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Foto: Archiwum MP-2

„Orlik”
nieczynny

W Miejskim Przedszkolu nr 2 im. Jana
Brzechwy w Knurowie odbyła się Olimpiada
Języka Angielskiego Dla Zerówkowiczów
pt. „From zero to super hero”, zmieniająca
„zwykłych” sześciolatków
w „superbohaterów”
jak zakupy w sklepie. Olimpijczycy,
znakomicie współdziałając w drużynach, wykazali się wyrównanym
poziomem wiedzy. Wszyscy bawili
się doskonale, pamiętając o zasadach
fair play. Po zmaganiach na uczestników czekał poczęstunek i wspólna
zabawa. Olimpiadę przygotowały
i przeprowadziły: Olga Powiecka i
Małgorzata Czapla.
/-/

knurów

kibicuj Polsce- typuj
wyniki!

38-latek nie będzie mile wspominał spaceru po ulicy Dworcowej
w okolicach skupu złomu. 2 czerwca o godz. 8.50 nieznany sprawca
usiłując ukraść 20 zł, uderzył go,
powodując znaczne uszkodzenia
ciała. Poszkodowany ratował się
ucieczką, tym samym uniemożliwiając kradzież. Krewki mężczyzna
nie poradził sobie z pościgiem i
odpuścił. Wciąż jest poszukiwany
przez Policję.
jb

knurów

nie ustąpił

Do zderzenia doszło 1 czerwca
około 6.35 na ulicy Zwycięstwa.
59-latek z Pawłowic kierujący mercedesem przy skręcaniu w lewo nie
ustąpił pierwszeństwa 22-latkowi w
samochodzie marki Ford. Obrażenia
odnieśli pasażerowie obydwu pojazdów, w sumie pięć osób od 21 do 59
lat. Nieuważnemu kierowcy grozi do
8 lat więzienia.
jb

specjalny pakiet gadżetów „Seria
Kibica” (flaga samochodowa, para
pokrowców na lusterka samochodowe, czapka kibica, kapelusz kibica).
Dodatkowo osoby, które zostaną
wylosowane i zrobią zdjęcie, mając na
sobie gadżety z otrzymanego pakietu,
i następnie prześlą je do UM, otrzymają prezent-niespodziankę.

jb

PrZYSZOwiCE

nie ustał, więc pojechał

2 czerwca 50-latek z Przyszowic wybrał się na wycieczkę. Nie potrafił ustać
na nogach, więc postanowił pojechać rowerem. Wyprawa nie trwała długo.
Rowerzysta zwrócił uwagę Policji. Zatrzymany na ulicy Powstańców Śląskich
miał 3 promile alkoholu we krwi. Grozi mu rok pozbawienia wolności i utrata
prawa jazdy, jeśli takowe posiada.
jb

reklama

MOSiR

uciekł

From zero to super hero

Specjalną zabawę na EURO 2012
przygotował Urząd Miasta. W dniu
kiedy reprezentacja Polski gra mecz
(8, 12 i 16 czerwca), do godziny przed
rozpoczęciem rozgrywki, można
typować wyniki meczu i przesyłać je
na adres wyniki@knurow.pl. Spośród
osób, które zgadną wynik spotkania, zostanie wylosowanych sześciu
szczęśliwców. Zwycięzcy otrzymają

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje, iż
w związku z pracami przy budowie
boiska pełnowymiarowego przy al.
Lipowej, w dniach 11-17 czerwca
boiska trawiaste oraz wielofunkcyjne
na Kompleksie „Orlik 2012” będą
nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

knurów

knurów.
OliMpiada jĘzyKa anGielSKieGO dla zeróWKOWiCzóW

Były to zmagania dwóch drużyn
MP-2 i MSP-9. Dzieci rywalizowały
ze sobą, pokazując jednocześnie
czego nauczyły się w tym roku szkolnym. Zadania sprawdzały wiedzę
i umiejętności językowe z wielu
obszarów, m.in. liczebniki główne,
nazwy kolorów, ubrań, części ciała i
produktów spożywczych. Uczestnicy
musieli również wykazać się umiejętnością radzenia sobie w prawdziwych sytuacjach życiowych, takich

knurów

GLiwiCE

Spotkanie
z romami

Kultura romska wciąż traktowana jest jako element sfery tajemnicy
i magii. Ogniska, tańca, wirujące
długie, kolorowe suknie, tabory
— tak zazwyczaj kojarzymy Romów.
O tym, czy wyobrażenia są zgodne
z rzeczywistością będzie się można
przekonać 10 czerwca w Parku Chopina. Około godz. 16 rozpocznie się
koncert „Wieczór z Romami”. Dużo
dobrej muzyki i tradycyjnych tańców.
Wstęp wolny.
jb

CHuDów

Pokazy
strażackie

O tym, jak niebezpieczna jest
praca strażaków wiedzą wszyscy.
Walka z ogniem, z powodziami
cz y inny mi k lęska mi ż y w iołowymi wymaga odwagi i precyzji
działania. O tajnikach swojego
zawodu opow iedzą strażacy 10
czerwca na Zamku w Chudowie.
W programie niezwykłe pokazy
strażackie, ratownictwo drogowe
i prezentacja wozów d rabi niastych. Początek o godz. 15. Wstęp
wolny.

jb

knurów

jechał mimo
zakazu

Zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych, wydany przez sąd
w Zabrzu, nie przeszkodził 56-latkowi z Gliwic usiąść za kierownicą.
Zatrzymany do rutynowej kontroli
gliwiczanin miał promil alkoholu w
wydychanym powietrzu. Do zdarzenia doszło 26 maja około godz. 10.50
przy ulicy Niepodległości. Kierowcy
grożą 3 lata więzienia.

jb

knurów

kolejna
kradzież

Ten dzień nie należał do najszczęśliwszych dla mieszkańca powiatu gliwickiego. 29 maja o godz. 8
zgłosił kradzież swojego samochodu
marki Audi A4, zaparkowanego
przy ulicy Kopalnianej. Sprawcy nie
odnaleziono. Straty oszacowano na
45 tys. złotych.
jb

2

Popyt
na rowery

Coraz więcej kradzieży rowerów.
Jednoślady znikają spod sklepów,
z piwnic, z klatek schodowych. O
każdej porze dnia i nocy. Złodzieje
kradną te zabezpieczone i nie. Nie ma
dnia, by knurowska Policja nie otrzymała zgłoszenia o kolejnej grabieży.
26 maja w Pilchowicach przy ulicy
Damrota spod supermarketu zniknęła damka o wartości 719 zł. Dzień
później około 21.00 mieszkaniec
Knurowa zgłosił kradzież jednośladu
z klatki schodowej z bloku przy ulicy
Kapelanów Wojskowych. Strata−
2500 zł. Złodzieje nie oszczędzają
też szkół. W Paniówkach 28 maja o
godz. 8 sprzed placówki oświatowej
nieznany sprawca przy właszczył
sobie rower za 700 zł.
jb

MaM
P Y Ta niE

C z y pr e z yde nt U S A B arac k
Obama powinien przeprosić za
użycie sformułowania „polski
obóz śmierci”, w czasie uroczystości wręczenia odznaczenia
Janowi Karskiemu w Białym
Domu?
Andrzej Makowski z Knurowa:
- Oczywiście, że powinien, ale
raczej tego nie zrobi. My jesteśmy
małym krajem, a USA to wielkie
mocarstwo. Obama tak się nie
poniży, by nas przepraszać. Nasz
rząd powinien od razu ostro zaprotestować. Byłem oburzony nie
tylko tą „wpadką” Obamy, ale też
tym, że nikt się nie odezwał, od
razu nie zareagował jeszcze w
czasie uroczystości.

Not. jb

Nie zapomnij

7 VI – Dzień Chem
ika
8 VI – Dzień Inform
atyka, Święto Uwalniania Książe
k
9 VI – Dzień Agugag
a
10 VI – Dzień Str
aży Granic znej
12 VI – Święto Biu
ra Oc hrony
Rządu
13 VI – Święto Do
brych Rad

knurów

Przygarnij
kropka

Kropek to przyjazny, energiczny
nieduży piesek ze sporym bagażem
doświadczeń. Pierwszy rok życia
spędził schronisku, potem trafił do
pięknego domu z ogrodem. Kiedy
wydawało się, że najgorsze już za
nim zmarła jego opiekunka. Kropek
znowu jest sam, a bardzo potrzebuje
ludzi. Uwielbia być przytulany i głaskany. Akceptuje każdego, kto okaże
mu trochę serca i przyjaźni. Poprzednia opiekunka dbała o Kropka. Piesek jest zadbany, zdrowy i regularnie
szczepiony. Kropek czeka na nowy
dom pod numerem tel. 606 785 282.
Nie pozwólmy, by znowu trafił do
schroniska!
jb

knurów

zniszczył
drzwi

W sobotnią noc − 26 maja o
godz. 23.40 doszło do dewastacji
drzwi w lokalu przy ul. Lotników.
Sprawcę z 1,38 promilami na koncie
przewieziono do Pomieszczenia dla
Osób Zatrzymanych. Koszt naprawy
drzwi wyniesie 300 zł, ile zapłacą
podatnicy za pobyt dewastatora w
PDOZ nie wiadomo.
jb
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KryWałd

raj, a później piekło
dla złomiarzy

Foto: ŚOSG

Rozbiórka budynku byłej dyrekcji „ERG-u” przyciągnęła
złomiarzy z całego regionu. W ciągu kilku dni przeczesali
gruzowisko przy ul. Zwycięstwa. Skusił ich także dach
z pobliskiego kościoła pw. św. Antoniego i przęsła
z ogrodzenia boiska

Takiego asortymentu nie powstydziłby się żaden sklep

KnuróW. StraŻ GraniCzna przeCHWyCiła KOntrabandĘ

przewoziła „wagony” i wpadła
Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej wespół z celnikami
zatrzymali w sobotę 36-letnią kobietę.
Mieszkanka powiatu gliwickiego przewoziła
osobowym oplem 5000 paczek papierosów
pochodzących z przemytu
Kontrola prowadzona na szlakach komunikacyjnych w rejonie
Knurowa zakończyła się sukcesem.
Strażnicy przechwycili transport
5000 paczek papierosów oznaczonych rosyjskimi, białoruskimi i
ukraińskimi znakami skarbowymi
akcyzy. Z ustaleń strażników wynika,
że zatrzymana 36-latka przewoziła
papierosy, aby je odsprzedać. Na tym
nie koniec. W miejscu zamieszkania
kobiety funkcjonariusze znaleźli
kolejną partię wyrobów tytoniowych
(przeszło 2000 paczek). Wartość
skonfiskowanego mienia to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Właścicielka
nielegalnego towaru odpowie za

popełnienie przestępstwa karnoskarbowego. Kobieta złożyła wniosek
o dobrowolne poddanie się karze.
To nie pierwszy taki przypadek w
Knurowie. Pod koniec października
2011 roku na osiedlu Cztery Pory
Roku straż graniczna zabezpieczyła
ponad 7 tys. paczek papierosów,
przemyconych do Polski ze Wschodu.
Właścicielem nielegalnego towaru
był 60-latek, który przyznał się do
winy i zgodził się na przepadek papierosów. Podobnie jak 36-letnia kobieta, on także wystąpił z wnioskiem o
dobrowolne poddanie się karze.
/pg/

Ksiądz proboszcz parafii pw. św.
Antoniego w Krywałdzie opowiadając o kradzieży, nie potrafi ukryć
swojego oburzenia i smutku: — 1
czerwca rano około godz. 8 zadzwoniła do mnie pewna parafianka, że
ktoś jej powiedział, stojąc na przystanku, że brakuje dachu na kościele.
Od razu zabrałem klucze i pojechałem do kościoła. Razem obeszliśmy
świątynię dookoła, ale nic nie było
widać. Pojechałem do domu, myśląc
sobie, że może ktoś widział tylko
cienie na dachu. Tyle co zdążyłem
wrócić do domu, kiedy otrzymałem
kolejny telefon od tej pani, że ona
z daleka patrzyła i naprawdę tego
dachu brakuje. Więc znowu wziąłem
klucze, przyjechałem, podstawiliśmy
drabinę i już wiem, że ukradziono 16
m² dachówek — opowiada ks. Marek
Kamieński.
To nie pierwsza kradzież. 10 lat
temu złodzieje także połasili się na
część kościelnego dachu. Z wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy od
dawna monitorowali teren i przygotowywali całą akcję.
— Najprawdopodobniej złodzieje musieli wcześniej wejść na
ten dach, odkręcali powoli śruby,
pozostawili tylko skrajne, tak aby
blacha się trzymała. Dzięki temu,
sama kradzież poszła szybko. Te
części, których nie udało się odkręcić,
wyrwali — opisują członkowie ekipy
zabezpieczającej dach.
Ksiądz Kamieński jest pewny, że
kradzież miała cel zarobkowy i brała
w niej udział więcej niż jedna osoba.
— Takich fragmentów w rękach się
nie wyniesie, zresztą byliby widziani, musiał być podstawiony jakiś
pojazd, pewnie przerzucali blachę
przez ogrodzenie. Jest jeszcze druga
możliwość, że części dachu zostały

