja
strażników związana była z przewiezieniem pijanych do zabrskiej
izby wytrzeźwień lub do miejsca
zamieszkania. Zbierano nietrzeźwych m.in. z ul. Niepodległości,
Spółdzielczej, Kosmonautów, Lignozy i Szpitalnej.

W ubiegły wtorek przed południem strażnicy udzielili pomocy
mężczyźnie, któr y zasłabł przy
ul. Szpitalnej. Konieczna okazała
się interwencja pogotowia ratunkowego i przewiezienie chorego do
szpitala.
W czwartek wieczorem przy
ul. Kilińskiego złamał się konar jednego z drzew. Zatarasowany został
chodnik. Wezwani strażacy przycięli gałąź, odblokowując przejście.
Dość nietypowa inter wencja
miała miejsce w środę rano. W
sąsiedztwie ulic 1 Maja i Jęczmiennej strażnicy znaleźli poranionego
ptaka. Skrzydlate zwierzę zostało
odwiezione do Pogotowia Leśnego
w Mikołowie.
/bw/

Knurów

Zaginiony
znaleziony

Mężczyzna, którego w ostatnich dniach poszukiwała
gliwicka policja, szczęśliwie został odnaleziony
Informacja z prośbą o pomoc
w posz u k iwaniu zagi nionego
pojawiła w internecie na stronach
Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach, a wkrótce także na
innych stronach internetowych.
39-letni knurowianin, cierpiący na schizofrenię, w piątkowy
wieczór wyszedł z domu i przez
kilka dni nie powracał. Ostatni raz
przed zaginięciem był widziany
w Knurowie na ulicy Marynarzy.
Na szczęście wszystko skończyło
się dobrze – zaginiony odnalazł
się w Rybniku. Został tam wylegitymowany przez policjantów,
a po ustaleniu, że jest on osobą
poszukiwaną, został przekazany
rodzinie.

– Warto przy tej okazji obalić
stereotyp powielany przez media,
że policja nie przyjmuje zgłoszeń
o zaginięciach, dopóki nie upłyną
24 godziny – komentuje podkom.
Marek Słomski, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. – Otóż nic bardziej mylnego. Każdy ma prawo do niepokoju,
jeśli któryś z domowników nie
wraca o ustalonej porze. Ma też
prawo do zgłoszenia tego faktu
policji, która wprowadza dane
do rejestru i rozpoczyna poszukiwania. Nie trzeba wcale, wbrew
obiegowym przekonaniom, siedzieć
z zaciśniętymi zębami i czekać, aż
od zaginięcia minie doba – dodaje
podkom. Słomski.

Foto: Archiwum JRG Knurów

Najczęstszy pretekst do interwencji dawali w ostatnich
dniach strażnikom nietrzeźwi. Wśród osób pod wpływem
alkoholu była też 14-latka

Knurów

Tirem
w ciągnik
Do zdarzenia, które mogło
skończyć się tragicznie, doszło
w piątek pomiędzy godziną 13 a
14. Ciągnik rolniczy należący do
knurowskiego Przedsiębiorstwa
Wodno-Kanalizacyjnego jechał w
kierunku Gierałtowic. W pewnym
momencie skręcał w lewo, tymczasem ciężarówka jadąca za nim
usiłowała go wyprzedzić. Przypuszczalnie kierowca tira decydując

się na manewr wyprzedzania mimo
podwójnej ciągłej na tym odcinku
jezdni, nie zauważył, że traktor skręca. Według informacji uzyskanych w
JRG PSP, ciężarówka z impetem najechała na ciągnik, który przewrócił
się na jezdnię w miejscu przejścia dla
pieszych. Ciągnik przewrócił się w
pobliżu wjazdu na kopalnię, znacznie
utrudniał więc dojazd do punktu
wydawania węgla. Tir, należący do

firmy budującej autostradę A1, nie
doznał poważniejszych uszkodzeń.
Przez ponad dwie godziny trwała akcja ratunkowa knurowskiej
straży pożarnej, która postawiła
ciągnik w pionie. Użyto do tego
celu specjalnego dźwigu, który
przybył na miejsce z gliwickiej JRG.
Strażacy zabezpieczyli też miejsce
zdarzenia i podjęli się na czas akcji
kierowania ruchem drogowym.
MiNa

reklama

MiNa

nekrolog

Serdeczne podziękowania
wszystkim uczestniczącym w ostatniej drodze
śp. Teresy

Kołodziejak

składają
Mąż
oraz Synowie z Rodzinami.
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KWK „Szczygłowice” poskromiła metan

W zgodzie z naturą

Foto: Paweł Gradek

Jedni metanu się boją, drudzy – tak, jak KWK
„Szczygłowice” – wykorzystują go do celów gospodarczych.
Praca nowo wybudowanego agregatu kogeneracyjnego
pozwoli kopalni wytworzyć z metanu 15 600 MWh energii
elektrycznej, co zaowocuje milionowymi oszczędnościami

wiło się bezpieczeństwo, pojawiła się
możliwość prowadzenia intensywnej
eksploatacji w pokładach metanowych. Plan zakładał pozyskiwanie
w przyszłości metanu do gospodarczego wykorzystania.
W ubiegły poniedziałek uroczyście otworzono agregat kogeneracyjny, będący kropką nad „i” inwestycji
sprzed dwóch lat. Praca agregatu
to ewidentne korzyści dla kopalni.
Co prawda 1,95 MWel pokrywa
zaledwie 12 proc. zapotrzebowania
mocy kopalni w dni robocze i 34
proc. w dni wolne od pracy, niemniej
w skali roku są to już ilości znaczące,
przynoszące konkretne, liczone w
milionach złotych oszczędności. Wytworzona energia cieplna zabezpie-

parafii p.w. NMP Królowej Świata
– ks. Jerzy Zelder.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: wojewoda śląski Zygmunt
Łukaszczyk, prezes Kompanii Węglowej Mirosław Kugiel, prezydent
Knurowa Adam Rams, starosta gliwicki Michał Nieszporek, przewodniczący Rady Nadzorczej Kompanii

Węglowej Marian Turek i prezes
Wyższego Urzędu Górniczego Piotr
Litwin.
Wśród zaproszonych gości na
uroczystości pojawili się również
wójtowie: Joachim Bargiel z Gierałtowic i Wilhelm Krywalski z
Pilchowic.
P. Gradek

Oszuści mają fantazję

Uroczyste przecięcie wstęgi stało się udziałem (na zdjęciu od lewej): Mirosława Kugiela,
Piotra Litwina, Adama Ramsa, Zygmunta Łukaszczyka, Mariana Turka i Michała Nieszporka
Do 1981 roku KWK „Szczygłowice” nie miała problemów z metanem, ponieważ eksploatowała pokłady płytko zalegające. Rosnąca głębokość eksploatacji powodowała wzrost
metanowości pokładów. Do tej pory
kopalnia walczyła z niebezpiecznym
gazem wykorzystując dołowe inżektorowe stacje odmetanowania, a także stację o napędzie elektrycznym.
Zbyt mała efektywność spowodowała podjęcie decyzji o budowie stacji
powierzchniowej. Stację uruchomiono w kwietniu 2007 roku. Dwoma
pionowymi, orurowanymi otworami
prowadzonymi z powierzchni do
poziomu 850 m transportowany jest
metan z wyrobisk dołowych do stacji
odmetanowania. Dzięki temu popra-

Nowy agregat przyniesie kopalni milionowe oszczędności

czy kopalni roczne zapotrzebowanie
na ciepło niezbędne do podgrzewania
wody kąpielowej w jednej z łaźni
górniczych.
Kopalnia zamierza w kolejnych
latach rozbudowywać kompleks
energetyczny o kolejne jednostki
kogeneracyjne oraz budować instalację klimatyzacji centralnej na bazie
chłodziarek absorpcyjnych napędzanych metanem lub zasilane energią z
niego wytwarzaną.
Uroczystość otwarcia agregatu
rozpoczął Grzegorz Mendakiewicz,
dyrektor techniczny KWK „Szczygłowice”, który przybliżył licznie
przybyłym gościom zasady działania
i korzyści wynikające z pracy agregatu. Inwestycję poświęcił proboszcz

Parkujący poszkodowani, czy... leniwi?

- Mają rację kierowcy, gdy narzekają na brak wystarczającej ilości miejsc
parkingowych na osiedlach. Dobrze byłoby mieć parking pod nosem, najlepiej
przy samej klatce w bloku. Szkoda, że tak nie jest. Rozumiem takie podejście,
bo sam mam podobny problem. Ale z drugiej strony nieraz jest w nas mnóstwo
lenistwa. Niektórzy wolą narobić szkód i zaparkować na trawniku, byle przed
oknem, niż przejść się tych sto metrów więcej niż zwykle. A co się dzieje przed
supermarketami? Większość najchętniej wjechałaby do środka. Jak się nie
da, to krążą pół godziny szukając miejsca jak najbliżej drzwi. Paląc paliwo i
klnąc na czym świat stoi. W tym samym czasie 10 razy zdążyliby przejść tych
parędziesiąt metrów więcej, gdyby stanęli bez stresu ciut dalej na parkingu.

Not.: bw

Foto: M. Napolska

Knurów

- Macie rację pisząc o bezczelnych oszustach-domokrążcach. Ale metody
„na wnuczka”, czy „pomoc potrzebującym” to nie wszystkie sposoby, których
używają tacy złodzieje. U mojej siostry w Krakowie kombinatorzy wymyślili
metodę na... przepakowanie jajek”. „Wpuść, pani, na chwilkę, tylko przepakuję jajka” - zagadują, dzwoniąc do drzwi. Kto naiwny - uwierzy. Tylko że, gdy
babka „od jajek” je przepakowuje, po mieszkaniu myszkuje druga, będąca z
nią, osoba. I żegnajcie pieniądze, czy inne wartościowe rzeczy. W dzisiejszych
czasach dobre serce może sporo kosztować...

Za daleko do śmietnika?
– Po likwidacji śmietnika mieszkańcy rzucają śmieci, gdzie się da.
Proszę o interwencję, bo lokatorzy są bezradni – skarży się stały
czytelnik PL, mieszkający przy ulicy Kazimierza Wielkiego
Od trzydziestu lat tuż za końcem bloku, w którym mieszka nasz
Czytelnik, czyli przy Kazimierza
Wielkiego 2, był śmietnik. Jak pisze
pan Artur, śmietnik niedawno został
zlikwidowany, no i od tej pory lokatorzy porzucają worki z odpadami
przed blokiem.
Wyjaśnienia sprawy poszukaliśmy w knurowskiej LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
– Śmietnik przy tym bloku, rzeczywiście istniał od trzydziestu lat i
istnieje nadal, tyle że od strony klatki
„a” – informuje Lech Apryasz, czło-



nek Zarządu LWSM. – Swego czasu
kontenery stały też przy drugim końcu bloku, jednak na wniosek mieszkańców i po interwencjach Straży
Miejskiej zostały przestawione na
placyk gospodarczy przy klatce „a”.
Zatem kontenerów nie ubyło, jest ich
tyle samo co przedtem.
Jedyna zmiana jest taka, że
wszystkie pojemniki na odpady
stoją w jednym miejscu. Jak dowiedzieliśmy się w LWSM, powodem
tej zmiany był fakt, że kontenery
przysłaniały pobliskie skrzyżowanie
ulicy Kazimierza Wielkiego z jej
osiedlową odnogą. W dodatku wolno

stojące pojemniki były przewracane
przez wandali. Teraz wszystkie stoją
w bezpiecznym miejscu, do którego klucze mają tylko mieszkańcy
bloku.
– Owszem, docierały do nas
skargi, że jest jedna osoba, która notorycznie zostawia śmieci, gdzie popadnie – przyznaje Lech Apryasz.
Cóż, być może dla pojedynczych
osób, starszych, chorych, przeniesienie śmietnika o kilkadziesiąt metrów
dalej jest problemem. Może jednak,
zamiast porzucać worki z odpadami
gdzie popadnie, warto poprosić o
przysługę sąsiadów.
MiNa

