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Knurów. Pamięć o I Kolonii wiecznie żywa

Ks. Robota postawił na kulturę

Foto: Arch. Bogusława Szyuguły

Po I Kolonii robotniczej nie ma już śladu. Okazuje się
jednak, że w pamięci knurowian jest nadal żywa. Dowodem
na to nasz konkurs i 70 nadesłanych prawidłowych
odpowiedzi

Foto: Paweł Gradek

Dawny „Rolnik” przy obecnej ul. Wilsona

Dziś w jego miejscu stoi blok i Urząd Miasta

Nieuczciwych pod pręgierz
Ależ korki!

- Nie pamiętam czasów, żeby się
takie korki na ulicach w Knurowie
robiły. Żeby do Gierałtowic dojechać, trzeba chyba pół dnia w aucie
na Dworcowej spędzić. Wczoraj 4 km
turlałem się w aucie prawie godzinę.
Kiedy to się wreszcie skończy...
Mariusz M.

Od redakcji: Knurowskie ulice korkuje budowa ronda przy ul.
Dworcowej na zjeździe z autostrady.

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez Przegląd wynika, że przy
obecnym tempie robót nowe rondo
będzie gotowe pod koniec pierwszego tygodnia grudnia. Nikt z naszych
rozmówców ze strony administratora
i wykonawcy inwestycji nie chciał
oficjalnie podać precyzyjnej daty.
Wstrzemięźliwość tę tłumaczono
m.in. niepewną aurą, która w tej porze
roku może skomplikować roboty.

- Przeczytałem o kłopotach pani
Eryki, która pół roku nie może doczekać się zapłaconych z góry drzwi
[„Na drzwi jak na Godota” - PL nr
46/2009]. No, święty by się wściekł!
Ja bym taką d***tą firmę do albo
do sądu podał, albo plakatami w
mieście obsmarował. Dziwię się,
że nie podaliście jej nazwy. Trzeba
było wielką czcionką na pół strony
walnąć, by się inni nie nadziali.
Przemyślcie to...
R.K.

Foto: Marek Węgorzewski

Zapomniane osiedle?

W godzinach szczytu auta poruszają się po ul. Dworcowej w
żółwim tempie



- Wy w tym Przeglądzie tylko
o sukcesach piszecie. Tak jakby
wszystko było piękne, nowe, kolorowe. A wybierzcie się na bloki
przy Koziełka. To przecież prawie
księżycowy krajobraz. Chodniki do
niczego, drogi dziurawe, a drzewa
nie przycięte. Nie podoba mi się to i
dzwonię, żeby wam powiedzieć, że mi
się nie podoba.
Staroknurowianin
Not. bw

Foto: Arch. Izby Tradycji

Dwa tygodnie temu na łamach
Przeglądu Lokalnego ogłosiliśmy
konkurs, w którym do wygrania było
10 albumów „Oblicza Knurowa”. Na
zdjęciu pochodzącym z archiwum
Bogusława Szyguły trzeba było
rozpoznać dawny Dom Związkowy
znajdujący się niegdyś u zbiegu ulic
Wilsona i Ogana.
Budynek wzniesiono z inicjatywy ks. Władysława Roboty w 1911
roku. Kustosz Izby Tradycji
pr z y KW K „ K nu rów”
Bogusław Szyguła żartuje, że ks. Robota
nie wybudował w
K nu r ow ie no wego kościoła,
tylko postawił
na kulturę.
– Wykupił od Niemców działkę
w cent r um
miasta i w
środku kolonii robotniczej wzniósł
budynek, który
miał być ostoją
polskości w Knurowie – opowiada
miłośni k lokal nej
historii. Tak powstała
pierwsza w województwie
śląskim związkowa placówka
kulturalna, kierowana przez Zjednoczenie Zawodowe Polskie.
Szyguła wspomina, że kulturalne
centrum miasta skupiało wokół siebie
grupy teatralne, towarzystwa śpiewacze. Na tyłach budynku znajdowała
się wielka sala widowiskowa.

Na starym planie miasta
widać działkę
ks. Władysława Roboty
i tzw. „Freinzhaus”

W pamięci knurowian zachowały się także inne wspomnienia
związane z tym budynkiem i okolicą.
Adelajda Knapik pamięta, że w części mieszkalnej swoją siedzibę mieli
harcerze i Związek Powstańców Śląskich. Także tu mieściło się pierwsze
w mieście kino!
- W budynku, który przedstawia
zdjęcie była jeszcze dobudowana
jedna część, gdzie mieściła się kiedyś
sala kinowa. W późniejszych czasach
w tej sali były magazyny Samopomocy Chłopskiej „Rolnik” – nadmienia
Alfred Chruśnik. Jan Sosna dodaje,
że skupowano tam rzepak, groch,
fasolę i wykę.
Iwona Leśniowska wspomina,

że oprócz sklepu spożywczego w budynku
mieszkali: rodzina Winkler i
rodzice księdza
Reszki, a w miejscu, gdzie znajduje
się dzisiejszy Urząd
Miasta, był piękny ogród.
W późniejszych czasach
zmienił się w skup złomu.
W odpowiedziach wiele razy
przewija się nazwa budynku „Freinzhaus”.
Niestety, po I Kolonii robotniczej
nie ma już dziś śladu, podobnie jak po
budynku wzniesionym przez ks. Robotę. – Został rozebrany ze względu
na szkody górnicze. Mury kina mocno popękały, powstały duże szczeliny
– dodaje Jan Sosna. Rolę placówki
kulturalno-oświatowej przejął Dom
Kultury przy ul. 1 Maja.
Opublikowane przez nas zdjęcie
pochodzi z początku lat 80. Widać na
nim charakterystyczną dla tej epoki
kolejkę do sklepu spożywczego.
Dziś na działce stoi blok mieszkalny i Urząd Miasta. Charakterystyczna dla I kolonii zabudowa
ustąpiła miejsca blokom.
Paweł Gradek

Zwycięzcy konkursu „Gdzie to było”:
Genowefa Krzywdzińska z Knurowa, Joachim Masarczyk z Gierałtowic, Bogusław Kijas z Knurowa, Stefania Starek z Knurowa,
Danuta Jendryczko z Knurowa,
Anna Podraza z Knurowa, Janina
Śmigielska z Knurowa, Natalia i
Andrzej Stelmach z Knurowa, Danuta Froncek z Knurowa, Gabriela
Bismor z Knurowa.
Gratulujemy! Po odbiór nagród
- albumów „Oblicza Knurowa” zapraszamy do redakcji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu. Jesteśmy
ogromnie wdzięczni za dodatkowe,
cenne informacje o historii opisanego miejsca.

Przegląd Lokalny Nr 47 (873) 26 listopada 2009 roku

aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 23 listopada 2009 roku, w wieku 68 lat,
zmarł nasz ukochany
Mąż, Tato i Dziadek

ERYK HEJNA.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się
dnia 26 listopada 2009r. o godz. 900 w Kościele
pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.
				
Pogrążona w smutku
Żona Jadwiga z dziećmi i wnukami

Z wielkim żalem żegnamy
zmarłego

Eryka Hejnę
Radnego Rady Miasta Knurów
kadencji 1994-1998 oraz 1998-2002
Łączymy się w żalu z Jego
Rodziną i Bliskimi
W imieniu Rady Miasta Knurów
Przewodniczący Rady
Kazimierz Kachel

Palacze – zarówno
nałogowi, jak i ci od
święta –w ubiegłą
sobotę mieli szansę
na to, by bezpłatnie
przebadać się pod
kątem chorób płuc.
Wszystko dzięki
kolejnej akcji „Rzuć
palenie razem z nami”,
zorganizowanej w
gliwickim Centrum
Handlowym „Forum”
przez Szpital Chorób
Płuc im. Św. Józefa w
Pilchowicach

Każdy chętny mógł poddać się
spirometrii, czyli oznaczeniu życiowej pojemności płuc, zmierzyć
ciśnienie, a także skorzystać z konsultacji specjalistów chorób płuc. Akcja
została przeprowadzona dwa dni
po obchodzonym również w Polsce
Światowym Dniu Rzucania Palenia.
Organizatorzy mieli na celu zwrócenie uwagi na konieczność walki z
nałogiem palenia, a także na to, jak
ważna jest w tym wypadku profilaktyka. Badania były nakierowanie
głównie na wykrywanie przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc (POChP).
Jej najczęstszą przyczyną jest dym
tytoniowy. Choroba rozwija się powoli i nieodwracalnie uszkadza układ
oddechowy. W Polsce umiera na nią
około 15 tysięcy osób rocznie.

Spirometria na wszelki wypadek

Rzuć Palenie
Razem z Nami
Foto: Archiwum Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

nekrolog

Organizatorzy akcji udzielili wielu porad i konsultacji
– Te proste badania prof ilaktyczne to najlepszy sposób na
wczesne wykrycie i zapobieganie
groźnym chorobom takim jak POCHP lub rak płuca – przekonuje Danuta Marklowska, kierownik Działu
Statystyki Medycznej, Marketingu i
Promocji Zdrowia Szpitala Chorób

Meta na ogrodzeniu
Pana ERYKA HEJNĘ

Członka Rady Osiedla 1000-lecia
Lokatorsko–Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie
Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie

oprac. MiNa

Knurów

Knurów. 16-latek kierował samochodem po pijaku

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.
– Zachęcam do uczestnictwa w naszych akcjach profilaktycznych.
Kolejna akcja pilchowickiego
szpitala pod hasłem „Rzuć opalenie
razem z nami” jest planowana na maj
przyszłego roku.

Głupota w połączeniu z brakiem odpowiedzialności
to bardzo groźna mieszanka, jeśli dodać do tego
alkohol, wręcz zabójcza. Na szczęście w przypadku
nietrzeźwego 16-latka jazda skończyła się w szpitalu
na obserwacji

W poniedziałek, około godz. 21.00 policjanci z Wydziału Ruchu
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymali na ul. Zwycięstwa
16-latka. Ten, w stanie nietrzeźwości (0,6 promila) kierował samochodem, po czym najechał na ogrodzenie posesji. Nastolatek doznał obrażeń ciała i został przewieziony do Szpitala Miejskiego w Gliwicach,
gdzie pozostał na obserwacji.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział ds. Nieletnich KMP
w Gliwicach.

Policjanta
w twarz

Pięć lat pozbawienia wolności grozi
dwóm knurowianom, którzy w ubiegłą
sobotę zakłócali ciszę nocną na ul. Kosmonautów. Jednak wysoki wymiar kary
nie dotyczy ich hałaśliwości. O godz.
1.30 w trakcie interwencji policji 21-latek
stawiał czynny i bierny opór funkcjonariuszom. W efekcie jeden z policjantów
został uderzony przez mężczyznę w twarz.
Kompan krewkiego mężczyzny, 19-latek
zbiegł z miejsca zdarzenia. Udało się go
zatrzymać następnego dnia.

/pg/

/pg/
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Fotogeniczni
piraci
Knurów. Nie ma „zmiłuj” dla kierowców szalejących po drogach

Obecność mobilnego fotoradaru na ulicach Knurowa pokazuje,
że rozmiar zjawiska przekraczania prędkości jest poważny. Od
początku października radar zarejestrował około 700 wykroczeń.
Dotychczas do Straży Miejskiej
zgłosiło się 359 przyłapanych na
gorącym uczynku kierowców, na
których nałożono mandaty karne
o łącznej wartości 66 tys. zł.
Kary finansowe to nie wszystko. Piratom są przyznawane punkty karne, dla niejednego dotkliwe
bardziej od strat materialnych, bo
stwarzające ryzyko utraty prawa
jazdy.

