aktualności
Knurów. Klub Honorowych Dawców Krwi

Gliwice. Najpiękniejsze kroszonki wybrane

Jaja jak malowane

Imponujący wynik

Foto: Karol Dzwonek

8 tysięcy litrów krwi oddali knurowianie w czasie 19-letniej
działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi

Krew oddają Kazimierz Tabaszewski
i Marek Cyprys
Krew. Wielu ludzi na jej widok
mdleje, niektórych brzydzi. Nikt
nie jest jednak w stanie bez niej żyć.
Przeciętny człowiek ma od 4,5 do 5
litrów krwi. W punkcie poboru oddaje się każdorazowo 450 ml. Krew,
którą oddajemy, bardzo szybko jest
produkowana przez nasz organizm
i praktycznie nie odczuwamy jej
niedoboru. To, co dla nas naturalne
dla innych jest jedyną szansą na przeżycie. Nasza krew może pomagać nie
tylko nam samym.
K lub Honorow ych Dawców
Krwi im. dra Floriana Ogana działa
w Knurowie od ponad 19 lat. Nie
sposób policzyć ile osób w tym czasie
oddało krew. Krwiodawcy doskonale
za to orientują się, ile życiodajnego
płynu udało się zebrać. Wynik sięgnął 8 tysięcy litrów.
Wspaniałe osiągnięcie stało się
pretekstem do spotkania z krwiodawcami. W imieniu samorządu krwiodawcom gratulacje złożył dyrektor

Uczestnicy spotkania: Stanisław Frydrych, Aneta
Piszczek, Marzena Burliga i Jerzy Kosowski

Centrum Kultury Jerzy Kosowski.
Jednak jak podkreślają sami
krwiodawcy, nie robią oni tego ani
dla albumów, ani dla czekolady, którą otrzymuje każdy, kto krew odda.
- Osiem tysięcy litrów to piękny
wynik - zgadza się prezes klubu Stanisław Frydrych. - Ale nie osiadamy
na laurach. Krwi ciągle brakuje, a
ludzie w naszym kraju dopiero od
niedawna zaczynają ją regularnie
oddawać.
Sposoby na zachęcanie są rozmaite. Od czekolad i kawy po zniżki
na bilety. Ale tak naprawdę krwiodawcy działają z bezinteresownych
pobudek.
Kazimierz Tabaszewski pierwszy raz oddał krew w wojsku w
latach 70. Ponownie uczynił to przed
kilku laty. Pracując w kopalni dowiedział się o akcji poboru krwi. Nie
wahał się ani chwili. Od tamtej pory
regularnie odwiedza punkt poboru
przy ul. Dworcowej w Knurowie. -

Nie robię tego, by mieć jakieś profity,
czy zaszczyty - podkreśla pan Kazimierz, teraz już emeryt. - Czerpię
szczerą satysfakcję z wiedzy, że moje
działanie przyczynia się do ratowania czyjegoś zdrowia bądź życia.
Najbliższa akcja pobierania krwi,
tym razem plenerowa, odbędzie się
w sobotę 10 kwietnia na placu obok
Bricomarche przy ul. Szpitalnej.
Niezależnie od tego Klub HDK
w Knurowie zaprasza wszystkich
chętnych w poniedziałki i piątki w
godz. 8-11 do punktu poboru przy
ul. Dworcowej.
Każdy, kto odda krew może
liczyć nie tylko czekoladę, czy dzień
wolny od pracy, ale przede wszystkim
na ogromną wdzięczność wszystkich
potrzebujących.
Karol Dzwonek

Artyści potrafią zaskoczyć. Tym
razem Muzeum w Gliwicach ogłosiło
wyniki 21 edycji konkursu Górnośląskie Kroszonki 2010. . Wśród nagrodzonych jest mieszkanka Knurowa i
mieszkaniec Gierałtowic
W tym roku jury miało twardy
orzech do zgryzienia, ponieważ do
konkursu zgłoszono aż 245 pięknie
kroszonych jaj. Najwięcej jajek ozdobionych zostało techniką rytowniczą
i właśnie w tej kategorii posypały się
najliczniej nagrody.
Zaskoczeniem dla komisji była
mniejsza niż zazwyczaj ilość kla-

sycznych pisanek. Coraz więcej
natomiast jest kroszonek zdobionych
oryginalnymi metodami. Największe
zaciekawienie budziły ażurowe jaja
udekorowane przy pomocy... wiertła
dentystycznego.
Nagrody wręczone zostaną 21
marca w Muzeum w Gliwicach.
Wszystkie nadesłane prace będzie
można zobaczyć już w niedzielę, 21
marca, w galerii miejskiej Mpik na
gliwickim rynku. Wystawa czynna
będzie do 11 kwietnia, od wtorku
do piątku w godz. od 9 do 17, oraz w
soboty i niedziele od 12 do 17.
Karol Dzwonek

Wyniki konkursu
- w kategorii prac wykonanych techniką rytowniczą: I nagroda - Szymon Dylus, II
nagroda - Klaudia Swoboda, III nagroda - Leszek Jęczmyk. Wyróżnienia otrzymają Joanna Urbanik, Joachim Orłowski, Anna Swoboda, Adam Lasota, Irena
Gwozdek, Beata Skowronek, Małgorzata Drożdż oraz Magdalena Kramarczyk.
- w kategorii prac wykonanych techniką malowania woskiem przyznano
dwie nagrody: I nagroda Teresa Drapała, II nagroda Edward Kandora.
- w kategorii prac w ykonanych innymi technikami tradycyjnymi: I nagroda Iwona Magiera, II nagroda Leokadia Mika. Wyróżnienia otr zymają Ignacy Magiera, Dariusz Zimnicki i Olga Paleczna.
- w kategor ii prac w ykonanych technikami nowatorskimi: I nagroda
Joachim Orłowski, II nagroda - nie pr zyznano, III nagroda Ewa Gawenda i Magdalena Kostorz. Wyróżnienie trafi do Małgorzaty Sznur y.
Tradycyjnie uczestnicy konkursu z terenu z powiatu gliwickiego otrzymają nagrody starosty. W tym roku trafią one do Urszuli Skowron z Sierot, Józefa Urbanika
z Gierałtowic i Urszuli Kędzior z Knurowa.

- Dzisiaj rano miałem wątpliwą przyjemność jechać do Katowic razem z
grupą uczniów z Knurowa lub okolicy –
pisze Czytelnik, pan Zbigniew. – Gimnazjum lub liceum. Autobus linii 120
Szczygłowice(8:07) - Katowice(9:38).
Uczniowie, jak to uczniowie, zachowywali się jak małpy wypuszczone z
ZOO. Wrzaski, śmiechy, niewybredne
dowcipy. Jeden z młodzieńców (niski,
szczupły, ostrzyżony prawie na łyso,
w czarnej kurtce z szarym kapturem)
całkiem na luzie i z uśmiechem na us-

tach pił piwo „Tyskie” z puszki. Jednym
słowem - norma. Jednak na miejscu,
w Katowicach, okazało się, że cała ta
wesoła trzódka (a raczej TRZODA)
jechała pod opieką nauczycielki!!! I w
tym momencie przestało być „śmieszno”, a zrobiło się „straszno”. Mam nadzieję, że szanowne Kuratorium zdoła
ustalić, która to pani „uczycielka” tak
starannie opiekuje się swoimi wychowankami i odpowiednio wynagrodzi ją
za sumienną pracę.

informacja własna wydawcy

www.kuradomowa.com

Knurowskie Spotkania Teatralne

Melpomene i Talia
„bez Maski”

Miłośnicy teatru zacierają ręce. Słusznie. II Knurowskie
Spotkania Teatralne „bez Maski” zapowiadają się nader
ciekawie
„Spotkania...” będą mieć dwustopniowy charakter. W poniedziałek
i wtorek (22-23 marca) w konkursowych występach przez scenę Domu
Kultury w Szczygłowicach przewinie się około 400 młodych aktorów
z województwa śląskiego. W czwartek, 25 marca o godz. 17, odbędzie się
uroczysta gala. Ta odsłona festiwalu
będzie otwarta dla publiczności.
Impreza jest swoistą formą prezentacji twórczości teatralnej i parateatralnej dzieci i młodzieży. Jej
celem jest kultywowanie działań
artystycznych podejmowanych przez
nauczycieli, pedagogów i terapeutów
w pracy z kilku- i nastolatkami.
Festiwalowe jury przyzna Grand
Prix w czterech kategoriach. W
pierwszych trzech znajdą się szko-



ły podstawowe, gimnazja i szkoły
średnie. W ostatniej ogniska pracy
pozaszkolnej, teatry amatorskie i
domy kultury.
Przewidziano też indywidualne
wyróżnienia - m.in. za scenografię,
reżyserię i dla najlepszych aktorów.
Festiwal organizują szkoły ETE
w Gliwicach, Centrum Kultury w
Knurowie, Zespół Szkół im. I. J.
Paderewskiego oraz Stowarzyszenie
NOE - Nowe Obszary Edukacji NOE.
Patronat nad „Spotkaniami...” objęli
prezydent Knurowa Adam Rams, starosta gliwicki Michał Nieszporek i wójt
gminy Gierałtowice Joachim Bargiel.
Więcej informacji o festiwalu
znaleźć można na stronie internetowej www.bezmaski.com.
Oprac. b

Nazwa strony trochę przewrotna. Po
otwarciu okazuje się, że znajdziemy
tam wiele przydatnych informacji, które usprawnią prowadzenie domu.
Strona podzielona na jest kilka kategorii. „Finanse domowe”, podpowiedzą nam jak zaoszczędzić
na rozmowach telefonicznych, na
co zwracać uwagę biorąc kredyt,
a nawet jak dobrze gospodarować
samochodem.
Dział „kuchnia” to unikalne, stare i
nowe przepisy kulinarne. Dowiemy
się jak samodzielnie upiec chleb, poznamy tradycyjne potrawy wielkanocne. Trzecia kategoria „zrób to sama”
to nowoczesne techniki zdobienia,
takie jak masa solna czy decoupage,
ale również haftowanie, szydełkowanie, czy własnoręczne wykonywanie
kartek okolicznościowych.
Ostatni dział „Dzieci i rodzina” to
pomysły na gry i zabawy, czyli jak
wspólnie spędzić czas ze swoimi
pociechami, ale również porady jak
zorganizować I Komunię. Pomocne
mogą się też okazać pomysły na
okolicznościowy prezent.
Marek Węgorzewski
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Knurów

Na złodzieju czapka gore...
Pecha mieli dwaj złodzieje, którzy w jednym z knurowskich pubów
dopuścili się kradzieży torby. Co prawda nie zostali przyłapani na
gorącym uczynku, ale zaledwie chwilę po przestępstwie wpadli prosto
w ręce policji. Grożą im kary do 5 lat pozbawienia wolności
W poniedziałkowe popołudnie
knurowscy policjanci udali się na interwencję na ul. Sobieskiego. Około
godz. 16.50, niejako „przy okazji”
funkcjonariusze zatrzymali dwóch
młodzieńców, z których jeden ma
17, zaś drugi 19 lat.
Jak się okazało, zatrzymani mie-

li przy sobie torbę, która bynajmniej
nie była ich własnością – skradli ją
chwilę wcześniej jednemu z klientów
pubu usytuowanego przy tej samej
ulicy. W torbie – dyskretnie podprowadzonej i błyskawicznie odzyskanej – było 160 zł, a także dokumenty
(m.in. dowód osobisty).

Ogromne serce uczniów knurowskich szkół

Według policyjnych ustaleń
dwaj knurowianie działali wspólnie
i w porozumieniu. Obaj zatrzymani
oczekują teraz na proces karny.
Postępowanie przeciwko nim prowadzi Wydział Kryminalny Komisariatu Policji w Knurowie. Grozi
im do 5 lat pozbawienia wolności.
MiNa

Knurów

Z pomocą dla
dzieci z Kresów

Bar
na minusie

Dla baru przy ul. Lignozy to
nie był szczęśliwy dzień. W ubiegły
czwartek o godz. 21.30 nieznany
sprawca wybił szybę w lokalu, skąd
skradł 125 zł i sprzęt komputerowy
o wartości 800 zł. Sprawę bada knurowska policja.

Już po raz trzeci uczniowie knurowskich
szkół podstawowych i gimnazjów przekazali
ogromną ilość paczek z darami dla polskich
dzieci mieszkających na terenie Archidiecezji
Knurów
Lwowskiej
Zbiórka została przeprowadzona
w ramach akcji „Paczka Świąteczna
Dzieci Śląska – Dzieciom Lwowa”. To
już 19 edycja kwesty, której patronuje
Śląsko-Małopolski Komitet Pomocy
Dzieciom Polskim Archidiecezji
Lwowskiej. Po raz trzeci włączyli
się do niej uczniowie z knurowskich
szkół i – co warto podkreślić – z roku
na rok jest ich coraz więcej.
Paczki z zabawkami, przyborami szkolnymi i sportowymi, trwałą
żywnością, słodyczami, środkami
czystości oraz nowymi ubraniami
dla kresowych dzieci polskich były
zbierane w prawie wszystkich knurowskich podstawówkach i gimnazjach. Wypełniły po sam sufit jedno
z pomieszczeń Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych, w którym
były gromadzone.
Opiekunami zbiórek byli nauczyciele: Gabriela Janecka, Sabina
Janik, Joanna Jojko, Barbara Karpińska. Małgorzata Kozłowska, Celina
Piechniczek, Iwona Polok, Krystyna

Wandrasz i Ewa Wyrostek. Ze strony Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych koordynatorem przedsięwzięcia była Anna Kopiecka.
Dary – jak co roku – są przekazywane do Centrum Oazowego Ruchu
„Światło Życie” we Lwowie. Do tej
pory Komitet przekazał 155 ton darów. Ponadto w ramach otrzymanej
pomocy Centrum Oazowe organizuje dla 3550 dzieci kolonie oazowe.
Tegoroczna edycja akcji rozpoczęła
się w grudniu 2009 i trwała do 10
lutego.
Uczniowie wraz z opiekunami
zbiórki wykazali niezwykłą ofiarność
i zaangażowanie w akcję. Składając
serdeczne podziękowanie uczniom,
opiekunom akcji i dyrektorom knurowskich szkół za dar serca, Kapituła
Śląsko-Małopolskiego Komitetu
podkreśliła wyjątkową bezinteresowność i wrażliwość na los najbiedniejszych dzieci z kresów.
oprac. MiNa
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Rzut torbą

Głupota ludzka nie zna granic.
Przekonał się o tym w ubiegły piątek
właściciel opla. Przemierzał swoim samochodem ul. Kazimierza Wielkiego,
kiedy nagle rozległ się huk. Okazało
się, że z pobliskiego bloku nieznany
sprawca wyrzucił przez okno wprost
na opla... torbę. Właściciel pojazdu
poniósł straty w wysokości 4 tys. zł.

