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aktualności
Knurów

Knurów

Knurów

Kolejny raz kolekcjonerzy złomu
wpadli na pomysł szybkiego wzbogacenia się kosztem PKP na linii przebiegającej przez Knurów. 13 maja
około północy nieznani sprawcy na
szlaku kolejowym Zabrze – Leszczyny ukradli szyny i inne akcesoria
torowe. Złodzieje wzbogacili się o
złom wartości 4920 złotych.

12 maja około godz. 21.30 z ul.
Batorego został skradziony Mercedes Benz. Wartość samochodu
oszacowano na 24 tys. zł.

Nieznany sprawca na aukcji
internetowej oszukał 25-letniego
mieszkańca Knurowa, pobierając
215 zł w zamian za sprzedaż telefonu
komórkowego marki Nokia N73 i do
dnia dzisiejszego nie wywiązał się z
umowy. Dochodzenie w tej sprawie
wszczęto w Komisariacie Policji w
Knurowie.

Gorąca linia Skradziony
Mercedes

Justyna Walo

Konkursy

Śpiewają i wygrywają Potrącenie
Knurów

Najmłodsi knurowscy wokaliści prezentują swoje talenty w rozmaitych
konkursach. W IV Regionalnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Zabrzu I
miejsce zdobyła Marta Kozak z Miejskiego Gimnazjum nr 4, zaś IV miejsce
wśród duetów wokalnych zajęli Julia Lisoń i Michał Szymański z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 4. W konkursie wzięły udział także zespoły Tęcza i
OK z knurowskiego Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Młode talenty
do występu przygotowała Beata Mazurek. Koncert laureatów odbył się w
poniedziałek, 18 maja.
Młodzi knurowianie odnieśli również sukcesy w XI Wojewódzkich
Prezentacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży w Gliwicach. Wszystkie
osoby zgłoszone do konkursu znalazły się w drugim, finałowym etapie. Sonia
Biedrowska (MOPP) zajęła II miejsce, Julia Lisoń (MSP 4) III, zaś Michał
Szymański (MSP 4) – uzyskał wyróżnienie. W konkursie brały udział także
Marta i Aleksandra Maziarz (MG 4).
MiNa

Chudów

W niedzielę chudowski
zamek opanowali
komandosi. O tym, co
potrafią, przekonywali
wielotysięczną
publiczność żołnierze
jednostki do zadań
specjalnych. Każdy
mógł spróbować
też własnych sił, na
przykład
w paintballu

średniowieczną maszynę oblężniczą.
W trakcie imprezy można było
obejrzeć sprzęt skoczków spadochronowych oraz spróbować swoich
sił w paintballu. Nie zabrakło też
współczesnych pojazdów opancerzonych i broni.

/bw/

Foto: Arch. SISP

Efektowy pokaz sprzętu bojowego był dziełem Grupy Śląsk. Podziwiano spadochroniarzy i sprawność
katowickich strzelców. Tłumnie
oblegano trebusz - zrekonstruowaną

Foto: Arch. PL

Komandosi zdobyli zamek

18–latka, która przechodziła
przez ulicę Wilsona 14 maja około
godz. 13.30, została potrącona przez
autobus marki Ikarus. Dziewczyna
doznała obrażeń ciała.
Justyna Walo

Przyszowice

Trojok Śląski

Chór Słowik zaprasza na festyn
Trojok Śląski. Impreza odbędzie
się w sobotę, 30 maja, na dziedzińcu przyszowskiego zamku. W
programie występy m.in. orkiestry
dętej KWK Makoszowy, chórów
g m i ny Gierał towice, zespołów
muzycznych i Ślązaka Roku’98,
K rz ysz tofa Zaremby. W f i nale
imprez y Śląsk ie K limat y - zaśpiewa Książę Lipin i Przyjaciele.
Początek imprezy o godz. 16.30.
Polecamy.
/bw/

Nie zapomnij

Kosmosu
21.V – Światowy Dzień
ierząt
22.V – Dzień Prawa Zw
ień Pa rkó w
24.V – Eu rop ejs ki Dz
ych
ow
Narod
wy Dzień
25.V – Międzynarodo
Dzieci Zaginionych
Dzień Ciepłownika
Dzień Mleka
26.V – Dzień Matki
27.V – Dzień Samorządu
Ter ytorialnego

Wilcza. II Metropolitarne Święto Rodziny

W krzyżu nauka

Stary metalowy krzyż, wieńczący niegdyś
wieżę zabytkowego kościoła w Wilczy,
znalazł nowe godne miejsce. Poświęcony
zostanie 25 maja, podczas obchodów
II Metropolitarnego Święta Rodziny
Ponadmetrowy krzyż stanął na postumencie i
granitowym cokole na skraju drogi prowadzącej do
wioski, w miejscu, gdzie kiedyś stał krzyż drewniany. Na cokole umieszczono napis: „Boże błogosław
rodzinom”.
Metalowy krzyż zdjęto z kościelnej wieży podczas renowacji drewnianego kościółka. Zastąpił go
nowy, wiernie odwzorowany.
O ochronę starego krzyża zadbał Marian Sadecki, wiceprezes Zarządu i członek Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich parafii św. Mikołaja
w Wilczy.
Poświęcenie krzyża odbędzie się 25 maja o
godz. 16.00. Po uroczystości odprawiona zostanie
msza św. dziękczynna w intencji rodzin parafii i
ofiarodawców.

/pg/, /sisp/



Justyna Walo

Po prawo jazdy
– do Rybnika

WORD znika
z Gliwic

Na nic zdały się protesty kursantów i pracowników ośrodków
szkolenia kierowców – Wojewódzk i Ośrodek Ruchu D rogowego
likwiduje swój Oddział Terenowy
w Gliwicach. Jeszcze w ubiegłym
tygodniu wydawało się, że choć
przeprowadzka do nowego obiektu
w Rybniku jest nieunikniona, to
jednak gliwicki WORD zostanie
jedynie zawieszony. Tymczasem
we w torek po poł udniu Zarząd
Województwa Śląskiego podjął decyzję o likwidacji oddziału WORD
w Gliwicach. Według informacji
uzyskanych w Biurze Prasowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wobec długu
zaciągniętego na budowę obiektu
w Rybniku, utrzymanie siedmiu
ośrodków WORD byłoby zbyt dużym obciążeniem i spowodowałoby
załamanie płynności finansowej
przedsiębiorstwa. Gliwicki oddział
jako jedyny nie dysponuje własną
placówką , więc to on zost anie
zlikwidowany. Zatem od 20 lipca
najbliższe dla knurowian miejsce
egzaminu na prawo jazdy to Rybnik.
MiNa

Knurów

W łaźni na
haku...

...wiszą zazwyczaj rzeczy osobiste pracowników. 13 maja około
godz. 6.40 z takiego właśnie haka w
jednym z knurowskich zakładów pracy nieznany sprawca skradł portfel z
dokumentami osobistymi i gotówką
w kwocie 100 złotych.

Głuchy
telefon

oprac. /pg/

Gierałtowice

Włamanie
do domu

Właściciele domku jednorodzinnego znajdującego się przy ulicy
Mickiewicza z pewnością nie byli zachwyceni, kiedy 14 maja okazało się,
że ktoś włamał się na ich posesję. Z
domu zniknęły: pieniądze, biżuteria
oraz sprzęt rtv. W sumie właścicieli
okradziono na kwotę około 2200
złotych.

Justyna Walo

Knurów

I po
rowerze...

Chwila nieuwagi w sklepie przy
ulicy Niepodległości kosztowała
właściciela jednośladu kilkaset złotych. 13 maja około godz. 9.50 nieznany sprawca ukradł przy sklepie
rower górski o wartości 700 złotych.
Justyna Walo

Pilchowice

Drogi parapet

Na 350 zł oszacowano szkody poczynione przez nieznanego sprawcę
w przedszkolu przy ul. Świerczewskiego. 11 maja około godz. 16.00
nieznana do tej pory osoba uszkodziła parapet okienny w budynku
placówki.
Justyna Walo

www.drogiwpolsce.pl

Justyna Walo

Gierałtowice

Kółek nigdy
za wiele

Tytułowego zdania musiał być
złodziej, który 14 maja około godz.
22.00 postanowił zaopatrzyć się w
koła samochodowe cudzym kosztem. Zaparkowane przy ulicy Karola
Miarki Fiat i Opel kusiły równie
mocno. Ostatecznie, w myśl zasady
„od przybytku głowa nie boli”, złodziej ukradł zarówno dwa komplety
kół do Fiata, jak i dwa koła z Opla.
Wartość skradzionych akcesoriów
sięga 800 złotych.

Justyna Walo

www.drogiwpolsce.pl jest stroną,
na której to kierowcy tworzą własną
mapę z informacjami o utrudnieniach
na drogach czy placach budowy. Zaznaczają także niebezpieczne miejsca, lokalizację radarów, fotoradarów
i punktów kontroli policyjnej, oceniają
przydrożne bary i restauracje. Strona
posiada także przekaz z 250 kamer
pokazujących sytuację na drogach.
Znajduje się tu także galeria, forum
i wiele innych ciekawych i ważnych
dla kierowców informacji, które z
pewnością ułatwią poruszanie się po
polskich drogach.
5ak
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Śląsk
Zgłoszenia nieprawidłowości w oznakowaniu dróg

Knurów. Zuchwałe oszustwo

Jeśli znak da ci Fałszywa inkasentka
się we znak... okradła starszą panią
Foto: Bogusław Wilk

...zawiadom Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Katowicach. Został
uruchomiony specjalny telefon interwencyjny,
pod którym można zgłaszać nieprawidłowości
w oznakowaniu śląskich dróg, zagrażające
bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego

Metody są różne - „na wnuczka”, na „pracownika
gazowni”, „pomoc potrzebującym”. Skutek ten sam:
strata pieniędzy. W ubiegłym tygodniu przekonała się
o tym mieszkanka Knurowa
W piątek, 15 maja, około godz. 15.30 do mieszkania 82-letniej knurowianki przy ul. Koziełka ktoś zapukał. Po otwarciu drzwi stojąca u progu pani podała
się za pracownicę działu administracji. Powiedziała
lokatorce, że pobiera zaliczki na poczet wymiany
okien. Knurowianka uwierzyła na słowo i chwilę
później gorzko tego żałowała. „Inkasentka” pobrała

Taki znak
w tym
miejscu
może co
najwyżej
wzbudzić
uśmiech...
Zgłaszane interwencje przyjmowane są przez służbę dyżurną WCZK
pod numerem 032 20 77 163. Po
zarejestrowaniu, karty zgłoszenia
nieprawidłowości przesyłane są (w
formie elektronicznej) do zarządcy
drogi. Ten z kolei zobowiązany jest do
merytorycznego rozpatrzenia sprawy.
W przypadku dróg powiatowych i
gminnych karty trafiają do administratorów dróg za pośrednictwem
odpowiednich powiatowych centrów
zarządzania kryzysowego.

Justyna Walo

Policja radzi

Oszuści są bezwzględni. Domokrążcy podający się na przykład za pracowników administracji, gazowni, czy innej instytucji, żerują zwłaszcza na osobach starszych bądź samotnych. Tylko
zdwojona ostrożność pozwoli uniknąć losu wielu poszkodowanych, bo podstępnie okradzionych.
Nie daj się zwieść, nie pozwól się oszukać!

Pamiętaj...

Warto przyjrzeć się okolicznym
drogom. Kierowcy z rękawa mogą sypać przykładami oznakowania, które
– ich zdaniem – jest nieadekwatne do
sytuacji. Niewłaściwie usytuowane
znaki nieraz zaskakują, czasem irytują, niekiedy tylko śmieszą. Gorzej,
gdy nieprawidłowości stają się bezpośrednim zagrożeniem dla uczestników
ruchu. Wówczas jak najbardziej byłoby
szybkie wskazanie problemu komu
trzeba. Telefon Centrum Zarządzania
Kryzysowego będzie więc jak znalazł...

• będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
• nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer
i zapytaj;
• jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, np. banku, administracji, elektrowni
czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy był on do Was kierowany; jeśli nie masz telefonu, poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok;
• jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu;
najlepiej, żeby towarzyszyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi lub ktoś z rodziny;
• nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi
żadnych umów; każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub
za pośrednictwem poczty;
• nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom które telefonicznie podają się za
członków Waszej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące;
• mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym;
• nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach
życiowych czy członkach rodziny.