– Chwila ref leksji nachodzi
kierowców, kiedy uświadomią sobie, jak łatwo przez bezmyślny pośpiech można stracić uprawnienia
do kierowania pojazdem – mówi
Andrzej Daroń, komendant Straży
Miejskiej w K nurowie. – Kar y
pieniężne w wielu wypadkach też
są dotkliwe. Nawet 300-złotowy
mandat może być odczuwalny dla
domowego budżetu i może być
kolejnym argumentem dla tych,
któr ym się spieszy, aby jednak
przyhamowali.
W Knurowie zdarzali się tacy
rekordziści, których radar zarejestrował dwukrotnie – w cią gu

Nowoczesny fotoradar, któr ym
Straż Miejska dysponuje na zasadzie umowy najmu, rejestruje
zarówno pojazdy nadjeżdżające,
jak i oddalające się. Jest zaopatrzony w dwie lampy błyskowe,
poz walające na w ykony wanie
dobrej jakości zdjęć nawet przy
trudnych warunkach atmosferycznych. Oprogramowanie dołączone
do radaru pozwala na szybsze
ewidencjonowanie przyłapanych
kierowców.

Foto: Bogusław Wilk

Od początku października nowoczesny
fotoradar Straży Miejskiej zbiera żniwo
na knurowskich drogach. Plon jest obfity
– niestety, piratów drogowych ignorujących
obowiązujące ograniczenia prędkości nie
brakuje

„Stacjonarny” fotoradar
na ul. Michalskiego tonuje
nadpobudliwość kierowców tylko
na chwilę; mobilny videoradar wykazał,
że lubią poszaleć 200-300 metrów dalej

dwóch dni otrzymali oni 16 punktów karnych (przypomnijmy, że
roczny limit to 24 punkty, a w
przypadku świeżo upieczonego
kierowcy – 20 pkt).
Jak podkreśla Andrzej Daroń,
każde przekroczenie prawa jest
sankcjonowane. – Wszystkie przypadki przekroczenia prędkości są
traktowane surowo i sprawiedliwie,
choć każdy jest rozpatrywany indywidualnie – mówi komendant.
Największe problemy z przekraczaniem prędkości zauważono na
ulicach: Niepodległości, Rybnickiej,
Lignozy i Michalskiego. Niechlubny
rekord padł na ulicy Niepodległości,
gdzie w biały dzień kierowca rozpędził się do 129 km na godzinę, przekraczając tym samym dopuszczalną
prędkość o ponad 70 km.

Wystawka
na okrągło



worki z odpadami niesegregowanymi, a także inne „niespodzianki”,
jak chociażby stara kanapa.
- Mam wrażenie, że śmieci są
zwożone zewsząd – mówi prezes.
– Na pewno nie wszystkie pochodzą od naszych działkowiczów. Ale
kto tego upilnuje? Mieliśmy do tej
pory dwie lub trzy ponadplanowe
wywózki śmieci, za które trzeba
było dodatkowo zapłacić. Jeśli tak

który wymierza karę grzywny (do
5 tys. zł) albo udzieli nagany.
Mandatów byłoby znacznie
więcej, gdyby nie to, że fotoradar
„pracuje” raptem około 15 godzin
tygodniowo. Wyobraźmy sobie,
co by było, gdyby przejeżdżał codziennie po osiem godzin.
MiNa

Kary grożące za przekroczenie prędkości
Do 10 km
11-20 km
21-30 km
31-40 km
41-60 km
51 i więcej km

– do 50 zł i 1 pkt karny
– od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
– od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
– od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
– od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
– od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych

ogłoszenie

INFORMACJA
Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie informuje,
że na stronie internetowej BIP (www.knurow.bip.info.pl) oraz
na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych,
ukazało się ogłoszenie o:
•

Knurów
Dlaczego przed
ogródkami
działkowymi
w pobliżu cmentarza
bywa, że worki ze
śmieciami stoją całymi
dniami
i nocami?

naborze na stanowiska urzędnicze
o kierownik zespołu projektu,
o asystenta kierownika projektu
o specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji,
o księgowego,
o informatyka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie Aleja Lipowa 12a
tel. 32 235 27 03 i na tablicy ogłoszeń MZJOś.
nekrologi

dalej pójdzie, będziemy obciążać
działkowiczów dodatkowymi kosztami. Na przyszły rok trzeba będzie
wymyślić inny sposób wystawiania
śmieci do wywózki.
Worki z odpadami zalegające
przed bramą ROD im. Dzierżona
przez kilka ostatnich dni zostały
wywiezione w ubiegłym tygodniu,
za dodatkową opłatą.
MiNa

Serdeczne podziękowania
wszystkim Bliskim, Rodzinie,
Przyjaciołom, Znajomym i Współpracownikom
za okazaną pomoc, wsparcie
oraz udział w uroczystościach
pogrzebowych

Ś. P. RYSZARDA ŻABIK
składa
Żona z Rodziną

Pani Jolancie Piekara
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Działkowcy pieczołowicie dbają o czystość w ogródkach
- polepszyć trzeba jedynie organizację wywozu zebranych
odpadów

Foto: Mirella Napolska

Na problem worków ze śmieciami stojących przy wejściu do ogródków działkowych im. Ks. Dzierżona
zwróciła nam uwagę Czytelniczka.
Knurowianka nie jest działkowiczką,
za to często przechodzi tamtędy na
pobliski cmentarz. Kobietę irytuje
mijana sterta wielkich worków, których stopniowo przybywa.
Józef Wasik, prezes Rodzinnych
Og rodów Działkow ych im. Ks.
Dzierżona, przyznaje, że kwestia
śmieci jest kłopotliwa. – Ogrody
działkowe są zobowiązane do wywozu śmieci, toteż wiosną tego roku
zawarliśmy stosowną umowę z firmą
Komart – wyjaśnia. – Zakupiliśmy w
Komarcie worki na śmieci segregowane: szkło, plastik i odpadki organiczne. Każdy działkowiec otrzymał
komplet worków, po trzy na każdy
miesiąc. Wywóz odbywa się raz w
miesiącu, a harmonogram z terminami jest wywieszony w gablocie.
Ty mczasem oka zało się, że
worki ze śmieciami są wystawiane
nie tylko w dniu wywozu śmieci czy
poprzedzającym, ale także w dniach
zupełnie odległych od planowanych
terminów wywózki. Mało tego, obok
śmieci segregowanych pojawiają się

Najczęściej notowani byli ci,
którzy przekraczali limit prędkości o 31-40 km na godzinę.
– W niektórych przypadkach
pewną rolę odegrały zdarzenia losowe, ale z reguły jest tak, że ludzie
po prostu lekceważą sobie przepisy
– przyznaje komendant Daroń.
– Mandatu można nie przyjąć.
Wówczas sprawę rozstrzyga sąd,

SYNA
składa
Marcin Reginek
wraz z personelem
Gabinetów Stomatologicznych
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Wysprzątali
stajnię Augiasza
Knurów.
Knurów.Uciążliwy
Uciążliwysąsiad
sąsiadprzy
przyul.
ul.Kazimierza
KazimierzaWielkiego
Wielkiego5A
5A

Kiedy pracownicy Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i
Administracji weszli do mieszkania jednego z lokatorów, uderzył ich
nieznośny fetor. – To pierwszy taki przypadek
w naszych zasobach, mam nadzieję, że ostatni – kręci głową
z dezaprobatą inspektor Iwona Szymoszek

reklama

Śmierdząca sprawa

- Zarządziliśmy wizję lokalną.
Lokator nie odbierał korespondencji, więc poinformowaliśmy go o
wizji naklejając na drzwi ogłoszenie, które też notorycznie zrywał.
Jedna z sąsiadek za każdym razem
ponownie przyklejała nowe, aż do
dnia wizji – opowiada inspektor z
MZGLiA Iwona Szymoszek.
Po raz pierwszy do mieszkania
udało się wejść w marcu i już wtedy wszystkich uderzył nieznośny
fetor i ogromny bałagan, w jakim
mieszkał mężczyzna. Wcześniej,
z powodu niepłacenia rachunków
odcięto mu prąd, wodę i gaz.
- Zastaliśmy go z kolegą. To,
co zobaczyliśmy, przerosło nasze
przypuszczenia: zapchana muszla klozetowa, niedrożny odpływ
z wanny, mnóst wo śmieci i ten
zapach – wspomina Iwona Szymoszek.
Zapadła decyzja o dezodoryzacji
(usuwaniu nieprzyjemnego zapachu)
i dezynfekcji (odkażeniu) mieszkania, a mężczyzna zobowiązał się do
prawidłowego jego użytkowania.
Od kilku miesięcy za nic nie
płacił. Wcześniej robiła to za niego siostra z Rybnika. 1 czerwca
M ZGLi A z t y t u ł u d ł u got r wałej zwłoki w płaceniu czynszu i
reg ulowaniu in nych należ ności
wy powiedziało mężczyźnie najem lokalu. Miał miesiąc na jego
opróżnienie i przekazanie w zasoby
MZGLiA. Niestety tego nie zrobił,
a sprawa trafiła do sądu.
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Nie chce pomocy

Lokator coraz bardziej zaczął
dawać się we znaki wspólnocie
mieszkaniowej. We wrześniu odmówił wymiany w mieszkaniu pionu
k a nali zacy jnego. Do M ZGLi A
wpłynęło kolejne pismo od mieszkańców zaniepokojonych przykrą
wonią dostającą się do ich mieszkań.
Scenariusz informowania uciążliwego sąsiada o wizji lokalnej wyglądał identycznie jak za pierwszym
razem. 12 listopada inspektorzy
MZGLiA w asyście Straży Miejskiej
zapukali do drzwi mężczyzny.
- Siedział w koszmarnych warunkach. Wszędzie walały się śmieci...
Powiadomiliśmy o sprawie knurowski
MOPS. Pracownice przeprowadziły z
nim wywiad i zaproponowały pomoc.
Za opłatą przychodziłaby do mieszkania siostra PCK i sprzątałaby, mógłby
się żywić w Dziennym Domu Pomocy
Społecznej. Odmówił. Kiedy zaproponowano mu, żeby zgłosił się do
MOPS-u, powiedział, że się zastanowi
– opowiada inspektor Szymoszek.
Ponownie zarządzono dezynfekcję i dezodoryzację mieszkania.
W trosce o zdrowie mężczyzny,
z aprop onowa no mu s p ę d z e n ie
najbliższych 12 godzin poza domem. Wybrał metę u kolegi w
bloku przy ul. Jedności Narodowej.
13 listopada miał zgłosić się do
MZGLiA po klucze.

W kolejce po lokal

Z początku Komart nie chciał
uprzątnąć całego bałaganu. Odór

Foto: arch. MZGLiA

„Jak dobrze mieć sąsiada, on
wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada, a zimą ci pomoże przy węglu
i przy koksie i sama nie wiesz, kiedy
ułoży wam rok się” – śpiewały lata
temu Alibabki. Dla mieszkańców
bloku przy ul. Kazimierza Wielkiego
5A jeden z sąsiadów to prawdziwe
utrapienie, które trwa od marca.
Zaczęło się od zalania jednego z
mieszkań na trzecim piętrze (kawalerka z niewygodnym lokatorem znajduje się na czwartym piętrze). Sprawę
zgłoszono do MZGLiA, podobnie jak
fakt nieprzyjemnej woni, która dostaje się do mieszkań znajdujących się na
niższych kondygnacjach.

- Jak można
własne mieszkanie
doprowadzić
do takiego
koszmarnego
stanu...
- zastanawiali się
pracownicy MZGLiA
w mieszkaniu był tak du ż y, że
robot n icy w y m ien iający piony
kanalizacyjne odmówili wejścia do
mieszkania.
– Udało się to wszystko uprzątnąć, jednak smród nadal utrzymywał się w mieszkaniu. Wymieniliśmy
zamek w drzwiach i zaplombowaliśmy mieszkanie. Lokator nie zgłosił
się do tej pory do nas po klucze,
nie odwiedził też MOPS-u – dodaje
inspektor.
Mężczyzna wprowadził się do
bloku przy ul. Kazimierza Wielkiego w 1992 roku. Jak udało nam się
dowiedzieć, wcześniej dał się we
znaki sąsiadom za sprawą swoich
problemów z alkoholem. Kilkakrotnie odwiedzała go w mieszkaniu
policja. MZGLiA poprosił nawet o
policyjny nadzór nad mieszkaniem.