Przyszowice

Foto: Arch. „PL”

Bolesław Piecha
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Z końcem marca sekretarz miasta Anna Karwot
przestanie pełnić swoją funkcję w Urzędzie
Miasta. Magistrat tłumaczy rozbrat znaczącym
przekroczeniem uprawnień
Decyzje zapadły w ubiegłym tygodniu. O ich podłożu magistrat informuje
w specjalnym komunikacie. Jego treść publikujemy poniżej.
Jak się dowiedzieliśmy, na razie nie przesądzono kto i kiedy przejmie
funkcję i obowiązki sekretarza miasta.

Komunikat Urzędu Miasta
Z dniem 31 marca 2010 roku rozwiązany zostanie stosunek pracy
z Panią Anną Karwot Sekretarzem Miasta Knurów. Bezpośrednią
przyczyną tego stanu rzeczy są stwierdzone nieprawidłowości, które
uniemożliwiły dalsze pełnienie funkcji Sekretarza Miasta. Zarządzona przez Prezydenta Miasta kontrola wewnętrzna wykazała, że w/w
wykorzystywała telefon służbowy do celów wykraczających poza
zakres zadań i obowiązków pracowniczych, a tym samym znacząco
przekroczyła swoje uprawnienia.
W związku z zobowiązaniem się Sekretarza Miasta do uregulowania wszelkich szkód ujawnionych w trakcie kontroli postanowiono
o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron.
Ponadto we wniosku o rozwiązanie umowy o pracę Sekretarz
Miasta wskazała ważne przyczyny osobiste, do których ujawniania
ani komentowania w chwili obecnej Prezydent Miasta nie jest uprawniony. Jako pracodawca jest zobowiązany szanować dobra osobiste
pracownika, w tym życie prywatne.

Knurów. Urząd prosi o cenzurkę

Wandal?
Pasażer? Odpowiedzi szuka policja. Pewne jest to, że 14 marca, o godz.
11.00 nieznany sprawca wybił tylną
szybę w autobusie zaparkowanym
przy ul. Karola Miarki. Przewoźnik
poniósł straty w wysokości 2 tys. zł.
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Minister Piecha w Sztukaterii
Piecha - rybniczanin z urodzenia, z zawodu lekarz ginekolog. Od lat zaangażowany w
politykę, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. W parlamencie od 2001 roku - jako poseł
IV, V i VI kadencji Sejmu RP.
W latach 2005-2007 był wiceministrem
zdrowia. Obecnie jest przewodniczącym
sejmowej Komisji Zdrowia.
W Knurowie Bolesław Piecha pojawi się
na zaproszenie Prawa i Sprawiedliwości.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30.

Rozbrat
miasta
z sekretarz
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Knurów

W poniedziałek, 23 marca, w Klubie Kultury
Lokalnej „Sztukateria” gościć będzie Bolesław
Piecha, wiceminister zdrowia w rządzie
Jarosława Kaczyńskiego

Przegląd kadr

Dla Przeglądu

Paweł Kamiński, członek
Zarządu Okręgu
PiS w Gliwicach,
a zarazem knur ow s k i r a dny :
- W imieniu swoim oraz Szymona
Kościarza z Zarządu Okręgu PiS zapraszam mieszkańców Knurowa zainteresowanych
stanem służby zdrowia w Polsce i
polityką przekształceń w regionie. To
z pewnością temat niezwykle obszerny i ciekawy, wart szczególnej uwagi.
Serdecznie zachęcam do udziału w
spotkaniu z ministrem Piechą.

Czy klient jest
zadowolony?

Do końca marca można wypełniać
ankiety dotyczące funkcjonowania
knurowskiego Urzędu Miasta
Udział w ankiecie możemy
w z i ą ć p r z y ok a z ji w i z y t y w
Urzędzie Miasta Knurów – jej
for mularze są dostępne w poszczególnych wydziałach – albo
też za pośrednictwem internetu
(www.knurow.pl lub www.knurow.bip.info.pl).
Takie badanie zadowolenia
klienta zewnęt rznego jest corocznie prowadzone w knurowskim magistracie. Ma na celu
poprawę jakości świadczonych
usł ug, zaspokajanie pot rzeb i
spełnianie oczekiwań klientów
urzędu.
Udział w badaniu jest dobro-

wolny i anonimowy. Ankieta nie
jest długa, toteż jej wypełnienie
zajmuje t ylko chwilę. K lienci
oceniają w niej m.in. fachowość
pracowników urzędu, z któr ymi mieli do czynienia podczas
załatwiania swoich spraw, ich
komunikatywność, kulturę osobistą, a także jakość uzyskanych
informacji. Pojawia się również
pytanie o trudności, na jakie ankietowany napotkał w urzędzie
oraz r ubr yka, w której można
podzielić się poglądem na temat
tego, co należałoby w urzędzie
zmienić czy usprawnić.
Oprac. MiNa



OSP Knurów
rozpoczęła
drugi wiek

Foto: Archiwum OSP Knurów
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Pożar lasu w Krywałdzie był największym wyzwaniem
dla knurowskich strażaków w ubiegłym roku

Walne zebranie sprawozdawcze odbyło się w siedzibie straży
przy ul. 1 Maja.
- Rozpoczęliśmy je chwilą ciszy
czcząc w ten sposób pamięć zmarłych druhów - powiedział Przeglądowi prezes jednostki Benedykt
Wróż. - Staramy się zawsze mieć w
pamięci naszych byłych kolegów,
wspaniałych strażaków, a zarazem
niezwykłych ludzi.
Ubiegły rok miał dla strażakówochotników wymiar szczególny.
Jubileuszowy. - Knurowskiej OSP
„stuknęło” stulecie - wyjaśnia Piotr
Dudło, sekretarz Zarządu Miejskiego Związku OSP, a zarazem
radny powiatowy. - To z pewnością
jubileusz wyjątkowy. Niewiele jest

Foto: Archiwum OSP Knurów

Wchodząca w drugi wiek istnienia
Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie
podsumowała jubileuszowy, setny rok
działalności

jednostek, które mogą pochwalić się
tak bogatą tradycją.
Podczas zebrania nawiązano do
uroczystości, którymi podkreślono
stulecie jednostki. Nie zapomniano jednak przy tym o bieżącym,
pracowitym wymiarze funkcjonowania OSP.
W 2009 roku knurowscy strażacy-ochotnicy uczestniczyli 17 razy
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Najwięcej, bo jedenastokrotnie,
parali się gaszeniem pożarów. Sześciokrotnie likwidowali miejscowe
zagrożenia (np. zabezpieczając
miejsce wypadków drogowych).
Strażacy starają się podnosić

Ubiegłoroczną działalność OSP referuje jej prezes Benedykt
Wróż, przysłuchują się (od lewej): przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Rady Miasta Zbigniew Wojciechowski, prezes
Zarządu Miejskiego Z OSP Andrzej Pach, prezydent Knurowa
Adam Rams i Józef Jaworek, zastępca dowódcy JRG Knurów

Wszyscy jesteśmy
konsumentami...
...ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jakie prawa
nam przysługują, co możemy i co powinniśmy robić, aby
ustrzec się przed nieprzyjemnością. O tym, co warto na ten
temat wiedzieć, mówi Ryszard Kowrygo – powiatowy rzecznik
konsumenta
Przegląd Lokalny: - Funkcję
rzecznika konsumentów pełni Pan
od początku jej istnienia w Starostwie Powiatowym, czyli od 1 marca
2000 roku.
Ryszard Kowrygo – powiatowy
rzecznik konsumenta: - Tak się złożyło.
Przy czym na początku byłem zatrudniony na 1/4 etatu.
- Ostrożnie.
- Bo nie było wiadomo, jaki to będzie miało oddźwięk. Potem spraw przybywało, więc zwiększono mi czas pracy
do 1/2 etatu, a od 2008 roku pracuję na
pełnym etacie.
- Wzrosło zapotrzebowanie konsumentów na porady rzecznika?
- Ono stale rośnie. Mój zwiększony
wymiar pracy to wynik oddolnych nacisków mieszkańców powiatu, którzy
zgłaszali taką potrzebę.
- Jak Pan ocenia naszą lokalną
konsumencką świadomość?
- Częściową odpowiedź na to pytanie przynoszą statystyki, które jasno
wskazują, że wiedza o tym, że jest instytucja, w której można szukać porady
w takiej czy innej sytuacji, jest coraz



powszechniejsza. W 2000 roku wpłynęło
do mnie ogółem 149 zgłoszeń, w 2005
– 690, zaś w ubiegłym było ich 1182.
Wiele spraw to porady. Przychodzą
po nie także przedstawiciele małych,
jednoosobowych czy rodzinnych firm.
Nie odmawiam, choć to leży poza obowiązkami rzecznika konsumenta.
- Ludzie przychodzą po porady
– czyli zanim coś kupią, chcą się
upewnić, ze dobrze robią?
- Niestety, to nie tak. Ludzie raczej
sami podejmują decyzje, a dopiero gdy
się okazuje, że sprawa nie jest po ich
myśli, idą do rzecznika. Przykładem są
częste sprawy kredytów udzielanych nie
przez banki, lecz przez firmy para-bankowe. Bolączką jest to, że ludzie często
nie rozumieją umów, które podpisują.
Albo ich nawet nie czytają.
- Bo one są zazwyczaj długie,
drukowane małą czcionką i zawierają
sformułowania, które są jakąś niezrozumiałą nowomową.
- Ludzie zwykle ufają bardziej
słowu mówionemu niż pisanemu. Nie
biorą pod uwagę, że pomiędzy tym, co
się im mówi, a tym, co podpisują, jest

Ryszard Kowrygo

Foto: Mirella Napolska

15 marca – Światowy Dzień Konsumenta

spora różnica. Jeśli umowa jest długa,
a jej treść skomplikowana, możemy
przed jej podpisaniem poprosić o
formularz w celu zapoznania się z jej
warunkami. Warto przeczytać ją w
domu, na spokojnie, aby potem uniknąć niespodzianek. Dawniej przepis
uniemożliwiał coś takiego, teraz jest to
już dozwolone. Warto też pamiętać, że
w przypadku umów zawieranych poza
lokalem przedsiębiorstwa lub umów
zawieranych na odległość, w ciągu
10 dni od podpisania umowy lub od
dnia wydania rzeczy, można od niej
odstą pić bez podania przyczyny. Ta
informacja zresztą zwykle znajduje
się w umowie, bo taki jest wymóg
ustawowy. A jeśli wbrew ustawie jej
nie ma, to na odstąpienie od umowy
mamy wówczas aż 3 miesiące (w terminie 10 dni od uzyskania informacji
o prawie odstą pienia, nie później

jednak niż po upływie 3 miesięcy od
jej wykonania).
- A wielu klientom się wydaje, że
skoro już coś podpisali to po sprawie i nie ma odwrotu od pochopnej
decyzji.
- Czasem nawet jeśli chcą się wycofać, to napotykają na opory nieuczciwego pośrednika, który gra na czas. W
wielu wypadkach kontaktujemy się z
osobą, która pośredniczy w transakcji.
Ona obiecuje, że coś w tej sprawie
zrobi, ale w rzeczywistości nie robi nic,
czekając, aż upłynie tych 10 dni. Potem
proszą o zwrócenie się ze sprawą do
centrali, a tam się dowiadujemy, że
czas na odstąpienie od umowy minął.
I co z tego, że zgłaszaliśmy wcześniej
taką chęć telefonicznie, skoro to ma być
na piśmie.
- Czyli najlepiej od razu wysłać
pismo z informacją o odstąpieniu od
umowy.
- Najlepiej dla pewności wysłać je
poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- Prawdziwą plagą są domokrążcy...
- A wpuszczanie obcych do mieszkań
to wyjątkowo nieostrożne zachowanie.
To się może skończyć czymś gorszym niż
pochopnie zawarta umowa. Ryzykujemy
wtedy własnym zdrowiem lub życiem.
Wszystkich, a zwłaszcza osoby starsze
czy samotne trzeba uczulać na to, by nie
wpuszczać obcych do domu.
- A co ze zwykłymi, sklepowymi
zakupami? Kiedy kupię coś, np. parę
butów, a po chwili się rozmyślę, mam
chyba prawo zwrócić tę rzecz bez
specjalnych tłumaczeń?
- Tak było dawniej, ale teraz konsument nie ma już prawa zwrócić produktu
do sklepu, bo nagle mu się odmieniło.
Owszem, są duże sieci handlowe, które
informują, że przyjmują zwroty. Jednak
musi to być dokładnie określone przez
sprzedawcę i jest to tylko jego dobra
wola. Jeśli chcemy coś kupić, a nie jesteśmy przekonani, czy się nie rozmyślimy,

swoje umiejętności. Stąd udział w
ćwiczeniach - w Łączy i Niewieszu
- oraz kursach szkoleniowych i zajęciach prewencyjnych.
Strażacy udzielają się społecznie. Nie stronią od uczestnictwa w
lokalnych imprezach środowiskowych (m.in. zawodach wędkarskich,
pogadankach dla dzieci i młodzieży) i pracach społecznych. Współpracują z miejscowymi organizacjami, największą więź znajdując z
PCK i knurowską IPA. Szczególnie
miłym wymiarem działalności środowiskowej było zorganizowanie
jubileuszowej (z okazji 100-lecia
jednostki) zabawy tanecznej.
Znaczenie jednostki podkreślał
udział w zebraniu przedstawicieli
samorządu, instytucji i organizacji
społecznych. Wśród uczestników
byli: prezydent Knurowa Adam
Rams, przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Rady Miasta Zbigniew Wojciechowski, zastępca
dowódcy Jednostki RatowniczoGaśniczej Józef Jaworek, Andrzej
Pach - prezes Zarządu Miejskiego
Z OSP i sekretarz ZM Z OSP Piotr
Dudło.
/bw/