UW, oprac. bw

Źródło: Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Foto: www.d.wiadomosci24.pl

Źle, gdy złe, gorzej, gdy wcale
Złe oznakowanie to nie wszystko.
Zdarzyć się może, że nie ma go
wcale, choć być powinno. Tak jak
w Bielsku-Białej, gdzie poniedziałkowej nocy z ulic znikło osiem znaków drogowych. Z newralgicznych
miejsc ubyły m.in. zakaz wyjazdu,
zakaz zatrzymywania się i postoju,
przejście dla pieszych i „stop”, czyli
znaki drogowe regulujące zasady
bezpiecznego zachowania się na
drodze. Jak się okazało, wszystkie
zostały... skradzione. Połaszczyło
się na nie dwóch 19-latków. Młodzi
sprawcy mogą spędzić w więzieniu
nawet 5 lat.
− K radzież mog ł a spowodować
znaczne utrudnienia w ruchu i w
konsekwencji doprowadzić do tragedii – ostrzegają funkcjonariusze
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach.

od niej 600 zł. Jak się szybko wyjaśniło, pieniądze nie
trafiły na konto administracji (bo ta oczywiście nie
miała z tym absolutnie nic wspólnego), ale do kieszeni
obrotnej oszustki.
Poszukiwaniem przestępczyni zajmuje się knurowska Policja.

reklama

..ten na pewno zdezorientuje
i zirytuje

podziękowania

Serdeczne podziękowania
za okazane wsparcie
i pomoc w trudnych chwilach
oraz za udział w uroczystościach pogrzebowych
Ś.P. Krystyny

Gorzawskiej

składa Mąż i Synowie z Rodzinami
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Knurów. Nabór do Straży Pożarnej

Tłumy chętnych do sikawki
Chętnych do pracy w straży
pożarnej nie brakuje. Tym razem
na nabór organizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Gliwicach zgłosiło się ich
wyjątkowo dużo – do testów zostało
zakwalifikowanych aż 175 osób. W
Knurowie musieli przejść próbę wydolnościową (tzw. test harwardzki) i
egzamin sprawnościowy – biegi na
krótki i długi dystans (50 i 1000 m)
oraz podciąganie na drążku. – Tak
dużego zainteresowania naborem
chyba jeszcze nie było – komentuje
st. kpt. Wojciech Gąsior, dowódca
knurowskiej JRG. – Może częściowo
jest to efekt tego, że znikł problem
nieuregulowanego stosunku do służby wojskowej, który wcześniej był dla
niektórych przeszkodą w staraniach
o przyjęcie. Poza tym wszystkich
dotyka recesja, ludzie szukają pracy,
gdzie się da. Ale do tego zawodu trzeba się rzeczywiście nadawać.
Ciekawostką jest, że wśród kandydatów do tego męskiego, bądź
co bądź, zawodu znalazła się jedna
przedstawicielka płci pięknej.
– Zawsze mnie interesowała taka
praca – tłumaczy Katarzyna Przydatek. – To zawód prestiżowy, społecznie szanowany, pożyteczny. Poza tym

foto: Mirella Napolska

Przez cztery dni ubiegłego tygodnia, od poniedziałku do czwartku,
w knurowskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej odbywały się testy sprawnościowe dla kandydatów na
strażaków

W środku nocy 17-latka, mieszkanka powiatu
gliwickiego, na internetowym forum zakomunikowała
zamiar popełnienia samobójstwa

Czat o śmierci

W ubiegłą środę, około 1.00 w nocy, dyżurny gliwickiej policji otrzy-

mał informację, że do komendy
Policji... w Łodzi zgłosił się mężczyzna, który na czacie rozmawiał
z dziewczyną z okolic Gliwic. Na
zakończenie rozmowy internautka
oświadczyła, że ma zamiar popełnić samobójstwo.
Policjanci z Gliwic natychmiast
rozpoczęli ustalanie jej personaliów.
Na podstawie loginu z komunikatora już po godzinie ustalili dane na-

stolatki. Do miejsca jej zamieszkania wysłano partol. Jak się okazało,
dziewczyna rzeczywiście połknęła
większą ilość środków przeciwbólowych. Na szczęście dawka nie
zagrażała jej życiu. Po przebadaniu w szpitalu została przekazana
rodzicom.

KWP, bw

Knurów

Tydzień z promilami
Pijani kierowcy, piesi, a nawet gimnazjalista wpisali się
do raportu interwencji strażników miejskich w ubiegłym
tygodniu
Kandydaci przeszli test harwardzki i egzamin sprawnościowy
każda akcja jest inna. I pracują w
Testy to tylko początek trudnej
tym zawodzie naprawdę fajni ludzie drogi do zawodu strażaka. Najlepsi
– dodaje pani Katarzyna, która ma zostaną skierowani na badania psyjuż duże pojęcie o pracy strażaka, bo chologiczne, a następnie na komisję
od dawna jest członkinią Ochotniczej lekarską, gdzie przejdą kompleksowe,
Straży Pożarnej (dawniej w OSP w specjalistyczne badania. Każdy nowy
Gierałtowicach, ostatnio w Bytomiu, strażak musi przejść w pracy trzyletni
Suchej Górze i Toszku). – To zawód okres próbny, który zweryfikuje, czy
nie tylko dla mężczyzn. W bytomskiej rzeczywiście nadaje się do zawodu.
jednostce oprócz mnie są jeszcze trzy Wiadomo, że kilka osób spośród nowodziewczyny, normalnie uczestniczy- przyjętych trafi do JRG w Knurowie.
MiNa
my w akcjach, bez żadnych ulg.

W ubiegłą środę po południu Straż
Miejska inter weniowała na terenie
gimnazjalnej „Dwójki” wezwana ze
względu na przebywającego tam ucznia
po spożyciu alkoholu. Nastolatek trafił
do Komisariatu Policji.
Do aresztu w Gliwicach został przewieziony kierowca Forda. Patrol policjantów i strażników zatrzymał pojazd na al.
Piastów. Jak się okazało, kierujący był
pod wpływem alkoholu (0,74 mg/l).
Znacznie bardziej zamroczona alkoholem (1,78 mg/l) była pani, którą w
niedzielne popołudnie strażnicy musieli
zawieźć do izby wytrzeźwień w Zabrzu.
Kobietę funkcjonariuszom przekazało
Pogotowie Ratunkowe.
Nietrzeźwych zbierano kilkakrotnie, m.in. sobotę przed południem z ul.

Batorego i w niedzielę po południu z
chodnika przy cmentarzu. W tych przypadkach zamroczeni promilami panowie
trafili do domów. Gorzej wyszli na piciu
alkoholu dwaj mężczyźni, zatrzymani
przez strażników w czwartek i niedzielę,
którzy okazali się osobami poszukiwanymi przez sądy i policję.
W ubiegły poniedziałek przed północą patrol złożony z policjantów i
st rażników został wezwany na ul.
Jedności Narodowej. Przebywający
tam, nietrzeźwy, mężczyzna zgłosił,
że został pobity w rejonie lokalu przy
ul. Witosa. Posiadał obrażenia głowy
i twarzy. Został zabrany do szpitala.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi
knurowska Policja.
/bw/

foto: Mieszkaniec (personalia do wiadomości redakcji)
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To ma być
parkowanie?

- Fakt, czasem trudno zaparkować, ale to, co wyczyniają
niektórzy kierowcy, woła
o pomstę do nieba. Boli
mnie zwłaszcza to, że za
nic mają zieleń. Na betonie niech sobie parkują
jak chcą, nawet do góry
kołami, ale od trawników
wara! Aby nie być gołosłownym - przesyłam fotki. To żniwo tylko z kilku
ostatnich dni. Zebrane
mimochodem, bo gdyby



chcieć specjalnie się przyłożyć,
to pewnie przykładów niefrasobliwości byłoby znacznie więcej.
Mieszkaniec

Na Rybnickiej
kurzy się

- Pisaliście o Dworcowej i Zwycięstwa, że strasznie zakurzone.
Obydwie ulice obłocone do cna, to
i nie dziwota, że tak się dzieje. Ale
zajrzyjcie też na Rybnicką. Właśnie
przejechał taki pojazd, który ma
zbierać błoto. Przejechał, ale trochę
błota - tak z metr od krawężnika
- zostało. No i przy każdym większym aucie także tutaj wznoszą się
tumany kurzu. Może przydałby się
powtórny przejazd, a może jakiś
bardziej skuteczny sprzęt...
Krywałdzianin

Zero tolerancji
dla śmiecących

- Znowu żeście napisali, że
dzieciaki wysprzątały las. Co chwilę
o tym czytam. I tak sobie myślę, że
to guzik pomoże. Za pół roku znowu
będzie tam syf i łatwiej w lesie będzie o stare krzesła niż o borowika.
Powiem wam, co trzeba zrobić: karać, jeszcze raz karać. Najlepiej tak
jak w Singapurze. Za niedopałek
rzucony na ulicę 200 zł, za papierek
po ciastkach - trzy stówki, za śmieć
w lesie - przynajmniej 500 złociszy.
I bez jakiegokolwiek zmiłuj. Tylko
dyscyplina tu pomoże!
Henryk
Not. bw
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aktualności
Knurów. W odpowiedzi dla Komitetu Obywatelskiego „Ratujmy Knurowski Szpital”

pięcioro radnych powiatowych apeluje:

Bądź właścicielem,
Powiecie!
Stuprocentowego udziału Powiatu Gliwickiego w knurowskim
szpitalu, przekształcanym w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, domaga się Klub Radnych Porozumienia
Samorządowego Ziemi Gliwickiej. Podpiera się trzema
tysiącami podpisów zebranych przez Komitet Obywatelski
„Ratujmy Knurowski Szpital”
- 3000 osób wpisało się na
listę popierającą Komitet
Obywatelski „Ratujmy
Knurowski Szpital” - mówi
Piotr Wiśniowski, jeden
z inicjatorów protestu

kreować rzeczywistość.
Czas biegł, strony - mówiąc
językiem dyplomatycznym informowały się o swoich stanowiskach. Tymczasem nieoczekiwanie obok oficjalnych,
formalnych działań pojawiła
się nowa inicjatywa. Okazał
się nią Komitet Obywatelski
„Ratujmy Knurowski Szpital”.
Komitet wyraził (publikując
na łamach Przeglądu płatne
ogłoszenie - PL nr 15/2009)
zdecydowany sprzeciw proponowanej przez władze powiatu
formie przemian.
- To nie jest tak, że my
protestujemy przeciwko samej
prywatyzacji. My po prostu
chcemy prywatyzacji z odkrytą
twarzą, na jasnych, czytelnych
zasadach. Jeżeli knurowski
szpital ma być sprywatyzowa-

ny, to tak, by 51 proc. udziałów
zachował Powiat Gliwicki - to
zapewni ochronę praw pacjentów i pracowników. Nie może
być tak, że 80 proc. szpitala
będzie należało do kilku ludzi
- wyłuszczał swoje argumenty
Marek Sanecznik, jeden z inicjatorów protestu.
Komitet odwołał się do
opinii mieszkańców. I znalazł
znaczną akceptację dla swoich
działań. Pod listem popierającym jego batalię podpisało się
trzy tysiące osób.
7 maja Komitet publicznie
(m.in. za pośrednictwem Przeglądu) zwrócił się do Klubu
Radnych Porozumienia Samorządowego Ziemi Gliwickiej
o poparcie akcji przeciwko
- cytat za ogłoszeniem [PL
nr 18/2009] - „dzikiej, nieodpowiedzialnej prywatyzacji
knurowskiego szpitala”.
We wtorek do redakcji
wpłynęło pismo podpisane
przez Henryka Szarego, przewodniczącego Klubu Radnych Porozumienia. Z lektury
wynika, że radni powiatowi
Porozumienia nie godzą się na

Knurów. bezpłatnie w szpitalu

Otwarci na badania

23 maja w Szpitalu Miejskim organizowany jest Dzień
Otwarty. W godzinach 10-14
knurowianie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mogli bezpłatnie

realizowany dotychczas „przez
Starostę i koalicję rządzącą
sposób prywatyzacji Szpitali
w Knurowie i Pyskowicach”.
Proponują „przekształcenie
Szpitali poprzez utworzenie
spółek zarządzających Szpitalami Powiatowymi, ale z
zachowaniem 100 % udziału
własnościowego Powiatu Gliwickiego”. Za słowami idą
czyny - przewodniczący Szary
pisze, że projekty uchwał Rady
Powiatu w tej sprawie zostały
skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu. Na koniec
wyraża przekonanie, że inicjatywa „przyczyni się do rzeczowej i odpowiedzialnej analizy
problemu reorganizacji służby
zdrowia, tym bardziej, że nie
zapadły jeszcze najistotniejsze
decyzje dotyczące zasad dzierżawy majątku”.
/bw/

Klub Radnych Porozumienia
Samorządowego Ziemi Gliwickiej tworzą: Teresa Bochenek, Piotr Dudło, Szymon
Kościarz, Stanisław Rudzki i
Henryk Szary.

oznaczyć poziom cuk r u,
cholesterolu, kreatyniny we
krwi, zmierzyć ciśnienie
tętnicze, wykonać badanie
EKG, a także poznać swój
BMI – współczynnik masy
ciała pomocny przy określaniu prawidłowej wagi.
/pg/

ogłoszenie własne wydawcy

Stanowisko radnych Porozumienia wpisuje się w
cią g zdarzeń związanych z
rozpoczętym przed półroczem
przez gliwickie Starostwo
Powiatowe przekształcaniem
knurowskiego szpitala w spółkę z o.o.
O sprawie pisaliśmy wielokrotnie. Informowaliśmy o
kolejnych decyzjach podejmowanych na forach rad Powiatu Gliwickiego i Miasta
Knurów. Przedstawialiśmy intencje inicjatorów i związane z
planami liczne obawy.
Przypomnijmy więc pokrótce. Umowa spółki, działającej pod nazwą „Szpital w
Knurowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
została podpisana 29 grudnia 2008 r. Założycielami

spółki są Powiat Gliwicki i
pracownicy Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie.
Kapitał zakładowy wynosi
2,55 mln zł. Dzieli się na
2.550 udziałów po 1 tys. zł.
Powiat Gliwicki objął udziały
w łącznej wysokości 542 tys.
zł (21,25 proc.), reszta (78,75
proc.) należy do 50 pracowników knurowskiego SP ZOZ,
którzy wyłożyli na to własne
środki.
I właśnie ten podział, z
powiatem jako mniejszościowym udziałowcem, stał się
jednym z najważniejszych
powodów protestów. Zdaniem
radnych Porozumienia to zbyt
mały udział, by gwarantował
realną kontrolę nad działalnością spółki. Starostwo prze-

konywało, że zabezpieczyło
się wpisując w akt założycielski zastrzeżenia, które stanowią, że najważniejsze decyzje
muszą zapaść większością 4/5
głosów (80 proc.).
- Gwarancją pełnej kontroli Powiatu nad spółką będą
nie tylko zapisy w umowie
spółki co do istotnych zmian,
czy też skład Rady Nadzorczej,
ale również to, że nieruchomości i sprzęt użytkowany
obecnie przez szpital pozostaną własnością Powiatu
- uspokajał starosta Michał
Nieszporek w wypowiedzi dla
Przeglądu.
- Takie zapisy pozwolą co
najwyżej na bardzo defensywny udział w decyzjach - kwituje tę opinię radny Piotr Dudło.
- To zdecydowanie za mało, by