Po alkoholu sąsiad stawał się wulgarny i agresywny, nieraz puszki
po piwie wylatywały przez okno
z ostatniego piętra. Co ciekawe, w
trakcie dwóch wizji nie starał się
tłumaczyć z całego bałaganu.
Wyrok sądu w sprawie eksmisji
jeszcze nie zapadł. Mężczyzna ma
prawo zajmować mieszkanie do
momentu otrzymania zasądzonego
lokalu socjalnego lub mieszkania
tymczasowego. Z kolei na te jest
w Knurowie dość długa kolejka
potrzebujących.
– Będziemy się starać przyspieszyć egzekucję zasądzonego
wyroku, a wcześniej sugerować
lokatorowi, aby dobrowolnie zdał
nam to mieszkanie – mówi inspektor Szymoszek.
Paweł Gradek



rozmaitości
Knurów. 21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

Foto: Krzysztof Gołuch

Są wykształceni, otwarci na ludzi, ich niepełnosprawność
i krzywdę. Oprócz niesienia pomocy drugiemu człowiekowi
mają wiele indywidualnych cech, które pozwalają czynić
ich pracę wyjątkową. To właśnie dlatego w Ośrodku Matka
Boża Uzdrowienie Chorych pracują plastycy, informatycy
czy stolarz...

Pracownicy socjalni starają się dobrze wsłuchiwać
w oczekiwania swoich podopiecznych

21 listopada to święto tych, którzy swoje życie zawodowe związali
z pomocą innym. Takich osób w
Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie
Chorych w Knurowie jest 63. Pracują z uczestnikami Warsztatów
Terapii Zajęciowej, mieszkańcami
Domu Pomocy Społecznej, Domu
Seniora, bezdomnymi z noclegowni
i podopiecznymi Środowiskowego
Domu Samopomocy – łącznie jest
to 207 osób.
– Pracownicy socjalni oprócz
wymogów formalnych muszą przede
wszystkim być ludźmi otwartymi, potrafić słuchać, spełniać oczekiwania
naszych podopiecznych – charakteryzuje dyrektor knurowskiej Caritas
Aleksander Szendzielorz.
To ciężka, żmudna i czasem niewdzięczna praca. Codziennie trzeba
być zaangażowanym, wykazywać
się dużą empatią wobec podopiecz-

Foto: Krzysztof Gołuch

Specjaliści od radości podopiecznych

Pensjonariusze potrafią cieszyć się nawet drobnymi
przyjemnościami. Dla instruktorów to największa radość
nych.
– Nie zawsze to, co się tym ludziom daje jest odwzajemniane. Dość
często problemy z pracy są przenoszone do domu, co nie jest dobre.
Pracownicy socjalni narażeni są na
wypalenie zawodowe, stąd szkolenia,
rozmowy z psychologiem – mówi zastępca dyrektora Krzysztof Gołuch.
Oprócz wad są i zalety, a z małymi szczęściami pracownicy obcują
niemalże na co dzień. – Każdy postęp
naszych podopiecznych, czy to w
rehabilitacji, czy w innych dziedzi-

Knurów. Obradowała Rada Miasta

Mądra głowa skarbem Knurowa

było jednogłośne.
Aprobatę radnych znalazła też
propozycja przystąpienia do wykonania projektu pt. „Zaplecze aktywnej
turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu
Centralnego”. Celem wspólnego
proc.). Miasto zakłada, że z propo- przedsięwzięcia ośmiu okolicznych
zycji skorzystałoby nawet 1100 osób. gmin i starostwa jest wybudowanie,
Realizatorem projektu będzie Miej- zmodernizowanie i oznakowanie sieci
ski Zespół Jednostek Oświatowych tras rowerowych na terenie powiatu
(MZJO). Zajęcia przewidziano we gliwickiego. Całkowity koszt szacowszystkich miejskich podstawówkach wany jest na 4,7 mln zł. Dofinansoi gimnazjach - od początku 2010 roku wanie unijne mogłoby sięgnąć 4 mln
do lipca 2011 roku.
zł, czyli 85 proc. Na pozostałą część
Równie obiecująco wygląda spra- pieniądze wyłożą uczestnicy projektu.
wa drugiego projektu „pilotowanego” Przyjmując uchwałę miasto zabezprzez MZJO pod nazwą „Na kryzys pieczyło w swoim przyszłorocznym
światowy - SZOK zawodowy”. Jego budżecie na ten cel 41 tys. zł.
zamierzeniem jest „wdrożenie proMiasto zdecydowało się - wyragramu systemowego poradnictwa i żając wolę przegłosowaniem uchwadoradztwa edukacyjno-zawodowego ły - przystąpić do realizacji projektu
w systemie oświapod nazwą „PIAPty Knurowa celem Opłata za posiadanie psów pozosta- y dla mieszkańców
ułatwienia uczniom je na dotychczasowym (od 2008 r.) Ziemi Gliwickiej”.
gimnazjów wybo- poziomie - 50 zł/rok.
Jego celem jest ułaru kolejnego etapu
twienie mieszkańkształcenia i zawodu”. W tym przy- com powiatu dostępu do internetu.
padku pomoc mogłaby dotrzeć do Odbywać by się to miało poprzez
960 gimnazjalistów w 2010 roku. uruchomienie sieci publicznych,
Wartość projektu oszacowano na bezpłatnych punktów, w których
186.355 zł. Poziom dofinansowania możliwa byłaby łączność z wirw ramach PO Kapitał Ludzki 2007- tualną siecią. Realizacja projektu
2013, o które stara się miasto, mógłby planowana jest w przyszłym roku.
sięgnąć 100 proc. Także i ten projekt W Knurowie punkty dostępu do
został wysoko oceniony pod względem sieci znajdowałyby się w Urzędzie
merytorycznym i otrzymał rekomen- Miasta przy ul. Ogana, w ratuszu,
dację do dofinansowania. Jednym w hali MOSiR-u przy ul. Sztygarskiej,
warunków podpisania umowy jest siedzibie MOPS przy ul. Koziełka,
podjęcie przez Radę Miasta uchwały Kinie Scenie Kult urze przy ul.
zatwierdzającej projekt. Oczywiście i Niepodległości i w szpitalu. Trwa
w tym przypadku knurowscy rajcy nie przygotowanie dokumentacji promieli żadnych wątpliwości - poparcie jektowej. Powiat i partnerzy projektu

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, miasto pozyska
z europejskich funduszy prawie 900 tys. zł na realizację dwóch
projektów. Skorzysta z nich ponad dwa tysiące uczniów. „Zielone
światło” dla zamierzeń miejskiej oświaty dali knurowscy radni
Sesja odbyła się w środę. Obradowano w ratuszu. W harmonogramie
znalazło się kilkanaście uchwał.

Droższy transport, nowy wóz
dla strażaków

Mocą uchwały przyjęto nowe
stawki podatku od środków transportowych na 2010 rok. O około 3 proc.
zostały podwyższone stawki dla
samochodów ciężarowych. Obniżono
stawkę dla ciągników siodłowych
i balastowych (ale wyłącznie tych
„o dopuszczalnej masie całkowitej
równej/wyższej niż 36 t do poniżej
40 t o innym systemie zawieszenia
osi jezdnych i 3 osiach”). Zwolnione
zostały z podatku autobusy „wykorzystywane dla potrzeb kultury
fizycznej, sportu i turystyki, kultury,
oświaty i wychowania, opieki społecznej - nie przeznaczone na działalność gospodarczą”. Pozostałe stawki
zostały utrzymane na poziomie z
2009 r. Pełna informacja o wszystkich stawkach będzie opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta w Knurowie oraz na
tablicach ogłoszeń.
Radni zgodzili się udzielić pomocy finansowej samorządowi Gliwic.
Chodzi o 80 tys. zł. Pieniądze te, w
formie dotacji, zostaną przeznaczone na zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego służącego
do likwidacji pożarów i skażeń



środowiskowych. W formalnych zapisach mowa o Gliwicach, natomiast
realną korzyść odczują mieszkańcy
Knurowa. Nowy wóz trafi bowiem
do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Niewykluczone, że dzięki temu
pojawi się możliwość przesunięcia
któregoś z bardziej wysłużonych
pojazdów do jednej z okolicznych
jednostek OSP.

Oświata sięga do unijnego
skarbca

Radni jednogłośnie zatwierdzili
do realizacji projekt pod nazwą „Mądra głowa skarbem Knurowa”. Mowa
o przedsięwzięciu, którego celem jest
zorganizowanie dodatkowych zajęć
edukacyjno-wyrównawczych i pedagogiczno-psychologicznych (np. logopedycznych i socjoterapeutycznych)
służących zmniejszaniu różnic w
osiągnięciach edukacyjnych uczniów
w nauce. W marcu Knurów wystąpił
do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu ze środków
państwa i Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013. W postępowaniu konkursowym
projekt otrzymał wysoką ocenę merytoryczną. Został zarekomendowany
zarządowi województwa śląskiego
do dofinansowania. Jego całkowita
wartość równa jest dokładnie 672.645
zł (poziom dofinansowania: 100

nach to dla nas ogromna radość.
Odpłacają nam za to swoją wdzięcznością, wylewnymi gestami – śmieje
się Gołuch.
Dzień pracownika socjalnego w
Caritasie rozpoczęła msza święta.
Później w kameralnej atmosferze,
przy kawie i ciastku przyszła pora
na życzenia. Dyrekcja ośrodka życzy
sobie i współpracownikom przede
wszystkim satysfakcji z pracy, żeby
działania pracowników socjalnych
przynosiły korzyści podopiecznym.
Paweł Gradek

będą ubiegać się o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Całkowity
koszt ma wynieść prawie 1,5 mln zł.
Dofinansowanie sięgnęłoby 85 proc.
tej kwoty, natomiast reszta pochodziłaby z budżetów gmin - uczestników
przedsięwzięcia. Decyzją Rady Miasta gmina zabezpieczyła na ten cel 16
tys. zł w przyszłorocznym budżecie.

Spór o kasę

Rada poparła stanowisko Stowarzyszenia Gmin Górniczych, kierowane do premiera, w sprawie projektu
ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Stowarzyszenie krytycznie odnosi
się do proponowanych przepisów.
Wyłączają one obciążenie - ze strony
kopalń na rzecz gmin - podatkiem od
nieruchomości infrastruktury znajdującej się w podziemnych wyrobiskach
górniczych. Zdaniem samorządowców gra idzie o około 100 mln zł rocznie, które po przyjęciu nowej ustawy
nie trafią do budżetów gmin.
W interpelacjach radni poruszyli prawie 30 spraw. Znaczna część
dotyczyła stanu dróg w mieście. I
nie chodziło wyłącznie o jakość nawierzchni. Zwracano uwagę m.in. na
zatkane kratki ściekowe, zniszczone
progi zwalniające (al. Piastów, ul.
Krótka, Powstańców Śl., Pocztowa i
Chrobrego), niebezpieczne zalewiska
(zwłaszcza na ul. Lignozy przy moście
i na ul. Zwycięstwa - na wysokości
przystanku obok stadionu), błoto „gubione” przez ciężarówki, zdemolowane
barierki i niedostateczne oświetlenie
(skrzyżowanie przy szkolnej „Dwójce”). Wnioskowano o ograniczenie
prędkości na ul. 1 Maja (w rejonie
cmentarza), oznakowanie przejścia
dla pieszych (skrzyżowanie ulic Wilsona, Kochanowskiego i Sokoła) i
zdecydowane przeciwdziałanie piratom drogowym (więcej videokontroli
prędkości jazdy).
/b/
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aktualności
Knurów. Finansowa pomoc knurowian wesprze dzieci z Kamerunu
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Bóg zapłać
za hojność

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy Mieszkańców, iż od 1 stycznia 2010 roku
ulegają likwidacji Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie do:
▪ zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne;
▪ kosztów usuwania azbestu z terenu Miasta Knurów;
będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów do dnia 7 grudnia 2009 r.
Zainteresowani otrzymaniem dofinansowania powinni złożyć
wnioski oraz niezbędne dokumenty w nieprzekraczalnym terminie
do 7 grudnia 2009 roku .
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania
dofinansowań jak również druki wniosków i oświadczeń są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta www.knurow.bip.
info.pl w zakładce menu podmiotowe-wydziały-wydział GKRiOŚprocedury oraz w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu przy ul.
Ogana 5.