OSP Knurów liczy 49 członków.
W tej liczbie znajduje się 44 czynnych strażaków i pięciu honorowych. Za (strażackim) mundurem
także panny sznurem - w załodze
knurowskiej OSP są cztery panie.
Na stanie jednostki znajdują się
dwa samochody pożarnicze - po
jednym ciężkim i lekkim.
można się zabezpieczyć, zawierając tzw.
umowę na próbę, najlepiej na piśmie.
- A kiedy chcemy produkt oddać
do reklamacji?
- Mamy dwie drogi reklamacji
– możemy powołać się na odpowiedzialność gwaranta albo na odpowiedzialność sprzedawcy. Moje doświadczenie wskazuje, że korzystniejsza jest
ta druga droga. Z gwarancjami bywa
różnie, często zawierają one adnotacje
niekorzystne dla konsumenta, np., że
wymiana towaru na nowy może nastąpić dopiero po pięciu naprawach
albo wcale. W wielu przypadkach
umowy gwarancyjne nie przewidują
zwrotu gotówki. Lepiej pocią gnąć
do odpowiedzialności sprzedawcę,
ale wtedy jasno trzeba mu to dać do
zrozumienia.
- Jak długo sprzedawca ponosi
odpowiedzialność za towar?
- Dwa lata od dnia sprzedaży.
Mówi o tym ustawa o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
Nie dotyczy ona żywności, nie ma też
zastosowania do pewnych wyszczególnionych w umowie transakcji, np.
sprzedaży energii. W tych wyszczególnionych przypadkach obowiązują
przepisy szczególne. W przypadku
żywności trzeba dokonać zgłoszenia
niezgodności z umową niezwłocznie,
jednak nie później niż 3 dni od dnia
otwarcia opakowania (w przypadku
towaru paczkowanego) oraz w terminie
3 dni od dnia sprzedaży czy otrzymania
towaru wydanego luzem.
Rozmawiała Mirella Napolska

ogłoszenie

ogłoszenie ekspresowe
Zamienię mieszkanie dwupokojowe na trzypokojowe.
Tylko WP I lub WP II. Tel.
501876796
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Knurów sięga
po 91 milionów!
Miasto pozyskało z unii europejskiej równowartość swojego rocznego budżetu

W piątek zostanie podpisana umowa, której wartość sięga
91 milionów złotych. Tyle, co w rocznym budżecie Knurowa.
Za te pieniądze gruntownej przebudowie poddana zostanie
sieć kanalizacji na znacznym obszarze miasta
Ratusz przy ul. Niepodległości
będzie miejscem podpisania umowy,
której stronami są miasto (formalnie
Przedsiębiorstwo Wodocią gów i
Kanalizacji) i Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Jej przedmiotem jest dofinansowanie projektu pod nazwą
„Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych”.
Realizacja odbywać się będzie w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
(Priorytet I: Gospodarka wodnościekowa. Działanie 1.1.: Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
powyżej 15 tys. RLM).

Początki w 2004 roku

Mając w zamiarze uporządkowa n ie gospod a rk i ściekowej
miasta Gmina w 2004 r. zleciła
opracowanie koncepcji prog ramowo-przest rzen nej. Jej celem
było określenie zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia.
Zadanie wykonał Główny Instytut
Górnictwa w Katowicach. Okazało
się, że koszt oszacowany jest na 138
mln zł. Było jasne, że to znacznie
przekracza możliwości finansowe
Gminy. Oczywistym było też, że
bez pozyskania funduszy zewnętrznych realizacja przedsięwzięcia
rozłożona byłaby na długie lata.
Dalsze d ziałania podejmowane
przez Gminę skierowane zostały
na pozyskanie środków z Funduszu
Spójności.
Co się dalej działo?
• w grudniu 2004 r. Gmina złożyła wstępny wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności;
• w 2005 r. Minister Środowiska
wskazał projekt Gminy do dofinansowania w ramach tzw. pomocy
technicznej;
• w latach 2006–2007 we współpracy z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz z udziałem dofinansowania z Funduszu
Spójności opracowano Wstępne
Studium Wykonalności projektu. W
oparciu o to studium teren miasta podzielono na trzy rejony, a tym samym
wyodrębniono trzy duże zadania (nr
1, 2 i 3) inwestycyjne;
• w marcu 2007 r. Gmina zleciła opracowanie dok umentacji

projektowej dla Zadania Nr 1. Prace
projektowe zostały wykonane przez
Biuro Projektów HYDROSAN w
Gliwicach i ukończone w styczniu
2009 r.;
• w czerwcu 2007 r. po uzyskaniu
zgody Rady Miasta realizację przedsięwzięcia przekazano do gminnej
spółki, tj. do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie.
Decyzję tę podjęto w celu ograniczenia kosztów tej ogromnej inwestycji
z uwagi na przysługującą spółce
możliwość odliczenia podatku VAT.
Dla zobrazowania znaczenia tego
faktu warto podać, iż przy wartości
projektu wynoszącej 138 mln zł,
kwota podatku do odliczenia to około
26 mln złotych.
Dalsze działania związane z
przygotowaniem dokumentacji dla
zadań nr 2 i 3 oraz wystąpieniem o
dofinansowanie podjęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Równać do Unii

Równolegle do wymienionych
działań Gmina zmodernizowała (w
latach 2006 i 2007) i rozbudowała
oczyszczalnię ścieków przy ul. Rakoniewskiego. Uczyniono to, by
przygotować ją na odbiór ścieków z
terenów miasta, które dotąd nie były
skanalizowane. Jak podkreśla PWiK,
w wyniku prac modernizacyjnych
obecnie parametry oczyszczonych
ścieków spełniają wymagania przepisów unijnych.
Koszt tej inwestycji sięgnął 14,5
mln złotych. To był jednak wydatek
konieczny. Bez niej niemożliwa
byłaby rozbudowa systemu kanalizacyjnego.

Na co 91 mln zł?

Pozyskane przez Knurów fundusze zostaną wykorzystane na:
budowę kanalizacji sanitarnej (o długości około 43,1 km), modernizację
sieci kanalizacyjnej (około 4,7 km),
budowę sieci kanalizacji deszczowej
(około 6,8 km) i renowację istniejącej
sieci kanalizacji deszczowej (około
1,6 km).
Prace prowadzone będą na znacznym obszarze miasta. W szczególności w obrębie Starego Knurowa, w
rejonie ulic Wolności i 1 Maja, na
osiedlach Redyna i Fińskie Domki,
a także w rejonie ul. Wilsona. Prace
rozpoczną się jeszcze w tym roku i

Przegląd Lokalny Nr 10 (889) 18 marca 2010 roku

Dla Przeglądu

Prezydent Knurowa Adam Rams: - Podpisanie umowy o
dofinansowanie projektu wieńczy etap jego przygotowania
do realizacji. Koszt całego przedsięwzięcia to 138 mln zł,
z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie 91
mln zł. To tyle co jednoroczny budżet miasta! Całość tej
kwoty trafi do Starego Knurowa, jako że nowe osiedla mają już uporządkowaną gospodarkę ściekową. Patrząc na skalę przedsięwzięcia
było dla nas oczywistym, że bez pozyskania funduszy zewnętrznych
skanalizowanie tych rejonów miasta rozłożyłoby się na długie lata.
Warto dodać, iż w latach wcześniejszych Gmina zmodernizowała i
przebudowała oczyszczalnię ścieków przy ul. Rakoniewskiego za
kwotę 14,5 mln zł. To bardzo istotne, bo bez tej inwestycji niemożliwa
byłaby rozbudowa systemu kanalizacyjnego.
Ze względu na ogromny zakres robót do wykonania oraz stosunkowo
krótki okres realizacji (do 2013 roku) występować będą utrudnienia w
ruchu drogowym i rozmaite uciążliwości dla mieszkańców. Jestem jednak dobrej myśli i wiem, że mieszkańcy z wyrozumiałością podejdą do
tych przejściowych trudności. Nie wątpię, że nasze Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji pod kierunkiem prezesa Bogusława Tyszkowskiego przeprowadzi tę ogromną inwestycję sprawnie i solidnie, a
zarazem z profesjonalną dbałością o bezpośrednie i otwarte relacje
z mieszkańcami, do których wyrozumiałości z pewnością nieraz wypadnie się odwoływać.
Dzięki inwestycji zyskamy naprawdę wiele. Przede wszystkim nastąpi
znaczące polepszenie stanu środowiska naturalnego na terenie miasta. Stanie się tak poprzez poprawę jakości wód powierzchniowych i
podziemnych. Ograniczone zostanie zanieczyszczenie gleb, poprawie
ulegną warunki życia i stan zdrowia mieszkańców. Zwiększy się liczba
mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny. Odbiór i
oczyszczanie ścieków komunalnych spełniać będzie wymagania przepisów prawa unijnego i polskiego, a Gmina Knurów wypełni wymogi
wynikające z Traktatu Akcesyjnego.
Co istotne, wykonanie tych celów pozwoli na prowadzenie kolejnych
inwestycji w tej części miasta.
Szczere uznanie należy się Radzie Miasta, życzliwie i rzeczowo przychylającej się do wizji nowoczesnego Knurowa, aprobującej w pełni tę
mało widowiskową inwestycję.

potrwają do 2013 r.
Wartość tzw. kosztów kwalifikowalnych projektu to około 112
mln złotych, w tym dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości
około 91 mln złotych (tj. około 81
proc. kosztów kwalifikowalnych ).

Cel uświęca środki

Nie ma wątpliwości, że ogromny
zakres planowanych robót i stosunkowy krótki okres ich realizacji
spowodują utrudnienia w ruchu drogowym. Znaczna część miasta stanie
się dosłownie terenem budowy.
Mimo og romu poz yskanych
funduszy Gmina uczestniczy i nadal
będzie to czynić - za zgodą Rady
Miasta - w finansowaniu przedsięwzięcia przekazując na ten cel środki
do Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji. W latach 2008 i 2009
przekazano z budżetu miasta do
spółki ponad 4,6 mln zł (w 2008 r.
ponad 1,8 mln złotych, a w 2009 r.
około 2,8 mln złotych ). Także w
tegorocznym budżecie przewidziano
środki na ten cel.

Koniec zwieńczy dzieło

Efekty realizacji przedsięwzięcia będą znaczące dla miasta i jego
mieszkańców. Finalizacja inwestycji
sprawi, że:
• odbiór i oczyszczanie ścieków
komunalnych spełniać będzie wymagania przepisów prawa unijnego
i polskiego,
• nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy
poprzez polepszenie jakości wód
powierzchniowych i podziemnych,
ponadto ograniczone zostanie zanieczyszczenie gleb,
• poprawie ulegną warunki życia
i stan zdrowia mieszkańców,
• zwiększy się liczba mieszkańców obsługiwanych przez system
kanalizacyjny,
• Gmina Knurów wypełni wymagania wynikające z Traktatu
Akcesyjnego.
Zdaniem władz miasta przyczyni
się to również do rozwoju Knurowa.
Bez wątpienia zyska na atrakcyjności
dla inwestorów zewnętrznych.
Piątkowa uroczystość, której
apogeum będzie podpisanie umowy,
rozpocznie się o godzinie 11.

reklama

/b/
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Knurów. Jak to jest zrobione...

Papierowe
czary

Barbara Pawlus

Ojca

Pani Jolancie Leśniowskiej,
Dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Knurowie,
oraz pogrążonej w smutku Rodzinie,
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Pani
Jolancie Leśniowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa
MOZ NSZZ Solidarność
Pracowników Oświaty i Wychowania w Knurowie

Foto: Archiwum MP-13

W Miejskim Przedszkolu nr
13 z Oddziałami Integracyjnymi
przedszkolacy mieli niecodzienną
okazję uczestniczyć w warsztatach
papierniczych prowadzonych przez
pracowników Czerpalni Papieru
„Kalander” Katarzyny Bakalarczyk. W tajniki sztuki tworzenia
papieru wprowadzali dzieci... zakonnicy i wróżbitka. Frajdą okazała
się sposobność wykonania własnej
kartki. Na chwilę maluchy wcielały
się w role średniowiecznych rycerzy, królów i księżniczki przybijających własną lakową pieczęć oraz
szkolących się w sztuce pisania
gęsim piórem. Nie zabrakło również
czarowania – po wykonaniu odpowiedniego rytuału i wypowiedzeniu zaklęcia białe kartki na oczach
dzieci zaczęły mienić się wieloma
kolorami.

Z powodu śmierci

ogłoszenie

INFORMACJA
Nakrętki i 1 proc. dla Tymka

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 podano do publicznej
wiadomości wykaz nr 11/GD/2010 nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Rybnickiej oraz przy ul. 1-go Maja
przewidzianych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
na okres do 3 lat.

Pomoc bezcenna,
choć nic nie kosztuje

Akcja zbierania nakrętek na rzecz chorego na
mukowiscydozę Tymka trwa. Przyłącza się do niej coraz
więcej osób. Przy wypełnianiu PIT-ów również możemy
pomóc chłopcu, przekazując mu 1 proc. podatku
Kilka miesięcy temu informowaliśmy o akcji pomocy dla Tymka
– chłopca z podrybnickich Rydułtów
chorego na mukowiscydozę. Włączył
się do niej również Knurów.
Rzecz polega na zbieraniu plastikowych nakrętek – zamiast je wyrzucać, można je dostarczyć do knurowskiej siedziby SKOK Kopernik.
Następnie nakrętki trafiają do skupu
surowców wtórnych, zaś dochód z
ich sprzedaży wspiera leczenie i rekonwalescencję Tymka. Dzięki temu
chłopiec będzie mógł żyć dłużej.
Według mamy Tymka koszt lekarstw
to kilkaset złotych miesięcznie. W
trudniejszych okresach, gdy chłopiec
wymaga specjalistycznego leczenia,
wiąże się to z wydatkiem nawet 2,5
tysiąca złotych.
Akcja zbierania nakrętek dla
Tymka rozpoczęła się w kwietniu
2009 roku, kiedy to mama chłopca
zwróciła się z prośbą o pomoc do
OHP w Rybniku. W sierpniu do akcji
dołączył się SKOK Kopernik. Czemu
organizatorzy zdecydowali się na
zbiórkę nakrętek, a nie gotówki? Bo
taka forma pomocy nic nie kosztuje,
jest łatwa i ekologiczna.
Jak dowiedzieliśmy się w knurowskim oddziale SKOK Kopernik,
zainteresowanie akcją rośnie. Do
siedziby oddziału trafiają całe wor-



ki nakrętek ze szkół, przedszkoli,
miejsc pracy i od osób prywatnych.
Podobnie jest w innych miejscowościach.
– Zbiórka nakrętek odbija się
coraz większym echem – informuje
Aleksander Kiebel, kierownik działu
marketingu SKOK Kopernik. – Czasem sam się dziwię, skąd tylu ludzi
o niej wie. Wiele osób dowiaduje się
o Tymku pocztą pantoflową, informacje o potrzebie pomocy chłopcu
pojawiają się na forach, w gazetkach
parafialnych.
- Tymek, jesteśmy z tobą – mówi
knurowski radny Izydor Golec, który
przyznaje się do propagowania akcji
w knurowskich szkołach, przedszkolach i restauracjach. – Wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy pomagają Tymkowi, należy się chwała.
Dotychczas udało się zebrać w
sumie ok. 25 ton nakrętek (dane z 15
marca), czyli równowartość 7 500
zł. Kolejne partie nakrętek będą
cenniejsze, bowiem pojawił się nowy
odbiorca nakrętek, który zaoferował
0,65 gr za kilogram. Dotychczasowa
cena była o ponad połowę niższa
– wynosiła 30 gr za kilogram.
Akcja będzie trwała, dopóki
będzie taka potrzeba. Organizatorzy
liczą na to, że uda się sfinansować
w całości przeszczep płuc chłopca.

