„Górny Śląsk 2009” – podsumowanie ćwiczenia obronnego

Przygotowani
na wszelki wypadek

W czerwcu w wybranych jednostkach samorządowych na Śląsku
prowadzono wieloszczeblowe wojewódzkie ćwiczenie obronne pod nazwą
„Górny Śląsk 2009”. Brały w nim udział także gminy Knurów
i Gierałtowice. Ze spotkania podsumowującego ćwiczenie wynika, że obie
są dobrze przygotowane na wypadek wojny
Trzydniowe ćwiczenia obronne,
przeprowadzone w czerwcu na terenie czterech śląskich miast, czterech
powiatów (w tym gliwickiego) i
leżących na ich terenach gmin (a
zatem także Knurowa i Gierałtowic)
testowały umiejętność sprawnego
funkcjonowania jednostek samorządowych w sytuacji zagrożenia
stanem wojennym. Brały w nich
udział nie tylko urzędy i podległe
im jednostki, ale także instytucje,
których działanie w przypadku zagrożenia wojną byłoby szczególnie
istotne (policja, straż pożarna czy
też pogotowie).
W pierwszej połowie września wojewoda śląski, Zygmunt Łukaszczyk, na specjalnym spotkaniu
dokonał podsumowania i całościowej
oceny akcji. Jej podstawą były informacje uzyskane od wyznaczonych
przez siebie zewnętrznych obserwatorów, a także od osób nadzorujących
na poszczególnych szczeblach (działania w gminie Knurów nadzorował
prezydent Adam Rams, w gminie
Gierałtowice – wójt Joachim Bargiel). Wojewoda stwierdził, że założenia zostały wykonane właściwie,
zgodnie z założeniami. Ocenił, że
ćwiczące zespoły – zarówno kierujące, jak i wykonawcze – podeszły
do zadania poważnie. Wszystkie
jednostki otrzymały certyfikaty
uczestnictwa w ćwiczeniu i pamiątkowe plakietki.
War to dodać, że wśród jednostek terytorialnych znalazło się
kilka takich, które w sprawę zaangażowały się „za bardzo”. Powodem
nadgorliwości była… zwykła ludzka
ciekawość. Ćwiczenia opierały się
wykonywaniu zadań, których treść
była ukryta w czterech zapieczęto-

Dla Przeglądu
Janusz Korus, zastępca wójta
Gminy Gierał towice: - Najlep szym sposobem pr zygotowania
się do wszelkiego rodzaju stanów
nadzwyczajnych są dobrze przygotowane treningi i ćwiczenia, uczące
podejmowania właściwych decyzji
- szybko i bezstresowo. Dobrze
przygotowane ćwiczenia to również
możliwość sprawdzenia procedur i
planów. Wieloszczeblowe ćwiczenia obronne „Górny Śląsk-2009”
wykorzystane został y w Gminie
Gierałtowice po pierwsze dla lepszego przygotowania pracowników
UG do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli
oraz zabezpieczenia podstawowych
warunków do życia mieszkańcom
gminy. Po drugie - do oceny stopnia
przygotowania Urzędu oraz podległych i nadzorowanych przez wójta
gminy jednostek organizacyjnych,
do prawidłowego funkcjonowania
w stanach nadzwyczajnych. I po
trzecie – do sprawdzenia możliwości wykonywania zwiększonych
zadań publicznych przez podległe
struktury.



wanych kopertach. Należało je otwo- obronności, wykazały się profesjorzyć dopiero na konkretne polecenie nalizmem i ofiarnością – mówi mjr
napływające z wojewódzkiej centrali Wiewiura. – To, co obserwowałem w
dowodzenia. Jedna z kopert nie zo- czasie ćwiczenia, zostało potwierdzostała wykorzyne ogólną ocest a n a , z at e m
ną na szczeblu
gdy ćwiczenie
wojewódzkim.
dobiegło końca,
K rzysztof
należało ją w
Sierantowicz,
stanie nienarukierownik dziaszonym odesłać
łu zarządzania
z powrotem do
k r yz ysowego
wojewody. Jak
Urzędu Gminy
się okazało,
w Gierałtowiniektóre z nich
cach, podkrezostały jednak
śla, że „Górny
otwarte – mimo
Śląsk 2009” to
braku polecezupełnie nowe
nia. Znajdowadoświadczenie.
ł y się w nich
– To ćwiczenie
jedynie wstępu ś wi a d a mi a ,
ne m at e r ia ł y
jak olbrzymia
przygotowawjest ilość zadań
cze, z upeł nie Mjr Jarosław Wiewiura
stojących przed
zbędne podczas samego. ćwiczenia, służbami cywilnymi w stanie zagroopatrzone informacją: „nie należało żenia wojną. Miło, kiedy ta praca jest
otwierać bez wyraźnego sygnału”. W zauważona i doceniona.
ten sposób organizatorzy zażartowali
„Górny Śląsk 2009” to główne
sobie z nazbyt ciekawych uczestni- tegoroczne zamierzenie obronne
ków ćwiczeń.
na szczeblu województwa. PrzygoSpotkanie u wojewody było tym towania do ćwiczenia trwały kilka
cenniejsze, że pozwalało na wymia- miesięcy.
Tekst i foto: Mirella Napolska
nę spostrzeżeń. Przedstawiciele
poszczególnych jednostek dzielili się
własnymi doświadczeniami, wspól- Dla Przeglądu
P iotr S urówk a , zastępca prezynie wyciągali wnioski.
denta Knurowa, dowodzący ćwi- Byliśmy w gronie gmin, które
czeniem na terenie gminy: - Akcja
wypadły podczas ćwiczeń bardzo poprzebiegała bardzo sprawnie. Pozytywnie – podsumowuje obecny na
dziękowania należą się wszystkim,
którzy byli osobiście zaangażowani
podsumowaniu akcji prezydent Knuw akcję – doskonale się sprawdzili,
rowa Adam Rams. – Ze strony Urzęchoć wyjątkowe warunki sprawiały,
du Miasta nie było żadnych uchybień.
że ich praca wyglądała inaczej niż
Prezydent Surówka wspierany przez
na co dzień. W wielu wypadkach
szefa Miejskiego Inspektoratu Obrosytuacja wymagała od nich pracy
dłuższej niż standardowa, włącznie
ny Cywilnej stanęli na wysokości
z nocnymi dyżurami. Szczególnie
zadania. Zostaliśmy wysoko ocenieni
cennym elementem ćwiczenia było
zarówno przez wojewodę, jak i zespół
wykazanie przygotowania Urzędu
ekspertów.
Miasta do pracy w warunkach braku
Szef Miejskiego Inspektoratu
prądu. Źródłem dodatkowej adrenaliny była obecność obserwatora z
Obrony Cy wilnej, mjr Jarosław
ramienia wojewody. Możemy uznać,
Wiewiura przyznaje, że uczestnicy
że kwestię na wypadek, którego nićwiczenia byli imponujący: - Jestem
gdy nie chcemy doświadczyć, mamy
pełen uznania dla tych osób, bo nie
przećwiczoną.
mając wyszkolenia w dziedzinie
podziękowania

Joannie Nawratil-Ludwiczak
Redaktor Naczelnej „Nowin Gliwickich”
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
składa
Zespół Redakcyjny „Przeglądu Lokalnego”

Knurów

„Kocie łakocie”
w Sztukaterii

Foto: www.spotkaniadrabik.pl
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Wiesław Drabik, autor kilkudziesięciu
Wiesław Drabik
książeczek dla dzieci, będzie w piątek,
2 października o godz. 12) gościć w klubie Sztukateria
Bajki Drabika - pełne humoru,
chętnie czytane i oglądane przez
najmłodszych. Najbardziej znane
to: „Bajka o Smoku i Kraku i o tym
jak powstał Kraków”, „Awantura na
podwórku”, „Łakomczucha”, „Kocie
łakocie”, „MAŁa mYSZ skacze czyli
myszomania”. Niektóre z książek
były prezentowane w programie

telewizyjnym pt. „Książki z górnej
półki”, pokazano je również na Międzynarodowych Targach Książki w
Bolonii w 2003 roku. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszy się seria
Zostań Mistrzem opisująca drogę do
medali naszych najlepszych sportowców (występujących pod postaciami
zwierzątek).
Oprac. b

Śladem naszych publikacji

Kukułcze jajo

W ubiegłym tygodniu do naszej redakcji
trafiło pismo od radnego Zbigniewa
Wojciechowskiego, odnoszące się do
artykułu „Kukułcze jajo”. Poniżej treść pisma
i komentarz „wywołanego” wypowiedzią
dyrektora MZGLiA
W PL z dnia 6 sierpnia (nr 31/2009) ukazał się artykuł pt. „Kukułcze
jajo”. Zwróciłem się do red. Pawła Gradka, że wymieniony artykuł mija się
z prawdą i jest tendencyjny.
To, że Jerzy Kiełb i Dariusz Sarzała wypowiadają bzdury na mój temat,
bo nic innego nie potrafią, to jest ich problem. Ale że redaktor Gradek bzdury
pisze w PL, to świadczy o jego przygotowaniu i poziomie redakcyjnym.
Problem śmieci w obrębie garaży trwa już co najmniej 10 lat. Pan M.
Kobylec, dyrektor MZGLiA „przebudził się” mówiąc, że dopiero dwa lata
temu dowiedział się o wymienionym problemie.
Niejednokrotnie poruszałem sprawę opłat za garaże - że są za wysokie,
że płacimy za śmieci podrzucane z działek i okolic. Tylko za wywóz śmieci
użytkownicy garaży płacą prawie 40 tys. zł rocznie. Głównym gospodarzem
w Knurowie jest Prezydent, jednoosobowo odpowiada za miejskie fundusze.
Rada jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.
Takie podstawowe zasady powinien wiedzieć każdy redaktor PL. Jeżeli
Prezydent nie przeznaczy środków na dany cel (np. na remont drogi) to radny
może składać wnioski w nieskończoność. Jeżeli Prezydent będzie zatrudniał
takich dyrektorów, którzy nie potrafią wyliczyć ile za co płacimy, to zawsze
będzie bałagan w knurowskim MZGLiA.
Zbigniew Wojciechowski