SzCzyGłOWiCe. O KrOK Od traGedii

Fałszywy alarm
Błyskawiczna akcja strażaków
uchroniła mężczyznę przed
tragedią
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- Tych kawałków blachy złodzieje nie zdążyli zabrać - mówi ks.
Marek Kamieński, wskazując na pozostałości po sprawcach

ukryte w lesie i potem po nie przyjadą
— zastanawia się proboszcz.
O poranku w Krywałdzie padał
rzęsisty deszcz. Do kościoła przez
dziurę w dachu wlewała się woda. Na
ścianach powstały spore zacieki.
Kościół św. Antoniego to miejsce
wyjątkowe na sakralnej mapie Knurowa. W świątyni znajduje się rzeźba
Matki Pięknej Miłości. Świętość
miejsca nie powstrzymała złodziei.
— To profanacja, bo kościół w
całości jest miejscem poświęconym
Panu Bogu. Wszystko to, co na zewnątrz czy w środku jest integralną
częścią kościoła, nie ma co do tego
żadnych wątpliwości — tłumaczy
ksiądz proboszcz.
Co stało się z kościelną blachą nie
wiadomo. Najprawdopodobniej już

została sprzedana. Ciągle zdarzają
się kradzieże torów, płotów. Okradanie kościoła budzi jednak społeczny
sprzeciw. Mieszkańcy Krywałdu z
niedowierzaniem kręcili głowami
na wieść o całym zdarzeniu. Złość i
smutek − to najczęstsze reakcje.
— Żeby niszczyć dach kościoła dla
tych paru groszy! To się w głowie nie
mieści — mówi pani Maria w Krywałdu. — Mam tylko nadzieję, że te
pieniądze na chleb wydali, a nie przepili w najbliższym monopolowym.
Dzięki szybkiej reakcji mieszkańców udało się złapać na gorącym
uczynku dwóch mężczyzn kradnących przęsła z ogrodzenia boiska przy
ul. Zwycięstwa. Sprawą kościelnej
kradzieży zajmuje się policja.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Policja przyjęła zgłoszenie od jednej z lokatorek bloku
przy al. Piastów w Szczygłowicach, która podejrzewała,
że jej syn popełnił samobójstwo
Mężczyzna już wcześniej borykał się z problemami psychiatrycznymi. W ubiegłą środę jego
matka wyszła na chwilę z mieszkania, a kiedy
wróciła, drzwi okazały się zamknięte od wewnątrz. W środku znajdował się syn, który nie
reagował na wezwania, nie dawał oznak życia.
Zaniepokojona kobieta, świadoma grożącego mu
niebezpieczeństwa, bez wahania powiadomiła
Policję.
Na miejsce przyjechały dwa zastępy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie oraz karetka
Pogotowia Ratunkowego. Chwilę później dojechał patrol Policji i Straży Miejskiej.
Strażacy i ratownicy nie byli w stanie
wejść do mieszkania drzwiami, dlatego musieli skorzystać z pomocy w ysięgnika i do

lokum na piątym piętrze dostali się przez
okno.
Na szczęście próba samobójcza okazała się
fałszywym alarmem. Ratownicy zastali w mieszkaniu mężczyznę, który cały czas patrzył w jeden
punkt, był nieobecny. Pracownicy Pogotowia
Ratunkowego udzielili mu niezbędnej pomocy.
Lekarze po wstępnych badaniach zdecydowali,
aby przewieźć go na kolejne konsultacje do szpitala w Toszku.
Tym razem na szczęście nic się nie stało, jednak w ostatnim czasie wielu knurowian decyduje
się skończyć ze swoim życiem. Do tego tematu
wrócimy za tydzień.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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Knurów

Wodny festiwal światła
Na planie kwadratu
z 22 wodnymi
dyszami tryskającymi
z posadzki,
podświetlona
lampami LED − tak
będzie wyglądała
fontanna, która
pojawi się w parku
między ulicą
Kopalnianą
a Dworcową. Montaż
już trwa

Knurów

Rowerowy patrol

W parku rozpoczęły się pierwsze roboty ziemne

kało. Tylko czy będzie ładniejsza niż
ta na Merkurach? − zastanawia się
pani Bożena z Knurowa, spacerująca
z wnuczką po parku.
Mieszkańcy Knurowa wspominają starą fontannę przy KopalniaFoto: Archiwum PL

Knurowianie od dawna czekają na
kolejną fontannę. Ta zlokalizowana na
Merkurach nie spełnia ich oczekiwań.
− No, w końcu coś zaczyna się
dziać! Już tyle czasu obiecywali nam
nową fontannę i nic z tego nie wyni-

Foto: Justyna Bajko

Foto: Dawid Ciepliński

Strażnicy mają na wyposażeniu 7 rowerów

Parki, skwery, place zabaw i tereny leśne
to te części Knurowa, których będą doglądać
rowerowe patrole Straży Miejskiej. W ubiegłym
tygodniu po raz pierwszy wyruszyły w miasto
Jak informuje komendant Straży
Miejskiej w Knurowie – Andrzej
Daroń, patrole pozwalają na szybszą
reakcję funkcjonariuszy niż patrolu
pieszego.
Docierają do miejsc, w które nie
dostanie się radiowóz. – Wprowadzają także element zaskoczenia, jeżeli
chodzi o interwencje w zakresie zakłócenia porządku czy też spożywania
alkoholu – komendant wylicza dalsze

zalety poruszania się funkcjonariuszy na jednośladach.
Komendant zapewnił nas, że z
początkiem zbliżających się wakacji
rowerowe patrole Straży Miejskiej
będą pojawiać się coraz częściej na
knurowskich drogach. Jako pierwsi
na tegoroczny patrol wyjechali funkcjonariusze: Mirosław Przykłota i
Damian Stasiak.

Wielka szkoda

najcenniejsze równane są z ziemią?
Przejeżdżałem ostatnio przez Krywałd. Z pięknej willi została kupa
gruzów. Podobnie było ze starym
klasztorem Zakonu Sióstr Służebniczek. Ludzie walczyli, pisali i nic.
Dlaczego miasto nie szanuje swoich
zabytków?

Jadwiga Kubica

Dlaczego?

- Słucham właśnie radia 90,
gdzie knurowska urzędniczka Krystyna Kostelecka [naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych − przyp. red.] chwali
się, jak to miasto dba o knurowskie
z abytki. Aż kre w mnie z ale wa!
Chciałbym zapytać na łamach PL
włodarzy miasta, w jaki sposób dbają o zabytki, skoro te najpiękniejsze i


Knurowianin

Nie żądam
cudów!

- Jestem zbulwersowana odpowiedzią prezesa szpitala na moje

uwagi dotyczące stanu damskiej
toalety na oddziale chirurgii. Gdzie
jest ta piękna toaleta dla personelu?
Skoro jest, to dlaczego w damskiej
toalecie jedna kabina przeznaczona
jest dla personelu? Proszę ją udostępnić pacjentkom, a nie zamykać
na klucz, który siostry trzymają
w dyżurce. To nie do pomyślenia,
żeby 15, a nawet 20 kobiet z całego
oddziału, po ciężkich zabiegach,
musiało korzystać z jednej kabiny.
Dlaczego toaleta dla pacjentów na wózkach jest tak naprawdę
męską toaletą? Na oddziale leżała

Foto: K. Erdmańska-Kasfiki

- Cały czas myślałam, że ktoś zajmie się budynkiem dyrekcji „Ergu”,
że zrobi z tego jakiś dom dla emerytów. Jesienią byłam na grzybach w
Krywałdzie, to zrobiłam mu zdjęcie,
tak na pamiątkę. Przepracowałam
w zakładzie wiele lat, pamiętam, ile
pieniędzy szło na remonty dyrekcji.
Zamiast wypłacać nam premie, ładowali wszystko w budynek. Myślałam,
że szlag mnie trafi, kiedy zobaczyłam
zdjęcia z rozbiórki w Przeglądzie.
Przecież zanim ogłoszono upadek zakładu, każdy z pracowników
dostał akcje. Mogliśmy wtedy kupić
budynek bez licytacji. Sama miałam
228 akcji. Kto wiedział o fatalnej
kondycji zakładu, sprzedał je, reszta
pozostała z niczym. Szkoda takiego
ładnego obiektu, naprawdę...

Betonowy bunkier pozostał
jedynie wspomnieniem

DC

W damskim WC jedna z kabin przeznaczona
jest, wbrew temu co mówi prezes,
dla personelu

dziewczyna po operacji hemoroidów. Nie chciała się wypróżniać na
sali przy innych, męczyła się całą
noc, to pojechała na wózku do wc.
Męskiego, bo do damskiej toalety
na wózku nie wjedzie. Ja robiłam
za wartownika. Stałam przed męską
toaletą jak truśka, żeby dziewczyna
mogła spokojnie się załatwić. Czy to
normalne?
Nie żądam cudów, tylko proszę
o godziwe warunki, które przecież
powinny być normą.
Krystyna Erdmańska-Kasfiki

Koszykówka

- 4.15 w nocy z czwartku na piątek. Pięciu rozkrzyczanych młodocianych wracało z nocnej eskapady
chodnikiem wzdłuż przedszkola
nr 12, przy ul. Armii Krajowej. Od
strony placu zabaw podpalili śmieci
w koszach. Na moich oczach. Dwóch
z nich - jeden mniejszy, drugi najwyższy w jasnej bluzie sportowej podpaliło kosz naprzeciw wagonika.
Mniejszy krzyknął: to ja podpaliłem.
Wyższy naciągnął kaptur i z kolegami pobiegł między bloki. Był silny
wiatr, który rozniecał ogień. Kosz
zmienił się w płonącą pochodnię.
Rankiem sprawdziłem - dwa kosze
były spalone. Sądzę, że kamera na
przedszkolu lub MSP-7 wychwyciła
piątkę kolegów, a wśród nich dwóch

nej, która przypominała betonowy
bunkier i nie pasowała do nowej
koncepcji miejskiego zieleńca.
Jej następczyni na pewno będzie
bardziej spektakularna. Świetliste
strugi wody wytrysną wprost z pokrytej granitowanymi płytami posadzki. Zlokalizowanie dysz będzie
dwojakie. Część zostanie umieszczona w centrum fontanny, pozostałe na
obwodzie.
Prace planowo mają zakończyć się
dwa miesiące po oddaniu firmie placu
budowy, a to nastąpiło 23 maja.
− Przetarg na montaż fontanny
wygrała firma Gutkowski z Leszna.
Całkowity koszt prac wyniesie 420
tys. 838, 35 zł − informuje Katarzyna Renke z Wydziału Inwestycji
Miejskich z Urzędu Miasta.
Z pewnością park przy ulicy Kopalnianej zyska atrakcyjniejsze oblicze, a knurowianie przyjemne miejsce
do dziennych i nocnych spacerów.
jb

podpalaczy-wandali. Jestem do dyspozycji odpowiednich służb.

Stanisław Rudzki

Uwaga,
rowerzysta

- Chciałam zwrócić uwagę na
problem wyjazdu z Netto przy ul. 1
Maja. Wyjazd przecina ścieżkę rowerową i chodnik. W tym tygodniu
poszkodowany został starszy pan
na rowerze po zderzeniu z samochodem osobowym. Interweniowała
policja, pana zabrało pogotowie.
Oprócz tego wypadku zdarza się
ich o wiele więcej, tylko często ofiarami są młodzi rowerzyści, którzy
po „wywrotce” sami się zbierają i
odjeżdżają, ograniczając się do wyzwisk na nieuważnych kierowców,
bez wzywania policji. Miejsce to jest
kompletnie nieprzygotowane, nie
ma żadnych znaków, które uczulałyby kierowców, że przejeżdżają przez
ścieżkę. Małe dzieci rozpędzone na
rowerkach czy rolkach nie zatrzymują się przed przejazdem (bo mają
teoretycznie pierwszeństwo)... tylko
czekać na jakiś groźny wypadek.
Proszę o zainteresowanie się tym
problemem.
Mieszkanka

not. pg, jb
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Oszczędność pieniędzy,
strata czasu?

którzy przy każdej okazji przywoływali wyborczą obietnicę. Mimo
wcześniejszych deklaracji, sprawa
odwlekała się w czasie, a termin
otwarcia bramek na autostradzie
zbliżał się nieuchronnie.
1 czerwca otwarto punkty poboru opłat m.in. na wjeździe z ul.
Rybnickiej. Odtąd każdy użytkownik autostrady otrzyma bilet poświadczający wjazd w określonym
miejscu. Przy zjeździe z autostrady
będzie musiał go zwrócić inkasentowi, a ten naliczy (w zależności od
przejechanych kilometrów) odpowiednią opłatę. Stawka
d l a s a m o c h o d ów
o s o b ow yc h t o 10
groszy za kilometr.
Za podróż z Gliwic
do Wrocławia trzeba zapłacić 16,20
zł.
Bezpłatny
będzie jedynie
odcinek SośnicaKleszczów.
Pierwsze dni
działania punktów pobor u opłat
obna ż ył y orga n i z ac y jne bra k i.
Przed bramkami ustawiają się w
godzinach szczy tu k ilometrowe
kolejki. Dwa stanowiska do obsługi kierowców, to zdecydowanie za
mało. Poza tym na Opolszczyźnie
karetki pogotowia ratunkowego
zmuszone były sforsować szlabany,
by błyskawicznie dotrzeć do potrzebujących.

