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Knurów

Walce na
ogłoszenia

Piastów na terenie targowiska, drugi
stanie na skrzyżowaniu Kołłątaja i
Konopnickiej. Słupy będą ogólnodostępne – może z nich skorzystać
każdy, kto ma potrzebę umieszczenia
ogłoszenia.
MiNa

Wojny napoleońskie
w Chudowie

W niedzielę przed zamkiem w Chudowie dojdzie
do starcia polskich i włoskich grenadierów ze
świetnie wyszkolonymi muszkieterami pruskimi
Foto: Maciej Modzelewski

15.00 - rozpoczęcie
15.15 - prezentacja wojsk
16.00 - pokazy ładowania broni
17.00 - starcie wojsk
18.00 - życie obozowe piechoty
Po stronie polskiej: Legia Polsko-Włoska: grenadierzy oraz
artyleria.
Po stronie pruskiej: 32 Regiment
Muszkieterów For tecznych z
Nysy.



Knurów

Skradziony
Transporter

29 kwietnia nieznany sprawca
około godz. 3.00 odjechał Volkswagenem Transporterem, zaparkowanym przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej. Właściciel wycenił
war tość samochodu na około 7
tysięcy złotych.
Justyna Walo

Przyszowice

W biały
dzień...

Przed chudowskim zamkiem potykali się średniowieczni
rycerze; dlaczego nie mieliby tu walczyć napoleońscy
grenadierzy...

Program imprezy

o Koksoremie

Amatorzy główkowania mają
okazję stanąć w szranki o Puchar
Prezesa Knurowskiego Koła Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gmin
Powiatu Gliwickiego. W piątek 15
maja od godz. 18.00 w Domu Kultury
w Szczygłowicach królować będą
warcaby. W sobotę 16 maja od godz.
9.00 zmierzą się ze sobą szachiści.
Dzieci (urodzone po 1995 roku) oraz
dorośli i młodzież będą wyłaniać
spośród siebie najlepszych. Wpisowe
– 5 zł dzieci i 8 zł dorośli.
Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem 888 909 617
u sędziego zawodów lub w Domu
Kultury (pod numerem 332 63 84).
Zapisy odbywać się będą tuż przed
zawodami.

Stowarzyszenie Byłych
Pracowników PRUK
„Koksorem” organizuje
spotkanie poświęcone
wspomnieniom o
działalności zakładu.

Zaproszenie na imprezę plenerową

Czy Napoleon Bonaparte mógł
odwiedzić Chudów? Raczej nie,
jednak już w najbliższą niedzielę
na chudowskim Podzamczu dojdzie
do całkiem prawdopodobnej bitwy
z udziałem wojsk pod jego sztandarem. Zmierzą się ze sobą Legia
Polsko-Włoska i oddział pruskich
muszkieterów.
- Podczas imprezy zapoznamy
naszych odwiedzających z uzbrojeniem ówczesnych żołnierzy i technikami ładowania broni, a także
odtworzymy życie obozowe piechoty
- zapowiadają organizatorzy z Fun-

Knurów

Wspominki

Będą kolejne miejsca na rozwieszanie plakatów
i rozmaitych ogłoszeń z drobnymi włącznie – jeszcze
w maju pojawią się w Knurowie dwa kolejne słupy
ogłoszeniowe
Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, nowe, betonowe słupy zostały
już zamówione, a koszt każdego z
osobna to około 5200 zł. Jeden ze
słupów zostanie ustawiony przy alei

Knurów

dacji Zamek Chudów. „Wojny...”
przygotowane są przez fundację
pospołu z Towarzystwem Przyjaciół
Fortyfikacji ,,Twierdza Nysa”.
,,Wojny napoleońskie” to druga
impreza ,,XIV Spotkań na Zamku
w Chudowie” - cyklu imprez plenerowych, które od maja do września
odwiedzającym chudowski Zamek
przybliżają dziedzictwo kulturowe.
Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
oprac. bw

Przyszowice

Prąd tanim
kosztem

26 kwietnia około godz. 18 nieznany sprawca wypatrzył, że w zaparkowanym przy ulicy Powstańców
Śląskich samochodzie znajduje się
agregat prądotwórczy. Złodziej włamał się do Volgswagena Transportera
i ukradł urządzenie. Właściciel szacuje straty.
Justyna Walo

- W imieniu prezesa stowarzyszenia Edwarda Wosza mam przyjemność zaprosić do udziału wszystkich,
dla których „Koksorem” był cząstką
ich życia - mówi współorganizująca
imprezę Anna Cholewa. - Jest naszą
uświęconą zwyczajem tradycją, że
co roku spotykamy się na początku
maja, by powracać myślami do czasów, kiedy nasz zakład był jednym z
najważniejszych punktów na gospodarczej mapie naszego miasta.
Spotkanie odbędzie się w restauracji Kosmos - w piątek, 8 maja, o
godz. 17.00.

/bw/
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Gierałtowice

... do samochodu Ford Transit zaparkowanego przy ulicy Wieczorka
włamał się sprawca o nieustalonej
dotąd tożsamości. 27 kwietnia około
godz. 15.30 złodziej w ciągu kilku
minut wzbogacił się o laptopa i nawigację satelitarną. Sprzęt jest w sumie
wart około 3,5 tysiąca złotych.
Justyna Walo

Włam

automatyczny

Wybicie szyby w drzwiach wejściowych wystarczyło nieznanemu
sprawcy, by 26 kwietnia około godz.
22.00 dostać się do wnętrza lokalu
gastronomicznego znajdującego się
przy ulicy Ks. Roboty. Włamywacz
zabrał ze sobą pieniądze pochodzące
z automatów do gier losowych.

Justyna Walo

Knurów

Znikła piła
www.wyjdzzamnie.pl
Wyż demograficzny z lat 80. wkroczył już jakiś czas temu w dorosłość,
niedługo więc w każdej rodzinie posypią się śluby i wesela. Zorganizowanie takiej uroczystości to nie lada
wyzwanie organizacyjne. Obrączki
i stroje ślubne to dopiero początek,
prawdziwe wyzwanie to znalezienie
sali, fotografa, zespołu itd. Portal
www.wyjdzzamnie.pl to doskonałe
miejsce do zorientowania się w
gąszczu firm oferujących wszystko
co będzie potrzebne podczas tego
wyjątkowego dnia. Jest tu także
forum, na którym można wymienić
się doświadczeniami, wyszukiwarki
specjalistycznych sklepów dla każdego województwa i wiele, wiele
więcej. Polecamy.
Justyna Walo

Szach – mat!

Justyna Walo

Foto: P. Gradek

Foto: P. Gradek

aktualności

Knurów

Przetestują
kandydatów

Od 11 do 15 maja w siedzibie
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
odbędzie się test harwardzki dla 174
mężczyzn, zainteresowanych pracą
w straży pożarnej. Oprócz testu,
komisja oceni siłę kandydatów w
podciąganiu na drążku, szybkość
w biegu na 50 m i wytrzymałość w
biegu na 1000 m. Od uzyskanych wyników zależy, czy marzenia o byciu
strażakiem się spełnią, czy nie.
/pg/

Knurów

Bezczelna
kradzież

Na przystanku przy ulicy Kosmonautów 29 kwietnia około godz.
12.30 17–latek, mieszkaniec powiatu
rybnickiego, dokonał kradzieży telefonu komórkowego, wartości około
550 złotych.

Justyna Walo

Z garażu przy ul. Niepodległości
nieznany do tej pory złodziej skradł
piłę spalinową. Sprzęt wart jest około 1000 zł. Do zdarzenia doszło 26
kwietnia około godz. 20.

Justyna Walo

Knurów

Złodziej
wpadł

Policjanci knurowskiego Komisariatu Policji zatrzymali 27
kwietnia około godz. 15.30 przy
ulicy Ogana młodego mężczyznę.
Jak się okazało 23-latek był sprawcą
kradzieży torebki damskiej. Właścicielka odetchnęła z ulgą - w środku
znajdowały się między innymi jej
dokumenty osobiste.
Justyna Walo

Gliwice

Kto w finale,
kto Dianą?

13 maja, spośród kandydatek do
tytułu Diany 2009 Forum Kobiet
Ziemi Gliwickiej wybierze dziesięć
finalistek. Pod koniec maja poznamy
tę, która otrzyma zaszczytny tytuł.
Wśród kandydatek znalazły się trzy
knurowianki: Teresa Bochenek,
dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 i jednocześnie radna Rady
Powiatu Gliwickiego, Stefania Grzegorzyca, założycielka zespołu folklorystycznego „Wrazidloki” oraz Ewa
Jurczyga, założycielka Uniwersytetu
III Wieku i wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Gliwickiego.
/pg/
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Szczygłowice. Matka z dwójką dzieci cudem uszła z pożaru

Astma uratowała im życie

Foto: Jacek Kwiatkowski

Gdyby nie nocny napad kaszlu
u 5-letniego dziecka, szczygłowiczanka
nie zorientowałaby się, że jej
mieszkanie płonie. Tylko dzięki jej
błyskawicznej reakcji i pomocy
sąsiadów, udało się uniknąć tragedii

Pożar poczynił duże szkody, ale - na szczęście - odbyło się bez ofiar...

W poniedziałek, około godz. 3.20
u jednego z mieszkańców wieżowca
przy al. Piastów zadzwonił telefon
– przerażona sąsiadka wzywała
pomocy...
- Obudził ją kaszel 5-letniego
syna, który choruje na astmę. W
mieszkaniu było pełno dymu. Zadzwoniła po straż pożarną i do sąsiada, żeby kluczami, które zrzuci mu
z balkonu otworzył jej drzwi z mieszkania – opowiada Tomasz Rozental,
mieszkaniec wieżowca. – Sąsiad
przybiegł do mnie z kluczami... Otworzyłem drzwi tego mieszkania, dymu
pełno, a ogień aż buchał. Wbiegłem
do środka, wycią gnąłem dwójkę
dzieci, 5-letniego chłopca, 8-letnią
dziewczynkę i ich matkę.
Tomasz Rozental zaprowadził
pogorzelców do swojego mieszkania,
wezwał karetkę i sam próbował gasić
pożar, ale jak mówi, bezskutecznie.
– Człowiek w takich momentach
wiele się nie zastanawia, działa pod
wpływem impulsu. Wiedziałem, że
mąż sąsiadki jest w Niemczech i nie
ma jej kto pomóc – dodaje.
Tuż po uwolnieniu matki z dziećmi z płonącego mieszkania, na
miejscu pojawiły się dwa wozy
strażackie, pogotowie ratunkowe i
policja. – Ewakuowaliśmy z wieżowca dziewięć osób, w tym z czwartego
piętra kobietę ciężarną, którą musieliśmy wyposażyć w aparat oddechowy – mówi starszy kapitan Wojciech
Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. – Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji
elektrycznej. A pożarowi sprzyjało

duże nagromadzenie w mieszkaniu
materiałów łatwopalnych.
Mowa o plastikowej boazerii,
którą wyłożone były wszystkie ściany w mieszkaniu. Straty oszacowano
na 20 tys. zł. Sama akcja gaśnicza
trwała 1,5 godziny.
Matka z dwójką dzieci po przebadaniu przez lekarza, znalazła schronienie u siostry w Czuchowie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie pozostał bierny wobec
tragedii tej rodziny. Pogorzelcom
zaoferowano hotel, jednak nie skorzystali z tej propozycji. MOPS
wykupił leki, które spłonęły w pożarze, a bez których rodzina nie jest
w stanie funkcjonować. – Matka
dzieci chętnie z nami współpracuje.
Na sfinansowanie bieżących potrzeb
otrzymała zasiłek celowy, ponadto
zaoferowaliśmy odzież, posiłki, a także pomoc psychologiczną – informuje
dyrektor Małgorzata Cisek-Sopel.
Wszyscy są pełni uznania dla bohaterskiego czynu sąsiadów. –Rzadko się zdarza, żeby ktoś ryzykował
własne życie, by móc uratować
drugiego człowieka – komentuje
Wojciech Gąsior. Podziwu nie kryje
również Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji, w którego
zasobach znajduje się wieżowiec.
– Pogorzelcy otrzymali już klucze do
lokalu zastępczego, w którym będą
mogli mieszkać do czasu, aż nie
wyremontują spalonego mieszkania.
Umowę podpisaliśmy na pół roku
- dodaje Kobylec.
Paweł Gradek

reklama

Ważne!