Stanowisko

Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego Ziemi Gliwickiej, dotyczące Apelu Komitetu Obywatelskiego „Ratujmy Knurowski Szpital”
Zaproponowany i realizowany przez Starostę Powiatu i koalicję rządzącą reprezentowaną w Knurowie
przez Radnych: E. Jurczygę, B. Litwina, A. Michalskiego sposób przekształceń w służbie zdrowia, był i jest
dla Radnych Klubu Porozumienia Samorządowego Ziemi Gliwickiej nie do przyjęcia. Brak jasnych, przejrzystych zasad deklarowania nabycia udziałów, brak jednoznacznych gwarancji chroniących stosunki pracy
pracowników, brak gwarancji zapewniających poprawę dostępności do usług medycznych, niezachowanie
pakietu większościowego przez Powiat, konfliktowanie środowiska medycznego było przyczyną ostrej krytyki
ze strony Radnych Klubu Porozumienia Samorządowego.
Inicjatywa Komitetu Obywatelskiego „Ratujmy Knurowski Szpital” wsparta już ok. 3 tys. podpisów mieszkańców potwierdza zasadność i słuszność prezentowanych przez nas poglądów.
Jako Radni Klubu Porozumienia Samorządowego Ziemi Gliwickiej nie godzimy się na realizowany
przez Starostę i koalicję rządzącą sposób prywatyzacji Szpitali w Knurowie i Pyskowicach. Proponujemy
przekształcenie Szpitali poprzez utworzenie spółek zarządzających Szpitalami Powiatowymi, ale z zachowaniem 100 % udziału własnościowego Powiatu Gliwickiego. Projekty uchwał Rady Powiatu w tej sprawie
skierowaliśmy do Przewodniczącego Rady Powiatu.
Właściwe zarządzanie Spółką będzie gwarancją poprawy jakości i dostępności mieszkańców do usług
medycznych, gwarancją zatrudnienia pracowników służby zdrowia.
Klub Radnych Porozumienia Samorządowego Ziemi Gliwickiej wyraża przekonanie, że nasza inicjatywa
oraz inicjatywa Komitetu Obywatelskiego „Ratujmy Knurowski Szpital” przyczyni się do rzeczowej i odpowiedzialnej analizy problemu reorganizacji służby zdrowia, tym bardziej, że nie zapadły jeszcze najistotniejsze
decyzje dotyczące zasad dzierżawy majątku.
Przewodniczący
Klubu Radnych Porozumienia
Samorządowego Ziemi Gliwickiej
Henryk Szary

Przegląd Lokalny Nr 20 (846) 21 maja 2009 roku



aktualności
serdeczności

Ważne. Lepiej dmuchać na zimne niż się na gorącym sparzyć...

Stan podgorączkowy

Przeżyliśmy ptasią grypę, o SARS nikt już dziś nie pamięta... Kolejny
wirus, tym razem A/H1N1 zagraża ludzkiemu zdrowiu. Światowa
Organizacja Zdrowia bije na alarm. Już od samych doniesień
temperatura może niebezpiecznie wzrosnąć
wystąpiły takie objawy chorobowe,
jak: podwyższona temperatura ciała,
osłabienie, kaszel, katar, ból gardła,
nudności, wymioty, biegunka, bóle
kości i stawów, aby zgłosili się do
medycznych służb lotniska. Jeżeli
objawy wystąpią w okresie około 10
dni od powrotu do kraju, należy się
niezwłocznie udać do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub innej

Ostrożni podróżni

Grypa świń jest chorobą układu
oddechowego powodowaną przez
wirusy grypy typu A. U świń wirusy
te powodują liczne zachorowania,
jednakże śmiertelność na skutek za-

Foto: luisrock62/morguefile.com;

W Polsce stwierdzono dr ugi
przypadek chorego na świńską grypę.
Co ważne, pierwszy opuścił izolatkę
i normalnie funkcjonuje. Nawet, jeśli
ta grypa to temat zastępczy, należy
zachować pełną ostrożność.
Do 15 maja kuratorium oświaty
nakazało we wszystkich szkołach w
województwie przeprowadzić pogadanki z uczniami na temat świńskiej
grypy.
–W piśmie od kuratora podano stronę internetową, na której
znaleźliśmy pełne informacje,
które nauczyciele przekazali
uczniom w ramach lekcji wychowawczych – mówi Jadwiga
Salwa, dyrektor Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4. –Przede mną
spotkania z rodzicami. Wtedy
dowiem się, czy lekcje odniosły
skutek.
Dyrektor Salwa nie bagatelizuje tematu, uważa, że o
zasadach higieny zawsze warto
przypomnieć. – Mamy świetnie
wyposażone toalety, z których
dzieci chętnie korzystają. Uczuleni jesteśmy na wszelkie dolegliwości, jakie zgłaszają nam uczniowie. Mam na myśli bóle brzucha,
głowy, złe samopoczucie. Co ważne,
nie podajemy dzieciom żadnych
leków, tylko od razu dzwonimy po
rodziców. Ten system doskonale się
sprawdza.
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Katowicach zaleca podróżnym,
powracającym z rejonów Ameryki
Południowej i Północnej, u których

placówki medycznej i poinformować
o historii podróży.
Jako że panika bierze się głównie
z niewiedzy, warto przy okazji zapoznać się ze specyfiką wirusa.

Wszystko o grypie

każenia jest niska. Wirus grypy świń
typu A/H1N1 został wyizolowany po
raz pierwszy u świń w 1930 roku.
Zwykle wirusy grypy świń nie
zakażają ludzi. Jednakże wcześniej dochodziło do sporadycznych
przypadków zakażeń, najczęściej na
skutek bezpośredniego kontaktu z
tymi zwierzętami (np. dzieci bawiące
się blisko zwierząt lub pracownicy
ferm). W chwili obecnej stwierdzono jednak udokumentowane
przypadki przeniesienia wirusów grypy świń bezpośrednio z
człowieka na człowieka.
Grypa świń nie przenosi się
przez żywność. Nie możnasię
nią zarazić poprzez zjedzenie
mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych. Jedzenie
prawidłowo przygotowanego i
poddanego obróbce termicznej
mięsa jest bezpieczne.
Wirus grypy świń H1N1
różni się genetycznie od wirusa
ludzkiego i dlatego też szczepionki przeciwko grypie sezonowej mogą nie zapewnić pełnej
och rony przed zakażeniem
wirusem odzwierzęcym.
/pg/

Pod koniec kwietnia uruchomiono
infolinię, pod której numerami na
wszystkie pytania odpowiadać będą
eksperci Narodowego Inst y tutu
Zdrowia Publicznego.
Numery telefonów stacjonarnych:
022 54 21 412 – czynny całodobowo,
022 54 21 413, 022 54 21 414 – czynne od 8.00 do 16.00.

Gliwice. Dwudniowe święto w Starej Fabryce Drutu

Halo!gen już za tydzień!
Po raz trzeci wnętrza Starej Fabryki Drutu wypełni sztuka. Po raz trzeci ściągną
do niej tłumy młodych, także z Knurowa, by móc uczestniczyć w dwudniowym
multidyscyplinarnym wydarzeniu
Poprzednie edycje imprezy pod nazwą halo!gen
zgromadziły ponad 3 tys. uczestników. Dla młodych
to przede wszystkim okazja do obcowania ze sztuką
niszową, alternatywną w poprzemysłowej przestrzeni
Starej Fabryki Drutu.
Tegoroczna edycja halo!genu rozpocznie się 29 maja
i potrwa dwa dni. Otworzy ją wernisaż wystawy murali
(malarstwo ścienne) Julity Malinowskiej. Dla koneserów
kina przygotowano pokaz filmów z dokumentalnych
„Dekalog po Dekalogu”, nawiązujący do cyklu Krzysztofa Kieślowskiego, przegląd III Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komórkowych „OFFK-a” 2008, a także
projekcję filmu „Ego” Krzysztofa Jankowskiego.
Sobotnie południe uatrakcyjnią warsztaty rodzinne
malowania wielkoformatowego. Wydarzeniom kulturalnym towarzyszyć będzie Majówka 24h (Dj, bar, grill).
Nie lada gratką dla miłośników „innych” brzmień będą
cztery koncerty: Igor Boxx – 1/2 duetu Skalpel, laureata
Paszportu Polityki, L.U.C., Tymon & the Transistors oraz
Masala. Biletowane są jedynie koncerty:, 2 dni – 45 zł,

1 dzień – 25 zł, a w dniu koncertu 30 zł. Bilety do kupienia w sekretariacie (pok. 27) Gliwickiego Centrum
Edukacyjnego Halo!gen przy ul. Barlickiego 3 (pon.- pt.
w godzinach 8-15).
Gorąco polecamy!

Serdecznie dziękuję Radnemu
Franciszkowi Szafarzowi
za zaangażowanie w sprawy mieszkańców
Knurowa i pomoc w rozwiązywaniu
ich problemów
Knurowianka

(nazwisko do wiadomości redakcji)
tekst sponsorowany

„Przez współpracę do sukcesu”
To już prawie pół roku, odkąd 10 organizacji pozarządowych uczestniczy w projekcie
„Przez współpracę do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogromny trud włożony w realizację
programu znacznie poszerzył wiedzę uczestników, którzy z nowym zapasem umiejętności rozwijają działalność swoich organizacji na różnych płaszczyznach. Projekt jest
bardzo pozytywnie odbierany co potwierdza opinia Pani Lidii Książek – członka Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Dzieci Europy CUM AMICIS „Udział w profesjonalnie przygotowanych i prowadzonych szkoleniach daje niesamowicie dużo satysfakcji.
Najważniejsza jest możliwość bliskiego poznawania innych ludzi, którzy czują potrzebę
robienia czegoś więcej, niż wymaga codzienność. Wykorzystałam umiejętności zdobyte
na warsztatach dziennikarskich pisząc artykuły prasowe. Uzyskałam dostęp do wiarygodnych instytucji za wschodnią granicą z którymi Stowarzyszenie CUM AMICIS będzie
współpracować . Uporządkowałam swoją wiedzę związaną z pozyskiwaniem środków
oraz prowadzeniem bieżącej działalności stowarzyszenia. Udział w projekcie pozwolił mi
poznać i nawiązać współpracę z innymi organizacjami, dał mi narzędzia dzięki którym
łatwiej a mam nadzieję że również razem będziemy sięgać po sukcesy.”
Dzięki aktywnemu uczestnictwu w projekcie „Przez współpracę do sukcesu”
uczestnicy wzbogacili swą wiedzę na temat usprawnienia systemu zarządzania,
prowadzenia działalności organizacji pozarządowych, oraz pozyskiwania funduszy
co pozwoliło uzyskać nowe środki na realizację innych programów. Swoją opinię wyraża również członek Towarzystwa Miłośników Knurowa Pani Ewa Jurczyga „Bardzo
ważną sprawą było zdobycie nie tylko teoretycznej ale przede wszystkim praktycznej wiedzy na temat mechanizmów zdobywania i rozliczania środków z funduszy
publicznych i strukturalnych.” Przełomowym aspektem, było wzajemne poznanie
specyfiki i pola działania jak również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami biorącymi udział w projekcie. Dotychczasowe efekty współpracy :
> przeprowadzanie przez Fundację warsztatów komputerowych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Towarzystwie Miłośników Knurowa,
> napisanie przez Fundację przy pomocy Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego wniosku o dofinansowanie i złożenie w Krajowym Biurze Przeciwdziałania Narkomanii
> złożenie do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przez Fundację w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną projektu
„Przepustka do samodzielności”
> opracowanie przez Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego plakatu i ulotek informujących o możliwości przekazania 1% na rzecz organizacji biorących udział w projekcie i
posiadających status pożytku publicznego
> ulotki oraz plakaty zostały wydrukowane i rozprowadzone przez Fundację na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
> Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz
do Funduszu Norweskiego
> profesjonalna impreza sportowa wraz z piknikiem dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zostanie zorganizowana przez Klub Sportowy Concordia
> Stowarzyszenie „Arka Noego” zaplanowało przeszkolić personel PCK z zakresu
rozpoznawania i przeciwdziałania narkomanii oraz zorganizuje konferencję dla nauczycieli szkół z terenu Knurowa na temat rozpoznawania i przeciwdziałania alkoholizmowi
wśród dzieci i młodzieży
> punkt konsultacyjno - prawny dla organizacji pozarządowych uruchomiony przez
Stowarzyszenie Fronda
> punkt porad opieki nad osobą obłożnie chorą działający przy Zarządzie Rejonowy
PCK w Knurowie
> Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie „Przez współpracę
do sukcesu” na Śląską Biesiadę Charytatywną PCK oraz uroczystą akademię z okazji
90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.
> „dziękuje PCK za zorganizowanie napojów dla młodzieży Klubu Sportowego
Concordia Knurów” – dodaje Prezes Klubu Pan Adam Tąpała
Jednym z celów programu jest tworzenie poczucia przynależności i tożsamości
sektorowej oraz współodpowiedzialność za rozwój społeczeństwa obywatelskiego i
proces kształtowania polityki społecznej. Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzą, że nawiązanie tak dobrej współpracy , oraz realizacja wspólnych działań nie byłaby możliwa
bez uczestnictwa w projekcie.
„Projekt realizowany jest od września, a szkolenia odbywają się od października
2008r. Mimo stosunkowo krótkiego okresu realizacji organizacje znalazły wspólną nić
porozumienia, dostrzegają nie tylko swoje potrzeby, ale także zwracają uwagę na potrzeby innych organizacji. Szkolenia wyjazdowe mają specyficzny charakter, poza zdobywaniem wiedzy uczestnicy mają okazję spędzić ze sobą więcej czasu, poznać się bliżej,
zarówno zawodowo jak i prywatnie, co niewątpliwie owocuje współpracą pomiędzy ich
organizacjami. Zacieśnienie kontaktów między organizacjami z całą pewnością pozwoli
na dłuższą współpracę” – relacjonuje Koordynator projektu Halina Huczek.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