Spółdzielnia tłumaczy, że postawienie kontenerów jest na rękę
kierowcom; w starym miejscu ograniczały widoczność przy
skrzyżowaniu
Przegląd Lokalny Nr 22 (848) 4 czerwca 2009 roku

aktualności
reklama

Knurów. Bohaterski czyn Tomasza Rozentala nagrodzony

Taki sąsiad to skarb

W piżamie i boso knurowianin Tomasz Rozental wyciągnął z płonącego mieszkania
sąsiadkę i dwójkę dzieci. – Wtedy się nie myślało. Wiedziałem, że w domu nie ma
mężczyzny, który mógłby pomóc – wspominał podczas spotkania z prezydentem miasta

ogłoszenie

DYŻURY
Radni Rady Miasta Knurów
w dniu 9.06.2009 r. w godz. od 16.00 do 17.00 będą pełnili
dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 9

- ul. Wilsona
- ul. Michalskiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Batorego
- Al. Lipowa

PRZETARG
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Knurowie

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 67,00 m2 składające się
z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 1B/9.
Cena wywoławcza 136.000,00 zł. Kwota postąpienia w przetargu
będzie wynosiła minimum 1000,00 zł
Termin przetargu – 16.06.2009 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 13.600,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 8.06.2009
r. od godz. 15:00 do 16:00.
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 50,80 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Mieszka I 21C/17.
Cena wywoławcza 128.400,00 zł . Kwota postąpienia w przetargu
będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin przetargu 16.06.2009 r. o godz.11:00.
Wadium w wysokości 12.900,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
Zainteresowani będa mogli oglądac mieszkanie w dniu 9.06.2009 r.
od godz. 14:00 do 15:00.		
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr. 3/ w terminie do dnia 15.06.2009 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.
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Tomasz Rozental
przyjmuje gratulacje
od prezydenta Adama
Ramsa, obok Joanna
Klukowicz

Foto: Paweł Gradek

O szczęściu w nieszczęściu Joanny Klukowicz pisaliśmy na początku
maja [„Astma uratowała im życie”
– PL 18/2009]. Nocny napad kaszlu
i płacz 3,5 letniego dziecka zbudził
matkę. Dopiero wtedy dotarło do
niej, że całe mieszkanie płonie...
Kobieta błyskawicznie zawiadomiła
telefonicznie Straż Pożarną, a także
wezwała na pomoc sąsiadów. Jeden
z nich, Tomasz Rozental bez chwili wahania uratował z płonącego
mieszkania kobietę z dwójką małych
dzieci.
Dziś, pani Joanna niewiele pamięta z tej feralnej nocy. –Kiedy się
obudziłam, kołderka córki już płonęła. Nie wiem, kogo wzywałam, to
wszystko działo się tak szybko...
Tomasz Rozental wspomina,
że decyzje podejmował w ułamku
sekundy. –Nie zważałem na to, że
strzelały korki, a kable paliły się pod
panelami. Pierwsza myśl – uratować
dzieci. Dopiero później próbowałem
gasić pożar. Bezskutecznie.
Spłonęło niemal wszystko. –Pieniądze, które mąż zostawił mi na
życie, zabawki dzieci, leki, meble,
które wzięliśmy na raty... – wylicza
pani Joanna. – To wszystko teraz
trzeba pospłacać.
Tomasz Rozental nie osiadł na
laurach, wraz z sąsiadami pomógł
uprzątnąć spalone mieszkanie, wpadł
także na pomysł zbiórki pieniędzy
na rzecz sąsiadki, do mieszkania
zastępczego załatwił meble od swojej
teściowej.
Pani Joanny nie pozostawiono
samej sobie. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w
porozumieniu z Urzędem Miasta

udostępnił lokal, w którym matka z
dziećmi może mieszkać do momentu, aż nie zostanie wyremontowane
to, które spłonęło. Nikt nie pozostał
bierny wobec tragedii Klukowiczów.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
wykupił niezbędne leki, zaoferował
żywność, ubrania, pomoc finansową,
szkoła przeprowadziła zbiórkę na
rzecz pogorzelców.
-Korzystam z pomocy psychologa, ciężko się po tym wszystkim
pozbierać. Najbardziej pożar przeżyła córka. Spaliły się jej wszystkie
zabaweczki. Powoli staramy się
wracać do normalności. Wiadomo,
w mieszkaniu zastępczym ciasno,
bo ciasno, ale nie musimy się tułać
po ludziach – mówi łamiącym się
głosem pani Joanna.

Tomasz Rozental, górnik KWK
„Knurów” i Joanna Klukowicz spotkali się w ubiegłym tygodniu z
prezydentem Knurowa, Adamem
Ramsem, jego zastępcą – Barbarą
Zwierzyńską, Mieczysławem Kobylcem, dyrektorem MZGLiA oraz
starszym kapitanem Wojciechem
Gąsiorem z Jednostki RatowniczoGaśniczej.
- Gratuluję szlachetnej postawy i heroicznego aktu odwagi, nie
każdego stać na takie zachowanie.
Oby nieprzyjemne wspomnienia
szybko się zatarły – życzył podczas
spotkania prezydent Rams i wręczył
szczygłowiczanom upominki.
-Taki sąsiad to prawdziwy skarb!
– stwierdzili zgodnie zebrani.
Paweł Gradek

Poseł Izabela Kloc o planach związanych z KWK Knurów i Szczygłowice

Jestem przeciw łączeniu kopalń

3 miejsce na liście nr 10

Izabela Kloc

Rozmowa z Izabelą K loc,
kandydatką Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego
- W poprzedniej kadencji
Sejmu referowała Pani ustawę o
prawie górniczym. Wielu branżow ych ekspertów nie k r yło
zaskoczenia, kiedy na mównicy
pojawiła się kobieta.
Izabela Kloc: - Nie ma w tym
nic dziwnego. Jestem posłanką tej
ziemi i rozwiązywanie problemów

górniczych uważam za swój
obowiązek. Poza tym na swój
sposób kontynuuję rodzinne
tradycje. Mój dziadek był głównym mechanikiem w kopalni
„Bolesław Śmiały”.
- Czy - podobnie jak górnicy - też jest Pani osobą o
mocnym charakterze?.
- Zajmowanie się tak poważną sprawą, jak górnictwo, to nie
tylko kwestia mocnego charakteru, ale także odpowiedzialności. W referowanej przeze
mnie ustawie górniczej zapisano
między innymi, że rząd ma prawo udzielić kopalniom pomoc
finansową w ramach inwestycji
początkowych. Zezwala na to
ustawodawstwo Unii Europejskiej. Polskie górnictwo może
domagać się od państwa około

800 milionów złotych. Tymczasem
obecny rząd jasno daje do zrozumienia, że kopalnie nie mają na co
liczyć.
- Jednym z pomysłów obecnego rządu na poprawienie rentowności górnictwa jest także
łączenie kopalń.
- To bardzo zły pomysł. Nieuzasadniony ekonomicznie, ani też
społecznie, ponieważ z łączeniem
wiążą się zawsze z wolnienia.
Uważam, że nie wolno dopuścić
do połączenia kopalń „Knurów” i
„Szczygłowice”.
- Będzie Pani zabiegać o to w
Parlamencie Europejskim?
- Na europejskim forum musimy zacząć walkę o polskie kopalnie. Nie chcę, aby górników
spotkał los stoczniowców.
/f/

W Sejmie RP Izabela Kloc zasiada m.in. w:
- Komisji Finansów Publicznych
- Podkomisji Stałej do Monitorowania Wykorzystania
Środków Unijnych
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej..



rozmaitości
Knurów. XIV Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej

„Song” znaczy „piosenka”

Ponad dwie setki śpiewaków i muzyków zgromadził
XIV Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki
Obcojęzycznej. Najlepsi z najlepszych spotkali się
w piątek w Domu Kultury w Szczygłowicach
Damian Ślósarczyk zasłużyli na podziękowania. Publicznie przekazali im je: dyrektor Centrum Kultury
w Knurowie Jerzy Kosowski i dyrektor Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej Jolanta Leśniowska.
Jury obradowało pod przewodnictwem Stefanii
Kopeć (zwycięzcy w ramce obok). Nagrodę dla
najlepszego nauczyciela akompaniatora otrzymała
Agnieszka Janas z Rybnika.

Chóry: I miejsce - chór Gaudeo (POPP przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej
nr 1 w Świerklanach, opiekun – Maria Skrobol), II miejsce - chór z Zespołu Szkół
w Łaziskach Górnych (opiekun – Aleksandra Hanus).
Szkoły Podstawowe
Kategoria – soliści: I miejsce – Katarzyna Nowicka (I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gliwicach, opiekun – Wojciech Pieszka), II miejsce – Agata Staszek (SP
nr 11 w Rybniku, opiekun – Marzena Kąsek) ex aequo z Magdaleną Pawełek (SP
nr 28 w Rybniku, opiekun – Agnieszka Janas), III miejsce – Julia Lisoń (MSP nr 4
w Knurowie, opiekun – Beata Mazurek).
Zespoły wokalno-instrumentalne: I miejsce – Tibiarum Scholares (Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”, opiekun – Iwona Ewertowska–Mener), II miejsce – Little
Stars (SP nr 20 w Rybniku, opiekun – Dorota Benisz), III miejsce – Zeppelband
(SP w Pniowie, opiekun - Iwona Ewertowska–Mener).
Gimnazja
Soliści: I miejsce – Sandra Szymczyk (ZS nr 8 w Żorach, opiekun – Aleksandra
Grygierzyk), II miejsce – Natalia Gołąbek (OPP przy Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach, opiekun – Bogna Rakowska) ex aequo z Michałem Łacheckim (Gimnazjum
nr 3 w Zabrzu, opiekun – Katarzyna Kupiec), III miejsce – Marta Spólnicka (ZSO
nr 11 w Gliwicach, opiekun – Wojciech Pieszka).
Zespoły wokalno-instrumentalne: I miejsce – Cichociemni (MG nr 3 w Knurowie,
opiekun – Jacek Żyła), II miejsce – Ad Libitum (CK w Knurowie, opiekun – Jacek
Żyła), III miejsce – Blumelein (GOK w Rudzińcu, DFK w Pławniowicach, opiekunowie – Ewelina Klaka oraz Piotr Golombek) ex aequo z zespołem muzycznym z
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi (ZSO nr 1 w Raciborzu, opiekun – Ewa
Dorobisz). Wyróżnienie: Mayday (GOK w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach,
opiekun – Marcin Kałusek).
Szkoły ponadgimnazjalne
Soliści: I miejsce – Małgorzata Żołnierek (Prywatna Szkoła Muzyczna Venos w
Zabrzu, opiekun – Katarzyna Kupiec) ex aequo z Kubą Blokeszem (II LO w Wodzisławiu Śląskim, opiekun – Joanna Dziwoki), II miejsce – Agata Wolniak (Prywatna
Szkoła Muzyczna Venos w Zabrzu, opiekun - Katarzyna Kupiec), III miejsce – Aurelia Krząkała (ZS nr 8 w Zabrzu, opiekun – Aleksandra Grygierzyk) ex aequo z
Anną Buczek (OPP „Przygoda” w Rybniku, opiekun – Agnieszka Janas).
Wyróżnienia: Sonia Godoj (III LO w Gliwicach, opiekunowie – Sławomir Romanowski oraz Katarzyna Jaroć) i Julia Knysak (LO nr 3 w Zabrzu, opiekun
– Katarzyna Kupiec).
Zespoły wokalno-instrumentalne: I miejsce – zespół Remedium (OPP „Przygoda” w Rybniku, opiekun – Agnieszka Janas), II miejsce – zespół Flame Of Fire
(ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej, opiekun – Angelika Siwula).