Strzeż się
świńskiej grypy!
Niepokojące sygnały o kolejnych zarażonych wirusem A/H1N1 zelektryzowały społeczeństwo. Główny Inspektor Sanitarny zaleca, by osoby
udające się do krajów, w których stwierdzono przypadki zakażeń wirusem,
ściśle przestrzegały reżimu sanitarnego. Osoby, które wróciły z krajów,
w których stwierdzono wirus, w razie stwierdzenia u siebie w okresie
około 10 dni od powrotu objawów chorobowych (wysoka temperatura,
osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) powinny niezwłocznie
udać się do lekarza lub najbliższego szpitala zakaźnego i poinformować
o historii podróży.
Pod koniec kwietnia uruchomiono infolinię, pod której numerami
na wszystkie pytania odpowiadać będą eksperci Narodowego Instytutu
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.
/pg/
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Wspomnienie

nekrolog

Odszedł na
wieczną wartę
W godzinach porannych 1 maja 2009 roku
dotarła do nas bardzo smutna wiadomość
– zmarł nasz przyjaciel – Piotr Górka
- nauczyciel, wychowawca, harcerz,
naukowiec, działacz społeczny
i samorządowy.
Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Knurowie i Wyższą Szkołę
Pedagogiczną w Katowicach. Mając 29 lat obronił pracę doktorską.
Wybitny dydaktyk. W każdej z tych
dziedzin działalności był wyjątkowy, wręcz perfekcyjny. Ponadto
wspaniały człowiek, dobry kolega
i przyjaciel szerokiej grupy ludzi.
Urodził się 4 stycznia 1942 roku w
Knurowie. Bezgranicznie oddany
ukochanej rodzinie, naszemu miastu i młodzieży. Uwielbiał muzykę,
zwłaszcza chóralną, literaturę i sztukę. Mimo swych lat był człowiekiem
nowoczesnym. W pełni korzystał z
nowości technicznych. Był świetnie zorientowany w najnowszych
osiągnięciach współczesnej techniki
w szerokim tego słowa znaczeniu
– komputer i Internet nie był dla
niego czymś abstrakcyjnym. Na
bieżąco śledził techniczne publikacje, krajowe i zagraniczne. Ostatnie
lata, zaszyty w mirze domowym,
pasjonował się energią i rozwojem swych ukochanych wnuków.
Uwielbiał przebywać w ogrodowej
altance, gdzie w leśnym zaciszu
prawie do końca pozostawał pochłonięty twórczej i pedagogicznej pracy.
W wielu dziedzinach pracy zawodowej i społecznej czynił wszystko, aby
nie zmarnować ani chwili. Wypełniał
je pracą nawet wtedy, kiedy trudy
choroby ograniczały jego dawną
sprawność fizyczną. My z grona
jego najbliższych przyjaciół możemy
powiedzieć, że swą energią, uczciwością i pracowitością pokazał wielu
ludziom jak żyć, poświęcając swój
czas, energię i wiedzę innym.
W tym miejscu aż chce się przytoczyć słowa Vincenta van Gogh`a:
„Dobrze jest umierać, gdy się
ma świadomość, że zrobiło się w
życiu coś naprawdę dobrego, że
pozostanie się w pamięci choćby
kilku ludzi i będzie się przykładem
dla potomnych”.
Sw y m nader ak t y w ny m ż yciem Piotr zapewnił sobie pamięć
i wdzięczność kilku pokoleń młodzieży, swych uczniów i studentów.
Mieszkańcy naszego miasta nie zapomną mu wielu inicjatyw samorządowych, które stanowią namacalny
przykład jego aktywności, kiedy był
radnym miejskim kilku kadencji.
Centr um Edukacji Środowiskowej w Knurowie straciło współzałożyciela, byłego wiceprezesa
i działacza tego stowarzyszenia.
Towarzystwo Miłośników Knurowa
nie może zapomnieć swego członka
oraz współtwórcę. Był redaktorem
naczelnym kwartalnika „Zeszyty
Knurowskie”. Współpracował z miesięcznikiem „Młody Technik”.
Na zawsze pozostaną w pamięci



radiosłuchaczy dawnego knurowskiego radia „Fan” cykliczne audycje
o tematyce ekologicznej, które dr
Piotr Górka osobiście przedstawiał
swym ciepłym, pełnym sympatii i
zaangażowania głosem. Takie same
edu kacyjne zadanie w y peł niał,
publikując na łamach Przeglądu
Lokalnego cykliczne artykuły o
ciekawych sprawach technicznych i
ekologicznych.
Dh harcmistrz Piotr Górka był
zawsze wierny ideałom roty i prawa
harcerskiego. Był Komendantem
środowiska ZHP w Knurowie.
Współtworzył i organizował
Uczniowski Ruch Naukowy – bardzo
wielu mieszkańców naszego kraju
uczestniczyło w organizowanych
przez Niego Obozach Naukowych.
Wiele ma dr. Piotrowi do zawdzięczenia knurowska oświata,
zarówno stopnia podstawowego jak i
średniego. Był nie tylko wspaniałym
nauczycielem, ale też prekursorem
zastosowania nowoczesnych metod
nauczania. Niestety, jako współautor
podręczników do nauczania przedmiotów ścisłych nie doczekał się ich
wydania z przyczyn finansowych.
Prawie całe życie zawodowe
Piotr związał z Politechniką Śląską.
Najpierw na Wydziale Chemii, potem

Wszystkim Krewnym, Przyjaciołom
i Znajomym, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
Ś.P. PIOTRA

GÓRKI

serdeczne podziękowania składają
pogrążeni w smutku
na Wydziale Inżynierii Środowiska i
Energetyki - odniósł tam wiele naukowych sukcesów. Był promotorem
kilkudziesięciu prac magisterskich,
współautorem ponad stu publikacji i
kilkunastu książek.
Nie sposób zapomnieć, że pozostawił swoje miejsce w historii
knurowskich zakładów pracy, z
którymi współpracował w zakresie
wszelakich rozwiązań technicznych,
zwłaszcza ekologicznych. Są to
głównie: była knurowska koksownia,
Azoty, Komart, knurowski Inkubator
Przedsiębiorczości, laboratorium
szpitala w Knurowie, Zakłady Chemiczne „Krywałd ERG” i KWK
„Knurów”.
Jego motto życiowe (Powtarzane
po wielu perypetiach zdrowotnych)
brzmiało :
„Mnie już miało nie być wśród
Was, lecz skoro nadal jestem, to muszę jeszcze wiele zrobić. Widocznie
Bóg tak chce, więc trzeba się spieszyć do swych obowiązków”.
Piotrze, zapewniamy Cię, że
pozostawiłeś w życiu wielu osób
swoje miejsce w pamięci, którego
nie można niczym wymazać. Dałeś
przykład jak należy żyć, aby po swej
śmierci pozostawić pustkę nie dającą
się w żaden sposób zapełnić.
CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI
CZUWAJ ! dh. dr. Piotrze
Jan Furgoł
Marek Wydra

1 maja 2009 roku odszedł od nas na zawsze
ŚP
dr Piotr GÓRKA
wybitny dydaktyk, nauczyciel,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży, harcmistrz,
współzałożyciel i były wiceprezes
naszego stowarzyszenia.
Rodzinie Zmarłego szczere wyrazy współczucia
składają
Zarząd i członkowie stowarzyszenia
Centrum Edukacji Środowiskowej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr. Piotra

Górki

wspaniałego i niezwykle serdecznego Człowieka,
autora wielu publikacji na łamach Przeglądu Lokalnego.
Łączymy się w żalu z Jego Rodziną i Najbliższymi.
Redakcja Przeglądu Lokalnego oraz Dyrekcja
i Pracownicy Centrum Kultury w Knurowie

Żona i Synowie z Rodzinami

Z powodu śmierci
dr. PIOTRA GÓRKI
wieloletniego radnego Rady Miasta w Knurowie,
zasłużonego dydaktyka, nauczyciela i społecznika
wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Najbliższym
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Z wielkim żalem żegnamy zmarłego
dra PIOTRA GÓRKĘ
Radnego Rady Miasta Knurów
kadencji 1990-1994 oraz 1998-2002
Łączymy się w żalu z Jego
Rodziną i Bliskimi
W imieniu Rady Miasta Knurów
Przewodniczący Rady
Kazimierz Kachel

Pani Dyrektor

KRYSTYNIE GÓRKA
i Synom z Rodzinami
składamy wyrazy współczucia i wsparcia
w trudnych chwilach żałoby.
Dyrekcja, Pracownicy, Emeryci oraz Młodzież
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie

Społeczność
Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie
składa hołd pamięci

dr PIOTRA GÓRKI
Człowieka mądrego, dobrego, skromnego
Wielkiego Nauczyciela, który swoje pedagogiczne
powołanie realizował przez całe życie
z prawdziwą pasją.
Dyrekcja, Pracownicy, Emeryci oraz Młodzież
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
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Mocne
uderzenie?
- Jakie uszkodzenie mechaniczne? – denerwuje się Zbigniew
Grützmacher. – Telewizor stał sobie
spokojnie, obchodziliśmy się z nim
jak z jajkiem. Działał przez 2-3 tygodnie, aż któregoś dnia obraz się
nie pojawił. Żona jest niedowidząca, więc słuchała sobie audycji jak
zwykle, niczego nie zauważyła, ale
córka przechodziła przez pokój i
się zorientowała, że coś jest nie tak.
Myślała najpierw, że monitor nie jest
włączony, ale się okazało, że on po
prostu nie działa.
Telewizor bez wizji państwo
Grützmacher zawieźli tam, gdzie go
nabyli, czyli do hipermarketu Carrefour w Gliwicach przy ul. Lipowej.
Tam, jak mówi knurowianin, już od
sprzedawcy przyjmującego odbiornik właściciele dowiedzieli się, że to
pewnie uszkodzenie mechaniczne i
nic się z tym nie da zrobić.
– Skąd sprzedawca to wiedział?
Ja za to wiem, że nikt z mojej rodziny
nie naraził telewizora na mechaniczne uszkodzenie – mówi Zbigniew
Grützmacher. - Bardzo istotne, żeby
sklep przyjmując telewizor sporządził szczegółowe sprawozdanie ze
stanu tego sprzętu, tymczasem na
zleceniu do serwisu, które podpisałem, było tylko: „Nie ma obrazu,
głos jest”.
W kwietniu państwo Grützmacher otrzymali odpowiedź ze sklepu
Carrefour, potwierdzającą wcześniejsze przypuszczenia: „Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej z powodu
stwierdzenia usterki mechanicznej
nie zaliczającej się do grupy usterek
podlegających naprawie gwarancyjnej”. Podobna informacja, wraz z
pieczątką serwisu, widnieje na karcie
gwarancyjnej telewizora.
Carrefour Polska tak skomentował opisany przypadek: - Uprzejmie
informujemy, że przyjęcie reklamacji odbyło się zgodnie z ogólnie
przyjętymi standardami, dokładnie
określonymi w regulacjach Carrefour, dlatego też towar reklamowany
przez Państwa Grützmacher w hipermarkecie Carrefour w Gliwicach
został przyjęty w Punkcie Obsługi
Klienta, w obecności pracownika
działu RTV/AGD. Po rozpakowaniu
telewizora pracownik stwierdził, że
doszło do uszkodzenia matrycy. Poinformował klienta, że jest to uszkodzenie mechaniczne, spowodowane
prawdopodobnie silnym uderzeniem
w ekran plazmy. Ponieważ w tym
przypadku doszło do uszkodzenia
mechanicznego, gwarancja nie ma
mocy obowiązującej. Na tej podstawie serwis odmówił naprawienia
uszkodzonej plazmy. Odpowiedź

Potrzeba
matką
wynalazku....

ogłoszenie

Foto: Carrefour

Państwo Grützmacher kupili nowy telewizor LCD na początku
tego roku, a już w marcu z jego ekranu zniknęła wizja. Co gorsza,
okazało się, że serwis nie naprawi odbiornika, nikt też - póki
co - nie zrekompensuje knurowianom straty, bo uszkodzenie
sklasyfikowano jako mechaniczne, a takie nie jest objęte
gwarancją. Kto uszkodził sprzęt? Krasnoludki?