/pg/
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aktualności
Sukces Adama Sobierajskiego w I Europejskim
Konkursie Tenorów

Knurów

Wędkarze bronią
grobli

z pobliskich Farskich Pól. Widocznie
ludzie, zamiast do swoich szamb,
odprowadzają ścieki ze swoich domów właśnie tam. To dlatego jest tu
tyle coli.
Wędkarze obawiają się, że jeśli
zlikwiduje się groblę, zanieczyszczenie rozprzestrzeni się po całym
stawie i będzie miało zgubny wpływ
na żyjące tu ryby. Postulują, aby
część grobli pozostawić, utworzyć
tam stanowiska wędkowania, a także
hodowlę sandacza. – Wyrosłaby tu
roślinność, która filtrowałaby wodę,
tak, że nie mieszałaby się ona całkowicie – mówi Damian Chlubek.
Prezes dodaje, że pozostawienie
części grobli miałoby duże znaczenie
dla piżmaków, które rozmnożyły się
tu w ciągu ostatnich dwóch lat. Dzięki temu, że oddzielona część stawu
nie była nawiedzana przez wędkarzy,
na tym spokojnym, niemal dzikim
zbiorniku powstało spore osiedle
domków piżmaków.
Wędkarze łowią na Moczurach

Estakada będąca częścią autostrady A1 wznosi się nad terenem
stawu Moczury. Aby postawić słupy,
na których opiera się jej konstrukcja,
konieczne było utworzenie tymczasowej grobli, która podzieliła
zbiornik na dwie części. Teraz, kiedy
budowa odcinka autostrady dobiega
końca, ta tymczasowa hydrobudowa
zgodnie z projektem powinna być w
całości rozebrana. Wędkarze z Koła
nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego nie chcą do tego dopuścić. W
zamian postulują rozebranie tylko
części grobli. Dlaczego? Z kilku powodów. Jeden z nich to bakterie typu
coli, które w mniejszej części Moczur
rozmnożyły się niemiłosiernie.
– Ilość tych bakterii przekracza
wszelkie normy, a wszystko z powodu
zanieczyszczeń ściekowych – mówi
Damian Chlubek (na zdjęciu), prezes
Koła. – Tu jest odprowadzana woda
z pobliskiego zbiornika wód burzowych, ale problem w tym, że to nie
tylko wody burzowe, ale także ścieki

Gliwice, Knurów

MiNa

Chlubą Sosnowca jest Jan Kiepura, Knurów ma Adama Sobierajskiego, który co rusz przypieczętowuje
swój talent kolejnymi sukcesami.
Ostatnio znalazł się w gronie laureatów I Europejskiego Konkursu
Tenorów im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Tenorów oceniało znakomite
jury pod przewodnictwem maestro
Wiesława Ochmana.
Knurowianin nie ukrywa, że
konkurencja była mocna. –Z 18 tenorów do finału awansowało tylko siedmiu. Sam nie wiem, co decydowało o
ostatecznym werdykcie. Wszyscy byli
bardzo dobrze przygotowani. Cieszę
się, że udało mi się zdobyć III nagrodę – mówi tenor, którego dodatkowo
uhonorowano Nagrodą Dyrektora
Teatru Wielkiego im. Stanisława

Moniuszki w Poznaniu Sławomira
Pietrasa – udziałem w Koncercie Galowym Festiwalu Moniuszkowskiego
w Kudowie Zdroju.
Sobierajski nie osiada na laurach,
ostatni tydzień to dla niego czas
intensywnych prób przed weekendową premierą „Wesołej wdówki” w
Teatrze Muzycznym w Łodzi.
Tenor nie zapomina o Knurowie.
Już 21 czerwca uświetni swoim występem Dni Miasta. – To będzie wielki
koncert trzech tenorów, najlepszych
w Polsce – zapowiada. Tym, którzy
odczują niedosyt, polecamy prześledzić program Telewizji Polonia. Jak
zapewnił Adam Sobierajski – do 30
czerwca ma się na antenie pokazać
koncert laureatów I Europejskiego
Konkursu Tenorów.
Paweł Gradek

Adam Sobierajski jest Absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu solowego. Od 2004 roku solista Gliwickiego
Teatru Muzycznego, od 2007 – solista Opery Krakowskiej, gdzie w tym samym
roku wystąpił jako Darly w prapremierze światowej operetki Karola Szymanowskiego – „Loteria na mężów”. Laureat wielu nagród, konkursów i festiwali, m.in.
w 2004 roku wziął udział w telewizyjnym widowisku promenadowym w ramach
Europejskiego Festiwalu Operowego im. Jana Kiepury w Krynicy Górskiej, w
ubiegłym roku zdobył II nagrodę na III Ogólnopolskim Konkursie Operetkowym
im. Iwony Borowickiej.
Współpracuje z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Warszawie.
reklama

Foto: Piotr Kampa

Jak co roku, strażacy, ich rodziny i goście świętowali na terenie
gliwickiej komendy. W części oficjalnej podsumowano miniony rok,
wręczono także nominacje awansu i
odznaczenia. Wśród awansowanych
są również strażacy z knurowskiej
jednostki: ogn. Marek Preisner,
ogn. Dariusz Szala, st. sekc. Bogdan
Sgolik, st. sekc. Jarosław Sokół, st.
str. Marcin Szygula i st. str. Marian
Marcinkiewicz. Z kolei ogniomistrz
Adam Grochal, również z JRG w
Knurowie, otrzymał Honorową Odznakę Strażaka Powiatu Gliwickiego
2009 roku. Wszystkim – gratulujemy!

Knurowianie usłyszą
Adama Sobierajskiego
21 czerwca podczas Dni
Miasta

od lat, ale – poza budynkiem rybaczówki i niewielkim skrawkiem
gruntu wokół niego – Koło nie ma
tu własnego terenu. – Nie jesteśmy
ani właścicielami, ani dzierżawcami
stawu – mówi prezes Chlubek. – To
jest obszar należący do Kompanii
Węglowej S.A., a jego administratorem jest Zakład Zagospodarowania
Mienia Pokopalnianego w Bieruniu.
My żadnych decyzji nie możemy
podejmować. Możemy tylko prosić,
przekonywać. Firma Avax, wykonawca budowy autostrady, została
zobowiązana do wybrania grobli
w całości. Wysłaliśmy pismo do tej
firmy, jednak ona co ma wykonać, to
wykonuje. Urząd Miasta też nie jest
ani inwestorem, ani właścicielem.
Przygotowaliśmy więc pismo w tej
sprawie do Urzędu Marszałkowskiego. Będziemy czekali na odpowiedź.
Szczęście, że prace nad likwidacją
grobli jeszcze nie ruszyły, bo ciągle
trwa okres godowy niektórych gatunków ryb – dodaje Damian Chlubek.

Tacy strażacy – to są strażacy!
W ubiegły piątek strażacy
z jednostek podległych
Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży
Pożarnej w Gliwicach
uroczyście obchodzili
Dzień Strażaka

-Wielkie wrażenia i przy okazji stres – tak o swoim
udziale w I Europejskim Konkursie Tenorów mówi Adam
Sobierajski. Knurowianin zdobył III miejsce i wyjechał
z Sosnowca bogatszy nie tylko o nowe doświadczenia,
ale także o 2500 euro

Foto: Mirela Na;polska

Foto: Mirela Napolska

Kilka miesięcy temu pisaliśmy
o knurowskich wędkarzach
zaniepokojonych zanieczyszczeniami
stawu Moczury (Za dużo coli w Moczurach,
nr 50/2008 r.). To nie koniec ich zmartwień
– obawiają się, że planowana likwidacja
tymczasowej grobli, utworzonej na czas
budowania autostrady A1, doprowadzi
do zanieczyszczenia stawu

Głos na wagę złota

reklama
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Knurów. Koncert muzyki wokalnej

Miłość i życie kobiety
wyśpiewane w Sztukaterii
Dwie
utalentowane
artystki
w sobotni wieczór
w knurowskiej
„Sztukaterii”
zachwyciły
widownię swoim
śpiewem. Anna
Tchórzewska
i Natalia Kruczek,
bo o nich mowa,
zaprezentowały
swoje wokalne
zdolności

Anna Tchórzewska muzyczny talent prezentuje od najmłodszych lat - występowała w knurowskich zespołach tanecznych
i wokalnych. Była chórzystką
Chór u Kameralnego „Slavica
Musa” i Chóru Kameralnego
„Animato”. Jest absolwentką
Studium Wokalno–Baletowego w Gliwicach, a
obecnie dyplomantką studiów licencjackich Instytutu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
w klasie śpiewu. W
roku 2006 wykonała
na terenie Śląska serię
koncertów wielkopostnych. Ma na swoim
koncie udziały w spektaklach organizowanych przez Gliwicki
Teatr Muzyczny, Joannę Święcik („Ukaż mi
Panie swą twarz”) oraz
Akademię Muzyczną w
Katowicach - m.in. „Cosi
fan tutte” Mozarta, „Judita thriumpfans” Vivaldiego, partię Pani Peachum
oraz Pani Slam mekin
w „Operze żebraczej”
Gaya. Uczestniczyła w
wielu koncertach wokalnych.
Podczas sobotniego
Anna Tchórzewska
koncertu Tchórzewska

Chudów. Zjadą konie... mechaniczne

Czar czterech kółek

Nie lada gratka szykuje się w niedzielnie popołudnie
dla miłośników motoryzacji. Tego dnia przy zamku w
Chudowie zaparkują stare samochody
,,Stare samochody” to impreza
dla pasjonatów czterech kółek: dla
posiadaczy perełek motoryzacji, ale
również tych, którzy lubią przyjrzeć
się z bliska starym modelom, dotknąć
lśniącej karoserii i porozmawiać z
właścicielami. W tym dniu chudow-

Zlotowi pojazdów będzie towarzyszyć
muzyka z czasów rozwoju motoryzacji w wykonaniu zespołu Dixieland.
Oprac. Justyna Walo

Foto: Arch. Fundacji Zamek Chudów



Natalia Kruczek
Prowadzi ożywioną działalność
koncertową m.in. pod batutą Ch.
Arminga, M. J. Błaszczyka, J. W.
Hawela.
W „Sztukaterii” Kruczek wykonała m.in. „Miły mój, zdumiewasz
się” z cyklu „Miłość i życie kobiety”
Schumanna, „Zueignung” („Przychylność”) Mozarta i arię z kartami z
III aktu opery „Carmen” Bizeta.
Obu artystkom akompaniowała
Bogusława Ciepierska.
Tekst & Foto: Monika Pięciak

Knurów

Zabierz uśmiech dziecka
na wakacje

Tytułowe hasło przyświeca akcji parafii pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego, której celem jest
zorganizowanie letniego wypoczynku niemal setce
okolicznych dzieci
Parafia przymierza się do dwóch
dwutygodniowych turnusów półkolonii. Pierwszy z nich rozpocznie
się 6 lipca. Uczestniczyć w nich
będą młodzi knurowianie.
- Dzieci na pewno nie będą
się nudzić - zapewnia koordynujący przedsięwzięcie Marian Gruszka.
- W programie znajdzie
się wiele ciekawych zajęć
i atrakcji.
Z pewnością będą
wycieczki w
interesujące
miejsca, gry
i zabawy na
miejscu, liczne konkursy.
Co ważne,
dzieci otrzymają drugie
śn ia d a n ia i
obiady.
Ambitne przedsięwzięcie wymaga sporych nakładów nie tylko sił, ale też kosztów.
Organizatorzy są przekonani, że
wszystko pójdzie po ich myśli. Ufność ta jest poparta wiarą w otwarte
serca wiernych, którzy - jak zawsze
- mocno wspierają tego typu akcje
Projekt: Oferta Knurów

informacja własna wydawcy

skie Podzamcze wypełni się zabytkowymi pojazdami wszystkich marek.
Prawdziwą perełką jawić się będzie
najstarsze auto w Polsce - J.A.G. z 1897
roku. Podczas imprezy nie zabraknie
również dobrze znanych ulubieńców polskich szos z czasów PRL-u.

wykonała m.in. „Quia respexit” Vivaldiego, arię Bastienne z singspielu
„Bastienne und Bastien” Mozarta,
„Tę kolebkę” Wiechowicza oraz inne
pieśni.
Natalia Kruczek to absolwentka
Państwowej Szkoły Muzycznej II
stopnia im. Mieczysława Karłowicza
w Katowicach w klasie śpiewu solowego, obecnie dyplomantka studiów
licencjackich Instytutu WokalnoAktorskiego Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach w klasie śpiewu. Zajęła
II miejsce w Regionalnych Przesłuchaniach uczniów klas II wokalnych
szkół muzycznych II stopnia. Brała
udział w warsztatach wokalnych
prof. Włodzimierza Zalewskiego
oraz w Festiwalu Muzyki Dawnej
im. G. G. Gorczyckiego. Ma w swoim dorobku m.in. partię Wiedźmy
w „Dydonie i Eneaszu” Purcella,
partię Storge w oratorium „Jephta”
Händla, udział w „Weselu Figara”
Mozarta (we współpracy z University
of Louisville, USA), „Cosi fan tutte”
Mozarta, „Operze Żebraczej” Gaya.

