aktualności
Knurów

Małżeństwa z diamentami
Osiem knurowskich par świętować będzie 60-lecie swoich małżeństw. Wraz z małżonkami diamentowymi cieszyć się będzie z jubileuszy dziewięć par szmaragdowych (55
lat po ślubie) i 15 złotych (pół wieku
razem). Uroczystości zaplanowano
na czwartek, 19 listopada, w Protosie. Honory gospodarzy czynić będą

prezydent Knurowa Adam Rams i
przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Kachel. Udział zapowiedzieli
najbliżsi jubilatów, ich przyjaciele
i znajomi. Także przedstawiciele
zakładów pracy, w których małżonkowie pracowali przed przejściem na
emeryturę.

Knurów

Knurów

Jednoręki
bandyta
Rozjeżdżony trawnik zamienił się w błotnisko

Knurów. Dziki skrót z placu budowy denerwuje mieszkańców

Słupki rozwiążą problem
- Robotnicy z budowy domków jednorodzinnych zrobili sobie
z naszego trawnika skrót, a ciężarówki codziennie przejeżdżają obok
naszych samochodów. Kto zapłaci za wszystkie szkody? – pyta pani
Maria, mieszkanka bloku przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej
Przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 5 przyblokowy parking pęka
w szwach.
– Jest tu tak ciasno, bo parkują
i mieszkańcy „piątki”, i ci z dwóch
domków. Jakby tego było mało,
od dłuższego czasu tą naszą ulicą
jeżdżą robotnicy z budowy domków
jednorodzinnych – mówi pani Maria
(imię zostało zmienione, na prośbę
knurowianki).
Droga kończy się tuż przy ostatniej klatce bloku nr 5. Jej ciągiem
dalszym jest utwardzona ścieżka,
którą mieszkańcy chodzą do pobliskich sklepów. Robotnicy i – jak
zauważa pani Maria – przypadkowi
kierowcy wykorzystują to udogodnienie aż nazbyt często.
– W miejscu trawy, którą wiosną zasiała spółdzielnia znajduje
się rozjeżdżona dziura z błotem.
Kierowcy wyjeżdżający z budowy
zmienili ostatnio tor jazdy i teraz
jeżdżą między dwoma drzewkami.

Błoto zalega pod klatką, roznoszone
jest na całej długości drogi. Strach o
nasze auta, które w tak niekomfortowych warunkach jazdy któryś z tych
pojazdów może uszkodzić – niepokoi
się knurowianka.
Pani Maria nie potrafi zrozumieć,
dlaczego kierowcy wybrali sobie
właśnie taki skrót: – Zbudowano im
przecież drogę dojazdową do budowy
od ulicy 26 Stycznia! Widocznie te
samochody nie przeszkadzają tylko
nam, skoro ścieżkę od strony parkingu strzeżonego zablokowały słupki.
Dlaczego podobnego rozwiązania
nie zastosować z naszej strony?
Rzeczywiście, wjazd od strony
parkingu strzeżonego blokują wkopane słupki. Jak udało nam się dowiedzieć, jego właściciel zażyczył sobie
zablokowania wjazdu, ponieważ
przejeżdżający tabor zachlapywał
parkujące samochody.
Krystyna Kostelecka, naczelnik
Wydziału Urbanistyki, Architektury,

Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych potwierdziła, że dojazd
do budowy został zagwarantowany
od strony ulicy Wiosennej (boczna
26 Stycznia).
- Raz mi się nawet oberwało od
jednego z kierowców, bo stałam na
tym dzikim przejeździe, a on chciał
przejechać – wspomina pani Maria.
O sytuacji przy „piątce” poinformowaliśmy prezesa LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Bogdana Litwina. – Dotarły do mnie już pierwsze
sygnały od dozorczyni. Nigdy nie
zgodziliśmy się, aby nasza droga
służyła jako dojazd na budowę.
Wystąpię do Straży Miejskiej, aby
nadzorowała ten teren, a doraźnym
rozwiązaniem, do czasu zakończenia robót, będzie wkopanie w tym
miejscu słupków - usłyszeliśmy w
odpowiedzi.
Tekst i foto:Paweł Gradek

Jesienne inspiracje
Przedszkolaki
z knurowskiego
MP nr 7 zaprosiły
do twórczej zabawy
swoich rodziców.
Spotkanie pod hasłem
„Jesienne inspiracje”,
które zorganizowała
wychowawczyni Regina
Powiecka, polegało
głównie na wspólnym
tworzeniu prac plastycznych z wykorzystaniem
darów jesieni. Potem
były nagrody i wspólna
zabawa.



/bw/

Niemiec na cel

Na fali afery hazardowej ryzykują nie tylko nałogowi gracze, ale także złodzieje. 30 października, około
godz. 1.00 nieznany sprawca włamał
się do baru przy ul. Kilińskiego. Na
cel wziął dwa automaty do gry. Poszedł va banque i skradł z nich 2 tys.
zł. Sprawę bada knurowska policja.

/pg/

Nie zapomnij

14.XI – Światow
y Dzień Seniora
16 . XI – Mi ęd zy
na ro do w y Dz ień
Tolerancji
17.XI – Dzień be
z Długów

Knurów

Domowy
kantor

Wystarczyło podważyć zamek w
oknie, aby dostać się do domu przy
ul. Koziełka. Z okazji skorzystał
złodziej i... „opłaciło” mu się. Skradł
portfel z polskimi złotymi, dolarami
i euro. Łącznie straty oszacowano
na 3 tys. zł.
/pg/

Paniówki

Upaleni

6 tys. zł kosztuje alkohol i papierosy, które 27 października nieznani
sprawcy skradli ze sklepu przy ul.
Gliwickiej. Złodzieje wkradli się do
sklepu około godz. 21.00. Sprawą
zajęła się policja.
/pg/

www.goldenline.pl

Złodziej upatrzył sobie na ofiarę
„grubą rybę”. W ubiegły piątek w
lokalu gastronomicznym przy ul.
Kapelanów Wojskowych skradł z
kieszeni kurtki obywatela Niemiec
portfel. W środku było 1000 zł i 200
euro. Sprawą zajęli się knurowscy
funkcjonariusze.
/pg/

Knurów

Fanty za
1500 zł

Policja przestrzega, aby nie pozostawiać w samochodach w widocznym miejscu wartościowych
przedmiotów. Do rad nie zastosował
się zabrzanin, który stracił w ubiegły
piątek drukarkę i aparat cyfrowy.
Wcześniej złodziej dostał się do opla
vectry wybijając w nim szybę. Do
zdarzenia doszło przy ul. Niepodległości około godz. 19.00.

/pg/

Knurów

Cena nieuwagi

Wizyta w klubie przy ul. Szpitalnej nie nastroiła 28-latka optymistycznie. Mężczyźnie skradziono
z kieszeni kurtki telefon marki LG,
odtwarzacz mp3 marki Creative i
klucze. Straty wyniosły w sumie
750 zł.
/pg/

Przyszowice

Potrącił
Lublinem

Obrażeń ciała doznała 68-letnia
piesza, która na chodniku przy ul.
Powstańców została potrącona przez
samochód ciężarowy marki Lublin.
27-letni kierowca nie zauważył pieszej podczas wykonywania manewru
cofania.
/pg/

„Ja mam taką teorię, że ludzie (w
większości) wkładają tu to co mają
w sobie najfajniejszego” – pisze o
stronie jedna z jej użytkowniczek.
Goldenline to serwis społecznościowy, gromadzący ludzi o różnych
zainteresowaniach, stanowiskach
oraz celach zawodowych. Dzięki
stronie można nawiązywać nowe
kontakty, dotrzeć do ciekawych ofert
pracy, dyskutować na różnych forach
tematycznych.
Polecamy!
/pg/

Knurów

Wymusił
wypadek

2 listopada, około godz. 9.40
35-letni mężczyzna kierujący skodą
nie udzielił pierwszeństwa jadącemu
ul. Niepodległości motorowerzyście
i uderzył w niego. 41-latek odniósł
obrażenia ciała. Sprawę bada policja.
/pg/
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Knurów. Pożar w centrum miasta

Ogień spalił
mieszkanie w bloku
W ubiegły czwartek w bloku przy ul. Kosmonautów
wybuchł pożar. Starsza kobieta trafiła do szpitala
w Siemianowicach Śląskich
Było czwar tkowe przedpołudnie, kiedy z okna bloku przy
ul. Kosmonautów buchnął intensywny płomień. Knurowscy strażacy odebrali sygnał o wydarzeniu z
gliwickiego Centrum Ratownictwa
o godz. 11.01. Pożar wybuchł w
mieszkaniu na czwartym piętrze
bloku nr 12. Wewnątrz znajdowała
się lokatorka – starsza, samotna kobieta. Po wyważeniu drzwi mieszkania okazało się, że staruszka była
nieprzytomna.
– Nie tylko płomień był mocny,
ale także – straszne zadymienie,
przez co przestrzeń widzialności
była naprawdę niewielka, do 50
centymetrów nad podłogą – relacjonuje dowódca JRG PSP w Knurowie st. kpt Wojciech Gąsior. Całe
szczęście, że nieprzytomna kobieta
znajdowała się w przedpokoju.
Dzięki temu mimo gęstego dymu
została szybko dostrzeżona przez
strażaków. O godz. 11.50 kobieta
trafiła do knurowskiego szpitala, skąd w ciągu godziny została
przewieziona do Górnośląskiego
Oddziału Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
Płomień, co prawda, nie dotarł
do innych lokali, jednak ze względu
na silne zadymienie pomoc była
potrzebna również lokatorce przeciwległego mieszkania, kobiecie
w ciąży. Została ewakuowana, a
następnie przewieziona do szpitala
na obserwację.
Nie ma jeszcze pewności co do
przyczyny pożaru, policja jest w
trakcie jej ustaleń. Według dowódcy
knurowskiej straży pożarnej, przypuszczalnie powodem nieszczęścia było zaprószenie ognia przez
mieszkankę.
Starsza kobieta była znana z
tego, że zajmowała się zbieractwem
i gromadzeniem różnych przedmiotów. Ich duża ilość mogła sprzyjać

szybkiemu rozprzestrzenianiu się
ognia. Jak dowiedzieliśmy się w Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej, która jest administratorem budynku, kilkakrotnie
przeprowadzano wywózkę śmieci z
tego lokalu.
– Jednak ostatnio ten problem
zanikał – mówi Bogdan Litwin, prezes LWSM w Knurowie. – Mieliśmy
częsty kontakt z tą panią, to spokojna
lokatorka. Bardzo religijna, w jej
mieszkaniu były ołtarzyki i mnóstwo
świec – dodaje prezes.
- Ta kobieta, jako osoba starsza i
samotna, jest nam znana, natomiast
w ostatnim czasie nie zgadzała się
na przyznanie jej pomocy – mówi
Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. – Mamy formalną możliwość udzielenia jej wsparcia
w związku ze zdarzeniem losowym, o
ile się na to zgodzi. Pomoc dla ofiar
pożaru jest przyznawana bez względu na dochód.
Mieszkanie jest przygotowywane do remontu. – Trzeba oszacować
koszt remontu i jak najszybciej rozpocząć prace – mówi prezes Litwin.
– Musimy zabezpieczyć mieszkanie,
a sprawę poniesienia kosztów zostawiamy na później. Nie wykluczamy
przy tym pomocy spółdzielni.

Strażacy wynoszą nieprzytomną lokatorkę

To nie pierwsze nieszczęśliwe zdarzenie, do jakiego doszło w ciągu ostatnich
lat w budynku przy ul. Kosmonautów
12. W jednym z mieszkań tego bloku 28
grudnia 2006 roku wybuchł gaz. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia był
brak przezorności mieszkańca, który,
wedle zeznań świadków, próbował ponownie zapalić płomień w palniku zalanym gotującą się wodą. Gaz ulatniający
się z palnika w połączeniu z zabiegami
knurowianina spowodował eksplozję.
Zarówno mieszkaniec lokalu, jak i jego
żona trafili wówczas do szpitala.
reklama

Mirella Napolska
Foto: Mariusz Kowalczyk

nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Pani Wioletcie Michura
i całej Rodzinie
z powodu śmierci

Teścia

składają
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie
oraz Centrum Kultury
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ogłoszenia

Informacja
Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
44 - 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
tel. (32) 335-50-00 fax (32) 335-50-06
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego
zapewnienia miejsc noclegowych osobom tego pozbawionym,
w tym osobom bezdomnym w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie oraz na stronie internetowej
http://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=881&r=o

Knurów. Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu
ul. Szpitalnej z Niepodległości

Informacja
Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
44 - 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
tel. (32) 335-50-00 fax (32) 335-50-06
zaprasza podmioty działające w dziedzinie pomocy społecznej do
składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
polegającym na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia
na rzecz osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Knurowie w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej
http://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=881&r=o
oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 12.11.2009 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurowa w rejonie ulic Gen. Ziętka, 26 Stycznia,
po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej do granicy podziału
administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice
dla obszaru w rejonie ulicy 26 Stycznia
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717
z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały
nr XXII/372/08 Rady Miasta Knurów z dnia 23 lipca 2008 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa w rejonie ulic Gen.Ziętka,
26 Stycznia, po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice dla
obszaru w rejonie ulicy 26 Stycznia wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 20 listopada 2009 r. do 18 grudnia 2009 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 w pokoju
nr 3 (Ratusz Miejski), w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 2 grudnia 2009 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, w pokoju
nr 12 (Sala Sesyjna) o godz. 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
miejscowego planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2010 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54
ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem
możliwości udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można wnosić
w terminie i na zasadach określonych jak wyżej.