Tekst & Foto: Monika Pięciak

foto: Mirella Napolska

W konkursie udział mogli wziąć uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Młodzi artyści
wystąpili w trzech kategoriach. O nagrodę w kategorii
zespołów wokalno-instrumentalnych walczyło 16
grup. Wystąpiło też 34 solistów i dwa chóry. Łącznie
przez festiwalową scenę przewinęło się 212 osób.
Organizatorka imprezy Beata Mazurek, wspierająca ją kierownik domu kultury Jolanta Szafraniec
i czuwający nad muzyczną stroną przedsięwzięcie

Zwycięzcy festiwalu

Knurów. Informacja Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska

Powstanie Mobilny Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że odpady niebezpieczne powstają nie tylko w
zakładach przemysłowych, przychodniach zdrowia lub w szpitalach, ale także
w naszych gospodarstwach domowych
Odpady niebezpieczne to odpady,
które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne
właściwości lub okoliczności stanowią
zagrożenie dla ludzi lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.
Odpadów takich nie wolno spalać,
zakopy wać w ziemi, wyrzucać do
lasu, wylewać do kanalizacji, gruntu
czy wód. Nie mogą one także trafiać
na wysypiska, lecz powinny zostać
poddane odrębnym procesom odzysku lub unieszkodliwienia. Dlatego
ważne jest abyśmy nie mieszali ich z
odpadami komunalnymi powstającymi
w naszych domach. Takie beztroskie
wyrzucanie odpadów niebezpiecznych
do śmieci może być groźne dla nas i
środowiska.
Na terenie Knurowa niektóre odpady niebezpieczne już obecnie możemy
umieścić w specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach takich
jak : pojemniki na przeterminowane
leki znajdujące się w aptekach, czy
pojemniki na zużyte baterie w szkołach lub sklepach. Opakowania po
środkach ochrony roślin powinny być
zgodnie z przepisami odbierane przez
sklepy, w których zostały zakupione. Podobnie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym - przy
zakupie nowego mamy prawo zwrócić
stary tego samego rodzaju do sklepu
w którym dokonano zakupu. Telefony
komórkowe można zwrócić do punktów ich sprzedaży. Pozostałe odpady
niebezpieczne powinny trafić do firm,
które zajmują się ich profesjonalnym
unieszkodliwieniem.
Dostrzegając problem jaki stanowią odpady niebezpieczne Urząd Miasta Knurów zamierza w najbliższym
czasie zorganizować Mobilny Punkt



Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
- MPZON.
Działanie MPZON-u polega na
dostarczeniu pr zez mieszkańców
odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych do
specjalnego, oznakowanego samochodu ustawionego w wyznaczonych
na terenie miasta punktach. Odbiór
odpadów będzie prowadzony bezpłatnie jeden raz na kwartał. Każdorazowo
z odpowiednim wyprzedzeniem do
wiadomości mieszkańców zostanie
podany termin i miejsce zbiórki odpadów za pośrednictwem prasy lokalnej,
internetu i tablic informacyjnych.
Dla przypomnienia w naszych
domach powstają najczęściej następujące odpady niebezpieczne:
- zu ż y te b ate r i e i a k u m u l at o r y,
- resztki farb, lakierów i rozpuszczalników i opakowania po nich,
- środki do konser wacji i ochrony
drewna oraz opakowania po nich,
- środki ochrony roślin (pestycydy) i
pojemniki, w których były przetrzymywane,
- przeterminowane leki,
- przedmioty zawierające w sobie rtęć,
takie jak: termometry, lampy rtęciowe,
świetlówki, przełączniki,
- detergenty zawierające substancje
niebezpieczne i opakowania po nich,
- pojemniki po aerozolach, pozoProdukt toksyczny

st a ł ości po domow ych środkach
d o dez y nfekc ji lub dez y ns ekc ji,
- oleje przepracowane,
- smary, środki do konserwacji metali,
- odczynniki chemiczne np. fotograf ic zne wraz z opakowaniami,
- wyeksploatowane urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt elektroniczny
itp.
W przypadku wystąpienia wątpliwości, czy odpad z którym mamy do
czynienia jest odpadem niebezpiecznym najlepiej zapoznać się z etykietą
produktu, lub załączoną do niego
ulotką informacyjną.
Poniżej zostały przedstawione
przykładowe oznaczenia występujące
na produktach których nie należy wyrzucać do śmieci.
Z możliwości przekazania odpadów niebezpiecznych do MPZON-u
będą mogły również skorzystać małe
i średnie firmy. Odbiór ten będzie prowadzony odpłatnie wg cen ustalonych
przez odbiorcę odpadów.
Oddając odpady niebezpieczne
w sposób selektywny do MPZONu mamy pewność, że zostaną one
unieszkodliwione w sposób właściwy
i bezpieczny.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z proponowanej
formy pozbycia sie odpadów niebezpiecznych.

Produkt niebezpieczny
dla środowiska

Oprac. WGKRiOŚ

Zakaz wyrzucania produktu
do zwykłego pojemnika
na odpady

Knurów

Spektakl
bez happy endu

„Biała droga” – taki tytuł nosi przedstawienie
przygotowane w Miejskim Gimnazjum nr 2,
a wystawione w ubiegłym tygodniu na scenie Kina
Sceny Kultury dla trzynastolatków
z knurowskich szkół

To autorskie przedstawienie przygotowane przez nauczycielki Mirę
Stolarczyk i Violettę Kosowską, prowadzące w MG nr 2 zespoły teatralny
i wokalny.
– Nasze przedstawienie jest o
tym, że licho nie śpi i trzeba umieć je
rozpoznać. – mówi Mira Stolarczyk,
polonistka, która wystąpiła w spektaklu w roli Licha. – Spektakl ma skłonić
nastolatki do myślenia i zadawania
pytań. Opowiadamy historię chłopaka
i dziewczyny. Chłopak ma problem,
dziewczyna ma go chronić. Co ważne,

nie ma w tej opowieści jednoznacznego
zakończenia.
Aktorkom udała się interakcja z
widzami, którzy zostali poproszeni
o to, by opowiadać, jak chcieliby
widzieć dalszy ciąg akcji. Atmosferę
spektakl zawdzięcza w dużej mierze
miejscu – deskom Kina Sceny Kultury. Odpowiednia akustyka, mrok,
sprzyjały skupieniu widzów.
Przedstawienie obejrzały trzynastolatki z podstawówek całego
Knurowa.
MiNa
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aktualności
Rozmowa ze Stefanią Grzegorzycą

Pierwsze skrzypce
śląskich bab

- Jak poszłam do liceum pedagogicznego, to wszystkie
ciotki się zeszły i gdędały – co to będzie, to ty się teraz
będziesz uczyła, czyś ty zgłupiała? Dzioucha, to trzeba
było za maszynistkę się nauczyć i potem się szybko za
mąż wydać – opowiada Stefania Grzegorzyca, laureatka
nagrody Diana 2009
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w tym domu posiedzieć, a tu wszystko
w biegu.
- Czy nie jest tak,
ż e kobiet a , k tóra
próbuje godzić pracę zawodową z życiem rodzinnym, jest
skazana na wieczny
niedosyt?
- Z biegiem lat
nastę puje przewartościowanie pewnych
rzeczy. Kiedy teraz
patrzę wstecz, myślę
sobie – tak, na pewno
wybrałabym tę samą drogę, ale może
inaczej. Z czasem człowiek zaczyna
się zastanawiać, co naprawdę było
ważnego? Po co się tak szarpać? Po
co gonić? Ja miałam to szczęście, że
moja mama mi pomagała. Ale wiem,
jak to jest, kiedy nie ma pomocy.
Ilu wyrzeczeń wymaga pogodzenie
pracy z domem. Często wtedy związek nie zdaje egzaminu i następuje
koniec. Trzeba bardzo pilnować, by
się dom nie rozleciał.
- Choć te śląskie wzory gdzieś w
nas tkwią, to teraz sytuacja kobiet

spraw.
- Co wnoszą kobiety do życia
publicznego?
- Uważam, że gdyby się kobiety
dorwały do władzy, to by zrobiły porządek w tym kraju. Niech się kształcą. Życzę każdej kobiecie, niech
posmakuje tego. Potem najwyżej
będzie żałować, albo
zdąży się na
czas wycofać.
Chodzi o to,
żeby nie mieć
zbyt wielkiego parcia do
przodu, żeby
nie zaniedbywać pew-

- Poczułam się tak samo jak
wtedy, kiedy wyszła pierwsza płyta
Wrazidloków. Wtedy powiedziałam,
że mogę już umrzeć, bo płyta wyszła
(śmiech). Czuje się taka… rozskrzydlona. Gdybym jeszcze pracowała,
to ta nagroda, to docenienie przez
inksze baby zmuszałoby mnie do
jeszcze większego wysiłku. Teraz już
nie muszę się tak wysilać. Ale ja mam
dużo swoich spraw do załatwienia,
mnóstwo rzeczy niedokończonych.
Już tak długo jestem na emeryturze,
a ciągle nie mam czasu na wiele

nych rzeczy. Żeby nie było tak, że na
starość się powie: po pieruna mi to
wszystko było! Ale niech kobieta ma
tę świadomość, że może robić karierę, realizować swoje pasje. Ja akurat,
kiedy zaangażowałam się w pracę z
Wrazidlokami, nie miałam już małych dzieci. Wszystko mogłam, ale nic
nie musiałam. Ale zakosztować tego
jest dobrze. Życzyłabym kobietom,
żeby jeśli je coś pasjonuje, próbowały to pogodzić z życiem rodzinnym.
Warto spróbować.

Foto: Mirella Napolska

- Ważnym atrybutem był strój.
To, jak kobieta była ubrana, w dużej
mierze zależało od bogactwa danego
domu, ale też od zręczności palców
gospodyni. No i jeszcze przyziemna
sprawa: kanonem baby śląskiej
była postawność. Baba miała być
tak szyroko, żeby siadać na dwóch
stołkach. Wtedy było wiadomo, że jej
się dobrze powodziło, miała się lepiej
przy chopie. Mówiło się: ona się tak
spragdała po ślubie, czyli opamiętała
się, jeżeli chodzi o urodę, o zdrowie
– piękne słowo, spragdała.. Jak
kobieta była szczupła, to sobie szyła
specjalny worst. Najpierw zakładała
dwie halki – czerwoną, żeby jej nikt
nie urzekł i białą z koronkami - tak
sztywną, że stoła w kącie. Potem
był kładziony ten pas, a na to dwie
spódnice.
- Po co aż dwie?
- Bo jak był deszcz, to jedna szła
na głowę, zamiast parasola. Do tego
zawsze długie rękawy, choćby nie
wiem jaki upał, a na plecach chustka.
No i jak się tak kobieta ubrała, to rzić
była szeroka, za to na górze sylwetka
była wąska.
- W Pani domu mówiło się po
śląsku?
- Tak. A potem był taki okres,
kiedy mówienie gwarą było wstydliwe. Nigdy nie tępiłam uczniów za
mówienie gwarą, tymczasem kiedy
po latach uczyłam dzieci moich
dawnych uczennic, okazało się, że
one nie mówią gwarą. Żeby nie było
kłopotów w szkole.
- Bo wstyd?
- Takie dziwne myślenie, że
wstyd. Więc tłumaczyłam: mój syn
jest wychowany na gwarze, a ma
lepsze wyczucie języka polskiego niż
ja. Trzeba tylko dużo czytać i nie ma
sprawy. Teraz bywa, że synowie mają
pretensje do matek, że ich nie uczyły
po Śląsku. I słusznie.
- Jak to się stało, że Pani, dziewczyna ze śląskiego domu z tradycjami, została polonistką…
- Sama nie wiem. Ale jak poszłam do liceum pedagogicznego, to
wszystkie ciotki się zeszły i gdędały
– co to bydzie, to ty się teraz będziesz
uczyła, czyś ty zgłupiała? Dzioucha,
to trzeba było na maszynistkę się
nauczyć i potem się szybko za mąż
wydać. Pierwsza właściwie wyszłam
z tego kręgu. Bardzo lubiłam swoją
pracę. Ale bywały też takie momenty,
kiedy syn był mały, że myślałam – ja
ciągle komuś łzy ocieram i głaszczę
po głowie. A bym chciała, żeby mnie
też ktoś czasem pogłaskał. Tak bym
chciała być kura domową, trochę

Powiat

Diana z Knurowa
Stefania Grzegorzyca, znawczyni śląskiej kultury,
założycielka słynnych Wrazidloków, została
zwyciężczynią plebiscytu na najbardziej twórczą
i przedsiębiorczą kobietę roku – Diana 2009
Gala konkursu organizowanego po raz czwarty przez Forum
Kobiet Ziemi Gliwickiej została
zorganizowana – tradycyjnie już
– w Willi Caro w Gliwicach. Jak