Komentarz MZGLiA
Mieczysław Kobylec, dyrektor
Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji w Knurowie: - Problem składowania nieczystości stałych w obrębie garaży
przy ul. Parkowej w Knurowie znany
jest mi od czasu przejęcia (1999 r.)
przez Gminę od KWK „Szczygłowice” terenów, na których usytuowane
są garaże, czego dowodem jest liczna
korespondencja kierowana do zarządu sąsiednich ogródków działkowych
(cztery pisma w okresie od 1999 r.
do 2009 r.) i straży miejskiej (trzy
pisma w okresie od 2006 r. do 2009
r.), natomiast problem przeniesienia
lub likwidacji kontenerów poruszany
jest przez Pana Radnego od około
dwóch lat.
Zarzut, iż dyrektor MZGLiA nie
umie wyliczyć „ile za co płacimy”, w
tym kosztów wywozu nieczystości z
terenów, na których zlokalizowane
są prywatne garaże, jest bezzasadny, albowiem w licznych (siedem w
okresie od 2000 r. do 2008 r. plus
notatka ze spotkania z dnia 3.06.2009
r.) pismach, kierowanych na ręce
Pana Radnego oraz Przewodniczą-

cego Rady Miasta, były podawane
dokładne wyliczenia, dot yczące
m.in. kosztów wywozu śmieci z w/w
nieruchomości.
Dla informacji podaję, że koszty
utrzymania terenów garaży znacznie
przewyższają przychody, jednak z
uwagi na fakt, iż część wyrzucanych
śmieci nie pochodzi od użytkowników garaży, opłaty pozostają od
dłuższego czasu na niezmienionym
poziomie.
Od redakcji: Przygotowując
materiał prasowy opisujący problem
kontenerów autor artykułu dał możliwość wypowiedzenia się wszystkim stronom konfliktu. Rzetelnie,
nie opowiadając się po żadnej ze
stron, starając się nie stracić z oczu
meritum problemu przesłanianego
- co wyraźnie daje się wyczuć wzajemnymi urazami antagonistów.
Emocjami tłumaczymy też słowa
Pana Zbigniewa Wojciechowskiego
odnoszące się do autora artykułu
- są dalece niesprawiedliwe wobec
dziennikarza z fachową wiedzą ,
wykształceniem, umiejętnościami i
doświadczeniem.
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Strach pomyśleć
ile byłoby ofiar
tego wypadku,
gdyby kierowca
opla uderzył kilka
sekund wcześniej
w stojącą przed
przejściem dla
pieszych hondę.
– Tu konieczne są
światła – grzmieli
zgromadzeni na
miejscu zdarzenia
knurowianie
W poniedziałek, tuż przed godz.
15 na ul. 1 Maja zaczął tworzyć się
ogromny korek. Na skrzyżowaniu z
ulicą Dąbrowskiego zebrała się już
spora grupa gapiów.
– Usłyszałem huk, przybiegłem
tu z parku sprzed szkoły, a tu trzy
samochody trzaśnięte – mówił
podekscytowany zdarzeniem
mężczyzna, co rusz zaciągając
się papierosem osadzonym w
szklanej fifce.
Kierowcy volkswagena
golfa i hondy nie mogli

Knurów. Wypadek zablokował ulicę 1 Maja

Piesi uszli z życiem
wyjść z szoku, oglądali swoje pogruchotane samochody. Kierowca
opla usiadł na tylnim siedzeniu i
nic nie mówił. Na przedniej szybie
widać było ślad powstały od silnego
uderzenia.
– Dobrze, że miał poduszki powietrzne, zadzwonił ktoś po pogotowie? – pytała jedna ze stojących na
chodniku kobiet.
– Pytałem go, czy nic mu się nie
stało, powiedział, że nie i wsiadł do
samochodu – odpowiedział kierowca
hondy.
Na miejsce zdarzenia zaczęło się
schodzić coraz więcej osób.
– Boję się przechodzić przez
to przejście. Zawsze czekam, aż nie
będzie żadnego auta, a jeżdżą tu jak
wariaty – mówiła starsza pani, wychodząca z cmentarza. Mężczyzna

z papierosem w fifce co rusz rzucał
w tłum tekst o potrzebie świateł w
tym miejscu.
Z relacji uczestników wypadku
wynika, że kierowca volkswagena,
jadący od strony centrum zatrzymał się na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego, aby w nią skręcić. Z
naprzeciwka nadjechał samochód,
chcący skręcić w uliczkę prowadzącą
do cmentarza. – I tak musiałem go
przepuścić, i tak – dodał kierowca
volkswagena.
Tuż za nim, przed pasami, za-

trzymał się kierowca hondy. Przepuścił pieszych i krótko po tym fakcie
poczuł szarpanie autem. Jadący od
strony centrum opel uderzył w tył
hondy. Siła uderzenia była tak duża,
że honda „przejechała” przez pasy i
uderzyła w tył stojącego przed nią
volkswagena.
– Gdyby nie porządny hak holowniczy, zgniotłoby chłopaka w hondzie
– zauważył mężczyzna. – A ci piesi?
Przecież gdyby opel uderzył w hondę wtedy, kiedy przechodzili przez
pasy, nie mieliby szans na przeżycie

– dodał.
Na miejscu po kilkunastu minutach pojawiła się policja, a tuż za
nią pogotowie. Kierowca opla został
odwieziony przez karetkę na sygnale
do szpitala. Policja usprawniała na ul.
1 Maja ruch, a strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej neutralizowali olej, który wyciekł na ulicę i zajęli
się rozbitymi samochodami.
Ruch na ulicy utrudniony był
przez jeszcze kilka godzin.
Tekst & Foto: Paweł Gradek

Samochody mocno ucierpiały, na szczęście ludzie nie stracili życia

nij
Nie zapom
Dzień Osób

Rejon stłuczek zabezpieczali strażacy JRG

Knurów

Stłuczka
na Michalskiego
Tuż po 8 rano w czwartek na ul.
Michalskiego doszło do stłuczki, w której
uczestniczyły trzy samochody

- Jechałem od skrzyżowania przy basenie. Hyundai przede mną
przyhamował, by skręcić w prawo do posesji. Zwolniłem i wcisnąłem
migacz, by go zaraz ominąć i w tym momencie poczułem uderzenie z
tyłu - relacjonował Przeglądowi na miejscu zdarzenia kierowca białej
Skody. Okazało się, że w tył „Favoritki” wjechał czerwony Opel.
Skoda dobiła do Hyundaia...
Na miejscu szybko znaleźli się knurowscy strażacy. Zabezpieczyli
miejsce zdarzenia i kierowali ruchem.
- Kierująca Oplem pani została zabrana przez pogotowie do
szpitala. Nie wyglądało na to, że stało się coś poważnego, ale w takich
sytuacjach lepiej dmuchać na zimne... - powiedział nam jeden z nich
tuż po tym, jak starał się zneutralizować wyciek z Opla.
Wszystkie auta ucierpiały. Najbardziej Skoda - i z przodu i z
tyłu.
Poranna stłuczka nie była ostatnią tego dnia na ul. Michalskiego.
Wieczorem doszło do kolejnej. Obydwa feralne miejsca dzieliła niewielka odległość.
Wszystkie okoliczności zdarzeń ustala Policja.

Tekst i foto: /bw/
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Knurowie ul. Szpitalna 11
przyjmie do pracy :
- osobę z wykształceniem wyższym ekonomicznym, 2- letnia praktyka w księgowości

www.kryminalistyka.fr.pl

- inżyniera - kierunek budownictwo ogólne lub instalacje sanitarne
/mile widziane uprawnienia/
- osobę z wykształceniem wyższym administracyjnym.
Podania i CV należy składać osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (Dział Kadr) w godz. 7.00-15.00 do dnia 16.10.2009 r.

Serwis przeznaczony dla osób, które
interesuje kryminalistyka i chciałyby
zapoznać się z tą dziedziną wiedzy.
Na stronie znajdziemy opisy pojęć
związanych z medycyną sądową, a
także wyjaśnienia technik kryminalistycznych, dzięki którym dąży się do
wykrycia przestępstwa.
Nie jest to ser wis prawniczy, w
związku z tym wszystko jest podane
przystępnym językiem. Nie ma tam
też opisów postępowania karnego i
prawodawstwa.
Marek Węgorzewski
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Gierałtowice

Foto: Bogusław Wilk

Nagrodzeni
architekci

Projektanci gierałtowickiego ośrodka zdrowia, pomocy
społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury zostali
wyróżnieni podczas III Międzynarodowego Biennale
Architektury LEONARDO 2009

L a u r e a t a m i s ą Wizualizacja: OVO Grąbczewscy Architekci
Barbara i Oskar Grąbczewscy - właściciele biura OVO Grąbczewscy Architekci.
Zostali nagrodzeni za
projekt budynku, który
po w ybudowaniu w
Gierałtowicach stanie
się gminną siedzibą
kilku instytucji. Oddanie obiektu do użytku Nagrodzony projekt
przewidziane jest na przyszły rok.
NARDO 2009 w Mińsku startowało
O mierze sukcesu świadczy to, 370 projektów z 28 krajów Europy.
że w tegorocznym Biennale LEO/bw/

Wśród solidaryzujących się z górnikami poszkodowanymi
w katastrofie w kopalni „Wujek-Śląsk” w Rudzie Śląskiej
są knurowscy krwiodawcy. - Chcemy im pomóc,
dlatego organizujemy otwartą akcję poboru krwi
- mówią, zachęcając do okazania takiego szlachetnego
gestu

Knurów. Szlachetna akcja

Podaruj krew
rannym górnikom
- Akcja odbędzie się w niedzielę, 4
października w godzinach 9-14, w salce katechetycznej przy kościele Matki
Bożej Częstochowskiej - mówi koordynujący przedsięwzięcie Stanisław
Bogumił, prezes honorowy Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana. - Liczymy na spory odzew
i udział wielu mieszkańców Knurowa,
górniczego przecież miasta.

Wyjaśnienie

Aby wziąć udział w akcji trzeba
spełnić kilka warunków. - Oddać
krew mogą osoby pełnoletnie. Istotne jest, by ważyć minimum 50 kg.
Konieczne jest zjedzenie posiłku, nie
wolno bowiem oddawać krwi na czczo
- zastrzega prezes Bogumił. - Ostatni
warunek to formalność: posiadanie ze
sobą dokumentu tożsamości.
/bw/

W ubiegłotygodniowym artykule pt. „Plebiscytowa pozbyła się dziur” znalazło
się nie dość precyzyjne sformułowanie odnoszące się do radnego Franciszka
Szafarza.
- Użyte zostały słowa: „Franciszek Szafarz, niegdyś działkowicz-działacz,
obecny radny”, które w rozumieniu dość wielu osób oznaczają, że pozbyłem się
działki i przestałem interesować sprawami działkowiczów. To oczywiście błędna
interpretacja. Jestem nadal działkowiczem i sprawy, którymi działkowicze żyją,
nie są mi obojętne, a wręcz przeciwnie - wszystkie leżą mi na sercu - tłumaczy
sytuację knurowski radny prosząc o małe post scriptum do artykułu. - Przegląd
jest poczytną gazetą w naszym mieście. Sporo mieszkańców tekst przeczytało,
bo od kilku dni co spotkam znajomych, to tłumaczę się z nieporozumienia...
Niniejszym, publikując powyższe słowa, przychylamy się do prośby przepraszając zarazem za błędne sformułowanie.
Redakcja

Wystawione w Urzędzie Miasta karty informacyjne są dobrym „drogowskazem”
w gąszczu biurokratycznych formalności

Knurów. Mieszkańcy w ankiecie oceniali dostęp
do urzędowych informacji

Chwalimy, ale
coraz więcej
wymagamy
Knurowianie bardzo wysoko oceniają
dostęp do tradycyjnej, drukowanej,
informacji o sposobach załatwiania
formalności w magistracie. Jednak coraz
chętniej i częściej załatwiają urzędowe
sprawy z wykorzystaniem internetu
Przez miesiąc w knurowskim
Urzędzie Miasta prowadzone były
„Badania zadowolenia klienta
zewnętrznego”. Ich inicjatorzy pytali w ankiecie o ocenę dostępu do
informacji, które są potrzebne do
załatwienia urzędowych formalności. Osąd dotyczył informacyjnej
formy, zakresu i czytelności.
Ankiety dostępne były w magistracie i na stronie internetowej.
Można było je wypełnić na miejscu, odesłać pocztą - tradycyjną i
elektroniczną. Co zastanawiające,

Wyniki ankiety
L.p.