Skrzyżowanie
z zakazami

Powiatowy Zarząd Dróg wykonał projekt zmiany
organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i
Niepodległości. Niebawem dojazd
za Biedronkę będzie utrudniony
O problemach wynikających ze
skrzyżowania pisaliśmy rok temu
[„Twarde prawo, ale prawo” – PL
12/2008]. Zgłosił się do nas wtedy
Mieczysław Pluta, którego przejazd
przez skrzyżowanie kosztował 200 zł
i pięć punktów karnych. Mężczyzna
wyjeżdżał wtedy z ulicy Szpitalnej w
kierunku myjni za sklepem Biedronka. Policjanci zarzucili kierowcy przekroczenie podwójnej linii ciągłej. Ta z

Bankomat
średnio
sprawny
- Chyba jakieś fatum nade mną
czuwa, bo zaledwie co drugi raz
udaje mi się bezproblemowo skorzystać z bankomatu w budynku
urzędu przy ul. Ogana. Co mi
reklama

kolei wyznaczona była w taki sposób,
że jeśli ktoś wyjeżdża z ul. Szpitalnej i
przecina ul. Niepodległości wjeżdżając za Biedronkę, łamie prawo.
Po kilku tygodniach od zdarzenia podwójną linię ciągłą drogowcy
skrócili tak, aby kierowcy nie wchodzili w kolizję z prawem.
Rozwiązanie okazało się niewystarczające, dlatego Powiatowy
Zarząd Dróg wykonał projekt zmiany

się przydarza? A to drukarka nie
działa, innym razem bankomat nie
chce wydać niektórych nominałów,
wreszcie odbijam się od ściany na
widok komunikatu o awarii systemu.
Sam nie wiem, czy to ja mam pecha, czy rzeczywiście sprzęt trochę
szwankuje, a bank nie nadąża z
doprowadzaniem go do porządku.
Klient

Szkoła
(nie)bezpiecznej
jazdy

- Tydzień temu pisaliście
o drodze wewnętrznej wzdłuż
Miejskiej Szkoły Podstawowej

organizacji ruchu na skrzyżowaniu.
Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu
Dróg Wojewódzkich poinformował
Przegląd, że po wprowadzeniu zmian
skręt z ul. Niepodległości (od strony
ronda) w uliczkę koło Biedronki będzie zabroniony.
– Podobnie nie można będzie
jechać na wprost z ul. Szpitalnej.
Natomiast z ul. Niepodległości, od
strony Krywałdu, będzie możliwy
skręt w prawo w uliczkę za Biedronkę
– dodaje rzecznik Pacer.
Rzecznik zdementował także pojawiające się na mieście głosy, jakoby
brane było pod rozwagę zamknięcie
tej uliczki.

Tekst i foto: Paweł Gradek

nr 9. Jeżdżą po niej auta, choć
znaki nie wszystkim na to pozwalają. Skracają sobie nią trasę
uczniowie, mimo że formalnie
nie jest to trakt dla pieszych.
Efekt: bohaterka tekstu obawia
się o bezpieczeństwo dzieci.
Czytam i tak sobie myślę: co
jest w ludziach, że tak sobie
potrafią proste sprawy skomplikować. Przecież wystarczy
odrobina zdrowego rozsądku. W
tym przypadku niechajby sobie ci
piesi chodzili, a kierowcy jeździli,
byle i jedni, i drudzy myśleli. Nic
więcej nie trzeba. Tylko trochę
rozsądku i pomyślunku...
Henryk,
osiedle Wojska Polskiego II
Not. bw

reklama

Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta
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solidności TPSA zapewne
Knurów. Kierowcy za nic mają zakaz, rodzice pozwalają na niebezpieczne skróty. Jestpoczty.
więcOproblem...

Setki czujących się poszkodowanymi firm, śledztwa w Polsce
i Niemczech, interpelacje poselskie do ministra sprawiedliwości,
wreszcie bojkot w internecie. To finał. A początek banalny: zwykły,
szary list. Taki jak do naszej redakcji nadała firma
z Niemiec, a dostarczyła poczta z Wielkiej Brytanii

nie wszyscy w naszym kraju są przekonani, ale - co za zbieg okoliczności
- logo w pismach DAD też łudząco
podobne do znaku „tepsy”.
Kolejna interpelacja poselska
została złożona w tym roku. Prokurator krajowy Edward Zalewski też
nie dał nadziei. Przyznał, że sprawę
rozstrzygano
za ulicy
granicą.
Tam DAD
parkują wzdłuż
i ograniczają
wyszła
obronną
ręką.
W myśl
konwidoczność.
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umywa
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wykonawczej
do
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w
ręce. Musi dojść do tragedii, żeby
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jest
do
ktoś zainteresował się tym probleumorzenia
postępowania
karnego.
mem? – pyta
Mariola Papis.
Nie
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znaleźć
Marzena Rudzewicz,satysfakcji
dyrektor
prawnej
skrzyknęli
się w
MSP-9 nieludzie
kryje swojego
poirytowainternecie.
Na
fali
protestu
wobec
nia faktem, że rodzice wysyłają dzie-

chwilę niewiele mogą wskórać.
Czerwona lampka w myślach
powin na zapalać się z właszcza
przy akapitach spisanych mniejszą
czcionką. To właśnie tam zazwyczaj
kryją się pułapki. Łatwo wpaść,
wydostać się bez straty - trudno,
czasem wręcz nie sposób.
Oczywiście zapewne są klienci,
którym oferta DAD spadła jak z nieba
i są z niej zadowoleni. Tego nie można
wykluczyć. Na forach trudno je jednak wyłuskać spośród opinii zdecydowanie dalekich od entuzjazmu wobec
działalności firmy z Niemiec.
Trzeci szary list, który dotarł do
Przeglądu, nie znalazł - podobnie
jak poprzednie - zainteresowania z
naszej strony. Niewykluczone, że
nadejdą kolejne. Ale i one skończą
w jedynej w tej chwili godnej - z
naszego punktu widzenia - dla nich
rubryki.
W koszu...
Dla Przeglądu

Szkoła (nie)bezpiecznej jazdy?
- Codziennie
widzę z okien jak dzieci, które idą do szkoły
Tak po prawdzie, listy przyszły aż się roi od opinii zbulwersowanych Im większa sieć,
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ich kilka
sąwręcz
banalnie.
Wystarczy
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czytać
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nic mają
nieprzesadnie
okazałą za
czcionką.
ustawiony
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chłopców.
możliwe są wyłącznie za pośredRzeczywiście
w połowie drogi,
nictwem
strony internetowej”
nie
na w ysokości
Miejskiej
rzuca
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ci do szkoły nie chodnikiem, a drogą,

Przejrzyj na oczy
nim wpadniesz po uszy!
po którejzłotych...
poruszają się samochody.
Knurów. Przesyłka warta uwagi. Ile warta? Nawet 12 tysięcy

znesu. - Kiedy otrzymałem fakturę,
zbaraniałem - przyznaje Jerzy Rudnik, naczelnik OUM. Do Hamburga
zostało wysłane pismo, w którym
wyjaśniano, że odesłanie formularza
było jedynie odpowiedzią na prośbę
o poprawienie błędnych danych.
Podkreślano, że nie stanowiło to
woli jakiejkolwiek współ pracy.
Efekt? DAD doliczyło odsetki...
tekiNa
Publicznej
ustawiono
zakaz
Śląsku faktur
y otrzymał
wjazduAlliance
z adnotacją,
że od jeden
7.30 doz
m.in.
Francaise,
16.30 - za
wyjątkiemwpracowników
klubów
sportowych
Chorzowie,
szkoły. rehabilitacyjny
Rano sprawcami
najwiękośrodek
w Lublińcu.
szego
ruchu na
drodze są w
rodzice,
W
Szczecinie
i Rzeszowie
brody
pluje
sobie
przeszło
400
różnych pism i papierów Na fali protestu
może też umknąć, że za- wobec działania właścicieli firm.
Reklamacje i próby
łączony druk to w istocie firmy z Hamburga
zlecenie. Formularz jest powstała strona anulowania umów na nic
się zdają. DAD nie wchodzi
tak skonst r uowany, że
internetowa
w negocjacje. Każe płacić.
łatwo ulec przeświadczewww.stopdad.
- Czy to moja wina, że
niu, że chodzi o gratisowebpark.pl
ktoś podpisuje dokumenty
wą usługę. Tymczasem
odesłanie go faksem lub pocztą to bez ich dokładnego przeczytania? W
zawarcie umowy. A ta już darmo- Niemczech czytamy, co podpisujemy
wa nie jest. Przeciwnie, jej koszt — ucina dyskusję przedstawiciel
sięga prawie 3.000 euro na „dzień firmy z Hamburga.
Może więc wejść w spór sądowy
(nie)dobry”.
- Nie zapłacę tych pieniędzy. To - zastanawiali się niektórzy. Taka deoszustwo. Informacji o tym, że to zle- cyzja wymaga sporej determinacji.
cenie, nie zauważyłam - piekliła się już Okazuje się bowiem, że dla tej umoprzed trzema laty Dorota Marusarz w wy obowiązuje prawo niemieckie.
Jak zastrzegła sobie DAD, wyłączną
wypowiedzi dla Naszego Miasta.
Mieszkanka Szczyrku nie jest jurysdykcję mają sądy właściwe dla
jedyną osobą, czującą się oszukaną. siedziby wydawcy. Hamburg. Kto
Firma DAD rozsyła pisma od dobrych zdecyduje się ponosić dodatkowe,
kilku lat. W tym czasie grono jej wysokie koszty udziału w procesie
„klientów mimo woli” liczy się w set- i to bez jakiejkolwiek gwarancji na
kach, a może i tysiącach. W internecie jego pozytywny wynik...

Publikacje Polskiej Telefonii

Trzy lata temu opisaliśmy nieco inny proceder. Wiele firm otrzymało wówczas do
warszawskiej firmy PPT druki zapłaty za publikację ogłoszeń w jej internetowej
książce telefonicznej. Blankiety do złudzenia przypominały rachunki telefoniczne
TP SA. Tylko wyjątkowa czujność i skrupulatność pozwalała doczytać się w bladym i drobnym druku na odwrocie, że to jedynie oferta. Jeden z takich „rachunków” trafił do naszej redakcji. Wedle niego mieliśmy zapłacić 390 zł za coś czego
nie zamawialiśmy. TP SA złożyła wówczas doniesienie do prokuratury.
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parędziesiąt eurocentów DAD zainwestowała nietrafnie.
Z pewnością odbije sobie na kimś
innym. Na polskim rynku działa dłuższy czas. Szare koperty dostają firmy,
instytucje, urzędy. Raz, drugi, trzeci...
Przed pięcioma laty niemiecka
firma korzystała z usług poczty w
Czechach. Wtedy za usługi Polskiego
Rejestru Internetowego liczyła sobie
którzy
przywożą
do dopadła
szkoły.
858
euro.
Jak widaćdzieci
inflacja
łamią zakaz, wjeżdżaiNagminnie
ten rodzaj usług...
jąc na parking zarezerwowany dla
pracowników
szkoły.
W
świetle prawa
trzeba płacić
– Ci, którzyludzie
się tam
nie mieszczą
Wkurzeni
zaczęli
szukać
sprawiedliwości. Policja w kilku
miejscowościach (m.in. w Szczecinie
i Sokółce) w kraju została zarzucona
skargami na nieuczciwe praktyki i
wyłudzenia. Przesłuchano kilkuset
świadków, zebrano ogromny materiał. Wynik: umorzenie śledztw
z powodu braku dowodów. Jak się
okazuje, prawo rozmija się z etyką.
Według polskich przepisów nie da
się pozbyć niechcianej „darmowej”
usługi. Trzeba płacić.
Sprawa oparła się o parlament.
Przed trzema laty poseł Jan Tomczak
skierował do ministra sprawiedliwości interpelację „w sprawie działalności na terenie Polski firmy DAD
- Polski Rejestr Internetowy, zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy od
polskich firm poprzez skłanianie ich
podstępem do podpisania skrajnie
niekorzystnych umów”. W odpowiedzi ówczesny zastępca prokuratora
generalnego, Jerzy Engelking, poinformował, że poczynione ustalenia
nie pozwoliły „na dokonanie jednoznacznej oceny, czy działanie firmy
DAD GmbH wyczerpuje znamiona
przestępstwa”.
Szansą wydawało się prawodawstwo unijne. Policja z Rzeszowa skonsultowała się z Europolem. Ten rozwiał
nadzieję. - W świetle prawa to wiążąca
umowa - usłyszeli polscy policjanci.
Policja w Niemczech prowadziła śledztwo badając sprawę przeszło 30 firm,
które poskarżyły się na praktyki DAD.
Nie doszukano się znamion przestępstwa. Sprawę umorzono.
Służby zastanowiło co innego.
Podejrzenie nieuczciwej konkurencji.
Jakimś dziwnym bowiem zbiegiem
okoliczności DAD w swojej pismach
używa znaku bardzo podobnego do
logo niemieckiej, słynącej z renomy,