Taka operacja może być przeprowadzona tylko w Austrii lub Szwajcarii.
Jej koszt to 100 tys. euro. To ogromna
suma, ale organizatorzy mają nadzieję, że uda się ją zebrać.
– Jest też w przygotowaniu bieg
na rzecz Tymka – mówi Kiebel.
– Do rybnickiego OHP zgłosiło się
kilku chłopców, którzy zamierzają
pobiec w lipcu tego roku z Rybnika nad morze. Chcą to zrobić dla
Tymka, a my staramy się pomóc im
w logistycznym przygotowaniu tego
przedsięwzięcia.
Młodzi biegacze znaleźli już
nawet sponsorów, którzy wyposażą
ich w koszulki i obuwie do tego
maratonu.
Rozpoczęła się też akcja 1 proc.
dla Tymka. Wypełniając zeznanie
podatkowe wystarczy w odpowiedniej rubryce (na ostatniej stronie
formularza PIT) podać numer KRS
0000064892 oraz nazwę Polskiego
Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, wraz z dopiskiem: Tymoteusz
Bugla. Przypomnijmy, że przeznaczając 1 procent podatku – choćby
na pomoc Tymkowi – ofiarodawca
nie ponosi żadnych kosztów ani
strat. Ów 1 proc. przypadłby fiskusowi.
MiNa
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Knurów. „Siódemka” o najnowszych dziejach

ogłoszenie

Lekcja historii na scenie
„Niepodległość jest na ogół niezauważalna
przez naród, o ile jest...” – tymi słowami
rozpoczyna się program poetycko-muzyczny
przygotowany przez piąto- i szóstoklasistów
z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7

PRZETARG
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,62m2 składającego się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Kosmonautów 12B/13 – IV piętro.
Cena wywoławcza - 102.000,00 zł. Kwota ta stanowi 3/4 wartości
oszacowania mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin przetargu – 25.03.2010 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 10.200,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26 w dniu przetargu do godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 24.03.2010 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 22.03.2010 r.
od godz 15:00 do 16:00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32)235-14-25 wewn. 33, 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
informacja własna wydawcy

Foto: Mirella Napolska

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu
mieszkalnego:

We wtorek młodzież zaprezentowała przedstawienie rodzicom,
uczniom i zaproszonym gościom
(wśród których był m.in. zastępca
prezydenta Piotr Surówka) na deskach Kina Sceny Kultury.
Widowisko zatytułowane „Walka
Polaków o niepodległość w latach

1939-89” to skrócona lekcja historii
Polski, w tym także „małej ojczyzny” – Kurowa. Przygotowana przez
dzieci, które urodziły się w demokratycznej Polsce.
Czasy, których dotyczy widowisko, to dla nich dość odległa
historia, czy to II wojna światowa,

czy Okrągły Stół. Dzięki pracy nad
takim przedsięwzięciem historia jest
dla nich mniej abstrakcyjna i lepiej
rozumiana. Niepodległość, będąca
dla nich codziennością – tym cenniejsza.
Pomógł w tym trafny dobór
piosenek, tekstów, archiwalnych
fotografii i fragmentów kronik filmowych, a także oszczędna, symboliczna scenografia widowiska.
„Warszawskie dzieci” śpiewane
przez uczniów „Siódemki” – rówieśników najmłodszych uczestników
Powstania – mogły chwytać za serce
i wykonawców, i widzów.
Nad przedstawieniem pracowali
z uczniami nauczyciele: Stefania Kopeć (ucząca historii i muzyki), Beata
Dudło (polonistka), zaś scenografię
przygotowała A n na Dąbrowska
(nauczyciel kształcenia zintegrowanego).
Inspiracją dla powstania tego
programu jest fakt, że Ministerstwo
Edukacji Narodowej ogłosiło rok
20009/2010 Rokiem Historii Najnowszej. Inną okazją do przybliżenia tej
tematyki uczniom „Siódemki” był
cykl wykładów edukatora z IPN,
prowadzony w styczniu i lutym dla
uczniów IV, V i VI klas.
MiNa

Gliwickie Wieczory Paschalne

Wędrówka
do źródeł wiary

- Będzie to wędrówka do źródeł naszej wiary, poznawania
Chrystusa i przygotowania do głębokiego przeżycia
zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy - zapewniają
organizatorzy Gliwickich Wieczorów Paschalnych,
zachęcając do udziału

DZIAŁ REKLAMY 32 332 63 76
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Uroczystości zaplanowano na
środę i czwartek (24-25 marca), począwszy od godz. 18, w restauracji
Trzy Światy (ul. Kilińskiego 14a).
Będą celebrowane przez Michaela
Zinna, dyrektora Międzynarodowego Centrum Mesjanistycznego w
Jerozolimie.
Gliwicka kolacja paschalna ma
na celu ukazanie łączności wiary
żydowskiej i chrześcijańskiej. Samo
wydarzenie cieszy się olbrzymim
zainteresowaniem. Jest owocem
współpracy i jedności Chrześcijańskich Kościołów i Wspólnot z Gliwic
i Knurowa.
Podczas „Wieczorów...” nie zabraknie wielu tradycyjnych rytuałów.
Będą śpiewane pieśni i odmawiane
modlitwy. - Będzie to wędrówka do
źródeł naszej wiary, poznawania
Chrystusa i przygotowania do głębokiego przeżycia zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy - podkreślają
organizatorzy.
Jak tłumaczą, wieczór Paschy,

zwany sederowym, jest najbardziej
uroczystym momentem życia żydowskiego. Spożywa się wtedy w
gronie rodziny uroczystą kolację.
Upamiętnia ona uratowanie narodu
izraelskiego przed ostatnią plagą,
która spadła na Egipt, oraz wyjście
Izraelitów z niewoli egipskiej do
Kanaanu – Ziemi Obiecanej.
Również Chrześcijaństwo nawiązuje do żydowskiego święta Paschy. W postaci Ostatniej Wieczerzy
Jezus i apostołowie obchodzili w
istocie wieczór sederowy.
Pesach, to jedna z czterech nazw
tego święta, najbardziej znana. Podczas tej uroczystości zabijano baranka paschalnego. Jego krwią należało
skropić drzwi domu by w ten sposób
uchronić dom, przed aniołem śmierci, który przeszedł przez Egipt,
zabijając wszystkich pierworodnych
Egiptu. Następnie baranek miał być
spożyty podczas wieczornej uczty.
Tej nocy cały naród izraelski wyszedł
z Egiptu stronę Ziemi Obiecanej.

Dla Chrześcijan Pascha była
zapowiedzią duchowego ratunku
- zbawienia przez Jezusa, jako baranka posłanego przez Boga, który
oczyszcza z grzechów. Najważniejszym zakazem obowiązującym
Żydów podczas paschy jest zakaz
spożywania (a nawet posiadania w
domu) chleba kwaszonego - chamecu. Obowiązkiem jest spożywanie
chleba niekwaszonego – macy. Obok
baranka na talerzu sederowym znajduje się jajko. Podczas uczty pije się
cztery kielichy wina dla upamiętnienia wyzwolenia w czterech dziedzinach życia. Podczas kolacji spożywa
się gorzkie zioła, znajdujące się na
talerzu i zanurza w słonej wodzie.
W trakcie uroczystości biesiadnicy
odmawiają psalmy Hallel.
Gliwickie Wieczory Paschalne
jawią się jako ciekawe spotkanie
kultur. Warto skorzystać, by poznać
różnice i podkreślić wspólnotę podobieństw.
Sewit, bw



aktualności
Knurów

Bez Biletu dali czadu
z The Cumpels
W niedzielę wieczorem do Klubu Kultury Lokalnej
„Sztukateria” przybyli młodzi i nieco starsi fani bluesoworockowych brzmień. Ściągnął ich koncert kapel związanych
z knurowskim Hard Rockiem – Bez Biletu i The Cumpels

Zebranych w klubie powitała
Just y na Kosik z Cent r u m Kultury. Pierwszy na scenie pojawił
się zespół Bez Biletu. Wystą pił
w składzie: Wojtek Sosnowski,
Michał Pionek, Jacek Bochenek i
Łukasz Broll. Większość utworów
rozbrzmiewających tego wieczora
w Sztukaterii to ich własne kompozycje. Występ przypadł do gustu
publiczności, która wymogła na
zespole jeszcze kilka bisów.

Bez Biletu

Szczygłowice. Seniorski Dzień Kobiet

Zabawa super pań

Emerytki? Jakie emerytki, to panie z tak młodzieńczą
werwą, że nastolatki temperamentem do pięt im nie
dorastają...
Mowa o członkiniach szczygłowickiego Koła nr 4 Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów.
- Tak, to pewnie pomyłka w nazwie
- śmieją się szczygłowiczanki.
- Dowody osobiste chyba kłamią.
Absolutnie nie czujemy się seniorkami.
Panie spotkały się 8 marca w
Domu Kultury, by wspólnie świętować Dzień Kobiet. - Patrząc na to,
jak wspaniale się bawią, w żaden
sposób nie można pomyśleć o nich
jako o typowych emerytkach - za-

pewnił Eugeniusz Tymoszek, radny,
a zarazem przedsiębiorca-sponsor
wielu imprez organizowanych przez
koło. Nie poprzestał na słowach. Ich
potwierdzeniem był kwietny bukiet
wręczony Zofii Maćkiewicz, członkini Zarządu.
- Jesteśmy równe i fajne babki! - podkreśliła Lucyna Kobryń,
przewodnicząca Koła. - Pierwsze
do pracy i tym bardziej doceniające
przyjemniejsze chwile w życiu.
Zabawa w Domu Kultury tylko
potwierdziła prawdziwość słów

The Cumpels

Publiczność z uwagą wsłuchiwała się w bluesowo-rockowe
brzmienia
Jako drugi przed widzami pojawili się The Cumpels. To coverowokoleżeńska formacja, którą tworzą
Voytek Urban, Adam Szaruga, Jan
Wilczek, Krzysztof Skowroński
i Krzysztof Gabryś. Dzięki nim
zebrani w Sztukaterii usłyszeli interpretacje znanych utworów takich
klasyków jak Jimi Hendrix, BB
King czy Gary Moore. Nie zabrakło

również gitarowych solówek, które
wywoływały gromkie brawa.
- Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę - podsumował koncert
Krzysztof Skowroński - opiekun
artystów z Hard Rocka. - Liczymy
na dalsze wsparcie i udział w koncertach zespołów związanych z Hard
Rockiem.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

informacja własna wydawcy

przewodniczącej. Blisko setka pań
świetnie się bawiła. Wieczór umilał
paniom kabaret Świr.
- Było biesiadnie, wesoło, muzycznie i śpiewnie. Jednym słowem:
super! Tak jak my - podsumowały z
humorem swoje święto panie.
Bogusław Wilk

W szczygłowickim Domu Kultury Dzień Kobiet świętowało blisko sto pań
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Knurów. Półwiecze ks. Andrzeja Wieczorka

Abraham kapłana
i społecznika
Ksiądz Andrzej Wieczorek, niezwykle
ceniony i lubiany proboszcz parafii pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego,
świętował 50 urodziny. Podkreślił je
dziękczynnym nabożeństwem
Ks. Wieczorek posługę
kapłańską w Knurowie pełni
od sześciu lat. W tym czasie
zaskarbił sobie ogromny szacunek nie tylko wiernych z
kierowanej przez siebie parafii. Nic dziwnego. Jego działalność znacznie wykracza
poza ramy administracyjne
parafii.
- To nie tylko ksiądz i proboszcz, ale w istocie aktywny
społecznik - nie mają wątpliwości knurowianie.
Faktycznie. Duszpasterz
nie poprzestaje na wspomaganiu wyłącznie kościelnych
przedsięwzięć. Chętnie włącza się w lokalne inicjatywy
kulturalne - stąd życzliwość
i współorganizowanie m.in.
miejskich przeglądów kolędowych czy Festiwalu Muzyki
Chóralnej.
- A swoje słynne „kreple
od farorza” to powinien dawno opatentować i tantiemy
pobierać - śmieją się knurowianie przypominając fantastycznie przyjmowane przez
społeczność letnie festyny w
Farskich Ogrodach.
Nie d o ś ć n a t y m . To
właśnie w kierowanej przez
ks. Wieczorka parafii czę-

sto goszczą Rycerze Orderu
Jasnogórskiej Bogarodzicy.
Trudno się dziwić, bo właśnie
tutaj mieści się siedziba Oddziału Wspólnoty Rycerskiej
Południowej Polski.
- Zasługi ks. Wieczorka nie t ylko dla Knurowa
można wymieniać długo, a
wszystkie będą świadectwem
prawdy i niezwykłości tego
wspaniałego kapłana - nie ma
wątpliwości Marian Gruszka,
wiceprezes Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Katowickiej.
W dowód wdzięczności
Instytut przyznał ks. Wieczorkowi okolicznościowy medal
ks. Jerzego Popiełuszki. Został
wręczony w niedzielę pospołu
przez wiceprezesa Gruszkę
i asystenta diecezjalnego ks.
prałata Stanisława Nogę.
Na medalu tego dnia się
nie skończyło. Z gratulacjami
pośpieszyli wierni, najbliżsi,
księża, a także przyjaciele
i licznie przybyli przedstawiciele - nie tylko lokalnych
- organizacji i instytucji.
Bardzo miłą kapłanowi
była obecność osób, które były
dlań drogowskazami podczas duszpasterskiej posługi

Ksiądz Andrzej Wieczorek urodził się 12 marca 1960 r. w Tarnowskich Górach. Święcenia
kapłańskie przyjął 31 stycznia 1987 r. Proboszczem Parafii pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego został w 2004 roku.
reklama
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Nabożeństwo miało wyjątkowo uroczysty charakter

Rycerze Jasnogórscy

- księży: prałata Bernarda
Czerneckiego z Jastrzębia
Zdroju, duchowego opiekuna
legendarnej „Solidarności” w
latach 80., Franciszka Zająca
z rudzkiego Wirka i Józefa
Piesiura z Kobióra.
Niespodziankę sprawił ojciec Jan Nalaskowski, były generał Zakonu Paulinów, założyciel
Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej
Bogarodzicy. Towarzyszyli mu
rycerze, między nimi knurowianie - komandor Krystian Cyprys i Marian Płaszczyk. Wśród
składających życzenia byli: ks.
dziekan Janusz Kwapiszewski
i knurowscy księża, samorządowcy z prezydentem Knurowa
Adamem Ramsem i starostą
gliwickim Michałem Nieszporkiem, przedstawiciele instytucji,
organizacji i stowarzyszeń.
Dziękując za ciepłe słowa
ks. Wieczorek podkreślił rolę
swoich rodziców w kształtowaniu przyszłego kapłaństwa

- przywołał miłość matki i
wspomnienie ojca. - Bez ich
miłości i mądrości nie byłbym takim kapłanem jakim
dziś jestem - przyznał duszpasterz. Ten swoisty dług
wdzięczności spłaca służąc
pomocą wszystkim, którzy
jej potrzebują. I z pewnością
oczekują, że nie ustanie w
swojej duszpasterskiej i społecznikowskiej misji.
/bw/

Życzenia ks. Wieczorkowi złożyli strażacy...