Pytania

TAK

NIE

1.

Czy Karty Informacyjne dostępne w siedzibie
Urzędu Miasta oraz na stronach www.knurow.
bip.info.pl, zawierające informacje nt. sposobu
załat wiania spraw w Urzędzie Miasta są
czytelne i zrozumiałe?

94,74 %

5,26 %

2.

Czy informacje zawar te w Kar tach
Informacyjnych (m.in.: podstawa prawna,
w y m a g a n e d o k u m e n t y, j e d n o s t k a
odpowiedzialna, opłaty oraz tryb odwoławczy)
są informacjami wystarczającymi do załatwienia
Państwa sprawy?

92,86 %

7,14 %

28,57 %

71,43 %

reklama

3.



z tej ostatniej chwili nikt jednak
nie skorzystał.
W ubiegłym tygodniu badanie
podsumowano. - Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że zdecydowana
większość wypowiadających się
wysoko oceniła wydawane przez
wydziały Urzędu Miasta karty
informacyjne. Uznano je za czytelne i zrozumiałe, a ponadto za
wystarczające do samodzielnego
załatwienia własnej sprawy, bez
pot r zeby k onsultowania się z
pracownikami t ych wydziałów

Czy załatwiał/a Pani/Pan sprawy w Urzędzie
Miasta
z w ykor z ystaniem Plat for my e - Us ług
Publicznych (PEUP www.peup.pl)?

4.

Czy uważa Pan/Pani, ze strona internetowa
Urzędu Miasta (www.knurow.pl) jest przejrzysta
i czytelna?

82,14 %

17,86 %

5.

Czy Państwa zdaniem strona internetowa
Ur zędu Miasta (w w w.knurow.pl) zawiera
niezbędne informacje dotyczące Ur zędu
Miasta?

84,21 %

15,79%

- mówi sekretarz miasta Anna
Karwot. - Należy więc dążyć do
utrzymania takiego wysokiego
poziomu - poprzez systematyczne
przeglądanie kart, szybką reakcję
na sugestie petentów w sprawie
ewentualnych braków lub niejasności (zawiłości) w treści oraz
zmianę zapisów kart ze względu
na zmiany przepisów prawa.
Choć zdecydowana większość
an kietowanych nie korz ystała
do tej pory z Platformy e-Usług
Publicznych (PEUP, www.peup.
pl), to jednak poszerza się grono
osób doceniających zdalną obsługę formalności. Już co czwarty
z respondentów załatwiał swoje
sprawy używając internetu.
- D zięk i plat for mie PEUP
można załatwić swoją sprawę z
dowolnego miejsca, w dowolnym
czasie, co pozwala zaoszczędzić
czas i ograniczyć koszty - podkreśla sekretarz miasta.
Nowoczesną formę kontaktu
doceniają urzędnicy. Chcą zachęcać mieszkańców do jak najczęstszego korzystania z inter netu.
Rozważają możliwość przeprowadzenia akcji informacyjnej o
działaniu platformy PEUP.
Wypowiadający się w większości pozytywnie ocenili przejrzystość i czytelność strony internetowej Urzędu Miasta (www.
knurow.pl). Nie stronili przy tym
od uwag krytycznych i sugestii.
Sugerowano m.in. uwidocznienie
w wykazach instytucji danych
teleadresowych, umieszczenie na
stronie głównej zakładki z godzinami urzędowania i przebudowę
ułatwiającą odnalezienie poszukiwanych informacji.
- Każda taka krytyczna uwaga jest dla nas niezwykle cenną
wsk a zówk ą. Poz wala bowiem
jeszcze lepiej zorientować się
w p o t r z e b a c h m i e s z k a ń c ó w.
Oczywiście podjąć później takie
działania, które uczynią zadość
oczekiwaniom naszych klientów
- mówi Anna Karwot. - Serdecznie dziękujemy za wyrażone opinie. Jesteśmy bardzo wdzięczni
wszystkim osobom, które zechciały poświęcić swój czas i wziąć
udział w badaniu.
/bw/
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aktualności
Knurów. Oświetlenie w parku przy ul. Ogana jeszcze w tym roku

37 lamp parkowych zastąpi stare i
mocno wysłużone oświetlenie już na
przełomie października i listopada.
– Lampy, które stoją teraz w
parku, są w złym stanie technicznym.
Opracowaliśmy dokumentację techniczną i ogłosiliśmy przetarg. 8 października wyłonimy wykonawcę, co
pozwoli na przebudowę oświetlenia
jeszcze w tym roku – poinformowała
Przegląd naczelnik Wydziału Inwestycji, Ewa Szczypka.
Firmy zgłaszające się do przetargu muszą mieć doświadczenie w
budowie, przebudowie i remontach

Foto: Paweł Gradek

Będzie jaśniej i estetycznie, a wszystko dzięki
96 tys. zł, które na ostatniej sesji Rady Miasta
radni przeznaczyli - na wniosek prezydenta - na
przebudowę oświetlenia
w parku przy ul. Ogana

Foto: Mirella Napolska

Świet(l)ny pomysł
oświetleń ulicznych oraz mieć na
koncie zrealizowane inwestycje na
kwotę minimum 80 tys. zł (ostateczna wartość wyniknie z przetargu).
Magistrat zarezerwował na przebudowę oświetlenia 158 tys. zł.
- Lampy będą przypominać te,
które stoją w parku przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z Kopalnianą
– dodaje naczelnik Szczypka.
Dzięki inwestycji, jedno z najczęściej odwiedzanych w okresie
wakacyjnym miejsc zyska odpowiednią oprawę.

Ul. Sikorskiego: nowa, estetyczna kostka zastąpiła
dotychczasowe płyty

Knurów

Kostka
na Sikorskiego

/pg/

Zasłużeni
nagrodzeni

Wręczono nagrody Rady Powiatu Gliwickiego – Bene Meritus

Stanisław
Bogumił
odbiera
nagrodę
od przewodni-czącego
Rady Powiatu
Tadeusza
Mamoka

Foto: Romana Gozdek

Nagrodą Bene Meritus (dobrze
zasłużony) co roku honorowane są
osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla powiatu.
W tym roku otrzymał ją w kategorii indywidualnej Stanisław
Bogumił - zasłużony krwiodawca i
działacz czerwonokrzyski z Knurowa, zaś w kategorii zbiorowej Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Knurowie. Nagrodę
– symboliczną statuetkę - Stanisław Bogumił odebrał z rąk przewodniczącego Kapituły, a zarazem
przewodniczącego Rady Powiatu
Gliwickiego, Tadeusza Mamoka,
natomiast dyplom wręczył starosta Michał Nieszporek. W imieniu
LWSM w Knurowie nagrodę odebrali: Zbigniew Gałkowski – przewodniczący Rady Nadzorczej, Bogdan
Litwin – prezes Zarządu Spółdzielni,
Urszula Grzegorzyca – członek
Zarządu Spółdzielni oraz Zbigniew
Beńko – przewodniczący Związku
Zawodowego Budowlanych.
Zarówno Bogumił, jak i LWSM
mają także na koncie inne prestiżowe wyróżnienie nadane w tym roku
przez Radę Miasta Knurów– Laur
Knurowa.
Dla Stanisława Bogumiła to
ukoronowanie 18-letniej prezesury

/sisp/, /pg/

Foto: Romana Gozdek

Ostatnia sesja Rady Powiatu Gliwickiego
stała się okazją do wręczenia nagrody
Bene Meritus. W tym roku uhonorowano
Stanisława Bogumiła, honorowego prezesa
Klubu HDK im. dra F. Ogana
i Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię
Mieszkaniową

w knurowskim klubie HDK. W tym
okresie klub zebrał 7315 litrów krwi.
Stanisław Bogumił oddał ponad
42 litry krwi i wciąż jest czynnym
krwiodawcą. Zorganizował 34 akcje
poboru krwi, m.in. dla ofiar tragedii
w KWK „Halemba”, Hali Targowej w
Chorzowie czy Agaty Mróz. Podczas
powodzi w 1997 roku zorganizował
zbiórkę żywności, odzieży, środków
czystości i mebli. Dał się poznać jako
sprawny organizator i człowiek pełen
pasji i zaangażowania, otwarty na
nowe wyzwania.
LWSM świętuje w tym roku 50lecie istnienia. W okresie swej działalności wybudowała 134 budynki
mieszkalne z 5713 lokalami mieszkalnymi, a także wiele obiektów i pawilonów użytkowych o powierzchni
przekraczającej 18 000 m kw.

Gratulacje
przyjmują
przedstawiciele
LWSM
z prezesem
Bogdanem
Litwinem

Nagroda Bene Meritus przyznawana jest od pięciu lat. Spośród przyznanych do
tej pory ośmiu statuetek aż sześć trafiło do Knurowa. Laureatami w poprzednich
latach byli: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Albud” Sp. z o.o., Bogdan Litwin,
prezes LWSM, Chór Kameralny „Slavica Musa”, Stefania Grzegorzyca, Forum
Młodzieży Samorządowej z Gierałtowic i Józef Brzezina, społecznik z Wilczy.
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Ulicą Sikorskiego można teraz
spacerować z przyjemnością
– w ubiegłym tygodniu zakończono
tam remont chodnika
Wymianę starych płyt chodnikowych na kostkę brukową rozpoczęto tu w ubiegłym roku. Tegoroczny, drugi etap prac remontu
chodnika przy ulicy Sikorskiego
dobiegł końca w zeszłym tygodniu. Jak poinformowano nas w
wydziale Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Śro-

dowiska Urzędu Miasta Knurów,
niewielki odcinek chodnika przy
Sikorskiego, jaki pozostał jeszcze
do remontu, ma zostać odnowiony w przyszłym roku. Wymiana
nawierzch ni chod nika zostanie
przeprowadzona wraz z remontem
chodników sąsiednich ulic.
MiNa

ogłoszenie

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie
przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu
mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,70 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Kapelanów Wojskowych 6D/14 - III piętro.
Cena wywoławcza 138.100,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu – 8.10.2009 r. o godz. 10.00
Wadium w wysokości 13.800,00 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 7.10.2009 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 5.10.2009 r.
od godz. 14.30 do 15.30.
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.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano do
publicznej wiadomości:
− wykazy nr 37/GB/09 oraz 40/GB/09 zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz VATTENFAL DISTRIBUTION POLAND S.A.;
− wykaz nr 38/GD/09 nieruchomości położonej w Knurowie
przy ul. Szpitalnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w
drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.



rozmaitości
Z kart historii. Problemy polsko-niemieckie na pograniczu Szczygłowic i Krywałdu

„Cecilienthal” zamiast
Szczygłowic? Mało brakowało...
Historia ostatnich 200 lat w rejonie Szczygłowic i Krywałdu obfitowała w różne
momenty. Bywało dramatycznie, ale też... śmiesznie. Świadectwa tego można
doszukać się w wielu źródłach pisanych z tamtych czasów
– Schalla - wysłał do córki cesarza
pruskiego Cecylii telegram, prosząc
o wyrażenie zgody na przemianowanie szczygłowickiej osady wiejskiej na „Cecilienthal” (informacja
zaczerpnięta została z „Katolika”, nr
113 z 1905 roku).
Również tak zwane „ch rzt y
pruskie”, zapoczątkowane przez
O. Bismarcka, kontynuowane były
przez kanclerza B. Bülowa. „Chrzty
pruskie” objęły nie tylko zniemczenie nazw miejscowości, ale również germanizację imion i nazwisk.