– To wielka nieodpowiedzialność z
ich strony. Dla mnie nie ma tematu,
to jest droga dojazdowa do szkoły,
nie spacerniak. Z drugiej strony
szkoły znajduje się chodnik, którym
te dzieci mogą dojść do szkoły.
Dyrektorka przyznaje, że projektanci szkoły nie zadbali o dostateczną ilość miejsc parkingowych wokół
budynku. Przy zbyt dużej ilości
samochodów parkujących na drodze
może być problem z dojazdem dla np.
działania
firmy zZdaje
Hamburga
powstastraży pożarnej.
sobie również
ła
strona
internetowa
www.stopdad.
sprawę, że ustawiony w połowie
webpark.pl.
Niełamany.
jesteś sam, wymień
drogi zakaz -jest
informację
z
ludźmi
dotkniętymi
– Nie jesteśmy w stanie
zweryfipodpisaniem
umowy
z
Rekować, które auto należyPolskim
do naszego
jestrem
Internetowym
pokrzepiają
pracownika, a które nie. Szkoła jest o
się
Wymieniają
własnymi
tyleinternauci.
specyficzna,
że w swoich
murach
doświadczeniami
w
kontaktach
mieści także ogólnie pojętą kulturęz
DAD.
Dzielą
prawnymiejską.
Mamsię
tufachowymi
na myśli przeszło
18
mi
radami.z Ostrzegają
przed innymi,
zespołów
Centrum Kultury,
szkołę
działającymi
podobnie,a podmiotami.
językową, bibliotekę,
także szkołę
Demaskują
ludzi,
którzy stoją za konnauki jazdy.
trowersyjnym
etycznie biznesem.
Ostatnio dyrektor
Rudzewicz
zdecydowała ustawić blokadę na
Mały
druk
czytaj z wielką
chodniku
prowadzącym
przed główuwagą
ne wejście szkoły. Jak mówi, saCzujący
się oszukanymi
przez
mochody
parkowały
nawet przed
DAD
pozostają
przestrogi. Na tę
drzwiami
budynku.
- Myślimy, by w prz yszłości
reklama
zamontować w połowie drogi elektroniczny szlaban z czytnikiem kart,
który rozwiązałby problem. Niestety,
przeszkodą jak zwykle są pieniądze.
Takie urządzenie kosztuje 7 tys. zł.
– mówi Marzena Rudzewicz i zaznacza, że nie zmienia to faktu, że droga
dojazdowa nadal pozostanie drogą, a
nie chodnikiem.
Rozwiązania problemu nie satysfakcjonują Marioli Papis. – Dosłownie przed godziną po chodniku

Bogusław Wilk
Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie: - Jeżeli
przepisy ruchu drogowego łamane są na drodze wewnętrznej
rozwiązania powinien szukać jej
administrator. Ustawa pozwala
strażnikom miejskim interweniować na drogach publicznych, w

Nie tylko DAD

Firma z Niemiec nie jest jedyną oferującą usługi reklamowe w podobny do
opisanego sposób. Wcześniej spore
osiągnięcia w tej dziedzinie miała firma
European City Guide. Tak dobre, że
dorobiła się angielskojęzycznej strony
www.stopecg.org, założonej przez
„wdzięcznych inaczej” klientów. Sześć
lat temu sąd w Barcelonie ukarał firmę
za nieuczciwe praktyki grzywną i okresowym zakazem prowadzenia działalności. W odpowiedzi ECG przeniosła
się do Walencji, gdzie werdykt sądu z
Katalonii nie skutkuje.
Mieszane uczucia reklamodawców
mimo woli budzą też firmy T V V
Verlag GmbH z Hamburga i Construct Data Verlag AG z Vösendorfu.
Biznes przynosi skutek, więc pojawiają się kolejne.

biegnącym po drugiej stronie szkoły
strefach
a także
jechał
ford.zamieszkania,
Przy bramie parkują
samochody. To jest bezpieczne dojście
do szkoły? Co z psami puszczanymi
samopas po placu? – rozkłada bezradnie ręce.
Jak znaleźć wyjście z sytuacji,
by dojście do szkoły było w stu procentach bezpieczne? Bezwzględnie
egzekwować zakazy, czy liczyć na
zdrowy rozsądek wszystkich uczestników.
Paweł Gradek

reklama
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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.

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
Gierałtowice

Knurów. Pierwszaki w MSP-2 mają lekcje o specyfice regionu

Dzieci w kamieniołomie...

Lekcje o Śląsku

Prosimy o spokój - tylko go zwiedzały. W nagrodę za
udany udział w ekologicznym konkursie

Knurowska „Dwójka” nie od dziś dba o znajomość śląskiej
specyfiki wśród swoich uczniów. W tym roku szkolnym
po raz pierwszy ruszył tu program powszechnej edukacji
regionalnej dzieci z klas I-III

Przy okazji tegorocznego Sprzątania Świata Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice
zorganizował specjalny konkurs ekologiczny. Do udziału zaprosił uczniów
okolicznych szkół.
Najlepsi mieli pojechać na warsztaty
do Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej
w Rogoźniku.
W Szkole Podstawowej w Gierałtowicach jury wyróżniło uczniów
klasy II a. Wychowankowie Anny
Winiarskiej-Kaletki nagrodę „odebrali” w ubiegły poniedziałek.

Młodzi miłośnicy natury nie
nudzili się. Ogromną frajdę sprawiło im badanie klasy czystości
wody w oparciu o biowskaźniki. Z
zacięciem godnym
najlepszych geologów poszukiwali
ciekawych skamieniałości w nieczynnym kamieniołomie. Wręcz zasypali prowadzących
zajęcia pytaniami.
Do domów wrócili
nieco zmęczeni, ale
bardzo zadowoleni z pracowitego i
udanego dnia.
/bw/

Foto: Anna Winiarska-Kaletka/
www.spgieraltowice.pl

sesja rady miasta
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.11.2009 r.
o godz. 1400 w Urzędzie Miasta Knurów,
ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów

W tradycyjnych śląskich strojach dzieci prezentują się wyjątkowo efektownie
Pierwszoklasiści zdążyli już
zrobić furorę podczas niedawnej
„Biesiady Śląskiej u Tereski”, kiedy
w pięknych strojach z rozmachem
zaprezentowały śląskie tańce. Zadziwiające, że będąc uczniami od
zaledwie miesiąca, zdążyły tak
świetnie opanować taneczne kroki.
Ich tradycyjne stroje, niewątpliwie
dodające uroku, to istotny element
edukacji regionalnej – przedmiotu,
który w tym roku Miejska Szkoła
Podstawowa nr 2 wprowadziła do
kanonu nauczania klas I-III.
Stroje zostały zakupione przez
rodziców pierwszaków. Zakup był
kosztowny, a rodzice spisali się na
medal – wszystkie dzieci mają swoje
stroje. Dziewczynki zakładają kabotki – czyli bluzeczki – z koronkowymi
kołnierzami, spódnice (kiecki) i
fartuszki. Najbardziej atrakcyjny
element ubioru chłopców to bruclik,
czyli kamizelka.
– Nie jest łatwa do uszycia – komentuje Hanna Pyka, prowadząca
autorski program edukacji regionalnej. – Stroje są wzorowane na stroju
bytomskim. Były wykonane przez
trzy panie. Szczególne podziękowania należą się jednej z mam, której
dwaj synowie uczą się w naszej szko-



le. Pani Joanna Szafarczyk, bo o niej
mowa, bezpłatnie uszyła fartuszki
dla dziewcząt.
Tegoroczni pier wszoklasiści
są pier wszym rocznikiem objętym nową podstawą. Ale programy
edukacji regionalnej były już w
„Dwójce” realizowane wcześniej.
Oba autorskie programy nauczania
edukacji regionalnej Hanny Pyki, dla
klas I-III i dla klas IV-VI, powstały
9 lat temu. Przez pewien czas starsze
klasy miały zajęcia z historii regionalnej. Później elementy programu
były podstawą zajęć dodatkowych w
kółkach regionalnych.
– Reforma dała nam możliwość
innowacji i dzięki temu pierwszkolasiści mają jedną godzinę tygodniowo
poświęconą edukacji regionalnej
– mówi Hanna Pyka. – To zupełnie
nowe doświadczenie. Jest tu wszystko – i historia, i taniec, i plastyka.
Śpiew, wyliczanki, zabawy ruchowe,
nawet origami. Dzieci świetnie na to
reagują, uwielbiają tańczyć, słuchać
bajek. Ostatnio były zachwycone
moją ulubioną, o diable Fajferku.
W ten przyjemny sposób dzieci
poznają śląskie zwyczaje, język, topografię miasta, literaturę, piosenki.
Hannę Pykę wspiera Beata Wapiń-

ska, nauczyciel muzyki, a zarazem
specjalistka od tańca. To ona nauczyła dzieci tanów, jakie pierwszaki
zaprezentowały na „Biesiadzie...”
Część zajęć z muzyki jest nastawiona
właśnie na regionalizm.
- Jest taka sentencja: w jedności
sławmy swoją odmienność – mówi
Teresa Bochenek, dyrektor MSP nr
2. – W szkolnej społeczności wśród
uczniów i ich rodziców są osoby z
różnych stron kraju, o różnych tradycjach, korzeniach. Tym, co nas łączy,
jest dbałość o śląską specyfikę. To,
że chcemy tę regionalną odmienność
pokazywać i być z tego dumni. Rodzice pierwszoklasistów doskonale
to rozumieją. Nie chodzi o to, by
z każdego młodego knurowianina
uczynić Ślązaka. Chcemy chwalić
się tym, co w śląskości pozytywne.
Planujemy, by ta forma edukacji była
kontynuowana. Wszystkich, którzy
cenią regionalizm, zapraszamy do
naszej szkoły.
Pierwszoklasiści przygotowują
się do występu z okazji Barbórki,
będą też śpiewać na przedstawieniu
„Ślonsko Wilijo”. Mają w planach
także udział w corocznym kolędowaniu w kościele pw. świętych Cyryla i
Metodego.
Mirella Napolska

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu
21.10.2009r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce,
2) w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Miasta Knurów,
3) w sprawie: wysokości opłaty od posiadania psów na terenie
Miasta Knurów,
4) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
5) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/475/08 z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
6) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice na
realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo
– gaśniczego do likwidacji pożarów i innych skażeń środowiskowych”,
7) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
8) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/475/08 z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
9) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
10) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
11) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
			

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kachel
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Adam Przywara prezesem Śląskiego Zarządu Okręgowego PCK

Nasz człowiek na cały Śląsk
Nowy prezes Śląskiego Zarządu
Okręgowego PCK jest rodowitym
knurowianinem. Jego życie zawodowe do niedawna było związane z
KWK „Szczygłowice”. Tam Adam
Przywara został zatrudniony po
technikum jako pracownik fizyczny, tam też przez ostatnich 5 lat był
dyrektorem d/s pracy.
Pytany o początki swojej przygody z Polskim Czerwonym Krzyżem wspomina szkołę podstawową.
– To był początek lat 70. – opowiada. – Chodziłem do szczygłowickiej szkoły numer 4. Opiekunką
szkolnego koła PCK była wówczas
pani Polczyk.
Potem, w dorosłym życiu z wielkim zapałem zaangażował się w działalność czerwonokrzyską. W latach
2005-2009 był członkiem Zarządu
Rejonowego knurowskiego PCK, a
od czerwca – jego prezesem.
- To cudowny człowiek – opisuje prezesa Przywarę Ilona Pach z
knurowskiego PCK. – Lubi spokój,
harmonię, nie patrzy do tyłu, myśli
raczej o teraźniejszości i przyszłości. Jest bardzo ugodowy, doskonale
łagodzi sztuczne problemy.
Jak się okazało, prezesowanie
w Knurowie nie trwało długo, bo
17 października Adam Przywara
został wybrany prezesem Śląskiego
Zarządu Okręgowego PCK.

Lubi pomagać

Warto przypomnieć, że to stanowisko społeczne, nie przynoszące
żadnych profitów, poza satysfakcją,
jaką daje niesienie pomocy.
– Owszem, ta funkcja jest czasochłonna, ale dla idei czerwonokrzyskiej czas się nie liczy – mówi

Foto: Archiwum PCK Knurów

- To wyróżnienie dla sukcesów knurowskiego PCK
– komentuje swój awans Adam Przywara, nowy prezes
Śląskiego Zarządu Okręgowego PCK. – Moją rolą jest
przenieść te sukcesy na pozostałe części regionu

- Pomaganie innym daje mi ogromną radość i satysfakcję
- zapewnia Adam Przywara, nowy prezes ŚZO PCK (na zdjęciu
stoi pierwszy z lewej, obok Tomasz Reginek i Grażyna Balon)
Przywara. – Ważna jest tu chęć po- sa, odbieram jako wynik osiągnięć
magania innym i przyjemność, jaką knurowskiego rejonu i wyróżnienie
można z tego czerpać. Jedni lubią dla jego działalności – uważa Adam
nieść pomoc innym, inni nie. Tak się Przywara. Jak dodaje prezes, połoskłada, że ja lubię, daje mi to radość wą sukcesu knurowskiego PCK jest
i satysfakcję. Poza tym to wciąga, duża pomoc i przychylność ze strony
jak się zacznie pomagać, chce się to miasta. Bez tego nic nie udałoby się
robić dalej.
osiągnąć. – Miasto jest pełne zrozuPCK to wolontariusze, ludzie mienia dla czerwonokrzyskiej idei,
dobrej woli, poświęcający czas dla która dzięki temu nie zostaje tylko na
tych, którzy tej pomocy potrzebują. papierze, ale może być realizowana.
Pomimo przemian społeczno-gospodarczych działają cią gle jako Jesteśmy w kontakcie
fundacja non profit. Wiele osób
Prezes podkreśla, że rejon knukojarzy PCK głównie z honorowym rowskiego PCK jest jednym z najkrwiodawstwem, ale przecież dzia- lepszych w Polsce. Od lat prowadzi
łalność tej organizacji to również ra- szkolenia na temat pierwszej pomocy
townictwo medyczne, pomoc ubogim w ponadgimnazjalnych szkołach
(np. dystrybucja żywności), świet- powiatu gliwickiego. To, że w każlice środowiskowe dla dzieci, które dej knurowskiej szkole działają koła
tego potrzebują, opieka nad ludźmi PCK, jest ewenementem na skalę
starszymi, chorymi, propagowanie ogólnopolską. Knurowskie drużyny
zdrowego trybu życia.
odnoszą duże sukcesy w zawodach
- To, że wybrano mnie na preze- ratowniczych. W Zespole Szkół Za-