Foto: Czytelnik

Knurów

firmy serwisującej zawierała także szczegółową datę
przeprowadzenia kontroli sprzętu oraz określenie przyczyny odmowy realizacji naprawy.
W załączeniu Carrefour przysłał zdjęcie uszkodzonego telewizora. Knurowianie są oburzeni, bo, jak twierdzą, nie oni uszkodzili odbiornik: - Dlaczego nikt nie
zrobił zdjęcia przy nas, kiedy oddawaliśmy telewizor do
naprawy? – pyta Zbigniew Grutzmacher. – On wyglądał
normalnie, tylko po prostu nie miał obrazu. Uderzenie?
Na dodatek silne? Bzdura! Może to miało miejsce już
po tym, jak oddaliśmy go do naprawy? – zastanawia się
pan Zbigniew.
Zepsutego telewizora knurowianie nie odebrali ze
sklepu, nie chcą go. Czy konsument, czując się oszukany,
ma w tego typu sytuacji szanse na odzyskanie strat?
– Konsument ma prawo domagać się swoich praw
– komentuje Ryszard Kowrygo, powiatowy rzecznik
konsumentów. – Do niego należy wybór drogi działania.
W tym wypadku, skoro przedstawiciel gwaranta, czyli
serwis, oddalił sprawę, konsument może wystosować
oficjalne pismo do sprzedawcy. Podejrzewam, że nie
obejdzie się tu bez opinii rzeczoznawcy.
M. Napolska

reklama
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Kasztany kwitną,
maturzyści dojrzewają
Uczniowie klas maturalnych w całym kraju
rozpoczęli egzamin dojrzałości
Matura rozpoczęła się w poniedziałek pisemnym egzaminem z
języka polskiego. Aby ją zdać, trzeba
zaliczyć języki polski i obcy (oba
i ustnie, i pisemnie), a także jeden
wybrany przedmiot. Przy pisemnych
egzaminach można wybrać poziom

podstawowy lub rozszerzony. Oprócz
tego można zdawać przedmioty dodatkowe – te pisze się wyłącznie na
poziomie rozszerzonym, uzyskany w
nich wynik nie wpływa na zaliczenie
matury, za to zwiększa szanse dostania się na wymarzony kierunek stu-

diów (poszczególne uczelnie mają w
tej kwestii określone wymagania).
Przyszłorocznych maturzystów
czekają zmiany, najważniejsza to
wprowadzenie obowiązkowego egzaminu z matematyki.

O pi e r w s z e w r a ż e n i a p o
e g z a m i n a ch z a py t a l i ś my
mat urz ystów z Zespoł u
Szkół im. I.J. Paderewskiego
w Knurowie

Pawe ł Daw ick i:
- Dość przejrzyście
się zda wało, niczym nie zaskoczyłem się negatywnie
i spodziewam się
dobrych wyników.
Przewidziałem rano przed polskim,
że będzie temat z „Chłopów” – i był
– ale i tak wybrałem „Pana Tadeusza”.

spodziewam się, że będzie dobrze.
Egzaminy próbne były, moim zdaniem, trudniejsze.

Oriana Gembala:
- Egzamin z angielskiego nie
był trudny, choć
pytania były podchwytliwe. Zdążyłam napisać, ale
chyba nie poszło mi najlepiej, bo
strasznie się stresowałam. Na polskim miałam mniej stresu. Pisałam
o „Panu Tadeuszu”, choć nie lubię
charakterystyki, ale nie było wyboru. Czeka mnie jeszcze pisemny z
geografii, chyba wtedy stres będzie
jeszcze większy, bo ten przedmiot
jest dla mnie ważny, wybieram się
na geodezję.
Kasia Glenc: - Na
angielskim poszło
mi zdecydowanie
lepiej. Język polski zdawałam na
rozszerzonym poziomie i według
m n i e b y ł d o ść
trudny, bardzo się zestresowałam.
Zdaję jeszcze WOS, podobno ma
być ciężki. Największy stres będzie
chyba na ustnym z języka polskiego. Chcę się dostać na pedagogikę
wczesnoszkolną.

Kamila Swołek:
- Pisałam rozszerzony polski i dla
mnie nie było źle,
tematy były ciekawe. Angielski mnie
za sk oc z ył s woją
łatwością, skończyłam go pisać jako
pierwsza na sali. Plany? Na razie
nie chcę zapeszać, zobaczymy, jak
mi pójdzie.
Roksana Lipnicka:
- Zero stresu, no,
może t roszeczkę
się zdener wowałam jak weszłam
na salę, ale to tylko
przez chwilę. Jestem optymistycznie nastawiona,

MiNa

Ewelina Paczka:
- Miałam nadzieję, że ten polski
będzie prostszy.
Z d a wa ła m ro zszerzony. Trochę
zawaliłam tym, że
zaczęłam pisanie w brudnopisie,
niepotrzebnie straciłam czas. Nie
jestem pesymistką, ale realistką po
przejściach. Wiem, gdzie chciałabym zdawać, ale z planami wolę
poczekać do czasu ogłoszenia wyników matury.
Magdalena Waluga: - Nie jestem
podatna na stres,
mama się denerwowała bardziej
niż ja. Było łatwo,
ale musi w tym być
jakiś haczyk, bo
inaczej byłoby to
zbyt łatwe. Zobaczymy. Zdaję historię, jako jedna z dwóch osób w
klasie, mimo że jestem w humanistycznej. A potem to się zobaczy.

Foto: Mirella Napolska

Edukacja

Knurów. Skrzyżowanie przy cmentarzu bezpieczniejsze

Wychodzili skrzyżowanie

Mieszkańcy oczekiwali sygnalizacji świetlnej, stanęło
na przesunięciu przejść dla pieszych. Po trzech latach
monitowania Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg
Powiatowych udało się przebudować niebezpieczne
skrzyżowanie ulic 1 Maja i Dąbrowskiego
Dojście do cmentarza przy ul.
1 Maja to jeden z tych punktów w
mieście, gdzie najczęściej dochodziło
do wypadków z udziałem pieszych.
Dochodziło, bo od co najmniej tygodnia obecność ekipy drogowców
przy cmentarzu oznacza zmiany.
– Wnioskowaliśmy o ustawienie tu świateł, ale w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego powiedziano nam, że
nie pozwalają na to przepisy – mówi
Franciszek Szafarz, knurowski radny. – Mamy za to eleganckie przejścia
dla pieszych, przesunięte od skrzyżowania, a od strony ul. Dąbrowskiego
zabezpieczone barierkami.
Druga strona ulicy 1 Maja obyła
się bez barierek, ponieważ zasłaniałyby kierowcom widoczność.
Ustawiono także lustro, które pokazuje samochody nadjeżdżające od

strony Ochotniczej Straży Pożarnej.
Konsekwencją przebudowy było
przedłużenie na krótkim odcinku
ścieżki rowerowej. Dodatkowo radny
Szafarz wnioskował o ograniczenie
prędkości na odcinku ulicy 1 Maja
do skrzyżowania z Kosmonautów,
do 40 km/h i ustawienie znaku
zakazu wyprzedzania. – Wszystko
dla bezpieczeństwa pieszych: osób
starszych, licealistów i dzieci, które
bawią się na sąsiadującym z ulicą
placu zabaw. Zarząd Dróg Powiatowych poinformował mnie, że rozważy
to rozwiązanie – dodaje radny.
Okoliczni mieszkańcy dopominają się o budowę jeszcze jednego
przejścia dla pieszych, od strony
wejścia na starą część cmentarza,
zwłaszcza, że to naprzeciw liceum
zostało zlikwidowane.
/pg/
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Miejska Biblioteka Publiczna poleca

Szczygłowice. VII Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży
Foto: Bogusław Wilk

Młodzi artyści
zawładnęli sceną

Knurowska biblioteka świętuje w tym
roku swoje 60-lecie. Specjalnie z tej okazji
placówka przygotowała wiele atrakcji. Kilka
z nich znajdzie swój finał podczas obchodów
Tygodnia Bibliotek

Dzieci udanie wcieliły się w bajkowe postaci

Foto: Bogusław Wilk

Jak co roku najmłodsi knurowianie z przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów mieli okazję zaprezentować swoje talenty na dorocznym
Przeglądzie Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży Miasta Knurów
Gospodarzem Przeglądu był, jak
zwykle, Dom Kultury w Szczygłowicach. W tegorocznej, siódmej już
edycji imprezy, wzięło udział około
150 dzieci ze szkół, a także mniej
więcej setka przedszkolaków. Dominował śpiew i taniec, ale pojawiały
się także inne formy sceniczne.
– Cieszy nas, że w tym roku
oprócz muzyki i tańca było dość sporo recytatorów – mówi Jolanta Szafraniec, kierownik szczygłowickiego
Domu Kultury. – Grupa z Miejskiego
Gimnazjum nr 1 przygotowała nawet
teatr – zbitkę krótkich utworów o
groteskowym zabarwieniu, zresztą docenioną przez jury. Może w
następnych latach na Przeglądzie
będzie więcej form teatralnych. To
jedyna taka możliwość szerszej prezentacji artystycznego dorobku szkół
w mieście, dzięki temu uczniowie
mogą wyjść poza mury własnych placówek, porównać się z rówieśnikami,
wzajemnie zainspirować.
Uczestnicy prezentowali się na
scenie DK 27 i 28 kwietnia, zaś 30
kwietnia odbył się koncert laureatów, bo impreza miała także wymiar
konkursowy. Spośród uczniów szkół

nieni przez jurorów gimnazjaliści
to „C.D.N.” z MG nr 2 (kategoria:
zespół wokalno-instrumentalny),
Zespół Taneczny „Dynamit” (talent)
oraz Koło Teatralne MG-1 (talent).
Występy przedszkolaków nie są
poddawane ocenie jury. Wszyscy – i
ci najmniejsi, i ci starsi, bawili się
świetnie zarówno na scenie, jak i na
widowni.
MiNa

Dyżur w salkach

Obywatelska Poradnia Prawna zaprasza na dyżur - w niedzielę, 10
maja, w salkach katechetycznych parafii pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego.
Początek o godz. 17.
Zainteresowane osoby proszone są o zabranie ze sobą kopii dokumentów niezbędnych do rozpoznania sprawy.
Kolejny dyżur przewidziano 24 maja (niedziela), także od godz. 17.

/bw/
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Informacja

Dla Przeglądu
M ariusz Kowalczyk , zastępca dyrektora Centrum Kultury w Knurowie i przewodniczący Jury tegorocznego Przeglądu Dorobku
Artystycznego Dzieci i Młodzieży
Miasta Knurów: - Poziom festiwalu
był bardzo zróżnicowany. Zespoły
taneczne reprezentują najwyższy poziom. Systematyczna i długoletnia już
praca w grupach tanecznych owocuje
występami, na które miło patrzeć.
Taniec w różnych formach w dalszym
ciągu rozwija się znakomicie. Oczywiście wszyscy wiemy, skąd takie zainteresowanie tańcem. Jury zachęca do
takiego zaangażowania w dziedzinie
muzyki. Perkusista Szymon Boduch,
którego prawie nie widać za zestawu
perkusyjnego, zachwycił precyzją,
techniką i bogactwem rytmów. W ramach prezentacji pojawiły się skecze
przygotowane przez panią Aleksandrę Żydek. Aktorzy zapewnili świetną
zabawę i młodszym, i starszym. Zespół jednogłośnie otrzymał talent od
jury. Zapraszamy za rok wszystkich,
którzy pracują nad swym talentem w
różnych formach.