parafialne.
- Zbierane są datki, dzięki którym - w co nie wątpię - uda się „zabrać uśmiech dziecka na wakacje”
- mówi z przekonaniem Gruszka.
Każdy, kto zechce wspomóc
inicjatywę, może to uczynić składając dowolny datek w
kancelarii
pa r a f ia l nej
(otwarta od
ponied ziałk u do piątk u w godz.
8 . 3 0 -11, a
we wtorki i
piątki także
w godz. 1617). Parafia
z rewan ż uje
się przekazując darczyńcy kolorowy
kar tonik z
niezbęd nik iem pr z ypominającym święta
kościelne do
końca roku i najważniejsze, alarmowe, telefony.
Komu trudno znaleźć czas w dni
robocze, będzie mieć okazję dołożyć
się do wypoczynku dzieci w niedzielę, 31 maja, przed kościołem.
/bw/
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Knurów. Festyn Rodzinny MOPS

Integracja na całego

Marzenie III

Efektowny Dynamit

– Do tej pory nie zdawaliśmy sobie
sprawy z możliwości, jakie daje to
miejsce. W tej części miasta właściwie nie organizowało się dotychczas
tego typu imprez, między innymi ze
względu na brak odpowiedniej przestrzeni. Teraz przekonaliśmy się, że
teren przy MOPS doskonale się do
tego nadaje.
Atrakcji było sporo, a każda bezpłatna. Najmłodszych chyba najbardziej ucieszyły dmuchane zjeżdżalnie
i trampoliny, na których można było
brykać do woli, a także wata cukrowa. Rozdawano również kiełbaski,
bigos, grochówkę przygotowaną przez

reklama

pracowniczki Ośrodka Wsparcia i
słodkie, domowe wypieki. Na dużej
scenie zaprezentowali się młodzi, a już
profesjonalni w każdym calu artyści z
Knurowa i nie tylko. Przede wszystkim
ci rozwijający talenty pod egidą Centrum Kultury, które na zlecenie MOPS
wsparło festyn organizacyjnie.
Dzieci chętnie brały udział w
konkursach świetnie prowadzonych
przez parę klaunów – aktorów z
teatru Paranoja. Rozdano 86 nagród
konkursowych, a co ważne – spośród
gier, plecaków, piłek i innych trofeów
- zwycięzcy mogli sobie wybrać to,
czego chcieli.

Foto: Monika Pięciak

To była prawdziwie integracyjna
impreza. Przez kilka godzin bawiły
się na niej wspólnie dzieci i rodzice,
a nawet dziadkowie. I to niezależnie
od tego, czy mieli dotychczas do
czynienia z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, czy też usłyszeli
o nim po raz pierwszy - bo festyn był
otwarty dla wszystkich chętnych.
Zorganizowano go przed budynkiem
MOPS, przy ulicy Koziełka.W ciągu
kilku godzin pojawiło się tu w sumie
kilkaset osób.
– Okazało się, że teren ośrodka
to naprawdę duża posesja – mówi
Barbara Jakimowska ze sztabu organizacyjnego Festynu Rodzinnego.

Z festynowych atrakcji
skorzystało kilkaset osób

Foto: Monika Pięciak

Setki osób bawiły
się na Festynie
Rodzinnym
zorganizowanym
sobotę przez Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Knurowie. - Dużo
robimy dla dzieci, ale
takich salw radości
na naszym terenie
jeszcze nie było –
przyznaje Małgorzata
Cisek-Sopel, dyrektor
MOPS

drobiazgi, takie choćby jak przygotowanie ośmiuset balonów, które
przecież trzeba było nadmuchać.
– Zawsze wiedziałam, że moje
pracownice są i do tańca, i do różańca – przekonuje pani dyrektor. – W
tym wypadku robiliśmy coś, co jest
zupełnie inne od tego, czym zajmujemy się na co dzień. I znowu się okazało, że stanowimy świetny zespół.
Festyn pokazał, że dzieci przychodzą
do nas z przyjemnością. Ważne, że
zjawiły się tu całe rodziny razem.
Pomagało nam wiele osób, wszystkim
jesteśmy bardzo wdzięczni.
To pierwsze tego typu przedsięwzięcie przygotowane przez knurowski MOPS – a zapewne nie ostatnie.
Już w sobotę bawiący się na festynie
pytali o następny.
– Emocje podczas przygotowań
były bardzo duże, adrenalina wręcz

Można też było obejrzeć prace
wykonane na warsztatach w Ośrodku
Wsparcia – jego pracownice zorganizowały wystawę rękodzieła.
- Jestem wręcz zachwycona, że
nasz festyn spotkał się z tak dużym
zainteresowaniem – podsumowuje
dyrektor Małgorzata Cisek-Sopel.
– Zazwyczaj MOPS kojarzy się z zasiłkami, pomocą społeczną, tymczasem nasza działalność jest szeroka.
Festyn pozwolił nam zaprezentować
się z innej strony i – mam nadzieję
– przełamać stereotyp myślenia o
MOPS.
Integracyjny wymiar festynu
rodzinnego dotyczy też jego organizatorów. W organizację przedsięwzięcia było zaangażowanych 12
osób, ale właściwie wszyscy pracownicy MOPS, z własnej woli, w różny
sposób włączyli się w dzieło, dzięki
czemu mogli się poczuć jedną wielką
rodziną. Pracy było wiele, od poważnych decyzji po konieczne i istotne

buzowała – opowiada Agata Tyrała,
z MOPS pracująca przy organizacji
projektu. – Radość i satysfakcja też
jest ogromna. Już mamy ochotę na
kolejne festyny.
Państwo Zamirscy pojawili się
na festynie z córkami i dziadkiem:
- Bawimy się świetnie. Pogoda nie
przestraszyła nas. Jesteśmy na festynie całą rodziną. Bardzo podoba nam
się atmosfera i występy.
Aż z Oświęcimia trafili do Knurowa państwo Tarnowscy z dwójką
dzieci: - Zaprosił nas szwagier.
Wszystko nam się podoba, a dzieci
tylko czekają na okazję, aby wziąć
udział w jakimś konkursie.
Zatem można się spodziewać, że
za rok wszyscy chętni spotkają się w
tym samym miejscu.
Festyn Rodzinny, zorganizowany
w ramach projektu UE „Aktywność
drogą do sukcesu”, był współfinansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny.
Mirella Napolska, 5ak

reklama
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Knurów. Liczy 60 lat, ale..

Biblioteka idzie z duchem czasu
Przeszukiwanie półek pełnych książek i przeglądanie katalogów
kartkowych… powoli odchodzi w zapomnienie. Knurowska placówka
wdrożyła system, który znacząco ułatwia korzystanie z jej zbiorów
Monika Pięciak: - Czy czytelnik Miejskiej
Biblioteki Publicznej musi ruszać się z domu,
by zorientować
się, co może wypożyczyć w placówce?
Starszy kustosz Małgorzata
Szlęk z Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów: - Nie, jeśli
dysponuje łączem internetowym. Biblioteka posiada bowiem katalog online. Wystarczy wejść na naszą stronę
(www.centrum-kultury.pl/biblioteka) i
znaleźć odpowiednią zakładkę.
- Kto może skorzystać z tego
katalogu?
- Każdy, kto posiada dostę p
do internetu. Dzięki wyszukiwarce
można poszukiwać pozycji nie tylko
po tytule czy nazwisku autora, ale też
poprzez serię wydawniczą czy hasło
przedmiotowe. Dzięki tzw. wyszukiwaniu złożonemu można zawęzić

wyniki wyszukiwania łącząc ze sobą
lub wykluczając dowolne elementy
wyszukiwawcze. Wyszukiwać można
też w zależności od typu i daty wydania dokumentu. Do tej pory takich
możliwości nie było.
- Jakie możliwości daje biblioteczny program elektroniczny?
- Możemy uzyskać bardziej szczegółowe informacje, ale wymaga to
zalogowania się. W profilu użytkownika należy podać swoje nazwisko i
imię, a także hasło, które udostępnimy telefonicznie lub bezpośrednio w
bibliotece.
Aktualnie nie można jeszcze
drogą elektroniczną zamawiać książek, ale w przyszłości to się zmieni.
Obecnie można sprawdzić ilość i
tytuły wypożyczonych książek. System wypożyczeń elektronicznych
działa od tego roku, dlatego też wśród
wymienionych pozycji znajdują się
jedynie te, które były wypożyczone w
bieżącym roku.
- Czy wszystkie książki znajdu-

Knurów

Wyśpiewały sobie nagrody
Dwie młode knurowianki - Sylwia Lipska ze Szkoły
Podstawowej nr 7 oraz Julia Lisoń ze Szkoły Podstawowej
nr 2 - udanie zaprezentowały się w III Regionalnym Konkursie
Piosenki Religijnej „Pieśń niesiemy w darze”
Konkurs odbył się 18 maja 2009
roku w Centrum Edukacyjnym im.
Jana Pawła II w Gliwicach. Miał na
celu przybliżenie postaci Jana Pawła
II, pobudzenie poprzez piosenkę
religijną do refleksji nad wartościami przekazywanymi przez Ojca
Świętego i rozwijanie muzycznych
zainteresowań najmłodszych.

W muzycznej rywalizacji wzięło udział 29 solistów oraz 14 zespołów z 17 szkół. Knurowskie solistki
wystąpiły w kategorii klas IV-VI.
Sylwia zajęła III miejsce, natomiast
Julia otrzymała wyróżnienie. Nagrody wręczył zwycięzcom biskup
Gerard Kusz.
5ak

ją się w internetowym katalogu?
- Znajduje się tu prawie cały
księgozbiór Biblioteki Głównej i
Filii nr 2 oraz książki zakupione
przez Filię nr 1 i Filię nr 3 od 2003
roku . Obecnie mamy małe problemy
natury technicznej, przez co przy
przeszukiwaniu katalogu on-line nie
ma informacji, w której filii dana
pozycja się znajduje. Pracujemy nad
naprawą tego błędu, a póki co taką
informację można uzyskać od pracowników biblioteki.
- Wypożyczyliśmy książkę,
której termin oddania niedługo
minie. Czy możemy przedłużyć
ten termin dzięki systemowi elektronicznemu?
- Niestety, komputerowy program
biblioteczny jeszcze nie daje takiej
możliwości. Natomiast można wysłać
do nas e-maila (na adres: biblioteka.
knurow@op.pl) z prośbą o przedłużenie terminu zwrotu książki. Można to
też robić telefonicznie lub osobiście w
bibliotece.
- Elektroniczne systemy na
pewno ułatwiają życie czytelnikom. Czy równie pomocne są dla
pracowników biblioteki?
- Oczywiście. Dzięki tym nowoczesnym metodom jesteśmy teraz
w stanie sprawdzić kto i jak długo
konkretną pozycję ma wypożyczoną.
Program ułatwia także śledzenie
statystyki bibliotecznej: ilość i profil
wypożyczonych książek, grupy czytelnicze, odwiedziny. Wprawdzie w
obecnej chwili pracownicy biblioteki
pracują jeszcze na dwie ręce, czyli
korzystają z komputerów, ale nadal
wykonują niektóre czynności w sposób tradycyjny, jednak kiedy system
się sprawdzi, będziemy polegać już
tylko na nim.

Czytelnicy piszą wierszem

Oto wiersze, które zwyciężyły w konkursie na utwór
promujący Miejską Bibliotekę Publiczną - w związku
z 60-leciem placówki.
Czytajmy jak za dawnych lat
Książka to skarbnica wiedzy,
relaks i rozrywka.
Uczy, bawi i przenosi w inny świat
czytelnika.
Biblioteka w swej służbie
niedocenionej
Czyni dostęp do literatury
wszechstronnej.
Knurowska biblioteka obchodzi 60 lat
istnienia.
W ten sposób jest rówieśnikiem mego
pokolenia.
W historię naszego miasta na zawsze
się wpisała,
Zapewniając potrzebne lektury i za to
jej chwała.
Niestety, z biblioteki bardzo rzadko
korzystamy.
W pędzie do sukcesów coraz mniej
czasu mamy.
Bezsporna jest znana w tej kwestii
statystyka,
Potwierdzająca, że książek coraz
mniej się czyta.