Foto: arch. autorki

Kiedy w 1766 roku doszło do
wybuchu powstań chłopskich, które
na ziemi rybnickiej przebiegały pod
hasłem zniesienia pańszczyzny i
ukrócenia samowoli dziedziców,
ich zasięg objął również okolice
Knurowa i Szczygłowic. Na uwagę zasługuje przywódca chłopski,
krawiec knurowski – Sznuter. Ów
Sznuter przezwany był przez landrata
gliwickiego „panem i generałem powstańców” (informację zaczerpnięto
z „Oberschlesien und der Preussiche
Stadt”).

Nauka psuje lud

Niezwykle ważną rolę w budzeniu poczucia narodowego odegrało
popularyzowanie czytelnictwa w
języku polskim. Założone w 1880
rok u w Poz naniu Towarz yst wo
Czytelni Ludowych zostało przeszczepione na grunt rybnicki już w
1895 roku. Odtąd zaczęła się trudna
praca około zakładania bibliotek
polskich i sprowadzania książek z
innych dzielnic (głównie z Krakowa). Polską bibliotekę jeszcze przed
wybuchem powstań śląskich założyła Jadwiga Kroczek, gromadząc
je w swej izdebce i udostępniając
czytelnikom z Knurowa, Krywałdu
i Szczygłowic (J. Kroczek przemierzała szlak: Racibórz – Knurów,
Bytom – Knurów).
Obok czy telnict wa polskich
książek, organizowano akademie,
wieczorki literackie, jasełka. Mieszkańcy Szczygłowic spotykali się w
sali „Kasyna”, czy przy bilardzie. W
szeroki nurt ożywiającego się życia

polskiego na początku XX stulecia
włączyło się również Towarzystwo
Polek.
Bywały również sytuacje dwuznaczne, np. ks. Paweł Staffa, proboszcz wilczańskiego kościoła p.
w. św. Mikołaja był duszpasterzem
wyjątkowych cnót, prawdziwym
dobrodziejem ludzi biednych, będąc
równocześnie zdecydowanym przeciwnikiem oświaty wśród szerokich
warstw ludu twierdząc, że: „nauka
psuje lud, a chłop uczony nie szanuje
księdza ani nauczyciela”.

Proch scalił wioski

Po powstaniach śląskich nową
granicę powiatu rybnickiego ustaliła
mieszana komisja polsko-niemiecka
(1922 roku). Powiat rybnicki graniczył z III Rzeszą na długości 84 km
od styku granicy polsko-czechosłowacko-niemieckiej w wiosce Olza,
aż do Makoszów i był najbardziej
wysuniętym cyplem południowozachodnim ówczesnego państwa

polskiego.
W niedługim też czasie utworzony został Komisariat Straży
Granicznej (Celnej). Kamienie graniczne umieszczone zostały dopiero
wiosną 1923 roku, gdyż początkowo
przygraniczna Kuźnia Nieborowska przyłączona została do Polski.
W 1923 roku dokonano korekty i
ostatecznie włączona została do
Niemiec.
Konwencja genewska gwarantowała mniejszości niemieckiej swe
prawa na Górnym Śląsku.
Kolejna zmiana administracyjna
w polskiej części Górnego Śląska
przeprowadzona została w 1928
roku. Wtedy to Rada Wojewódzka
w Katowicach wydała stosowną
decyzję w zakresie przyłączenia
dotychczas odrębnych gmin: Szczygłowice i Krywałd w jedną gminę.
Przemawiały za tym względy ekonomiczne. W Krywałdzie od 53
lat funkcjonowała fabryka prochu,
która korzystała z usług szczygłowickiego dworca kolejowego. Zresztą,
starania w zakresie unifikacji obydwu gmin prowadzone były jeszcze
w czasach pruskich.
Kościół katolicki w polskiej
części Górnego Śląska na dwa, trzy
lata przed wybuchem II wojny wsłuchiwał się we wzrost propagandy
niemieckiej i był propolski. Zresztą
w latach 30. nie byli to ci sami
Niemcy i różnili się od mniejszości
niemieckiej z 1922 roku.
Podane tu przykłady pokazują,
z jakimi problemami borykała się
ludność Krywałdu i Szczygłowic w
XIX i XX wieku.
Maria Grzelewska

Dwie szkoły w Szczygłowicach. Najstarsza (z prawej
strony), wybudowana w 1875 roku. Po wybudowaniu drugiej
– dwupiętrowej, w „starej” szkole mieszkali nauczyciele
pracujący w Szczygłowicach.
Nieco inne problemy polsko-niemieckie pojawiły się na początku XX
wieku. Była to walka władzy pruskiej z polskością, widoczna także
na przykładzie Szczygłowic.

Sołtys wielbi Cecylię

Od 1903 roku w części pruskiej
Górnego Śląska zaczęto stosować
tzw. ostmarkenzulagi, czyli dodatki
dla wyróżniających się germanizatorów na wschodnich rubieżach
ówczesnego państwa pruskiego. W
niektórych wypadkach gorliwość
sołtysów w dziedzinie germanizacji
graniczyła z przesadą lub śmiesznością. Na przykład sołtys Szczygłowic

Widać to na przykładzie nazwisk
nauczycieli pracujących w szczygłowickiej szkole (np. H. Schlappa,
Nieckel, Ficke, Krauze).
Na przełomie XIX/XX stulecia
organizowano też uroczystości, w
czasie których dzieci szkolne śpiewały pieśni w języku niemieckim,
zaś nauczycielom wypłacano po
50–60 marek za organizowanie tych
imprez. Byli i tacy, którzy nie podporządkowali się decyzjom władz pruskich. Przykładem może być Leon
Poniecki, który za popularyzowanie
polskich pieśni skazany został na zapłacenie 4 tys. marek kary („Gazeta
Robotnicza”, nr 131 z 1910 roku).

serdeczności

Najukochańszej Żonie i Mamie

Barbarze Firmanty
urodzinowe życzenia składają
Mąż Antoni
i Dzieci: Piotrek, Maciek, Ola, Agata, Ewa i Maja



W sobotnie popołudnie przy Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2 odbył się Integracyjny
Festyn Rodzinny „Żegnaj Lato”

Knurów. Rodzinny festyn przy szkolnej „Dwójce”

Żegnaj lato na rok!
Imprezę zorganizowały wspólnie
Centrum Integracji Niepełnosprawnych, posiadające oddziały integracyjne: przedszkolna „Trzynastka”,
podstawowa „Dwójka”, gimnazjalna
„Dwójka” oraz Ośrodek Matka Boża
Uzdrowienie Chorych.
Bawiono się znakomicie. Publiczność miała okazję podziwiać
dziecięce talenty pokazujące na sce-

nie, co potrafią. Gwiazdą wieczoru
był zespół Ecri.
Najmłodsi udzielali się w grach i
konkursach. Sporym powodzeniem
cieszyła się loteria fantowa. Za efektowne pokazy brawa zebrali strażacy
i karatecy. Chwilami prawdziwe
oblężenie przeżywały stoiska z ciastami upieczonymi przez rodziców.
Dochód z festynu trafi na rzecz

niepełnosprawnych. - Bardzo się
cieszymy, że dużo osób przyszło
na festyn – mówi Danuta Trela,
wicedyrektor MSP-2. - Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania zabawy. Zarazem
cieszy nas, że idea integracji ma
szeroki oddźwięk w Knurowie.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski
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aktualności
Leboszowice. Zbiórka na modernizację pilchowickiego DPS-u

Festyn z Kamilianami

Coraz częściej wśród dzidziusiów Alisia, Jeremi,
Nelly i Annika, ale...

Julia i Jakub
najpopularniejsi
Foto: Romana Gozdek

To nie była zabawa dla zabawy. Przyświecał jej szczytny cel –
modernizacja pilchowickiego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży w Pilchowicach. Nie mogło być inaczej – pensjonariusze grali
na festynie pierwsze skrzypce

Dochód z imprezy pomoże odnowić Dom Pomocy Społecznej
Jako że Festyn Integracyjny
odbył się w weekend poprzedzający dwudniową żałobę narodową,
uczczono minutą ciszy pamięć górników, poszkodowanych podczas
wypadku w KWK „Wujek-Śląsk” w
Rudzie Śląskiej.
Festyn na rzecz mieszkańców
pilchowickiego DPS-u zorganizował
Zakon Ojców Kamilianów, który
prowadzi placówkę.
Sobotnią zabawę otworzył wy-

stęp przygotowany przez mieszkańców DPS-u. Tuż po nich sceną zawładnęło Koło Gospodyń Wiejskich
„Wilczanki” z Wilczy.
Widowiskowo zaprezentowała
się grupa wczesno-średniowieczna.
Pierwszy dzień imprezy zakończył
pokaz żonglerki światłem i pochodniami grupy Amentis Elammae z
Warszawy.
W niedzielę burzą braw leboszowiczanie nagrodzili Zespół Taneczny

Etiuda z Wraszawy i chór z Bazyliki
św. Anny. Nie zabrakło instruktażowego pokazu udzielania pierwszej
pomocy oraz aukcji prac, z której
dochód wspomógł pilchowicki DPS.
Dwudniową zabawę zorganizowali: proboszcz parafii w Pilchowicach – ks. Dariusz Gołek oraz
dyrektor DPS-u Ojców Kamilianów,
brat Bronisław Malicki.
oprac. /pg/