W piątek podczas uroczystości z cownicy placówki podczas zajęć z
okazji 60-lecia biblioteki z udziałem młodymi czytelnikami wykonają
pracowników knurowskiej placówki przewodnik pt. „Skarby mojej Gmiw klubie Sztukateria zostanie otwar- ny”. W planie zajęć ujęto: poszukata ekspozycja pt. „Miejska Biblioteka nie we zbiorach biblioteki pozycji
Publiczna w latach 1949-2009 - wy- związanych z historią Śląska i Gierałtowic, zapoznanie z historią miejstawa zdjęć i kronik”.
W siedzibie głównej MBP przy scowości i wycieczka do Regionalnej
al. Lipowej znajdzie miejsce wysta- Izby „U starki” w Chudowie.
wa mandali autorstwa H. Czapli.
Biblioteka ogłasza też konkurs Pilchowice
literacki i plastyczny dla knurowian
Pracownicy Gminnej Biblioteki
na hasło lub wiersz reklamujące Publicznej szczególnymi względami
placówkę. Sporą frajdę będą mieć mi- obejmą najmłodszych czytelników.
łośnicy H. Ch. Andersena - z myślą o Z myślą o nich przewidziano akcję
nich MBP - filia nr 2
pod hasłem „Czyta- przygotowuje konjące przedszkole”. Jej
W piątek, 8 maja, biblioteka
kurs literacki o życiu
główna MBP w Knurowie i jej
finał przewidziano
filie będą zamknięte.
i twórczości wspa14 maja. W ramach
niałego bajkopisarza.
„Tygodnia...” zaplaZ kolei d la najnowano też przyblim ł o d s z yc h c ie k aw ą p r o p o z y- żenie książek z serii Franklin, m.in.
cją będ zie zabawa pt. „Cz y t a- poprzez „Bal u Franklina”, czyli bal
my wiersz yk i łamiące jęz yk i”. bajkowych postaci, konkurs plastyczny „Bajkowi przyjaciele Franklina”, quiz „Przygody Franklina
Gierałtowice
i jego przyjaciół” oraz konkurs na
„Biblioteka plus tradycja” - to ha- najciekawsze bajkowe przebranie. Fisło tegorocznego Tygodnia Bibliotek nałem będzie pasowanie starszaków
(8-15 maja) w Gminnej Bibliotece na czytelników.
Publicznej w Gierałtowicach. Pra-

Knurów

Publiczność żywo reagowała na wydarzenia na scenie
podstawowych jury pod przewodnict wem Mariusza Kowalczyka
wyróżniło dwoje dzieci z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 7 – Julię
Hemmerling za recytację i Szymona
Boducha jako talent, a w kategoriach
tanecznych doceniło dzieci z MSP
nr 1 : zespół cheerleadres „Efekt”
oraz taniec solowy w wykonaniu
Mateusza Szramki. Z kolei wyróż-

Tydzień z książką
i mandalą

Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
internetowej urzędu: www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty
48 - wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w terminach od 28.04.09 r. do 18.05.09 r. oraz od 30.04.09 r.
do 20.05.09 r.
serdeczności

Serdeczne podziękowania jednostce Państwowej Straży
Pożarnej z Knurowa za interwencję dnia 28 kwietnia
na ul. Kosmonautów. Jednostka ta przyczyniła się ofiarnie
ratując kota, który ugrzązł na drzewie.
Jest to instytucja pomocna zarówno ludziom jak
i zwierzętom i nie jest jej obojętny ich los.
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Knurowska OSP
świętowała 100 lat

Strażacki sztandar poświęcił
ks. Andrzej Wieczorek

Foto: M. Warzocha
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Monika Pięciak, bw

Goście
Wagę uroczystości podkreślił udział
wielu gości - zarówno ze środowiska
strażackiego, jak i samorządu, doceniającego stuletnie dzieło knurowskiej jednostki. Wśród uczestników
jubileuszu byli: prezydent Knurowa
- Adam Rams, wiceprzewodnicząca
knurowskiej Rady Miasta Barbara
Gawlińska-Twardawa, starosta powiatu gliwickiego - Michał Nieszporek, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego ks.
Andrzej Wieczorek prezes Zarządu
Powiatowego Związku OSP – Andrzej Frejno, zastępca komendanta
Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach – Marian Matejczyk, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
PSP Knurów – Wojciech Gąsior,
zastępca dowódcy JRG PSP Knurów - Józef Jaworek, radny Sejmiku
Województwa Śląskiego (marszałek
województwa w latach 2006-2008)
– Janusz Moszyński, starosta powiatu gliwickiego w latach 2006-2008
- Adam Szczypka.
Wyróżnienia
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa - Marek Kaletka i Andrzej
Szajkowski;
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa - Piotr Dudło, Marek Steiman,
Jarosław Łepki i Dariusz Poloczek;
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa - Bogdan Bykuć;
Odznaka „Strażak wzorowy” - Kazimierz Warzocha i Damian Jaroszewski.
Statuetki za dotychczasową działalność - Marek Staiman i Damian
Staiman.
Sponsorzy sztandaru:
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, UPOS, HardBud, Konmet, Piekarnia Zbyszek,
Samtrans, Sklep wędkarski – Marcin
Fabian, Polski Związek Wędkarski
– Koło nr 28 Knurów, Sklep AGD
Matuszek, Firma Protos, Firma Stalmet, warsztat mechaniki pojazdowej
– Fornagiel, sklep Sobieski SC,
Ewelina Wilk, oraz: L. Bismor, E.
Brozig, M. Brozig, B. Bykuć, P. Dudło,
A. Górka, E. Jurczyga, B. Kaletka,
M. Kaletka, M. Kania, D. Kardas, J.
Kluczny, R. Król, T. Król, K. Mendrala, J. Owczarek, Z. Owczarek,
A. Pach, P. Pawlata, D. Poloczek, J.
Przybyła, T. Reginek, H. Skupień, K.
Skupień, A. Steiman, D. Steiman, K.
Steiman, M. Steiman, A. Szajkowski,
K. Warzocha, M. Wierciński, B. Wróż,
D. Wróż, J. Wróż, M. Zieliński.

Marszałek Moszyński wręczył
strażakom akt nadania Złotej
Odznaki Honorowej za Zasługi dla
Województwa Śląskiego

Prezydent Rams przekazał wizerunek
św. Floriana na ręce prezesa Wróża

Foto: Monika Pięciak

Wieczorem, podczas specjalnego, jubileuszowego nabożeństwa w
kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego sztandar został
poświęcony przez ks. proboszcza
Andrzeja Wieczorka.
- Na bogatą działalność OSP
złożyło się dzieło wielu pokoleń
knurowian - strażaków-ochotników
- zaznacza prezes Wróż.
Ich codzienny trud, a także wielokrotne przykłady heroizmu i bohaterstwa w walce z żywiołami (nie
tylko przecież z ogniem) zostały
dostrzeżone i docenione. Wyrazem
tego szacunku okazało się nadanie
Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W
imieniu Kapituły Odznaki przekazał
ją Janusz Moszyński, radny Sejmiku
Województwa Śląskiego, marszałek w
latach 2006-2008.
Podziękowania i gratulacje kierowano także personalnie pod adresem
poszczególnych członków jednostki.
Najbardziej zasłużeni otrzymali odznaczenia strażackie. Przekazali im
je prezydent Rams z prezesem Frejno
i Prezesem Zarządu Miejskiego ZOSP
Andrzejem Pachem. Złote medale za
zasługi dla pożarnictwa otrzymali
Marek Kaletka i Andrzej Szajkowski.
Srebrne - Piotr Dudło, Marek Steiman,
Jarosław Łepki i Dariusz Poloczek,
natomiast brązowy - Bogdan Bykuć.
Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymali Kazimierz Warzocha i Damian
Jaroszewski, natomiast statuetki jako
dowód uznania za dotychczasową
działalność na rzecz jednostki - Marek
Staiman i Damian Staiman.
Pamiętano również o osobach
dobrej woli, które wspierają codzienną działalność jednostki. Strażacy
zrewanżowali się przekazując darczyńcom pamiątkowe statuetki i
dyplomy.
Nie dość na tym. Wyróżniający
się strażacy otrzymali też specjalne
kordziki - wręczył je im prezydent
Rams. Samorząd miejski podkreślił
swoje poważanie dla jednostki darując jej dodatkowy prezent - wizerunek
św. Floriana, patrona strażaków. Także okazały puchar, wręczony przez
wiceprzewodniczącą Rady Miasta
Barbarę Gawlińską-Twardawę.
Jeszcze wielokrotnie podczas tej
uroczystości strażakom dziękowano
za ich pomoc, za udział w wielu
niebezpiecznych akcjach i za poświęcenie, którego im nie brak. Oby ich
odwaga i wysiłek pomagały knurowianom przez kolejne sto, dwieście,
trzysta lat...

Foto: M. Warzocha

Przed inauguracją jubileuszowej
akademii knurowscy strażacy oddali
hołd swoim nieżyjącym druhom.
Groby Wiktora Smaka - współzałożyciela OSP - i Henryka Skupienia
- wieloletniego naczelnika - pokryły
się wiązankami kwiatów. Pamięć
zasłużonych strażaków uczczono
chwilą ciszy.
Uroczyste obchody 100-lecia
OSP odbyły się w remizie przy ul. 1
Maja. Rozpoczęto je przypomnieniem historii jednostki. I było o czym
mówić, bowiem strażaccy ochotnicy
zapisali w dziejach Knurowa piękną
i bogatą kartę.
- Co ciekawe, tak żywa i długotrwała tradycja w istnieniu i funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na Śląsku, gdzie wiele z nich
liczy ponad wiek, jest ewenementem
w skali całego kraju - zwrócił uwagę
na wyjątkowość tradycji strażackich
prezes jednostki, Benedykt Wróż.
Kulminacją uroczystości była
prezentacja i przyjęcie nowego sztandaru knurowskiej OSP. Honory przekazujących czynili prezes ZP ZOSP
Andrzej Frejno i prezydent Knurowa
Adam Rams.
- W imieniu Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych wręczam OSP Knurów
sztandar ufundowany przez mieszkańców jako symbol uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie
- rzekł prezes Frejno. I zaapelował:
- Strzeżcie honoru tego sztandaru jak
źrenicy oka.
Odpowiedział mu sztandarowy:
- Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy. Jego słowom
towarzyszył hymn strażacki.
- Sztandar, na którym znalazły
się znak związku OSP oraz wizerunek
świętego Floriana, jest symbolem
najwyższych wartości i wiadomym
znakiem uosabiającym naszą strażacką wspólnotę - podkreślił znaczenie
chwili Piotr Dudło, sekretarz Zarządu Miejskiego ZOSP w Knurowie.
- Jestem przekonany, że stanie się dla
nas druhów wartością nadrzędną,
którą będziemy szanować w sposób
szczególny...
Na pamiątkę wydarzenia w drzewiec sztandaru wbito po ozdobnym
gwoździu z informacją o fundatorach. Symboliczna chwila stała się
udziałem prezydenta Ramsa, prezesa
Wróża, członka zarządu LWSM Lecha Apryasza i przedstawicieli firm
- Korneliusza Rajwy (Hard-Bud),
Anety Szołtysek (Konmet), Zbigniewa Małoty (Piekarnia Zbyszek),
Dariusza Kardasa (Samtrans).