Knurów

Pomóżmy Tymkowi
– zbierajmy nakrętki

będzie żyć dłużej. Jednak leczenie jest
drogie. 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.
Jak zbieranie plastikowych nakrętek ma się przełożyć na dofinansowanie leczenia chłopca? Jak można
dowiedzieć się z plakatu promującego akcję, zebrane nakrętki trafiają
do skupu surowców wtórnych. Za
kilogram (czyli ok. 500 nakrętek do
butelek) płaci się tam 30 groszy. Na
zakup lekarstw przedłużających życie Tymka potrzeba zatem milionów
nakrętek. Taką ilość trudno sobie
wyobrazić, ale wiele zależy od tego,
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Prezydent Knurowa Adam Rams:
- Adama Przywarę
znam i cenię od wielu lat. Dał się poznać
jako sprawny dyrektor kopalni „Szczygłowice”, aktywny
społecznik, twórca
wielu ciekawych inicjatyw kulturalnych
naszego miasta. Jego zaangażowanie
w ruch czerwonokrzyski przyniosło wymierne efekty. Potrafi świetnie połączyć
wspólną zabawę z efektem charytatywnym. Najlepszym tego przykładem jest
coroczny charytatywny bal czerwonokrzyski ze świetną oprawą artystyczną,
dużym ładunkiem śląskiego humoru,
przy okazji których gromadzone są
pieniądze, które później trafiają do
ludzi potrzebujących pomocy. Jestem
głęboko przekonany, że prezes Adam
Przywara odegra znaczącą rolę w
śląskim PCK. Jego wybór na tę funkcję
to też dobra promocja naszego miasta.
Adam potrafi zjednywać sobie ludzi,
integrować ich wokół szczytnych idei,
a do takich z pewnością należy Polski
Czerwony Krzyż.
Not. bw

dza Ilona Pach z knurowskiego PCK.
– Służy pomocą, odwiedza. Obiecał,
że sprawy przez siebie rozpoczęte
doprowadzi do końca, tak jak planowaną na styczeń biesiadę czerwonokrzyską. Z jednej strony trochę
nam żal, że prezes nas zostawił, ale
w gruncie rzeczy jesteśmy dumni, bo
to nasz człowiek. I wyróżnienie dla
nas wszystkich.
Mirella Napolska

90 lat z PCK

Tradycja czerwonokrzyska w Knurowie jest tak długa, jak sam Polski Czerwony
Krzyż – dziewięćdziesięcioletnia. Od początku istnienia PCK działały tu szkolne i
zakładowe koła, kluby Honorowych Dawców Krwi. Zaangażowanie knurowskich
wolontariuszy było tak wielkie, że w grudniu 1989 roku, decyzją Zarządu Wojewódzkiego PCK w Katowicach utworzono w Knurowie Zarząd Rejonowy PCK. To na
Śląsku jedyny Zarząd Rejonowy w mieście, które nie jest miastem powiatowym.
Od 19 lat knurowski PCK organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci (obecnie ta
działalność jest dofinansowana przez Urząd Miasta). W dwóch świetlicach – w
Knurowie i Szczygłowicach – spędza popołudnia w sumie 80 dzieci, które oprócz
organizowanych zajęć mają zapewnione wyżywienie, ubranie, a także letni wypoczynek (w tym roku 81 dzieci spędziło 2 tygodnie w nadbałtyckim Rewalu).
Kolejnym czerwonokrzyskim zadaniem jest opieka nad chorymi. Knurowskie
siostry codziennie opiekują się około 100 osobami.
Od 2005 roku PCK w Knurowie realizuje program unijny PEAD, polegający na
dostarczaniu żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. W tym roku
knurowski PCK przekazał około 125 ton żywności do 2600 osób z Knurowa,
Gierałtowic i Czerwionki-Leszczyn.
Z czerwonokrzyskimi kursami pierwszej pomocy można się w Knurowie spotkać
bez względu na wiek. Są one prowadzone już wśród przedszkolaków, w podstawówkach, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, a także wśród osób
dorosłych.
W knurowskim PCK istnieje punkt przyjmowania i wydawania odzieży używanej
(przyjmowanie odbywa się codziennie od godz.8 do 15, zaś wydawanie – we
wtorki od godz.10).
Przy Zarządzie Rejonowym działają dwa kluby HDK – im. dra F. Ogana i im. J.
Zieleckiego.
ogoszenie

PRZETARG
Lokatorsko–Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Knurowie

Aby pomóc choremu chłopcu, nie trzeba wiele –
wystarczy dobra wola i trochę plastikowych nakrętek...
W Knurowie ruszyła akcja pomocy dla ośmioletniego Tymka, który
choruje na mukowiscydozę. Na ulicach, w szkołach, sklepach pojawiły
się - za sprawą radnego Izydora Golca
i dzięki uprzejmości wielu osób - plakaty zachęcające do włączenia się do
akcji. A włączyć się może właściwie
każdy, niezależnie od zasobności
portfela. Każdy chyba używa butelek
czy pojemników z plastikowymi
nakrętkami. Zamiast je wyrzucać,
można je przynieść do knurowskiej
siedziby SKOK Kopernik, gdzie trwa
ich zbiórka na rzecz Tymka.
Choroba chłopca jest nieuleczalna
i wyjątkowo inwazyjna, atakująca
różne narządy. Leczenie i rekonwalescencja mają sprawić, że Tymek

wodowych nr 2 powstaje kolejny w
mieście klub Honorowych Dawców
Krwi.
– Moją rolą jest przenieść te sukcesy na wszystkie rejony śląskiego
okręgu – mówi Przywara.
Now y prezes ma w planach
m.in. zaktywizowanie śląskiego
krwiodawstwa podobnie, jak udało
się to zrobić w Knurowie. Kolejnym
zadaniem jest dbałość o rozwijanie
działalności czerwonokrzyskiego ratownictwa medycznego. Tu wzorem
jest rejon bielski, gdzie powstają grupy ratownicze oparte na ratownikach
medycznych i młodzieży. Grupy te
uczestniczą w zabezpieczaniu masowych przedsięwzięć – pielgrzymek,
koncertów. Dodatkowym plusem
tworzenia takich mieszanych grup
ratowniczych jest to, że coraz więcej
młodych ludzi zaznajamia się z czerwonokrzyskimi ideami.
Choć Adam Przywara zajmuje
się teraz całym śląskim PCK, to
pozostaje w stałym kontakcie z tym
macierzystym, knurowskim.
– To duża przyjemność współpracować z tak bezinteresownymi
ludźmi o wielkim sercu – tłumaczy.
- Jesteśmy w kontakcie – potwier-

Dla Przeglądu

ile osób zaangażuje się w akcję. 500
tys. nakrętek (tona) to w końcu już
300 zł.
Zbierając nakrętki należy pamiętać, że nie mogą one mieć elementów
metalowych ani tekturowej uszczelki
pod spodem.
Włączając się do akcji można
mieć z tego podwójny powód do radości, bo pomagając dziecku jednocześnie propagujemy proekologiczną
postawę. To także świetna okazja do
tego, by we własnych dzieciach rozwijać empatię, dając im przy okazji
lekcję ekologii.
Patronami akcji są: SKOK Kopernik, Pomarańczowy SKOK, TV
Silesia, Radio Piekary, OHP.
MiNa

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 25,57 m2 składające się z
1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Sztygarskiej 3A/8 – II piętro
Cena wywoławcza 58.500,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu – 19.11.2009 r. o godz. 10:00
Wadium w wysokości 5.900,00 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 18.11.2009 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
16.11.2009 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 (0- 32) 235-14-25 wewn. 33,34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.



rozmaitości
Knurów. Dźwięczna egzotyka w Kinie Scenie Kulturze

The Globetrotters porwali słuchaczy
w podróż po muzycznym świecie
W przeszło dwie godziny uczestnicy
niedzielnego koncertu przemierzyli
muzyczny świat. We wspaniałą,
obfitującą w egzotyczne dźwięki,
podróż zabrali ich najlepiej grający
globtrotersi
The Globetrotters w akcji
informacja własna wydawcy

Urodziny w kinie
Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat?
Jeśli tak, Kino Scena Kultura daje ci
świetną okazję do zorganizowania
niepowtarzalnych urodzin dla dzie-

Nippy Noya

Kuba Badach

Zespół tworzą: Bernard Maseli
(wibrafon elektroniczny KAT), Jerzy Główczewski (saksofon altowy,
sopranowy i flet), Nippy Noya (indonezyjski muzyk i wykładowca gry
na instrumentach perkusyjnych na
wielu uczelniach w Europie) i Kuba
Badach (wokal). Maseli i Główczewski wykładają jazz na Akademii
Muzycznej w Katowicach. Z kolei
Badach to uzdolniony wokalista,
którego nowy projekt muzyczny i
płyta pt. „Obecny. Tribute to Andrzej
Zaucha” cieszy się rosnącym zainteresowaniem fanów.
W niedzielę The Globtrotters
zabrał publiczność w świat muzyki
fusion za sprawą Bernarda Maselego, soulu i funky dzięki Kubie i
jazzu Główczewskiego. Fascynujące
było wręcz mistyczne podejście do
każdego wydobywanego dźwięku
przez Nippę Noya’ę.
Każdy z osobna i wszyscy razem
Globtrotersi tworzą niepowtarzalny

klimat i brzmienie zespołu. Zachowują przy tym niezwykłą skromność
i szacunek do otoczenia, słuchaczy i
muzyki. Po trwającym przeszło dwie
godziny koncercie i trzech bisach,
bez problemu można było porozmawiać z muzykami, kupić płyty, wymienić się doświadczeniami, dopytać
i dowiedzieć czegoś ciekawego.
Muzycy, dla których był to już
500 występ (na 18. trasie koncertowej) zachwycali się publicznością
w Knurowie (i akustykiem Centrum
Kultury - Danielem Ślusarczykiem).
Spora część widzów przybyła z
ościennych miejscowości - to wierni
fani The Globetrotters. Zafascynowani oryginalnym brzmieniem,
egzotyką kalimby Nippy i zmysłowymi solówkami Kuby zapewniali,
że spotkają się gdzieś ponownie w
muzycznym świecie wygrywanym
przez The Globetrotters.

/mk/
Foto: Krzysztof Gołuch

cka i jego przyjaciół
W programie zwiedzanie kina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia,
gry i zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabaw y. To nie wsz ystko,

bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspa n iał y bajkow y sea ns.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina
zadzwonić -32 332 63 81 lub napisać
- e-mail: info@kinoscenakultura.pl.

W programie:
- Czardasz „Kiedy skrzypki grają”
z „Cygańska miłość”
- „Rusałka”
- „Usta milczą dusza śpiewa”
z „Wesołej wdówki”
- „Habanera” z „Carmen”
- „I feel pretty” z „West Side Story”
- „W rytm walczyka serce śpiewa”
z „Księżniczki czardasza”
- „Lat 20 miał mój dziad”
z „Ptasznika z Tyrolu”
- „Graj Cyganie”
z „Hrabiny Manicy”
- „Śnić sen” z „Człowieka
z La Manche”
- Aria Teviego
ze „Skrzypka na dachu”
Bilety: 20 zł

Bernard Maseli
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Święto Niepodległości pokropił deszcz

Kwiaty złożyli samorządowcy, kombatanci, górnicy, delegaci
instytucji, stowarzyszeń i organizacji

Przed pomnikiem wartę honorową pełnili harcerze, asysty
udzieliły poczty sztandarowe

W środowe południe kilkuset knurowian oddało hołd
bohaterom narodowym. Padający od rana deszcz nie
przeszkodził w podniosłych obchodach 91. rocznicy
odzyskania niepodległości
Jest już tradycją, że oficjalne
uroczystości rozpoczynają się od
nabożeństwa w intencji Ojczyzny.
Tak też było i tym razem - msza
święta została odprawiona w kościele
pod wezwaniem świętych Cyryla i
Metodego.
Po nabożeństwie kilkuset knurowian skierowało się przed pomnik
powstańców śląskich. Na czele kroczyła - też starym, dobrym knurowskim zwyczajem - orkiestra kopalni
„Knurów” pod dyrekcją Mariusza
Kowalczyka. Honorowej asyst y
udzieliły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i okolicznych
stowarzyszeń.
Wyjątkowy charakter święta
podkreślał udział delegacji wielu
instytucji i zakładów pracy. Jak co

roku honor narodowym patriotom oddali – pełniąc wartę
– knurowscy harcerze.
P r zed pom n i k iem ce remonia rozpoczęła się od
hymnu polskiego. Chwilę
później front pomnika utonął w kwiatach złożonych
przez uczestników święta. W
imieniu samorządu hołd bohaterom
złożyli prezydent Knurowa Adam
Rams i przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Kachel. Obecni byli radni
miejscy i powiatowi. Jak co roku,
liczną delegację miało środowisko
górnicze.
Ze szczególnym szacunkiem i
radością przyjęto obecność kombatantów - uczestników wielu dramatycznych, a zarazem chwalebnych,

ogłoszenie własne wydawcy

chwil w historii narodu.
- To wy jesteście najprawdziwszymi pomnikami naszej historii
- usłyszeli kombatanci podczas ogólnopolskich uroczystości. A na koniec
zapewnienie: - Pamięć o bohaterach
jest nieśmiertelna... Uroczystości w
Knurowie okazały się doskonałym
tego świadectwem.

/bw/
Foto: Bogusław Wilk

reklama

reklama

Przegląd Lokalny Nr 45 (871) 12 listopada 2009 roku



rozmaitości

WAŻNE
TELEFONY!