Foto: Mirella Napolska

- Pozycja kobiet na Śląsku była
dość specyficzna…
- Śląskie baby zawsze były w cieniu karier zawodowych mężów, ale w
domu za to grały pierwsze skrzypce.
Baba rządziła domem i dbała o to,
by chłopu, który pracował na dole,
nie mówić wszystkiego. Nie po to,
żeby robić jakieś tajemnice, tylko
dlatego, że on musiał mieć spokojną
głowę. Matka rozstrzygała wszystko.
Jak już się nie dało, to znaczy, kiedy
na przykład były oświadczyny syna,
czy coś bardzo poważnego, to wtedy
się chłopu godało na ten temat. Ale
domem rządziła mama. Osobiście
nie pamiętam, żebym od ojca dostała
lanie, od mamy owszem. Matka dbała
o domowe ognisko. I dziwna sprawa
– karmiła wszystkich, a nigdy nie widziałam, żeby ona zdążyła coś zjeść
przy tym stole. Widać albo resztki
zjadała, albo gdzieś na stojąco. Poza
tym zawsze się czekało na powrót
taty z szychty. Mama zawsze na ojca
czekała. To się wiązało też z tym, że
jak godzinę po szychcie ojca ciągle
nie było, to już było źle. Potem się
słuchało, czy syreny nie wyją. Jako
dziecko pamiętałam, jak wyje syrena,
kiedy jest pożar na kopalni, kiedy coś
innego. Jak ojciec wychodził, mama
się z nim żegnała. On nigdy matki nie
przytulił, nigdy nie widziałam, aby ją
pocałował.
- To też było wpisane w śląską
tradycję – ta twardość, powściągliwość w okazywaniu uczuć?
- Tak, to dość typowe. Ale przy
tym ojciec nigdy matką nie poniewierał. Nigdy nie wyrażał się o niej
źle. Było tak: jak matka powiedziała,
tak ma być. Jak mój przyszły mąż się
oświadczał, to ojciec powiedział:
dobrze, no to teraz idź do matki,
zobaczymy, co ona powie.
Tak, miłość na Śląsku była bardzo surowa. Także w stosunku do
dzieci. Kiedyś który chłop na Śląsku
by jechał z wózkiem – w życiu! To
była sprawa baby. Potem mój ojciec
do wnuków był zupełnie inny.
Kobieta na Śląsku pełniła rolę
uspokajającą i była gwarantem ogniska. Dom musiał dobrze funkcjonować. Był podział pracy. Wiadomo
było, że w poniedziałek się prało, co
dwa, trzy tygodnie myło się okno i
prało firany. Pamiętam, że chowało
się gowiydź: świnie, obowiązkowo
były króliki, były gęsi, bo w domu
dziouchy, więc trzeba było zbiyrać
na pierzyny, chowało się kaczki i
kury. I to wszystko chodziło jak w
zygarku, że nie było o czym gadać.
- Jaki był śląski ideał kobiety?

wygląda jednak inaczej.
- Z tym, że jeżeli kobieta chce
robić karierę zawodową, a nie pomoże jej w tym mąż, to jest klapa.
Poza tym u Ślązaków tak było, że…
zresztą w ogóle – mężczyźni nie lubią
za mądrych żon. I trzeba udawać, że
jest się głupszą. Zawsze mówię tak:
chłop musi wszystko zjeść, yno nie
musi wszystkiego wiedzieć.
- Ale to wymaga jakichś przedziwnych podchodów.
- Dyplomacji. Tego się też człowiek uczy. Trzeba mówić: masz
rację, dobrze, oczywiście – a i tak po
swojemu zrobić. Zresztą naprawdę
nie warto kłócić się o drobiazgi. Po
latach człowiek się zastanawia: po
co się było dręczyć wzajem
o takie głupstwa.
- Jak Pani zareagowała na wiadomość
o tym, że to Pani zost a ła te gorocz ną
Dianą?

się okazało, tytuł Diany 2009 – oraz
sznur pereł – przypadł knurowiance,
Stefanii Grzegorzycy, emerytowanej
polonistce, propagatorce śląskiej
kultury.

Złota Dziesiątka
plebiscytu Diana 2009
prawie w komplecie
(na zdjęciu brakuje
prof. Ewy OttoBuczkowskiej). W
pierwszym rzędzie
od lewej: Małgorzata
Malanowicz, Stefania
Grzegorzyca, Bogna
Duńska, Karolina
Kropornicka. W drugim
rzędzie od lewej:
Maria Staniszewska,
Teresa Toborek, Ewa
Jurczyga, Krystyna
Krzyżanowska-Łoboda,
Krystyna Sowa.

Rozmawiała Mirella Napolska

– Nigdy nikomu nie zabraniałam mówić po śląsku – mówiła
laureatka. – Zawsze powtarzałam:
Trzeba godoć tak, jak ci język urósł.
Zawsze mi się zdało, że Diana jest
piękno i młodo. A mnie już zostało
ino to „i” – żartowała Stefania
Grzegorzyca, dodając, już serio:
- To wielkie wzruszenie, kiedy się
odbiera nagrodę z rąk tak wspaniałych, wielkich kobiet. Wnuczka
mnie pytała – za co ci to dają, babciu? Odpowiedziałam, chyba za to,
że przez całe życie starałam się być
porządnym człowiekiem.
Tegoroczna edycja plebiscytu
miała sporo knurowskich akcentów
– w jego finale znalazła się również
Ewa Jurczyga, założycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zaś
członkiem tegorocznej kapituły
dokonującej wyboru kobiety roku
naszego regionu był prezydent
Adam Rams. Wśród gości było
wiele przedsiębiorczych kobiet z
Knurowa, między innymi wiceprezydent Barbara Zwierzyńska.
Podczas gali minirecital z „Całuję
Twoją dłoń, madame” dał męski
chór Calvi Cantores – również z
Knurowa.
Patronat honorowy nad konkursem objęła eurodeputowana
Małgorzata Handzlik.
MiNa



aktualności
Szczygłowice. Dzień Dziecka nad wodą

Młodzi wędkowali
w... Jaskini

Organizatorzy nie zawiedli, nie popisała się tylko pogoda

Choć deszcz nie ustawał,
a o słońcu można było
tylko pomarzyć, najmłodsi
amatorzy wędkarstwa
spławikowego dzielnie walczyli
z przeciwnościami pogody

Najlepsza „10”:
Mateusz Strzelecki, 2. Adam
Jędrzejewski, 3. Paweł Zając, 4.
Kacper Karpiński, 5. Dawid Kucharz, 6. Karolina Bejnarowicz,
7. Krzysztof Jaroszuk, 8. Jacek
Jędrzejewski, 9. Sylwia Zając,
10. Oliwia Kiełb.

ków zawodowych działających przy
KWK „Szczygłowice”.
Prezesa Rejowicza cieszy udział
malców. - Zazwyczaj dzieci zarażają
się pasją od rodziców. Wierzę, że
wielu z nich zasili w przyszłości szeregi koła. Staramy się jak najlepiej
zachęcać najmłodszych do uprawiania tego typu hobby – mówi szef
koła. Wtóruje mu wiceprezes koła,
Andrzej Kassek.
Tekst & Foto: Justyna Walo

serdeczności

Małym uczestnikom zawodów
towarzyszyło liczne grono
najbliższych, przyjaciół,
znajomych i kibiców
W zawodach organizowanych
przez Koło Wędkarskie przy KWK
„Szczygłowice” nagród nigdy nie
brakuje. W tym roku też przygotowano istny róg obfitości. Znalazły się w
nim m.in. odtwarzacz MP3, namioty,
wędki, kołowrotki, deskorolki, gry
zręcznościowe – czyli to, o czym
marzą najmłodsi.
– Prezesujący trzy lata Leszek
Rejowicz nie pozwala, by jakiekolwiek dziecko odeszło z pustymi
rękoma. Dzieci wiedzą, że nawet jeśli
im się nie poszczęści i nic nie złapią
to i tak ich starania zostaną dostrzeżone – mówią rodzice wędkujących
maluchów.

Podziękowania

W sobotę do rywalizacji przystąpiło pół setki dzieciaków. – Gdyby
nie uporczywy deszcz, przyszłoby
więcej – kręcili nosami wędkarze.
Wspominali lata, gdy wokół stawu
rozkładało się z wędkami i po stu
uczestników.
21. młodym wędkarzom udało
się złowić choćby najmniejszą sztukę płotki czy karasia. W najlepszej
dziesiątce znalazły się aż trzy dziewczynki, kolejne trzy w drugiej.
Pierwsze miejsce i główna nagroda – rower ufundowany przez
radnego Zbigniewa Wojciechowskiego - zdecydowanie należały się Mateuszowi Strzeleckiemu. Ogromne

uznanie zdobył młodziutki Kacper
Karpiński, który oprócz trofeum za
czwarte miejsce zgarnął też nagrodę
za największą złowioną rybę. Specjalny upominek dla najmłodszego
zawodnika powędrował do sześcioletniej Justynki Szulim. Co najważniejsze, niekoniecznie trzeba było
złowić rybę, by otrzymać upominek.
Słodyczy nie zabrakło też dla małych
kibiców.
Wędkarzom gratulowali: prezydent Adam Rams, wiceprezydent
Piotr Surówka, przewodniczący
Komisji Sportu Rady Miasta Jerzy
Pach, dyrektor MOSiR-u Krzysztof
Stolarek i przedstawiciele związ-

Sponsorzy zawodów wędkarskich organizowanych
przez Koło Wędkarskie przy KWK Szczygłowice z okazji
Dnia Dziecka:
Sklep wędkarski Krzysztof Glania, MOSiR Knurów,
wszystkie związki zawodowe działające przy KWK Szczygłowice, radny Zbigniew Wojciechowski (sponsor nagrody
głównej – roweru), Koło Wędkarskie przy Kopalni KWK
Szczygłowice, firma Microbud SC Baron Stefan, Usługi
Blacharsko-Dekarskie T. Rudzki – J. Wymysło, Usługi
Wod–Kan Wiktor Wiśniewski, sklep Radiotechnik Herbert
Glania, firma Eko–Ogród Jan Twardoch, sklep Zbigniew
Filipczyk, Firma Remontowo-Budowlana Eugeniusz Wagner, pan Mateusz Pogoda, Warsztat Wyżga – Strzelecki,
Dział Socjalny Kopalni Szczygłowice.

Knurów. Zawody wędkarskie na Moczurach

Złapać złotą rybkę…

W niedzielny poranek lało jak z cebra. Mimo to
przy stawie Moczury stawiło się prawie dwustu
młodych wędkarzy. Zaprosiło ich, jak co roku od
18 lat z okazji Dnia Dziecka, Koło nr 28 Polskiego
Związku Wędkarskiego

Tacy mali, a już wędkarze doskonali...



Pan Żółtański przyszedł kibicować synowi, Aleksandrowi:
- Udało się złowić szesnaście płoci. Największa miała 10 cm, ale
to i tak bardzo dobry wynik na takie deszczowe warunki.
14-letniego Sebastiana z Knurowa pogoda nie zraziła: - Nic
nie złowiłem, ale nie martwię się. W przyszłym roku też przyjdę
– zapewnia.
Prezes KW nr 28, Damian Chlubek: - Chociaż w zawodach
udział wzięło 186 osób, jest to znacznie mniej w porównaniu z
poprzednimi latami. Nie da się ukryć, że zawiniła aura.
Warto było jednak zmoknąć, gdyż każdy uczestnik został
obdarowany słodyczami. Najczęściej z wody wyciągano płocie,
leszcze i okonie, które po zważeniu trafiały z powrotem do stawu.
Na tych, którym udało się złowić chociaż jedną rybkę, czekały
nagrody, m.in. rower (za I miejsce dla chłopców w kategorii 1014 lat), telefony komórkowe, odtwarzacze mp3, a także sprzęt
wędkarski, sprzęt sportowy, gry planszowe, zabawki i wiele
innych.
- Jesteśmy zadowoleni z wyników – nie krył satysfakcji
Chlubek. – Zachęcam też do udziału w kolejnych zawodach, tym
razem o Puchar Prezydenta Miasta, które odbędą się 20 czerwca
również na Moczurach. Zbiórka rozpocznie się o godzinie 8.00
– dodaje prezes.
Tekst & Foto: Monika Pięciak

Wyniki
Dziewczęta
Kategoria 5-9 lat: 1. Wiktoria Szatkowska, 2. Nikola Dziekańska, 3.
Paulina Maciąg. Kategoria 10-14
lat: 1. Justyna Pakura, 2. Daria Grzybowska, 3. Natalia Sobiegraj.
Chłopcy
Kategoria 5-9 lat: 1. Krzysztof Porembski, 2. Aleksander Żółtańśki, 3.
Daniel Pakura. Kategoria 10-14 lat:
1. Mateusz Gancarczyk, 2. Mateusz
Limanówka, 3. Mateusz Strzelecki.
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Festyn przy szkole