- To dla naszego dzieła misyjnego wielki zastrzyk
finansowy – nie kryje radości siostra Edyta
z Centrum Misyjnego Sióstr Pallotynek. Mowa
o przeszło 8 tys. zł zebranych w parafii pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy
o wizycie w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 misjonarki z Kamerunu,
siostry Edyty. Opowiadała dzieciom
o życiu ich rówieśników na odległym
kontynencie i zachęcała do wspierania misyjnego dzieła. – 36 euro
pozwala na roczne kształcenie, dożywianie i leczenie jednego dziecka. To
niewiele, a dla nich ogromna pomoc
– opowiadała siostra o „Adopcji serc
na odległość”.
Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Andrzeja Wieczorka siostra

miała okazję zaapelować o pomoc i
do starszych knurowian. Ich reakcja
i szczodrość przerosła najśmielsze
oczekiwania.
– Po mszach świętych udało się
zebrać około 8,5 tys. zł. Miałam okazję zamienić kilka zdań z ludźmi, którzy mają siostrzenicę w Kamerunie,
a także z rodziną, która przekazuje
pieniądze w ramach „Adopcji serc
na odległość”. Cel jest naprawdę
szczytny, bo chodzi o dożywianie
dzieci – zapewnia siostra Edyta.
Por uszona biedą w Kamer u-

Wszyscy, którzy chcą włączyć się w pomoc dzieciom w Kamerunie, podajemy
numer konta, na który można wpłacać pieniądze:
56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Centrum Misyjne Sióstr Pallotynek, ul. Wojciechowskiego 12 02-495 Warszawa.
Tytułem: dar na kształcenie i dożywianie dzieci w misji NKOL-AVOLO w Kamerunie (s. Edyta).

nie opowiedziała k nurowianom
o dzieciach, które przychodzą do
przedszkola prowadzonego przez
siostry z posiłkiem z wczorajszej
kolacji. – Przynoszą to w pudełkach
po margarynie i jedzą na śniadanie.
Wiele z nich nie ma nic do zjedzenia,
dlatego przepychają się między sobą.
Dzięki pomocy finansowej jesteśmy
w stanie zapewnić im posiłek: kubek
ciepłego mleka, pataty, maniok w
sosie z orzeszków ziemnych.
To już druga wizyta siostry Edyty w Knurowie. Jak mówi, przyjechała na zaproszenie swoich przyjaciół,
Piotra i Aleksandry Barchańskich.
– To dzięki nim i gościnności proboszcza Wieczorka knurowianie
mogli wspomóc nasze dzieło – dodaje
siostra.
Paweł Gradek

Wystawa fotograficzna w Sztukaterii

Odkryte piękno miasta
Sztukateria wypełniła się fotografiami ukazującymi
Knurów z tej znanej, a także rzadziej dostrzeganej
strony. To efekt otwartej wystawy zdjęć
uczestników konkursu „Odkryj Piękno Knurowa”

Ławka

Zwycięzcom gratulował prezydent Adam Rams

W czwartkowy wieczór w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria
otwarta została wystawa podsumowująca konkurs.
Prezydent miasta Adam Rams,
honorowy patron konkursu, wręczył
nagrody i wyróżnienia wszystkim
jego uczestnikom. Zwycięzcą konkursu został Mariusz Truchlewski.
Jego zdjęcie „Ławka” najbardziej
spodobało się jurorom.
W Sztukaterii wyeksponowano
wszystkie konkursowe zdjęcia. Jak
zapewnił prezydent Rams, wybrane
fotki przysłużą się promocji miasta.
Najlepsze trafią na miejski kalendarz na 2010 rok.
Wystawę można oglądać w
Sztukaterii w godzinach otwarcia
klubu. Wstęp bezpłatny.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski
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aktualności
Szmaragdowe Pary

Diamentowi Jubilaci

Knurów. Złote Gody
Pary obchodzące Złote Gody

Trwalsi niż złoto
Dla młodego pokolenia mogą być wzorem małżeńskiej
wytrwałości – ponad trzydzieści par świętowało w ubiegły
czwartek Złote, Szmaragdowe i Diamentowe Gody
W czasach, kiedy zawiera się coraz mniej małżeństw,
zaś liczba rozwodów rośnie, te pary, które przeżyły wspólnie co najmniej pół wieku małżeństwa, muszą budzić
szacunek i podziw. A w Knurowie takich par nie brakuje
– w zeszły czwartek prawie trzydzieści małżeństw świętowało wspólnie swoje jubileusze. Miejska uroczystość
Złotych Godów odbyła się, jak zwykle, w sali „Protosa”
przy ulicy Szpitalnej. Zaproszono na nią 15 par obchodzących w tym roku 50-lecie małżeństwa, czyli Złote Gody, 9
małżeństw „szmaragdowych” – z 55-letnim stażem - oraz
aż 8 par świętujących Diamentowy Jubileusz, czyli 60 lat
wspólnego życia. Złoci Jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazali je długowiecznym
parom prezydent Knurowa Adam Rams i przewodniczący
Rady Miasta Kazimierz Kachel. Uroczystość prowadziła
Barbara Bismor, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
– Swoją przyszłość możemy budować na związkach
rodzinnych, których państwo jesteście dobrym przykładem – mówił prezydent Rams, gratulując pięknych
jubileuszy i życząc następnych wspólnych lat w zdrowiu
i radości.
- Jesteście cząstką Knurowa, która zostawi na pewno
wiele śladów – zapewniał przewodniczący Kachel.
Z gratulacjami przybyli też przedstawiciele zakładów
pracy, z którymi byli związani jubilaci. Po życzeniach
i gratulacjach przyszedł czas na wspólne świętowanie
przy stole.
Tekst i foto: Mirella Napolska

reklama

Złote Gody obchodzili:

Marta i Czesław Budniokowie, Hildegarda i Leonard Grodoniowie,
Regina i Ignacy Kaźmierczakowie,
Marianna i Edmund Książkowie,
Erna i Eugeniusz Kusiowie, Sabina i
Zygmunt Labochowie, Gizela i Jerzy
Malikowie, Jadwiga i Lothar Mojowie,
Łucja i Maksymilian Morcińcowie,
Irena i Henryk Nowakowie, Maria
i Gerard Paduchowie, Magdalena
i Henryk Szafarczykowie, Sonia i
Helmut Sobocikowie, Irena i Walter
Szymalowie, Łucja i Paweł Szymoszkowie

Szmaragdowe Gody
świętowali:

Wanda i Marian Błachowie, Irena i
Henryk Dumscy, Helena i Gotfryd
Gillnerowie, Janina i Leon Klimasowie, Róża i Zygmunt Mirotowie,
Ruta i Zygfryd Siudakowie, Wanda
i Eugeniusz Skowronowie, Irena i
Henryk Tąpałowie, Gabriela i Kazimierz Żukowscy

Diamentowe Pary:

Elżbieta i Józef Danielowscy, Helena i Wiktor Jachimczykowie, Zofia
i Franciszek Kaczmarek, Jadwiga i
Wacław Latosowie, Edeltruda i Jan
Mazurkowie, Anna i Antoni Nosiadkowie, Jadwiga i Jan Tekieniowie,
Krystyna i Tadeusz Pawłowscy

serdeczności

Dla Jakuba!

26 listopada obchodzi urodziny wnuk Jakub
i z tej okazji składamy Ci z serca płynące życzenia
pomyślności, mocy radości, stu lat
i spełnienia wszelkich marzeń w dorosłym życiu.
Życzą

Babcia, Dziadek i Wujek Mirek

Spektakl dla dzieci

Bałwany chcą odmiany
Zabawna opowieść dla
dzieci od 3 do 10 lat
o trzech bałwankach
nie mogących znieść...
zimna i mrozu.
6 g r ud nia 2009 r.,
godz. 10
Bilety - 15 zł
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rozmaitości
Knurów. Czytelnicy pozytywnie zareagowali na naszą publikację

Knurów

Projekty z „Dwójki”
wyróżnione

Rozkręca się nakrętkowa akcja
pomocy dla Tymka
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy
o akcji pomocy Tymkowi, ośmioletniemu chłopcu chorującemu na
mukowiscydozę. Pomoc polega na
zbieraniu plastikowych nakrętek od
butelek czy innych pojemników i
dostarczaniu ich do placówek SKOK
Kopernik.
Po naszej publikacji otrzymaliśmy głosy od naszych czytelników,
którzy postanowili włączyć się do
akcji. Urszula Hajok z Żernicy zebrała jeden duży karton i kilka reklamówek pożytecznych nakrętek.
– Wiosną tego roku „Superexpress” prowadził akcję zbierania
nakrętek dla Sebastiana spod Łodzi
– opowiada czytelniczka. – Włączyłam się w to, namówiłam rodzinę,
sąsiadów – odtąd wszyscy przynoszą
do mnie nakrętki. Grosz do gorsza
– i można komuś pomóc. Nadal będę
je zbierać.
SKOK Kopernik prowadzący
akcję we wszystkich swoich placówkach, zebrał do tej pory już około 9

ton nakrętek (to równowartość 2700
zł). OHP z Rybnika, pomysłodawca
akcji – 15 ton (czyli 4500 zł). Akcja
trwa nadal, nie ma wyznaczonej daty
jej zakończenia.
- Musimy pomóc temu chłopcu. I
pomożemy - zapewnia Izydor Golec.
Knurowski radny mocno się zaangażował w rozpropagowanie akcji.
Jednego dnia powielił i rozwiesił
kilkadziesiąt plakatów informujących o niej.
Chętni do pomocy Tymkowi
mogą przynosić nakrętki do knurowskiego oddziału SKOK Kopernik,
mieszczącego się przy ul. Kazimierza Wielkiego 20, w godz.9-17.
– Tygodniowo udaje nam się zebrać po kilka dużych worków nakrętek dla Tymka – informuje Jadwiga
Markiewicz z knurowskiego SKOK
Kopernik. – Rekordowa ilość w ciągu
tygodnia to 140 kilogramów, czyli
około 9 worków. Do akcji włączają
się szkoły, przedszkola, nasi klienci,
przychodzą także indywidualne oso-

by, które nie korzystają z naszych
usług, ale chcą pomóc chłopcu.
Mukowiscydoza atakuje różne
narządy i układy. Sama choroba
jest nieuleczalna, ale dzięki rekonwalescencji Tymek będzie mógł
żyć dłużej. Leczenie jest drogie
– od kilkuset do 2,5 tysiąca złotych
miesięcznie – dlatego chłopiec i jego
mama liczą na ludzką pomoc. Każdą
tonę zebranych nakrętek (to około
500 tysięcy sztuk) można w punkcie
skupu surowców wtórnych wymienić na 300 zł. W ten sposób pomoc
chłopcu łączy się z proekologiczną
postawą. Zbierając nakrętki należy
zwrócić uwagę, aby nie miały one
elementów metalowych ani papierowych uszczelek pod spodem.
Akcji patronują: SKOK Kopernik, Pomarańczowy SKOK, TV
Silesia, Radio Piekary, OHP.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

Najwięcej prac na konkurs dotyczący projektu nowego
logo Dni Muzyki Chóralnej nadesłali uczniowie MSP nr 2

Trwa akcja pomocy dla chłopca chorego na
mukowiscydozę. Każdy może się do niej włączyć,
zbierając plastikowe nakrętki