Rząd w ostatniej chwili przyjął rozporządzenie
dotyczące wyłączenia z opłat odcinka autostrady
A4 między Sośnicą a Kleszczowem. Od 1 czerwca
obowiązuje na nim bilet zerowy
Samorządowcy od dawna lobbowali w sprawie zwolnienia z opłat
gliwickiego odcinka A4, który miał
odkorkować centrum Gliwic. Brak

konk retnych dec yzji ze
strony rządowej bulwersował zarówno kierowców,
jak i mieszkańców Gliwic,

Foto: Paweł Gradek
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Od początku maja operator sieci T-Mobile dorobił
się w Knurowie sporej grupy niezadowolonych
abonentów. Wszystko z powodu braku zasięgu
na osiedlu Wojska Polskiego I i II
Tematowi poświęciliśmy artykuł
„Abonenci w polu, a telefony głuche”
[PL nr 21/2012]. Rozdzwoniły się po
nim telefony rozżalonych klientów
T-Mobile. Skarżyli się, że nikt ich
wcześniej nie uprzedził, że zasięg sieci drastycznie zmaleje, że nie dostali
żadnego pisma, w którym operator
zamieściłby powód usterki i przybliżony czas jej usunięcia.
21 maja wysłaliśmy e-mail do
biura prasowego Polskiej Telefonii
Cy frowej S.A. Py taliśmy w nim
do kiedy i w jaki sposób T-Mobile
zamierza rozwiązać problem z brakiem zasięgu w Knurowie, co mają
zrobić ci, którzy chcą zrezygnować
z usług T-Mobile, a których straszy
się karami umownymi oraz na jaką
rekompensatę mogą liczyć abonenci
bez zasięgu.

Po 10 dniach od wysłania e-maila,
otrzymaliśmy wreszcie odpowiedź:
- Uprzejmie informujemy, że
opisywana sytuacja ma związek z
podjęciem przez Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej decyzji o rozbiórce komina, na którym umieszczone
były elementy infrastruktury sieciowej
PTC. Nasi specjaliści podjęli wszelkie
starania, by odroczyć termin demontażu nadajników i aby zrealizować
wcześniej inwestycję, która zminimalizuje wszelkie ewentualne związane z
tym niedogodności. Z przyjemnością
informujemy, że nowa inwestycja
zwiększająca zasięg i pojemność sieci
T-Mobile na terenie Knurowa została
zrealizowana w ekspresowym tempie,
a jej uruchomienie zaplanowane jest
na pierwszą połowę czerwca - czytamy w nadesłanym komunikacie.
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3 czerwca nieznany sprawca
włamał się do sklepu przy ulicy
Książenickiej. Złodzieja interesował
tylko jeden towar − alkohol, reszta
asortymentu pozostała nietknięta.
Miłośnik trunków zabrał 1 karton i
uciekł. Trwa szacowanie strat.

jb

Paniówki

Wina szafki?

31 maja około 16.40 w Paniówkach przy ulicy Gliwickiej
niedomknięta szafka na basenie
skusiła złodzieja. Nieznany sprawca
skradł rzeczy na łączną sumę 1000
zł. Zniknęła m.in. karta klucz do
samochodu, dowód osobisty, prawo
jazdy oraz telefon marki Nokia.
Sprawca pozostaje nieuchwytny.

jb

Knurów

Straż czuwa

Miejski monitoring znacznie
ułatwia pracę Straży Miejskiej i
dba o komfort życia mieszkańców.
Szczególnie osoby pijące alkohol
w miejscu publicznym mogą czuć
się zagrożone. 28 maja około godz.
8 patrol Straży Miejskiej ukarał
mandatem dwóch mężczyzn. Jeden
z nich pił piwo na przystanku Foch,
drugi raczył się tym samym trunkiem przy ul. Lignozy.

nekrolog

Podziękowanie
dla Zarządu Honorowych Krwiodawców
oraz Siostrom PCK w Knurowie
za udział w uroczystościach pogrzebowych
oraz złożoną intencję mszalną
za ś.p.

Chwile, które łączą?

Tylko alkohol

jb

Dwa stanowiska do obsługi kierowców, to zdaniem większosci za mało by uniknąć kilometrowych kolejek

O tym, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej planuje rozebrać komin, informowaliśmy już pod koniec
listopada 2011 roku. Nadajniki miały
zniknąć z komina w lutym 2012 roku.
Tym bardziej dziwią starania specjalistów PTC o odroczenie tej decyzji.
Przeszło miesiąc bez zasięgu, to dla
klientów T-Mobile z pewnością nie
będą „chwile, które łączą”. Nie można
też mówić o ekspresowym tempie
rozprawienia się z usterką przez PTC
(przeszło miesiąc?).
Biuro prasowe nie odpowiedziało
na najważniejsze pytania: o możliwość zerwania umowy bez konsekwencji finansowych i rekompensatę
za nieaktywny telefon. - Takie sprawy
załatwia się indywidualnie. Aby mówić o jakiejkolwiek rekompensacie,
najpierw należy skontaktować się z
działem reklamacji. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie
- usłyszeliśmy przez telefon to, co już
wcześniej sami wiedzieliśmy.
Pozostaje mieć nadzieję, że w
połowie czerwca problem z brakiem
zasięgu faktycznie zniknie, a operator sieci zrozumie, że to on jest dla
klienta, a nie klient dla niego.

Knurów

MAŁGORZATĘ SMAK

składa
Mariusz Smak z Rodziną.
reklama

/pg/



aktualności
Knurów, Krywałd

Święci szkłem malowani

Foto: Dawid Ciepliński

Witraże są zawsze przedmiotem zadumy, przykładem kunsztu
i zachwytu widza, skierowanego w stronę artysty - witrażysty. Z okazji
Bożego Ciała przyglądamy się knurowskim witrażom

św. Jadwiga Śląska

św. Jacek Odrowąż

Witraż – (nazwa pochodząca z
języka francuskiego) to kompozycja
wykonana z kawałków barwnego
szkła, które połączone są ołowianymi ramkami, tworząc tzw. kwatery
stanowiące w y pełnienie otworu
dziennego.
Najstarsze witraże pochodzą z
okresu karolińskiego, zaś rozkwit
sztuki przypadł na XIII wiek. Stosowanie efektów przestrzennych
datowane jest na XIV stulecie. Przykładem tego jest Kościół Mariacki w
Krakowie. Kolejny wiek przyniósł
sztuce witrażowej dalszy postęp.
Dzięki rozszerzeniu się skali barw

św. Izydor z Sewilli

św. Katarzyna Aleksandryjska

emaliowych zaczęto stosować na
witrażu wielobarwne malowidła.
Przełom XIX-XX wieku to działalność takich artystów jak: Stanisław
Wyspiański, Józef Mehoffer, Henri
Matisse, Marc Chagall.
Witraże znajdują się również w
knurowskich kościołach, szczególnie
zaś w kościele pw. św. Cyryla i Metodego − patronów Europy.
Św. Jadwiga Śląska (1174-1243)
− była żoną Henryka Brodatego,
matką Henryka Pobożnego. W 1267
roku została kanonizowana. Święta
przyodziana została w purpurowy
płaszcz, pod płaszczem − zielony

habit. Na głowie świętej − korona,
zaś nad głową umieszczony jest herb
Piastów Śląskich.
Św. Kinga, zwana również Kunegundą, żyjąca w latach 12241294 , była córk ą węg iersk iego
króla Beli IV. Przybywszy do Polski,
poślubiła księcia k ra kowsk iego
Bolesława Wstydliwego. Jej atrybutem na witrażu jest krzyż, habit
klarysek koloru jasnobrązowego,
na habit narzucony jest niebieski
płaszcz. Według legendy właśnie
późniejsza księżna mia ła sprowadzić do Wieliczki pierwszych
żupników (w Wieliczce, w kopalni

soli znajduje się słynna komnata
św. Kingi).
Św. Antoni Padewski (1195-1231)
− najpierw był kanonikiem regularnym, później wstąpił do zakonu założonego przez św. Franciszka, stąd
brązowy habit zakonny. Św. Antoni
w ręku trzyma krzyż, zaś u jego stóp
lilia − symbol czystości.
Św. Agnieszka − z barankiem na
rękach, przyodziana została w fioletowy strój oraz pelerynę bez rękawów koloru niebieskiego. Późniejsza
święta zmarła śmiercią męczeńską,
stąd nad jej głową krzyż.
Św. Paweł z Tarsu - witrażysta
w y posażył go w księgę, jest on
bowiem autorem 14 listów, które
zamieszczone są w Nowym Testamencie. Początkowo Paweł był prześladowcą chrześcijan. Około 34 roku
przeszedł na wiarę Chrystusa, za co
został ścięty w Rzymie. Na sobie ma
zielony płaszcz oraz czerwone sukno
narzucone na lewe ramię. Nad głową
św. Pawła − gołębica, u jego stóp −
miecz.
Św. Jacek Odrowąż (1183-1257)
był dominikaninem, założycielem
klasztoru tegoż zakonu w Krakowie
przy kościele pw. Świętej Trójcy.
Kanonizowany został w 1594 roku.
W ręku św. Jacka − patrona Archidiecezji Katowickiej − monstrancja,
nad jego głową litera „M” − Maryja.
Ubrany został w białe szaty i brązową pelerynę.
Jan Nepomucen (1350-1393)
− był kanonikiem praskim. Nie
zdradził tajemnicy spowiedzi. Na
rozkaz króla czeskiego Wacława IV
Luksemburskiego został utopiony
w Wełtawie. Kanonizowany w 1729
roku. Na witrażu przedstawiony został z krzyżem w ręku, z palcem na
ustach. Św. Jan jest patronem dobrej
spowiedzi. Witrażysta przyodział
świętego w purpurową sutannę z
narzuconą peleryną.

Św. Katarzyna żyła na przełom ie I I I-I V w iek u , od mów i ła
w y r z ecz en ia się w ia r y ch r z e ś cija ńsk iej, za co zosta la skazana na śmierć. Podobno jej kości
m i a ł y być z m i a ż d ż one ko łem,
stąd atrybutem świętej jest koło i
ogień. Witrażysta przedstawił ją
w zielonej sukni oraz narzuconym
drapowanym suknem. Nad głową
św. Katarzyny Aleksandryjskiej −
patronki kolejarzy - znajduje się
palma męczeństwa.
Św. Andrzej Bobola
(1591-1657)−
Drzwi
kabiny
prysznicowej
jezuita, współorganizator
unii brzezżera wilgoć
skiej. Zmarł zamordowany
przez
Kozaków, kanonizowany w 1938
roku. Jego atrybutem jest palma, nad
głową − krzyż. Artysta-witrażysta
ubrał świętego w ciemny płaszcz,
habit zakonu jezuitów.
Św. Izydor z Sewilli (Isidorus
Hispalensis), żył około 560-636,
biskup Sewilli. W 1598 roku został
kanonizowany. Jest Ojcem Kościoła i
Doktorem Kościoła. Jego atrybutem
jest radło. Rolnicy wybrali go sobie
na patrona.
Z tyłu kościoła pw. św. Cyryla i
Metodego znajdują się dwa mniejsze
witraże: Chrystus w Ogrójcu i syn
marnotrawny.
W kościele pw. św. Antoniego z
Padwy z Krywałdzie nad głównym
ołtarzem umieszczony jest witraż Padewczyka. Święty trzyma w lewej ręce
małego Chrystusa, w prawej lilię.
Lewą stroną kościoła zdobią
okna typu witrażowego. W pierwszy m ok nie w itra żow y m na t le
żółtych, czerwonych i zielonych
kwadratów znajduje się żółty kielich z białą hostią. W drugim oknie witrażowym pośród żółtych i
zielonych kwadratów litera „M” −
Maryja koloru granatowego. Trzecie
okno witrażowe to kompozycja w
kolorach żółtym i zielonym. W kościele parafialnym pw. Matki Bożej
Częstochowskiej nad tabernakulum
umieszczono witraże nawiązujące
do siedmiu sakramentów świętych,
zaś w kaplicy Matki Boskiej tegoż
kościoła − Chrystus Nauczający.
W kaplicy klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej
Maryi Panny nad drzwiami wejściowymi znajduje się półkolisty
witraż z przeplatanymi ozdobami
roślinnymi.
Maria Grzelewska

reklama
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Młodzi, wykształceni…
bezrobotni

Już za dwa dni reprezentacja
Polski w piłce nożnej, w meczu
otwarcia z Grecją rozpocznie
swoją przygodę w Mistrzostwach Europy, rozgrywanych
w Polsce i na Ukrainie. Zapytaliśmy knurowian, jak oceniają
szansę naszych piłkarzy w
turnieju.