Na dworze może i chłód, ale na scenie było ciągle gorąco

Krywałd się bawił

Pokaz umiejętności Straży Pożarnej, występ muszkieterów
oraz prezentacja talentów dzieci ze szkoły podstawowej
– to wszystko można było zobaczyć w sobotę na festynie
w Krywałdzie

Na festynie spotkały się setki krywadzian

Organizatorzy zadbali o potrzeby ducha i cała
Festyn rodzinny zorganizowany
przez Zespół Szkolno–Przedszkolny
w Knurowie zgromadził głównie
mieszkańców Krywałdu, ale nie
zabrakło także amatorów zabawy
ze Szczygłowic i Knurowa. Wśród
uczestników znalazł się prezydent
miasta, Adam Rams, który pochwalił
przybyłych, że nie przestraszyli się
pogody i tak licznie przybyli, żeby
spędzić w gronie rodzinnym sobotnie popołudnie.
Jedną z wielu atrakcji był pokaz
strażaków, którzy na oczach zgromadzonej publiczności gasili płonący
samochód. Dzieci i dorośli patrzyli
jak urzeczeni, podziwiając sprawność mundurowych.
Impreza była także okazją do od-

Knurów. Dzień Dziecka

Upiekło im się
Mali kowboje z Klubu Abstynenta „Siódemka” też
bułeczki pieką! A wszystkiemu winna pogoda, która
tylko w niewielkim stopniu pokrzyżowała dzieciom
plany...

sko, wiejsko, super wesoło: wiersze,
śpiewanie i domowe mini zoo. Najbardziej wszystkim oczka się śmiały,
gdy drobne rączki ciasto ugniatały.
Pachnące bułeczki z pieca chlebowego były smaczną atrakcją dla każ-

Justyna Walo

Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi
- zapewniali muszkieterowie
reklama

/pg/

Foto: Piotr Kołodziejczyk

Zapowiadany w ubiegłym tygodniu na naszych łamach Dzień
Dziecka na Rancho „Sahara” przeniósł się do Izby Tradycji – Wiejskiej Chaty w Bojkowie.
Jak było? – Nietypowo! Siel-

dego. Potem zabawy, gra na gitarze,
tańce, podskoki i rumiane twarze.
Pieczenie kiełbasek, skromne poczęstunki, a w nagrodę konkursów
miłe sercu podarunki. To nic, że
deszczyk padał, że słonka za mało,
lecz najważniejsze, że wszystkim w
duszy grało – relacjonuje wierszem
Piotr Kołodziejczyk, członek Zarządu „Siódemki”.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za wspaniałą zabawę i zapraszają na kolejne. Co się
odwlecze, to nie uciecze, dlatego
członkowie „Siódemki” już dziś
zapowiadają – jeżeli pogoda będzie
łaskawa - pożegnanie lata na Rancho
Eugeniusza Tumuli.

bycia przejażdżki konnej, zjedzenia
waty cukrowej i pooglądania wyczynów dzieci. W loterii, która cieszyła
się olbrzymią popularnością, szczęśliwcy mogli wygrać słodki upominek

– tort albo zaproszenia do Zacisza
Leśnego w Knurowie. W tym czasie
młodsze dzieci pod opieką rodziców
korzystały z boiska i placu zabaw
przy szkole, a starsze obserwowały
występujących na scenie kolegów.
Tam prezentowały się niemal wszystkie klasy szkoły podstawowej. Były
więc pokazy taneczne i minikoncerty
utalentowanych wokalistów z krywałdzkiej szkoły. Pod wieczór scenę
opanowali dwaj muszkieterowie,
którzy z widowni rekrutowali przyszłych żołnierzy. Były więc wybuchy
z prawdziwych muszkietów, nauka
musztry i ubrania wzorowane na
dawnych muszkieterach. Wszystkie
te zabiegi dokonywane na dwóch
wybranych spośród publiczności
osobach wywoływały brawa oraz
podziw dzieci i dorosłych.

Klubowicze zorganizowali dzieciom przyjemną lekcję pieczenia bułek
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rozmaitości
Pilchowice

Pilchowice

Foto: Arch. ZS Pilchowice

Z kreskówek są nie do zagięcia

Najlepsi w gminie - uczestnicy konkursu „Jestem Europejczykiem”

Żadnych tajemnic nie
mają przed Rafałem
Słomką i Sebastianem
Brachaczkiem
bohaterowie komiksów
na szklanym ekranie

Reprezentanci klasy Va Zespołu
Szkół w Pilchowicach znają się na
komiksach tak dobrze, że zostali
zwycięzcami gminnego konkursu
o filmie.
Z kolei sporą wiedzą o Unii
Europejskiej mogą pochwalić się ich
rówieśniczki z klasy Vb. W konkursie „Jestem Europejczykiem” triumfowały Julia Grabania i Dominika
Bębnowicz.
Obydwa gminne konkursy zostały rozegrane w pilchowickim Zespole
Szkół. Zostały zorganizowane przez
Arkadiusza Trzebuniaka, Aleksandrę
Piechowicz i Mariolę Serafin.

Trójka na
pierwszym
Reprezentacja
gimnazjalnej „Trójki”
z Knurowa wygrała
Przegląd Formacji
Tanecznych w Zespole
Szkół w Pilchowicach

Stawką konkursu był puchar
ufundowany przez dyrektora placówki - Zbigniewa Czanieckiego.
Za ekipą z Knurowa, na drugim
miejscu, uplasowali się przedstawiciele Gimnazjum nr 2 z Pyskowic.
Trzecia pozycja została wytańczona
przez Miejskie Gimnazjum nr 1 z
Knurowa. W „Przeglądzie...” udział
wzięły też formacje z Pilchowic,
Żernicy i Gierałtowic.
Impreza została zorganizowana
przez Magdalenę Wardzińską.
/bw/

/bw/

Foto: Mirella Napolska

Foto: UM Gliwice

Polecamy

Witej w doma!...

...to tytuł wystawy fotograficznej, prezentowanej z
okazji 10. rocznicy wizyty apostolskiej Ojca Świętego
Jana Pawła II w Gliwicach.
Wystawa otwarta została 28 maja i czynna będzie do
19 czerwca. Prezentowane są na niej zdjęcia wykonane przez gliwickiego fotografa Antoniego Witwickiego. Oglądać ją można w Centrum Edukacyjnym
im. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 5A – obok katedry, od
poniedziałku do czwartku w godz. 14-19.

/sisp/

informacja własna

Nadia Oleś z Knurowa

ur. 22.05.2009 r., 3950 g, 58 cm

Oliwia Sobczak z Knurowa

Judyta Garczorz z Pilchowic

ur. 27.05.2009 r., 3640 g, 57 cm

Bartosz Kocur z Knurowa

ur. 27.05.2009 r., 2680 g, 52 cm

ur. 28.05.2009 r., 3330 g, 55 cm

Natalia Filarska z Gliwic

Aleksander Karpiński z Knurowa

ur. 29.05.2009 r., 3280 g, 54 cm
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ur. 30.05.2009 r., 3750 g, 56 cm

Paulina Krupanek z Gliwic

ur. 27.05.2009 r., 2600 g, 52 cm

Julia Sicińska z Knurowa

ur. 28.05.2009 r., 2940 g, 52 cm

Krystian Otremba z Knurowa

ur. 30.05.2009 r., 2860 g, 52 cm

ZAPRASZAMY
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rozrywka

Kameralny wstęp był nieśmiałą zapowiedzią multidyscyplinarnego wydarzenia

Gliwice. III Festiwal Halo!gen

Sztuk nawałnica
Zdawać by się mogło, że pogoda pokrzyżuje
plany organizatorom Halo!genu. Nic bardziej
mylnego. Poprzemysłowa przestrzeń Starej
Fabryki Drutu zaroiła się od miłośników sztuki,
którym niestraszne ziąb, ulewa i czarne chmury
Jak było? Z początku kameralnie, ale tylko pozornie.
Na wernisaż malarstwa Julity
Malinowskiej przybyła m.in.:
Renata Caban, zastępca prezydenta Gliwic.
Obrazy Julity Malinowskiej przedstawiają otwarte
przestrzenie, chłodne, jasne,
stonowane o wyrazistych barwach. Ascetyczne niemal tło
przełamują postaci dzieci, zastygłe w ruchu, nagie. Stypendystka Fundacji Pro Artibus
i Miasta Krakowa przyznała,
że gros jej prac to wynik obser wacji podczas podróży

po świecie. Potwierdzeniem
jakości jej wielkoformatowych
prac niech będzie fakt, że
odwiedziła z nimi Knoxville
w Stanach Zjednoczonych,
Bregenz w Austrii, Kijów.
Dopełnieniem całości były
murale zdobiące halę Starej
Fabryki Drutu, w której w
ciągu dwóch dni odbyło się
kilka interesujących seansów
filmowych.
Temperaturę podgrzały
koncerty: L.U.C., Igora Boxxa, f ilar u duetu Skalpel,
święcącego triumfy pod szyldem Ninja Tune oraz Masali

i Tymona, wspieranego przez
The Transistors. Okazją do
scementowania rodzinnych
więzi, z wyprzedzeniem Dnia
Dziecka były rodzinne warsztaty malarstwa wiekoformatowego – DADA.
III edycja Halo!genu odbyła się dzięki zaangażowaniu
Stowarzyszeniea Animatorów
Wszechstronnego Rozwoju
Młodzieży, Stowarzyszenia
Dwunasta Dziesięć, Fundacji
Plantacja Sztuki, Stowarzyszenia Krzyk i Urzędu Miasta
Gliwice.

ROZRYWKA nr 22/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Jolka nr 1
Ok reślenia podano w
przypadkowej kolejności. W
diagramie ujawniono wszystkie „polskie” litery. Litery w
pól z kropką czytane rzędami
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. „Zele”

Tekst i foto: P. Gradek

Marek Zbigniew Lewczuk

• samiec krzyżówki • telefon w kieszeni • łukowate
wygięcie, półkole • drobna
ryba lub rozarium • młody,
Prawidłowe
niedorosły zając lub żbik • uraza do kogoś • płynie przez Międzyrzecze
rozwiązanie rozrywki
• długa, sękata laska • witka do chłosty • potocznie: ręka, dłoń • znakoz nr 20/2009
brzmiało: „Krówka”. mity Brazylijczyk z AC Milan • rozwijające się lub trzeciego świata • …
akacjowa; miododajne, cierniste drzewo • bóg miłości • proces niszczenia
Podwójny bilet
skorupy ziemskiej • mieszkaniec Bilbao i San Sebastian • bosak strażacki
do kina otrzymuje
• ważna w kalendarium • brzemienna kobieta • wiersz, pieśń żałobna •
Agnieszka
sidła, potrzaski na ptaki • mały sportowy samochód wyścigowy • grono
Świerkosz.
Gratulujemy!
przyjaciół, znajomych • gęgają w podwórku • pospolity chwast, komosa
Po odbiór
biała • republika w Ameryce Południowej • rzymski klub Zbigniewa
zapraszamy
Bońka • wstępny plan, projekt • … małżeńskie, nieskalane • „od świętej
do redakcji.
Anki chłodne wieczory i …”
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W tych uratowanych kadrach rzeczywistości odkryć można rzeczy niezwykłe. Wystawa
będzie otwarta do 20 czerwca
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ogłoszenia
Handel i Usługi

MOTORYZACJA

Sprzedam M-3, 49 m2. Tel. 0 662 046 523

20-22/09

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

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

01-odw.

09-51/52/09

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

Polonez Truck, 1.9 Diesel, rok produkcji
1996. Tel. 0 698 761 330

19-25/09

20-21/09

Sprzedam mieszkanie w Knurowie – Redyna wspólnota, ul. Puszkina 3, III piętro,
44 m2, 2 pokoje, kuchnia, nowe okna, co,
ciepła woda, gazu brak, do częściowego
remontu. Cena 120 tys. (do negocjacji).
Tel. 0 516 122 702

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Użytkowy, CHU Planeta, 90 m2, wynajem.
Lokus, tel. 0 793 679 367

01-odw.

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

01-odw.