Nieborowice, Mysia Góra

Przy pięknej, słonecznej pogodzie
mieszkańcy Nieborowic i Mysiej Góry
obchodzili Święto Plonów

i pomyślność dla ludzi rolniczego
trudu. Poświęcony chleb spoczął
na ofiarnym ołtarzu, a misterna dożynkowa korona - dzieło Bogusławy
Hepa - została wyniesiona w górę
świątyni.
Po południu, na tarasie nieborowickiego przedszkola, starostowie dożynek - Gerard i Regina
Garczorzowie - wręczyli dożynkowe chleby
gospodarzom - sołtys Nieborowic Mieczysławie Gogulli i
wójtowi gminy Pilchowice Wilhelmowi
Krywalskiemu.
Brawa towarzysz ył y w ystępowi
dzieci Publicznego
Przedszkola w
Nieborowicach,
prowa-

Foto: Agnieszka Górecka

Uroczystości zainaugurowało
uroczyste nabożeństwo, celebrowane
w miejscowej kaplicy pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej, w intencji
rolników i ich rodzin z Nieborowic i
Mysiej Góry przez ks. Marka Winiarskiego, proboszcza żernickiej parafii.
Podczas mszy św. dziękowano za
obfite plony, modlono się o zdrowie

Starostowie: Regina i Gerard Garczorzowie
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d z o nych przez
Irenę Foit,
Renatę
Sekuła
i Katarzynę
ZmarzłyF r ą ś .
O w a c j ą
nagrodzono

Foto: Agnieszka Górecka

Święto z koroną

Dożynkowa korona
dziewczęta - Kamilę Kalnik, Martynę Lissek, Olę Rak, Patrycję Żołądkowską, Magdę Jarmołowicz i
Wiktorię Górecką - za dynamiczny
pokaz tańca nowoczesnego.
Kolejne dwie godziny uśmiech
nie schodził z twarzy uczestników
dożynek. To za sprawą show Teodora
Glenska, znakomitego satyryka z
Tarnowa Opolskiego.
Powodzeniem cieszyła się loteria
fantowa, dmuchawce i strzelnica
sportowa. Wiejska świetlica nie
była w stanie pomieścić wszystkich
uczestników wieczornej zabawy
tanecznej przy muzyce zespołu Clif
Band. Konferansjerkę imprezy
prowadził, jak zwykle od 15 lat,
Winfryd Ficoń.
Święto plonów uznano za
wszech miar udane. Duża w tym
zasługa organizatorów i sponsorów.
Podziękowania kierowano do pilchowickiego samorządu - Urzędu Gminy
- oraz firmy Raf bol, Anny i Jana
Kaszek z Mysiej Góry, Bogusławy i
Ryszarda Hepa, Ingridy i Joachima
Kotlorz, Piotra Porwoła, Ryszarda
Szuwarta, Jadwigi Winkler, restauracji Hubertus z Wilczy, kawiarenki
Karmel w Gliwicach i Gliwickiego
Teatru Muzycznego.
/b/

- Wanesa, Vanessa, Vanesa, czy może Wanessa
- jak ty, dziecko, właściwie masz na imię?
- dopytują znajomi. Wcześniej nad wyborem
dumali rodzice. Wielu z nich decyduje się na
imiona egzotycznie brzmiące. Ale nie brakuje
tradycjonalistów w tym względzie
Imię towarzyszy człowiekowi
do końca życia. Jego wybór to
więc duża odpowiedzialność dla
rodziców. Powinno być wybrane
z rozmysłem, a nie podyktowane
chwilową zachcianką. Ale nawet
najdłuższy namysł nie uchroni od
ryzyka, że dziecku i tak się nie
spodoba.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może - zgodnie z przepisami - odmówić przyjęcia imienia
ośmieszającego, nieprzyzwoitego
w formie zdrobniałej oraz imienia
niepozwalającego odróżnić płci
dziecka.
- Nie ma imion zabronionych,
pod warunkiem jednak, że spełniają kryteria ustawy – zastrzega
Barbara Bismor, kierownik USC
w Knurowie. – Musimy liczyć na
rozsądek rodziców. Staramy się
jednak nie odmawiać, ewentualnie
delikatnie sugerujemy zmianę przy
wyborze imienia – dodaje.
Jeśli imię nie spodoba się, to
jeszcze nic straconego. Polskie
przepisy pozwalają na rozmyślenie
się. Ale nie później niż w ciągu pół
roku od daty sporządzenia aktu
urodzenia dziecka. W tym okresie
rodzice mogą złożyć kierownikowi
Urzędu Stanu Cywilnego pisemne
oświadczenie o zmianie imion
dziecka.
W przypadku, gdyby urzędnik
sprzeciwił się nadaniu jakieś imienia,
musi swoją odmowę wydać w formie
decyzji administracyjnej. Od takiej
decyzji będzie można się odwołać
do wojewody, a potem ewentualnie
do sądu administracyjnego.
W Knurowie do najpopularniejszych imion żeńskich nadawanych w ostatnich latach należą
Julia, Wiktoria, Zuzanna i Oliwia.
Z imion męskich największym
powodzeniem cieszą się Jakub,
Kacper, Mateusz, Filip i Bartosz.
Wielu rod zicom zależ y na
oryginalności imienia. Chcą, by

ich dziecko wyróżniało się, toteż
coraz częściej możemy natrafić
na takie imiona jak Alisia, Nelly,
Nicole, Jaśmina, Nili, Samanta,
Annika, Javier, Jeremi. To tylko
kilka „egzotycznych” imion, które
w kilku ostatnich latach pojawiły
się w knurowskim USC.
Oryginalne imię to powód do
radości, ale może też sprawiać kłopoty. Zaczyna się już od sposobu
zapisu. Obcojęzyczne imiona mogą
być podawane w pisowni oryginalnej (na przykład Kevin) albo spolszczonej (Kewin). Kilka kombinacji
ma imię Wanesa, Vanessa, Vanesa
bądź Wanessa. W przypadku błędnego wpisania imienia w dokument
(np. Kevin zamiast Kewin), w świetle prawa staje się on nieważny.
- Jest to jednak kłopot tylko
i wyłącznie danej osoby lub jej
rodziny, nie urzędnika – podkreśla
Barbara Bismor, prosząc o szczególną uwagę w czasie wypełniania
formalności urzędowych.
Osobnym kłopotem mogą być
nieprzyjemności doświadczane ze
strony rówieśników. Niezrozumiałe
dla nich imię staje się nieraz powodem żartów i kpin. Dzieci noszące
oryginalne (zbytnio jak na polskie
warunki) imiona czują się wyobcowanie i wyśmiewane. Bardzo często
po osiągnięciu dorosłości decydują
się na zmianę imienia.
Zmiana imienia to prawo każdego obywatela. Można to uczynić
sk ład ając oświadczen ie przed
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Kończąc 18 lat można też
złożyć pisemne oświadczenie w
sprawie dodania drugiego imienia,
jeżeli takie po urodzeniu nie zostało nadane.
Warto więc przed nadaniem
dziecku jakiegoś imienia zastanowić się, czy w dorosłym życiu
udźwignie ono ciężar swojej oryginalności.
Marek Węgorzewski

podziękowania

Serdeczne podziękowania
wszystkim Bliskim, Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym,
a w szczególności Centrum Kultury w Knurowie
za okazaną pomoc, wsparcie
oraz udział w uroczystościach pogrzebowych

Ś.P. SYLWESTRA MAJDZIŃSKIEGO
składa
pogrążona w smutku Rodzina


rozmaitości
Szczygłowice. Przedszkole po remontowej przemianie

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4

Trójka jak nowa,
piękna, kolorowa

Foto: Marek Węgorzewski

Szary, smutny budynek poszedł w niepamięć.
Teraz siedziba Miejskiego Przedszkola nr 3
cieszy oczy ciepłymi kolorami. Przedszkolaki
radują się jeszcze bardziej, bo to właśnie one na
co dzień uczą się i bawią w pięknie odnowionych
i dobrze wyposażonych salach
W nowych salach dzieci aż rwą
się do zabawy

Foto: Marek Węgorzewski

Klasa I A

Miejskie Przedszkole nr 3 w
Szczygłowicach powitało po wakacjach dzieci nowym wystrojem.
Wchodzący do przedszkola od razu
zauważają odmienione balustrady,
taras i kolorową elewację.
– Ocieplono też ściany i dach,
wyremontowano łazienki, wymieniono okna i drzwi, a także odnowiono
sale i taras – jednym tchem wymienia dyrektor placówki Maria Kamińska–Mosio. Nowa jest też instalacja
centralnego ogrzewania i wodna.
- Wszyscy są zadowoleni, a ja
szczególnie - zapewnia pani dyrektor.
- Dlaczego? Ponieważ ten remont
przypadł na jubileusz 35-lecia mojej
pracy i 25-lecia dyrektorowania. To
bardzo satysfakcjonujące podkreślenie obydwu rocznic.
Inwestorem prac była Gmina
Knurów - remont sfinansowano z
budżetu miasta.
Marek Węgorzewski

Wiktoria Czok, Szymon Czyż, Dawid Floriański, Dominika Gruca, Michał Jałowiecki, Martyna
Kamińska, Martyna Kiełb, Paulina Kubek, Katarzyna Kubik, Konrad Kutyła, Aleksandra Machoczek, Krzysztof Mechliński, Jakub Musiał, Julia Niepsuj, Dawid Nowakowski, Oliwier Pawelec,
Daniel Pawlik, Piotr Ryfczyński, Karolina Remiorz, Konrad Silmat, Bartosz Tkocz. Nieobecna
Natalia Seroczyńska

Dla Przeglądu
Piotr Surówka, zastępca pre zydenta Knurowa: - Przedszkolna „Trójka” to pierwsze z dwóch
pr zedszkoli - obok „ Dwunastki ”
- które remontujemy w tym roku,
kontynuując tym samym proces termomodernizacji miejskich placówek
oświatowych. Jeśli nic nie stanie na
przeszkodzie, jeszcze rok, dwa i całe
przedsięwzięcie zostanie pomyślnie
zakończone. Remont dał Miejskiemu
Przedszkolu nr 3 atrakcyjny wygląd,
ale również z biegiem lat przełoży się
na wymierny efekt finansowy dzięki
oszczędnościom, które będą konsekwencją modernizacji. Serdecznie
dziękuję dyrektor, Pani Marii Kamińskiej-Mosio, za koordynację pracy
placówki oraz kadrze przedszkola
za jej sprawne przygotowanie do
przyjęcia dzieci.
Not. bw

Klasa I B

Wychowawca Anna Wajszczyk

Karolina Adamska, Przemysław Błażejak, Kamil Buczyński, Wiktoria Czapla, Dominika Duda, Szymon Drąg, Kamil Dziarski, Paulina Gdowska, Nikola Kowalska, Alicja Kupka, Kasper Łukaszewski,
Kewin Rutka, Aleksandra Siwiecka, Barbara Sołek, Julia Susło, Alan Szewczyk, Amelia Tyteniec,
Szymon Wilk, Paweł Zając. Nieobecni: Mateusz Jaroń, Julia Kneifel, Martyna Kołodziejczyk

Ze zmian cieszą się dzieci i pracownicy placówki

Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Bogusłąw Wilk

„Trójka” w nowych barwach

Wychowawca Renata Koralewska

Klasa I C

Wychowawca Maria Pyszny

Mateusz Bochniak, Karolina Boczoń, Grzegorz Grzbiela, Patryk Jacuński, Karolina Jankowska,
Adam Jędrzejewski, Ludwika Kłosowska, Klaudia Kolankowska, Radosław Mądrawski, Agnieszka Michalska, Alicja Michalska, Wiktoria Rokita, Dawid Rozental, Wanessa Sierotowicz, Nicolla
Skrzypczak, Marek Stefaniak, Lidia Truś, Kamil Żabicki. Nieobecni: Michał Budny, Wiktoria Cudok,
Bartłomiej Skowron
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rozmaitości
Knurów. Co lubimy, a co jemy na mieście?