Minęły czasy, kiedy wyższe wykształcenie chroniło przed bezrobociem
i dawało gwarancję dobrze płatnej pracy. Dzisiejszy absolwent już na
starcie zmaga się z bezwzględną rzeczywistością rynku pracy, i często
swoje pierwsze kroki na zawodowej ścieżce kieruje do urzędu po status
bezrobotnego. Co zawiodło? System edukacji czy brak realizmu?
Joanna z Knurowa długo pozostawała bez pracy. Jeszcze będąc na
studiach, marzyła o byciu nauczycielką historii w małej szkole. Pierwsza
rejestracja w gliwickim Urzędzie
Pracy była nawet zabawna, choć ilość
osób czekających w kolejce budziła
trwogę. Już na wstępie usłyszała,
że dla historyków ofert nie ma. Nie
uwierzyła.
— To tylko na chwilę — myślała.
— W końcu coś znajdę.
Czas mijał. Kolejne miesiące,
kolejne podpisy. Wysłała ponad 200
CV. Wszędzie. Marzenia trzeba było
odłożyć na półkę, bo nie dadzą jeść,
nie zapłacą rachunków.
— Na początku to nawet rodzice
nic nie mówili, ale po pół roku zaczęły
się wymówki. Że siedzę w domu i nic
nie robię, że kto chce pracować, ten pracuje, więc ja nie chcę, bo gdybym chciała, to bym dawno pracę znalazła.

Absolwent w pośredniaku

Takich przypadków jak Joanna
jest sporo. Co dziewiąta osoba z
wyższym wykształceniem nie może

znaleźć pracy, a w większych miastach nawet co czwarta.
− W powiecie gliwickim 12 proc.
ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice stanowią osoby
z wykształceniem wyższym (dane I
kw. 2012 r.). Osoby, które ukończyły
uczelnię w ostatnich 12 miesiącach
to 2 proc. wszystkich zarejestrowanych. 227 absolwentów z Gliwic i 75 z
powiatu gliwickiego, ze świeżo otrzymanym dyplomem nadal poszukuje
zatrudnienia − informuje Grażyna
Żur, zastępca dyrektora PUP w Gliwicach.
Bezrobocie wśród absolwentów
jest największe od 1989 roku. Gdzie
szukać przyczyny?
− Najważniejsza to niedopasowane kwalifikacje do potrzeb pracodawców. Wiele osób wybiera kierunki humanistyczne, gdy na rynku potrzebni
są nadal absolwenci po studiach
technicznych. Niemal pewność zatrudnienia (wg opinii pracodawców)
po studiach mają informatycy, logistycy, inżynierowie budownictwa,

reklama

Koniec studiów to nie koniec nauki. Coraz więcej absolwentów
decyduje się na dalsze kształcenie

automatycy. Kolejne przyczyny to
brak solidnych praktyk na poziomie
uczelni i brak doświadczenia zawodowego. Innych powodów może być
dużo więcej, np. wyższe oczekiwania
płacowe, rzadsze godzenie się na umowy krótkoterminowe itp.− wyjaśnia
Grażyna Żur.

Matura i co dalej?

Prezes PZU Andrzej K lesyk
oskarżył uczelnie o produkowanie
bezrobotnych. Młodzi ludzie wychodzą w dyplomami, ale bez umiejętności. Studiuje około 50 proc. młodzieży. Uniwersytety przestały być
miejscem elitarnym. Masowa produkcja wszelakiej maści magistrów
zmusiła pracodawców do większej
ostrożności i nieufności. Większą
uwagę zwracają na doświadczenie, a
to musi być bogate i różnorodne.
− Tylko gdzie ja mam zdobyć to
doświadczenie, skoro nikt nie daje
mi szansy? − pyta Joanna. − Mam
pracować za darmo?
Większość maturzystów stojących przed problemem wyboru
ścieżki zawodowej, nie zauważa
potrzeb rynku. Kierują się tylko
własnymi zainteresowaniami, dostępnością studiów, czy ich „atrakcyjnością”. Choć prawie w każdej
średniej szkole działa doradca zawodowy, abiturienci przyznają, że
raczej nie korzystają z jego porad.
Moda na socjologię i pedagogikę
sprawiła, że w powiecie gliwickim
jest w yraźna nadw yżka tych zawodów. Coroczny raport PUP na
temat rynku pracy wskazuje, że w
2011 roku nie pojawiła się żadna
oferta zatrudnienia dla pedagoga.
Ta wiedza nie przeszkadza maturzystom decydować się na studia bez
perspektyw.
− Młodzieży jest bardzo trudno
wybrać kierunek, który mógłby zaPrzegląd Lokalny Nr 23 (1005) 6 czerwca 2012 roku

pewnić zatrudnienie niemal do emerytury. Nie da się przewidzieć czynników takich jak sytuacja gospodarcza
kraju i ekonomiczna pracodawców,
wpływająca na skłonność do zatrudnienia. Nie tylko osoby młode, ale każdy w obecnej rzeczywistości powinien
cechować się ciągłą gotowością na
zmianę i podwyższanie kwalifikacji
zawodowych − uważa Żur.

Marzenia o stabilizacji

Idealizm i radykalizm to cechy
młodości. Refleksja przychodzi po
zakończeniu studiów, kiedy plany
nie pokrywają się z rzeczywistością.
Absolwenci nawet jeśli znajdują
pracę, to zazwyczaj jest ona niezgodna z ich oczekiwaniami. Fizyk
w telemarketingu? − to już żadna
egzotyka. Następne z czym muszą się
zmierzyć absolwenci to małe zarobki,
uniemożliwiające usamodzielnienie
się, i tzw. umowy śmieciowe (umowa
– zlecenie bądź o dzieło), które zamykają drogę po kredyt i unieważniają
marzenia o stabilizacji. Z założeniem
rodziny, z własnym mieszkaniem
trzeba więc poczekać. Pozostaje dalsza edukacja, tym razem zgodna ze
społecznym zapotrzebowaniem.
— Wybieram się na studia podyplomowe. Zostanę przedszkolanką.
Tyle jest ofert pracy w przedszkolu.
Lubię dzieci. Może teraz się uda. 5
lat studiów mogę włożyć do kosza
— mówi Joanna.
O wartości pracy dowiadujemy
się dopiero wtedy, gdy jej nie ma.
Może więc warto wcześniej zaplanować swoją ścieżkę zawodową, by
uniknąć sytuacji, że wiedza, którą w
pocie czoła zdobyliśmy na studiach
jest, z punktu widzenia naszego potencjalnego pracodawcy, całkowicie
nieprzydatna.
Justyna Bajko

Rafał: - Myślę, że podczas Euro
2012 nie wyjdziemy z grupy.
Nasza reprezentacja nie ma aż
tak dobrej motywacji. Możliwe
również, że po Euro trener Smuda poda się do dymisji, jeśli odpadniemy już w pierwszej fazie
rozgrywek.

Tomek: - Nasza reprezentacja
nie wyjdzie z grupy podczas
zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej, a pierwszy
mecz przegramy z Grekami 1:3.
Może uda nam się wygrać jedno
spotkanie w turnieju, ale na tym
koniec. Chyba, że zmieni się
ustawienie na boisku na 4-4-2,
wtedy mamy większe szanse na
jakiś sukces.

Kamil: - Polacy nie wyjdą z grupy podczas Euro 2012. Może uda
nam się wygrać z Grecją – obstawiam 2:0 – ale już z Czechami i
Rosją sobie nie poradzimy.

Michał: - Nasi wyjdą z grupy,
a w meczu otwarcia wygramy z
Grekami. Obecna reprezentacja
jest najmocniejsza od ostatnich
kilku lat, choć jej minusem jest
to, że nie grała jeszcze meczu
o punkty. Ćwierćfinał to jednak
maksimum naszych możliwości.

Wojtek: - Nasza przygoda na
Euro zakończy się podczas rozgr ywek w grupie. Nasza reprezentacja jest zwyc zajnie
jeszcze za słaba i boję się, że
to może być kompromitacja.
Piłkarze muszą się jeszcze dużo
nauczyć.

not. DC



aktualności

Dzień Dziecka

Koko, koko, było spoko
Piosenka Jarzębin to już nie tylko hit nadchodzącego
Euro 2012, ale i motyw przewodni dwóch imprez,
jakie z okazji Dnia Dziecka odbyły się w Krywałdzie.
Humory, w przeciwieństwie do pogody, dopisały

Nowe
wcielenie
Eugeniusza
Tymoszka

Wszyst ko pomyślano w ta k i
sposób, aby każde dziecko znalazło
coś dla siebie. Podopieczni świetlic
środowiskowych z Knurowa i Szczygłowic wraz z dziećmi z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 3 prześcigali
się w pomysłach na dekorację babeczek. Chłopcy na szarym papierze
przedstawili wizję Knurowa, ograniczając się do namalowania Komisariatu Policji. Dziewczyny brylowały
w quizie o mieście. Wielką frajdę
wszyst k im spraw iło ma lowanie
twarzy. W modzie były barwy klubowe, kwiatki, kotki, tygrysy oraz
wyznania miłosne.
Ciężar organizacy jny wzięła
na siebie grupa wolontariuszek z
Uniwersy tetu Trzeciego Wieku.
- Już w październiku wpadłyśmy na
pomysł, aby zorganizować dzieciom
takie spotkanie, zwłaszcza że ten rok
przebiega pod hasłem współpracy
międzypokoleniowej - mówi kierownik UTW Ewa Jurczyga.
Panie (niektóre z nich to eme-

Duże dzieci, czyli dorośli w twórczym szale
dekorują babeczki

rytowane nauczycielki) połączyły
przyjemne z pożytecznym, zabawę
z nauką. Wystarczyło kilka minut, by grupka dzieci pod wodzą
Ewy Jurczygi nauczyła się hymnu
Knurowa, czyli „Piosenki o moim
mieście”. Za owocne starania zostały nagrodzone słodkościami. Z
życzeniami z okazji Dnia Dziecka
pospieszył sekretarz miasta Piotr
Dudło, który także dał się wciągnąć
w cukierniczą zabawę.
- Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta, który ufundował nagrody
dla dzieci, wolontariuszom UTW
oraz pani, która upiekła dla dzieci
100 babeczek - dodaje Jurczyga.
Na pełne wrażeń dzieci czekała
jeszcze jedna impreza, zorganizowana przez radnego Eugeniusza
Tymoszka, Związek Emerytów Koło
nr 3 ze Szczygłowic i właścicieli
restauracji Dominium - państwa
Żylewskich. Na najmłodszych czeka ła muz yka „na ż y wo” w w ykonaniu zespołu Duet Centrum,

dmuchany zamek, wata cukrowa,
pizza, słodycze, owoce i... goście.
Wśród nich był m.in. wicestarosta gliwicki Sławomir Adamczyk,
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Henryk Hibszer i Piotr Królicki z
Kompanijnego Ośrodka Szkolenia.
Panowie złożyli dzieciom życzenia,
a te zrewanżowały się im malowaniem twarzy. Zaskoczeni goście
bez protestów poddali się zabiegom
kosmetycznym, po których wicestarosta upodobnił się do kota, a radny
Tymoszek i wiceprzewodniczący
Hibszer do rasowych tygrysów. Jedno jest pewne - uśmiechu nikomu
nie trzeba było domalowywać. On
sam pojawiał się tego dnia wiele razy
na twarzach dzieci - tych małych, jak
i tych już bardzo dużych.
Imprezę okrasiły konkursy z
nagrodami, a na zakończenie każde
dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Ewa Jurczyga uczyła dzieci hymnu Knurowa

Duet Centrum zadbał o zabawy
na parkiecie

Dmuchany zamek przeżył prawdziwe oblężenie



Chętnych do wspólnej zabawy nie
brakowało
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MISTRZOWSKIE

NAGRODY
WEŹ UDZIAŁ W WIELKIEJ PROMOCJI!