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

4-23/09

Sprzedam Skodę Felicię Kombi, 1.4 LPG,
rok produkcji 1996. Tel. 0 501 876 796

19-22/09

Firma budowlana świadczy usługi w zakresie: tynkowania, ocieplania, wykańczanie
wnętrz. Tel. 0 600 623 218
19-22/09

20-21/09

21/09

Wszystkie oferty na www.lokus.eu

21/09

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

19-21/09

ODDAM ZA DARMO

Fotografia ślubna. Tel. 0 793 921 782

19-22/09

O d d a m g r u z z r oz b i ó r k i d o m u. Te l.
0 510 939 652

19-22/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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.

ZWIERZĘTA

Kompleksowy remont łazienek, kuchni.
Tel. 0 602 525 087

Oddam psa, owczarka niemieckiego,
4-letniego w dobre ręce, ze względów
rodzinnych. Tel. 032 236 41 53

11-21/09

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

07-51/52/09

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

17-21/09

Usługi remontowe- wykończenia wnętrz,
gwarancja 24 miesiące, krótkie terminy. Tel.
0 791 883 980, 0 791 017 444

21-22/09

Usługi remontowo-budowlane, budowa
domów, ogrodzenia klinkierowe.
Tel. 0 503 046 382

21-22/09

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

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

21/09

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

21/09

4-pokojowe, I piętro, 178.000 zł, Biuro M3.
Tel. 0 603 773 313

21/09

D o w y naj ę c ia k iosk handlow y o p o wierzchni 24 m2, przy ul. Lipowej 8F. Tel.
0 668 491 445, 668 491 443

20-21/09

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe z
balkonem, nie umeblowane, okolice SP 2.
Tel. 0 798 356 401
21/09

Dom wolnostojący w Żernicy i Stanicy,
230.000, M3. Tel. 032 234 24 81, 0 603 773
313
21/09

K. Wielkiego, m-3, 148 tys. Lokus, tel. 0793
679 367
WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68

01–odw.

21/09

19-22/09

21/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie
spoż y wcz ym w Szcz yg ł owic ach. Tel.
0 693 336 442

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

19-25/09

Sprzedam białą suknię ślubną – tanio. Tel.
0 662 123 198

21/09

SPR ZEDAM WÓZEK DZIECIĘCY IMPLAST BOLDER 4, NEW LINE W KOLO R ZE C ZE RWO 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
Młoda kobieta poszukuje pracy. Preferowane przyuczenie do zawodu w charakterze
piekarza-cukiernika. Książeczka zdrowia
aktualna, minimum sanitarne. Okolice Rybnika i Knurowa. Tel. 0 608 831 794

21/09

17-21/09

Koziełka, M-4, 63 m , 172 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

Młody mężczyzna poszukuje pracy. Prawo jazdy kat. C, spawanie EL- M AG TIG – uprawnienia europejskie. Tel.
0 604 655 694
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21/09

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

21/09

Kupię mieszkanie z balkonem, I – II piętro.
tel. 032 236 02 68

21-22/09

17-21/09

Szukam pracy, mam doświadczenie w budownictwie i mechanice, posiadam prawo
jazdy kat. A i B oraz zapał do pracy. Tel.
0 669 347 221
17-21/09

DAM PRACĘ
Marynarzy, M-5, 71 m2, 210 tys. Lokus, tel.
0793 679 367

21/09

Mieszka I, M-4, 54 m2, 145 tys. Lokus, tel.
0793 679 367

21/09

W r ó ż k a , d z w o n i ć p o 1 6 - s t e j . Te l .
0 693 820 567

19-22/09

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

21-24/09

Pawilon piętrowy, 130 m , Witosa - wynajem. Lokus, tel. 0 793 679 367
2

21/09

Sprzedam działkę budowlaną w Krywałdzie, 1100 m2. Tel. 0 698 627 405

20-21/09

Sprzedam działkę budowlaną, nieuzbrojoną w Knurowie. tel. 0 509 627 807

18-21/09

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w
Knurowie, 39,5 m 2 . Tel. 018 333 14 52
(wieczorem)
20-23/09
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KIEROWCY – wymagane prawo jazdy kat.
C+E, badania, kurs na przewóz rzeczy,
doświadczenie. Tel. 0 502 208 973

21/09

Kucharkę – Knurów, now y lokal. Tel.
0 604 193 649
21/09

Potrzebny opiekun/opiekunka do starszej
osoby (mężczyzna), 24 h, (zakwaterowanie zapewnione, 90 m2, c. o. Knurów). Tel.
032 236 90 84, 0049 6251 63611
19-22/09

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

20-25/09

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 0 694 456 072
21-22/09

Technika farmacji z terenu Leszczyn i okolic
przyjmę. Mile widziany emeryt lub rencista.
Tel. 0 888 813 700

19-21/09

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

Informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul . Ogana 5, w terminie od 14.05.2009 r. do
3.06.2009 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres 1
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną położoną
w Knurowie przy ul. Targowej 2 – trzy części działki nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
Przegląd Lokalny Nr 22 (848) 4 czerwca 2009 roku

sport
Knurów

Pełnoletni Bieg Młodości
XVIII Otwarty Bieg Młodości stał w tym roku pod znakiem zapytania ze względu na... pogodę.
Na szczęście organizatorzy zdecydowali – tradycji musi stać się zadość
Wyniki
I klasa – dziewczynki:
1. Joanna Wiaterek Gierałtowice
2. Oliwia Łagoda Knurów MSP 4
3. Ola Kostrzak Gierałtowice
I klasa – chłopcy:
1. Rafał Bąkowski Gierałtowice
2. Dariusz Kastelek Knurów MSP 4
3. Daniel Haluszka Knurów MSP 4
II klasa – dziewczynki:
1. Agata Bajszczak Knurów MSP 4
2. Amelia Chrupek Knurów MSP 7
3. Daria Grychtoł Gierałtowice
II klasa – chłopcy:
1. Kamil Wużek Gierałtowice
2. Daniel Nykiel Knurów MSP 4
3. Adrian Parzych Knurów MSP 4
III klasa – dziewczynki:
1. Tałajkowska Martyna Knurów MSP 4
2. Paulina Kolankowska Knurów MSP 4
3. Katarzyna Matysik Gierałtowice
III klasa – chłopcy:
1. Wojtek Kostelecki Knurów MSP 9
2. Łukasz Bem Knurów MSP4
3. Adrian Socha Gierałtowice
Miłosz Stańczyk Knurów MSP4
IV klasa – dziewczynki:
1. Klaudia Paradysz Knurów MSP 1
2. Magdalena Zatynajko Knurów MSP 1
3. Marta Jabłonka Knurów MSP 4
IV klasa – chłopcy:
1. Wojtek Pyka Knurów MSP 2
2. Dominik Stryharski Knurów MSP 1
3. Michał Nowosielski Knurów MSP 1
V klasa – dziewczynki:
1. Sandra Bojczuk Knurów MSP 9
2. Karolina Botwina Knurów MSP 7
3. Nicole Otremba Knurów MSP 1
V klasa – chłopcy:
1. Grzegorz Strojny Knurów MSP 4
2. Krzysztof Majewski Knurów MSP 4
3. Arek Wuzik Gierałtowice
VI klasa – dziewczynki:
1. Nina Wochnik Gierałtowice
2. Andżelika Jasło Knurów MSP 9
3. Magda Skupień Knurów MSP 9
VI klasa – chłopcy:
1. Łukasz Ligara Knurów MSP 7
2. Karol Sobieraj Gierałtowice
3. Kaczkowski Piotr Gierałtowice
I klasa gimnazjum – dziewczęta:
1. Kinga Haponik Knurów MG 3
I klasa gimnazjum – chłopcy:
1. Adrian Heintze Knurów MG 3
2. Kamil Kręplewski Knurów MG 3
3. Remigiusz Szymik Knurów MG 3
II klasa gimnazjum – dziewczęta:
1. Marzena Kwiatkowska
II klasa gimnazjum – chłopcy:
1. Łukasz Bączkiewicz
2. Dawid Polczyk Knurów MG 3
3. Mateusz Jomczyk Knurów MG 4
III klasa – dziewczęta:
1. Magdalena Kozdroń Knurów MG 1
III klasa gimnazjum – chłopcy:
1. Rafał Zioło Knurów MG 3
2. Mateusz Simlat Knurów MG 4
3. Robert Kwiatkowski Kurów MG 3
Szkoły ponadpodstawowe – chłopcy:
1. Andrzej Kopeć
2. Dawid Wolowński

Przez 18 lat prezes AKB Czesław Nowak doprowadził
na start kilka tysięcy małych biegaczy
W tej sytuacji pogoda nie
miała innego wyboru i musiała skapitulować. Dzieci
nie zniechęcone krążącymi
nad głowami chmurami burzowymi tym razem licznie
p r z ybył y do pa rk u NOT
KWK Szczygłowice. Każda
kategoria wiekowa startowała na określonym dystansie
dostosowanym do ich możliwości. Każdy star tujący
otrzymał poczęstunek, a na
zwycięzców czekały dodatkowo medale i w nagrodę
– piłki, które z pewnością
przydadzą się w zabawach
na boisku i podczas waka-

cyjnego wypoczynku. Jak
zawsze pieczę nad cał ym
przedsięwzięciem miał Czesław Nowak – znany knurowski biegacz, popularyzator sportu. Ci, którym nie
wystarczyła chwila triumfu
na żywo mogli odświeżyć
wspomnienia i przeżyć to
jeszcze raz oglądając reportaż w TVP Info.
Wycz y ny d zieci oklaskiwali dorośli widzowie.
Wśród nich maratończycy,
m.in. prezydent Adam Rams
i e me r y t owa ny dy r ek t or
MSP-3 Jan Kopeć.
Tekst & Foto: Justyna Walo

Najmłodsi rywalizowali w sprincie

Nikt się nie oszczędzał gnając co tchu w płucach do mety

Sponsorzy

Dla Przeglądu
Czesław Nowak,
prezes Amatorskiego Klubu Biegacza:
- Jestem naprawdę
bardzo usatysfakcjonowany przebiegiem
zawodów. Dzieci nigdy
nie zawodzą. A takiej ambicji i werwy jaką
mają te maluchy to powinni się uczyć
dorośli. Są świetni, a jeśli poćwiczą, będą
jeszcze lepsi. W niektórych tkwi ogromny
talent i potencjał. Wierzę, że pójdą tymi
śladami, jakie tu my biegacze wytyczamy.
Jestem przekonany, że jeszcze niejeden raz
będziemy ich oklaskiwać...
Not. bw

Nagrody wręczają wiceprezydent Jan Surówka
i prezes Conterry Jan Kies
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XVIIII Międzynarodowego Biegu Młodości
1. „CONTERRA” Mikołów Prezes Jan Kies
15. Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz
2. „A.I.B.” Knurów Ślączka, Szpura, Dytko
Środowiska „SEPO” Knurów
3. „UPOS SYSTEM” Knurów
16. Kompanijny Ośrodek Szkolenia w Knurowie
4. Bogdan Bochnia Ruda Śląska
17. Dyrekcja KWK Szczygłowice
5. Urząd Miasta Knurów
18. MEGAWAT Gliwice
6. Górnośląska Spółka Ubezpieczeniowa Gliwice 19. Apteka św. Barbary Knurów
7. Starostwo Powiatu Gliwickiego
20. Mała Kwiaciarnia Knurów
8. „SANIT” Gliwice
21. Centrum Kultury Knurów
9. MOSIR Knurów
22. Firma Konsultacyjna EKSPERT Knurów
10. Producent Przyczep WIOLA Gliwice
23. Bar Restauracyjny „GWAREK”
11. Wójt Gminy Gierałtowice
24. ZZG w Polsce KWK Szczygłowice
12. FUCHS OIL CORPORATION
25. Dworek Na Językach Szczygłowice
13. BUD – METALLCO Żernica
26. MICROBUD Szczygłowice
14. Górnośląska Spółka Brokerska Gliwice
Amatorski Klub Biegacza dziękuje wszystkim
uczestnikom XVIII Biegu Młodości

13

sport
drugie miejsca w open i kategorii wiekowej
M-20. Na podium stanęła również Bogusława
Kądzielnik, zajmując trzecie miejsce w K-20
(czas: 48.37).