Big Mac wygrywa
ze schabowym
Większość knurowian jada czasem poza domem,
a najchętniej odwiedzają restauracje popularnych
sieci typu fast food – wynika z podsumowania ankiet
przeprowadzonych w sierpniu na zlecenie gliwickiego
Centrum Handlowego Forum

Knurów. W przedszkolu otwarto nowy oddział

Więcej trzylatków
w „Dwunastce”
W Miejskim Przedszkolu nr 12 został
utworzony nowy oddział dla trzylatków.
Znalazły się tam dzieci, które wcześniej
z powodu braku miejsca nie mogły zostać
przyjęte

Foto: Agnieszka Klimczyk

Badania preferencji kulinarnych
mieszkańców Śląska były prowadzone w dziesięciu miastach regionu,
zarówno dużych (Katowice, Gliwice), jak i tych mniejszych. Jednym
z nich był Knurów. Pytania ankiety
dotyczyły głównie naszych wyborów
związanych ze stołowaniem się poza
domem. Przedstawiono już raport
z badań.
– Wykazały one, że pomimo iż
Śląsk jest regionem bardzo specyficznym, gdzie ludzie są przywiązani
do tradycji i wielu z nich preferuje
kuchnię domową, ostateczne wybory
konsumenckie paradoksalnie nie potwierdzają wstępnych deklaracji ankietowanych – stwierdza Agnieszka
Mielcarz, dyrektor CH Forum.
Z badań wynika bowiem, że wybierając rodzaj restauracji i serwowanych posiłków Ślązacy statystycznie
nie odbiegają od mieszkańców innych części Polski. Choć ankietowani
najbardziej cenią kuchnię polską,
tradycyjną i śląską, to najczęściej
stołują się w sieciowych fast foodach.
Knurowianie pod tym względem są
typowi – najbardziej lubią restauracje McDonald’s (57 proc.). Sporo
zwolenników mają KFC (28 proc.) i
Pizza Hut (23 proc.), a także Polskie
Jadło (15 proc.).
Więk szość a n k ietowa nych
mieszkańców Knurowa (61 proc.)
jada czasami poza domem, z czego
30 proc. przynajmniej raz w tygodniu.
Ci, którzy nie chodzą do restauracji
czy barów, jako powód podają fakt,

Przedszkolakom w „Dwunastce” stworzono znakomite
warunki do zabawy i nauki

Ankieta Forum wykazała, że w codziennym pośpiechu
oszczędzamy czas nawet na jedzeniu
że preferują kuchnię domową. Poza
typowymi polskimi czy śląskimi
smakami knurowianie lubią także
kuchnię włoską (32 proc.) i chińską
(12 proc.), oraz, rzecz jasna, fast food
(21 proc.). Nie lubimy jeść samotnie,
najczęściej do restauracji wybieramy
się z rodziną (41 proc.), żoną lub mężem bądź partnerem czy partnerką (27
proc.), lub ze znajomymi (16 proc.).
Największy wpływ na wybór takiego
a nie innego lokalu ma dla knurowian
smak potraw (57 proc.), ceny (45 proc.)
oraz lokalizacja (42 proc.).
Wydajemy różnie – wśród ankietowanych najliczniejszą grupą

byli oszczędni, nie wydający w jadłodajni sumy większej niż 30 zł (29
proc. knurowian), ale niewiele mniej
zostawia zwykle kwotę wahającą się
między 51-100 zł (28 proc.).
Raport, przedstawiany na konferencjach biznesmenów z branży
gastronomicznej, w założeniu ma
zainteresować wszystkich, którzy
zechcą ściągnąć do swoich miast
ciekawe projekty kulinarne. Fast
food górą, ale może jednak ktoś w
Knurowie zaryzykuje otwarcie sympatycznej włoskiej restauracji?
MiNa

Na salę dla nowej grupy zaadaptowano dotychczasową salę gimnastyczną. Do zwiększonych potrzeb
dostosowana została łazienka, zakupiono nowe urządzenia i zabawki,
doposażono kuchnię. Konieczne było
zwiększenie kadry pedagogicznej i
obsługi. Koszty przystosowawcze
- poza osobowymi - sięgnęły 78 tys.
zł. Fundusze pochodziły z budżetu
miasta.
- To z pewnością bardzo dobrze
zainwestowane pieniądze. Rodzice są
zadowoleni z otwarcia nowego oddziału chwaląc decyzję prezydenta i
Rady Miasta – mówi dyrektor „Dwunastki” Ilona Wierzbowska–Pluta.
Ur uchomienie oddział u w ychodzi naprzeciw oczekiwaniom
okolicznych rodziców. Wcześniej nie
wszystkie dzieci miały szansę przyjęcia do przedszkola. - Chętnych było
tak dużo, że komisja kwalifikująca

miała duży problem z wyborem. Konieczne było wprowadzenie dodatkowych kryteriów – mówi dyrektor
Wierzbowska–Pluta.
Obecnie w Miejskim Przedszkolu nr 12 działa 10 oddziałów. W
sumie do placówki uczęszcza ćwierć
tysiąca dzieci.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

reklama

reklama
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rozmaitości
Śląskie. Ruszył nabór wniosków
Foto: Marek Węgorzewski

Stypendia dla zdolnych
Ruszył nabór wniosków o przyznanie
stypendiów naukowych w ramach projektu
„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

Michalina Baczewska z Knurowa
ur. 19.09.2009 r., 3930 g, 56 cm

Emilia Szołtysek z Ornontowic

ur. 19.09.2009 r., 3870 g, 57 cm

Natalia Kornatka z Knurowa

ur. 19.09.2009 r., 2880 g, 51 cm

Paulina Gromysz z Gliwic

ur. 20.09.2009 r., 3540 g, 53 cm

Amelia Sobótka z Knurowa

ur. 19.09.2009 r., 3230 g, 51 cm

Kevin Grützmacher z Knurowa

ur. 20.09.2009 r., 3280 g, 54 cm

Sejmik Województwa Śląskiego
zatwierdził „Regulamin przyznawania stypendiów” w ramach II edycji
projektu systemowego „Nauka drogą
do sukcesu na Śląsku”. Decyzja ta pozwoliła rozpocząć nabór wniosków
o przyznanie stypendium na rok
szkolny 2009/2010. Zainteresowani
mogą je składać do 16 października
2009 r.
Projekt jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Ukierunkowany jest
na uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych,
podejmujących naukę na terenie
województwa śląskiego, a pochodzących z rodzin o niekorzystnej
sytuacji materialnej.
Projekt obejmie pomoc dla 1100
uczniów. Wsparcie przewiduje przyznanie stypendium w wysokości

250 lub 350 zł miesięcznie - maksymalnie przez rok. Wysokość stypendium jest uzależniona od uzyskanej
przez ucznia średniej z przedmiotów
kierunkowych, wzięcia udziału w
konkursie (olimpiadzie lub turnieju)
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych
na szczeblu co najmniej wojewódzkim, a także wysokości średniego
dochodu miesięcznego w rodzinie w
przeliczeniu na osobę.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Starostwie
Powiatowym lub w siedzibie szkoły,
w której uczeń kontynuuje lub rozpoczyna naukę.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w starostwie i w Wydziale
Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego (Zespół
ds. Programu Stypendialnego: tel. 032
77 40 455 efs@silesia-region.pl ).
UMWŚ, b

Pilchowice

Strażacy
ewakuowali szkołę
Julian Wagner z Knurowa

ur. 20.09.2009 r., 3610 g, 53 cm

Kinga Białas z Drochlina

ur. 22.09.2009 r., 4000 g, 55 cm

Paulina Karpińska z Knurowa

ur. 21.09.2009 r., 4200 g, 54 cm

Amelia Dylik z Czuchowa

ur. 22.09.2009 r., 2580 g, 49 cm

Dominik Palikowski z Gierałtowic
ur. 21.09.2009 r., 2445 g, 48 cm

Pożar małej sali gimnastycznej był powodem
ewakuacji Zespołu Szkół w Pilchowicach.
W akcji uczestniczyło pięć wozów strażackich.
Na szczęście to tylko ćwiczenia…

Lena Pięta z Gierałtowic

ur. 22.09.2009 r., 3040 g, 55 cm

Ewakuacja przebiegła szybko i sprawnie

Kamil Podsiadło z Żernicy

ur. 22.09.2009 r., 3390 g, 52 cm

Urszula Cieplińska z Knurowa

ur. 24.09.2009 r., 3790 g, 53 cm
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Jakub Kłak z Knurowa

ur. 23.09.2009 r., 3540 g, 54 cm

Oliwia Czapska z Gliwic

ur. 24.09.2009 r., 3080 g, 51 cm

Wiktor Słowiak z Wiczy

ur. 23.09.2009 r., 4200 g, 54 cm

Seweryn Kępiński z Leszczyn

ur. 24.09.2009 r., 3400 g, 54 cm

Pożar był tylko teoretycznym
założeniem, toteż jego gaszenie
również odbywało się na sucho
– bez użycia wody, ale cała reszta
odbywała się tak, jak w przypadku
rzeczywistego zagrożenia.
W ubiegły piątek około godz. 11
lekcje zostały przerwane trzyminutowym alarmem rozpoczynającym
akcję próbnej ewakuacji szkoły. Na
miejsce przybyli strażacy knurowskiej JRG, a także jednostki OSP z
Leboszowic, Stanicy, Pilchowic, Wilczy i Żernicy, w sumie pięć dużych
wozów strażackich. Obserwatorami
próbnej ewakuacji były miejscowe
władze z wójtem – Wilhelmem Krywalskim, a także przedstawiciele
Komendy Głównej Straży Pożarnej.
Dla uczniów akcja była zaskoczeniem – dowiedzieli się o niej dopiero,
gdy rozpoczął się alarm. Od razu
zostali poinformowani, że ewakuacja
jest tylko ćwiczeniem, toteż nikt nie

miał powodów do niepokoju. Jak
zapewnia Agnieszka Lotkowska,
zastępca dyrektora pilchowickiego
Zespołu Szkół, ewakuacja przebiegła
bardzo sprawnie i szybko. – Dzieci
poważnie podeszły do akcji, były
zdyscyplinowane, szybko pojawiły
się w rejonach zbiórki – relacjonuje
wicedyrektor. – Dodatkową atrakcją
dla uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych, było to, że po akcji ewakuacji
mogli obejrzeć sobie z bliska sprzęt
strażacki. Dzieci były podekscytowane możliwością wejścia do wozu czy
przymierzenia hełmu.
Po próbnej ewakuacji, jeszcze
tego samego dnia, wydarzenie było z
dziećmi omawiane podczas lekcji.
Tego typu akcje odbywają się w
pilchowickim ZS co roku. Na szczęście rzeczywista ewakuacja nie była
nigdy w szkole przeprowadzana. I
oby nigdy nie było to konieczne, jednak – strzeżonego Pan Bóg strzeże.
MiNa
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Zebrali żniwo
Wilcza, Stanica. Dożynki 2009