RÓB ZAKUPY NA TERENIE GALERII I HIPERMARKETU, ZBIERAJ PARAGONY
I ODBIERAJ MISTRZOWSKIE GADŻETY!
NAGRODA GŁÓWNA – MULTIMEDIALNY ZESTAW KIBICA!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KIBICÓW!
40 sklepów
i restauracje
reklama
Gliwice PRASA 263x165,7.indd 1
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Foto: Archiwum ZS

rozmaitości
SzCzyGłOWiCe

na zdrowie

niecodzienna lekcja

Fizyka wcale nie musi być nuda! Prawdziwość tego
stwierdzenia sprawdzała blisko osiemdziesięcioosobowa grupa
knurowskich licealistów z Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego w czasie wizyty w stolicy

Młodzież zwiedzała najważniejsze miejsca dla polskiej fizyki.
− Dzięki staraniom biura poselskiego minister Krystyny Szumilas mogliśmy zwiedzić oblegane Centrum Nauki Kopernik, popularyzujące interaktywnie wiedzę przyrodniczą
i ścisłą. Wysłuchaliśmy wykładów z
biologii, chemii lub fizyki oraz pracowaliśmy w laboratorium nad izolacją
DNA i przygotowaniem preparatów
chromosomowych − opowiada Ma-

rzena Krasoń-Kapłanek, nauczycielka z ZS im. I. J. Paderewskiego.
Kolejnym punktem wycieczki była
wizyta w Narodowym Centrum Badań
Jądrowych, gdzie knurowianie zgłębiali wiedzę na temat radioaktywności.
Po nauce przyszedł czas na odrobinę polityki (licealiści zwiedzili
gmach Parlamentu RP) oraz kultury,
którą zapewnił spektakl „Mayday”
w Och-Teatrze. Licealiści pożegnali
Warszawę spacerem po pięknych,

zielonych Łazienkach Królewskich.
Wycieczka była możliwa dzięki
dofinansowaniu. Wsparcia udzieliło
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
w ramach projektu „Edukacja dla
rozwoju”, działającego w oparciu o
środki pochodzące z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Tę lekcję fizyki knurowianie z
pewnością będą chcieli jeszcze nie
raz powtórzyć.

oprac. jb

W zdrowym ciele zdrowy duch...

Festyn to efekt projektu prozdrowotnego Fundacji Ba nku
Ochrony Środowiska i część programu „Aktywnie po zdrowie”.
Impreza miała dwie części. Na
pierwszą złożył się pokaz filmów
edukacyjnych, dotyczących zdrowego żywienia i stylu życia. W
drugiej uczniowie zamienili szkol-

ne sale na boisko, gdzie odbywały
się zabawy sportowe. Głodnych,
ale nie tylko wrażeń, syciły zdrowe
przekąski - owoce i warzywa, a
pani higienistka służyła poradami
medycznymi. Pieczę nad zorganizowaniem festynu miała anglistka
Katarzyna Famula.
oprac. /g/

Foto: Archiwum MSP-4

KnuróW, WarSzaWa

Foto: Archiwum MSP-4

Miejska Szkoła Podstawowa nr 4
zorganizowała festyn pod hasłem
„Czas na zdrowie”. Uczniowie, zamiast
kalorycznych chipsów, zajadali się
owocami i warzywami

...i zdrowe przekąski

Foto: Justyna Bajko

apolonia Pietrzak z knurowa

ur. 18.05.2012 r., 3750 g, 53 cm

natalia broda z Gierałtowic

ur. 29.05.2012 r., 3030 g, 50 cm

0

Wojciech białecki z przyszowic

Filip Gudzik z Leszczyn

ur. 28.05.2012 r., 2850 g, 52 cm

ur. 28.05.2012 r., 3670 g, 57 cm

jakub Kożuch z Czerwionki

aleksandra porębska z Knurowa

ur. 29.05.2012 r., 3770 g, 52 cm

ur. 29.05.2012 r., 3490 g, 54 cm

bartosz Skrzyniarz z Czerwionki

ur. 28.05.2012 r., 3600 g, 586 cm

dominik Harensa z pilchowic

ur. 29.05.2012 r., 3700 g, 56 cm

Ksymena Socha z Gliwic

ur. 28.05.2012 r., 3770 g, 57 cm

nikolas donat z borowej Wsi

ur. 31.05.2012 r., 3030 g, 52 cm
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Knurów

Kto śpiewa,
dwa razy się modli

Foto: Dawid Ciepliński

- Do wygrania podwójny bilet do kina

75 chórzystów z gimnazjalnej „Trójki” pod batutą Jacka Żyły
wypełniło śpiewem kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej.
Występ młodzieży przyciągnął tłumy widzów
tych młodych ludzi, ponieważ
wcześniej śpiewali tylko na jeden
głos.
Chórzyści zostali nagrodzeni długą owacją na stojąco. Po tak gromkich brawach
nie mogło zabraknąć bisu, a
koncert zakończyła piosenka
zespołu U2 – „I Still Haven’t
Found”.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

madzeni w kościele widzowie.
Piosenki wykonywały solistki – Aleksandra Śmieja, Monika Stasiak oraz Sylwia Lipka.
Towarzyszył im zespół instrumentalny.
- Warte podkreślenia jest
to, że chór potrafi już śpiewać
w niektórych utworach na trzy
głosy – wyjaśnia Jacek Żyła.
– Uważam, że jest to duży sukces

Foto: Bogusław Wilk

Niedzielny koncert był już
piętnastym zorganizowanym
przez chór Gimnazjum nr 3
Knurowie.
– Próby odbywały się raz w
tygodniu, natomiast tuż przed
samym koncertem spotykaliśmy się częściej. Oprócz tego
pracowałem również z solistami
i z zespołem instrumentalnym
– mówi Jacek Żyła, dyrygent
chóru. – Można powiedzieć, że
koncert jest efektem całorocznej
pracy chóru.
Gimnazjaliści śpiewali nie
tylko piosenki o tematyce religijnej, ale również utwory rozrywkowe, podejmujące głębsze
wartości, np. „Dziwny jest ten
świat” Czesława Niemena. Nie
zabrakło „Barki”, którą wspólnie z chórem zaśpiewali zgro-

Przyszowice. Festyn przy zamku na muzyczne 100-lecie Słowika

Jubileusz jak z nut

Śpiewnie i hucznie – dosłownie - świętowali 100-lecie
swojego zespołu chórzyści przyszowickiego Słowika
podczas rodzinnego festynu w zamkowym parku
ciem, wpisała się Orkiestra
Dęta KWK „Makoszowy”.
Reszta wieczoru upłynęła
na tanecznej zabawie przy
dźw iękach w ygr y wanych
przez zespół Alfa.
Nazajutrz też się dobrze
bawiono. Najpierw oklaskując laureatów konkursu „Szukamy Młodych Talentów”,
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nia się numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 21/2012

brzmiało: „Ścianka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Teresa Gach. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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8–12.06.2012 r.
PIĄTEK-WTOREK
SBK − Królewna Śnieżka
− godz. 16.00
SBK − Róża − godz. 18.00
SBK − Histeria. Romantyczna
historia wibratora
− godz. 20.00

Chór Słowik znaczy swoje stulecie śpiewem – podczas festynu zaprezentował
słuchaczom wiązankę utworów znanych i lubianych

Imprezowano dwa dni
– w sobotę i niedzielę.
Pierwszy znaczyły chóralne
występy. Na scenie pojawili
się i zaśpiewali chórzyści
Słowika, gierałtowickiego
Skowronka, Cecylii z Paniówek i Bel Canto z Chudowa. W wyśpiewane melodie hucznie, acz z wyczu-

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 ukaza-

potem podziwiając utalentowanych uczniów ze Stowarzyszenia Muzycznego Mozart, by – jak dzień wcześniej
– zakończyć jubileuszową
imprezę w tańcu. Tym razem
o dobre samopoczucie biesiadników i tancerzy zadbał
zespół Ram.

/bw/

13.06.2012 r.
ŚRODA
SBK − Królewna Śnieżka
− godz. 16.00
SBK − Histeria. Romantyczna
historia wibratora
− godz. 18.00
SBK − Róża − godz. 20.00
SBK – STREFA BEZ KIBICA − Nie
lubisz piłki nożnej, masz alergię
na słowo „Euro” i nie wiesz co
robić, aby uniknąć „domowych
niesnasek” w trakcie mistrzostw?
Jest na to sposób. Przyjdź do nas,
zaproponujemy Ci przeżycia zgoła
odmienne od emocji futbolowych,
a jeśli będzie Was dwoje, to
drugi bilet dostaniecie z 50 %
zniżką! Rachunek jest prosty:
zamiast 26 zł zapłacisz 19,50 zł,
a jeśli dysponujesz legitymacją
(szkolną, studencką, rencisty,
emeryta) zamiast 22 zł zapłacisz
jedynie 16,50 zł! ZAPRASZAMY!

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

11

ogłoszenia
Handel i Usługi

Komunie, urodziny, stypy, catering, korytka.
Pilchowice. Tel. 664 981 205, 795 456 584

22-25/12

Mały domek wolnostojący 145.000 zł. Biuro
M3, tel. 603 773 313

23/12

Odstąpię od zaraz prosperujący lokal
gastronomiczny w Knurowie. Pomieszczenie o powierzchni 80 m2, po remoncie, z
wyposażeniem i technologią. Przy lokalu
mieści się ogródek letni. Kontakt pod nr tel.
501 043 469
23/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

Parter domu sprzedam. Tel. 512 393 052;
www.nieruchomosciknurow.pl

1-51/52/12

23/12

Remonty od A do Z, wykańczanie wnętrz.
Tel. 517 517 140

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22, 512 393 052;
knurow@as.silesia.pl

22-23/12

23/12

Sprzedam 3 -pokojowe mieszkanie, 60
m 2 , ul. Kosmonautów, III piętro. Tel.
661 633 231
22-24/12

Spr zedam dom 320 m , działka 150 0
m 2 w K nurowie, w dobrej c enie. Tel.
512 292 478
2

Atrakcyjna pożyczka bez BIK od 1000 zł
do 6000 zł. Minimum formalności. Tel.
698 036 547

21-25/12

Sprzedam kawalerkę. Tel. 512 393 052;
www.as.silesia.pl

20-24/12

23/12

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569

Sprzedam kawalerkę. Tel. 728 946 697

15-44/12

22-23/12

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
1/12-odw.

Brukarstwo, chodniki, tarasy. Tanio i solidnie. Tel. 509 933 604

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

21-26/12

22-26/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

1/12-odw.

Szczygłowice. Dwu i trzypokojowe sprzedam. Tel. 512 393 052; www.as.silesia.pl

1/12-odw.

Transpor t, pr zeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

6-26/12

Sprzedam mieszkanie M-3, II piętro na
Mieszka I-go i działkę rekreacyjną w Gierałtowicach na Ogrodowej. Tel. 503 697 712

21-23/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

23/12

Sprzedam mieszkanie M-3, os. WP w
Knurowie, V piętro, winda, kwadratowa
kuchnia, duży balkon, po remoncie. Cena
do negocjacji. Tel. 500 714 305

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

22-25/12

20-23/12

Sprzedam mieszkanie 43 m 2 , Knurów,
Szpitalna 28 c/6. Tel. 663 040 648

22-23/12

1-48/12

Dachy, ciesielstwo, dekarstwo, papy termozgrzewalne, gont, blachy. Profesjonalna
firma z tradycjami. Tel. 693 197 539

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 501 686 440

23/12

1-25/12

Wynajmę dwupokojowe. Tel. 512 393 052;
www.nieruchomosciknurow.pl

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

Żernica dom do remontu 220.000 zł. Biuro
M3, tel. 603 773 313

1/12-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253
9/12-odw.

Zrzucanie węgla. Tel. 509 933 604

23/12

23/12

23/12

MOTORYZACJA
Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

SZUKAM PRACY
Docieplenie budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
20-26/12

1/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/12-odw.

4 pokojowe niski blok 195.000 zł. Biuro M3,
tel. 603 773 313
23/12

Do wynajęcia budynek piętrowy w Gierałtowicach, 2 x 40 m2: działalność, mieszkanie.
Tel. 604 497 626

21-26/12

Do wynajęcia kawalerka, Czerwionka-Leszczyny, os. Manchatan. Tel. 514 482 494
FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl
1/12-odw.