Biegi

IV LIGA - grupa II

Rocznica urodzin

Świętowali awans

Bieg Herbowy

Piotr Skorupa

Defensywa knurowian, w której występuje m.in.
Paweł Gałach (na drugim planie) została trzy razy
rozmontowana przez najskuteczniejszy atak IV ligi

WYNIKI:

CONCORDIA
– SKAŁKA ŻABNICA

0:3

TABELA PO 28. KOLEJCE:

1. SKAŁKA ŻABNICA

28 72 77:13

2. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW

28 65 72:21

28
3. POLONIA MARKLOWICE
4. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 28
5. GWAREK ORNONTOWICE 28
28
6. ZAPORA PORĄBKA
28
7. GKS II JASTRZĘBIE
28
8. CONCORDIA KNURÓW
28
9. LKS CZANIEC
28
10. GTS BOJSZOWY
Jastrzębie II - Czaniec 0:2
11. REKORD BIELSKO-BIAŁA 28
Zapora – Rymer 6:0
28
Grunwald - Przyszłość 2:3 12. GRUNWALD HALEMBA
28
13. LKS ŁĄKA
Unia - Polonia Ł. 0:1
Rekord - Polonia M. 0:0
28
14. UNIA RACIBÓRZ
Gwarek - Łąka 3:1
28
15. GÓRNIK PSZÓW
Górnik - Bojszowy 2:1
28
16. RYMER RYBNIK
6 czerwca, godz. 17.00: Polonia Łaziska - Concordia
Concordia:
Grześ, Wieliczko, Hanak,
Gałach, Grodoń, Szymura
78’ Bagiński, Salwa,
Sendlewski 60’ Rozumek,
Dura, Oleś 69’ Przesdzing,
Grzegorzyca 74’ Mikulski.

49
48
47
45
40
39
37
32
32
31
31
31
30
1

57:42
55:27
67:51
51:27
41:46
45:54
37:32
41:44
25:41
39:50
37:49
42:53
44:53
10:127

Wygrali… Ligę Mistrzów
Olbrzymi sukces zanotowali na swym koncie mistrzowie Knurowa w
futsalu – TS Vibovit. Nasza drużyna po niezwykle zaciętych bojach
wygrała Ligę Mistrzów – turniej w którym wystąpiło ośmiu mistrzów
miast Górnego Śląska.
TS Vibovit rozpoczął start w turnieju od
porażki 0:3 z Eurotech Gliwice. W kolejnym
występie knurowianie pokonali 3:2 Urząd
Miejski Zabrze (bramki: Dura 2, Bagiński),
by na zakończenie rozgrywek grupowych zremisować z Krisbutem Myszków 2:2 (bramki:
Krzyśka, Dura). Do półfinałów Vibovit awansował z drugiego miejsca i po bramkach Spórny
i Dury pokonał Gospodę 6 Pyskowice 2:1.
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Foto: TS Vibovit

Wyniki:
Grupa A
Urząd Miejski Zabrze – Krisbut Myszków 3:0,
Vibovit Knurów – Eurotech Gliwice 0:3,
Krisbut Myszków – Eurotech Gliwice 2:1,
Urząd Miejski Zabrze – Vibovit Knurów 2:3,
Vibovit Knurów – Krisbut Myszków 2:2,
Urząd Miasta Zabrze – Eurotech Gliwice 1:2.
Grupa B
Wygiełzów Chrzanów – Placmat-Vorstadt
Siemianowice Śl. 1:2, Sebmar Silesia Chorzów – Gospoda 6 Pyskowice 2:2, PlacmatVorstadt Siemianowice Śl.– Gospoda 6 Pyskowice 0:3, Wygiełzów Chrzanów – Sebmar
Silesia Chorzów 1:4, Sebmar Silesia Chorzów
– Placmat-Vorstadt Siemianowice Śl. 4:2,
Gospoda 6 Pyskowice – Wygiełzów Chrzanów 3:0 .
Półfinały
Eurotech Gliwice – Sebmar Silesia Chorzów
2:2, w karnych 3:4
Vibovit Knurów – Gospoda 6 Pyskowice 2:1

Finał był równie zacięty i również zakończył się wygraną knurowian 2:1, którzy po
trafieniach Kijaka i Dury pokonali Sembar
Silesię Chorzów.
TS Vibovit sięgnął po prestiżowe zwycięstwo występując w następującym składzie:
Krzyśka, Kasiński, Kijak, Leszczyński, Bagiński, Flis, Dura, Spórna, Zabłocki.

Tak cieszył się po wygraniu futsalowej,
śląskiej Ligi Mistrzów
kapitan TS Vibovit – Robert Kasiński
Mecz o 3 miejsce
Gospoda 6 Pyskowice – Eurotech Gliwice 5:5,
w karnych 3:2,
Finał
Vibovit Knurów – Sebmar Silesia Chorzów 2:1.

89 rocznica urodzin Jana Pawła II była
okazją do sportowej rywalizacji i uczczenia
pamięci wybitnej osobowości. W krakowskim
biegu urodzinowym Papieża wystąpiło sześciu
knurowian, z których najlepszy czas uzyskał
Czesław Kostrzak. Dystans 13 kilometrów
pokonał w godzinę, minutę i 21 sekund. Ów
czas dał mu 126 miejsce w klasyfikacji open
i 31 pozycję w kategorii M-40. W stolicy Małopolski nasze miasto reprezentowali również
następujący biegacze: - Monika Neudek – czas:
1.07.30 – 230 w open, 9 w kategorii, - Artur
Bieliński – czas: 1.07.31 – 231 w open, 13 w
kategorii, - Dariusz Kołodziejczyk – czas:
1.16.45 – 396 w open, 25 w kategorii, - Zbigniew Kołodziejczyk – czas: 1.21.56 – 454 w
open, 67 w kategorii, - Jerzy Wroński – czas:
1.21.58 – 456 w open, 22 w kategorii.

Elżbieta Lewicka, Adam Danił i Łukasz
Sztuka – to trójka reprezentantów Amatorskiego Klubu Biegacza, która uczestniczyła
w Biegu Herbowym na 10 km w Pawłowiczkach. W tej samej imprezie, z tym że na dystansie 5 km wystąpił Paweł Szkatuła.

Pielgrzymka

Szybka „10”

Strzebiń koło Koszęcina – tam odbyła się
czwarta edycja biegu ulicznego na dystansie
10 km. Na trasie z atestem PZLA bardzo
dobrze pobiegł Piotr Bieliński z Sokoła, uzyskując 36 minut i 3 sekundy. - To „życiówka”
Piotrka, który poważnie zbliżył się do limitu
potrzebnego, by uzyskać drugą klasę sportową – mówi trener, Marek Lewczuk. Dobry
czas wywindował Piotra Bielińskiego na

Po raz siódmy odbyła się biegowa pielgrzymka z Knurowa do Piekar Śląskich. W
biegu, którego celem było dotarcie na pielgrzymkę stanową mężczyzn udział wzięli:
Marian Gruszka, Adam Hasa, Zbigniew Kołodziejczyk, Czesław Kostrzak, Witold Kuć,
Bogdan Leśniowski i Edward Włodarski. – O
godzinie 5.30 proboszcz Andrzej Wieczorek pobłogosławił nas i wyruszyliśmy na trasę, gdzie
towarzyszył nam chłód i deszcz – mówi Marian
Gruszka, organizator z Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej przy parafii świętych Cyryla
i Metodego w Knurowie. – Mimo złych warunków atmosferycznych, na piekarskie wzgórze
dotarliśmy o godzinie 8.35. Przemoczeni, ale
szczęśliwi. Każdy ze swoimi osobistymi intencjami.
PiSk

Gry i zabawy

Z okazji Dnia Dziecka
Z sześciu konkurencji
składał się program gier i
zabaw dla uczniów szkół
podstawowych, którzy
przystąpili do rywalizacji
w szczególnym dla siebie
dniu – Dniu Dziecka.
Na „Orliku” przygotowano
tor przeszkód, a ponadto milusińscy zdobywali punkty za kozłowanie i podbijanie piłki, rzuty do
kosza i do celu oraz skakanie na
skakance. Ten swoisty wielobój
wygrała Karina Dyndał – 46 pkt,
wyprzedzając Magdalenę Matonię – 40 pkt i Marzenę Adamską
– 36 pkt.
Dzień Dziecka na sportowo
spędzili również (w kolejności
alfabetycznej): Aleksandra Bańbor, Dagmara Dyndał, Sandra
Kucab, Tomek Malczyk, Arkadiusz Mirowski, Daniel Pacek,
Jonatan Pacek, Sandra Starząska,
Karolina Śmieja i Aleksandra
Żuchowska.
PiSk

Foto: MOSiR Knurów

Skałka okazała się dla
knurowian niezwykle trudnym rywalem. Jesienią podopieczni Wojciecha Kempy
pr z eg r a l i w m alow n iczej
Węgierskiej Górce 0:5, a w
rewanżu, w sobotę dotrzymywali kroku przeciwnikom
do ostatniej minuty pierwszej
połowy. Właśnie bramka „do
szat ni” dała góralom prowadzenie, które po zmianie
st ron zdo łal i dw u k rot n ie
podwyższyć.
W ten sposób przerwana
została seria Concordii, która
nie doznała porażki w trzech
wcześniejszych meczach.
Na dwie kolejki przed
zakończeniem sezonu wiadomo już, że knurowianie
maksymalnie mogą wspiąć
się na siódme miejsce, a w
najgorszym przypadku zakończą rozgrywki na pozycji
dziewiątej. Jak na beniaminka, może być.

foto: Piotr Skorupa

Stadion Miejski
w Knurowie okazał
się miejscem, gdzie
piłkarze Skałki
Żabnica postawili
kropkę nad „i”
uzyskując zasłużony
awans do III ligi.

Za tydzień
Relacje z imprez sportowych przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
z okazji Dnia Dziecka.
Zapraszamy do lektury.
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sport
Grand Prix w Skacie Sportowym o Puchar Prezydenta Knurowa

Tragikomedia trwa
Przed tygodniem pisaliśmy o tym, że zespół nie
pojechał na mecz z MKS–em
Zaborze. Dzisiaj przychodzi
nam poinfor mować o kolejnym dziwnym zjawisku,
jakim jest napastnik występujący w roli bram karza.
Do takiej sytuacji doszło w
Olimpie nie po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy też
napastnik nie potrafił uchronić drużyny przed porażką.
Porażką wysoką , bo 1:6 z
Naprzodem Żernica.
Rolę bramkarza zdecydował się odegrać w tym meczu
Wojciech Rozumek. Trudno
określić, kto tak zdecydował,
bowiem Olimp wciąż nie ma
trenera... Decyzja wydaje się
jednak dziwna biorąc pod
uwagę fakt, iż Wojciech Rozumek w rundzie wiosennej
jest najskuteczniejszym zawodnikiem szczygłowickiej
dr użyny. Jego dorobek to
pięć bramek i z pewnością
jego umiejętności przydałyby się w ataku. Niestety
w meczu z Naprzodem nie
dane mu było strzelić gola,

natomiast sześć razy musiał
w ycią gać piłkę z własnej
„sieci”.
Tak oto trwa tragikomedia. Pocieszeniem może być
informacja, że do końca se-

WYNIKI:

OLIMP SZCZYGŁOWICE
- NAPRZÓD ŻERNICA

1:6

Bramka dla Olimpu:
Zakrzewski.
Olimp:
W. Rozumek, Kusiak,
Głasek, Lewandowski,
Dziuba, Boryga,
Radojewski, Mastyj,
Skorupski, Modrzyński,
Zakrzewski.
Społem - Gwiazda 0:2
Sokół – Zaborze 1:3
Start – Fortuna 0:3
Czarni – Zamkowiec 1:0
Sośnica – Orzeł 3:4
Rachowice – Młodość 4:1
Wilki – Piast 0:0

zonu pozostały już tylko trzy
kolejki. Co będzie później?
Należy mieć nadzieję, że nastanie normalność. Tak, jak
było na początku istnienia
Olimpu.