Tegorocznym, XV Dniom Muzyki
Chóralnej towarzyszyło nowe logo,
wyłonione w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Calvi Cantores i knurowskie Centrum Kultury.
Autorem logo i zwycięzcą konkursu
jest Marek Powiecka, który odebrał nagrodę podczas Dni Muzyki Chóralnej.
Zwycięskie logo było bezkonkurencyjne, natomiast organizatorzy wyróżnili także uczniów Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2. Właśnie dzieci z
„Dwójki”, pod opieką Barbary Michalskiej, nauczyciela plastyki, nadesłały
najwięcej prac. W ubiegły piątek za
swoje zaangażowanie każde z nich

otrzymało od organizatorów zestawy
upominków. – Postanowiliśmy w ten
sposób podziękować dzieciom za to, że
miały chęć uczestniczyć w konkursie i
za ich pomysłowość – tłumaczy Jerzy
Kosowski, dyrektor Centrum Kultury
w Knurowie.
- Sam konkurs był jednocześnie
świetną promocją Dni Muzyki Chóralnej – mówi o pomyśle Adam Bazylewicz, prezes Calvi Cantores. – Dzieci
biorące w nim udział zachęciły rodziców do wspólnego wyjścia na koncerty.
Poza tym poprzednie, „wysłużone”
logo miało już swoje lata, warto było
zastąpić je nowym – dodaje prezes.
MiNa

Foto: Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

Krzysztof Kaczmarczyk z Knurowa

Mateusz Sawoch z Żernicy

Antonina Jasek z Czerwionki

ur. 16.11.2009 r., 4580 g, 58 cm

ur. 16.11.2009 r., 2860 g, 50 cm

ur. 17.11.2009 r., 4095 g, 57 cm

Bartosz Makowicz z Wilczy

Hanna Rusin z Żernicy

Maja Pluta z Knurowa

ur. 18.11.2009 r., 3370 g, 54 cm

Laura Wojtyczka z Knurowa

ur. 20.11.2009 r., 3750 g, 57 cm

10

ur. 18.11.2009 r., 3260 g, 54 cm

Zofia Michalak z Knurowa

ur. 21.11.2009 r., 3620 g, 52 cm

ur. 19.11.2009 r., 2975 g, 53 cm

Dominik Pytlos z Bytomia

ur. 21.11.2009 r., 3240 g, 55 cm

Bartek Koperwas z Czuchowa

ur. 17.11.2009 r., 3850 g, 56 cm

Lena Kijonka z Knurowa

ur. 20.11.2009 r., 4120 g, 55 cm

Xavier Weirauch z Leszczyn

ur. 21.11.2009 r., 3400 g, 54 cm

Aleksander Łeppek z Leszczyn

ur. 17.11.2009 r., 2860 g, 51 cm

Kacper Polsakiewicz
z Czerwionki-Leszczyn
ur. 20.11.2009 r., 3470 g, 55 cm

Mateusz Szymanowski z Knurowa
ur. 22.11.2009 r., 3750 g, 58 cm
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ogłoszenia
W Y W ROT K A D O 3 , 5 T – U S ŁU G I .
Tel. 515 191 401

Handel i Usługi

35-51/52/09

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 32 331 73 63, 888 400 830.

44-51/52/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

1-pokojowe Szczygłowice 95 tys. sprzedam. M3. Tel. 516 055 825

01-odw.

47/09

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

2- p o ko j o we s p r ze d a , 12 6 t y s . M - 3 .
Tel. 516 055 825

01-odw.

47/09

Czyszczenie dywanów i tapicerki Karcher.
Tel. 607 600 727

2 - p o k o j o w e w y n a j m ę M - 3 . Te l .
516 055 825

45-50/09

Ocieplanie elewacji, podbitki, poddasza,
gładzie, malowanie, panele, remonty. Tel.
32 793 60 85 po 16.00

44-47/09

47/09

3-pokojowe Wojska Polskiego II, sprzedam.
M-3. Tel. 516 055 825

47/09

3-pokojowe, os. Ks. Koziełka, 145 tys.
sprzedam M-3. Tel. 516 055 825

47/09

4 -pokojowa w rejonie Starego Knuro wa, pow. 119m 2, sprzedam AS. tel. 501
533 977

47/09

Aleja Piastów, kawalerka o pow. 34,5m2.
Sprzedam AS. tel. 501 533 977
47/09

Firma budowlana: profesjonalne kafelkowanie pod projekty, montaż kominków,
kompleksowe wykańczanie wnętrz. Tel.
600 623 218

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957

46-50/09

44-47/09

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

33-odw.

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe. Tel.
788 487 695, 32 236 58 61

47/09

Posprzątam za ciebie mieszkanie, umyję
okna. Zadzwoń, 504 905 490
47/09

INSTALACJE WOD.-KAN., remonty mieszkań. Tel. 602 525 087

Dom wolnostojący 145 m , działka 1251 m2.
Lokus, tel. 793 679 367
2

47/09

Dom Zabrze-Maciejów sprzeda M-3. Tel.
0 516 055 825

47-51/52/09

47/09

Kompleksowy remont łazienek. Tel. 32 236
63 54

Domek fiński z budynkiem pod działalność
229 m2 całość. Lokus, tel. 793 679 367

39-51/52/09

47/09

Domów do sprzedaży poszukujemy. AS. tel.
32 238 20 41 lub 501 533 977

47/09

Kompleksowy remont mieszkań i łazienek,
aranżacja wnętrz, materiał własny lub
powierzony. ul. 1 Maja 13, tel. 32 236 20
63, 666 852 100

Domy szeregowe, nowe 112m2, cena 330
tys. Sprzedam. AS. tel. 501 533 977

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

47/09

07-51/52/09

Dyskoteka w Knurowie – wynajmę. Tel.
515 182 015

46-47/09

47-51/52/09

Działka budowlana 1433 m , uzbrojona.
Lokus, tel. 793 679 367
2

47/09

Działka budowlana w Książenicach o pow.
1529 m2 – sprzedam. Tel. 603 882 134

45-47/09

Działkę budowlano - rolną w Knuro wie sprzeda ALFA. Tel. 32 331 02 33, 506
103 536
46-47/09

Kredyty do 20 000 na oświadczenie złóż wniosek przez telefon, bezwiekowo,
nieterminowe spłaty Knurów Szpitalna 2
(naprzeciwko Biedronki) 32 2350137

Działki w Stanicy 869m2 i 740m2. Sprzedam. AS. tel. 501 533 977

47/09

45-51/52/09

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Tel. 517 065 745

47-50/09

Tr a n s p o r t – k r a j , z a g r a n i c a . Te l .
600 801 320

46/09-02/10

Kawalerkę w Knurowie osiedle 1000-lecia,
blok 4-piętrowy, parter, kuchnia z oknem,
pow. ok. 28 m2, cena 85 000 zł – do uzgodnienia. Tel. 664 486 241

47/09

Knurów, ul. Batorego, 3 pokojowe. Sprzedam AS. tel. 501 533 977

47/09

45-51/52/09

Kredyty konsolidacyjne od 30 000 rata
429 zł, bez BIK pod zastaw samochodu,
Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki) 32 2350137

45-51/52/09

05–51/52/09

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

Poszukuję pokoju do wynajęcia lub taniej
kawalerki. Tel. 792 891 015

Przyszowice, dom wolnostojący. Pow.
150m2, działka 800m2. Sprzedam AS. tel.
501 533 977

Własnościowe M-3 zamienię na kawalerkę
w Knurowie. Tel. 694 022 081

46-47/09

47/09

46-47/09

Lokali handlowych do sprzedaży poszukujemy. AS. tel. 32 238 20 41 lub 501
533 977

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie,
910 m2, ogrodzoną, media, dojazd – droga
asfaltowa. Tel. 693 820 567

47/09

47-48/09

M-3 Lotników, 39 m2, 127 tys. Lokus. Tel.
793 679 367

Sprzedam działkę wraz z domem drewnianym do rozbiórki, pow. 13 arów. Zawoja,
woj. małopolskie. Cena do uzgodnienia.
Tel. 32 427 06 50

47/09

WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I
LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel. 515 191 401

47/09

Szukamy działek do sprzedaży. AS. tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

47/09

M -3 Sienkiewicza, 55 m . Lokus, tel.
793 679 367

47-51/52/09

47/09

Sprzedam dom w Ochojcu, 220 m 2 powierzchni mieszkalnej, na działce 1750 m2,
plus garaże 100 m2. Tel. 696 453 266

2

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

Szukamy domów do wynajęcia. AS. tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

Knurów, ul. Koziełka. Sprzedam 3-pokojowe. AS. tel. 501 533 977

47/09

Kredyty hipoteczne konsolidacyjne
na oświadczenie, 0% prowizji, 0 zł za
operat Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) 32 2350137

Poszukujemy mieszkań do wynajęcia. AS.
tel. 501 533 977

M-3: Pocztowa, 124 tys. Lokus, tel. 793
679 367

47/09

Mieszkanie 3-pokojowe, ul. Mieszka I, po
remoncie. Sprzedam. AS. tel. 501 533 977

47/09

Orzesze. Dom o pow. 150m 2 , działka
458m2. Sprzedam. AS. tel. 501 533 977
47/09

46-47/09

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe (37m2,
parter, 150 PLN czynszu), Knurów ul. Pocztowa. Tel. 696 075 320
46-47/09

Sprzedam mieszkanie 50 m2 w Knurowie.
Tel. 32 235 35 06, 502 148 318
Sprzedam mieszkanie M-4 w Knurowie.
Tel. 509 712 979

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

Poszukujemy mieszkań do sprzedaży. AS.
tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

Sprzedam mieszkanie w Knurowie 3-pokojowe, 52,11 m2. Tel. 609 361 069
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47/09

47/09

Turystyka

EDUKACJA
Kurs prawa jazdy MSP nr 9 w Knurowie.
Tel. 0 669 696 161

42-51/52/09

Szukam korepetytora do matury z historii
sztuki z okolic Knurowa. Tel. 609 932 263
47-48/09

46-47/09

Poszukujemy lokali handlowych do wynajęcia. AS. tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

01–odw.

46-49/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

47/09

Sprzedam kawalerkę, pokój z wnęką ,
przedpokój, kuchnia i łazienka, I piętro.
Knurów, Krasickiego. 90 tys. do negocjacji.
Tel. 32 236 90 66

33-odw.

47/09

47/09

47-50/09

47-48/09

więcej ogłoszeń na str. 12

11

rozmaitości

35-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Sprzedam
Drewno kominkowe. Tel. 603 198 006

47-51/52/09

Sprzedam suknię ślubną wzrost 170, rozmiar 40, ecrue. Tel. 792 891 015
46-47/09

SZUKAM PRACY
Podejmę się opieki nad dzieckiem (z
doświadczeniem) lub starszą osobą. Tel.
668 966 707

43-47/09

DAM PRACĘ
Kelnerki przyjmiemy. Tel. 0 660 420 077

42-47/09

Osobę uczącą się (zaocznie) w charakterze
kelner zatrudni pizzeria. Tel. 602 262 385

47-48/09

Pub-Restauracja 777 zatrudni kelnerów/
kelnerki, osobę do wywozu pizzy. Tel.
32 236 43 58, 0 603 941 135 lub w lokalu

42-47/09

zwierzęta
Oddam w dobre ręce psa rasy wilczur (bez
rodowodu) wiek 18-miesięcy, bardzo spokojny, szczepiony. Tel. 506 709 496
47-48

Kino
Scena
Kultura

Już 17 lat Klub Abstynentów „Siódemka” stawia za
wzorzec życie w trzeźwości. Przez te lata bywało raz
lepiej, raz gorzej. Klubowi groziła nawet likwidacja...
To już niemal tradycja, że każdy kolejny rok działalności Klub Abstynentów „Siódemka” świętuje w gronie
najbliższych i przyjaciół. I tym razem
nie mogło zabraknąć rodzin klubowiczów, zaproszonych gości, wśród których znaleźli się też przedstawiciele
władz miasta – prezydent Adam Rams
i jego zastępca Piotr Surówka. Na ich
ręce Krystyna Lewicka z zarządu
i prezes „Siódemki” Jan Tomczyk
złożyli wyrazy podziękowania za
wspieranie statutowych działań Klubu
i okazywane zaufanie.
Rocznica stała się okazją do
uhonorowania okolicznościowymi
statuetkami wszystkich tych, którzy
przyczynili się do powstania i rozwoju Klubu: Elżbieta Gumienny, Apolonia Dubiel, Danuta Matysek, Helmut
Misiak, Mieczysław Niedźwiecki,
Marek Pchełka, Zbigniew Szczodry.
Niestety, nie wszyscy wyróżnieni
mogli osobiście odebrać statuetki.