Gładzie, hydraulika, malowanie, panele,
remonty. Tel. 501 815 416. www.fedax.pl

19-23/12

20-23/12

Do wynajęcia mieszkanie 70 m2, c.o. 24 h,
nowe okna, łazienka, cegła, czynsz umiarkowany. Tel. 601 771 672
21-23/12

Do wynajęcia mieszkanie 70 m 2, c.o. 24
h, nowe okna, łazienka, cegła – czynsz
umiarkowany. Tel. 601 771 672

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666
19-43/12

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

Do wynajęcia w Gierałtowicach 120 m 2,
I piętro: działalność, mieszkanie. Tel.
604 497 626
21-26/12

K AWA LER K A W Ł AS N O ŚCI OWA D O
SPRZEDAŻY W SZCZYGŁOWICACH 31m2
Z CZĘŚCIOWYM WYPOSAŻENIEM. TEL.
609 190 992

21-40/12

Kompleksowe remonty, łazienki z projektem
i materiałem, gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100. Kuchnie i szafy na wymiar.

2-odw.

DYŻURY RADNYCH

Szukam pracy w budownictwie lub inne. Tel.
32 236 84 02

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 12.06.2012 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:

1/12-odw.

11–odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki do
dziecka lub osoby starszej (doświadczenie,
certyfikat, dyspozycyjna). Tel. 501 385 666

19-43/12

20-23/12

12

23-24/12

Praca w barze na weekendy. Gierałtowice.
Tel. 510 119 325

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587

Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem do
Salonu Fryzjerskiego w Knurowie. Tel.
783 294 008

23/12

Szkoła Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkoła Podstawowa Nr 9 – Al. Lipowa

Firma Metall-Bau Bujok z siedzibą w Pilchowicach zatrudni na stanowisko ślusarz-spawacz. Tel. 32 235 69 28, 500 265 520

23-26/12

Lokale na działalność, wynajmę. Tel. 512
393 052; www.as.silesia.pl

•
•
•
•
•

DAM PRACĘ

23-24/12

23-24/12

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do publicznej wiadomości ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności
nakładów stanowiących fundamenty budynku jednorodzinnego na
nieruchomości obejmującej działkę nr 3537/81, położonej w Knurowie
przy ul. Letniej wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

21-23/12

Kafelkowanie, remonty, montaż kominków.
Tel. 781 020 414

INFORMACJA

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

20-23/12

Zatrudnię mężczyznę do pracy w biurze
(branża okienna) z doświadczeniem. Tel.
602 720 120

16-odw.
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Mamy
mistrzynię
świata!
Przed tygodniem informowaliśmy o wysokiej formie
Pauliny Mularczyk, która pobiła rekord Polski i zdobyła
tytuł mistrzyni kraju w wyciskaniu sztangi. Dzisiaj mamy
do przekazania jeszcze lepszą
informację. Paulina Mularczyk
jest już nie tylko mistrzynią
kraju, ale i świata! Prestiżowy
tytuł wywalczyła w czeskiej
miejscowości Pilzno.
Zawodniczka UKS Eugen
Knurów została najsilniejszą
juniorką na świecie w kategorii
do 43 kg. – Paulina już we wcześniejszych rankingach zajmowała
pierwsze miejsce na świecie z
wynikiem 47,5 kg – relacjonuje trener Eugeniusz Mehlich.
– I od takiego ciężaru rozpoczęła
walkę o mistrzostwo świata. Jej
najgroźniejsza rywalka Lada
Pyzjanowa z Kazachstanu na
początek wycisnęła 50 kg.
W drugim podejściu Mularczyk z trudem uporała się
ze sztangą ważącą 52,5 kg. Po
chwili rywalka wyciska 55 kg.
W odpowiedzi nasza zawodniczka też prosi na sztangę
55 kg i po raz trzeci werdykt
sędziowski jest korzystny. To
oznacza, że zawodniczka z Kazachstanu chcąc wygrać musi
wycisnąć 57,5 kg. Jak się później
okazało, tego zadania nie udało
się wykonać i mistrzynią świata
juniorek do lat 18 została Paulina Mularczyk, która była lżejsza
od rywalki o dwa kilogramy.
Dzięk i z awod n icz ce z

Knurowa, w Czechach po raz
pierwszy w czasie tych mistrzostw zabrzmiał Mazurek
Dąbrowskiego.
Sukces Pauliny Mularczyk
nie był jedynym wywalczonym przez „Eugenki” za naszą
południową granicą. Tytuł
wicemistrzyni świata wywalczyła Natalia Mikucka, która w
kategorii +84 kg musiała uznać
wyższość rywalki z Rosji.
Wcześniejsze osiągnięcia
dały szansę występu w mistrzostwach świata również Emilii
Flis. Ta zajęła jednak najbardziej
znienawidzone przez sportowców czwarte miejsce.
W klasyfikacji drużynowej
Polska zajęła drugie miejsce w
juniorach do lat 18. Nasze kadrowiczki ustąpiły tylko Rosji,
a duża w tym zasługa m.in.
knurowianek, które wywalczyły 28 z 45 punktów.
- Jestem niebywale rad, że
mogłem poznać takie zawodniczki, jak Mularczyk, Mikucka
i Flis – mówi trener kadry narodowej, Mirosław Łukasiuk.
– Coraz częściej współpracuję też
z trenerem Eugeniuszem Mehlichem, bowiem doświadczyłem
tego, iż można polegać na jego
fachowości, precyzji i opinii. Jego
znajomość zawodniczek i umiejętność trafnego przewidywania
wielokrotnie decyduje o końcowym sukcesie. Tak było m.in. w
przypadku Pauliny Mularczyk.
Piotr Skorupa

Paulina
M u l a r czyk na co
dzień jest
uczennicą
II klasy
Te c h nikum Handlowego w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie. W swej kolekcji obok
tytułu mistrzyni świata ma
m.i n. 12 z ł o t yc h m e d a l i
mistrzostw Polski. Lubi nie
tylko spor t, ale i śpiewanie, a marzeniem jest teraz
wywalczenie mistr zost wa
Europy.
- Paulina jest uparta i konsekwentna w tym co robi
– charakteryzuje Eugeniusz
Mehlich. – Do perfekcji opanowała sztukę utrzymania
wagi ciała i pozyskiwania
większej siły dynamicznej.
Natalia Mikucka na
co dzień
uczęszcza
do II klas y Te c h n i k u m
Gastronomiczno-Informatycznego w
Czer wionce-Leszczynach.
Lubi pływać, a przed wywalc zeniem wicemistr zostwa świata, 5-krotnie była
mistrzynią Polski. Marzy o
t y tule najlepszej zawodniczki na świecie.
– Natalia to w yjątkowo
skromna i zdyscyplinowana
zawodniczka, która uparcie dąży do celu – twierdzi
trener.
E m i l i a
Flis jest
uczennicą
Miejskiego
Gimnazjum nr 2
w K nur o wie.
W swej kolekcji ma pięć tytułów mistrzyni Polski. Lubi
taniec i siatkówkę, jednak
marzy o mistrzostwie świata
wywalczonym poza Europą.
– Emilia była najmłodsza
w swej kategorii i już teraz
zapowiada srogi rewanż na
rywalkach w przyszłym roku.
Znając ją, potwierdzam, że
tak właśnie będzie – gwarantuje szkoleniowiec.

- Po wielkim sukcesie w klubie zapanowała wielka radość – mówi Eugeniusz
Mehlich. – Po tym niezwykle pracowitym okresie chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim sponsorom i osobom dobrej woli, którzy wspierali
nas w ciężkim i mozolnym treningu. Osobne słowa podziękowania kieruję
do władz samorządowych naszego miasta, dzięki którym możemy szkolić
młodzież w sportach siłowych i sięgać po prestiżowe zwycięstwa.

Polska
– Grecja 1:1

Foto: Andrzej Tadeusz Knapik

Foto: Archiwum Eugen
Od lewej: Emilia Flis, Paulina Mularczyk i Natalia Mikucka

sport
KLASA
OKRĘGOWA

W gminnym turnieju Euro triumfowali
Czesi, czyli uczniowie z Pilchowic

Dzisiaj czy
w sobotę?

Już dzisiaj (środa) odbędzie
się przedostatnia kolejka spotkań, a w sobotę nastąpi zakończenie sezonu. To oznacza, że
dzisiaj bądź najpóźniej w sobotę dowiemy się, czy dwóch naszych kandydatów do awansu
do 4. ligi – Concordia Knurów
i Jedność Przyszowice zaliczy
ten sezon do udanych. Na dwie
kolejki przed zakończeniem
rozgrywek w o wiele lepszej
sytuacji są przyszowiczanie,
jednak póki piłka w grze...
PiSk

Już w piątek nastąpi inauguracja EURO 2012. Rywalizacja
o miano najlepszej drużyny piłkarskiej na Starym Kontynencie rozpocznie się od potyczki
„biało-czerwonych” z Grecją.
To wszystko przed nami, a w
minioną sobotę mieliśmy okazję przyjrzeć się zmaganiom
- być może przyszłych – naszych reprezentantów. Gminny turniej w postaci „mini”
odbył się w Pilchowicach, a
że do rywalizacji przystąpiły
reprezentacje czterech szkół,
organizatorzy zdecydowali, że
uczniowie zagrają pod szyldem
Polski, Czech, Rosji i Grecji. W
ten sposób poznaliśmy m.in.
wyniki „biało-czerwonych” i
oby nie powtórzyły się one w
czasie polsko-ukraińskiego
turnieju...
Wyniki:
Żernica (Rosja) – Wilcza
(Polska) 4:0, Pilchowice (Czechy) – Stanica (Grecja) 1:2,
Żernica (Rosja) – Pilchowice
(Czechy) 0:2, Wilcza (Polska)
– Stanica (Grecja) 1:1, Żernica
(Rosja) – Stanica (Grecja) 3:0,
Wilcza (Polska) – Pilchowice
(Czechy) 0:1.
Najlepszą drużynę turnieju
tworzyli uczniowie z Pilchowic,
którzy wyprzedzili rówieśników z Żernicy dzięki wygranej
w bezpośrednim meczu.

Najskuteczniejszymi zawodnikami turnieju zostali:
Michał Kafanke i Dawid Keller z
Żernicy. Obaj strzelili dla swojej
drużyny po trzy bramki.
Miano najlepszego bramkarza turnieju przypadło Konradowi Szopie ze Stanicy.
Pilchowice (Czechy):
R a fa ł Górsk i, Sz y mon
Hober, Dominik Laksa, Patryk
Wosz, Karol Reginek, Paweł
Polak, Mateusz Grzelak, Oliver Willim. Opiekun: Daniel
Czempiel.
Żernica (Rosja):
Kamil Brachaczek, Mateusz Gralewski, Michał Kafanke, Szymon Kauffmann,
Łukasz Kowalski, Dawid Keller, Tomasz Oleszowski, Artur
Macha. Opiekun: Sabina Kot.
Stanica (Grecja):
Konrad Szopa, Łukasz Foit,
Damian Gilewski, Marek Kocur, Krzysztof Paszenda, Roman Relich, Mateusz Jankowski, Grzegorz Krzon. Opiekun:
Wiktoria Kotzur-Górecka.
Wilcza (Polska):
Damian Mnochy, Michał
Danel, Adrian Żaba, Paweł
Serwotka, Szymon Gamrat,
Wojciech Korzuśnik, Igor Bratkowski, Szymon Korzusnik.
Opiekun: Dawid Sadecki.
PiSk

KLASA A Podokręg Zabrze
Wyniki 27. kolejki
LKS 35 Gierałtowice - Górnik
II Zabrze 1:6, Społem Zabrze
- Wilki Wilcza 2:1, Gwiazda Chudów - Zryw Radonia
1:2, MKS II Kończyce - Orły
Bojszów 0:3, Przyszłość II
Ciochowice - Stal Zabrze 4:2,
Sokół Łany Wielkie - Czarni
Pyskowice 1:1, Amator Rudziniec - Zamkowiec Toszek
3:2, MKS Zaborze - Tęcza
Wielowieś 4:0.

1. Górnik II
2. Zaborze
3. Pyskowice
4. Wielowieś
5. Ciochowice II
6. Bojszów
7. Wilcza
8. Toszek
9. Rudziniec
10. Chudów
11. Społem
12. Stal
13. Kończyce II
14. Radonia
15. Gierałtowice
16. Sokół

65 pkt
57
55
54
50
39
38
33
31
31
31
28
26
26
24
19

Wyniki 28. kolejki
grupa I
Sokół Orzesze - Concordia 0:2
0:1 Modrzyński 74’, 0:2 Gołębiowski 78’.
Concordia: Krasoń, Wieliczko, Mikulski, Salwa, Pilc (żk),
Spórna, Kempa, Żyrkowski
89’ Gałach, Gołębiowski 85’
Wiercioch, Grzegorzyca 66’
Modr zyński, Kupis (żk) 80’
Piwowarczyk.
Unia Bieruń Stary - Sokół Wola
2:0, LKS Bełk - Ogrodnik Cielmice 6:1, Rozwój II Katowice
- Unia Kosztowy 5:1, Śląsk
Świętochłowice - Czarni Piasek
1:3, Krupiński Suszec - MKS
Lędziny 3:2, Orzeł Mokre - GKS
II Katowice 1:2, Pogoń Imielin
- Stal Chełm Śląski 3:0 (vo).