Podobno winne są elektroniczne
urządzenia,
Że książka przechodzi daleko do
zapomnienia.
Ogarnia mnie żal za czasem już
minionym,
Gdy bohater z naszych książek był
niedościgniony.
Książka wykreowała nasze zabawy
i zachowania,
Nie trzeba było nas namawiać do ich
czytania.
Wszak było jeszcze kino i radiowe
słuchowiska,
Lecz książka była nam najbardziej
bliska.
Zapewnijmy sobie na co dzień chwilę
przyjemności.
Książka w naszym życiu niech na stałe
zagości.
Na stresy i życiowe trudności należy
stosować
Terapię książkową, którą warto
wypróbować.
Jan Furgoł

* * *
Historia biblioteki w Knurowie
Trudno nawet w to uwierzyć
jak szybko czytelnictwo w Knurowie
po roku tysiąc dziewięćset osiemnastym
zaczęło się szerzyć
Już w czasie roku następnego
powstało Towarzystwo Czytelnictwa
Ludowego
A w pięć lat doczekać się nazwy nowej
potężnej Organizacji Oświatowej
Od tamtych lat
czas nas dzieli
A już nasi przodkowie jak my
z książek wiedzę czerpać chcieli
Wszyscy chcieli być światłymi
ludzie śląscy w Śląskiej Ziemi
Chcieli czytać jak należy
wiedzę czerpać od Macierzy

Już się wreszcie odwrócili
od tych, którzy wrogiem byli
Odwrócili się surowo
bo kochali polskie słowo
Zdrowe piękne polskie słowo
wciąż kochamy go na nowo
Piękno nasze odnajdziemy
w polskim słowie Śląskiej Ziemi
Dziś ludność Knurowa
polskiego używa słowa
Wszyscy cieszą się polskością
o Polsce mówią z miłością
Książki są dostępne wreszcie
w bibliotekach w naszym mieście
Knurów może się dziś szczycić
żądnych wiedzy może sycić
Tadeusz Golonka

Rozmawiała Monika Pięciak

Foto: Mirella Napolska

Alicja Wolny z Knurowa

ur. 10.05.2009 r., 2850 g, 50 cm

Wiktor Wasik z Knurowa

ur. 12.05.2009 r., 3430 g, 53 cm

10

Brajan Górniok z Bojkowa

ur. 11.05.2009 r., 3190 g, 53 cm

Artur Łazorczyk z Leszczyn

ur. 13.05.2009 r., 3280 g, 53 cm

Anita Wysocka ze Stanowic

ur. 11.05.2009 r., 2495 g, 49 cm

Michał Zawodniok z Knurowa

ur. 13.05.2009 r., 3570 g, 58 cm

Filip Malinowski z Knurowa

ur. 12.05.2009 r., 3950 g, 57 cm

Borys Czech z Gliwic

ur. 14.05.2009 r., 3695 g, 55 cm

Oskar Skowron z Knurowa

ur. 12.05.2009 r., 3930 g, 55 cm

Igor Jabłoński z Zabrza

ur. 14.05.2009 r., 3880 g, 55 cm
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rozrywka
Każdy, kto choć trochę
interesuje się techniką i nowymi rozwiązaniami, z pewnością wybierze się 22 maja
( piąt ek) do Te ch nopa rk u
Gliwice na „Dzień Nauki i
21.05.2009 r.
CZWARTEK
I Knurowskie Dni Integracji
„Bądźmy razem”
- godz. 17.00
Próba teatru Paranoja
- godz. 20.00
22-26.05.2009 r.
PIĄTEK-WTOREK

st ud ia m i na Politech n ice
Śląskiej mogą także zorientować się w tym, co oferują
poszczególne wydziały, których ekspozycje będzie można oglądać w trakcie całego

Gliwice

Dzień nauki i przemysłu
Przemysłu”. Będzie można
zobaczyć między in nymi:
interaktywne wizualizacje,
pokazy działania robotów
inspekcyjnych i kroczących,
czy przez chwilę znaleźć się
w wirtualnej rzeczywistości. Wszyscy zainteresowani

dnia. Początek o godz. 9.00.
Technopark znajduje się
przy ulicy Konarskiego 18
C. Więcej i n for macji d la
zainteresowanych na www.
technopark.gliwice.pl.
Justyna Walo

Imienna wpadka
- Pozwalam sobie zwrócić uwagę na drobną, ale dla
nas ważną, nieścisłość, jaka
wkradła się do artykułu o
jubileuszu 60-lecia biblioteki
w Knurowie w artykule pt.
„Sześć dekad z książkami”
PL z ubiegłego tygodnia.
Otóż jeżeli pier wsz ym
d yrek torem biblioteki był
Edmund Moszyński i było to
w roku 1949 - to nie jest to
późniejszy, bardzo zasłużony

d yrek tor Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra
Zawadzkiego, a obecnie w
Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego. Długoletni dyrektor Moszyński (urodzony
w 1933 roku) miał na imię
Henryk, a ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie
Jagiellońskim w roku 1955 i
w tymże roku podjął pracę
pedagogiczną w naszej szkole, najpierw jako polonista,

a od roku 1967 do przejścia
na emeryturę w 1990 - jako
dyrektor.
Dorota Gumienny,
Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie

Od redakcji: Serdecznie
dziękujemy za w yjaśnie nie. Szczerze przepraszamy
wszystkich zainteresowanych i Czytelników za wprowadzenie w błąd.

informacja własna wydawcy

Za jakie grzechy
- godz.18.00

Gra dla dwojga
- godz. 20.00
27.05.2009 r.
ŚRODA
Gra dla dwojga
- godz. 16.00
Za jakie grzechy
- godz. 18.15
Próba teatru paranoja
- godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Sharon Owens:
„Weselny zawrót głowy”
Elegancka i pewna siebie Julie
Sultana jest konsultantką ślubną i
właścicielką firmy Wyśnione Śluby. Ponieważ sama nie wierzy w
małżeństwo i miłość do grobowej
deski, doskonale się sprawdza w
tym specyficznym biznesie. Ale do
czasu… Podczas weekendowego
pobytu w spa Julie traci głowę dla
przystojnego barmana. Obowiązki
szefa firmy musi więc przejąć jej
asystentka Mags. Życie Mags i bez
tego obciążenia dalekie jest od harmonii, kobieta musi poradzić sobie
z rodzinnymi problemami, byłym
narzeczonym Julie i rozhisteryzowaną panną młodą, która nagle nie
chce wyglądać na własnym ślubie
jak wielka różowa beza, mimo iż
do tej pory była tym pomysłem
zachwycona. Jakby tego było mało,
w siedzibie Wyśnionych Ślubów
pojawia się podstarzały gwiazdor
rocka i zamawia organizację wesela
w stylu gotyckim na 666 osób. Czy
Mags zdoła poradzić sobie z tyloma
problemami i opanować nadciągającą katastrofę?

(G.K.)

ROZRYWKA nr 20/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
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.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) miejscowość wypoczynkowa, 8) kopiarka, 9) chodak, łapeć, 10) hałas, łomot, łoskot, 11) odsiaduje wyrok, 13)
szczypie w uszy, 15) niespożyta siła, 16) … wydechowa, 18)
Stanisław, pilot, autor powieści „Czarne skrzydła nad Polską”, 21)
pod Grunwaldem w 1410 roku, 22) skorupiaki ze szczypcami, 23)
jezioro w Finlandii (z wyrazu: irian), 24) zniesienie, kasacja
Pionowo: 1) port w ujściu Słupi do Morza Bałtyckiego, 2)
dwa za jedynką wiele znaczą, 3) lekki pojazd szynowy, 4)
naftowa, 5) obwisła skóra pod oczami, 6) literacki kicz, 7)
zniewaga, 12) potocznie: skok w wodę, 13) sprytny i cwany
leń, 14) ćwierka na płocie, 15) film z aktami, 17) … Kurosawa,
18) sidła, potrzaski na ptaki, 19) solo w operze, 20) sztuczne
tworzywo imitujące skórę

20

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 18/2009 brzmiało:
„Tęcza”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Marian Kasprzyk.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Handel i Usługi
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

01-odw.

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

19-25/09

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

01-odw.

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

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

Fotografia ślubna. Tel. 0 793 921 782

19-22/09

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

01–odw.

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

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

18-21/09

Spr zedam dzia ł kę budowlaną , zago spodarowaną + media w Stanicy. Tel.
0 510 939 652
19-20/09

19-22/09

Sprzedam działkę rolną, 3567 m , Knurów.
Tel. 032 236 60 79
2

MOTORYZACJA

20/20

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

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach,
parter, cena 50 000. Tel. 0 505 917 940

09-51/52/09

19-20/09

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

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w
Knurowie, 39,5 m 2 . Tel. 018 333 14 52
(wieczorem)

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

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

20-21/09

20-23/09

2

20-22/09

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

Sprzedam M-4, II piętro, 63,06 m2, ul. Koziełka, 160 000 lub zamienię na M-3. Tel.
0 606 263 494
19-20/09

Sprzedam mieszkanie w Knurowie – Redyna wspólnota, ul. Puszkina 3, III piętro,
44 m2, 2 pokoje, kuchnia, nowe okna, co,
ciepła woda, gazu brak. Cena 120 tys. do
częściowego remontu. Tel. 0 516 122 702
(dzwonić wieczorem)
20-21/09

Sprzedam tanio mieszkanie, 50 m2, 3 pokoje, kuchnia, wc, łazienka, balkon, na ul.
Wilsona. Tel. 0 511 060 592

20,23/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1 pokojowe po remoncie, I piętro, 90.000,
Biuro M3, 601-077-290

20/09

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

20/09

Użytkowy, CHU Planeta, 90 m2, wynajem.
Lokus, tel. 0 793 679 367
20/09

Wszystkie oferty na www.lokus.eu

20/09

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

19-21/09

3 pokojowe, niski blok, sprzedam, Biuro M3,
603-77-33-13

20/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

Tanie kredyty, darmowe konta – mBank
Knurów. Tel. 032 235 06 66

19-20/09

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

17-21/09

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

20/09

TURYSTYKA

20/09

Działkę ok. Koziełka, sprzedam, Biuro M3,
603-77-33-13

19-21/09

20/09

Pawilon piętrowy, 130 m2, Witosa - wynajem. Lokus, tel. 0 793 679 367

20/09

Sklep do wynajęcia na ul. Koziełka. Tel.
0 662 281 335
16-20/09

Sprzedam działkę 238 m 2 z rozpoczętą
budową w Knurowie, ulica 26-stycznia,
zabudowa szeregowa. Tel. 0 604 567 156,
e-mail: dzialki2@op.pl

ODDAM ZA DARMO
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

zdrowie i uroda
Studio Stylizacji Paznokci. Knurów, ul.
Witosa 21. Tel. 0 502 562 195
23-odw.

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

20-21/09

INFORMACJA
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie ogłasza
przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 13,35 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (III piętro),
- o pow. 16,91 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro),
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

19-22/09

16-20/09

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

20/09

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

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

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

20/09

20,23/09

20-25/09

20/09

20/09

Odstąpię podwójne miejsce na cmentarzu
w Knurowie. Tel. 0 511 060 592

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

Koziełka, M-4, 63 m2, 172 tys. Lokus, tel.
0793 679 367

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

RÓŻNE

19-22/09

20/09

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

17-21/09

Młody mężczyzna poszukuje pracy. Prawo
jazdy kat. C, spawanie EL-MAG-TIG – uprawnienia europejskie. Tel. 0 604 655 694

Firma Krywałd-Plast poszukuje pracownika
na stanowisko ślusarz-mechanik maszyn i
urządzeń przemysłowych. Mile widziane
doświadczenie oraz uprawnienia na wózek
widłowy. Tel. 032 232 70 75

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe z
balkonem, nieumeblowane, okolice SP 2.
Tel. 0 798 356 401

20/09

17-20/09

DAM PRACĘ

20-21/09

Lokal do wynajęcia na działalność gospodarczą, 12 m2, ul. Niepodległości. Tel.
032 235 18 23

20-24/09

Zatrudnię księgową. Biuro Rachunkowe,
Pilchowice. CV na biuro@jurczyga.com

17-21/09

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

Dom wolnostojący w Żernicy i Stanicy,
230.000, M3, 234-24-81, 603-77-33-13

Zatrudnię do zbioru truskawki, Szczygłowice. Tel. 0 792 344 330

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

4 pokojowe, I piętro, 178.000 zł, Biuro M3,
603-77-33-13

11-21/09

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

17-21/09

20/09

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

SZUKAM PRACY

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

19-25/09

Sprzedam tanio cegle z rozbiórki. Tel.
0 510 939 652

19-20/09

SPR ZEDAM WÓZEK DZIECIĘCY IMPLAST BOLDER 4, NEW LINE W KOLO R ZE C ZE RWO N O C ZA 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

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Knurowie, ul. Szpitalna 11
przyjmie do pracy na stanowisko:
Dyspozytor-sprzątaczka
Wymagane: komunikatywność, uczciwość, dyspozycyjność,
odpowiedzialność i sumienność.
Podania i CV należy składać osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (Dział Kadr) w godz. 7.00 - 15.00 do dnia 29.05.2009 r.