Knurów. Koncert zespołu Good Day

Energia dla nielicznych

- Zawsze dajemy z siebie wszystko! Zawsze gramy dla każdego słuchacza! Zawsze publiczność
zmusza nas do bisowania! – można przeczytać na stronie internetowej raciborskiego zespołu
Good Day. Tak było i w Knurowie z małym zastrzeżeniem: publiczność, niestety, nie dopisała...
Nawet najwięksi potrafią przyznać, że zdarzało im się grać koncerty dla garstki słuchaczy. Trzy lata
temu Myslovitz uczyniło z tego atut
uczestnicząc w cyklu „Najmniejsze
koncerty świata”. Zespół zagrał
wówczas w jednej z warszawskich
kamienic dla 10 osób. W podobnej akcji wzięli udział m.in. Kult,
T. Love, Marillion, Reamonn.
Dzięki kameralnej formule każdy
miał możliwość poznać bliżej członków zespołu, wymienić spostrzeżenia
na temat utworów, porozmawiać o koncercie, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z liderem, czy poprosić o autograf.
Szeregi rekordzistów zasilił w
ubiegłą sobotę trochę niespodziewanie, biorąc pod uwagę ogromne
zainteresowanie, z jakim spotykały
się dotychczasowe koncerty w Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”,
zespół Good Day z Raciborza.
Grupa z wielką energią rozpoczęła
koncert piosenką „Wszystko ma swoje
granice”, jakże adekwatnym do zaistniałej sytuacji. Dziwią zatem utyski-

Good Day na scenie zawze daje z siebie wszystko

wania malkontentów, którzy twierdzą,
że w mieście nic się nie dzieje, a kiedy
odbywa się koncert, siedzą w domu.
Jest czego żałować, bo Good Day
ma ogromne zadatki na prawdziwą
gwiazdę. Cover zespołu Blur „Song
2” wypadł fantastycznie, podobnie
jak ich autorskie kawałki, w tym muzyczny żart „Rowerowa miłość”.

Muzyka sprowokowała nawet
jedną z par, by skrócić dystans z
zespołem o kilka kroków i tańczyć
pod sceną.
Good Day zagrał świetny koncert. Pozostaje mieć nadzieję, że
knurowskie Centrum Kultury zaprosi
go też na jedną z plenerowych imprez
w mieście, aby mógł pokazać swój ro-

ckowy pazur szerszej publiczności.
Do tej pory „Sztukateria” przynosiła szczęście występującym w
niej zespołom. Papilla i Ścigani są
już znani w całej Polsce za sprawą
udziału w programie telewizyjnym
„Hit Generator”. Kolej teraz na Good
Day.
Tekst & Foto: Paweł Gradek

Foto: Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

Alan Niedziela z Knurowa

ur. 2.11.2009 r., 3800 g, 58 cm

Marcin Górecki z Wilczy

Aleksander Klonowski z Knurowa

ur. 5.11.2009 r., 3540 g, 54 cm

Marcel Jurczyk z Knurowa

ur. 6.11.2009 r., 2260 g, 49 cm
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Nikodem Sarbak ze Smolnicy

ur. 2.11.2009 r., 3400 g, 55 cm

ur. 5.11.2009 r., 3460 g, 52 cm

Daniel Kurpanik z Leszczyn

ur. 6.11.2009 r., 3730 g, 56 cm

Karol Kij z Czerwionki

ur. 4.11.2009 r., 3320 g, 52 cm

Kamila Sobczak z Leszczyn

ur. 5.11.2009 r., 3300 g, 56 cm

Adrian Zagórski z Knurowa

ur. 6.11.2009 r., 3700 g, 55 cm

Iwona Bednarz z Leszczyn

ur. 5.11.2009 r., 3910 g, 61 cm

Anna Sobiech z Knurowa

ur. 5.11.2009 r., 3190 g, 53 cm

Natalia Koj z Czuchowa

Straż Miejska
– 986 330 15 58
Policja – 997; 337 25 00
Pogotowie Ratunkowe
– 999; 112
Straż Pożarna – 998;
235 12 11
Numer alarmowy – 112
Punkt Interwencji Kryzysowej
- 32 335 50 11
***
Pogotowia:
gazowe – 992; 235 19 13; 235 14 71.
energetyczne: 991;
32 303 09 91
ciepłownicze – 235 23 40
wodno-kanalizacyjne
32 330 01 55; 032 330 01 50
***
Szpitale:
Szpital Miejski w Knurowie,
ul. Niepodległości, administracja
– 32 331 93 34, izba przyjęć
– 32 331 92 80, oddział chorób
wewnętrznych I
– 32 331 92 50, oddział chorób
wewnętrznych II
– 32 331 92 70, oddział chirurgii
ogólnej – 32 331 92 75, oddział
położniczo-ginekologiczny – 32 331
92 40, oddział noworodków i wcześniaków – 32 331 92 45, oddział dla
przewlekle chorych
– 32 331 92 90.
Rybnik-Orzepowice,
ul. Energetyków – 429 10 00
Gliwice: Instytut Onkologii
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel.
278-81-06
Szpital Nr 1 SPZOZ, ul. Kościuszki
29; 44-100 Gliwice, tel. 231-82-21,
fax. 238-95-50; Izba przyjęć: 23149-25; Pediatria: 231 46 78; Oddział
chirurgii ogólnej: 231 42 53; I Oddział
chorób wewnętrznych: 231 79 13;
Oddział kardiologiczny: 238 27 79
Szpital Wielospecjalistyczny, ul.
Kościuszki 1, 44-100 Gliwice, tel.
231-37-44, 238-20-91; Izba przyjęć:
238 23 00
Szpital Wojskowy 106 z Przychodnią
SPZOZ, ul. Zygmunta Starego 20;
44-100 Gliwice, tel. 231-32-68, 23188-88; Izba przyjęć: 231 88 88 wew.
315; Rejestracja: 230 49 39; Oddział
chirurgiczny: 231 88 88 wew. 319;
Oddział laryngologiczny, okulistyczny: 231 88 88 wew.321; Oddział
dla przewlekle chorych: 231 88 88
wew.328; Oddział wewnętrzny: 231
88 88 wew.324; Oddział ortopedyczny: 231 88 88 wew.317; Stomatologia: 231 88 88 wew. 344; OIOM: 231
88 88 wew. 326
Zespół Szpitali Nr 2, Szpital Miejski nr
3, ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice, tel.
0 662 193 395, 662 192 462; Oddział
chorób dzieci: 231 42 66.
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków: 370 45 46.
Rzecznik Praw PacjentaŚląskiego
NFZ, tel. 32 735 17 07
***
Apteki:
Św. Barbary w Knurowie
ul. Ks. Koziełka: 235 13 64
Bracka ul. Dworcowa 1: 336 26
82/83.
***
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
3316926 (środa 7.30-11.30; czwartek-piątek 7.30 - 15.30).
***
Informacja KZK GOP w Katowicach
32 251 78 62 (bezpłatna infolinia
0 800 16 30 30)

ur. 7.11.2009 r., 4000 g, 58 cm

Przegląd Lokalny Nr 45 (871) 12 listopada 2009 roku

rozmaitości
Szczygłowice. MBP rozstrzygnęła konkurs plastyczny

Z Muminkiem pod rękę

biblioteki. – Niektórzy z nich
chcieli kupić kilka z tych prac
– śmieje się bibliotekarka.
Organizatorzy, chcąc nagrodzić wyobraźnię uczestników konkursu podjęli decyzję,

Przygody Muminków należą do ulubionych
lektur małych knurowian

Publicznej ubolewa nad małym
zainteresowaniem kon k ursem ze strony pozostałych
szkół podstawowych. – Szkoda, bo każda z nich chciałaby
uczestniczyć w spotkaniach
autorskich przez nas organizowanych. Pierwszeństwo mają
jednak te szkoły, które starają
się z nami współpracować mówi kierownik Dreślińska.
/pg/

W kategorii „zerówek”: I miejsce ex aequo zajęły Oliwia Malinowska
z MSP-4 i Karolina Zatylny z MSP-6, II miejsce zdobyły Wiktoria Pilanz,
Jagoda Karmowska i Natalia Paraz MSP-6, III nagroda trafiła do Marii
Wdowiak z MSP-6.
Wśród uczniów I klas bezkonkurencyjne okazały się Wiktoria Baja z
MSP-6 i Martyna Kiełb z MSP-4. Tuż za nimi znaleźli się Daniel Pawlik i
Natalia Niestrój z MSP-4. III miejsce zdobyła Katarzyna Kubik z MSP-4.
Zwycięzcą wśród drugoklasistów okazał się Patryk Kozłowski z „Szóstki”, II miejsce zdobyły koleżanki z tej samej szkoły: Oliwia Sikotowska i
Monika Słowik, a III miejsce zajęła Milena Mentlewicz z „Czwórki”.
I miejsce w kategorii III klas zdobyły ex aequo: Wiktoria Kuzera z MSP-4
i Weronika Leśniak z MSP-6, piętro niżej na podium znalazły się Nikola
Kusz i Maja Kwiecińska (MSP-6), a III zdobyli: Oliwia Kaczor, Dominik
Lenczerski z MSP-6 i Wiktoria Badura z MSP-4.
W kategorii klas czwartych zwyciężyła Oliwia Kręcisz z „Czwórki”, na II
miejscu znalazły się jej koleżanki Roksana Domurat i Marlena Trębicka. III
miejsce przypadło Gabrieli Wiśniewskiej i Nikoli Nosiadek z MSP-6.
I miejsce w V klasach zajęły: Agnieszka Jaśków i Agnieszka Andrysiak z
MSP-6, a zwycięzcą wśród szóstych klas okazał się ich szkolny kolega
Maciej Kwieciński.

informacja własna wydawcy

by uhonorować zwycięzców
w każdej kategorii wiekowej.
Pozostałym osłodzono udział
w konkursie czekoladami.
Brygida Dreślińska, kierownik Miejskiej Biblioteki
foto: Katarzyna Sołtysik-Andrysiak

Aż 50 osób wzięło udział w
konkursie „Z Muminkiem pod
rękę”. Jak zwykle nie zawiedli
uczniowie z MSP-4 i MSP-6.
– Książki o przygodach
Muminków cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych
młodszych i nieco starszych
czytelników. Konkurs zbiegł się
z 95. rocznicą urodzin autorki
książek o Muminkach – Tove
Jansson – mówi inicjatorka
konkursu Anna Czulińska z
MBP- Filia nr 3.
Jedynym wymogiem było
złożenie trójwymiarowej pracy,
przedstawiającej tytułowego
bohatera książek o Muminkach.
Techniki były przeróżne, od
plasteliny, modeliny, aż po masę
papierową. Zachwyceni są nie
tylko organizatorzy, ale także
czytelnicy, odwiedzający filię

foto: Katarzyna Sołtysik-Andrysiak

Ilość prac zgłoszonych do konkursu plastycznego,
zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną nr 3,
przerosła najśmielsze oczekiwania. Inicjatorów rozczarowała
jedynie postawa kilku knurowskich szkół, które tradycyjnie nie
wzięły w konkursie udziału

Laureaci konkursu miejskiego
„Z Muminkiem pod rękę”

ROZRYWKA nr 45/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina

czwartek 12.11.09 r.
„Gwiazda Kopernika”
- godz. 16.00
„Mniejsze zło”
- godz. 17.45
PRÓBA TEATRU PARANOJA
- godz. 20.00
piątek - sobota
13-14.11.09 r.
„Odlot”
- godz. 15.30,17.15
„Solista”
- godz. 19.30
niedziela 15.11.09 r.
JESIENNY WIECZÓR
OPERETKOWY
- godz. 18.00
poniedziałek 16.11.09 r.
„Odlot”
- godz. 15.30,17.15
„Solista”
- godz. 19.30
wtorek - środa
17-18.11.09 r.
„Odlot”
- godz. 16.15
„Solista”
- godz. 18.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) rewanż za wyrządzoną szkodę, rozprawienie
się; 8) roślina pnąca o wonnych, lejkowatych kwiatach; 9)
posłanie, legowisko; 10) kształt makaronu; 11) Marek, aktor (C.K. Dezerterzy); 13) miejski z alejkami; 15) wzgórze
w centrum Aten; 16) wysepka na rzece; 18) kasza z bulw
manioku; 21) rzecz bezwartościowa, tandeta; 22) wziątka
karciana; 23) łańcuchy, kajdany; 24) głowa, siedlisko myśli
i rozumu;
Pionowo: 1) inwencja twórcza; 2) Michael, piłkarz angielski;
3) kijek radiestety; 4) tatarak ; 5) sprzedaż większej ilości
towaru; 6) wielki ssak morski; 7) teheranka; 12) elektroda
dodatnia; 13) kleją się przed snem; 14) browar z Brzeska;
15) uznanie, poklask; 17) płynie przez Wadowice; 18) ojczulek; 19) obfite żniwo; 20) granat

45
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 43/2009 brzmiało:
„Pejzaż”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Karol Wasiński.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Dom wolnostojący 145 m2, działka 1251 m2.
Lokus, tel. 793 679 367

Handel i Usługi

45/09

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

Dom Zabrze-Maciejów 380 tys. sprzeda
M3. Tel. 0 516 055 825

44-51/52/09

45/09

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

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

45/09

01-odw.

Domów do sprzedaży poszukuje AS. Tel.
32 238 20 41 lub 501 533 977

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

45/09

01-odw.