1. GKS II
2. Krupiński
3. Concordia
4. Bełk
5. Bieruń Stary
6. Imielin
7. Rozwój II
8. Lędziny
9. Kosztowy
10. Piasek
11. Wola
12. Mokre
13. Orzesze
14. Śląsk
15. Ogrodnik
16. Stal

65 pkt
64
62
53
51
45
44
43
43
35
34
31
26
21
18
10

Wyniki 28. kolejki
grupa IV
Jedność Przyszowice - Polonia II Bytom 1:2, Sparta
Zabrze - ŁTS Łabędy 1:1,
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Ruch II Radzionków
2:0, MKS Kończyce - Płomień
Połomia 2:2, Tempo Paniówki
- Orzeł Miedary 3:0, KS 94
Rachowice - Piast II Gliwice
1:2, Gwarek Zabrze - Carbo
Gliwice 0:2, Fortuna Gliwice
- Silesia Miechowice 5:0.
1. Przyszowice
2. Fortuna
3. Paniówki
4. Piast II
5. Gwarek
6. Kończyce
7. Miedary
8. Polonia II
9. Łabędy
10. Rachowice
11. Tarnowiczanka
12. Miechowice
13. Ruch II
14. Połomia
15. Sparta
16. Carbo

56 pkt
54
52
45
44
42
38
36
34
34
32
30
30
29
28
27
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PiSk

Pływanie

Szybki skok
do wody
ze słupka
daje sznasę
na dobre
rozpoczęcie
wyścigu
i osiągnięcie
dobrego
czasu

14

Alicja podczas Ogólnopolskiego Drużynowego
Wieloboju Pływackiego rozgrywanego w Knurowie
cztery razy stwała na najwyższym stopniu
podium

ze sobą w Korespondencyjnych
Mistrzostwach Polski. Rezultaty osiągnięte przez naszą
zawodniczkę są jednymi z najlepszych w kraju wśród 10-latków – mówi z dumą kierownik
sekcji, Dariusz Brachaczek.
Alicja osiągnęła najlepszy
czas w Polsce w stylu zmiennym, drugi w stylu dowolnym
i grzbietowym oraz czwarty
w stylu klasycznym. Należy
również podkreślić, że sumując te wszystkie wyniki
knurowianka jest najlepsza
Foto: Dawid Ciepliński

W sobotnie popołudnie
(26 maja) pływalnia „aQuaRelax” była areną zmagań Ogólnopolskiego Drużynowego
Wieloboju Pływackiego 10latków. Prym wśród młodych
pływaków wiodła zawodniczka
gospodarzy – sekcji pływackiej
TKKF Szczygłowice – Alicja
Idzikowska.
Młoda pły waczka była
bezkonkurencyjna na czterech
dystansach, pozostawiając
swoje rywalki daleko w tyle
oraz pozbawiając je nadziei,
nie tylko na zajęcie pierwszego
miejsca, ale nawet na nawiązanie jakiejkolwiek walki, osiągając w każdej z konkurencji
kilkusekundową przewagę.
Alicja była najlepsza na
50 m stylem dowolnym (4
sekundy przewagi), 50 m stylem klasycznym (4 sekundy
przewagi), 50 m stylem grzbietowym (5 sekund przewagi)
oraz 100 m stylem zmiennym
(10 sekund przewagi). - Sukces
Alicji jest tym bardziej okazały, ponieważ w tym samym
czasie w kilku miastach w
Polsce trwały podobne zawody
i młodzi pływacy rywalizowali

Foto: Dawid Ciepliński

Alicja Idzikowska
z najlepszym
wynikiem w kraju

w kraju w swojej kategorii
wiekowej.
- Bardzo cieszymy się z
rezultatów osiąganych przez
Alicję – mówi Dariusz Brachaczek. – Dzięki tak dobrym
czasom widoczna jest ciężka
praca jaką wykonują wspólnie
zawodniczka, trener i rodzice,
którzy są bardzo zaangażowani w rozwój sportowy córki.
Współpraca jest bardzo dobra
i wyniki przychodzą automatycznie. Jeśli Alicja dalej będzie
tak ciężko pracować, to wróżę
jej wielką karierę.
Sekcję pływacką TKKF
Szczygłowice w Ogólnopolskim Drużynowym Wieloboju 10-latków reprezentowali
również: Karolina Kaleta,
Maja Namysłowska, Klaudia
Siedlik, Karolina Szołtysek,
Zuzanna Maciejczak, Patrycja
Kutek, Kinga Jękner, Damian
Godula, Patryk Łowicki, Jakub Erfurt, Bartek Bieniek,
Szymon Grzybowski, Tomasz
Gontarewicz.
Dawid Ciepliński

Uczestnicy zawodów mogli
„złowić” m.in. rower

Łowili ryby i nagrody
Koło Wędkarskie przy kopalni Szczygłowice wraz z wieloma darczyńcami zorganizowało
tradycyjne zawody z okazji Dnia
Dziecka. Najmłodsi miłośnicy
wędkarstwa łowili 3 czerwca
zarówno ryby, jak i nagrody.
- Na starcie stanęło 52 wędkarzy w wieku od 7 do 15 lat
– relacjonują organizatorzy.
– Zawody odbyły się na stawie
„Jaskinia”. Dzięki pomocy wielu osób uczestnicy otrzymali
paczki ze słodyczami, a najlepsi
sprzęt elektroniczny, turystyczny
i sportowy oraz zegarki.
Klasyfikacja zawodów: 1.
Oliwia Kiełb, 2. Kacper Karpiński, 3. Justyna Szulim, 4.
Aleksander Seroczyński, 5. Julia
Szewczyk, 6. Michał Budny.
Dodajmy, że życzenia składali i nagrody najmłodszym
wręczali m.in. przedstawiciele
władz samorządowych na czele
z zastępcą prezydenta Piotrem
Surówką.
PiSk

Sponsorzy:

MOSiR Knurów, Firma Komart Makarowicz Katarzyna, Kopalnia KnurówSzczygłowice, Koło Wędkarskie przy
kop. Szczygłowice, Firma El-Tech Ogórek Zbigniew, Sklep wędkarski Glania
Krzysztof, Zakład wodno-kanalizacyjny
Wiśniewski Wiktor, Firma Alfa-System
M. Piwowarski - A. Widera, Zakład
Usług Handlowych T. Rudzki – J. Wymysło, Mikrobud – S. Baron, Państwo
Małgorzata i Błażej Knasiak, Sklep budowlany Agnieszka Pogoda, Eko-Ogród
Twardoch Jan, P. Sokoła Krzysztof,
Zakład kamieniarski Imperial Kancelista Adam, P. Wojciechowski Zbigniew,
Radny Tymoszek Eugeniusz, P. Drobik
Tomasz, Zakład Zegarmistrzowski Merkury Bednarczyk Dariusz.

W kolejnym wydaniu „Przeglądu
Lokalnego” znajdziecie m.in.
relacje z dwóch imprez:
Turnieju szermierczego z okazji
Dni Knurowa i...

...Biegu Młodości

3 liga
kobiet
- grupa
śląska
Wyniki 16 kolejki:
LKS Goczałkowice Zdrój - Naprzód Żernica 4:0, UKS Tygryski Świętochłowice - Czarni
II Sosnowiec (brak wyniku),
Polonia Tychy - UKS Gamów
3:0, FC AZS AWF Katowice
III - Gwiazda Ruda Śląska 0:3
(vo), KKS Zabrze II - pauza.
1. Goczałkowice
2. Ruda Śląska
3. Tychy
4. Żernica
5. Katowice
6. Świętochłowice
7. Zabrze II
8. Sosnowiec II
9. Gamów

38 pkt
37
29
19
16
14
13
11
9

Foto: Dawid Ciepliński

dokonano podsumowania sezonu w Lidze Klubów Śląskich
i okazało się, że w klasyfikacji
szkół gimnazjalnych TKKF
Szczygłowice uplasował się na
10. miejscu.
W klasyfikacji indywidualnej 14-latek zwyciężyła
Wiktoria Musioł, a na drugim
miejscu – wraz z zawodniczką
z Chorzowa – sklasyfikowana
została Magdalena Wolny.
W kategorii 15-latków,
najwyższe – 5. miejsce – zajęła
Aleksandra Bańbor. Lokatę
niżej wśród 16-latek sklasyfikowana została Martyna
Nowak.
Dodajmy, że do zawodów
w Katowicach przystąpiło ponad 260 młodych pływaków z
21 śląskich klubów.

Brawo Karolina!
Dobre informacje napłynęły do nas z drugiej edycji Grand
Prix Polski w ratownictwie
wodnym w Świdwinie. Karolina
Zajonc z Oddziału Miejskiego WOPR Knurów była tam
bezkonkurencyjna w kategorii
juniorek na 100 metrów z holowaniem manekina w płetwach
(II miejsce w open).
Ponadto nasza ratowniczka zajęła piąte miejsca na 50
metrów z holowaniem manekina, na 100 metrów ratownik
i na 100 metrów ratowanie
kombinowane.
PiSk

Foto: prywatne archiwum

bor (2. miejsce na 100 m stylem
dowolnym i 3. miejsce na 100 m
stylem grzbietowym).
Ze zwycięstwa w rywalizacji 16-latków cieszyła się
Martyna Nowak, która wyprzedziła wszystkie rywalki
na 100 metrów stylem klasycznym. Martyna zajęła też
siódme miejsce na 100 metrów
stylem dowolnym.
Na najniższym stopniu
podium w tej samej kategorii
wiekowej stanął Krzysztof Hołysz (100 m stylem dowolnym).
Krzysztof zajął też siódmą
lokatę na 100 metrów stylem
grzbietowym.
Ponadto w stolicy naszego
regionu wystąpili: Maciej Dzindzio, Paweł Sosna i Jakub
Michałów.
Po katowickich zawodach

Foto: Piotr Skorupa

Pływalnia katowickiego
Pałacu Młodzieży była areną
czwartej i zarazem ostatniej
rundy Ligi Klubów Śląskich
szkół gimnazjalnych.
W kilku konkurencjach
pr ym wiedli reprezentanci Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice. W kategorii 14latków bezkonkurencyjna na
100 metrów stylem grzbietowym była Magdalena Wolny.
Ta sama zawodniczka zajęła
trzecie miejsce na 200 metrów
stylem zmiennym.
Dwa razy na drugim miejscu finiszowała inna zawodniczka TKKF-u - Wiktoria
Musioł (100 m stylem mot ylkow ym i 200 m st ylem
zmiennym).
Wśród 15-latków na „pudle”
uplasowała się Aleksandra Bań-

Foto: MOSiR

Dopłynęli do podium

Karolina Zajonc
(w środku) potwierdziła
przynależność do krajowej
czołówki
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Dawid Tomiczek (z prawej) z trenerem Adamem Spiechą

Boks

Srebro w „Srebrnej
Łódce”
Srebrny medal wywalczył
Dawid Tomiczek w cykliczny m turnieju bok sersk im
„O Srebrną Łódkę” w Łodzi.
Pięściarz Gardy Gierałtow ice pokona ł w półf ina le
przez dyskwalifikację Łukasza Wacławiaka (RKS Łódź),
a w finale przegrał z najlepszym zawodnikiem turnieju

- Dariuszem Wilkiem (RKS
Łódź).
W Gliwicach, gdzie odbyły
się walki w ramach ligi juniorów, wystąpił inny zawodnik
Gardy – Szymon Kosman jednogłośnie zwyciężając Szymona
Browarskiego (Chemik Kędzierzyn-Koźle).
PiSk

Działacze, trenerzy i zawodnicy
Gardy Gierałtowice
dbają nie tylko o to,
by dobrze prezentować się w czasie turniejów bokserskich.
Dużą wagę przywiązują też do dobrego
wizerunku i promocji. Nie tak dawno
klub z Gierałtowic
odwiedził Dariusz
Snarski - wielokrotny mistrz Polski w
boksie amatorskim,
posiadacz kilku pasów federacji zawodowych, a
także szef Zawodowej Grupy
Boxing Produktion.
Snarski z uznaniem wypowiadał się o osiągnięciach
reprezentantów Gardy, która
istnieje zaledwie od kilkunastu miesięcy. Gość zauważył
też, że to właśnie z najmniejszych miejscowości wyrastają
najwięksi mistrzowie.
Dariusz Snarski na ręce
prezesa Gardy - Adama Fir-