Mieszkańcy Wilczy i Stanicy hucznie obchodzili Święto
Plonów. Zaczęło się od tradycyjnych mszy, by następnie
barwnymi korowodami ruszyć w wir zabawy

Dożynki w Stanicy odbyły się w ubiegłą niedzielę, rozpoczęła je msza św.
– „Żniwne”. I tu, podobnie
jak w Wilczy ruszył barwny
korowód, w którym znaleźli
się m.in. Waldemar Dombek,

1.10.09 r.
CZWARTEK
„Bez mojej zgody”
- godz.18.00
„Largo Winch”
- godz.20.00

Foto: Andrzej T. Knapik

jaja”, „My paparazzi dopadniemy Cię w każdej intymnej
sytuacji”.
Wśród tematów „mostków” – hu mor yst ycz nych

W Stanicy dożynkową koronę nieśli górnicy w asyscie dziewcząt
w tradycyjnych strojach
radni gminni: Jolanta Kowol,
Krzysztof Żyła, sołtys StaKnurów
nicy Krzysztof Kotysz oraz
radni sołeccy.
Gospodarzami dożynek
byli Mirosława i Jan Zielonka. Koronę dożynkową, wykonaną przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich nieśli
górnicy w asyście dziewcząt.
Przygrywała Orkiestra Dęta z
Bargłówki.
Wiersze o zwierzątkach i roślinach przyPotężną dawkę śmiechu
padły do gustu uczniom szkolnej „Dziewiątdostarczyły zebranym prezenki”. Strofy z przyrodą w tle recytował dzietacje, jadące na platformach w
ciom lokalny poeta Tadeusz Golonka.
korowod zie: „Czarow nice
Marek Węgorzewski
ze Stanicy do wszystkiego
się nadają”, „Chińcz ycy i
Koreańczycy”, „Ekologiczne

Spotkanie
z poezją

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.

„Wojna domowa”
- godz.18.00
„Kac Vegas”
- godz.20.00
5.10.09 r.
PONIEDZIAŁEK
Uniwersytet III Wieku
- godz.17.00
„Kac Vegas”
- godz.20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

scenek dożynkowych - znalazły się m.in.: „Na Dzikim
Zachodzie dożynki nie w modzie”, „Tarcza antyrakietowa”,
„Uzdrowisko Stanica Zdrój”.
Fi n a ł ko r owo d u m i a ł
miejsce we wiacie, udekorowanej płodami rolnymi,
dost a rczony m i pr zez go spodarzy dożynek, którzy
wręczyli bochen chleba sołtysowi Kotyszowi.
Dożynki stały się okazją
do uhonorowania Orderem
Serca Matkom Wsi Mar ii
Marcalik. Odznaczenie wręczył przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolni-

Paweł Gradek

Dla Przeglądu
Wilhelm
Krywalski,
wójt gminy
Pilchowice:
- Święto Plonów wieńczy
ca ł oroczny
trud rolników.
To dzięki ich znojnej, pełnej
wyrzeczeń pracy, możemy
korzystać z płodów Ziemi.
Wszyscy jesteśmy wdzięczni rolnikom naszej gminy
za ich wysiłek przynoszący
wspaniałe owoce. Niechaj
nigdy nie zabraknie nam sprawiedliwie dzielonego
- chleba.

Not. bw

ROZRYWKA nr 39/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina

2-04.10.09 r.
PIĄTEK-NIEDZIELA

6-07.10.09 r.
WTOREK-ŚRODA
„Wojna domowa”
- godz.18.00
„Kac Vegas”
- godz.20.00

Starostowie dożynek
Beata i Joachim Kaszek
oraz wilczanki z Koła
Gospodyń Wiejskich

ków, Kółek i Organizacji Rolniczych – Andrzej Krawczyk.
Laureatami konkursu „Żyjmy
ładniej” zostali: Magdalena
i Henryk Gilner, Elżbieta i
Teodor Szendzielorz, Ewa i
Bogdan Żyła.
W części ar t yst ycz nej
wystąpiły m.in. Wrazidloki,
Koło Gospodyń Wiejskich
z Wilczego Gardła, Dziewczęcy Zespół Tanecz ny z
Nieborowic.
Zabawa taneczna odbywała się przy akompaniamencie
zespołu Fakt.
Po takiej dawce atrakcji
zarówno wilczanie, jak i staniczanie z niecierpliwością
wyczekują przyszłorocznych
dożynek.

Foto: Marek Węgorzewski

Stanica Zdrój

członek Zarządu Powiat u
Gliwickiego, Wilhelm Krywalski, wójt gminy Pilchowice, Maria Karolina Kaszek,
dyrektor GOK Pilchowice,

Foto: Marek Węgorzewski

13 września w pięknie
przystrojonym na okoliczność
dożynek kościele p.w. św.
Mikołaja w Wilczy odbyła się
msza św. Kilka godzin później
kolorowy korowód poprowadzony przez Orkiestrę Dętą
KWK „Szczygłowice” ruszył
w kierunku boiska. Nie mogło w nim zabraknąć korony
wykonanej przez wilczanki z
Koła Gospodyń Wiejskich.
Starostowie dożynek – Beata i Joachim Kaszek przekazali bochen chleba Marii
Karolinie Kaszek, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pilchowicach, która odebrała go w zastępstwie wójta
Pilchowic – Wilhelma Krywalskiego.
Dyrektor GOK wraz z sołtysem Wilczy – Janem Gamoniem podzieliła chleb wśród
mieszkańców i gości.
Program artystyczny przygotowały na tę okazję dzieci z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wilczy. Doskonałą zabawę
zagwarantował Duet Karlusy,
przygrywając do tańca.

Foto: www.pilchowice.pl

rozmaitości

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) cecha kogoś, kto bywał w świecie, ma dobre
maniery; 8) styl jazzowy; 9) kawa zbożowa; 10) dokuczliwy owad, pasożyt człowieka; 11) cierpienie, katusze; 13)
madame; 15) drobny, dekoracyjny przedmiot; 16) w grupie
Wielkich Jezior; 18) Koziołek ...; 21) okres godowy ryb; 22)
przewoźne dla Charona; 23) na głowie sarenki; 24) fałszywy,
obłudny pobożniś
Pionowo: 1) glob; 2) dawna gra w karty; 3) indiański lub andyjski; 4) pożywka dla drobnoustrojów; 5) wirusowa choroba
zakaźna; 6) zapalenie kopyta u konia; 7) uczta dla narkomana; 12) grunt, ziemia; 13) rozbijają go alpiniści; 14) skąpiec,
dusigrosz; 15) patyczki do gry; 17) szary ptak, kozodój; 18)
zwodzony; 19) popiersie; 20) posłaniec

39
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 37/2009 brzmiało:
„Świerk”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Stanisław Kasprzyk
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Lokale handlowe i biurowe do wynajęcia, ul.
Szpitalna. Tel. 0 515 182 015

Handel i Usługi

36-40/09

Cyklinowanie, układanie. Tel. 0 888 400 830,
032 331 73 63,

M-3, Lotników, 39 m2 i 49 m2. Lokus, tel. 0
793 679 367

35-43/09

39/09

M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 56 m2, komfort. Lokus, tel. 0 793 679 367

39/09

M-5, K. Wielkiego, 56 m , 159 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367
2

39/09

Sprzedam dom wolnostojący pow. 240 m˛,
dziaůka 990 m˛. AS. Tel. 501 533 977

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

39/09

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 0 601 528 683

33-odw.

Sprzedam kawalerkę, ul. Kazimierza Wielkiego, Knurów, parter, odrębna kuchnia
z oknem, jasna, po remoncie. Tel. 0 602
424 970

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

Sprzedam mieszkanie 39 m . Cena 123 tys.
Tel. 0 510 131 491

WYWROTKA DO 3,5 T – USŁUGI. Tel.
0 515 191 401

Sprzedam mieszkanie M4 w Knurowie,
55m2 Tel. 0 604 546 087 Pełna oferta na:
http://nowaszafa.eu.interii.pl/mieszkanie.htm

01–odw.

35-51/52/09

37-39/09

2

39/09

38-40/09

Sprzedam mieszkanie w Knurowie 36 m2.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0 603 820 991
38-40/09

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

Sprzedam nowy dom w Żorach do zamieszkania, w rozliczeniu – mieszkanie.
Tel. 0 661 491 158

01-odw.

39-43/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

39/09

EDUKACJA
Matematyka, f izyka – liceum, gimnazjum. Pr zygotowanie do matur y. Tel.
0 601 771 672
37-39/09

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

33-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Ko m p l eks ow y r e m o nt ł a zi enek . Te l.
032 236 63 54

1-pokojowe Szczygłowice 95 tys. sprzedam. M3. Tel. 0516 055 825

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

2-pokojowe Knurów, 130 tys. sprzedam.
M3. Tel. 0 516 055 825

39-51/52/09
23-42/09

Oferujemy węgiel: orzech, kostka, ekogroszek, miały. Skład Opału Knurów, ul.
Przemysłowa 18 (tereny byłej Koksowni).
Tel. 0 605 901 619, 0 609 516 594

37-41/09

39/09

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

09-51/52/09

POMOC DROGOWA – LAWETA 24 h. Tel.
0 505 933 266
35-51/52/09

Skup samochodów osobowych, dostawczych. Tel. 0 661 491 158

39-43/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

39/09

2-pokojowe, ul. Mieszka I, 139 tyś. sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

39/09

3-pokojowe os. 1000-lecia, 187 tys. sprzedam. M3. Tel. 0 516 055 825

39/09

3-pokojowe Wojska Polskiego II, Szpitalna,
sprzedam. M3. Tel. 0 516 055 825

SPRZEDAM
D r e w n o k o m i n k o w e . Ta n i o . Te l .
0 696 764 640

37-40/09

Wózki dziecięce używane – komis. Tel.
0 502 654 399
36-40/09

39/09

Budynek pod działalność z domkiem fińskim
229 m2 całość. Lokus, tel. 0 793 679 367