Piotr Skorupa

TABELA PO 27. KOLEJCE:
1. FORTUNA GLIWICE

27

62 60:22

2. MKS ZABORZE

27

61 64:25

3. WILKI WILCZA

27

49 61:32

4. ORZEŁ STANICA

27

48 66:49

5. KS 94 RACHOWICE

27

46 56:38

6. NAPRZÓD ŻERNICA

27

43 53:37

7. ZAMKOWIEC TOSZEK

27

40 52:38

8. GWIAZDA CHUDÓW

27

40 46:40

9. SPOŁEM ZABRZE

27

40 55:60

10. PIAST PAWŁÓW

27

35 34:46

11. SOŚNICA GLIWICE

27

35 47:53

12. MŁODOŚĆ RUDNO

27

13. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE

27

27 38:56

14. CZARNI PYSKOWICE

27

15 57:72

15. OLIMP SZCZYGŁOWICE

27

13 30:72

16. START KLESZCZÓW

27

10 18:83

Oprac. PiSk

Pływanie

Debiut
– marzenie
Emilii

To był debiut marzenie.
Emilia Brachaczek w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski 10-latków wywalczyła aż trzy medale, poprawiając przy okazji swe rekordy życiowe. Zawodniczka

31 43:57

6 czerwca, godz. 18.00: Naprzód – Sokół, Piast – Olimp,
Gwiazda – Rachowice, 7 czerwca, godz. 18.00: Orzeł – Wilki.

Emilia Brachaczek

Koszykarze zapraszają

Za tydzień

Festyn pod koszem

Knurowskie Towarzystwo Koszykówki zaprasza na Festyn
Rodzinny „Zamieszani 2009”. Impreza odbędzie się w sobotę,
6 czerwca, na boisku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2. W
programie gry i zabawy koszykarskie oraz turniej streetballu
dla uczniów klas IV-VI. Początek o godz. 11.
/bw/

Zrelacjonujemy turnieje koszykówki, w których brali udział uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych.
Zapraszamy do lektury.

Wyciskanie sztangi

Udany sprawdzian
tościowe wyniki w czasie
Otwartych Mistrzostw Chorzowa szkół gimnazjalnych.
Szkoleniowiec – Eugeniusz

Foto: Archieum UKS EUGEN

Przygotowując się do startu w Mistrzostwach Śląska,
kilku reprezentantów UKS
Eugen Knurów osiągnęło war-

110 kg dało Tomaszowi Czarkowskiemu miejsce na najwyższym
stopniu podium
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TKKF Szczygłowice znakomicie czuła się w rywalizacji
na basenie katowickiego Pałacu Młodzieży, gdzie spotkały
się młode pływackie talenty z
województwa śląskiego.
Emilia Brachaczek wywalczyła srebrne medale na
dystansie 100 metrów stylem
dowolnym i stylem motylkowym oraz trzecie miejsce na
koronnym dystansie - 50 metrów stylem dowolnym.

PiSk

Mehlich określił ów sprawdzian, jako udany.
Do Chorzowa pojechali
zawodnicy Eugena, którzy na
co dzień są uczniami Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie. Patrycja Małkowska
wygrała kategorię dziewcząt z
wynikiem 42,5 kg. Po zwycięstwo sięgnął również Tomasz
Czarkowski, wyciskając w
kategorii +67,5 kg sztangę
ważącą 110 kg. Na drugim
miejscu zawody zakończył
Łukasz Przybył (77,5 kg w kategorii do 67,5 kg), natomiast
Wojciech Widuch (najmłodszy
knurowianin) wycisnął 52,5
kg startując w kategorii do 60
kg i zajął szóste miejsce.
PiSk

Zwycięstwo Luberty

Foto: MOSiR

W czasie meczów z udziałem Olimpu Szczygłowice coraz
częściej dochodzi do niecodziennych sytuacji, które obnażają
słabość organizacyjną i sportową tej drużyny oraz całego
klubu.

W maju zakończył się pierwszy
tegoroczny cykl turniejów Grand
Prix w Skacie Sportowym o Puchar
Prezydenta Knurowa. Zawodnicy
rozegrali 21 turniejów, po których
klasyfikacja najlepszej „10” przedstawia się następująco:
1. Piotr Luberta
– 29.036 pkt
2. Janusz Nowak
– 26.465 pkt
3. Konrad Sobieraj
– 26.178 pkt
4. Czesław Antończyk – 26.124 pkt
5. Henryk Brola
– 25.435 pkt
6. Łukasz Gorzowski – 25.272 pkt
7. Adam Dudziński
– 24.590 pkt
8. Henryk Jaskuła
– 24.085 pkt
9. Alfred Wagner
– 23.712 pkt
10. Wiesław Mentel
– 23.589 pkt

Foto: archiwum prywatne

KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE

EFS

reaktywacja

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 18. turnieju:

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

Henryk Brola
Jacek Zacher
Zdzisław Mral
Jerzy Niewiadomski
Ryszard Malka
Ginter Fabian
Alojzy Kopiec
Jerzy Makselon
Wojciech Napierała
Mieczysław Polok
Jacek Giller

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

2.521 pkt
2.152 pkt
2.212 pkt
2.098 pkt
1.982 pkt
1.876 pkt
1.835 pkt
1.831 pkt
1.762 pkt
1.748 pkt
1.696 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Michał Szczecina
(Nieborowice)
26.533 pkt
2. Bogumił Wolny
(Knurów)
26.243 pkt
3. Jacek Zacher
(Knurów)
25.620 pkt
4. Stefan Dylus
(Gliwice)
25.499 pkt
5. Wojciech Napierała
(Knurów)
25.286 pkt
6. Mieczysław Polok
(Przyszowice)
24.582 pkt
7. Ryszard Nosiadek
(Knurów)
24.241 pkt
8.
Jerzy Makselon
(Przyszowice)
24.111 pkt
9.
Alojzy Kopiec
(Przyszowice)
24.019 pkt
10. Edward Nowak
(Gliwice)
23.758 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 9 czerwca o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
informacja

  

HARMONOGRAM
planowanych godzin pracy animatora

„Moje Boisko ORLIK 2012”
na najbliższe dni

8.06.2009

14.30-18.30

piłka nożna, koszykówka

9.06.2009

13.00-17.00

gry i zabawy, siatkówka

10.06.2009 15.30-18.30

piłka nożna, piłka ręczna

13.06.2009

turnieje gier zespołowych

8.00-17.00

informacja

Trzeci turniej eliminacyjny
turnieju Orlik Cup wygrała
drużyna EFS – były mistrz
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej.
Wyniki:
Mistral – Real 7:1 (6:0)
EFS – Derby 6:0 (3:0)
Mistral – EFS 2:6 (1:3)
Derby – Real 6:2 (4:1)
Mistral – Derby 7:1 (3:0)
EFS – Real 8:1 (4:0)

PiSk

1.
2.
3.
4.

EFS
MISTRAL
DERBY
REAL

3
3
3
3

9
6
3
0

20:3
16:8
7:15
4:21
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Knurów. Dzień Dziecka - najważniejsza jest pogoda ducha

Mimo kapryszącej aury, na skwerze przy ul. Ogana
w Knurowie w niedzielne popołudnie pojawiło się
mnóstwo rodzin z dziećmi, gdyż to właśnie zbliżający się
Dzień Dziecka był powodem zorganizowanego tam festynu
Podziękowania

Organizatorzy dziękują firmom i
osobom, które wsparły przygotowania imprezy. Podziękowania
otrzymują: SKOK Powszechna,
SKOK Kopernik, Adam Kaczmarek, sklep Grall, Pokora, Karwat,
Cyprys, Śmieja, sklep AGD przy
ul. Niepodległości, sklepy spożywcze, kiosk przy ul. Ogrodowej, sklep spożywczy z ul. Sienkiewicza, piekarnie „Na Rogu”
i Klimek, restauracja Barbórka,
Baron, Lewiatan, Delikatesy,
sklep z art. gosp. Domowego,
Laluna, Grecka, kierownictwo
targowiska, Violetta Motyka.

Sporą publiczność zgromadziły efektowne popisy rowerzystów
Takie święto zdarza się raz do
roku. Najmłodszym wybacza się wtedy góry spożytej czekolady, zabawę
od rana do nocy i słodkie nicnierobienie. Dzień Dziecka, który w Polsce
przypada na 1 czerwca, został dzięki
organizatorom niedzielnego festynu przedłużony. Imprezę otworzył
kolorowy korowód, który wyruszył
sprzed Urzędu Miasta. Już w chwilę potem w parku przy ul. Ogana

dzieciaki szalały na czym tylko się
dało. A wybór był spory: dmuchane zjeżdżalnie, mniejsze i większe
trampoliny, kolejki, samochodziki,
quady. Do tego popcorn, cukrowa
wata i wiele słodkości. Te ostatnie
najmłodszym rozdawał clown ze
swoimi pomocnicami. Dzieci mogły
wziąć także udział w konkursach,
organizowanych przez dwie urocze
prowadzące – Magdalenę i Tatianę.

Okazało się, iż młodzi knurowianie
bardzo dobrze ćwiczą i wiedzą jak się
zdrowo odżywiać - zatem nic, tylko
brać z nich przykład.
Festyn uświetniły także występy
zespołów wokalnych i tanecznych.
Usłyszeć można było m.in. „Co Wy
Na To” oraz „Music Joy”, zobaczyć
popisy taneczne zespołów działających przy Centrum Kultury w
Knurowie, jak choćby „Marzenie I”,

„MagneSss…”, który wystąpił wraz
z „Extream”, „Dynamit”, „Marzenie
II”, zespół tańca Break Dance, „Hipnoterię” czy występ „Majoretek”.
Słońce, które nieśmiało świeciło na początku, niestety w trakcie
imprezy schowało za chmurami i z
nieba zaczął lecieć deszcz. Mimo to
uczestnicy festynu nie zniechęcili się
i zagrzewali brawami występujących
artystów, a także siebie.
Tekst & Foto: Monika Pięciak

Czytelnicy piszą wierszem

Odbierzmy dzieciom łzy
Szczęściem mym byłoby,
Doczekać radości.
Gdy wszystkim dzieciom na zawsze
Na ustach uśmiech zagości.
Aby tak Bóg sprawić raczył, żeby już
nigdy nikt u dziecka łez smutku
nie zobaczył. A jeśli jakaś łza
zagości - niech będzie łzą radości.

Foto: Arch. MSP-7

Nie brakowało chętnych, by kusić los na szczęście

Na scenie grano, śpiewano i tańczono

Zwróć uwagę, gdy dziecko zapłacze
I nie mów, że obce!
Bo przecież wszystkie dzieci
Pod niebem są nasze.

Knurów. Rodzinny festyn w Miejskim Przedszkolu nr 7

Radość jak z armaty

Dostrzegaj nie tylko te starsze,
Chodzące do szkoły.
Ale też te małe, bezradne,
Nieuskrzydlone anioły.

Przedszkolna „Siódemka” zorganizowała
rodzinny festyn. Gości było co niemiara
Przedszkolne podwórko udekorowano balonami i chorągiewkami. Tuż po godz. 15.30
rozbrzmiała muzyka. Dyrektor placówki – Grażyna Misztalewska powitała gości, rodziców,
dzieci oraz podziękowała za zaangażowanie w zorganizowanie imprezy. Warto dodać, że
mamy przedszkolaków upiekły pyszne ciasta, tatusiowie obsługiwali grill. Na potrzeby
imprezy rodzice wypożyczyli ławy i stoły. Maskotka śląskiej policji, Sznupek nie odpuścił i
postanowił sprawdzić wśród maluchów znajomość ruchu drogowego i ogólnych zasad bezpieczeństwa. Dzieciaki nie odstępowały maskotki na krok, pozując z nią do pamiątkowych
zdjęć. Nie lada atrakcją była wizyta Muszkieterów. Na przedszkolnym podwórku pojawili
się w pełnym oporządzeniu, z armatą. Salwy radości, wybuchy śmiechu – tego dostarczyły
zabawy integracyjne, sportowe i zręcznościowe, malowanie twarzy, loterie fantowe, a przede wszystkim dmuchany zamek, do którego ustawiła się imponujących rozmiarów kolejka.
W rolę prowadzących imprezę wcieliły się panie z przedszkolnej „Siódemki” – Violetta
Jaworska i Regina Powiecka.
/-/

Niech starsze serca
Miłości dzieciom nie skąpią.
One się odwzajemnią,
Gdy nas we wszystkim zastąpią.
Niech się Twym sercem
Dziecko bogaci.
Ono Ci także sercem odpłaci.
Dzieci umieją kochać szczerze,
Trzeba uczyć ich w tej wierze.
Aby ducha nie traciły.
Aby zawsze ufne były.
Tadeusz Golonka