Foto: Garda

Mistrz odwiedził
Gardę

Prezes Gardy Adam Firlit
w towarzystwie Dariusza
Snarskiego

lita złożył zaproszenie dla
bokserów z Gierałtowic na treningi z zawodowcami Boxing
Produktion w trakcie obozu
szkoleniowego w Wiśle.
Zawodnicy Gardy otrzymali też zaproszenie na galę
boksu zawodowego, podczas
której będą mieli okazję zaprezentować swe umiejętności
przed głównymi walkami.
PiSk

sport

Operacja „Charków”
zakończona sukcesem
Prowadzona przez Marcina Poly wkę i Wa ldemara Jachimowskiego żeńska
drużyna piłki nożnej zajęła
drugie miejsce w międzynarodowym turnieju, który
miał miejsce w Charkowie.
Zespół złożony z 19- i 20letnich zawodniczek uda ł
się na Uk rainę w ra mach
projektu wymiany młodzieży
pomiędzy czterema krajami:
Niemcami, Polską, Rosją i
Ukrainą. Przedsięwzięcie o
nazwie fEMale 2012 oprócz
integracji międzykulturowej
miało za zadanie promocję
żeńskiego futbolu, który popularnością nie dorównuje
męskiej odmianie tej gry.
Uczestniczki w ciągu 9
dni pobytu w mieście, które je st gospod a r z em M istrzostw Europy brały udział
w warsztatach poświęconych
różnym tematykom jak np.
film, fotografia, projektowanie, czy też w warsztatach
językowych. Wyjazd polskiej
ekipy spełnił swoje zadanie
nie tylko pod względem integracji młodzieży pochodzącej z czterech europejskich
krajów, ale także pod względem sportowym. Nasza drużyna, która została założona
na krótko przed wyjazdem,
przegrała wprawdzie pierwsze spotkanie z Rosją, ale
potem pokonała istniejące
już od kilku lat zespoły z
Niemiec i Ukrainy.
Niewątpliwym walorem
wyjazdu była naoczna obserwacja przygotowań Kijowa i
Charkowa do Euro 2012. – Na
każdym kroku widać, że Ukraińcy przygotowują się do przyjęcia zagranicznych gości. W
hotelu, w którym mieszkaliśmy
na dobre trwały prace wykończeniowe, na ulicach Charkowa kładziony jest świeży asfalt
i malowane przejścia dla pieszych, a wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych układane są kwietniki nawiązujące
symboliką do Euro. W kasach
stadionu Metalista można było
jeszcze kupić ostatnie bilety
na mecze Portugalii z Danią i
Danii z Niemcami – obrazuje
Waldemar Jachimowski.
- Wprawdzie po ulicach
głównych miast jeżdżą liczne

Wizyta w konsulacie RP

30-letnie Łady i Wołgi, a na
centralnym placu Charkowa
stoi wielki pomnik Lenina,
to widać, że Ukraina staje
się bardziej nowoczesna i
europejska, a ludzie są bardzo
gościnni – dodaje Macrin
Poly wk a . - Je ś li czy telnicy „Przeglądu Lokalnego”
mają jakiekolwiek obawy
prz ed podróż owaniem na
Wschód, to chciałbym je rozwiać. Ukraina jest ciekawym
i wartym odwiedzenia krajem, a co ważne, potrafi do
tego odwiedzania zachęcić.
Chociażby specjalną taryfą
dla telefonów komórkowych
pozwalającą zadzwonić w
czasie mistrzostw Europy do
dowolnego kraju za jedyne 50
ukraińskich kopiejek.
Bogaty program imprezy
obejmował wizytę w polskim
konsulacie, gdzie knurowianie zosta li przy jęci przez
konsula RP Jana Granata,
który pochwalił się, że uczył
się w jed nej z g l iw ick ich
sz kó ł, w tej sa mej k la sie
co Włodzimierz Lubański.
Dzięki pomocy konsula, w
przeszłości piłkarza i rugbysty, zorganizowana została
d la polsk iej dr u ż y ny w ycieczka na Cmentarz Ofiar
Totalitaryzmu w Piatichatkach, na którym pochowani
zosta li polscy of icerow ie,

informacja

Fragment meczu
reprezentacji Polski

jeńcy obozu w Starobielsku,
zamordowani w 1940 roku
przez sowieckie służby bezpieczeństwa.
Wszystkim piłkarskim
kibicom pozostaje wyrazić
nadzieję, że piłkarska reprezentacja Polski mężczyzn, której nigdy jeszcze nie udało się
pokonać Niemiec, pójdzie w

ślady śląskich akademiczek i w
zbliżających się mistrzostwach
zajmie równie wysoką lokatę.
Wyniki turnieju:
Rosja – Polska 4:1, Ukraina – Niemcy 6:1, Rosja – Ukraina 1:0, Polska – Niemcy 4:1,
Rosja – Niemcy 7:1, Polska
– Ukraina 3:1.
jachwal

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 29 maja:
1. Janusz Myszka
2. Adam Dudziński
3. Bogdan Litwin
4. Kazimierz Fąfara
5. Ginter Fabian
6. Ryszard Nosiadek
7. Piotr Pakura
8. Zdzisław Mral
9. Alojzy Kopiec
10. Tadeusz Wodziczko

- 2.082 pkt
- 1.993 pkt
- 1.820 pkt
- 1.813 pkt
- 1.810 pkt
- 1.788 pkt
- 1.737 pkt
- 1.701 pkt
- 1.700 pkt
- 1.698 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:

„Przegląd Lokalny” w rękach konsula RP
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1. Piotr Arent
- 26.808 pkt
2. Zdzisław Mral
- 25.043 pkt
3. Bernard Musiolik
- 24.737 pkt
4. Tadeusz Wodziczko
- 24.693 pkt
5. Mieczysław Polok
- 24.307 pkt
6. Czesław Antończyk
- 24.269 pkt
7. Ginter Fabian
- 23.546 pkt
8. Dariusz Skowron
- 23.513 pkt
9. Jerzy Makselon
- 22.962 pkt
10. Józef Antończyk
- 22.724 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 12 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Gości ze współpracującego z gminą
Pilchowice okręgu niemieckiego wita
wójt gminy Joanna Kołoczek-Wybierek
(druga z lewej)

W ubiegły weekend plac
targow y w Gierałtowicach
w y pełnił się straganami z
rękodziełem, kramy otworzyli filateliści i Koła Gospodyń Wiejskich z Gierałtowic
i Chudowa. Kołocz, któr y
oferowały, cieszył się sporym
zainteresowaniem.
Imprezę zainaugurowały

35 lat
Gmin

obchody 55-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej, połączone
z powiatowym Dniem Bibliotekarza. Prelekcję na temat książki „Spacerownik powstańczy”
wygłosił jej autor Józef Krzyk

– redaktor katowickiej Gazety
Wyborczej. Chwilę później scenę opanowały młode talenty,
których w Gierałtowicach nie
brakuje. Wybrzmiały dyskotekowe rytmy, brawa zebrały
wymyślne choreografie, miłe
dla ucha były monologi w śląskiej gwarze.
Gmina może pochwalić się
ponad 40 prężnie działającymi
organizacjami pozarządowymi. Piotr Szołtysek zapewnia,
że nie są to organizacje działające tylko na papierze. Nie
dziwi więc, że ich lwia część
była obecna podczas Śląskich
Godów.
3 czerwca uroczystości
rozpoczął koncert chórów.
Wystąpiły: „Skowronek ” z
Gierałtowic, „Słowik” z Przyszowic, „Cecylia” z Paniówek,
„Bel Canto” z Chudowa oraz
Orkiestra Dęta z Przyszowic.
Tego dnia odbył się także pokaz grupy tanecznej „Bajtle”
z Paniówek, a o dobry humor
uczestników imprezy zadbał
kabaret Masztalscy. Na scenie pojawili się także kapela
góralska „Tekla Klebetnica”
z Ustronia oraz Supernova
Cover Band. Uroczyste ob-

chody zakończyła kanonada
sztucznych ogni.
- Ostatnie 22 lata to okres
dynamicznego rozwoju gminy.
W tym czasie wybudowaliśmy
oraz rozbudowaliśmy nowe
przedszkola, szkoły z nowoczesnymi salami gimnastycznymi oraz wielofunkcyjnymi
boiskami. Wybudowaliśmy
oraz zmodernizowaliśmy
ośrodki zdrowia. Unowocześniliśmy bazy jednostek ochotniczych straży pożarnych łącznie z zakupem nowoczesnych
wozów bojowych. Wybudowaliśmy piękną krytą pływalnię
„Wodnik” w Paniówkach...
- podsumowuje wójt Joachim
Bargiel.
Aktualnie gmina realizuje największą inwestycję
środowiskową - centralny
system oczyszczania ścieków
i kanalizacji sanitarnej, dofinansowaną ze środków unijnych. Trwa również budowa
2 mini centrów energetycznych, zasilających gminę w
prąd i ciepło. Pozostaje mieć
nadzieję, że kolejne lata również będą dla mieszkańców
gminy tłuste.
/pg/

Foto: Paweł Gradek
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Zabawa przy dźwiękach
muzyki trwała do późnych
godzin nocnych

Śląskie Gody Gminy Gierałtowice to ukłon
w stronę tradycji. Towarzyskie spotkanie przy
kawie i kołoczu zgromadziło w weekend wielu
mieszkańców, a także gości z Knurowa. - Wyszło
tak, jak zaplanowaliśmy - zapewnia Piotr
Szołtysek, kierownik referatu organizacyjnego
i spraw osobowych

Gminę Pilchowice utworzono 1 stycznia 1977 roku. Początki nie
należały do łatwych. − Pamiętam wielki społeczny zryw. Ludzie,
pełni entuzjazmu, budowali potrzebne gminie budynki np. mój
ojciec pomagał przy wznoszeniu ośrodka zdrowia. Każdy chciał
dołożyć swoją cegiełkę do wspólnego dzieła. Większość mieszkańcy
zbudowali własnymi siłami − wspomina Joanna Kołoczek-Wybierek,
wójt gminy Pilchowice
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ła uroczysta msza święta w
kościele pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela. Modlono się za
mieszkańców, samorządowców i pracowników Urzędu
Gminy.
Następnym punktem obchodów była konferencja
„Gmina Pilchowice- tu warto
zamieszkać”, prowadzona
przez wójt Gminy Pilchowice
Joannę Kołoczek-Wybierek
i przewodniczącego Rady
Gminy Andrzeja Ogórka.
Spotkanie zaszczycili swoją
obecnością przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych m.in. minister

edukacji Krystyna Szumilas,
wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz
Mamok oraz radni powiatowi. W czasie konferencji o
bogactwie zabytków Gminy
Pilchowice opowiadał dr Jerzy Gorzelik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Około godz. 17 na boisku
LKS Victoria Pilchowice rozpoczął się Festyn Rodzinny.
Pomimo kapryśnej pogody,
mieszkańcy nie zawiedli. Zgromadzonych widzów rozbawiał
do łez Kabaret To nie My, a do
tańca przygrywał zespół Eliot.

− Obchody to prz ede
wszystkim okazja, by docenić zasłużonych dla gminy
na przestrzeni lat. To święto
mieszkańców − mówi Joanna
Kołoczek-Wybierek.
Czego można życzyć gminie na kolejne 35 lat?
− Dużego skoku rozwojowego. Jest jeszcze sporo do zrobienia, poprawienia − uważa
pani wójt. − Chciałabym,
aby było więcej szczęśliwych
i zadowolonych mieszkańców, doceniających walory
przyrodnicze naszej gminy, a
mamy ich mnóstwo.
jb

Gospodynie z Chudowa
częstowały słodkościami
Foto: Dawid Ciepliński

Dzisiaj gmina może pochwalić się wieloma sukcesami m.in. w yróżnieniem
od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za dobrze
w ykształconych urzędników pracujących w Urzędzie
Gminy oraz coraz bogatszą
infrastrukturą.
− Staramy się wyjść naprzeciw mieszkańcom. Załatwiać
każdą ich sprawę pozytywnie.
Niestety nie zawsze jest to możliwe, ale nie z powodu niechęci
urzędnika, a przepisów prawa
− wyjaśnia pani wójt.
Obchody 35-lecia gminy Pilchowice zaingurowa-

Foto: Paweł Gradek

Występy najmłodszych
zgromadziły sporą publikę

Gwarancja dobrej zabawy - Masztalscy

Przegląd Lokalny Nr 23 (1005) 6 czerwca 2012 roku