Domy szeregowe, nowe 112m2, cena 330
tyś. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Czyszczenie dywanów i tapicerki Karcher.
Tel. 607 600 727

45/09

45-50/09

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

44-47/09

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

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

45/09

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

45-47/09

07-51/52/09

Działka o pow. 1190m , ok. Wilsona. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
2

45/09

Działki w Stanicy 869m i 740m . Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
2

2

45/09

Lokali handlowych do sprzedaży poszukuje
AS. Tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

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

45/09

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

44-47/09

45/09

M -3 Sienkiewicza, 55 m 2 . Lokus, tel.
793 679 367
45/09

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
05–51/52/09

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

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

45/09

M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 56 m , komfort. Lokus, tel. 793 679 367
2

45/09

Mieszkanie 3 pokojowe, 51m2 po remoncie
w centrum Knurowa. Sprzeda AS. Tel. 501
533 977

45/09

33-odw.

Nowe domy wolnostojące. 132m2, cena od
420 tyś. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

45/09

Odstąpię sklep mięsny, powierzchnia 43
m2 z pełnym wyposażeniem. Tel. 32 232
17 56, 664 013 295

Gładzie, malowanie, regipsy, adaptacja
poddaszy, remonty. Tel. 602 407 190

45/09

40-46/09

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

Ok. ul. Koziełka. Dom wolnostojący, pow.
180m 2, działka 1200m 2. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

45/09

33-odw.

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

W Y W ROT K A D O 3 , 5 T – U S ŁU G I .
Tel. 515 191 401
35-51/52/09

Kompleksowy remont łazienek. Tel. 32 236
63 54

39-51/52/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

45/09

29m 2 kawalerka, ul. Kap. Wojskowych.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

45/09

2- p o ko j o w e, 1 p i ę t r o s p r z e d a M - 3 .
Tel. 516 055 825
45/09

3-pokojowe os. 1000-lecia, komfortowe
sprzedam. M3. Tel. 516 055 825
45/09

3-pokojowe Wojska Polskiego II, sprzedam.
M3. Tel. 516 055 825

45/09

3-pokojowe, os. Ks. Koziełka, 145 tys.
sprzedam M3. Tel. 516 055 825

45-51/52/09

45/09

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

AS. Nowy dom wolnostojący w Pilchowicach o pow. 200m 2 , działka 1077m 2 .
Sprzedam. Tel. 501 533 977

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

45/09

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

Poszukuję mieszkań do wynajęcia. AS. Tel.
501 533 977

45/09

Sprzedam 2-pokojowe, 36 m 2 mieszkanie w Szczygłowicach, ul. Konopnickiej.
Tel. 661 570 269

45/09

Turystyka

Stary Knurów. Dom wolnostojący o pow.
220m2, działka 1450m2. Sprzeda AS. Tel.
501 533 977

ZWIERZĘTA
Wynajmę pensjonat dla koni z pełnym
wyżywieniem, duże pastwiska. Tel. 0049
625 163 611

44-45/09

45/09

Szukam domów do wynajęcia. AS. Tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

45/09

Szukam działek do sprzedaży. AS. Tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

45/09

Teren ogrodzony do wynajęcia pod budowę
np. garaż lub hala. Tel. 0049 625 163 611

44-45/09

AS. Sprzedam na ul. Sienkiewicza 2 pokojowe, pow. 55m2. Tel. 501 533 977

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

Chudów. Działki pow. 1029m i 1067m .
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

EDUKACJA

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

01-odw.

43-47/09

44-46/09

45/09

35-51/52/09

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

Sprzedam mieszkanie woj. świętokrzyskie, M-4, blok, c.o., nowa kuchnia. Tel.
507 578 799

Sprzedam nowy dom o pow.240m2, działka
990m2. Farskie Pola. AS. Tel. 501 533 977

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

SZUKAM PRACY

45/09

ul. Mieszka I, 3 pokoje o pow. 53m , po remoncie. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

45/09

Poszukuję korepetytora do matury z WOSU
z okolic Knurowa, Gliwic. Tal. 604 583 103

Sprzedam mieszkanie M-3 w Knurowie
na ul. Kapelanów Wojskowych 12 - po
generalnym remoncie Tel. 788 175 230.
CENA DO UZGODNIENIA

45/09

2

DAM PRACĘ
Hallo Pizza zatrudni kierowcę z samochodem z hakiem do ciągnięcia przyczepy
reklamowej. Tel. 506 187 677

45/09

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

09-51/52/09

Naprawa samochodów osobow ych,
wszystkie marki, konkurencyjne ceny.
Tel. 0 691 353 477

Kelnerki przyjmiemy. Tel. 660 420 077

42-47/09

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

42-47/09

42-45/09

2

45/09
45/09

2

45/09

Do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni
40 m2. Tel. 504 089 836

45/09

12

45/09

42-45/09

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

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

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

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

42-51/52/09
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Foto: Piotr Skorupa

sport
Grupa knurowskich sędziów wraz z zastępcą prezydenta Knurowa - Piotrem
Surówką, prezesem OM WOPR – Jerzym Pachem i organizatorami Grand Prix

Sędziowski chrzest
Pomysłodawcą utworzenia
grupy kandydatów na sędziów
z osób związanych z knurowskim Grand Prix był Wojciech
Zajonc. Na jego propozycję
odpowiedziało aż kilkanaście
osób i dzięki temu okręgowy
związek pływacki zgodził się

Eugeniusz Dietrich (w środku) zajął trzecie miejsce
w Radex Cup Ziaja Trophy

Foto: pryw. arch. Eugeniusza Dietricha

W minioną sobotę przy
okazji kolejnych zawodów
Grand Prix Knurowa w pływa n iu , k i l k a n a ś cie o s ób
otrzymało legitymacje sędziowskie i po raz pierwszy
prowadziło zawody jako sędziowie związkowi.

Debiut
na medal
Udany debiut w turnieju
tenisowym Radex Cup Ziaja
Trophy zanotował Eugeniusz
Dietrich, knurowianin, na co
dzień pracownik Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- To był turniej deblowy
odbywający się na czterech
kortach jednocześnie – mówi
pan Eugeniusz. – W pierwszej
fazie zostaliśmy podzieleni na
cztery grupy i rozgrywaliśmy
mecze w systemie każdy set z
innym partnerem. Następnie

zwycięzcy grup utworzyli grupę finałową, gdzie obowiązywał ten sam system. Każdy
zawodnik pracował jednak
na swoje konto i ostatecznie
w klasyfikacji końcowej najwyżej został sklasyfikowany
Bartłomiej Ptak z Bytomia, a
ja uplasowałem się w swym
debiucie na trzeciej pozycji.
Dodajmy, że w turnieju
uczestniczyli tenisiści z całego Śląska.

Przegląd Lokalny Nr 45 (871) 12 listopada 2009 roku

PiSk

na przeprowadzenie kursu na
terenie tutejszego MOSiR-u.
Po kilkudziesięciogodzinnych wykładach i egzaminie
sędziami zostali: Małgorzata Brachaczek, Aleksandra
Pach, Betina Bursy, Katarzyna Gaik, Sandra Homik, Woj-

Wyniki 2. kolejki:
KS Concordia Powszechna SKOK Knurów – LKS 45 Bujaków
II Mikołów 3:7
Agnieszka Fliszkiewicz – Monika Rożek 3:0 (11:5, 11:4, 11:9)
Angelika Jakubaszek – Monika Wieczorek 1:3 (13:15, 11:7,
3:11, 6:11)
Patrycja Rybicka – Anna Gawlik 2:3 (11:6, 11:6, 9:11, 4:11,
11:13)
Agnieszka Fliszkiewicz / Patrycja Rybicka – Anna Gawlik /
Monika Wieczorek 2:3 (11:7, 9:11, 11:9, 5:11, 13:15)		
Angelika Jakubaszek – Agnieszka Rożek 2:3 (11:5, 8:11, 11:7,
8:11, 6:11)
Agnieszka Fliszkiewicz – Anna Gawlik 1:3 (4:11, 8:11, 11:9,
2:11)
Patrycja Rybicka - Monika Wieczorek 1:3 (11:2, 8:11, 7:11,
2:11)
Angelika Jakubaszek – Anna Gawlik 0:3 (6:11, 8:11, 7:11)
Patrycja Rybicka – Agnieszka Rożek 3:0 (11:2, 11:3, 11:4)
Agnieszka Fliszkiewicz – Monika Wieczorek 3:2 (5:11, 8:11,
12:10, 11:6, 11:9)
Wilki Wilcza - ULKS Pławniowice 0:10
ULKS Ruch Pniów – KU AZS WSAiZ Zawiercie 8:2
BTTS Silesia Miechowice Bytom - LKS Victoria Pilchowice OPP
(brak wyniku)
AKS Mikołów – pauza

ciech Zajonc, Paweł Bobak,
Eryk Maruszczak, Mateusz
Szumichora, Dawid Stolarek,
Bogdan Przybyła, Tomasz
Wojtaszek, Grzegorz Piontek,
Tomasz Płaszczyk, Adam Kolenda, Marcin Baran i Szymon
Idczak.

1. LKS 45 Bujaków II Mikołów
2.ULKS Pławniowice
3.KS Concordia Powszechna SKOK Knurów
4.ULKS Ruch Pniów
5.KU AZS WSAiZ Zawiercie
6.Wilki Wilcza
AKS Mikołów
BTTS Silesia Miechowice Bytom
LKS Victoria Pilchowice OPP

2
2
2
2
2
2
-

4
4
2
2
0
0
-

16:4
16:4
12:8
9:11
6:14
1:19
-

PiSk

Wyniki kolejnej edycji Grand
Prix w pływaniu zamieścimy
za tydzień.

Wieści z plansz
- Liczymy że w tym sezonie o naszych
zawodniczkach będzie głośno nie tylko
w Polsce – mówi Andrzej Michalewicz
organizator knurowskich turniejów
szermierczych, a prywatnie ojciec Pauliny,
reprezentantki Śląska

Wspomniana Paulina Michalewicz rozpoczęła sezon
2009/2010 od kontuzji… Po dobrze przepracowanym
okresie przygotowawczym
na obozach w Rewalu i Wiśle wydawało się że w tym
sezonie Paulina będzie walczyć o pierwszą dwunastkę,
a zarazem o miejsce w kadrze
Polski juniorów młodszych
– relacjonujemy pan Andrzej.
- Niestety 1 września Paulina
doznała poważnej kontuzji
prawej dłoni, która wyeliminowała ją z turniejów na dwa
miesiące.
Od 25 października znów
trenuje ze szpadą i obecnie
przebywa w Brennej na obozie
juniorek i juniorów reprezentacji województwa śląskiego.
Z kolei w sobotę (14 listopada) wystąpi w Mistrzostwach
Śląska Juniorów, a w przedostatni weekend listopada
planuje powalczyć w turnieju

TENIS STOŁOWY

kwalifikacyjnym do Pucharu
Europy Mc Donalds Cup w
Heidenheim w Niemczech.
Problemów ze zdrowiem
nie ma na szczęście druga
knurowianka - Małgorzata
Turek, która na otwarcie sezonu wystą piła w turnieju
Pucharu Europy Kadetów w
szabli w Koninie, zajmując
21 miejsce w stawce 133 zawodniczek z całego świata.
- W drugim turnieju Pucharu
Polski Juniorów w Warszawie
Małgosia zajęła 14 miejsce
– kontynuuje Andrzej Michalewicz. – Jeszcze lepiej
zaprezentowała się w następnym turnieju, kończąc go na
najniższym stopniu podium.
W efekcie jest na czwartym
miejscu listy kwalifikacyjnej
juniorów młodszych z wielkimi
szansami na zakwalifikowanie
się na Mistrzostwa Świata i
Europy Kadetów w szabli.
PiSk

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

Kazimierz Fąfara
Emil Piszczelok
Jerzy Niewiadomski
Dariusz Skowron
Jan Pikus
Michał Szczecina
Bogumił Wolny
Jerzy Pluta
Wiesław Mentel
Stefan Dylus
Jacek Zacher

Pilchowice
Przyszowice
Knurów
Knurów
Gliwice
Nieborowice
Knurów
Gliwice
Szczygłowice
Gliwice
Knurów

2.138 pkt
2.046 pkt
2.023 pkt
1.907 pkt
1.758 pkt
1.730 pkt
1.706 pkt
1.698 pkt
1.623 pkt
1.615 pkt
1.615 pkt

Klasyfikacja generalna:
1.
Michał Szczecina
Nieborowice
16.520 pkt
2.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
15.361 pkt
3.
Wiesław Mentel
Szczygłowice
15.262 pkt
4.
Jerzy Makselon
Przyszowice
15.095 pkt
5.
Bernard Wróbel
Knurów
14.880 pkt
6.
Jan Pikus
Gliwice
14.852 pkt
7.
Kazimierz Fąfara
Pilchowice
14.487 pkt
8.
Jerzy Niewiadomski
Knurów
14.470 pkt
9.
Stefan Wroblowski
Gliwice
13.965 pkt
10. Emil Piszczelok
Przyszowice
13.950 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 17 listopada o godzinie 16.30 w
Klubie LWSM „Gama”.

MIEJSKA LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ
Z przyczyn technicznych wyniki 9. kolejki zamieścimy za tydzień,
natomiast zestawienie par kolejnej serii spotkań przedstawia się
następująco (16 listopada):
PTK Holding S.A. – Team Stalmet (godz. 18.00), Concordia
Oldboje – FMS Gierałtowice (godz. 18.45), Veritax Gumiland
– FC Czerwionka (godz. 19.30), Vibovit – Osiedle Szczygłowice
(godz. 201.5), Intermarche A – Nacynianka (godz. 21.00), Mistral
– Intermarche (godz. 21.45), EFS – Tomsat (godz. 22.30).
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sport
Klasa „A” Podokręg Zabrze

IV LIGA - grupa II
Wyniki 14. kolejki

Wyniki 14. kolejki

Concordia Knurów - Przyszłość Rogów 0:5 (0:0)
0:1 Wieczorek 52’, 0:2 Błędowski 55’, 0:3 Wieczorek 59’, 0:4
Wieczorek 72’, 0:5 Michna 75’.
Żółta kartka: Przesdzing.
Concordia: Łukasz Ponichtera, Dawid Wieliczko, Paweł Folcik
75’ Michał Szczot, Paweł Gałach, Michał Grodoń, Marcin Grzegorzyca 64’ Karol Michalski, Marcin Salwa, Wojciech Kempa,
Łukasz Sendlewski, Paweł Przesdzing, Piotr Wysogląd.
Trener: Wojciech Kempa. Asystent: Damian Mehlich.