Foto: Monika Pięciak

Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie
rozpoczęła drugi wiek swojej
działalności. W piątek uroczyście
podsumowano dotychczasowe stulecie
jednostki, która trwale wpisała się
w historię miejscowości

Przed uroczystościami strażacy złożyli hołd
swoim nieżyjącym druhom - Wiktorowi Smakowi
i Henrykowi Skupieniowi
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aktualności

Długi weekend w Knurowie

Majówka w słońcu

Piękna, słoneczna pogoda wygoniła
z domów wielu knurowian. Spora
część z nich spotkała się na imprezach
zorganizowanych przez Centrum Kultury

Pozytyw N

Strangers From Red Planet 52

Muzycznie w atrium

1 maja w atrium szkolnej „Dziewiątki” i gimnazjalnej „Trójki” wystąpiły - w ramach Rockowej Majówki
- knurowskie zespoły muzyczne. Na
scenie zagrali: Pozytyw N, The Cumpels, Strangers From Red Planet 52,
Cropla i Wyrwani.
Chętnych do posłuchania rockowych brzmień nie brakowało.
– Jest świetnie. Już trzeci raz jestem na podobnym koncercie. Zespoły
fajnie śpiewają – mówi Ola Jaśkiewicz
z Knurowa, która na imprezę przyszła
z koleżankami.
W at r ium, oprócz młod zież y,
zjawiły się także całe rodziny, jak
pani Krystyna z wnukiem Grzesiem
i wnuczką Małgosią: - Bawimy się
bardzo dobrze, a w szczególności mój
roczny wnuczek. Proszę spojrzeć jak
tańczy i wcale nie chce iść. Ta muzyka
nie jest w moim stylu, ale posłuchać
posłucham. Pogoda dopisała, więc
trzeba było gdzieś wyjść.
Piękna pogoda, dobra muzyka i pozytywne nastroje to składniki zapewniające świetną zabawę, i tego wszystkiego nie zabrakło i tym razem.

Nie ma to jak relaks w słońcu - tego zdania
były setki knurowian

Niestrudzonego Izydora Golca dzieci
nie odstępywały ani na krok

Trzeciomajowe święto
z relaksem

informacja własna wydawcy

Pogoda zachęcała do wyjścia z
domu. Przypiekające słońce i leniwa
atmosfera świątecznego popołudnia
były dobrym znakiem dla organizatora Majówki 2009 – knurowskiego
Centrum Kultury. Estrada plenerowa
przy ulicy 1 Maja szybko zapełniła się
spragnionymi dobrej zabawy i relaksu
na świeżym powietrzu kurowianami.
Sporą frajdę mieli najmłodsi, oblegający dmuchane zamki, trampoliny i
stoiska z łakociami. Wielu amatorów
znalazły konkursy. Nad ich przebiegiem czuwał Izydor Golec – radny
znany m.in. z wielu ciekawych inicjatyw dla dzieci. Maluchy miały okazję
zmierzyć się między innymi w biegu w
workach i przeciąganiu liny. Najmłodsi
okazali się najsprytniejsi i pan Izydor
miał niemały problem z wyłonieniem
zwycięzców i dogodzeniem ich gustom
co do pożądanych nagród. A tych było
co niemiara: kupony na lody, wstęp
na dmuchane zamki i trampoliny oraz
nagrody rzeczowe.
Dorośli dzielili czas między dopingowanie malców, rozmowy, słuchanie
muzyki i smakowanie serwowanych
potraw. Sporą atrakcją okazał się występ Orkiestry Dętej KWK „Szczygłowice”. Zespół rozpoczął swój niemal
godzinny koncert od hymnu Knurowa.
Aplauzem przyjęto zagrany hucznie,
lecz z polotem, hit - „Jożina z Bażin”.
- Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie - mówi dyrektor Centrum
Kultury, Jerzy Kosowski. - Podziękowania kierujemy do SKOK-u i Józefy
Jurczygi, właścicielki baru restauracyjnego Gwarek.

reklama

Tekst i foto:
Monika Pięciak, Justyna Walo
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rozmaitości
Rumuńska przygoda młodych knurowian

Foto: Archiwum MSP-2

Sebastian Frat i Wojciech Pyka, uczniowie szkolnej
„Dwójki”, przez tydzień byli gośćmi rumuńskiej
rodziny w Lugoj. W tym czasie mieli okazję sporo
pozwiedzać, poszukać śladów księcia Drakuli
i posadzić drzewka przyjaźni

Na rynku w Sibiu (od lewej): Barbara Zaremba, Alina Zyzik,
Sebastian Frat, Wojciech Pyka i Hanna Pyka

Wyjazd do Rumunii ma związek z udziałem Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Karola Miarki
w europejskim programie Comen iu s. „ D wójk a” uczest n icz y w
nim od trzech lat, współpracując
z zaprzyjaźnionymi szkołami w
Rumunii i Turcji.
Do przyjaciół ze Szkoły Podst awowej n r 6 w Lugoj k nu ro wianie udali się po raz drugi. W
delegacji znaleźli się piątoklasista
Sebastian Frat i Wojciech Pyka z
klasy IV. Towarzyszyły im Alina
Zyzik, Hanna Pyka i Barbara Zaremba.
W t r a kc ie p oby t u p ol s c y i
tureccy uczniowie i nauczyciele
mieli okazję uczestniczyć w szkolnych zajęciach, podziwiać występy
artystyczne rumuńskich uczniów,
sadzić drzewa przyjaźni na szkolnym podwórku, zwiedzać wystawę
prac plastycznych dzieci i poznać
historyczne centrum Lugoj.
Wiel k ą at r a kcją d la k nurowian było zwiedzanie zam k u
Huniazilor, wyprawa do miasta
ar tystów Sibiu, spacer po pięknym, średniowiecznym mieście
Sighisoara i odkrycie domu, w
którym urodził się książę Drakula
oraz zwiedzanie jednej ze stolic
Transylwanii – Alba Julia.
Opiekunami i przewodnikami
młodych knurowian byli rówieśnicy,
którzy w ubiegłym roku mieli okazję
odwiedzić Knurów. Kolejna okazja
do spotkania nadarzy się pod koniec
maja. Wówczas, po raz ostatni, w
mieście będą gościć delegacje z Turcji i Rumunii. Uczniowie i nauczyciele „Dwójki” jednak zapewniają,
że nawiązane przyjaźnie przetrwają
znacznie dłużej...
bz, oprac. bw

Przyszowice. Pierwszomajowy festyn

Jak to downi było

Towarzystwo Miłośników Przyszowic wydobyło
z szuflad stare zdjęcia, odkurzyło sprzęty sprzed wieku
i zaprezentowało to wszystko w majowym świetle,
podczas festynu
Wystawa
„ Jak to downi
było” cieszyła
się największym
z ai nt e re sowaniem. Trudno się
dziwić, zwłaszcza, że nie każdy
ma szczęście być
w posiadaniu np.
zaby t kowego
aparatu fotograf icz nego... W
wielkim namiocie, udostępnionym przez Gminny
Ośrodek Kultury wiernie odtworzono pomieszczenia sprzed kilku dekad. Nazwy wszystkich przedmiotów
podano po śląsku. Oprócz wyposażenia kuchni, oryginalnych strojów
„chopionek” na wesele i na „wiesiady”, wystawę urozmaiciły dziecięce
wózki – piękna wiklinowa „koloska”
sprzed stu lat i ponad pięćdziesięcioletni „pyrtok”. Retro pokazem
mody ślubnej była wystawa zdjęć ze
zbiorów przyszowian, uzupełniona

Foto: arch. TMP

Na tropie Drakuli

Foto: arch. TMP

Przyszowianie świetnie bawili się podczas
weekendowej imprezy

o dawne prezenty (obraz św. Jadwigi
Królowej Polski, podarowany w 1913
roku). Zgromadzone na wystawie
przedmioty pochodziły ze zbiorów
przechowywanych na strychach lub
z ekspozycji rodzinnych pamiątek
z przyszowickich domów. Dla tych,
którzy przegapili tę wyjątkową lekcję historii, TMP zorganizuje ją raz
jeszcze w przyszowickim pałacu,
podczas Nocy Muzeów z 18 na 19
maja.
/pg/

Foto: Mirella Napolska

syn Beaty Nosiadek
i Romana Świontkowskiego z Knurowa

Elżbieta Papaj z Knurowa

ur. 27.04.2009 r., 3270 g, 55 cm

Zofia Sepioł z Knurowa

ur. 27.04.2009 r., 3400 g, 55 cm

Blanka Cięciała z Pielgrzymowic
ur. 28.04.2009 r., 3180 g, 56 cm

Roksana Fedoryszyn z Gliwic

ur. 28.04.2009 r., 3310 g, 50 cm

ur. 27.04.2009 r., 3330 g, 56 cm

Zuzanna Janik z Rybnika

ur. 28.04.2009 r., 2920 g, 53 cm
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Zofia Sieklucka z Rybnika

ur. 28.04.2009 r., 3100 g, 49 cm

Kacper Łabędzki z Żernicy

ur. 30.04.2009 r., 3300 g, 52 cm

Piotr Kopeć-Kajko z Knurowa

ur. 1.05.2009 r., 2740 g, 51 cm

Krzysztof Kowalczuk z Gliwic
ur. 2.05.2009 r., 2950 g, 53 cm
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7.05.2009 r.

godz.18:00
Slumdog. Milioner z ulicy
godz.20:00
Próba Teatru Paranoja

8-9.05.09 r.

godz.15:30,17:30
Dzielny Despero
godz.19:30
Zapowiedź

10.05.09 r.

godz.19:00
Koncert jazzowy - METRO
JAZZ

11-12.05.09 r.

godz.15:30,17:30
Dzielny Despero
godz. 19:30
Zapowiedź

Sheila O’Flanagan:
Twój na zawsze

13-14.05.09 r.

godz.16:00, 17:45
Dzielny Despero
godz.20:00
Próba Teatru Paranoja

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Pilchowice

Z filmem
na TY

Iona jest typem kobiety, która
doskonale wie czego chce. Poślubiła
swego męża na egzotycznej plaży
zaledwie po kilku miesiącach znajomości i nigdy tej decyzji nie żałowała.
W końcu kobieta wie, kiedy trafia
się jej mężczyzna idealny. Dziś obok
faceta ze snów, świetnej pracy, pięk-

córka, Jenny. Kiedy Sally odkrywa,
że znów jest w ciąży, nie bardzo wie
jak na tę wiadomość zareaguje jej cudowny, wyrozumiały, choć wiecznie
zapracowany mąż, Frank.
Frank, mężczyzna bez wad.
Mężczyzna idealny. Marzenie? Pobożne życzenie? Przecież obie kobiety
są święcie przekonane, że trafił im się
książę z bajki. Czy na pewno?

(G.K.)

ROZRYWKA nr 18/2009 - 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.

Grupa „Młodzi Pilchowiczanie” zaprasza na wspólne
oglądanie filmów w ramach
projektu „Z filmem na TY”.
Pokazy będą się odbywać w
piątki i soboty od godziny 17.00
w siedzibie pilchowickiej OSP.

Justyna Walo

Szczegółowy plan spotkań:
• 8.05.2009 r. (piątek)
godz. 17.00 – „Jasminum”;
• 23.05.2009 r. (piątek)
godz. 17.00 - „Symetria”;
• 29.05.2009 r. (piątek)
godz. 17.00 – „Butelki zwrotne”;
• 30.05.2009 r. (sobota)
godz. 17.00 – „Wesele” (30minutowy wstęp powadzony
przez filmoznawcę);
• 6.06.2009r. (sobota)
godz. 17.00 – „Jutro idziemy
do kina” (30-minutowy wstęp
filmoznawczy).

nego domu brakuje jej do szczęścia
tylko dziecka, ale to tylko kwestia
czasu. Dzięki wsparciu Franka żadne
niepowodzenia nie są w stanie jej
zniechęcić. Przecież cudowny, wyrozumiały Frank będzie ją pocieszał,
cierpliwie tłumacząc, że marzenia w
końcu się spełniają.
Sally jest szczęśliwą mężatką z
dwudziestoletnim stażem. Owocem
tego związku jest siedemnastoletnia

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo:
1) Końcowy odcinek żołądka, łączący go z dwunastnicą, 8)
Pełna krów, 9) Młodszy syn Adama i Ewy, 10) Kocica, 11)
„Zakochana” aktorka, 13) Skupisko wierzb lub wrzosu, 15)
Ogólny plan czegoś, szkic, 16) Ssak z bródką, 18) Plasterek
myśliwskiej, 21) Witka na Witka, 22) ... Alexander Milne, ang.
pisarz, 23) Stolica na Honsiu, 24) Układanie horoskopów
Pionowo:
1) Barack ..., następca G. Busha, 2) „Epoka”, 3) Owalny otwór
w tęczówce oka, 4) ... Disney, 5) Karetka Reanimacyjna, 6)
Namolniak, 7) Binder, 12) Wyspa, na którą uleciał Ikar, 13)
Biblioteczny spis książek, 14) Czasami nie wart wyprawki, 15)
Ośnieżony wierzchołek, 17) Kraj z Nairobi, 18) Ojczulek,
19) Grzegorz, prezes PZPN, 20) Kolce na butach alpinisty

18
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 16/2009 brzmiało:
„Pędrak”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Jacek Dziadowicz.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia

18-21/09

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

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, III piętro,
Szarych Szeregów. Tel. 0 662 618 056

01-odw.