20-25/09
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foto: MOSiR Knurów

sport

„Hugo Wraca Do Polsatu”

IV Edycja Turnieju Piłki Nożnej
Szkół Podstawowych

Piłkarskie
wyczyny Hugo
Boisko „Orlik 2012” po raz
kolejny było areną piłkarskiej
rywalizacji uczniów szkół
podstawowych. Czwarta edycja - mimo ulewnego deszczu
– zgromadziła cztery drużyny.
Najlepiej zaprezentował się
zespół „Hugo Wraca Do Pol-

satu”. Na drugim miejscu turniej zakończyli reprezentanci
MSP-3, a ponadto na „pudle”
stanęli również zawodnicy
„Knurów United”.
Kolejna - piąta - edycja zaplanowana została na 31 maja.
Oprac. PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 16. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Janusz Myszka
Bogumił Wolny
Wojciech Napierała
Wiesław Mentel
Piotr Palica
Jerzy Hadrawa
Jan Szczeszak
Józef Fojt
Willibald Morgalla
Michał Foit
Bogdan Litwin

(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Szczygłowice)
(Gliwice)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Pilchowice)
(Ostropa)
(Knurów)

2.260 pkt
2.176 pkt
2.090 pkt
2.054 pkt
1.996 pkt
1.995 pkt
1.968 pkt
1.953 pkt
1.952 pkt
1.889 pkt
1.818 pkt

Klasyfikacja generalna:
1.
Stefan Dylus
(Gliwice)
25.499 pkt
2.
Bogumił Wolny
(Knurów)
25.489 pkt
3.
Michał Szczecina
(Nieborowice)
25.476 pkt
4.
Wojciech Napierała
(Knurów)
24.612 pkt
5.
Bernard Wróbel
(Knurów)
23.400 pkt
6.
Alojzy Kopiec
(Przyszowice)
23.281 pkt
7.
Ryszard Nosiadek
(Knurów)
23.182 pkt
8.
Jacek Zacher
(Knurów)
23.155 pkt
9.
Mieczysław Polok
(Przyszowice)
22.987 pkt
10. Jerzy Makselon
(Przyszowice)
22.857 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 26 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

SIATKÓWKA - IV LIGA

Co przyniesie finał?
Ostatni mecz rundy zasadniczej był dla siatkarzy
T K K F Szcz ygłowice formalnością. Knurowianie w
roli gospodarza i lidera rozgrywek podejmowali ostatni
ze s p ó ł w t ab el i – GLK S
Wilkowice i zwycięzca tej
pot ycz k i móg ł być t yl ko
jeden. TKKF nie zawiódł i
wygrał w trzech setach.
O wiele ciekawiej wyglądała walka o drugie miejsce
p r e m iowa ne u d z ia łe m w
turnieju finałowym o awans
do III ligi. Liderujący przez
wiele tygodni Olimp Szczyrk
d o ś ć n ie o c z e k iw a n ie , w
ostatniej serii spotkań oddał
miejsce w finale Metalikowi
Radziechowy. – Od pewnego
czasu dało się zauważ yć,
że zespół ze Szcz yrku nie
wytrzymuje trudów sezonu

– mówi Marek Siwek, kierownik TKKF Szczygłowice.
– Trudno powiedzieć, cz y
problem tkwił w przygotowaniu fizycznym, czy psychice, ale jedno jest pewne,
Olimp nie zagra w turnieju
finałowym.
Z kim knurowianie woleliby się spotkać w walce o
awans?
- Zarówno ze Szczyrkiem,
jak i z Metalikiem jeden mecz
przegraliśmy, a drugi zakończył się naszym zwycięstwem
– kontynuuje Marek Siwek. Trudniej grało się nam jednak
z Metalikiem.
Obok Metalika Radziechowy, rywalami knurowskich
siatkarzy w boju o III ligę będą
zespoły Klimowicza Pyskowice i Pilicy Koniecpol.
PiSk

TKKF SZCZYGŁOWICE - GLKS WILKOWICE
3:0 (25:14, 25:13, 25:20)
COS OLIMP SZCZYRK - AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
2:3 (26:24, 16:25, 25:22, 22:25, 13:15)
UKS SOKÓŁ KATOWICE II - ZAGRODA BUCZKOWICE
3:1 (25:20, 30:28, 22:25, 25:14)
UKS METALIK RADZIECHOWY - UKS SOKÓŁ KATOWICE III
3:0 (25:15, 25:14, 25:14)
OLIMPIA GOLESZÓW - UKS PIK KATOWICE
3:2 (26:24, 25:18, 23:25, 20:25, 20:18)
1. TKKF SZCZYGŁOWICE
2. UKS METALIK RADZIECHOWY
3. COS OLIMP SZCZYRK
4. AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
5. LKS OLIMPIA GOLESZÓW
6. UKS PIK KATOWICE
7. UKS SOKÓŁ KATOWICE II
8. UKS SOKÓŁ KATOWICE III
9. ZAGRODA BUCZKOWICE
10. GLKS WILKOWICE

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

45
43
42
35
34
24
19
15
8
5

49:15
49:18
46:20
41:24
42:30
30:38
26:42
20:44
16:49
12:51

informacja

Orlik Cup

Dali radę
oldboje Concordii, którz y
wprawdzie przegrali wszystkie spotkania, ale w konfrontacji z o wiele młodszymi
przeciwnikami grali bardzo
a mbit nie . W ich skła d zie
pojawił się m.in. były gracz
Gór nik a Knurów i mist rz
Polsk i w ba r wa ch Ruch u
Ch or zów, Wa ld e m a r Wa leszczyk.
Następny turniej eliminacyjny odbędzie się 26 maja.

Za nami kolejny turniej
eliminacyjny z serii Orlik
Cup, którego finał zaplanowano na 21 czerwca. - Niespodziewanie najlepszą okazała
się drużyna o oryginalnej nazwie Damy Radę, która w pokonanym polu pozostawiła ligowców - Veritax Gumiland i
Team Stalmet – relacjonuje Waldemar Jachimowski.
- Ci ostatni zapewnili sobie a wans do turnieju f inałowego z drugiego miejsca. Ostatnią pozycję zajęli

PiSk

WYNIKI GRUPY B:

Veritax Gumiland – Concordia
Damy Radę - Team Stalmet
Team Stalmet - Veritax Gumiland
Concordia - Damy Radę
Concordia - Team Stalmet
Veritax Gumiland - Damy Radę
1.
2.
3.
4.

TABELA PO 18. KOLEJCE:

DAMY RADĘ
TEAM STALMET
Veritax Gumiland
Concordia

2:0
3:1
3:1
3:10
0:2
2:5
3
3
3
3

9
6
3
0

informacja

18-6
6-4
5-8
3-14

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW
WYNIKI:
Old Stars - PTK Holding S.A. 8:4 (3:1)
1:0 L. Kastelik 1 min., 2:0 W. Kluska 6 min., 3:0 R. Kasiński 7
min., 3:1 M. Wasita 11 min., 4:1 R. Szczepanik 17 min., 4:2 M.
Wasita 19 min., 4:3 M. Wasita 22 min., 5:3 D. Flis 24 min., 6:3 L.
Kastelik 24 min., 6:4 M. Wasita 26 min., 7:4 R. Szczepanik 29
min., 8:4 R. Szczepanik 30 min.
Concordia – Intermarche 0:4 (0:1)
0:1 A. Kardela 8 min., 0:2 R. Róg 18 min., 0:3 A. Pawlas 26 min.
(k), 0:4 R. Nowosielski 30 min.,
żółta kartka: R. Lewandowski (Intermarche)
Old Stars - Osiedle Szczygłowice 7:0 (2:0)
1:0 R. Szczepanik 9 min., 2:0 R. Szczepanik 13 min., 3:0 L.
Kastelik 16 min., 4:0 W. Kluska 26 min., 5:0 L. Kastelik 27 min.,
6:0 W. Kluska 29 min., 7:0 D. Jakubowski 30 min.
żółta kartka: A. Henel (Osiedle)
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TABELA

1.
2.
3.
4.
5.

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

1.
2.
3.

Robert Kasiński
Leszek Kastelik
Dariusz Flis
Damian Jakubowski
Wojciech Kluska
Robert Szczepanik
Marek Wiercioch
Marcin Wasita

6
5
5
5
5

15
12
7
3
1

45-13
19-9
20-17
7-40
8-20

5
4
2
1
0

0
0
1
0
1

1
1
2
4
4

KLASYFIKACJA STRZELCÓW

4.
5.

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

9
8
7
7
6
6
5
5
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sport
IV LIGA - grupa II

KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE

Na urodziny punkt
z wiceliderem

… to byłaby jeszcze realna szansa na utrzymanie się Olimpu
w popularnej „Serie A”. Obecna sytuacja szczygłowickiej
drużyny jest nie do pozazdroszczenia i wiele wskazuje na to,
że Olimp opuści zabrzańską klasę A

foto: Piotr Skorupa

Dwa dni po meczu
Concordii z wiceliderem
– Przyszłością Rogów
urodziny obchodzili
prezes Grzegorz
Grzybowski i trener
Wojciech Kempa.
W prezencie otrzymali
od piłkarzy remis
z kandydatem
do awansu

Zespó ł Oli mpu ma za
sobą już czwarty mecz bez
trenera. I wiele wskazuje na
to, że taka sytuacja będzie
miała miejsce do końca sezonu. – Prawda jest taka, że
obecnie nikt nie chce się podjąć wyzwania – mówi Mirosław Litwin, prezes Olimpu.
– Na zatrudnienie nowego
trenera przed zakończeniem
sezonu są więc niewielkie
szanse. Wobec takiej sytuacji

Przyjazd do Knurowa pod-

WYNIKI:

CONCORDIA
– PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW

WYNIKI:

GWIAZDA CHUDÓW –
OLIMP SZCZYGŁOWICE

3:2

Po meczu z wiceliderem, bramkarz Concordii
– Łukasz Ponichtera zebrał pochlebne recenzje
Po meczu z wiceliderem, bramkarz Concordii
– Łukasz Ponichtera zebrał pochlebne recenzje
postawy Łukasza Ponichtery. tego z Rogowem – mówi trener.
We wcześniejszych meczach – Na spotkanie z wiceliderem
zdarzały mu się poważne błędy, nikogo specjalnie nie trzeba
jednak tym razem stanął na było mobilizować, a wiadomo,
jak to jest jeżeli gra się z zewysokości zadania.
No cóż, można odnieść wra- społem z ostatniego miejsca.
żenie, że zbyt późno zaczęliśmy Wszyscy wysoko wygrywają z
zdobywać punkty, ale mam Rymerem i jeżeli my również
nadzieję, że wysokie zwycięstwo to uczynimy to wtedy powiem,
na wyjeździe z LKS Czaniec że drużyna zrobiła mi prezent
(3:0 – przyp. red.) i remis z wi- urodzinowy.
Jesienią knurowianie wyceliderem dodadzą zespołowi
wiary w osiągnięcie kolejnych grali 3:0, a w Rybniku na pewno
nie zagra pauzujący za żółte
korzystnych wyników.
Na podreperowanie do- kartki Tomasz Szymura. Już w
robku punktowego i strzelenie sobotę do dyspozycji trenera był
kilku bramek będzie okazja powracający po kontuzji Marcin
już w sobotę, bowiem Concor- Rozumek.
Do zakończenia sezonu
dia zagra z ostatnim w tabeli
Rymerem. Co na to inny po- pozostały jeszcze cztery kolejki,
niedziałkowy solenizant, Woj- w tym mecz u siebie z liderem
ciech Kempa? – Pod względem – Skałką Żabnica.
Piotr Skorupa
mentalnym mecz z Rymerem
będzie dla nas trudniejszy od

TABELA PO 26. KOLEJCE:

1. SKAŁKA ŻABNICA
2. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW
3. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE
4. GWAREK ORNONTOWICE
5. POLONIA MARKLOWICE
Concordia:
6. ZAPORA PORĄBKA
Ponichtera, Wieliczko, Sterczek, Gałach,
Grodoń, Szymura, Salwa, Modliszewski
7. GKS II JASTRZĘBIE
56’ Sendlewski, Tkocz 46’ Dura, Oleś 75’
8. CONCORDIA KNURÓW
Michalski, Przesdzing 82’ Hanak.
9. GRUNWALD HALEMBA
10. LKS CZANIEC
Grunwald - Bojszowy 1:1
Zapora – LKS Czaniec 2:0
11. UNIA RACIBÓRZ
Unia - Rymer 6:0
12. LKS ŁĄKA
Polonia Ł. - Skałka 0:1
13. GTS BOJSZOWY
Rekord - Gwarek 0:0
14. REKORD BIELSKO-BIAŁA
Górnik - Polonia M. 1:3
15. GÓRNIK PSZÓW
Jastrzębie II - LKS Łąka (przełożony)
16. RYMER RYBNIK
23 maja, godz. 17.00: Rymer Rybnik - Concordia

0:0

14

nie ma teraz w klubie osoby,
która ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie składu
i osią gane w ynik i. Skład
ustalamy wspólnie.
Ostatnie mecze pokazały,
że piłkarzom Olimpu starcza
sił na 45 minut. W meczu z
Młodością Rudno knurowianie prowadzili 5:1 i tylko zremisowali. W minionej kolejce
szczygłowiczanie prowadzili
w Chudowie 2:0 i przegrali

26
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
25
26
26
26
26

66
62
45
44
45
39
37
36
31
31
31
30
29
28
26
1

69:12
69:18
54:26
63:46
53:41
34:27
38:38
43:51
37:46
34:32
41:47
34:42
35:41
24:41
41:51
10:119

2:3. – Naszym największym
problemem jest zebranie odpowiedniej liczby zawodników
na treningach – kontynuuje
Mirosław Litwin. – A jeżeli
się nie trenuje to trudno wytrzymać całe spotkanie pod
względem kondycyjnym.
W minionej kolejce odbyły
się derby gminy Pilchowice, w
których Orzeł Stanica przegrał
z Naprzodem Żernica 1:4.
W innym ciekawym mecz u Wilki Wilcza ur wał y
punkt liderowi – Fortunie
Gliwice.
PiSk

TABELA PO 24. KOLEJCE:
1. MKS ZABORZE

24

55

58:23

2. FORTUNA GLIWICE

24

53

52:21

3. WILKI WILCZA

24

45

59:30

BramkI dla Olimpu:
W. Rozumek, Modrzyński.

4. ORZEŁ STANICA

24

42

58:39

5. KS 94 RACHOWICE

24

39

48:34

Olimp:
Dajek, Kusiak 79’ Głasek, Lewandowski,
Dziuba, Świątkowski, Radojewski, Boryga,
Mastyj, Zakrzewski, Modrzyński, W. Rozumek.

6. ZAMKOWIEC TOSZEK

24

39

49:33

7. NAPRZÓD ŻERNICA

24

36

45:35

Sośnica - Społem 1:0
Młodość - Sokół 1:1
Zamkowiec - Start 3:1
Czarni - Rachowice 0:0
Orzeł - Naprzód 1:4
Fortuna - Wilki 2:2
Zaborze - Piast 6:1

8. SPOŁEM ZABRZE

24

34

50:51

9. PIAST PAWŁÓW

24

33

34:43

10. SOŚNICA GLIWICE

24

32

35:44

11. GWIAZDA CHUDÓW

24

31

35:38

12. MŁODOŚĆ RUDNO

24

28

39:51

13. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE

24

27

36:47

14. CZARNI PYSKOWICE

24

19

48:69

15. OLIMP SZCZYGŁOWICE

24

13

28:61

16. START KLESZCZÓW

24

10

16:71

23 maja, godz. 18.00: Naprzód – Wilki, Gwiazda – Start, 24 maja: Orzeł – Piast (godz. 18.00),
Zaborze – Olimp (godz. 11.00).