Sośnica Gliwice - Sokół Łany Wielkie 0:2, Czarni Pyskowice Zaborze Zabrze 0:2, Ruch Kozłów - Piast Pawłów 4:1, Naprzód
Żernica - LKS 35 Gierałtowice 4:6, Gazobudowa II Zabrze
- Gwiazda Chudów 2:6, Wilki Wilcza - Zamkowiec Toszek 3:0,
Młodość Rudno - KS 94 Rachowice 1:1, Społem Zabrze - Orzeł
Stanica 0:1.

Pozostałe wyniki:
Rekord Bielsko-Biała - Unia Rędziny 4:2, KS Żory - Gwarek
Ornontowice 0:1, Górnik Pszów - Grunwald Ruda Śląska 0:0,
Polonia Marklowice - AKS Mikołów 0:0, Unia Racibórz - LKS
Czaniec 1:3, Zapora Porąbka - GTS Bojszowy 1:0, Polonia
Łaziska Górne - MRKS Czechowice-Dziedzice 2:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Polonia Łaziska Górne
Gwarek Ornontowice
Zapora Porąbka
LKS Czaniec
Rekord Bielsko-Biała
Przyszłość Rogów
Grunwald Halemba
MRKS Czechowice-Dziedzice
Unia Rędziny
Polonia Marklowice
Górnik Pszów
Unia Racibórz
AKS Mikołów
KS Żory
GTS Bojszowy
Concordia Knurów

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

35
34
29
27
23
19
19
19
19
17
15
15
14
14
12
3

27:5
28:13
20:13
25:9
29:20
24:15
23:22
22:23
23:25
21:19
25:28
21:27
8:18
12:27
13:19
10:48

KLASA OKRĘGOWA
- Grupa IV
Wyniki 14. kolejki
Orzeł Nakło Śl. - Jedność Przyszowice 3:0, Tempo Paniówki Ruch II Radzionków 0:2, MOSiR Sparta Zabrze - Walka Zabrze
2:0, Carbo Gliwice - Silesia Miechowice 1:2, Tęcza Wielowieś
- Gazobudowa Zabrze 1:2, Gwarek Zabrze - Orzeł Miedary 0:3,
Szombierki Bytom - KS Strzybnica 1:0, Fortuna Gliwice - Urania
Ruda Śląska 2:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Walka Zabrze
Carbo Gliwice
Gazobudowa Zabrze
Urania Ruda Śląska
Ruch II Radzionków
Szombierki Bytom
Fortuna Gliwice
Orzeł Miedary
Tempo Paniówki
Silesia Miechowice
Gwarek Zabrze
Orzeł Nakło Śląskie
Jedność Przyszowice
Sparta Zabrze
KS Strzybnica
Tęcza Wielowieś

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

32
30
30
27
25
24
21
20
19
18
18
13
11
11
10
9

33:9
37:19
25:14
31:22
26:15
27:17
27:20
29:25
25:21
20:26
16:32
24:28
15:29
15:34
11:39
18:29

Futsal - II Liga
Wyniki 4. kolejki
UPOS Komart Knurów - GSF Gliwice 17:2 (skład UPOS Komart:
Bartłomiej Poręba, Wojciech Kempa – 1 gol, Dawid Wieliczko – 2, Adrian Zabłocki – 2, Wojciech Rozumek – 2, Marcin
Rozumek -1, Daniel Tałajkowski - 4, Michał Bagiński - 3, Piotr
Karwowski - 2, Łukasz Spórna, Mariusz Karaś,), Tango Gliwice
– Orlik Brzeg 10:5, Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki - GolSport Przyszowice 12:4, Dąbrovia MCKiS Jaworzno - Victoria
Chróścice 3:5.
1.Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
2. UPOS Komart Knurów
3. Tango Gliwice
4. Victoria Chróścice
5. Dąbrovia MCKiS Jaworzno
6. Orlik Brzeg
7. Gol-Sport Przyszowice
8. GSF Gliwice

3
4
4
3
3
4
4
3

9
9
9
6
3
3
3
0

29:11
36:25
23:14
16:14
12:11
28:31
19:29
5:33

Zestawienie par 5. kolejki (15 listopada):
Gol-Sport - UPOS Komart, GSF - Pizzeria Luciano, Orlik – Dąbrovia, Victoria – Tango.

14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

28
28
27
27
25
24
23
22
20
19
19
14
12
10
10
9

33:15
34:23
43:23
31:23
32:22
36:18
28:25
33:31
26:25
21:16
21:22
16:30
17:43
23:36
19:40
13:34

11 listopada rozegrano 15 serię spotkań,
a w ramach 16 kolejki zmierzą się (14-15 listopada):
Sośnica Gliwice – Czarni Pyskowice, Ruch Kozłów – Sokół
Łany Wielkie, Piast Pawłów - Gazobudowa II Zabrze, LKS 35
Gierałtowice – Wilki Wilcza, Gwiazda Chudów – Młodość Rudno
(wszystkie w sobotę o godz. 13.00), MKS Zaborze – Naprzód Żernica (niedziela, godz. 11.00), KS 94 Rachowice – Orzeł Stanica,
Zamkowiec Toszek – Społem Zabrze (niedziela, godz. 13.00).

Przedłużona jesień
Podokręg Zabrze postanowił przedłużyć tegoroczne
rozgrywki na szczeblu Klasy
„A” i awansem rozegrać dwie
serie spotkań rundy rewanżowej.
- Wydział GiE na swoim
posiedzeniu w dniu 22 października br. postanowił, aby
dwie kolejki z rundy wiosennej rozegrać w miesiącu
listopadzie br. – czy tamy
w komunikacie Podokręgu

Zabrze. - Wydział Gier przy
podejmowaniu tej decyzji
kierował się stanem naszych
boisk na w iosnę, fa k t em
że zawod nicy są bard ziej
sprawni fizycznie i wytrenowani aniżeli w pierwszych
kolejkach na wiosnę i tym,
że w miesiącu czerwcu 2010
r. będą rozgrywane Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej
w RPA.
PiSk

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Wyniki 10. kolejki – grupa I:
Leśnik Łącza - Amator Rudziniec 2:3, KS Bojków - Start Przezchlebie 3:0, Orzeł Paczyna - Victoria Pilchowice 0:3, Pogoń
Ziemięcice - Orły Bojszów 1:3, Start Kleszczów - Naprzód Świbie
2:1, Zryw Radonia - Olimpia Pławniowice 3:3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Orły Bojszów
Amator Rudziniec
Start Kleszczów
Pogoń Ziemięcice
KS Bojków
Zryw Radonia
Orzeł Paczyna
Victoria Pilchowice
Naprzód Świbie
Olimpia Pławniowice
Leśnik Łącza
Start Przezchlebie

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

26
25
23
21
14
13
12
12
11
6
6
1

27:7
36:12
30:13
26:12
16:19
22:25
14:21
24:32
27:22
19:27
11:32
9:45

Wyniki 10. kolejki – grupa II:
Korona Bargłówka - Olimp Szczygłowice 3:0, Naprzód Łubie
- LKS 45 Bujaków 4:7, Drama Kamieniec - MOSiR Stal Zabrze
2:4, Kłodnica Gliwice - Przyszłość II Ciochowice 1:6, Ślązak
Bycina - Quo Vadis Zabrze (brak wyniku), Jedność II Przyszowice – pauza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Korona Bargłówka
Quo Vadis Makoszowy
Przyszłość II Ciochowice
LKS 45 Bujaków
MOSiR Stal Zabrze
Naprzód Łubie
Drama Kamieniec
Jedność II Przyszowice
Olimp Szczygłowice
Ślązak Bycina
Kłodnica Gliwice

9
8
8
9
9
9
9
8
9
8
10

25
18
18
17
17
13
12
9
6
3
3

18:2
28:6
15:7
22:14
22:15
22:21
20:19
18:24
8:27
5:22
10:31

Boks. Siódma edycja turnieju im. Jerzego
Krasnożona

Wspomnienia
nie rdzewieją
Od piątku do niedzieli w hali MOSiR w
Knurowie-Szczygłowicach stoczono
kilkadziesiąt walk bokserskich w turnieju
poświęconym pamięci nieodżałowanego
trenera Jerzego Krasnożona

Szkoleniowiec o którym
wychowankowie mówią, że
był ich drugim ojcem, znakomitym psychologiem i przyjacielem, a przede wszystkim fantastycznym trenerem,
zmarł 7 listopada 2002 roku.
Dokładnie w siódmą rocznicę śmierci stoczono walki
finałowe siódmej edycji memoriału.

Zgłosiło się 111

Turniejową szermierkę na
pięści rozpoczęto w piątkowe
popołudnie. – Do zawodów
zgłosiło się 111 zawodników,
jednak dopuszczonych zostało 104 – informował nas
jeden z sędziów głównych,
Jerzy Otto. – Walki odbywać
się będą w kilku kategoriach
wiekowych, zatem wystą pią
kadeci, młodzicy, juniorzy i
seniorzy. W ringu nie zabraknie również dziewcząt.
Z zaproszenia organizatorów skorzystali nie tylko zawodnicy ze śląskich
klubów. Do hali, w której
knurowianie zdobywali tytuł drużynowych mistrzów
Polski (rok 1996) przyjechali
Ukraińcy, Litwini i Czesi, a
także reprezentanci takich
klubów, jak Paco Lublin,
Wisła K ra ków cz y Leg ia
Warszawa.
Na pierwszy dzień turnieju zaplanowano 24 pojedynki.
W sześciu z nich wystąpili reprezentanci gospodarzy czyli
Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia. Knurowianie rozpoczęli od zwycięstw
Szymona Staniczka (pokonał
3:0 Dariusza Kantorańskiego
z Mysłowic) i Dawida Kostrubały (wypunktował 2:1 Kamila Pierchałę z Rybnika).
Kolejna walka z udziałem
zawodnika BKS-u to porażka
w pierwszej rundzie Patryka
Jędrzejewskiego z Tomaszem
Kąkolem (Paco Lublin).
Na w ysokości zadania
stanęła Jadwiga Stańczak,
która przed kilkoma tygodniami wywalczyła brązowy
medal międzynarodowych
mistrzostw Śląska, a w piątkowy wieczór odniosła jednogłośne zwycięstwo nad Kariną
Kopińską (DK B Dąbrowa
Górnicza).
W walkach kończących
piątkową serię knurowianie

zanotowali dwie porażki. Najpierw Patryk Nowicki przegrał 1:2 z Kamilem Latuskiem
(Paco Lublin), a następnie
Patr yk Twardoch również
stosunkiem głosów 1:2 uległ
Przemysławowi Gorgoniowi
(Jaworzno).

Medal dla pani Anieli

Drugi dzień turnieju rozpoczął się od wyjazdu organizatorów i delegacji uczestników memoriału na cmentarz
w Szczygłowicach, by w zadumie pochylić się nad grobem
trenera.
Po powrocie do hali bokserską rywalizację obserwowało kilku wychowanków Jerzego Krasnożona. W sobotę,
w czasie uroczystego otwarcia
turnieju organizatorzy zaprosili do ringu kilku z nich: Zygmunta Gosiewskiego, Marka
Komana, Bogdana Wyrzychowskiego i Piotra Żaka.
Pierwszy z wymienionych
wypożyczył organizatorom
brązowy medal wywalczony
w Mistrzostwach Europy w
Tampere (1981), a ci zlecili
wykonanie kopii, którą z rąk
popularnego „Gośki” otrzymała pani Aniela - wdowa po
Jerzym Krasnożonie.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał zastępca prezydenta Knurowa – Piotr Surówka, któremu towarzyszyli w
ringu Mieczysław Gołąb (prezes BKS Concordia), Zbigniew
Gałkowski i Eugeniusz Jurczyga reprezentujący współorganizatora i tegorocznego jubilata
– Lokatorsko-Własnościową
Spółdzielnię Mieszkaniową
oraz Waldemar Dombek (starostwo powiatowe Gliwice).
W drugim dniu zmagań
na pierwszą walkę zawodnika
z Knurowa trzeba było czekać
do pojedynku numer siedem,
w którym Przemysław Tomczak przegrał jednogłośnie
ze Stanisławem Olczykiem
(Kleofas 06 Katowice).
Jednogłośną porażką gospodarza zakończył się również pojedynek Jacka Wyleżoła z Milanem Satkiem (Boxing
Ostrawa – Czechy).
W sobotnie popołudnie
sprawdziło się powiedzenie
do trzech razy sztuka, bowiem
kolejny reprezentant Concordokończenie na str. 15
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sport
dokończenie ze strony 14

dii - Paweł Seliga pokonał 3:0
Przemysława Gorgonia (Jawor
Team Jaworzno).