18-19/09

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

Sprzedam mieszkanie M-3 w Knurowie na
ul. Szpitalnej. Tel. 0 792 060 422, 032 236
24 49

01-odw.

MOTORYZACJA

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

Firma budowlana prowadzi zakres robót
docieplenia budynków oraz tynkowanie. Tel.
0 600 623 218
14-18/09

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

16-19/09

PRZETARG

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

Handel i Usługi

17-18/09

Sprzedam nowy dom Pilchowice. M-Kwadrat, tel. 0 792 055 184
18/09

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

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel. 0
607 566 006

01-odw.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie
ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych w Knurowie:
- o pow. 16,54 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (IV piętro),
- o pow. 13,35 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (III 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. 032 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826
4-23/09

PRZETARG

Kompleksowy remont łazienek, kuchni.
Tel. 0 602 525 087
11-21/09

Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
TURYSTYKA

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1, 2, 3, 4-pokojowe na www.lokus.eu

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 181.100,00 zł.
Termin przetargu – 14.05.2009 r. o godz. 10:00
Wadium w wysokości 18.100,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00

18/09

1-pokojowe po remoncie 90.000 zł. Biuro
M3, tel. 0 601 077 290
18/09

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

18/09

3-pokojowe, niski blok, sprzedam. Biuro M3.
Tel. 0 603 773 313
18/09

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

DAM PRACĘ
KIEROWCY - wymagane prawo jazdy kat.
C+E, badania, kurs na przewóz rzeczy,
doświadczenie tel. 502 208 973
18/09

18/09

CHU Planeta, 90 m wynajem, Lokus, tel.
0793 679 367
2

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 0 694 456 072

16-19/09

18/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

Dom wolnostojący w Żernicy i Stanicy sprzedam, M3. Tel. 0 603 773 313

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

Działkę ok. Koziełka sprzedam. Biuro M3.
Tel. 0 603 773 313

Usługi remontowe. Tel. 0 791 883 980

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

07-51/52/09

17-21

17-18/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477
18-25/09

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

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

18/09

18/09

18/09

Kupię mieszkanie 3 lub 4-pokojowe. Tel.
0 790 699 666

18/09

Łokietka, M-4, 52 m2, 160 tys. Lokus, tel.
0793 679 367
18/09

Marynarzy, M-5, 71 m , 220 tys. Lokus, tel.
0793 679 367
2

18/09

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

18/09

Nowe domy w Nieborowicach. tel.
0 510 168 897

18/09

Zatrudnię księgową. Biuro Rachunkowe,
Pilchowice. CV na biuro@jurczyga.com
17-20/09

Zatrudnię piekarza w Knurowie. Tel. 032 238
94 75, 032 239 50 39

17-19/09

SZUKAM PRACY

18-19/09

18/09

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

Sklep do w ynajęcia ul. Kozie ł ka. Tel.
0 601 771 672

17-19

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie Gliwice,
Obr. Pokoju. Tel. 0 507 144 418

Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 13.05.2009 r.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 34.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
ogłoszenia bez podania przyczyny.

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

DYŻURY

17-21/09

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

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 12.05.2009 r. w godz. od 1600
do 1700 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:

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

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

Pawilon usługowy 130 m2 wynajem. Lokus,
tel. 0793 679 367

II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,60 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Szarych Szeregów 2E/7.
Cena wywoławcza 172.300,00 zł.
Termin przetargu 14.05.2009 r. o godz.11:00
Wadium w wysokości 17.200,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00.

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

•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 9

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

Informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl zostały
podane do publicznej wiadomości wykazy nr nr 21/GD/09, 22/
GD/09 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

16-19/09

S p r ze d a m 3 p o ko j e K nur ów, te l.
0 509 096 631

18/09

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w Knurowie z kuchnią ślepą, przy ul. Kazimierza
Wielkiego 3c/11. Tel. 032 236 46 08

18-19/09

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

16-20/09

Sprzedam działkę budowlaną w Ornontowicach, ul. Cicha, 1300 m2, cena 130.000 zł.
Tel. 0 602 396 366
16–odw.
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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
Z DNIA 24 kwietnia 2009 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami posłów
do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r., Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), Uchwały
Nr XXVI/236/2000 Rady Miasta Knurów z dnia 29 czerwca 2000 r. z późn. zm. w sprawie podziału Gminy Knurów na obwody głosowania oraz Uchwały Nr XXIII/511/2009 Rady Miasta Knurów
z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 21 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej p.n. Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie, w budynku głównym Szpitala
w Knurowie przy ul. Niepodległości 8, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r.

podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych:

Nr obwodu
głosowania

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

11

12

13

Granice obwodu głosowania

Marynarzy
Piłsudczyków
Witosa
26 Stycznia
Aleja Lipowa
Dywizji Kościuszkowskiej
Generała Władysława Sikorskiego
Generała Jerzego Ziętka
Saperów
Legionów
Wiosenna
Letnia
Deszczowa
Jesienna
Zimowa
Przedwiośnia
Lotników
Ułanów
Hallerczyków
Komandosów
Kosynierów
Szarych Szeregów
Szpitalna nr 24 - 32 parzyste
Szpitalna 29
Armii Krajowej
Jedności Narodowej
Kapelanów Wojskowych
Kosmonautów
Władysława Jagiełły
Jana III Sobieskiego
Stefana Batorego
Władysława Łokietka
Kazimierza Wielkiego
Mieszka I
Bolesława Chrobrego
Fryderyka Chopina
Jarosława Dąbrowskiego
Ignacego Krasickiego
Józefa Lompy
Ignacego Paderewskiego
Aleksandra Puszkina
Władysława Reymonta
Juliusza Słowackiego
Pawła Stalmacha
Targowa
Wita Stwosza
Szpitalna od nr 1 do 22
Karola Szymanowskiego
Henryka Wieniawskiego
Cicha
Floriana
Grunwaldzka
Jana Kochanowskiego
Jana Matejki
Niepodległości
Dr Floriana Ogana
Polna
Walentego Rakoniewskiego
Sokoła
Ustronie Leśne
Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 21 do 131
Wzgórze
Aleja Spacerowa
Władysława Broniewskiego
Jana Dymka
Jęczmienna
Kardynała Augusta Hlonda
Klasztorna
Ks. Józefa Jagły
Kopalniana
1 Maja
Plebiscytowa
Plac Powstańców Śląskich
Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 1 do 18
Wolności

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Miejskie Przedszkole Nr 13
ul. Piłsudczyków 4

14

15

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9
Aleja Lipowa 12

Miejskie Gimnazjum Nr 3
Aleja Lipowa 12
Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Armii Krajowej 5
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

16

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5
(lokal Nr 1)
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5
(lokal Nr 2)
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5
(lokal Nr 2)
Miejskie Gimnazjum Nr 2
ul. Stefana Batorego 7
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5
(lokal Nr 1)
Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego
L.O. ul. 1 Maja 21

Świetlica PPHU „KOMART”
ul. Szpitalna 7

17

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Wilsona 22
(lokal Nr 1)
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

18

19

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Wilsona 22
(lokal Nr 2)

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 7 czerwca 2009 r. w godzinach 8.00-22.00
Przegląd Lokalny Nr 18 (844) 7 maja 2009 roku

20

21

Dworcowa od nr 1 do 21
Pocztowa
Spółdzielcza

Miejskie Gimnazjum Nr 1
ul. Ks. Alojzego Koziełka 7
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Jana Brzechwy
Józefa Janty
Mieczysława Karłowicza
Zofii Kossak-Szczuckiej
Ks. Alojzego Koziełka
Jana Kwitka
Łubinowa
Adama Mickiewicza
Stanisława Moniuszki
Ogrodowa
Antoniego Słoniny
Henryka Sienkiewicza
Chmielna
Wrzosowa
Jaśminowa
Akacjowa

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Słoniny 1

Astrów
Beksza
Konstantego Damrota
Dębowa
Dworcowa od nr 23 do 110
Mikołaja Kopernika
Tadeusza Kościuszki
Krucza
Karola Miarki
Emilii Plater
Stanisława Poniatowskiego
Poprzeczna
Bolesława Prusa
Przemysłowa
Rybna
Wagowa
Stanisława Wyspiańskiego
Żwirki i Wigury

Bojowa
Graniczna
Jagielnia
dr Henryka Jordana
Wojciecha Korfantego
Krótka
Leśna
Juliusza Ligonia
Feliksa Michalskiego
Nowy Dwór
Powstańców
Rybnicka
Sadowa
Słoneczna
Starowiejska
Stawowa
Szkolna
Szybowa
Piotra Ściegiennego
Zielona
Zwycięstwa
Aleja Piastów

Górnicza
Hugo Kołłątaja
Marii Konopnickiej
Lignozy
Stanisława Staszica
Sztygarska
Józefa Wieczorka
Jana Kilińskiego
Książenicka
Parkowa
Żeromskiego
Szpital

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
ul. Dworcowa 38 a

Zespół Szkolno - Przedszkolny
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Michalskiego 27

Miejskie Gimnazjum Nr 4
ul. Kilińskiego 6
Dom Kultury, ul. Górnicza 1

Miejska Szkoła Podstawowa
Nr 4
ul. Kilińskiego 6
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej p.n.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
ul. Niepodległości 8 (budynek główny)

Prezydent Miasta Knurów
Adam Rams
13

sport
IV LIGA - grupa II

W meczu z Gwarkiem Ornontowice, po tej sytuacji knurowianie domagali się
rzutu karnego. Sędzia był odmiennego zdania i Łukasza Sendlewskiego ukarał
żółtą kartką za próbę wymuszenia jedenastki

WYNIKI:

2:1

Bramka dla Olimpu: W. Rozumek
Olimp:
Dajek, Kusiak, Głasek, Lewandowski, Dziuba,
Boryga, Radojewski, Kamieniecki, Zakrzewski,
Modrzyński, W. Rozumek.
Pozostałe wyniki:
Czarni – Start 2:2
Sośnica – Sokół 0:2
Młodość - Wilki 3:5
Rachowice - Społem 4:1
Orzeł - MKS Zaborze 0:1
Fortuna – Naprzód 2:0
Gwiazda - Piast 0:2
9 maja, godz. 17.30: Wilki – Gwiazda, Naprzód
– Zaborze, 10 maja, godz. 17.30: Rachowice
– Orzeł, Olimp – Młodość.