Około 100 osób świętowało 17.
rocznicę „Siódemki”. Klubowiczów
odwiedzili przyjaciele z Gliwic,
Zabrza, Rybnika, Miasteczka Śląskiego, Katowic i Łodzi.
W programie artystycznym znakomity popis wierszoklectwa dali
Werka i Waldek. Bez kropli alkoholu,
w znakomitych humorach klubowicze spędzili resztę wieczoru na
parkiecie.
Jak mówią , na 17. urodziny
życzą sobie wytrwałości i dalszego
zaangażowania w sprawy klubu.
– Bywało różnie, groziła nam nawet
likwidacja, bo klub zrzeszał zaledwie
7 członków. Teraz mamy ich 40, więc
nie jest źle – przyznał członek Zarządu Piotr Kołodziejczyk.
/pg/

Do najbardziej znanych skeczy należą z pewnością „Blacharz” i „Urząd
Pracy”, oraz... striptiz do słynnej piosenki Joe Cockera „You can leave your hat
on” z choreografią Izabeli Barskiej. Kontrowersyjny taniec podzielił widzów
i jurorów, budząc zawsze sprzeczne emocje i niezmiennie burzę oklasków i
pisków piękniejszej części widowni.
Drugim programem - „Ubrany facet też może być śmieszny” - Młodzi
Panowie wywalczyli kilka ważnych nagród. Skecze: „Nauczyciele”, „Amerykanin”, „Supermarket”, „Drogówka” czy piosenkę „Władza” emitowały
stacje telewizyjne, m.in. TVP2, Polsat, TVN i HBO.

Foto: Piotr Kołodziejczyk

09-51/52/09

POMOC DROGOWA – LAWETA 24 h. Tel.
0 505 933 266

17-lecie „Siódemki” świętowało blisko 100 osób
- klubowiczów i sympatyków idei życie w trzeźwości

- Działalność
klubu ma
istotne
znaczenie
społeczne
- zapewniał
prezydent
Adam Rams
Foto: Piotr Kołodziejczyk

Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 728 591 141

12 grudnia
2009 roku,
godz. 18:00

Radość
w trzeźwości
Knurów. 17-lecie Klubu Abstynentów „Siódemka”

MOTORYZACJA

Pomimo tego, że KMP tworzą artyści z dużym doświadczeniem i dorobkiem scenicznym, kabaret jest wciąż bardzo „młody”. Znajduje się w fazie
intensywnego rozwoju, ciągłego odkrywania swoich możliwości, poznawania
mocnych i słabych stron, kształtowania niepowtarzalnego stylu i szukania
swojej drogi.
Stale rośnie jego popularność, a wraz z nią liczba koncertów na terenie
całego kraju. Co będzie dalej? Czas pokaże.
Rezerwujcie czas i bilety już teraz!
KSK

bilety: 30 zł

ROZRYWKA nr 47/2009

Litery z pól oznaczonych
kropką , czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 K nurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawid łow ych odpowied zi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.

czwartek 26.11.09 r.
„Nowszy model” - godz. 16.00
„Fame” - godz. 18.00
PRÓBA TEATRU PARANOJA
- godz. 20.00
piątek 27.11.09 r.
KONCERT GRUPY.
HORRORSCOPE, WHIZPER
I HERETIQUE
- godz. 18.00
sobota - poniedziałek
28-30.11.09r.
„Galerianki” - godz. 17.00, 18.30
„Rec 2” - godz. 20.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

wtorek 1.12.09 r.
„Galerianki” - godz. 17.00
„Rec 2” - godz. 18.30
PRÓBA TEATRU PARANOJA
- godz. 20.00
środa 2.12.09 r.
„Galerianki” - godz. 17.00,18.30
„Rec 2” - godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

12

- Do wygrania podwójny bilet do kina
Poziomo: 1) powolna i flegmatyczna, grzebuła; 8) ongiś
równy dukatowi; 9) dla rolnika i aktora; 10) lodowy to bojer;
11) z czułością o rodzicielce; 13) nowo przyjęty na uczelnię student; 15) rower lub kajak; 16) choroba zakaźna z
wysypką; 18) stos tarcicy; 21) samosąd; 22) zwód boksera; 23) sterty, zwały szparagów; 24) nastolatka;
Pionowo: 1) lokum dla malucha; 2) wyładowanie ulotowe,
koronowe; 3) wada kształtu odlewu; 4) zwarta pokrywa
trawiastych łąk; 5) za Uralem; 6) głos lisa i szakala; 7)
domek na działce; 12) arabka; 13) ptaki łowne o kolorowym upierzeniu; 14) opinia, zdanie, osąd; 15) ozdobne na
mankietach; 17) płaczek, mazgaj; 18) krawiecka „spoina”;
19) prysznic; 20) dział, resort, stanowiący zamkniętą
całość.

47
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 45/2009 brzmiało:
„Wójcik”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Urszula Aleksiejczuk. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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Foto: Justyna Walo

Eryk Hejna
nie żyje

W poniedziałek odszedł wielki sympatyk narciarstwa i żeglarstwa – Eryk Hejna.
W przeszłości pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Sportu knurowskiej Rady
Miasta.
Miał 68 lat.

Foto: sekcja pływacka TKKF

sport
Reprezentacja TKKF Szczygłowice na zawody w Wadowicach

Paweł Piekara nie żyje…

Foto: archiwum

Był sportowcem, a jako
ratownik wodny niósł pomoc
innym i reprezentował Oddział Miejski WOPR Knurów.
W jego barwach zdobywał
tytuły drużynowego mistrza
i wicemistrza Śląska.
Miał zaledwie 21 lat.

nekrolog

Z ogromnym żalem żegnamy
naszego Kolegę

śp. Pawła Piekara
Łączymy się w bólu
z Rodziną i składamy
wyrazy głębokiego współczucia.
Oddział Miejski Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Knurowie

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wyniki z 17 listopada:

Henryk Hoinca
Czesław Antończyk
Edward Nowak
Janusz Nowak
Piotr Arent
Jerzy Hadrawa
Stefan Dylus
Michał Szczecina
Bernard Musiolik
Bernard Wróbel

Pilchowice
Knurów
Gliwice
Ochojec
Knurów
Knurów
Gliwice
Nieborowice
Wilcza
Knurów

Klasyfikacja generalna:

2.596 pkt
2.243 pkt
2.231 pkt
2.152 pkt
2.115 pkt
2.104 pkt
2.080 pkt
2.027 pkt
2.017 pkt
2.007 pkt

Michał Szczecina
Nieborowice
20.266 pkt
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
18.692 pkt
Bernard Wróbel
Knurów
18.391 pkt
Jan Pikus
Gliwice
18.303 pkt
Jerzy Makselon
Przyszowice
18.081 pkt
Stefan Dylus
Gliwice
17.388 pkt
Piotr Arent
Knurów
17.162 pkt
Czesław Antończyk
Knurów
17.013 pkt
Wiesław Mentel
Szczygłowice
16.907 pkt
Jerzy Niewiadomski
Knurów
16.824 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 1 grudnia o godzinie 16.30
w Klubie LWSM „Gama”.
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Puchar Karola
i… kremówki
Pływanie

W minioną sobotę drużyna sekcji
pływackiej TKKF Szczygłowice
wzięła udział w II Ogólnopolskich
Zawodach Pływackich o Puchar
Karola w Wadowicach. Knurów reprezentowało 13 osób.
- Zawody rozgrywane były w
dwóch blokach, dopołudniowym i
popołudniowym – relacjonuje Tomasz
Rzepa, współzałożyciel knurowskiej
sekcji pływackiej. – W rywalizacji
uczestniczyli pływacy z 21 klubów
oraz niezrzeszeni. Ogółem wystąpiło
około 200 młodych zawodników.
Knurowianie wywalczyli w Wadowicach osiem medali. – Po raz kolejny
na pochwałę zasłużył m.in. najmłodszy zawodnik TKKF Szczygłowice
– Tomasz Sosna, który występował z
przeciwnikami o dwa lata starszymi,
bowiem organizatorzy nie przewidzieli
udziału młodszych. Mimo różnicy wieku Tomek pokazał sportowy charakter
i dwukrotnie zajął 6 miejsce.
Warto również podkreślić, że
wszyscy zawodnicy poprawili swoje
czasy – kontynuuje Tomasz Rzepa.
Knurowianie wracali z zawodów
w doskonałych nastrojach, bowiem
oprócz wywalczenia dobrych wyników część z nich w przerwie zawodów zwiedziła rynek i posmakowała
słynnych wadowickich kremówek.
Miejsca reprezentantów sekcji
pływackiej TKKF Szczygłowice:
- kategoria 10 lat i młodsi
Emilia Brachaczek – 2 miejsce na
50 m stylem dowolnym i 1 miejsce
na 100 m stylem zmiennym,
Tomasz Sosna - 6 miejsce na 50
m stylem dowolnym i 6 miejsce na 50

m stylem grzbietowym,
Aleksandra Szyrmel - 10 miejsce
na 50 m stylem dowolnym i 5 miejsce
na 50 m stylem grzbietowym,
- kategoria 11 lat
Magdalena Wolny – 2 miejsce na
50 m stylem dowolnym i 2 miejsce na
100 m stylem dowolnym,
Karolina Kołodziejak – 3 miejsce
na 50 m stylem dowolnym i 3 miejsce
na 100 m stylem dowolnym,
Maja Dziublińska – 5 miejsce na
50 m stylem dowolnym,    
- kategoria 12 lat
Patrycja Sładek – 4 miejsce na
100 m stylem klasycznym i 9 miejsce
na 100 m stylem dowolnym.
Aleksandra Bańbor - 6 miejsce

na 100 m stylem dowolnym i 3 miejsce na 100 m stylem grzbietowym,
Krzysztof Malich – 7 miejsce na 100
m stylem dowolnym i 10 miejsce na
100 m stylem grzbietowym,
- kategoria 13 lat
Fryderyk Król – 3 miejsce na 100
m stylem dowolnym i 5 miejsce na
100 m stylem grzbietowym,
Martyna Nowak - 9 miejsce na
100 m stylem dowolnym i 6 miejsce
na 100 m stylem klasycznym,
Jagoda Przybyła – 10 miejsce na
100 m stylem dowolnym,    
Agata Rzepa – 11 miejsce na 100
m stylem dowolnym i 7 miejsce na
100 m stylem klasycznym.
PiSk

Foto: sekcja pływacka TKKF

Foto: MOSiR Knurów

Żegnaj Pawle

Knurowscy medaliści wraz z trenerem Sławomirem Prędkim
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sport
MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

Ireneusz Przywara (z lewej) miał
okazję sekundować Andrzejowi
Gołocie w czasie gali w katowickim
„Spodku”. Czy w styczniu spotkają
się w Knurowie?

Foto: arch. Ireneusza Przywary

Czarny
poniedziałek

Boks

Andrzej Gołota
przyjedzie do Knurowa!?
To może być sportowy
hit na początek 2010 roku
w Knurowie. Wielce prawdopodobny jest przyjazd do
naszego miasta bokserskiej
reprezentacji Stanów Zjednoczonych. A mer yka n ie
mają przylecieć do Polski 13
stycznia. Trzy lub cztery dni
później ma się odbyć towarzyski pojedynek z „białoczerwonymi”.

- Prz ylot Amer ykanów
jest niemal pewny – informuje nas Mieczysław Gołąb,
prezes Bokserskiego Klubu Spor towego Concordia
Knurów i przewodniczący
Wydziału Promocji i Marketingu Polskiego Związku
Bokserskiego. – W Polsce
mają przebywać przez t ydzień, a wraz z nimi ma przylecieć Andrzej Gołota.

Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach gościła uczestników Mistrzostw Śląska Dzieci
i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych we wspinaczce sportowej. – Są to największe wspinaczkowe zawody
w tych kategoriach wiekowych
w Polsce, a to oznacza, że do
Gieraltowic przyjechało prawie

- Na szczególną uwagę
zasługują wyniki czwórki zawodników, którzy w przyszłości zapewne wzmocnią reprezentację Polski na arenach
międzynarodowych – kontynuuje Jacek Czech. – Mam
tu na myśli Zuzię Grabowicz
z AKW Strzegom, Patrycję
Gawlas z Tripoint KW Jastrzę-

Wspinaczka sportowa

Ela Czech
mistrzynią
Śląska
sześćdziesięciu najlepszych
zawodników z całego kraju
– mówi Jacek Czech ze szkoły
wspinaczkowej „W Skale”.
Obok gospodarzy na gierałtowickiej ściance w konkurencji na czas i na trudność
rywalizowali zawodnicy z Ornontowic, Katowic, Jaworzna,
Jastrzębia Zdrój, Zabrza, Strzegomia, Bielska-Białej, Krakowa, Knurowa, Łodzi, Rybnika,
Pawłowic, Warszawy, Gliwic,
Brzeszcz i Orzesza.
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Zainteresowanie przeprowadzeniem transmisji z
meczu Polska – USA zgłosiła
już telewizja Polsat, a więcej
szczegółów będę mógł podać
w późniejszym terminie.
Przypomnijmy, że Knurów
gościł już m.in. kobiece reprezentacje Polski i Kanady oraz
Tomasza Adamka tuż po tym, jak
wywalczył swój pierwszy tytuł
zawodowego mistrza świata.

PiSk

PiSk

Futsal

Nie dali
rady
Trz y porażki i jed no
zwycięstwo – takie wyniki
osią gnęła dr użyna Intermarche A w turnieju eliminacyjnym Młodzieżowych
Mistrzostw Polski do lat 20
w futsalu. To oznacza, że
awansu nie wywalczyła.
Jedyne zwycięstwo knurowianie wywalczyli w spotkaniu z Marioss Gazownik

bie Zdrój, Pawła Biernackiego
z ŁKW Łódź i Igora Fojcika
z CW Cechownia Rybnik. Za
swoje dobre wyniki Zuzia i
Paweł zdobyli laur Najlepszego Zawodnika Mistrzostw
Śląska 2009.
Dodajmy, że wśród gimnazjalistek, w konkurencji na
czas tytuł mistrzyni Śląska
wywalczyła Elżbieta Czech
(UKS W Skale Kandahar Gierałtowice).

Niewykluczone, że za
k il k a t ygod n i bę d z iemy
ok la sk iwa ć w h al i MO SiR reprezentację Polski
w meczu z USA. A skoro
mowa o kadrze to przypomnijmy jeszcze, jeden fakt.
Asystentem selekcjonera
Stanisława Łakomca jest
k nu row ia n i n – I reneu sz
Przywara.

informacja

Wawelno, zwyciężając 3:2.
W pozostał ych meczach
Intermarche A przegrało
2:4 z Clearexem Chorzów,
2:6 z Tango Gliwice i 2:10 z
Rodakowskim Tychy.
Awans z knurowskiego
turnieju eliminacyjnego wywalczyły Clearex i Tango.
PiSk

nik ten dawał zespołowi Intermarche awans na drugie miejsce w tabeli. Awansu jednak nie
było, bo na dwie minuty przed
końcem gry EFS zastosował
manewr z lotnym bramkarzem,
co przyniosło wyrównanie.
Gdy zanosiło się na remis,
Dawid Wieliczko po raz trzeci
tego wieczoru pokonał Rafała
Krzyśkę i Intermarche musiało
przełknąć gorycz czwartej z
rzędu porażki. Bohater tego
dramatycznego meczu strzelił
decydującego gola dokładnie
na 7,6 sekundy przed końcową
syreną.
Po poniedziałkowej serii
spotkań doszło do zmiany lidera w klasyfikacji króla strzelców. Przodownictwo stracił
Daniel Tałajkowski (EFS), a
w jego miejsce „wskoczył”
Tomasz Dura (Vibovit).

To był czarny poniedziałek
m.in. dla piłkarzy Intermarche
oraz Intermarche A. - Najpierw
młodzieżowa drużyna Intermarche A prowadząc 2:0 i kontrolując
mecz przez ponad pół godziny
dała sobie wydrzeć wygraną w
ostatnich minutach spotkania z
Osiedlem Szczygłowice – relacjonuje Waldemar Jachimowski.
- Najpierw przepięknym strzałem
popisał się Artur Gładysz, a w
przedostatniej minucie spotkania
niezawodny Łukasz Żyrkowski zapewnił gospodarzom cenny remis.
Trzeba jeszcze dodać, że na 11
sekund przed końcem gry bramkarz Intermarche A - Mateusz
Żebrowski uratował faworytom
jeden punkt parując na rzut rożny
strzał Roberta Dziublińskiego.
W meczu wieczoru starsi
koledzy młodzieżowców byli o
krok od wygranej nad EFS-em,
bowiem prowadzili już 3:2. Wy-

PiSk

Wyniki 11. kolejki
Oldboje Concordia – Tomsat 2:4 (0:1)
0:1 M. Lenarczyk 7’, 1:1 A. Nakonieczny 27’, 1:2 S. Kubisz 34’, 1:3
M. Stopa 38’, 2:3 M. Wiercioch 39’, 2:4 S. Dolaciński 40’.
żółte kartki: M. Hornik (Concordia), S. Dolaciński (Tomsat).
FC Apinex Czerwionka - PTK Holding S.A 9:6 (4:2)
0:1 M. Wasita 2’, 1:1 A. Sarzała 4’, 1:2 A. Greczek 9’, 2:2 M. Słupik
14’, 3:2 M. Supik 18’, 4:2 R. Salamon 20’, 5:2 A. Sarzała 27’, 6:2
M. Supik 30’, 6:3 M. Wasita 31’, 6:4 M. Jaglarz 33’, 7:4 T. Młynek
34’, 8:4 A. Sarzała 36’, 8:5 M. Kwinta 38’, 9:5 M. Słupik 39’, 9:6 D.
Adamczyk 40’.
żółta kartka: M. Jaglarz (PTK).
Team Stalmet - Vibovit 4:8 (1:3)
0:1 R. Kasiński 2’, 0:2 K. Kijak 7’, 0:3 M. Mikulski 18’, 1:3 M. Mularczyk 20’, 2:3 P. Nalepa 22’, 2:4 T. Dura 24’, 2:5 T. Dura 25’, 2:6 R.
Kasiński 29’, 2:7 M. Mikulski 31’, 2:8 K. Kijak 34’, 3:8 P. Nalepa 40’,
4:8 G. Krusiński 40’.
żółta kartka: M. Bagiński (Vibovit), czerwona kartka: M Bagiński
(Vibovit).
Line-Trans Nacynianka - Mistral 3:12 (1:3)
0:1 D. Oleś 4’, 0:2 A. Hanak 5’, 1:2 M. Janowicz 9’, 1:3 D. Kozdroń
20’, 1:4 A. Hanak 22’, 1:5 D. Kozdroń 23’, 1:6 D. Kozdroń 28’, 1:7 D.
Jakubowski 32’, 2:7 A. Tracz 34’ (k), 2:8 D. Piwowarczyk 35’, 2:9
D. Kozdroń 36’, 2:10 D. Kozdroń 37’, 2:11 D. Kozdroń 40’, 3:11 M.
Janowicz 40’ (k), 3:12 D. Jakubowski 40’.
Osiedle Szczygłowice – Intermarche A 2:2 (0:2)
0:1 P. Zagórski 13’, 0:2 Ł. Winiarczyk 14’, 1:2 A. Gładysz 36’, 2:2
Ł. Żyrkowski 39’.
FMS Gierałtowice - Veritax Gumiland 8:5 (4:3)
0:1 Z. Kołodziej 6’, 1:1 R. Metelski 8’, 1:2 R. Nowosielski 9’, 1:3 G.
Dziuba 11’, 2:3 Ł. Rakowski 12’, 3:3 Ł. Rakowski 13’, 4:3 Ł. Rakowski
20’, 5:3 M. Zdrzałek 21’, 6:3 R. Matras 25’, 6:4 Z. Kołodziej 26’, 7:4
R. Metelski 35’, 8:4 M. Zdrzałek 36’, 8:5 R. Nowosielski 38’.
Intermarche - EFS 3:4 (1:1)
0:1 D. Wieliczko 14’ (k), 1:1 P. Bodzioch 17’, 1:2 D. Wieliczko 24’,
2:2 P. Bodzioch 26’, 3:2 P. Pietraczyk 32’, 3:3 W. Rozumek 38’, 3:4
D. Wieliczko 40’.
żółte kartki: M. Boryga, P. Pietraczyk (Intermarche), D. Tałajkowski
(EFS) - 2, czerwona kartka: D. Tałajkowski (EFS).

tabele po 11. kolejce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vibovit
EFS
Intermarche A
Tomsat
FC Apinex Czerwionka
Intermarche
Mistral
FMS Gierałtowice
Osiedle Szczygłowice
Team Stalmet
Veritax Gumiland
Oldboje Concordia
PTK Holding S.A.
Line-Trans Nacynianka

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

31
24
21
20
20
19
15
14
13
11
11
9
8
1

93-22
72-29
47-25
48-34
63-45
49-27
43-42
63-63
43-53
49-59
29-44
36-71
40-89
35-107

10
7
6
6
6
6
5
4
4
2
3
2
2
0

1
3
3
2
2
1
0
2
1
5
2
3
2
1

0
1
2
3
3
4
6
5
6
4
6
6
7
10

Zestawienie par 12 serii spotkań
(30 listopada):

Concordia Oldboje – Veritax Gumiland (godz. 18.00), PTK Holding SA – FMS Gierałtowice (godz. 18.45), EFS – Nacynianka
(godz. 19.30), Vibovit – FC Czerwionka (godz. 20.15), Intermarche A – Team Stalmet (godz. 21.00), Mistral – Osiedle Szczygłowice (godz. 21.45), Tomsat – Intermarche (godz. 22.30).
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sport
Foto: prywatne archiwum

Nagrodę za zwycięstwo w kategorii junior odbiera
Dawid Gołyś ze Szczygłowic

Sukces
nastolatka
Grand Prix Polski w skacie sportowym

Kolejny trudny egzamin
zaliczyli podopieczni Eugeniusza Mehlicha, którzy wystąpili w Otwartym Pucharze
Dolnego Śląska. Sprawdzian
był niezwykle wymagający,
bowiem zawodniczki startowały bez podziału na kategorie więc o miejsce w czołówce
nie było łatwo.
- Łatwo nie było, ale po raz
kolejny udowodniliśmy, że stać
nas na osiąganie bardzo dobrych wyników – mówi trener
Eugeniusz Mehlich. – Przed
startem nasze zawodniczki
nie były faworytkami, jednak
pokazały wielką klasę.
Przykładem jest m.in. Patrycja Małkowska, która uplasowała się na trzecim miejscu

z wynikiem 57,5 kg. Wynik ten
jest nowym rekordem życiowym, lepszym od poprzedniego
o 5 kg.
Aż o 7,5 kilograma swój
rekord poprawiła Katarzyna
Woźniak. Wyciskając 62,5 kg
zajęła czwarte miejsce.
Miejsce na „pudle” zajął
Mateusz Żyła, który w kategorii open juniorów do 23 lat
sklasyfikowany został na najniższym stopniu podium. Przy
wadze 75 kg wycisnął 165 kg,
poprawiając swój najlepszy
wynik o 7,5 kg.
Z „życiówką” i szóstym
miejsce wróciła do Knurowa
Karolina Szczot. Jej rezultat
to 42,5 kg (o 5 kg lepszy od
poprzedniego).
PiSk

Wyciskanie sztangi

Zaproszenia
na Puchar
Knurowa
Uczniowski Klub Sportowy „Eugen” Knurów zaprasza
miłośników sportów siłowych
na IV Otwarty Puchar Knurowa w wyciskaniu sztangi.
Turniej odbędzie się pod
patronatem prezydenta Knurowa – Adama Ramsa.