Foto: Marek Węgorzewski,
Jacek Cyganek

Prałat Stanisław Noga i wiceprezes Marian Gruszka

Miłą niespodziankę sprawiły księdzu dzieci

...wiceprezydent Barbara
Zwierzyńska i prezydent Adam Rams...

...starosta Michał Nieszporek i wicedyrektor
szpitala Henryk Hibszer

reklama



rozmaitości

Otwieramy „zerówki” 5 i 8godzinne – wszystkie bezpłatne.
Na życzenie Rodziców oferujemy odpłatne wyżywienie w szkolnej
stołówce. Zapewniamy Państwa
dziecku opiekę w godz. 730-1630.
Zachęcamy uczniów do udziału w:
- kółku matematycznym,
- zajęciach informatycznych,
- kółku muzycznym,
- kółku plastycznym i kółku dekoratorów wnętrz,
- bezpłatnych lekcjach języka niemieckiego,
- bezpłatnych zajęciach w ramach
akcji „Pomocna dłoń”,
- redagowaniu szkolnej gazetki i
szkolnej telewizji „TV Tajms”,
- lekcjach gimnastyki korekcyjnej
dla grup 0-6,
- zajęciach logopedycznych,
- zajęciach dla dyslektyków.
Zapraszamy na dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne:
- Zajęcia komputerowe oraz kluby
internetowe.
- Szkółka koszykarska AJM Sport.
- Szkółka narciarska oraz własny
magazyn sprzętu narciarskiego.
- Szkółka łyżwiarska.
- Kółko szachowe i szaradziarskie.

goga.
Organiz ujemy comiesięczne
konsultacje dla rodziców.
Dostarczamy informacji o szkole
poprzez własną stronę www.
Świetlica szkolna pracuje od
godz. 730 do godz. 1630 umożliwiając
chętnym zjedzenie obiadu.

Edukacja. Wybierz szkołę dla sześciolatka

MSP-7 - szkoła dla waszego dziecka
W szkole prowadzi swoją działalność Pszczyńska Akademia Sztuk
Walki.
Jesteśmy siedzibą Szkoły Języków Obcych „LEVEL”.
U nas można uczestniczyć w
zajęciach szkoły muzycznej „Music
Artist”, zajęciach teatru „Wit-Wit”
Starszą młodzież i Rodziców
zapraszamy do klubu „Eugen” (siłownia oraz sala fitness) prowadzonego przez mistrza świata i znanego
kulturystę Eugeniusza Mehlicha.
Rodzice mogą korzystać z sauny.
Organizujemy:
- Różnorodne konkursy na szczeblu
szkolnym i rejonowym: ortograficzny, recytatorski, historyczny,
mitologiczny, matematyczny, informatyczny, j. angielskiego, „Wiem
prawie wszystko” i „Omnibusy są
wśród nas”.
- Wycieczki szkolne jedno- i wielodniowe, Zielone Szkoły
- Zwiedzanie „Izby Tradycji” i sztolni przy KWK „Knurów”.
- Wyjazdy do teatru, muzeum, filharmonii, na wystawy oraz do kina.
- Wycieczki dydaktyczne dla każdego pionu klas.
- Dzień otwarty naszej szkoły dla
dzieci z okolicznych przedszkoli.
- Dyskoteki z okazji Dnia Chłopca,
Andrzejek, karnawału, Dnia Dziecka.
Chlubą naszej szkoły jest przepiękna sala o wystroju regionalnym,

Foto: zbiory MSP-7

Trwają zapisy
do oddziałów „0” i klas
pierwszych na nowy rok
szkolny. Dziś w naszym
cyklu - Miejska Szkoła
Podstawowa nr 7

W „Siódemce” czeka na dzieci wiele atrakcyjnych zajęć
Na życzenie rodziców prowadzidzięki której uczniowie poznają
tradycję i kulturę naszej „Małej my w kl. IV-VI internetowe dzienniki elektroniczne.
Ojczyzny”.
Od wielu lat uczymy informatyki
Inne informacje o pracy szkoły:
Jako jedyni w mieście pracujemy i języka angielskiego już od pierwszej klasy bezpłatnie i z podziałem
w systemie trzech okresów.
Uczymy tylko na jednej zmia- na grupy.
Zapew n iamy nau kę w ynie.
Umożliwiamy rozwijanie dzie- c h o w a n i a f i z y c z n e g o w m a cięcej fantazji w wirtualnej prze- łej i du żej sali g i m nast ycz nej
strzeni przez korzystanie z nowo- oraz naukę pływania na basenie
czesnego wyposażenia pracowni krytym dla uczniów kl. III, IV i VI.
Dbamy o bezpieczeństwo uczmultimedialnej.
Zapewniamy naukę informa- niów, wykorzystując monitoring
tyki w nowoczesnych pracowniach korytarzy szkolnych oraz terenu
komputerowych z 32 komputera- wokół szkoły.
Umożliwiamy dzieciom korzymi, posiadającymi stałe połączenie
stanie z pomocy szkolnego pedaz Internetem.

W ramach międzynarodowego
programu edukacyjnego „Comenius”, współpracowaliśmy przez trzy
lata ze szkołami z Włoch, Belgii, Turcji i Bułgarii, organizując wyjazdy
uczniów do Włoch i Belgii. Aktualnie uczestniczymy w drugiej edycji
tego programu. Naszymi partnerami
są szkoły w Bułgarii i Turcji.
W ostatnich latach uczniowie
naszej szkoły znaleźli się w grupie
finalistów oraz laureatów Konkursu
Interdyscyplinarnego oraz osiągali
najwyższe wyniki potwierdzone
Sprawdzianem Szóstoklasisty. W
bieżącym roku szkolnym aż pięcioro
naszych uczniów dotarło do II etapu
konkursu interdyscyplinarnego.
W „Siódemce” uczy się ponad
250 uczniów spoza rejonu na wyraźną prośbę ich rodziców. Wybrali
właśnie naszą szkołę spośród innych.
Teraz czekamy na Państwa Pociechy
i dołożymy wszelkich starań, aby
Wasz Skarb w pełni zrealizował się
w naszej szkole.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Jedności Narodowej 5,
44‑194 Knurów
tel. 32 235-27-39, www: sp7knurow.eu
e-mail: sp7knurow@poczta.onet.pl
www.sp7knurow.eu

Foto: Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

Matylda Grondys z Gliwic

ur. 8.03.2010 r., 3300 g, 53 cm

Lena Rusin z Wilczy

ur. 10.03.2010 r., 2970 g, 54 cm

Mateusz Hawełka z Ornontowic
ur. 12.03.2010 r., 3620 g, 54 cm
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Inga Bocz z Knurowa

ur. 9.03.2010 r., 4415 g, 53 cm

Malwina Skrzyńska z Gliwic

ur. 10.03.2010 r., 3270 g, 54 cm

Filip Latocha z Rudzińca

ur. 12.03.2010 r., 3150 g, 53 cm

Amelia Koczor z Czerwionki

ur. 9.03.2010 r., 3115 g, 52 cm

Julia Chrobok z Orzesza

ur. 11.03.2010 r., 3750 g, 55 cm

Magdalena Zając z Knurowa

ur. 12.03.2010 r., 2900 g, 51 cm

Paweł Witkowski z Czerwionki
ur. 9.03.2010 r., 3920 g, 57 cm

Jakub Janicki ze Stanicy

Lena Lenartowicz z Leszczyn

ur. 10.03.2010 r., 3240 g, 53 cm

Sandra Ławniczak z Bełku

ur. 11.03.2010 r., 2510 g, 52 cm

ur. 11.03.2010 r., 3800 g, 55 cm

Julia Krupa z Gliwic

Adrian Drozd z Czerwionki-Leszczyn

ur. 13.03.2010 r., 3610 g, 55 cm

ur. 14.03.2010 r., 3200 g, 55 cm
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rozmaitości
Zapowiedź
18.03.2010 r.
czwartek

„Nine”
- godz. 16.00

„Wilkołak”
- godz. 18.00
Próba Teatru Paranoja
- godz. 20.00

19-23.03.2010 r.
piątek-wtorek

„Planeta 51”
- godz. 16.30
„Kołysanka”
- godz. 18.15, 20.00
24.03.2010 r.
środa
„Planeta 51”
- godz. 16.30
„Kołysanka”
- godz. 18.15
Próba Teatru Paranoja
- godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

W sobotę, 27 marca,
w Kinie Scenie
Kulturze
wystąpi Kabaret
Paranienormalni.
Dwukrotnie:
o godz. 16.00 i 19.00
Bilety w cenie 40 zł
do nabycia w kasie
kina. Rezerwacja
telefoniczna
codziennie
w godzinach 15-20
pod nr. 32 332 63 81.

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Gliwice

Rosyjski bard
w salonie
źródło: internet

ROZRYWKA nr 11/2010

Paranienormalni w kinie

W niedzielę 21 marca, tradycyjnie
w samo południe, odbędzie się XLIX
Krakowski Salon Poezji w Gliwicach.
Tym razem będzie poświęcony
poezji rosyjskiego poety i barda
Bułata Okudżawy

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.

P raw id łowe roz w ią za n ie roz r y wk i z n r 9/2010 br z m iało: „Górnict wo”.
Podwójny bilet do k ina ot rz y muje Jan Giniew icz . G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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Ten syn Ormianki i Gruzina, zagorzałych bolszewików
i działaczy komunistycznych,
stał się jednym z najsłynniejszych bardów Europy. Jego rodziców spotkał los podobny jak
wielu ludzi żyjących w epoce
terroru stalinowskiego. Ojciec
- I sekretarz lokalnego komitetu partii - został rozstrzelany
w 1937 roku, natomiast matka
pełniąca funkcję sekretarza rajkomu została skazana na kilkanaście lat w obozie. Po okresie
wielkiej czystki, naznaczony
stygmatem wroga ludu starał
się o zaufanie władzy. W 1942
roku jako ochotnik podjął służbę wojskową i został wysłany
na front, gdzie był kilkakrotnie
ranny. Po wojnie pracował
fizycznie, a jednocześnie rozpoczął studia na wydziale filologicznym uniwersytetu w Tbilisi. Na fali odwilży wstąpił do
partii i powrócił do Moskwy.
Tam też początkowo w gronie
przyjaciół, później publicznie,
zaczął śpiewać swoje wiersze, akompaniując na gitarze.
Od tego momentu, w miarę
zdobywania przez Okudżawę
popularności, aparat partyjny
przyglądał się jego twórczości

z rosnącą dezaprobatą, on natomiast coraz bardziej dystansował się wobec wcześniejszych
poglądów. Nie mogąc mówić
wprost o bieżących sprawach,
pisał powieści historyczne,
których bohaterami byli romantyczni buntownicy sprzeciwiający się tyranii. Walczyli
oni na przegranej pozycji, będąc świadomi beznadziejności
swego losu. Mimo to bez wahania decydowali się poświęcić
życie w imię wyznawanych
wartości.
W poezji Okudżawy dominuje klimat zadumy, smutku,
refleksji nad ludzkim losem.
Częstym motywem jest wojna,
jednak bywa ona zazwyczaj
jedynie tłem dla egzystencjalnych rozważań, najważniejszym tematem jest dramat jednostki zmagającej się z życiem.
W Gliwicach poezję Okudżawy czytać będą aktorka Teatru
Nowego w Zabrz u Han na
Boratyńska i Andrzej Lipski
związany z Teatrem Śląskim.
Oprawę muzyczną zapewnią
Anatol Tchmel i Jacek Konopka. Bilety w cenie 1 zł do
nabycia w kasie GTM.
Marek Węgorzewski
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ogłoszenia
M-5, Al. Piastów, 70 m2, 155 tys. Lokus, tel.
793 679 367

Handel i Usługi

11/10

Budowa domów, ogrodzenia klinkierowe,
wykończenia wnętrz. Tel. 503 046 382

Mieszkanie 4-pokojowe, 59 m w Knurowie
– sprzedam. Tel. 600 073 556

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
32 331 73 62, 888 400 850

Ostatnie domy na osiedlu M-Kwadrat. Tel.
503 055 184

2

11/10

11-12/10

09-17/10

09-12/10

Poszukujemy mieszkań, domów, działek,
lokali handlowych do sprzedaży lub wynajmu. AS. Tel. 501 533 977

11/10

Sprzedam dom Knurów. M-Kwadrat, tel.
509 096 631

09-12/10

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

01-odw.