Trener chciał odejść
Stawką pierwszego tegorocznego meczu Concordii
Knurów z GKS II Jastrzębie
był awans na trzecie miejsce
w tabeli. Od tego spotkania
minęło kilka tygodni i sytuacja zespołu z ulicy Dworcowej
wygląda teraz tak, że do tego
samego trzeciego miejsca traci
już 11 punktów. Powiększająca
się strata do czołówki i co za
tym idzie topniejąca przewaga
nad zespołami walczącymi
o utrzymanie, to problem z
którym knurowianie nie mogą
sobie tej wiosny poradzić.
M a ł o t e g o . C o n c o rdii przytrafiają się mecze,
o któr ych każdy chce jak
najszybciej zapomnieć. Do
takiego występu doszło przed
tygodniem w Ornontowicach,
gdzie knurowianie zainkasowali pięć potężnych „ciosów”.
Po tym piłkarskim nokaucie
i serii sześciu meczów bez
zwycięstwa, trener Concordii
– Wojciech Kempa oznajmił
piłkarzom, że rezygnuje z dalszej pracy z zespołem. O swej
decyzji poinformował również
prezesa Grzegorza Grzybowskiego. – Wiele zawdzięczam
Concordii i w trosce o dalszy
los tej drużyny postanowiłem

zrezygnować z dalszej pracy z
pierwszym zespołem – powiedział nam szkoleniowiec.
Prezes klubu jeszcze przed
informacją uzyskaną od Wojciecha Kempy poinformował
nas, że nie zamierza zwalniać
trenera. – Oczywiście, że jestem zaskoczony takimi wynikami, bowiem w mojej ocenie
drużyna dobrze przepracowała okres przygotowawczy
– mówi Grzegorz Grzybowski. – Wierzę, że ta seria meczów bez zwycięstwa wreszcie
się skończy, a dzisiaj mogę
jedynie przeprosić naszych
kibiców i sponsorów, którzy
też na pewno są rozczarowani
dotychczasowymi wynikami
Concordii. W zaistniałej sytuacji nie zamierzam wykonywać nerwowych i radykalnych
posunięć kadrowych. Oznacza
to, że Wojciech Kempa pozostaje trenerem co najmniej do
końca sezonu.
Panowie umówili się na
rozmowę, do której miało
dojść 24 godziny po blamażu
w Ornontowicach. – Prezes
rzeczywiście nie przyjął mojej rezygnacji – stwierdził
Wojciech Kempa. – W czasie
spotkania zostałem poinfor-

WYNIKI:
GWAREK ORNONTOWICE CONCORDIA

5:0

Concordia:
Ponichtera, Gałach,
Sterczek, Folcik,
Grodoń, Bagiński 46’
Grzegorzyca, Salwa,
Sendlewski 54’ Tkocz,
Mikulski 46’ Oleś,
Szymura, Przesdzing.
LKS Łąka - Polonia Ł. 0:4
Bojszowy - Skałka 1:2
LKS Czaniec – Rymer 5:0
Jastrzębie II - Grunwald 0:0
Polonia M. - Unia 5:3
Przyszłość - Rekord 0:0
Górnik – Zapora 1:2
Górnik – Zapora 1:2

mowany, że prezes chce, bym
do końca wypełnił zawartą
przed sezonem umowę. Obowiązuje ona do 30 czerwca.
Po czwartkowym spotkaniu z prezesem, Wojciech
Kempa rozpoczął wraz z zespołem przygotowania do
sobotniej konfrontacji z GTS
Bojszowy.
Jak się później okazało,
knurowianie znów stracili
komplet punktów. – Wszystko
wskazywało na to, że po dobrej drugiej połowie meczu
zdołamy wywalczyć remis
– relacjonuje Grzegorz Grzybowski. – Niestety stało się
inaczej. Przegraliśmy, a tuż
przed stratą drugiej bramki
kontuzji doznał Andrzej Hanak, który narzekał później na
zawroty głowy.
W sobotę jeszcze się nie
udało, jednak żyję nadzieją,
że ta zła karta wreszcie się
odwróci.
W tym tygodniu trener
Wojciech Kempa po raz kolejny usiądzie do rozmowy z
prezesem Grzegorzem Grzybowskim. Szkoleniowcowi ma
towarzyszyć kapitan drużyny
– Marcin Salwa.
Piotr Skorupa

TABELA PO 24. KOLEJCE:

CONCORDIA –
GTS BOJSZOWY

1:2

Bramka dla pokonanych:
Tkocz.
Concordia:
Ponichtera, Wieliczko,
Folcik 46’ Grodoń, Hanak,
Gałach, Bagiński 46’ Tkocz,
Salwa, Sendlewski 46’
Modliszewski, Szymura,
Oleś 83’ Sterczek,
Przesdzing.
Zapora – LKS Łąka 4:1
Polonia Ł. - Przyszłość 2:4
Skałka – Rymer 12:0
Jastrzębie II - Gwarek 0:1
Grunwald - Polonia M. 2:1
Unia - LKS Czaniec 3:1
Rekord - Górnik 1:0

1. SKAŁKA ŻABNICA

23 59

64:10

2. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW

24 58

65:17

3. GWAREK ORNONTOWICE 24 43 62:44
4. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 24 42

47:25

5. POLONIA MARKLOWICE

24 38

45:38

6. GKS II JASTRZĘBIE

24 37

38:35

1.
2.
3.
4.
5.

INTERMARCHE
OLD STARS
CONCORDIA
OSIEDLE SZCZYGŁOWICE
PTK HOLDING S.A.
Robert Kasiński
Damian Jakubowski
Dariusz Flis
Marek Wiercioch

31:26

24 32

40:51

9. LKS CZANIEC

24 31

34:27

1.
2.

10. LKS ŁĄKA

24 30

33:40

3.

11. UNIA RACIBÓRZ

24 28

34:43

12. REKORD BIELSKO-BIAŁA 24 27

24:39
33:39

14. GRUNWALD HALEMBA

33:44

15. GÓRNIK PSZÓW

24 23

38:47

16. RYMER RYBNIK

24

1

10:106

51

2. FORTUNA GLIWICE

22

49

47:19

3. WILKI WILCZA

22

41

55:27

4. ORZEŁ STANICA

22

41

54:32

5. KS 94 RACHOWICE

22

37

45:31

6. ZAMKOWIEC TOSZEK

22

35

45:31

7. PIAST PAWŁÓW

22

33

33:34

8. SPOŁEM ZABRZE

22

33

46:46

9. NAPRZÓD ŻERNICA

22

32

40:33

10. GWIAZDA CHUDÓW

22

28

31:34

11. SOŚNICA GLIWICE

22

28

33:43

4
4
4
4
4

9
9
7
3
1

12. MŁODOŚĆ RUDNO

22

26

33:45

22

25

34:45

14. CZARNI PYSKOWICE

22

17

44:65

15. OLIMP SZCZYGŁOWICE

22

12

21:53

16. START KLESZCZÓW

22

9

14:67

15-9
30-9
20-13
7-33
4-12

3
3
2
1
0

0
0
1
0
1

1
1
1
3
3

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI STRZELCÓW

Za tydzień
Już za tydzień na naszych łamach zamieścimy
relację z Mistrzostw Pol-

51:21

13. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE

PTK Holding S.A. – Old Stars 0:5 (0:1)
0:1 L. Kastelik 10 min., 0:2 L. Kastelik 18 min., 0:3 D. Flis 28 min.,
0:4 D. Jakubowski 29 min., 0:5 D. Flis 30 min.
Intermarche – Concordia 0:5 (vo)
Osiedle Szczygłowice – Old Stars 0:14 (0:5)
0:1 R. Kasiński 3 min., 0:2 D. Jakubowski 6 min., 0:3 D. Flis 7
min., 0:4 L. Kastelik 13 min., 0:5 D. Jakubowski 14 min., 0:6 R.
Kasiński 16 min., 0:7 R. Kasiński 19 min., 0:8 R. Kasiński 20
min., 0:9 D. Flis 23 min., 0:10 L. Kastelik 23 min., 0:11 D. Jakubowski 24 min., 0:12 K. Kijak 27 min., 0:13 D. Flis 28 min., 0:14
D. Jakubowski 29 min.
Osiedle Szczygłowice - PTK Holding S.A. 3:2 (2:2)
0:1 M. Wasita 8 min., 1:1 D. Janiec 10 min., 2:1 W. Wasilewski 11
min., 2:2 B. Święch 12 min., 3:2 W. Wasilewski 24 min.
Concordia – Old Stars 2:9 (1:4)
0:1 K. Kijak 5 min., 0:2 D. Flis 8 min., 0:3 W. Kluska 9 min., 0:4
R. Kasiński 10 min., 1:4 M. Wiercioch 11 min., 1:5 W. Kluska 19
min., 1:6 R. Kasiński 20 min., 1:7 D. Jakubowski 21 min., 2:7 M.
Wiercioch 24 min. (k), 2:8 W. Kluska 28 min., 2:9 R. Kasiński 29
min. żółta kartka: R. Szczepanik (Old Stars)
Osiedle Szczygłowice – Intermarche 2:6 (1:2)
1:0 W. Wasilewski 1 min., 1:1 J. Bodzioch 14 min., 1:2 A. Pawlas
15 min., 1:3 R. Dziubliński 20 min., 2:3 W. Wasilewski 25 min.
(k), 2:4 R. Nowosielski 26 min., 2:5 R. Nowosielski 28 min.,
2:6 R. Dziubliński 30 min. żółte kartki: A. Henel, T. Mazur, M.
Szerląg (Osiedle).
PTK Holding S.A. – Concordia 2:2 (1:1)
0:1 A. Popek 4 min., 1:1 M. Kwinta 15 min., 2:1 G. Marciniak 22
min., 2:2 Z. Kapustka 25 min. żółte kartki: J. Siwiec, D. Skowron
(Concordia).
Intermarche – Old Stars 7:2 (1:0)
1:0 R. Dziubliński 5 min., 2:0 A. Pawlas 17 min., 3:0 A. Pawlas 18
min., 4:0 R. Róg 19 min., 5:0 D. Oleś 24 min., 6:0 R. Dziubliński
27 min., 6:1 R. Szczepanik 29 min., 6:2 R. Kasiński 30 min., 7:2
K. Mysłek 30 min.
Osiedle Szczygłowice – Concordia 2:11 (0:2)
0:1 G. Smętek 2 min., 0:2 M. Wiercioch 15 min., 0:3 M. Wiercioch
17 min., 0:4 J. Siwiec 20 min., 0:5 Z. Kapustka 21 min., 0:6 M.
Wiercioch 22 min., 0:7 A. Popek 23 min., 1:7 M. Szerląg 24 min.,
1:8 A. Malcherczyk 25 min., 1:9 A. Popek 26 min., 2:9 M. Szerląg
28 min., 2:10 J. Siwiec 29 min., 2:11 A. Popek 30 min.
PTK Holding S.A. – Intermarche 0:2 (0:2)
0:1 R. Róg 8 min., 0:2 R. Nowosielski 15 min.

24 35

24 27

22

Wyniki:

7. ZAPORA PORĄBKA

24 27

1. MKS ZABORZE

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW

8. CONCORDIA KNURÓW

13. GTS BOJSZOWY

TABELA PO 22. KOLEJCE:

ZAMKOWIEC TOSZEK –
OLIMP SZCZYGŁOWICE

Old Stars
Old Stars
Old Stars
Concordia

8
6
6
5

ski w wyciskaniu sztangi.
Dziewczęta z UKS Eugen
walczyły w nich o 28 i 29
tytuł w historii knurowskiego klubu.

Foto: MOSiR Knurów

Foto: Piotr Skorupa

KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE

Koszykówka
uliczna
3 maja rozegrano w Knurowie ósmą edycję Turnieju
Koszykówki Ulicznej. Po raz
pierwszy rozgrywki odbyły
się na boiskach wchodzących
w skład Orlika 2012.
Do rywalizacji przystąpiło 26 drużyn, które zostały
podzielone na cztery kategorie.
Końcowa klasyfikacja:
- szkoły podstawowe – 1.
Knedle, 2. Smerfy, 3. KTK,
4. Kropki,
- szkoły gimnazjalne – 1.
Pestki Dyni, 2.Antyfarmers,
3. W co piątej Kinder Niespodziance, 4. Rool,
- open mężcz yz n – 1.
Bez nad ziejnie Sk utecz ni,
2. Dream Team, 3. Abażurs
Team, 4. Panika Crew,
- dziewczęta – 1. Opokeny, 2. Eks Koszykarki.
Oprac. PiSk

Czy im się udało?
Zapraszamy do lektury kolejnego wydania
Przeglądu Lokalnego.