Areną rywalizacji będzie
sala Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7, a współorganizatorem zawodów jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie.
Początek turnieju 29 listopada o godzinie 10.30.
PiSk

Kurs przygotowawczy
na stopień
Młodszego Ratownika WOPR
28 listopada br. o godzinie 18.0 0 w Sali
Ko n f e r e n c y j n e j M i e j s k i e g o O ś r o d k a S p o r t u
i Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach rozpocznie
się kurs przygotowawczy na stopień Młodszego
Ratownika WOPR.
Wszyscy uczestnicy kursu zobowiązani są
do zabrania strojów kąpielowych.
Mile widziana obecność rodziców.
OM WOPR Knurów

Przegląd Lokalny Nr 47 (873) 26 listopada 2009 roku

Zwycięstwo
mężczyzn,
kobiety
czwarte

Foto: TKKF Szczygłowice

Foto: arch Eugen

Katarzyna Woźniak, Patrycja Małkowska
i Karolina Szczot

Siatkówka

14-letni Dawid Gołyś z KnurowaSzczygłowic wygrał kategorię juniorów w
dziewiątej edycji Grand Prix Polski w skacie
sportowym. Sukces młodego zawodnika
miał miejsce w minioną niedzielę w
Lędzinach
Do rywalizacji przystąpiło
374 „szkaciorzy” z całej Polski. Knurowskie kluby były
reprezentowane przez sześciu
zawodników. Wspomniany
Dawid Gołyś nie tylko wygrał
swoją kategorię wiekową, ale
został również najlepszym
knurowianinem w kategorii
open. Dawid zgromadził 2.625
punktów i w ogólnej klasyfikacji zajął 60 miejsce.
W Lędzinach wystą pił
również ojciec Dawida Gołysia – Dariusz. Reprezentant
TKKF Szczygłowice uplasował się na 132 miejscu, gromadząc 2.351 punktów.
Wyniki pozostałych knurowian:
- Ja nu s z Nowa k ( T K K F
Szczygłowice) - 152 miejsce,
2.268 punkty,
- Hen r yk Brola (T K K F
Szczygłowice) - 154 miej-

sce, 2.262 punkty,
- Ryszard Nosiadek (LWSM
Knurów) - 227 miejsce, 1.999
punktów,
- Zd zisław M ral ( LWSM
Knurów) - 295 miejsce, 1.651
punktów.
Do końca tegorocznych
rozgrywek Grand Prix Polski
pozostał do rozegranie jeszcze
jeden turniej. Przed ostatnią
rozgrywką sklasyfikowanych
jest 847 zawodników. Najwyżej z knurowskich „szkaciorzy” plasuje się Janusz Nowak
(TKKF Szczygłowice) - 38
miejsce. Kolejny knurowianin
- Henryk Brola jest 68.
Wśród juniorów trzeci jest
Dawid Gołyś.
Najlepszych 90 uczestników k walif ik uje się do
przyszłorocznych Mistrzostw
Polski.
PiSk

Klasa „A” Podokręg Zabrze
Wyniki 17. kolejki
Ruch Kozłów - Czarni Pyskowice 3:0, Naprzód Żernica – Sokół
Łany Wielkie 0:1, Wilki Wilcza - Piast Pawłów 1:0, Młodość
Rudno - LKS 35 Gierałtowice 0:1, Gazobudowa II Zabrze - MKS
Zaborze 0:3, KS 94 Rachowice – Sośnica Gliwice 11:0, Orzeł
Stanica - Zamkowiec Toszek 3:2, Społem Zabrze - Gwiazda
Chudów 1:3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zaborze Zabrze
Gwiazda Chudów
Orzeł Stanica
Wilki Wilcza
KS 94 Rachowice
Czarni Pyskowice
Ruch Kozłów
Młodość Rudno
Zamkowiec Toszek
Społem Zabrze
Sośnica Gliwice
Sokół Łany Wielkie
Piast Pawłów
LKS 35 Gierałtowice
Naprzód Żernica
Gazobudowa II Zabrze

17
17
17
17
16
17
17
17
17
16
17
17
17
17
17
17

37
36
34
31
30
30
28
24
21
21
19
18
17
16
13
9

45:17
53:28
44:29
37:26
50:20
32:28
41:39
31:30
25:21
28:29
22:39
22:47
20:36
25:43
27:41
16:45

Siatkarze z Knurowa wygrali turniej wojewódzki
w Siemianowicach Śląskich
Siatkarskie zespoły TKKF
Szczygłowice wystąpiły w turnieju wojewódzkim w Siemianowicach Śląskich. Mężczyźni
zajęli tam pierwsze miejsce,
a drużyna żeńska sklasyfikowana została na czwartej
pozycji.
W meczach grupowych
mężczyzn nasza drużyna pokonała ekipy z Jastrzębia,
Częstochowy i Siemianowic
Śląskich.
Fi n a ł o w y m r y w a l e m
TKKF Szczygłowice był SAPS
Gliwice, a mecz zakończył się
wygraną knurowian 2:1.
Barw TKKF-u bronili:

Mateusz Nowak, Łukasz Balbierz, Krzysztof Stoppel, Zbigniew Rabczewski, Adam
Kieś, Jonasz Zając i Patryk
Sałasiński.
W rozgrywkach drużyn
żeńskich TKKF zajął czwarte
miejsce grając w następującym składzie: Justyna Gąsiewicz, Elżbieta Filipczyk,
Justyna Wydra, Gabriela Małota, Patrycja Tekiela, Monika
Kiełb, Daria Mroczek, Oktawia Warzyńska.
Opiekunem obu knurowskich drużyn był kierownik
sekcji – Marek Siwek.
PiSk

Wkrótce
na naszych
łamach:

Foto: Piotr Skorupa

Rekordy
życiowe
Wyciskanie sztangi

- rozmowa z Wojciechem Kempą, trenerem piłkarzy Concordii Knurów,
- relacja w turnieju piłkarskiego im. Tadeusza
Wierciocha,
- podsumowanie rundy
jesiennej przez prezesa KS
Concordia – Grzegorza
Grzybowskiego,
- wywiad z Zygmuntem
Gosiewskim, byłym pięściarzem knurowskiego klubu, medalistą mistrzostw
Europy.
Zapraszamy do lektury

Zygmunt Gosiewski

15

Chóralne
zaproszenie
do stołu
Knurów. XV Dni Muzyki Chóralnej

koncer t odbył się w auli
Miejskiego Gimnazjum nr 3.
– To był strzał w dziesiątkę
– zachwala Wojciech Górka,
jeden z organizatorów. – Występom knurowskich
chórów przysłuchiwało się tego dnia
około 270 osób.
Równolegle odbywały się warsztaty pod kierunkiem
Andrzeja Borzyma, uznanego dyrygenta, kompozytora,
aranżera i instrumentalisty, a

którym dyrygowała Kamilla
Pająk oraz Chór Kameralny Slavica Musa kierowany
przez Elżbietę Płonkę.
Wojciech Górka przyznaje, że pojawiły się już
pierwsze pomysły w związ-

ku z kolejną edycją imprezy,
jednak nie chce ich zdradzać. Jednego możemy być
pewni, chóry jeszcze nieraz
mile nas zaskoczą.
Paweł Gradek,
Marek Węgorzewski

Kompozycja... ze smakiem

Grają Joanna Trela i Łukasz Wielgosz
także, jak się okazało, miłośDrugiego dnia wszystnika dobrej kuchni. Z chóra- k i c h z g r o m a d z o n yc h w
mi przygotował m.in. utwór gimnazjalnej auli przywitał
„Zaproście mnie do stołu” z prezydent Knurowa Adam
repertuaru Elżbiety Wojnow- Rams. Koncert, który proskiej, którego prapremierowe wad ziła Gabr iela Bodys,
wykonanie przez połączone rozpoczął się od wręczenia
chóry a capella miało miejsce nagród. Piotr Surówka, zapodczas finału Dni Muzyki stępca prezydenta KnuroChóralnej.
wa oraz Jerzy Kosowski,

Przy okazji warsztatów wokalnych, Andrzej Borzym podał uczestnikom kilka swoich autorskich przepisów, nie do końca związanych
z muzyką. Godne polecenia są „Bakłażany a’ la Borzym”:
Dla 4 -5 osób potrzebujemy:
- dwa bakłażany
- kilka ząbków czosnku
- 2-3 twarde pomidory
- kilkanaście plasterków salami
- ser mozarella.
Bakłażany kroimy wzdłuż na 4 - 5 części (równoległe plastry), nie
docinając jednak do końca, tak, by koniuszek przy kwiatku (liściu)
trzymał bakłażan w całości. Pomiędzy plastry w nacięcia sypiemy
sporo soli, tak, aby obie strony każdego plastra były naprawdę
solidnie posolone i odstawiamy bakłażany na około 15 min. na
talerzu - muszą one solidnie się „spocić” i puścić dużo soku. Potem należy je dokładnie wypłukać wodą. Dzięki tym czynnościom
bakłażan straci swoją goryczkę i będzie naprawdę pyszny! W
międzyczasie można pokroić w plasterki czosnek, pomidory i ser.
Kiedy już porządnie opłuczemy „spocone” bakłażany, wkładamy
pomiędzy każdy z plastrów po kolei: czosnek, salami, pomidory
i mozarellę. Ilość zależy od uznania. Napakowane bakłażany
wkładamy do żaroodpornego naczynia, układamy je tak, aby wzajemnie się przytrzymywały i nie „otwierały”. Nie dodajemy żadnych
przypraw ani tłuszczu. Całość zapiekamy przez pół godziny w
temperaturze 200 -220 stopni. Konieczne jest przykrycie naczynia z bakłażanami pokrywą, aby zawartość nie wyschła. Miękkie
bakłażany podajemy z pieczywem i masłem.
Smacznego

informacja własna wydawcy

Męski Chór Środowisk Akademickich
przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
Foto: Patrycja Wajda

Foto: Patrycja Wajda

Dni Muzyki Chóralnej
urosły do rangi jednego z
najważniejszych wydarzeń
muzycznych w mieście. Ich
piętnasta edycja, jak na mały
jubileusz przystało,
nie mogła obyć się
bez niespodzianek.
Pierwszą z nich
i z a r a zem preludium XV Dni Muzyki Chóralnej był
koncert skrzypaczki Joanny
Treli i organisty Łukasza
Wielgosza w kościele pw.
św. Cyryla i Metodego. Nastrojowa gra wypełniająca
spowitą mrokiem świątynię wywarła na wszystkich
ogromne wrażenie i została
nagrodzona rzęsistymi brawami.
Drugą część Chór Uniwe r sy t et u Rol n iczego w
Krakowie pod dyrekcją Joanny Gutowskiej-Kuźmicz
rozpoczął „Bogurodzicą”.
Tego samego dnia wystąpił
Męski Chór Środowisk Akademickich przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Po raz pierwszy Dni Muzyki Chóralnej nie ograniczyły się jedynie do knurowskich świątyń. Niedzielny

Foto: Patrycja Wajda

W opinii organizatorów XV Dni
Muzyki Chóralnej można uznać za
sukces. Knurowianie nie pozostają
obojętni na piękno chóralnego
śpiewu i coraz chętniej i liczniej
uczestniczą
w kolejnych edycjach imprezy

Foto: Marek Węgorzewski

Schola Cantorum

Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
pod dyrekcją Joanny Gutowskiej-Kuźmicz

dyrektor Centrum Kultury
uhonorowali trzech śpiewaków, którzy wzięli udział
we wszystkich dotychczasowych XV edycjach Dni
Muzyki Chóralnej. Nagrodę
otrzymał także Marek Powiecka , k tór y z w ycięż ył
w ogłoszony m kon k u rsie
na logo Dni Muzyki Chóralnej.
Później nastąpiła uczta
dla ucha, czyli występy knurowskich chórów. Pierwszy
na scenie pojawił się najmłodszy stażem Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores pod dyrekcją Edyty Gryboś-Zabrzeńskiej. Następnie
można było usłyszeć utwory
w wykonaniu Chóru Mieszanego Schola Cantorum,

Zadzwoń po bilet

Pięć pierwszych osób, które zadzwonią do naszej redakcji
pod nr. tel. 32 332 63 76 w czwartek, 26 listopada, począwszy
od godziny 9.00 otrzymają pojedyncze wejściówki na koncert
sprezentowane przez Centrum Kultury w Knurowie.