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

Sprzedam działkę budowlaną, Krywałd, 12
arów, prąd. Tel. 607 030 411
Usługi dekarsko-blacharskie: krycie papą
termozgrzewalną i dachówką, remonty
dachów i rynien. Tel. 663 141 253

10-12/10

Sprzedam działkę budowlaną, ogrodzoną.
Tel. 693 820 567

10-12/10

11-14/10

Sprzedam kawalerkę w Knurowie. Tel.
507 931 978

01-odw.

10-11/10

Usługi minikoparką, prace ziemne. Tel.
602 271 856

09-18/10

Sprzedam M-3, 44,5 m2. Tel. 662 046 523
(bez pośredników)

10-11/10

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 37 m2
przy ul. Konopnickiej 3 w Szczygłowicach.
tel. 661 570 269

08-11/10

Sprzedam mieszkanie 38 m w Szczygłowicach, 98.000 tys. Tel. 507 275 791
2

11/10

Sprzedam mieszkanie 54 m2 w Knurowie.
Tel. 665 645 781

11/10

Sprzedam mieszkanie Knurów, ul. Mieszka
I, 43 m2, IV piętro, po remoncie, z wyposażeniem. Bez pośredników. Cena 160.000.
Tel. 602 209 816

Czyszczenie dywanów, tapicerki – Karcher.
Tel. 607 600 727

33-odw.

10-29/10

Autoskup samochodów jeżdżących, kompletnych, do wyrejestrowania do 1500 zł.
Tel. 666 868 219

10-11/10

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie, instalacje wodno-kanalizacyjne,
dojazd do klienta i pomiar bez zobowiązań.
Tel. 793 964 773
11-13/10

Sprzedam mieszkanie M-4, 52 m2, 155 tys.,
Atrium. Tel. 791 862 794

11/10

Sprzedam mieszkanie, Knurów, 48m , cena
140000 pln. M-Kwadrat, tel. 509 096 631
2

09-12/10

Sprzedam nowy dom w Pilchowicach MKwadrat. Tel. 508 302 538

Sprzedam samochód KIA 2500 TCi (skrzynia) ze stelażem na okna, przebieg 48.300,
rocznik 2003, cena netto 16.000 (faktura).
Tel. 503 050 888

09-odw.

Łazienki pod klucz. Tel. 602 525 087

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

11-25/10

33-odw.

Ocieplanie domów, bloków, podbitki, gładzie, malowanie, poddasza, remonty. Tel.
602 407 190

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 32 336 23 68
01–odw.

05-12/10

Wynajmę garaż. Tel. 693 820 567

10-12/10

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Zatrudnimy kierowców z prawo jazdy kat. D
(może być emeryt). Tel. 32 236 11 11

10-11/10

D e s k a s z a l u n k o w a 4 6 0 z ł / m . Te l .
512 291 911
3

11/10
10-12/10

Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, 50 m 2 ,
ul. Koziełka. Tel. 32 235 32 40
11-12/10

Wróżę. Tel. 693 820 567

10-11/10

Z a t r u d n i ę k i e r o w c ę k a t . C + E . Te l .
665 411 115

08-11/10

11/10

www.wynajem-nieruchomosci.eu

11-12/10

P r z y j m ę d o p r a c b r u k a r s k i c h . Te l .
609 775 488, 783 775 488

Zatrudnię wulkanizatora i mechanika z
doświadczeniem. tel. 665 411 115

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

09-12/10

DAM PRACĘ

09-12/10

11-12/10

www.osiedlepilchowice.pl nowe domy

01-12/10

Zatrudnię stolarza. Tel. 603 135 023

Sprzedam pół domu (Krywałd), wejście,
wjazd na posesję i media osobne. Tel.
664 051 914

11-14/10

Szukam pracy w budownictwie – prace
wykończeniowe. Tel. 32 236 84 02

08-11/10

09-12/10

Usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
domofonowych, montaż systemów alarmowych. Tel. 32 330 64 30, 509 400 163

SZUKAM PRACY

POSZUKUJĘ do pracy – mężczyzna wiek
21-31 lat, tworzywa sztuczne – obróbka,
doświadczenie, Gierałtowice. Dobra płaca.
Tel. 509 311 666

11/10

08-12/10

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

Autoskup – gotówka. Tel. 602 641 958

Wynajmę pomieszczenie 9 m 2 w nowym
kompleksie handlowym w Szczygłowicach.
Tel. 696 453 299

11-12/10

10-12/10

Drewno kominkowe. Tel. 603 198 006

08-12/10

S p r z e d a m t a l o n y w ę g l o w e . Te l .
601 260 617

11/10

Różne

1-pokojowe, Szczygłowice sprzedam M3.
Tel. 516 055 825
11/10

2 i 3 - p o k o j o w e s p r z e d a M 3 . Te l .
516 055 825

11/10

Ocieplenie, remonty. Tel. 793 689 955

02-14/10

Budynek pod działalność z domkiem fińskim
229 m2, 698 tys. Lokus, tel. 793 679 367

11/10

Do wynajęcia lokal użytkowy M-Kwadrat.
Tel. 510 168 897
09-12/10

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

04-51/52/10

Remonty, docieplenia. Tel. 692 062 183

02-11/10

Remont y, oc ieplania budynków. Tel.
607 969 200

01-21/10

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie
przy ul. Sienkiewicza. Tel. 507 654 401,
507 135 676
11/10

Działkę budowlaną 1530 m (z zezwoleniem
na nieuciążliwą działalność gospodarczą)
– sprzedam. Tel. 600 073 556
2

11-12/10

Lokal 50 m2, C.H.U. PLANETA, sprzedaż,
Lokus. Tel. 793 679 367

edukacja
KURS PRAWA JAZDY – Grzegorz Płonka, Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w
Knurowie. Tel. 669 696 161

02-11/10

11/10

M-3 Marynarzy, 39 m , 150 tys. Lokus. Tel.
793 679 367
2

MOTORYZACJA

11/10

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki. Tel.
603 198 006

M- 4, Sobieskiego, 50 m 2 , W YNAJEM.
Lokus, tel. 793 679 367

08-12/10

11/10

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

M-4, Szarych Szeregów, 59 m2, Lokus. Tel.
793 679 367

09-17/10

12

11/10
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sport
Pływacka Grand Prix

W marcowej serii Grand
Prix organizatorzy w prowad zili kolejną nowin kę,
która nie tylko usprawniła
pr zebieg r y wali zacji, ale
rów nież poz woliła ścigać
się w bardziej wyrównanych
grupach. – Tym razem zawodnicy pływali według uzyskanych wcześniej czasów, a

to oznaczało, że uczeń klasy I
mógł rywalizować z uczniem
z klasy III. Warunkiem były
porównywalne czasy osiągane w poprzedniej edycji
Grand Prix – wyjaśnia jeden
z orga n i zatorów, Tomasz
Rzepa.
Nie ulega wątpliwości,
że t a z m ia na w y z wol i w

Foto: Piotr Skorupa

Kolejna nowinka

z awo d n i k a ch d o d a t kowe
pozy ty wne emocje i chęć
podnoszenia swych umiejętności, bowiem nie od dziś
wiadomo, że cz y n n i k iem
mot y w ujący m do d alszej
pracy jest m.in. rywalizacja z
przeciwnikiem, który „depcze po piętach”.
PiSk

Wyniki:

Klasyfikacja generalna:
- 25 m stylem dowolnym – klasa I – dziewczęta – 1. Vanessa Janicka, 2. Maja Namysłowska, 3. Patrycja
Kutek, - chłopcy – 1. Damian Godula, 2. Jakub Erfurt, 3. Jakub Skapczyk, - klasa II – dziewczęta – 1. Paulina
Biskup, 2. Julia Kempa, 3. Oliwia Sikotowska, - chłopcy – 1. Tomasz Sosna, 2. Karol Rzepa, 3. Szymon Pawlik,
- klasa III – dziewczęta – 1. Julia Świstuń, 2. Julia Kaczmarczyk, 3. Aleksandra Szyrmel, - chłopcy – 1. Kacper
Borkowski, 2. Bartosz Szkółka i Szymon Wąsik, 3. Przemysław Pikosz i Grzegorz Suchanek,
- 25 m stylem grzbietowym – klasa I – dziewczęta – 1. Vanessa Janicka, 2. Maja Namysłowska, 3. Klaudia
Siedlik, - chłopcy – 1. Damian Godula, 2. Patryk Łowicki, 3. Daniel Mijas, - klasa II – dziewczęta – 1. Paulina
Biskup, 2. Julia Kempa, - chłopcy – 1. Tomasz Sosna, 2. Karol Rzepa, 3. Szymon Pawlik, - klasa III – dziewczęta – 1. Aleksandra Szyrmel, 2. Julia Świstuń, 3. Julia Kaczmarczyk, - chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2.
Szymon Wąsik, 3. Przemysław Pikosz,
- 50 m stylem dowolnym – klasa IV – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Weronika Suszek, 3. Paulina
Bieniek, - chłopcy – 1. Wojciech Kostelecki, 2. Miłosz Stańczyk, 3. Wojciech Gradowski, - klasa V – dziewczęta
– 1. Magdalena Wolny, 2. Maja Dziublińska, 3. Karolina Kołodziejak, - chłopcy – 1. Maciej Dzindzio, 2. Kacper
Przybyła, 3. Paweł Sosna, - klasa VI – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Patrycja Sładek, 3. Adrianna
Lepiorz, - chłopcy – 1. Krzysztof Malich, 2. Michał Wojtaszek, 3. Dawid Kozioł,
- 50 m stylem grzbietowym – klasa IV – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Weronika Suszek, 3. Kinga
Kruszniewska, - chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk, 2. Wojciech Kostelecki, 3. Adam Babiński i Wojciech Gradowski,
- klasa V – dziewczęta – 1. Magdalena Wolny, 2. Maja Dziublińska, 3. Karolina Kołodziejak, - chłopcy – 1. Maciej Dzindzio, 2. Kacper Przybyła, 3. Paweł Sosna, - klasa VI – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Adrianna
Lepiorz, 3. Karolina Kempa, - chłopcy – 1. Krzysztof Malich, 2. Michał Godula, 3. Kamil Mikołajczak,
- 50 m stylem klasycznym – klasa VI – dziewczęta – 1. Patrycja Sładek, 2. Kinga Kruszniewska, - chłopcy
– 1. Michał Wojtaszek, 2. Dawid Kozioł, 3. Grzegorz Gołyś,
- 100 m stylem dowolnym – gimnazjum – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Jagoda Przybyła,
- chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Grzegorz Lalek, 3. Karol Adamus,
- 100 m stylem grzbietowym – gimnazjum – dziewczęta – 1. Jagoda Przybyła, 2. Patrycja Jasto, - chłopcy
– 1. Kacper Dziubliński, 2. Karol Adamus, 3. Krzysztof Hołysz,
- 100 m stylem klasycznym – gimnazjum – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Alicja Kostelecka i Jagoda Orlik, - chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Grzegorz Lalek, 3. Szymon Kotański,
- 50 m stylem motylkowym – gimnazjum – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa i Jagoda Przybyła,
- chłopcy – 1. Grzegorz Lalek, 2. Kamil Babiński i Marcin Kinek, 3. Filip Wajszczyk.

Sekunda od podium
Jak wiele znaczy w sporcie jedna sekunda mogła się
przekonać przed kilkoma
dniami Emilia Brachaczek.
Młoda pł y waczka sekcji
TKKF Szczygłowice właśnie o jedną sekundę przegrała brązowy medal Mistrzostw Śląska 11-latków.
Ostatecznie nastolatka z
Knurowa zajęła piąte miej-

sce na 100 metrów stylem
dowolnym co jest jej olbrzymim sukcesem.
Barw TKKF Szczygłowice w zawodach rozegranych
12 marca w Radlinie broniła
również Paulina Bieniek.
W poszczególnych konkurencjach knurowianki zajęły następujące lokaty:
- Emilia Brachaczek – 5.
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miejsce na 100 m stylem
dowolnym, 10. miejsce na
50 m stylem dowolnym, 10.
miejsce na 200 m stylem
dowolnym, 11. miejsce na
100 m stylem grzbietowym,
- Paulina Bieniek – 41. miejsce na 50 m stylem grzbietowym, 53. miejsce na 50 m
stylem dowolnym.
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Knurowska pływalnia „aQuaRelax” była areną sobotnich
Mistrzostw Śląska 10-latków. Na starcie stanęło 160 młodych
pływaków marzących o karierach Otylii Jędrzejczak i Pawła
Korzeniowskiego

Rewelacyjny Tomek.
Kacper tuż za podium
Dlaczego Knurów? – zapytaliśmy Marka Jabczyka,
prezesa Śląskiego Okręgowego
Związku Pływackiego.
- Dlatego Knurów, bowiem
my jesteśmy otwarci na współpracę, a ponadto jest tu wiele
osób, które wkładają wiele
pracy w promocję pływania
– usłyszeliśmy w odpowiedzi.
– Knurów również dlatego, że
gestorzy pływalni są zainteresowani nie tylko klientem komercyjnym. Życzyłbym sobie,
by takie podejście do promocji
pływania miały również osoby
w innych śląskich miastach.
Trenerski duet sekcji pływackiej TKKF Szczygłowice
– Sławomir Prędki i Maria
Humpa – desygnował do walki
sześcioosobową reprezentację
w składzie: Julia Kaczmarczyk,
Julia Świstuń, Aleksandra
Szyrmel, Paulina Żyrkowska,
Karolina Musiolik i Kacper
Borkowski. Dodatkowo, poza
konkurencją wystąpił 9-letni
Tomasz Sosna, który znakomicie radził sobie w rywalizacji
ze starszymi. Dowodem na to
jest piąte miejsce na dystansie
100 metrów stylem dowolnym
i ósma lokata w konkurencji 50
m stylem dowolnym.
Po kilku godzinach zaciętej rywalizacji okazało się, że
wśród 10-latków najlepiej z
knurowskiej ekipy zaprezentował się Kacper Borkowski, któ-

Dariusz Brachaczek
wraz z córką Emilią
mają powody
do radości,
bowiem start
w Mistrzostwach
Śląska 11-latków
można zaliczyć
do udanych