Drużynowe zwycięstwo

Finały, a więc ostatni dzień
turnieju knurowianie rozpoczęli od jednogłośnej porażki
Dawida Kostrubały z Michałem
Ost rowskim (Cios-Adamek
Gilowice). Drugim reprezentantem gospodarzy w finałach
był Michael Smokowski, który
krzyżując rękawice z Litwinem
Cistovasem Irmantasem nie

dotrwał do końca pierwszego
starcia, przegrywając przez rsc.
Serię niepowodzeń przedłużyli
Kamil Łączak przegrywając
jednogłośnie z Tiborem Habelem (SSK Vitkovice – Czechy)
i Dawid Torzecki ulegając również jednogłośnie Mateuszowi
Mazikowi (RMKS Rybnik).
Humory knurowskim kibicom poprawił Paweł Seliga,
który wypunktował Milana Satka (Boxing Ostrawa – Czechy).
Między innymi to zwycięstwo
spowodowało, że jako jeden z
ostatnich na najwyższym stopniu podium stanął prezes knu-

rowskiego klubu – Mieczysław
Gołąb odbierając puchar za
zwycięstwo Concordii w punktacji drużynowej. Nagrodami
indywidualnymi wyróżnieni
zostali również Jadwiga Stańczak i Szymon Staniczek.

Zaklejone godło

Niewątpliwym wydarzeniem ostatniego dnia turnieju
był występ na knurowskim
ringu mistrzyni Starego Kontynentu – Lidii Fidury, na co
dzień reprezentującej barwy
Walki Zabrze, gdzie jednym
ze szkoleniowców jest były

trener knurowskich pięściarzy
i reprezentacji Polski – Ludwik Buczyński. Mistrzyni
Europy stoczyła zacięty i emocjonujący, a co najważniejsze
- zwycięski bój z Ukrainką
Laliyą Durnyevovą.
Przed tym pojedynkiem
byliśmy świadkami zaklejania
plastrami godła narodowego
na koszulce i spodenkach Lidii Fidury. Powód? Przepisy
zabraniają występowania w
stroju reprezentacyjnym w turniejach, w których nie bierze
udziału kadra narodowa.
W niedzielę do hali MO-

SiR zjechało wielu VIP-ów:
Jerzy Rybicki (prezes Polskiego Związku Bokserskiego),
Henryk Średnicki (jedyny polski mistrz świata amatorów),
Józef Gilewski (najbardziej
ut y t u łowa ny w ychowa nek
knurowskiego klubu, uczestnik mistrzostw świata, Europy
i Igrzysk Olimpijskich), Eugeniusz Mehlich (mistrz świata
w wyciskaniu sztangi).
Wprost z Zakopanego, ze
zg r upowania reprezent acji
Polski, na turniej poświęcony
pamięci swego trenera przyjechał Ireneusz Przywara. – W

stolicy naszych Tatr przygotowujemy się do kilku ważnych
startów, k tóre czekają naszych kadrowiczów w Macedonii i Francji oraz rodzimym
Rzeszowie – powiedział nam
obecny asystent selekcjonera
Stanisława Łakomca, który
przed laty poprowadził knurowską d r u ż y nę do t y t u ł u
mistrza Polski.
Dodajmy jeszcze, że siódma edycja turnieju im. Jerzego
Krasnożona była pierwszą knurowską imprezą bezpośrednio
transmitowaną w internecie.

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Uczestnicy
turnieju odwiedzili
grób Jerzego
Krasnożona, gdzie
złożyli kwiaty
i zapalili znicze

Na czele składu sędziowskiego stał
knurowianin – Jerzy Otto (pierwszy z lewej)

Marek Koman, Piotr Żak, Bogdan Wyrzychowski,
Zygmunt Gosiewski, czyli wychowankowie
nieodżałowanego Jerzego Krasnożona

Zygmunt Gosiewski
wręcza Anieli
Krasnożon kopię
brązowego medalu
mistrzostw Europy
z Tampere

Prezes BKS Concordia
– Mieczysław Gołąb
dziękuje za pomoc
współorganizatorom
i sponsorom turnieju

Na tegoroczny turniej
zostały wybite specjalne
medale

Ireneusz Przywara
i Jerzy Rybicki, czyli
asystent selekcjonera
i prezes PZB

Aniela Krasnożon miała okazję
porozmawiać m.in. z Piotrem Żakiem,
który ciepło wspomina współpracę
z Jerzym Krasnożonem

Knurowianie walczyli ze zmiennym szczęściem, ale ostatecznie wygrali klasyfikację drużynową
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Konkurs. Odpowiedz na pytanie
i wygraj efektowny album o Knurowie

Gdzie to było?
Poniżej prezent ujemy
zdjęcie budynku, który kiedyś stał w K nurowie. Od
kilkudziesięciu lat nie ma po
nim śladu. Stąd nasz konkurs,
w którym pytamy, w którym
miejscu stał ten budynek. Interesuje nas konkretna lokalizacja (przy obecnej ulicy).
Spomiędzy autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 10 albumów „Oblicza Knurowa”, ukazujących

miasto i jego mieszkańców
przez pryzmat najciekawszych miejsc i zasłużonych
osobowości.
Na prawidłowe rozwiązanie konkursu czekamy do 23
listopada 2009 roku (koniecznie na wyciętym z gazety
kuponie).
O d p ow ie d z i p ro si my
nadsyłać do siedziby redakcji
-44-190 Knurów, ul. Niepodległości 5.
Foto: Arch. Bogusława Szyguły

- Tego hobby nie przeliczamy na pieniądze
– zapewniają hodowcy z knurowskiego koła

Kanarki kolorowe. Czerwone intensywne: 1. Tomasz
Knapik, 2-3. Leszek Mryka;
czerwono-czarne intensywne: 1. Janusz Mateja; czerwono-czarne nieintensywne: 1.
Janusz Mateja i Tomasz Knapik, 2-3. Janusz Mateja; żółte:
1. Bogusław Wieczorek.
Hybr ydy: 1. Dominik Kurpias.
Kanarki kształtne. Gloster
koroniasty: 1. Bronisław Jasiulek; koroniasty niemiecki:
1. Piotr Fabisz; Lizard: 1.
Dominik Kurpias.

Księżniczka skrzeczy
aż uszy więdną
Knurów. Kanarki i papugi rządziły ptasią wystawą

Kubie Opólskiemu najbardziej spodobały
się papużki rozelle rubino
wej arystokracji to i dba o nią
jak przystało. Byle ziarna do
karmnika nie wsypie. - Podaję
mieszankę bogatą w specjalny
barwnik z karotenem – uchyla
nieco rąbka tajemnicy wyjaśniając skąd tak żywe barwy
u jego podopiecznych. Więcej
nie zdradzi. - Każdy hodowca
ma swoje sekrety. Każdy chce
wyhodować czempiona – tłumaczy. Jemu się udało. Może
się pochwalić wicemistrzostwem Polski.
Dominik Kurpias nie wyobraża sobie życia bez ptasiej
pasji. Oddaje się jej przeszło
30 lat. - Na początku urzekły
mnie kanarki śpiewające, herceńskie. Teraz zajmują mnie
odmiany hybr ydowe, cz yli
krzyżówki międzygatunkowe
– mówi pan Dominik. Wspomina czasy, kiedy okoliczni
hodowcy chwytali dzikie ptaki
(m.in. szczygły, gile, kulczyki,
czyże), udomawiali je i krzyżowali z kanarkami.

- To bardzo ciekawe ptact wo – mówi o kanarkach
Bogusław Wieczorek. - Zapracowane są zwłaszcza samiczki.
To na nich spoczywa prowadzenie kanarkowego, hm...,
domu – wysiadywanie jajek czy
wychowywanie piskląt.
Samczykom wiele się wybacza. To właśnie one poświęcają się „karierze” śpiewaczej.
- Młode bł yskawicznie się
uczą. Ale wiele zależy od tego,
jak dobrego mają nauczyciela
– tłumaczy Kurpias. - To sztuka
umiejętnie je prowadzić i uczyć
śpiewu.
Najlepsze od niechcenia
potraf ią wydobyć z gardła
dźwięki dzwonków, fleta, basów i turkotu...
Ośmioletni Kuba Opólski
z Knurowa przyszedł na wystawę z tatą Romanem. Nad
talentem wokalnym kanarków
specjalnie się nie rozwodził.
Z miejsca skierował się ku
papugom.

– Jakie one kolorowe! –
zachwycił się barwną parką.
To rozella rubino – odczytał nazwę z kartki tato.
Chłopiec wyraźnie zaplanował, że nie wróci do domu
z pustymi rękoma. Przystanął
przy innej klatce. Coś zaskrzeczało. Głośno.
– Księżniczka słoneczna
– ze zdziwieniem odczytał
chłopiec i popatrzył na zielonkawego ptaka. Nie tak
chyba wyobrażał sobie głos
księżniczki.
- Piękne są te ptaki, uwielbiam je, zresztą wszystkie
zwierzęta – deklaruje pani
Genowefa. – Z ptaków miałam
już w domu kanarka, szczygła,
szpaka, a jak byłam dzieckiem, to raz mieliśmy nawet
kraskę. To taki leśny ptak,
piękny, niebieski. Ale teraz
nie mam żadnych zwierząt, za
bardzo je kocham, za bardzo
się przywiązuję.
Dominik i Krzyś, bracia,
przyszli na wystawę, jak mówią, z ciekawości. – I została
zaspokojona – przyznaje starszy Dominik. Hodowla ptaków
nie jest im zupełnie obca. – My
sami ich nie mamy, ale nasz
wujek hoduje gołębie – dodaje
Dominik.
Eksponowane ptactwo
r zą d z i ło w był y m Domu
Związkowca trzy dni. Knurowianie nie tylko chętnie je
oglądali, ale i kupowali.
- Jak ktoś złapie tego bakcyla, to na całe życie – śmieją
się hodowcy. Przeczuwają, że
niektórzy z klientów szybko
do nich dołączą.
W najbliższy weekend
hodowcy zapraszają na kolejną wystawę – tym razem w
Czerwionce-Leszczynach.
Bogusław Wilk,
Mirella Napolska

Śpiewacy z Wysp Kanaryjskich
Wszystkie kanarki hodowlane wywodzą się od żyjącego na wolności kanarka dzikiego. Nazwa ptaka
nie kłamie - rzeczywiście zamieszkuje Wyspy Kanaryjskie. Sławę kanarkom zapewnił niesamowity
talent muzyczny. Należą do najzdolniejszych ptasich śpiewaków na świecie.
Hodowcy najczęściej wyróżniają trzy rasy kanarków: śpiewających, kolorowych i kształtnych. Odmian
można doliczyć się dziesiątek.
źródło: internet

K a n a r ek ja k k a n a r ek .
Skrzydlaty, dziobaty, chętny
do śpiewu. Żwawy. Ni sekundy
nie usiedzi na drewnianej belce. Jeden, drugi, sto - wszystkie
jak dwie krople wody.
- O, co to, to nie! - oponuje
Bogusław Wieczorek, prezes
Polskiego Związku Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Knurowie. Wskazuje na
rząd klatek. W każdej kanarek.
- To złudzenie, że są identyczne. Wystarczy przyjrzeć się
trochę dokładniej, by zobaczyć
jak wiele je różni. Inne jest
upierzenie, kształt, wielkość.
Także korona, czyli dla laika
czubek głowy. No i postawa
oraz wrażenie.
Faktycznie. Jeśli naprawdę
dobrze się wpatrzyć, da się dostrzec jakąś różnicę. Drobną,
bo to mikre ptactwo.
Dla Gabriela Zawadzkiego
- eksperta do spraw kanarków
kształtnych - to jednak żaden
problem. Ma sokoli wzrok.
Podczas weekendowej wystawy w byłym Domu Związkowca sędzia Zawadzki wyłapał
wszystkie ułomności, niedostatki, przebarwienia, a nawet
wady postawy żywych eksponatów. Ocenił i wypunktował.
Posiadaczami mistrzowskich
k a n a r kow yc h kol e k c ji w
knurowskim kole hodowców
okazali się Tomasz Knapik,
Ja nu sz Mat eja , Bog u sław
Wieczorek, Leszek Mryka,
Dominik Kurpias, Bronisław
Jasiulek i Piotr Fabisz.
– Jak dochować się mistrza? Trzeba 4-5 lat intensywnej hodowli – mówi Tomasz
Knapik. Wie, co mówi. On
skrzydlatym bractwem zajmuje
się ćwierć wieku.
- Nauczyłem się od taty.
Jego pasją były gołębie. Ale
miał też szczygła. No to ja go
przejąłem. A potem jakoś tak
się wciągnąłem... - wspomina
pan Tomek. Prawdę mówiąc
wpadł po uszy. Teraz, dzień w
dzień, uwagą musi obdzielać
przeszło... dwieście kanarków.
Knapik szczególnie upodobał sobie czerwone. Wie o nich
wszystko. Dorobił się kanarko-

Foto: Bogusław Wilk

Zgrabne nogi - pięć punktów, piękna postawa - dwukrotnie
więcej, a super figura nawet trzy razy tyle. Wybory miss? Nie na
pewno. A prawdę mówiąc: na pewno nie...

Album „Oblicza Knurowa” ukazał się nakładem Urzędu Miasta.
Publikacja liczy prawie 100 stron. Ukazuje Knurów i jego mieszkańców przez pryzmat najciekawszych miejsc i zasłużonych osobowości. Sięga do fascynującej historii, oprowadza po dynamicznej
teraźniejszości, nie stroniąc od zapowiedzi interesującej niedalekiej przyszłości. Trudno sobie wyobrazić domową biblioteczkę bez
tej ładnie wydanej pozycji.
Albumy trafiły do sprzedaży. Można je znaleźć w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12, w Domu Kultury
w Szczygłowicach i księgarni w kompleksie Merkury.

Najlepsze
kolekcje

Kanarek kształtny
- gloster koloniasty

Kanarek czerwony

Kanarek herceński,
śpiewający