9 maja, godz. 17.00: LKS Czaniec - Concordia

14
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sport
Żeglarstwo

149 na 150 możliwych

Foto: prywatne archiwum Agnieszki Dubiel

Foto: prywatne archiwum Agnieszki Dubiel

Dwunastoletnia knurowianka - Agnieszka Dubiel,
uczennica Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7 w Knurowie, rozpoczęła sezon żeglarski od startu w regatach o
Śląski Puchar Optymista.
- Ten sport sprawia jej
wielką satysfakcję, zatem z
utęsknieniem czekała na zakończenie okresu zimowego,
w którym miała czas na od-

Tradycji musiało stać się zadość, więc Agnieszkę
Dubiel nie ominęła przymusowa kąpiel

Najlepsi z najlepszych
podczas rybnickich
zawodów (trzecia z lewej
– Agnieszka Dubiel)
poczynek – mówi mama Agnieszki, Anna Dubiel. - Miło
patrzeć, gdy pod koniec zimy
nie może doczekać się pierwszych treningów. Agnieszka
rozpoczynała swoją karierę
żeglarską w ramach programu Nivea Błękitne Żagle,
który umożliwia żeglowanie
dzieciom od 6 roku życia. To
wyśmienita szkoła życia dla
naszych pociech. Uczy samodzielności, odpowiedzialności
oraz zdrowej rywalizacji.
Dwudniowe zawody rozgr y wane był y na Zalewie
Rybnickim, który jak co roku

rozpoczyna cykl imprez regatowych w Polsce. Na starcie
stanęło 65 młodych żeglarzy.
W pierwszym dniu regat
nastolatka z Knurowa zajmowała 1 miejsce w klasyfikacji
generalnej, w drugim straciła
prowadzenie zajmując 2 miejsce w klasyfikacji generalnej
oraz 1 miejsce w klasyfikacji
dziewcząt.
- Zawody były zaliczane
do punktacji Pucharu Polski
– mówi Agnieszka Dubiel. Zajmując wysoką lokatę udało
mi się uzyskać pierwszych 149
punktów na 150 możliwych.
To obiecujący początek, ale
wiem, że przede mną ciężki
sezon.
Po ud a ny m w yst ę pie,
Agnieszka wraz z innymi
czołowymi żeglarzami – tradycyjnie - została wrzucona
do wody.
- Biorąc pod uwagę potencjał Agnieszki oraz jej zaangażowanie, wyznaczyłem jej
jako główne tegoroczne cele
walkę o tytuł Mistrzyni Polski
oraz Puchar Polski – mówi
trener, Michał Olchawski. – To
bardzo ambitne plany, ale są
one w zasięgu jej możliwości.
Liczę, że jeżeli nie będzie
żadnych niespodziewanych
wydarzeń to Agnieszka będzie
się liczyć w walce o te tytuły.
Nie pozostaje nic innego,
jak ściskać kciuki za nastolatkę z Knurowa.
Oprac. PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM

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

Wyniki 14. turnieju:

Józef Antończyk
Bogumił Wolny
Michał Szczecina
Wojciech Napierała
Bernard Wróbel
Czesław Antończyk
Jacek Zacher
Alojzy Kopiec
Piotr Arent
Robert Cipold

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

Klasyfikacja generalna:

2.232 pkt
2.114 pkt
2.073 pkt
1.979 pkt
1.834 pkt
1.833 pkt
1.825 pkt
1.815 pkt
1.804 pkt
1.758 pkt

1.
Stefan Dylus
(Gliwice)
23.579 pkt
2.
Bogumił Wolny
(Knurów)
23.313 pkt
3.
Wojciech Napierała
(Knurów)
22.181 pkt
4.
Michał Szczecina
(Nieborowice)
21.480 pkt
5.
Bernard Wróbel
(Knurów)
21.189 pkt
6.
Alojzy Kopiec
(Przyszowice)
21.046 pkt
7.
Ryszard Nosiadek
(Knurów)
21.004 pkt
8.
Mieczysław Polok
(Przyszowice)
20.893 pkt
9.
Edward Nowak
(Gliwice)
20.468 pkt
10. Jacek Zacher
(Knurów)
20.406 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 12 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Siatkówka

Ten mecz warto
zobaczyć

9 maja, godzina 18.30, hala MOSiR w Szczygłowicach
– to termin i miejsce niezwykle ważnego meczu dla układu
czołowych miejsc w siatkarskiej IV lidze, w którym zmierzą
się TKKF Szczygłowice i UKS COS Olimp Szczyrk.
Po 15 kolejkach drużyna ze Szczyrku jest liderem, a knurowianie tracą do niej zaledwie jeden punkt.

PiSk

informacja

Piłka nożna

Orlik Cup rozlosowany
16 zespołów zgłosiło się
do udziału w cyklu turniejów
Orlik Cup. Mecze rozgrywane
są na sztucznej trawie kompleksu boisk „Orlik 2012”.
Skład grup:
- grupa A – Intermarche,
TS Vibovit, FC Apinex II
Czerwionka, UPOS Komart,
- grupa B - Veritax Gumiland, Concordia, Damy Radę,
Team Stalmet,
- grupa C – Real, Mistral,
EFS, Derby,
- grupa D - FC Apinex
Czerwionka, PTK Holding
S.A., Intermarche A, Osiedle

Szczygłowice.
28 kwietnia rozegrano
mecze grupy A, natomiast
rywalizację w kolejnych grupach zaplanowano na 12 maja
(grupa B), 26 maja (grupa C) i
9 czerwca (grupa D).
Turniej finałowy odbędzie
się 21 czerwca.

Wyniki – grupa A:
Intermarche - TS Vibovit
2:1, FC Apinex II Czerwionka
- UPOS Komart 0:3, Intermarche - UPOS Komart 0:0,
TS Vibovit - FC Apinex II
Czerwionka 4:0, TS Vibovit
- UPOS Komart 6:3, Intermarche - FC Apinex II Czerwionka 4:2.

1.

Intermarche

7

6-3

2.

TS Vibovit

6

11-5

3.

UPOS Komart

4

6-6

4.

FC Apinex II Czerwionka

0

2-11

Do dalszych gier awansowały dwa najlepsze zespoły.

PiSk

informacja

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

Data

poniedziałek
wtorek
środa
sobota

11.05.2009
12.05.2009
13.05.2009
16.05.2009

liczba
godzin
4
4
3
9
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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

15

Knurów

Przedszkola nabiorą kolorów

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie dwa knurowskie

przedszkola – MP nr 3
i MP nr 12 zyskają w lecie nowe oblicza.
Na wakacje jest planowana termomodernizacja
budynków obu placówek
Podczas ostatniej sesji Rady
Miasta radni podjęli uchwałę pozwalającą na to, by Gmina Knurów
zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Zaciągnięty
kredyt – w sumie ok. 1 330 000 zł
– jest przeznaczony na przeprowadzenie kolejnych termomodernizacji
knurowskich placówek oświatowych
– Miejskiego Przedszkola nr 3 i Miejskiego Przedszkola nr 12.
W obu budynkach zostaną ocieplone ściany i dach, wymienione
okna i instalacja centralnego ogrzewania. W „Trójce” dodatkowo ma być
przeprowadzona wymiana instalacji
wodnej, remont sanitariatów, tarasu
oraz izolacja pionowa ścian. Planowany koszt remontu MP-3 to niecałe
400 tys.
Prace w dużo większym MP nr
12 będą kosztowniejsze. Przetarg na
remont wygrała Firma Budowlana
Adam Czupryn z Knurowa.
Obok zamieszczamy kolorowe
plany elewacji. Widać, że po remoncie przedszkola będą nie tylko
cieplejsze, ale i milsze dla oka.
MiNa

Dla Przeglądu
PIOTR SURÓWKA, zastępca prezydent a K nu rowa:
- Remonty
tych dwóch
przedszkoli są
konsek wentną realizacją
planów termomodernizacji
placówek oświatow ych, k tóre
realizujemy w ostatnich latach.
Zarówno wykonane, jak i planowane prace mają na celu nie
tylko poprawę warunków nauki
i zabawy dzieci, ale też estetyki budynków. Także wymierne
oszczędności. Nie trzeba nikogo
przekonywać, że przyniosą one
pożytek najmłodszym. Okres wakacyjny to jedyny czas, w którym
można przeprowadzić planowane
remonty. W przypadku przedszkoli przerwa wakacyjna trwa tylko
miesiąc, zatem te prace są dużym
wyzwaniem organizacyjnym dla
dyrekcji placówek.

Miejskie Przedszkole nr 12

Miejskie Przedszkole nr 3

Miejskie Przedszkole nr 12 - elewacja

Miejskie Przedszkole nr 12 - atrium

Miejskie Przedszkole nr 3 - elewacja

Dni Otwarte Nowych Gliwic

Pojedynek dudziarzy
z orkiestrą
Muzyczny pojedynek szkockich dudziarzy z
kopalnianą orkiestrą będzie jedną z wielu atrakcji
Dni Otwartych Nowych Gliwic przy
ul. Bojkowskiej

Wizualizacja:
Pracownia Projektowa ConstruktoR
Krzysztof Krzemiński

„Dni...” zaplanowano na piątek i
sobotę (8-9 maja) na terenie dawnej
kopalni Gliwice. To o rzut beretem
od Knurowa. Łatwo dojechać autobusem bądź – też się nie wysilając
– rowerem. A zapewne warto, bo
organizatorzy przygotowali sporo
interesujących propozycji.
/bw/

Program imprezy
8 maja 2009 r.
• godz. 11–18 - możliwość zwiedzania obiektów byłej kopalni z przewodnikiem;
• godz. 15 - wykład otwar ty dr
Katarzyny Kwapisz-Osadnik pt.
„Rzym, miejsce w którym zatrzymał
się czas…”;
• wystawa fotograficzna „Nowe
Gliwice dawniej”;
• konkurs fotograficzny „Nowe Gliwice w obiektywie”.
9 maja 2009 r. – Dzień Europy
• godz. 11-18 - możliwość zwiedzania obiektów byłej kopalni z przewodnikiem;
• od godz. 15 - Piknik Europejski:
15–15.35 - Cover Band – podróż po
muzyce Wielkiej Brytanii;
15.35 –15.50 - Flamenco – blok

Jedną z atrakcji dni otwartych będzie wystawa fotografii autorstwa
Krzysztofa Krzemińskiego, byłego redaktora naczelnego Przeglądu
Lokalnego
muzyki greckiej;
15.50 –16.20 - pojedynek orkiestr
- orkiestra dudziarzy szkockich kontra Orkiestra Dęta KWK „Sośnica”;
16.20–16.55 - Cover Band;
16.55–17.10 - Flamenco – blok muzyki hiszpańskiej;
17.10–17.35 - pojedynek orkiestr - orkiestra dudziarzy szkockich kontra
Orkiestra Dęta KWK „Sośnica”;
17.35–18.30 - Abba Show – największe covery szwedzkiej grupy;
18.30 –19 – młodzieżowy happening.
Scena główna:
19–19.20 - pojedynek orkiestr - orkiestra dudziarzy szkockich kontra

Orkiestra Dęta KWK „Sośnica”;
19.20 – 20.35 koncer t zespołu
Zakopower
20.40 - ogłoszenie wyników konkursów
21–22.15 - występ gwiazdy wieczoru - Kayah
2 2 .1 5 – 2 2 . 3 0 - s h o w p i r o techniczno-laserowe
Ponadto 9 maja:
Gry i zabawy, konkurs wiedzy o
Francji, zajęcia plastyczne, bajki
interaktywne, nauka gry francuskiej
(jeu de boules), prezentacje multimedialne, pokaz judo i sztuk walki.
Szczegółowy program imprezy:
www.um.gliwice.pl.

Wytnij i skorzystaj z majowej promocji
w „Przeglądzie Lokalnym”
– tylko z tym kuponem zapłacisz
połowę ceny za ogłoszenie zlecone
do majowych wydań tygodnika *)
*) dotyczy ogłoszeń o powierzchni co najmniej 100 cm2