Foto: Piotr Skorupa

Pływanie

Reprezentacja TKKF Szczygłowice

Foto: Piotr Skorupa

- 25 metrów stylem dowolnym - kategoria 8-latków – dziewczęta – 1. Patrycja Kutek, 2. Vanessa Janicka, 3.
Maja Namysłowska, - chłopcy – 1. Damian Godula, 2. Jakub Erfurt, 3. Bartosz Bieniek, - kategoria 9-latków
– dziewczęta – 1. Karolina Musiolik, 2. Paulina Biskup, 3. Julia Kempa, - chłopcy – 1. Tomasz Sosna, 2. Karol
Rzepa, 3. Piotr Gradowski, - kategoria 10-latków – dziewczęta – 1. Julia Świstuń, 2. Aleksandra Szyrmel, 3.
Julia Kaczmarek, - chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2. Szymon Wąsik, 3. Bartłomiej Szkółka,
- 25 metrów stylem grzbietowym – kategoria 8-latków – dziewczęta – 1. Vanessa Janicka, 2. Maja Namysłowska, 3. Klaudia Sedlik, - chłopcy – 1. Damian Godula, 2. Patryk Łowicki, 3. Marek Możdzierz, - kategoria
9-latków – dziewczęta – 1. Karolina Musiolik, 2. Paulina Biskup, 3. Julia Kempa, - chłopcy – 1. Tomasz Sosna,
2. Karol Rzepa, 3. Piotr Gradowski, - kategoria 10-latków – dziewczęta – 1. Aleksandra Szyrmel, 2. Julia
Świstuń, 3. Julia Kaczmarczyk, - chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2. Szymon Wąsik, 3. Przemysław Pikosz,
- 50 metrów stylem dowolnym – kategoria 11-latków – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Weronika Suszek,
3. Paulina Bieniek, - chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk, 2. Wojciech Kostelecki, 3. Wojciech Gradowski, - kategoria
12-latków – dziewczęta – 1. Magdalena Wolny, 2. Maja Dziublińska, 3. Marta Szydłowska, - chłopcy – 1.
Kacper Przybyła, 2. Maciej Dzindzio, 3. Paweł Sosna, - kategoria 13-latków – dziewczęta – 1. Aleksandra
Bańbor, 2. Agnieszka Dubiel, 3. Patrycja Sładek, - chłopcy – 1. Krzysztof Malich, 2. Michał Wojtaszek, 3.
Dawid Kozioł,
- 50 metrów stylem grzbietowym – kategoria 11-latków – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Weronika
Suszek, 3. Kinga Kruszniewska, - chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk, 2. Wojciech Kostelecki, 3. Wojciech Gradowski, - kategoria 12-latków – dziewczęta – 1. Magdalena Wolny, 2. Maja Dziublińska, 3. Marta Szydłowska,
- chłopcy – 1. Maciej Dzindzio, 2. Kacper Przybyła, 3. Rafał Czerwiec, - kategoria 13-latków – dziewczęta
– 1. Aleksandra Bańbor, 2. Agnieszka Dubiel, 3. Adrianna Lepiorz, - chłopcy – 1. Krzysztof Malich, 2. Michał
Godula, 3. Kamil Mikołajczak,
- 50 metrów stylem klasycznym – kategoria 11-latków – dziewczęta – 1. Kinga Kruszniewska, - kategoria 12latków – chłopcy – 1. Paweł Sosna, – kategoria 13-latków - dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Patrycja
Sładek, - chłopcy – 1. Michał Wojtaszek, 2. Dawid Kozioł, 3. Grzegorz Gołyś,
- 100 metrów stylem dowolnym – roczniki 1996-1999 – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Aleksandra
Bańbor, 3. Agata Rzepa, - roczniki 1994-1996 – chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Grzegorz Lalek, 3. Karol
Adamus,
- 100 metrów stylem grzbietowym – roczniki 1996-1998 – dziewczęta – 1. Jagoda Przybyła, - roczniki 19941996 – chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Karol Adamus, 3. Kamil Babiński,
- 100 metrów stylem klasycznym – rocznik 1996 – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Jagoda
Orlik, - roczniki 1994-1997 – chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Michał Wojtaszek, 3. Grzegorz Lalek,
- 50 metrów stylem motylkowym – roczniki 1996-1999 – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Jagoda Przybyła,
3. Agata Rzepa, - roczniki 1994-1996 – 1. Grzegorz Lalek, 2. Kamil Babiński, 3. Marcin Kinek.

Świadkami sportowej rywalizacji w czasie zawodów
o randze mistrzostw Śląska byli m.in. (od lewej): Krzysztof
Stolarek (dyrektor MOSiR), Jerzy Pach (prezes WOPR),
Piotr Surówka (zastępca prezydenta Knurowa), Joachim
Machulik (zastępca przewodniczącego Rady Miasta)

ry zajął czwarte miejsce na 50
metrów stylem grzbietowym.
Tak startowali młodzi knurowianie:
- Kacper Borkowski – 4.
miejsce na 50 m stylem grzbietowym, 9. miejsce na 100 m
stylem zmiennym, 13. miejsce
na 50 m stylem dowolnym,
- Aleksandra Szyrmel – 7.
m i e j s c e n a 50 m s t yl e m
grzbietowym, 7. miejsce w
sztafecie 4x50 m stylem dowolnym, 10. miejsce na 100
m stylem grzbietowym, 32.
miejsce na 50 m stylem dowolnym,
- Julia Kaczmarczyk – 7.
miejsce w sztafecie 4x50 m
stylem dowolnym, 11. miejsce
na 50 m stylem klasycznym,
15. miejsce na 50 m stylem
dowolnym,
- Julia Świstuń – 7. miejsce
w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym, 11. miejsce na 100 m
stylem dowolnym, 16. miejsce
na 50 m stylem dowolnym,
27. miejsce na 50 m stylem
grzbietowym,
- P a u l i n a Ży r k ow s k a
– 30. miejsce na 50 m stylem grzbietowym, 68. miejsce
na 50 m stylem dowolnym,
- Karolina Musiolik – 7. miejsce w sztafecie 4x50 m stylem
dowolnym, 37. miejsce na 50
m stylem grzbietowym, 60.
miejsce na 50 m stylem dowolnym.
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Piotr
Surówka,
zastępca
prezydenta
Knurowa:
- W dość
naturalny
sposób zo staliśmy gospodarzem Mistrzostw Śląska,
bowiem władze śląskiego związku
pływackiego dostrzegły w naszym
mieście dobry klimat panujący dla
sportu. Wiele razy już udowodniliśmy, że w naszym mieście droga
od pomysłu na imprezę sportową
do jego realizacji jest niezwykle
krótka i stąd ta impreza na naszej
pływalni „aQuaRelax”.
Należy również podkreślić, że
dzięki temu, iż mamy dwie kryte
pływalnie oraz sztab ludzi oddanych tej dyscyplinie sportu jesteśmy świadkami, jak amatorskie
pływanie powoli przeradza się w
coraz lepsze wyniki osiągane przez
młodych mieszkańców Knurowa.
Chciałbym, by tak rozwijających się
dyscyplin w naszym mieście było
jak najwięcej. Miłośnicy pływania
doskonale potrafią wykorzystać
naszą bazę, a ponadto sukcesy w
tej dyscyplinie są pochodną wieloletniej pracy z najmłodszymi, którzy
w szkołach podstawowych są objęci
zajęciami z nauki pływania.
Nie ukrywam, że egzamin zdaje
również klasa o profilu pływackim,
która funkcjonuje od początku bieżącego roku szkolnego w MSP-2.
Nie wykluczam, że powołanie tej
klasy stanie się w niedalekiej przyszłości swego rodzaju zalążkiem
dla podobnych klas o innym profilu
sportowym. Nie ukrywam, że już
toczą się rozmowy na temat utworzenia klas piłkarskich, których
uczniowie będą mogli korzystać z
bazy przy MSP-9 i MG-3.

Notował PiSk
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sport

Rafał
Owczarek
od kilku
spotkań
kontrolnych
walczy
o angaż
w Concordii
Knurów

Przedostatni
– zwycięski
uwagą obserwował prawego
obrońcę – Rafała Owczarka
z Kędzierzyna-Koźla oraz
pomocników Fortuny Gliwice - Michała Piotrowicza i
Łukasza Leszczyńskiego.
Prezes Concordii – Grzegorz Grzybowski poinformował nas, że niemal pewne
jest pozyskanie dwóch innych
zawodników gliwickiej Fortuny. W walce o utrzymanie się
wśród 4-ligowców mają naszej
drużynie pomóc Marek Kowalczyk (bramkarz) i Mateusz
Korban (pomocnik).
Ważną rolę do odegrania
będzie miał wiosną Damian
Kozdroń, który po powrocie
z wypożyczenia do LKS 35
Gerałtowice będzie odpowie-

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki turnieju z 9 marca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Piotr Pakura
Jan Szczeszak
Jan Pikus
Jerzy Niewiadomski
Ginter Fabian
Bogdan Litwin
Piotr Arent
Willibald Morgalla
Jerzy Pluta
Zdzisław Mral
Władysław Kogut
Henryk Brola

Knurów
Knurów
Gliwice
Knurów
Nieborowice
Knurów
Knurów
Pilchowice
Gliwice
Knurów
Knurów
Gliwice

Klasyfikacja generalna
Grand Prix Knurowa:

2.111 pkt
2.008 pkt
1.959 pkt
1.921 pkt
1.903 pkt
1.895 pkt
1.879 pkt
1.873 pkt
1.835 pkt
1.742 pkt
1.730 pkt
1.730 pkt

1.
Stefan Dylus
Gliwice
14.931 pkt
2.
Grzegorz Grzemba
Gliwice
13.318 pkt
3.
Jerzy Niewiadomski
Knurów
13.228 pkt
4.
Jan Pikus
Gliwice
13.121 pkt
5.
Henryk Brola
Gliwice
12.355 pkt
6.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice 12.250 pkt
7.
Stefan Wroblowski
Gliwice
12.168 pkt
8.
Piotr Palica
Gliwice
12.083 pkt
9.
Edward Nowak
Gliwice
12.033 pkt
10.
Jerzy Pluta
Gliwice
11.214 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 23 marca o godzinie 16.30
w Klubie LWSM „Gama”.
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100. zwycięstw EFS
Setne ligowe zwycięstwo
EFS, pięć goli Tomasza Dury
i dziewięciobramkowa wygrana Intermarche nad Intermarche A – to najciekawsze
wydarzenia kolejnej serii
spotkań w Miejskiej Lidze
Piłki Nożnej Halowej.
- Nie ustaje w pogoni za
Intermarche zespól Tomsatu,
który pokonał po dobrym
meczu Mistral – zauważa
Waldema r Jach i mowsk i.
- Tomsat to prawdziwa rewelacja tego sezonu. Dorobek
40 punktów w 22 meczach
wygląda imponująco przy
zaledwie 7 zdobytych punktach w se zonie 2008/09.
Mistral natomiast po kolejnej przegranej spadł na 10.
miejsce w tabeli i ubiegłoroczny sukces w postaci 3.
miejsca na finiszu rozgrywek
pozostanie póki co jego największym osiągnięciem.
Po serii porażek, cenny
remis w pojedynku z Veritaxem wywalczyła zdekompletowana ekipa Teamu Stalmet
i był to już ósmy remis tej
drużyny w rozgrywkach. W
poniedziałek Team Stalmet
spotka się w meczu o wszystko z PTK Holding, a pokonany z tej pary będzie już jedną
nogą w drugiej lidze.
PiSk

WYNIKI 22 kolejki:
PTK Holding S.A. – Osiedle Szczygłowice 1:9 (0:2)
0:1 W. Sawa 6’, 0:2 D. Kraska 7’, 0:3 A. Pleśniak 23’, 1:3 M. Wasita
28’, 1:4 L. Kastelik 30’, 1:5 A. Sarzała 32’, 1:6 Ł. Żyrkowski 35’, 1:7
L. Kastelik 36’, 1:8 W. Sawa 37’, 1:9 K. Stępień 40’.
EFS - Oldboje Concordia 6:1 (2:0)
1:0 M. Rozumek 9’, 2:0 D. Wieliczko 16’, 3:0 Ł. Spórna 28’, 3:1 A.
Nakonieczny 35’, 4:1 D. Wieliczko 36’, 5:1 D. Wieliczko 37’, 6:1
K. Paczkowski 40’.
żółte kartki: D. Tałajkowski (EFS), Z. Furch (Concordia).
Veritax Gumiland – Team Stalmet 1:1 (0:0)
1:0 T. Barwicki 26’, 1:1 B. Flis 34’.
żółta kartka: K. Matuszek (Veritax).
Mistral – Tomsat 3:6 (0:0)
0:1 S. Kassolik 21’, 0:2 S. Dolaciński 24’, 1:2 D. Oleś 25’, 1:3 M.
Stopa 29’, 2:3 Ł. Szymura 33’, 2:4 S. Dolaciński 34’, 3:4 D. Oleś
37’, 3:5 M. Małyska 39’, 3:6 S. Kassolik 40’.
FMS Gierałtowice – FC Apinex Czerwionka 5:4 (3:1)
0:1 T. Młynek 8’, 1:1 M. Pawliczek 9’, 2:1 M. Zdrzałek 14’, 3:1 T.
Blaut 19’, 3:2 A. Majorczyk 27’, 3:3 S. Kupczyk 28’, 4:3 A. Zalewski
31’, 5:3 Ł. Rakowski 35’, 5:4 T. Młynek 38’.
żółte kartki: R. Metelski (FMS), M. Słupik (Apinex).
Vibovit – Line-Trans Nacynianka 14:2 (8:0)
1:0 R. Kasiński 2’, 2:0 A. Zabłocki 9’, 3:0 T. Dura 11’, 4:0 T. Dura
13’, 5:0 R. Kasiński 14’, 6:0 T. Dura 15’, 7:0 M. Mikulski 17’, 8:0 L.
Leszczyński 20’, 9:0 M. Bagiński 22’, 9:1 R. Mysłek 24’, 10:1 T.
Dura 25’, 11:1 M. Mikulski 29’, 12:1 M. Mikulski 30’, 12:2 K. Mysłek
32’, 13:2 T. Dura 34’, 14:2 L. Leszczyński 40’.
Intermarche A - Intermarche 3:12 (1:1)
1:0 M. Boryga 6’, 1:1 P. Bodzioch 17’, 1:2 G. Kania 21’, 1:3 P.
Pietraczyk 26’, 1:4 M. Pietraczyk 29’, 1:5 M. Pietraczyk 31’, 2:5 S.
Wawrzonkowski 32’, 2:6 P. Pietraczyk 35’, 2:7 P. Bodzioch 36’, 2:8
P. Bodzioch 37’, 2:9 D. Skorupski 39’, 2:10 R. Krzyśka 39’, 3:10 J.
Mazgaj 40’, 3:11 R. Krzyśka 40’, 3:12 M. Grodoń 40’.