Zakaz dla kibiców
Kibice (szalikowcy) Concordii Knurów do końca sezonu nie mogą uczestniczyć w
meczach wyjazdowych – taką
decyzję podjął Wydział Dyscypliny Śląskiego Związku
Piłki Nożnej w Katowicach.
- Przyjęliśmy to do wiadomości z wielkim ubolewaniem, bowiem jest to przykra
sytuacja dla klubu i piłkarzy
– mówi Grzegorz Grzybowski, prezes KS Concordia,
który zaznacza, że przy klubie
nie działa zorganizowana grupa kibiców.
Sprawa knurowskich szalikowców trafiła do Wydziału
Dyscypliny po meczu Gwarek
Ornontowice – Concordia.
- W toku przeprowadzonego postępowania dyscyplinarnego stwierdzono, że w w/w
meczu doszło do negatywnych
zdarzeń, a zachowanie kibiców

foto: Piotr Skorupa

opiecznych Pawła Sibika uczestnika Mistrzostw Świata
w Korei i Japonii na pewno u
kilku piłkarzy Concordii wywołał dreszczyk emocji, wszak
Przyszłość Rogów od kilku
sezonów należy do czołówki
czwartoligowych rozgrywek.
Zespoły Concordii i Przyszłości dzieli w tabeli aż 26
punktów. Z tego też powodu
faworytem byli goście, którym
marzy się awans do III ligi.
W rundzie jesiennej rogowianie też przed meczem
byli faworytem, jednak po
ostatnim gwizdku sędziego z
kompletu punktów cieszyli się
piłkarze Concordii, zwyciężając w „jaskini lwa” 4:2.
Tym razem aż takiej sensacji nie było. Nie było też
zwycięstwa faworyta, zatem
po bezbramkowym remisie
w sobotnim meczu możemy
mówić o niespodziance, która w dobry humor wprawiła
pon ied ział kowego solenizanta – Grzegorza Grzybowskiego.
- To miły prezent – powiedział nam prezes. – U naszych
zawodników było widać wolę
walki i to mnie najbardziej
cieszy. Mecz tak się ułożył, że
i my i przeciwnik może mówić
o szczęściu i jednocześnie
pechu. Obie drużyny miały
okazje do strzelenia bramek,
ale skończyło się na 0:0.
Jestem też zadowolony z

Gdyby mecz trwał
45 minut…

Tuż po rozpoczęciu meczu Gwarek Ornontowice
– Concordia Knurów na plac gry wrzucono
serpentyny, co spowodowało przerwanie spotkania
„Concordii” Knurów było
wysoce naganne – czytamy w
uzasadnieniu podjętej decyzji.
Szalikowcom Concordii
zarzuca się m.in., że wnieśli na

stadion środki pirotechniczne
i śpiewali wulgarne piosenki
pod adresem sędziego, PZPN
oraz kibiców gospodarzy.
PiSk
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Po koronę
ze szczególną
dedykacją
Marzeniem alpinistów jest
zdobycie Korony Himalajów, natomiast marzeniem
knurowskiego maratończyka
– Bogdana Leśniowskiego jest
zdobycie Korony Maratonów
Światowych. Jednym z warunków spełnienia tego marzenia
jest pokonanie maratonu w
Bostonie. – Mam to już za sobą
– cieszy się pan Bogdan. – Nie
wykluczam jednak powrotu do
Bostonu. Jestem pod olbrzymim wrażeniem tej imprezy
i chcę tam wrócić z chęcią
poprawy wyniku.
Czas jaki uzyskał za Oceanem wcale nie jest zły – 3
godziny 13 minut i 30 sekund,
jednak knurowianin czuje się
na siłach, by go poprawić.
Przed startem w Bostonie
wiele słyszał o dużej skali
trudności tego biegu. Wiedział, że dużą rolę odegra
tam taktyka, jednak z drugiej
strony trudno przewidzieć
zachowanie organizmu w warunkach, które tak do końca
nie są znane. – Na trudność
trasy składało się wiele czynników, jednak najważniejszym
bez wątpienia były wzniesienia – relacjonuje. - Najtrudniej było na 30 kilometrze,

czyli na wzgórzu złamanych
serc. To prawdziwie krytyczny
punkt na trasie tego maratonu.
Miejsce, gdzie wielu biegaczy
musiało się poddać.
O niezwykle trudnej trasie może świadczyć częstotliwość z jaką rozmieszczone
były punkty żywieniowe. Z
reguły można z nich korzystać na co piątym kilometrze.
W Bostonie napoje i owoce
były dostępne co 1600 metrów. Ponadto kibice częstowali biegaczy bananami,
pomarańczami i wodą.
Kibice to oddzielny temat
tego maratonu. Są wszędzie.
I na każdym kilometrze do-

pingują biegaczy. – To dodaje
wiatru w plecy – nie ukrywa
Leśniowski. – Wśród dopingujących można dostrzec całe
rodziny. Tam kibicowanie
jest swego rodzaju tradycją
przekazywaną z pokolenia na
pokolenie. Maraton w Bostonie to nie tylko wielkie święto
biegaczy, ale również całego
miasta.
W tym roku Boston był
gospodarzem maratonu po
raz 113.
Z Polski poleciało do tego

portowego miasta w Stanach
Zjednoczonych 14 maratończyków. 14 innych rodaków
dołączyło do nich na miejscu.
Dla Bogdana Leśniowskiego
był to 15 bieg maratoński w

HARMONOGRAM
planowanych godzin pracy animatora
„Moje Boisko ORLIK 2012” na najbliższe dni:
Data

poniedziałek
wtorek
czwartek
niedziela

25.05.2009
26.05.2009
28.05.2009
31.05.2009

Liczba
godzin
4
4
3
9

Puchar Polski UKS
W Szkole Podstawowej
w Gierałtowicach odbył się
Puchar Polski Uczniowskich
Klubów Sportowych we wspinaczce sportowej.
- Do rywalizacji przystąpiło niemal osiemdziesięciu
najlepszych zawodników z całego kraju – relacjonuje Jacek
Czech, szef zawodów i autor
dróg reprezentujący Szkołę
Wspinaczkową „W Skale”.
- Na gierałtowickiej ściance
w konkurencji na trudność rywalizowali poza gospodarzami
wspinacze z Gliwic, Katowic,
Jaworzna, Jastrzębia Zdrój,
Torunia, Zabrza, Lublina,
Krakowa, Knurowa, Łodzi,

Rybnika, Zgorzelca, Warszawy, Brzeszcz i Orzesza.
Z zawodników „W Skale”
Gierałtowice najlepiej zaprezentowali się:
- Łukasz Sobieraj – 2 miejsce w kategorii dzieci,
- Elżbieta Czech – 4 miejsce
w kategorii juniorek młodszych,
- Maksymilian Benek – 4
miejsce w kategorii dzieci.
Organizatorzy dziękują
wszystkim pomocnikom, asekurantom, trenerom, sponsorom oraz tym dzięki, którym
zawody przebiegły sprawnie i
bez zakłóceń.
Oprac. PiSk

Biegi

- Piotr Bieliński startując w barwach Polonii Łaziska zajął
5 miejsce w lekkoatletycznych mistrzostwach Śląska w biegu
na 5 km. Jego czas to 17 minut i 25 sekund.

- W 15 Oleskim Biegu Pokoju na dystansie 5 km wystąpili
następujący reprezentanci Sokoła Knurów: Piotr Bieliński – 17
miejsce w open i 7 w kategorii M-18, Bogusława Kądzielnik - 9
miejsce w K-18, Marek Lewczuk – 12 miejsce w M-50, Marek
Kostrzewa – 28 miejsce w M-18.
- Knurowski maratończyk – Witold Kuć zajął 77 miejsce
w biegu maratońskim mBank w Łodzi. Jego czas to 3 godziny
17 minut i 28 sekund.
PiSk

informacja

Dzień tygodnia

Wspinaczka sportowa
sportowa
Wspinaczka

foto: KB „Sokół”

Knurowianin w Bostonie

karierze, a czwarty w drodze
po Koronę Maratonów Światowych. – Korona składa się
z pięciu największych biegów
na świecie. Są to maratony
rozgrywane w Bostonie, Chicago, Nowym Jorku, Berlinie
i Londynie – mówi knurowianin. – W czterech z nich już
uczestniczyłem. Do zrealizowania planu pozostał jeszcze
wyjazd do Londynu.
Bogdan Leśniowski realizuje marzenie od 2003 roku,
od startu w Chicago. Przy
okazji startu w Bostonie, po
raz czwarty gościł w Stanach
Zjednoczonych. - Po raz kolejny przekonałem się, jak dopracowane są wszystkie szczegóły organizacyjne – mówi.
– Pierwsza sprawa to start, a
raczej potrzeba przetransportowania wszystkich uczestników 40 mil od Bostonu. Około
25 tysięcy osób trzeba było
przewieźć szkolnymi autobusami na miejsce startu. Tam
czekała na nas niespodzianka
w postaci przelotu nad głowami odrzutowców F-16.
Kolejna niespodzianka
była na 25 kilometrze. Trasa wiodła przez miasteczko
studenckie, a tam czekały
na biegaczy studentki, które „kolekcjonowały” całusy.
Myślałem, że to jakiś żart, ale
gdy zobaczyłem to na własne
oczy, byłem kompletnie zaskoczony. Dziewczęta miały
niezłą zabawę, a biegacze
dodatkową atrakcję. Ja jednak
koncentrowałem się na trasie
– opowiada k nu rowianin,
który ów maraton dedykował
pewnej osobie z rodziny, która

foto: arch. organizatorów

foto: arch. Bogdana Leśniowskiego

sport
sport

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

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

piłka nożna, koszykówka
gry i zabawy, siatkówka
piłka nożna, piłka ręczna
turnieje gier zespołowych

„biegnie swój życiowy maraton” walcząc z ciężką chorobą
nowotworową.
Sporym przeżyciem było
minięcie linii mety, która na
stałe jest wymalowana na asfalcie. Później była satysfakcja z
dobrego występu i okazja do
skonsumowania schabowego. –
Nie pozostaje mi nic innego, jak
podziękować sponsorom, którzy
umożliwili mi zrealizowanie
kolejnej części marzenia.
Bogdan Leśniowski pokonał 42 km i 195 metrów tradycyjnie w koszulce z orzełkiem
na piersiach i napisami Knurów
i Polska. – Miałem wrażenie, że
niewielu uczestników okazywało to skąd przyjechało. Było
to dla mnie zaskoczenie.
Zaskoczeniem było również pytanie Polki, u której nocował. – Pani, która od 30 lat
mieszka w Stanach, zapytała
mnie o Związek Radziecki…

informacja

Piotr Skorupa
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Kraków. Łysi Śpiewacy w Grodzie Kraka

Calvi Cantores na Wawelu
W niedzielę odbyły się w Krakowie przesłuchania zespołów
zakwalifikowanych do części konkursowej IV Festiwalu Chóralnego
„Cantate Domino” w 200. rocznicę urodzin Josepha Haydna. Udanie
zaprezentowali się śpiewacy Calvi Cantores
Przesłuchania konkursowe miały miejsce w sali koncertowej Akademii Muzycznej,
natomiast koncert laureatów odbył się w
Katedrze Wawelskiej. Specjalnego błogosławieństwa uczestnikom i organizatorom festiwalu udzielił kardynał Stanisław Dziwisz.
W jury zasiedli niezwykle utytułowani
recenzenci: prof. Stanisław Krawczyński
(rektor Akademii Muzycznej w Krakowie),
prof. dr Jerzy Kurcz (AM Kraków), ad. Włodzimierz Siedlik (PAT, dyr. Chóru Polskiego
Radia, Kraków), dr hab. Wiesław Delimat
(PAT, dyrektor ASM I i II st. w Krakowie),
ad. II st. Jan Jazownik (AM Kraków). Jurorzy
docenili knurowian przyznając Męskiemu
Zespołowi Wokalnemu „Calvi Cantores” III
miejsce w kategorii chórów jednorodnych.
Zespół wystąpił pod kierownictwem Tomasza Sadownika. II nagroda przypadła w
udziale Krakowskiemu Chórowi Męskiemu
pod dyrekcją Marcina Wróbla, natomiast I
nagrody nie przyznano.
Po tegorocznych sukcesach podczas konkursów chóralnych w Żorach oraz Bydgoszczy
(złoty dyplom) knurowscy śpiewacy dorzucili
reklama

więc cenne trofeum krakowskiego festiwalu.
Imprezę zorganizowały: Akademia Muzyczna w Krakowie, Papieska Akademia Teologiczna, Międzyuczelniany Instytut Muzyki
Kościelnej w Krakowie, Polska Federacja
Pueri Cantores, Krakowski Oddział Związku
Chórów Kościelnych Cecilianum, Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna im. ks. kard. F.
Macharskiego, Archidiecezjalna Komisja
ds.Muzyki Kościelnej, Konsulat Generalny
Republiki Austrii w Krakowie, Stowarzyszenie Artystyczne Pro Musica Mundi.
Przy okazji konkursu knurowianie mieli
dobrą okazję zwiedzić Kraków, w szczególności zabytkową katedrę wawelską, po której
oprowadzał kolegów bas Sławomir Rzepa,
prywatnie nauczyciel i fascynat historii.
Wyjazd zespołu na krakowski festiwal
zorganizowało Stowarzyszenie Calvi Cantores, przy którym zespół pracuje na co dzień.
Więcej informacji o stowarzyszeniu i zespole
można zaczerpnąć na stronie internetowej
www.calvicantores.knurow.net
/AK/

informacja własna wydawcy