TABELE Po 22. kolejkach:
1. Vibovit
2. EFS
3. Intermarche
4. Tomsat
5. FMS Gierałtowice
6. FC Apinex Czerwionka
7. Intermarche A
8. Veritax Gumiland
9. Osiedle Szczygłowice
10. Mistral
11. Oldboje Concordia
12. Team Stalmet
13. PTK Holding S.A.
14. Line-Trans Nacynianka

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

62
51
44
40
35
34
33
28
28
26
24
14
12
6

159-41
121-54
114-62
97-73
123-105
122-98
90-77
76-70
89-100
87-94
89-137
76-127
78-159
72-196

20
16
14
12
11
9
9
8
8
8
7
2
3
1

2
3
2
4
2
4
6
4
4
2
3
8
3
3

0
3
6
6
9
8
7
10
10
12
12
12
16
18

zestaw par na 22 marca:
Team Stalmet - PTK Holding S.A. (godz. 18.00), FMS Gierałtowice - Concordia Oldboje (godz.
18.45), FC Czerwionka - Veritax Gumiland (godz. 19.30), Osiedle Szczygłowice – Vibovit (godz.
20.15), Nacynianka – Intermarche A (godz. 21.00), Intermarche – Mistral (godz. 21.45), Tomsat
- EFS (godz. 22.30). .

PiSk

Danuta Malcher
(z prawej) ma za
sobą udany debiut
w barwach UKS
Eugen

Nabór
do ligi

oldbojów
Miejski Ośrodek Spor tu
i Rekreacji w Knurowie
ogłasza nabór do Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Oldbojów.
W rozgr y wkach mogą
u c ze s t n i c z y ć z aw o d n i cy urodzeni w roku 1975
i starsi.
Kwota wpisowego wynosi
250 zł od drużyny.
Miejscem rozgrywek
będzie kompleks boisk Orlik
w Knurowie.
Drużyny grać będą w 6-osobowych składach, we wtorki
w godzinach wieczornych.
Te r m i n zg ł o s ze ń
i uiszczenia wpisowego
mija 31 marca br.
Zgłoszeń można dokonywać
w Dziale Organizacji Imprez
pod nr tel. 32 335 20 14
lub 602 724 457.
/-/

Foto: archiwum UKS Eugen

Już tylko jedno spotkanie
kontrolne pozostało piłkarzom Concordii Knurów do
rozegrania w kończącym się
okresie przygotowawczym do
wiosennej rundy rozgrywek
w 4. lidze. W przedostatnim sparingu podopieczni
Marcina Domagały pokonali
gliwickie Carbo 2:1. Bramki dla knurowian strzelali:
Piot r Wysogląd i Damian
Kozdroń.
Ja k n a g r ę ko nt r ol n ą
pr z yst a ło, sz kole n iow ie c
Concordii po raz kolejny
miał okazję prz yjrzeć się
zawod nikom, którzy walcz ą o w iose n ny a nga ż w
knurowskim klubie. Marcin
D om aga ła z e sz cz egól n ą

dzialny za strzelanie bramek.
Wiadomo już, że wiosną
nie zobaczymy w knurowskiej
drużynie Macieja Modliszewskiego (zgoda na przejście do
Fortuny Gliwice) i Pawła Gałacha (rezygnacja z gry).
- Niestety z kadry nieoczekiwanie wypadł Karol
Michalski, który ma pękniętą
kość śródstopia i prawdopodobnie nie zobaczymy go do
końca sezonu – informuje
Marcin Domagała.
W najbliższą sobotę Concordię czeka ostatni sprawdzian przed wznowieniem
rozg r y wek ligow ych. Rywalem będzie ŁTS Łabędy
(o ile kierownictwo ŁTS-u
n ie za rezer w uje ja k iegoś
obiektu na piątkowy wieczór,
mecz odbędzie się w sobotę
o godz. 13.00 na stadionie w
Krywałdzie).

MIEJSKA
LIGA PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

Udany debiut
Danuta Malcher to nowa
zawodniczka Uczniowskiego
Klubu Sportowego Eugen, która w swym debiucie ustanowiła
rekord życiowy i wygrała kategorię open seniorek do 56 kg w
czasie turnieju w Stanowicach.
Jej wynik to 45 kg.

W tych samych zawodach
bar w knurowskiego klubu
bronił Wojciech Czarkowski,
wyciskając sztangę ważącą
42,5 kg. Ów wynik – rekord
życiowy – dał mu zwycięstwo
w kategorii do 52 kg.
W Stanowicach zapre-

zentowali się również zawodnicy gierałtowickiego
klubu Relax. Mateusz Kuchta
w kategorii do 75 kg wycisnął 90 kg, a jego brat Łukasz
w tej samej kategorii wagowej zakończył zawody z
wynikiem 85 kg. Obaj stanęli
na podium, pierwszy z nich
zajął drugie miejsce, a drugi
był trzeci.
PiSk
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sza Bączkiewicza
poszybowała nad
bramką. Trzecia
seria rozpoczęła
się od gola Łukasza
Wolsztyńskiego, a
chwilę później do
siatki trafił Dariusz
Link. O zwycięstwie Gold Teamu
zadecydował celnie
egzekwowany rzut
karny przez Kamila Czyża, który
był odpowiedzią na
strzał obok bramki
Krystiana Szewczaka.

Foto: Piotr Skorupa

Zakończony sezon to pasmo
sukcesów Gold Teamu
Jaroszewski – 20.
Tradycyjnym
zwieńczeniem ligow ych rozg r ywek był turniej o
puchar prezydenta. I w tych rozgrywkach również
triumfował Gold
Te a m . Zw yc ię stwo nie przyszło
łatwo, bowiem po
bezbram kow y m
remisie z Teamem
94 Repetyński o
końcow y m su kcesie decydowały
rz ut y ka r ne. W

Foto: Piotr Skorupa

WYNIKI ostatniej kolejki ligowej:

Nagroda Fair Play przypadła
debiutantom z Gierałtowic

Ubiegłoroczny mistrz - Team 94 Repetyński tym
razem zakończył rozgrywki na drugim miejscu
pierwszej serii Rafał WolBarw Gold Teamu bronisztyński (Team 94 Repetyń- li: Łukasz Bączkiewicz, Miski) przegrał pojedynek z chał Łyziński, Dariusz Link,
bramkarzem, natomiast Miron G rzegorz Wojt ala, Mi ron
Michniewski (Gold Team) Michniewski, Kacper Idziaposłał piłkę nad poprzecz- szek, Tomasz Smolka, Paweł
ką. Druga seria również nie Jaroszewski, Kamil Czyż,
przyniosła bramek, bowiem Patryk Nowicki, Paweł Ciestrzał Dominika Jabłońskiego śla, Bartosz Lewandowski.
obronił bramkarz Gold TeaPiSk
mu, a piłka po strzale Łuka-

SIATKÓWKA - IV LIGA

TENIS STOŁOWY

WYNIKI 11 kolejki:

WYNIKI 13 kolejki:

MUKS Michałkowice - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 1:3
(25:23, 22:25, 22:25, 20:25), TKKF Szczygłowice - KS Siatkarz Beskid Skoczów 3:0 (25:19, 25:21, 25:19), AZS ATH
Bielsko-Biała - UKS Quo Vadis Makoszowy 3:0 (25:16, 25:19,
25:20), GLKS Wilkowice - UKS COS Olimp Szczyrk 0:3 (13:25,
23:25, 23:25).

LKS Wilki Wilcza – BTTS Silesia Miechowice Bytom 0:10, AKS
Mikołów – KS Concordia Powszechna SKOK Knurów 10:0,
ULKS Ruch Pniów – ULKS Pławniowice 2:8, KU AZS WSAiZ
Zawiercie – LKS Victoria Pilchowice OPP (przełożony), LKS 45
Bujaków II Mikołów – pauza.

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

AZS ATH Bielsko-Biała
UKS COS Olimp Szczyrk
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
UKS Quo Vadis Makoszowy
TKKF Szczygłowice
MUKS Michałkowice
GLKS Wilkowice
KS Siatkarz Beskid Skoczów

11
11
11
11
11
11
11
11
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31
25
24
21
13
11
6
1

27 bramek dało Rafałowi
Wolsztyńskiemu ligową
koronę króla strzelców

Najlepszym bramkarzem
ligi został Mateusz Widera
(Team 94 Repetyński)

Foto: Piotr Skorupa

Dobiegł końca sezon w
młodzieżowej lidze futsalu. Po
raz pierwszy tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna Gold
Team, dystansując Team 94
Repetyński - ubiegłorocznego
triumfatora rozgrywek.
Zakończony sezon można
nazwać krótkodystansowym,
bowiem składał się z zaledwie
ośmiu kolejek. Na tak krótkim
dystansie rewelacyjnie spisali
się reprezentanci Gold Teamu,
którzy jako jedyni nie zanotowali porażki. Dla porównania,
ubiegłoroczny mistrz dwa
razy opuszczał parkiet pokonany. Tylko „oczko” mniej
od starego mistrza zdobyli
reprezentanci OPI. Pozostałe
dwa zespoły biorące udział w
rozgrywkach to ekipy na dorobku, który w zakończonym
sezonie zdołały odnieść po
jednym zwycięstwie.
Nieco w cieniu rywalizacji
o tytuł mistrzowski, piłkarze
walczyli o prestiżowe miano
króla strzelców. Ów wyścig
– rzutem na taśmę – wygrał
Rafał Wolsztyński strzelając
w ostatniej serii spotkań aż 14
bramek (tuzin w meczu z Concordią 96 i dwie w spotkaniu z
OPI). Ogółem Rafał Wolsztyński strzelił 27 bramek, a jego
najgroźniejszy rywal Paweł

Foto: Piotr Skorupa

Dublet Gold Teamu

Foto: Piotr Skorupa

MŁODZIEŻOWA
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33:4
29:14
28:15
24:17
18:22
16:27
9:28
3:33

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

AKS Mikołów
BTTS Silesia Michowice Bytom
ULKS Pławniowice
KU AZS WSAiZ Zawiercie
LKS Victoria Pilchowice OPP
ULKS Ruch Pniów
LKS 45 Bujaków II Mikołów
KS Concordia
Powszechna SKOK Knurów
LKS Wilki Wilcza

12
11
12
10
11
12
11

22
21
21
12
11
7
6

100:20
100:10
88:32
58:42
46:64
38:82
34:76

11

2

35:75

12

0

11:109

Gold Team - Concordia 8:0 (5:0)
1:0 Ł. Bączkiewicz 1’, 2:0 Ł. Bączkiewicz 3’, 3:0 Ł. Bączkiewicz
9’, 4:0 Ł. Bączkiewicz 10’, 5:0 T. Smolka 14’, 6:0 Ł. Bączkiewicz
21’, 7:0 Ł. Bączkiewicz 24‘ (k), 8:0 M. Michniewski 30’.
LKS 35 Gierałtowice – OPI 1:4 (0:1)
0:1 P. Talar 8’, 0:2 M. Szczurek 21’, 1:2 Ł. Górczyk 22’, 1:3 M.
Mazur 28’, 1:4 M. Szczurek 30’.
Team 94 Repetyński – Concordia 96 25:1 (11:0)
1:0 Ł. Wolsztyński 1’, 2:0 R. Wolsztyński 2’, 3:0 R. Wolsztyński
3’, 4:0 A. Charyga 7’, 5:0 A. Charyga 8’, 6:0 D. Jabłoński 9’, 7:0
D. Jabłoński 9’, 8:0 P. Wajda 12’, 9:0 D. Jabłoński 12’, 10:0 P.
Wajda 13’, 11:0 A. Charyga 13’, 12:0 R. Wolsztyński 15’, 13:0 R.
Wolsztyński 16’, 14:0 R. Wolsztyński 17’, 15:0 Ł. Wolsztyński
18’, 16:0 R. Wolsztyński 20’, 17:0 R. Wolsztyński 21’, 18:0 R.
Wolsztyński 21’, 19:0 A. Charyga 22’, 20:0 R. Wolsztyński 23’,
21:0 D. Jabłoński 25’, 22:0 D. Jabłoński 25’, 23:0 R. Wolsztyński
26’, 24:0 R. Wolsztyński 27’, 24:1 J. Nowosielski 28’, 25:1 R.
Wolsztyński 29’.
Gold Team - LZS Gierałtowice 7:1 (2:1)
0:1 P. Jarzyna 1’, 1:1 M. Michniewski 12’, 2:1 T. Smolka 14’, 3:1
M. Michniewski 20’, 4:1 T. Smolka 21’, 5:1 K. Czyż 27’, 6:1 K.
Idziaszek 29’, 7:1 M. Michniewski 30’.
Team 94 Repetyński – OPI 4:10 (3:1)
0:1 G. Górka 2’, 1:1 R. Wolsztyński 7’, 2:1 R. Wolsztyński 11’, 3:1
D. Jabłoński 13’, 3:2 M. Mazur
18’, 3:3 G. Górka 19’, 3:4
M. Szczurek 21’, 3:5 M. Szczurek 24’, 4:5 Ł. Wolsztyński 26’, 4:6
M. Szczurek 27’, 4:7 M. Szczurek 28’, 4:8 M. Mazur 30’, 4:9 T.
Kośmider 30’, 4:10 M. Szczurek 30’.

końcowa klasyfikacja
rozgrywek ligowych:
1.
2.
3.
4.
5.

Gold Team
Team 94 Repetyński
OPI
LKS 35 Gierałtowice
Concordia 96

8
8
8
8
8

22
16
15
3
3

58-11
69-24
35-24
14-48
8-77

7
5
5
1
1

1
1
0
0
0

0
2
3
7
7

WYNIKI turnieju
o puchar prezydenta miasta knurowa:
LZS Gierałtowice - Concordia 96 1:0, OPI - Team 94 Repetyński
0:1, Gold Team - Concordia 96 7:0, Team 94 Repetyński - LZS
Gierałtowice 1:0, OPI - Gold Team 0:4, Concordia 96 - Team 94
Repetyński 1:3, LZS Gierałtowice - Gold Team 0:2, OPI - Concordia 96 4:0, Team 94 Repetyński - Gold Team 0:0 (karne 1:2),
LZS Gierałtowice – OPI 1:2.

15

reklama