DAM PRACĘ

39/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

Us ługi budowlane świadczą us ługi w
zakresie kominki, kafelki, docieplanie,
kompleksowe wykańczanie domów. Tel.
0 600 623 218

39-43/09

Do wynajęcia mieszkanie, 90 m2 w Knurowie na okres 2 lat. Tel. 0 32 235 25 22
39-40/09

Do wynajęcia sklep o pow. 37 m2 na osiedlu
WP II, koło Biedronki. Tel. 0 793 729 533

37-43/09

Dom w Pilchowicach, nowy - wolnostojący
sprzedam M3. Tel. 0 516 055 825

39/09

Dom wolnostojący 145 m2, działka 1251 m2.
Lokus, tel. 0 793 679 367

39/09

Dom wolnostojący 270 m˛, dziaůka 1450
m˛, sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Kancelaria Prawna zatrudni Pielęgniarki
pracujące na oddziałach chirurgicznych i ortopedycznych. CV należy przesłać na adres:
biuro@kancelaria-odszkodowania.com,
www.kancelaria-odszkodowania.com
38-39/09

Pr zyjmę do baru (Gierał towice). Tel.
032 235 32 29, 0 510 119 325

36-39/09

Przyjmę panią do pracy do sklepu odzieżowego w Knurowie. Tel. 0 694 033 728

39/09

Zatrudnię pracownika do prac brukarskich.
Tel. 0 609 775 488, 0 783 775 488

38-39/09

39/09

Dom wolnostojący w Strumieniu 299 tys.
sprzeda M3, tel. 0 516 055 825
WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I
LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel. 0 515 191 401
05–51/52/09

39/09

Dom wolnostojący, ew. bliźniak (może być
do remontu) lub działkę kupię w Knurowie lub pobliskich miejscowościach. Tel.
0 792 496 905

39/09

Domek fiński z budynkiem pod działalność
229 m2 całość. Lokus, tel. 0 793 679 367

39/09

Działki 1029 m˛ i 1067 m˛ w Chudowie,
sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
39/09

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

zatrudni
pielęgniarki
Oferujemy atrakcyjne warunki płacowe oraz pracy.
Kontakt telefoniczny: 032 2356527 wew. 321 lub 235 68 50
sekretariat, e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl

Kupię działkę budowlaną w okolicach Wolności – Dymka. Tel. 0 660 729 533

37-43/09

Lokal do wynajęcia o pow. 47 m2, I piętro, na
ul. Witosa 31. Tel. 0 509 090 436

38-40/09

Lokal użytkowy, 92 m 2, Planeta/Pawilon
użytkowy 130 m 2 - wynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367

39/09
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Puchar popłynął
do Gliwic
W niedzielę (27 września) na basenie w Szczygłowicach odbył y się
zawody o Puchar Prezesa TKKF Szczygłowice z
okazji I rocznicy powstania sekcji pływackiej

W zawodach wzięło udział
9 zespołów: MOSiR Czerwionka, Górnik Radlin, H2O
Jastrzębie, Gilus Gilowice,
RMKS Rybnik, Sikret Gliwi-

ce, TKKF Szczygłowice, Victoria Kozy. W sumie wystartowało 193 zawodników. Zawody
rozegrano w kilku kategoriach
wiekowych i stylowych. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył
Sikret Gliwice, drugie miejsce
zajął TKKF Szczygłowice, a na
ostatnim stopniu podium znaleźli się młodzi pływacy z H2O
Jastrzębie. Drużyna TKKF
Szczygłowice po raz pierwszy
wystąpiła na zawodach pod wo-

ogłasza nabór na kurs przygotowawczy
na stopień „Młodszego Ratownika WOPR”
oraz na stopień „Ratownika WOPR”
Warunkiem pr zyjęcia na kurs pr zygotowawczy na stopień
„Młodszego Ratownika WOPR” jest:
ukończony 12 rok życia
umiejętności pływackie
bardzo dobry stan zdrowia
Warunkiem przyjęcia na kurs na stopień „Ratownika WOPR” jest:
ukończony 18 rok życia
ważna legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim
o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok
kalendarzowy
działalność w WOPR, w stopniu Młodszego Ratownika WOPR
co najmniej 1 rok
posiadanie co najmniej jednego spośród uprawnień przydatnych w
ratownictwie wodnym (motorowodny, nurkowania swobodnego, trenera
lub instruktora pływania, żeglarskie).
Zapisy przyjmowane będą u dyżurujących ratowników na basenie
krytym MOSiR w Szczygłowicach tel. 032 332 63 64 oraz Pływalnia
Kryta - aQuaRelax tel. 032 338 19 24 oraz w biurze Oddziału Miejskiego
WOPR przy ul. Szpitalnej 8, pokój 411 we wtorki i czwartki od godz. 1800
tel. 032 236 96 96.
SEKRETARZ ZARZĄDU
OM WOPR KNURÓW
Stolarek Krzysztof

PREZES ZARZĄDU
OM WOPR KNURÓW
Pach Jerzy
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są dwa baseny mogło być sposobem na spędzanie wolnego
czasu i poprawę warunków
zdrowia oraz rozwój fizyczny
– mówi prezes TKKF Karol
Tunk. - Cieszę się, że sport
został dostrzeżony przez Urząd
Miasta, który udzielił nam
wsparcia, tak samo jak wiele
życzliwych ludzi i firm, sponsorów, którzy są zainteresowani
tym, żeby coś się działo w mieście – dodaje prezes Tunk.
Tekst i foto:
Marek Węgorzewski

Udany debiut
uczestnictwem Prezesa TKKF
Szczygłowice - Karola Tunka,
obecny był także wiceprezes
TKKF - Piotr Owczorz.
- Lic zba u c ze st nik ów
przerosła moje oczekiwania
- mówił Karol Tunk, prezes
TKKF. Organizacja takich zawodów to wysiłek wielu ludzi.
- Chciałbym serdecznie podziękować stałej ekipie ratowników
WOPR, którzy w swoim wolnym
czasie włączyli się w zawody
zapewniając ekipę sędziowską.
Nieocenioną pomoc mamy także ze strony Wojciecha Zająca,
Marka Kruszniewskiego i Izabeli Rzepy, których nie widać
w czasie zawodów, a wykonują
niesamowitą pracę, polegającą
na przygotowaniu list startowych, drukowaniu dyplomów
itp. Ponadto bez życzliwego
podejścia dyrektora MOSiR-u

Miejsca członków sekcji pływackiej
TKKF Szczygłowice:

Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Knurowie

Krzysztofa Stolarka i jego pracowników przeprowadzenie tak
dużej imprezy nie byłoby możliwe – mówi Tomasz Rzepa.
Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice liczy obecnie
około 150 osób podzielonych
na 9 grup treningowych ze
względu na umiejętności i datę
urodzenia. 10 grupę stanowi
klasa Ib MSP nr 2. Zajęcia prowadzone są przez 3 instruktorów i 2 trenerów pływania.
- Naszym celem jest, aby
pływanie w Knurowie, gdzie

Zabrzeg. Biegowy memoriał

dzą nowego trenera Sławomira
Prędkiego.
Rywalizacja odbyła się
pod patronatem i aktywnym

informacja
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- 50 m styl motylkowy - 10 lat: 3. Emilia Brachaczek
- 50 m styl motylkowy - 12 lat: 1. Anna Konieczna  
- 50 m styl motylkowy - 13 lat: 1. Martyna Nowak, 2. Ewa Garbarz,
3. Jagoda Przybyła
- 50 m styl motylkowy - 14 lat: 1. Dawid Sałamacha, 2. Mateusz
Płowiec  
- 50 m styl motylkowy - 15 lat: 1. Paweł Piórkowski
- 20 m dowolny 8 lat: 1. Laura Gabryś, 2. Dominika Kossakowska,
3. Natalia Lewandowska  
- 20 m dowolny 8 lat: 3. Jan Węgrzyn  
- 50 m dowolny 10 lat: 1. Wiktoria Bocheńska, 2. Alicja Chmielewska, 3. Emilia Brachaczek
- 50 m dowolny 9 lat: 1. Michał Kapias, 3. Jakub Miller  
- 50 m dowolny 10 lat: 3. Tymoteusz Drozd
- 20 m grzbietowy - 8 lat: 1. Wiktoria Słowik, 2. Laura Gabryś,
3. Dominika Kossakowska
- 20 m grzbietowy - 8 lat: 2. Dominik Lech
- 50 m grzbietowy - 9 lat: 1. Anna Klemczak
- 50 m grzbietowy - 10 lat: 1. Wiktoria Bocheńska, 3. Ewa Filipczak
- 50 m grzbietowy - 9 lat: 1. Michał Kapias, 3. Jakub Nowicki
- 50 m grzbietowy - 10 lat: 3. Maciej Łabuś
- 100 m grzbietowy - 12 lat: 2. Kamila Kampe
- 100 m grzbietowy - 13 lat: 1. Martyna Masłowska, 3. Marta Krzak
- 100 m grzbietowy - 14 lat: 1. Martyna Łyżwińska  
- 100 m grzbietowy - 12 lat: 2. Michał Kulas, 3. Mateusz Wadas  
- 100 m grzbietowy - 13 lat: 1. Szymon Wrzeciono, 2. Krzysztof Hołysz, 3. Kajetan Cieśliński
- 100 m grzbietowy - 14 lat: 1. Dawid Sałamacha
- 100 m grzbietowy - 15 lat: 1. Szymon Krzak, 2. Karol Adamus
- 200 m dowolny - 12 lat: 2. Dominika Dziewior
- 200 m dowolny - 13 lat: 2. Martyna Nowak, 3. Jagoda Przybyła
- 200 m dowolny - 12 lat: 2. Michał Kulas, 3. Michał Wojtaszek
- 200 m dowolny - 13 lat: 1. Jakub Michałów, 2. Krzysztof Hołysz
- 200 m dowolny - 14 lat: 1. Mateusz Płowiec
- 200 m dowolny - 15 lat: 1. Karol Adamus, 2. Grzegorz Lalek,
3. Marcin Kinek
- 50 m klasyczny - 10 lat: 1. Tymoteusz Drozd, 3. Maciej Wartecki
- 100 m klasyczny - 12 lat: 2. Dominika Dziewior, 3. Marta Chmielarz
- 100 m klasyczny - 13 lat: 1. Martyna Masłowska, 2. Marta Krzak,
3. Ewa Garbarz
- 100 m klasyczny - 14 lat: 1. Martyna Łyżwińska
- 100 m klasyczny - 11 lat: 3. Mateusz Michalski
- 100 m klasyczny - 12 lat: 2. Michał Wojtaszek
- 100 m klasyczny - 13 lat: 1. Szymon Wrzeciono, 2. Jakub Michałów,
3. Kajetan Cieśliński
- 100 m klasyczny - 15 lat: 1. Paweł Piórkowski,   2. Kacper Dziubliński, 3. Szymon Krzak

Reprezentująca KB Sokół Beata
Fliegert zajęła czwarte miejsce
podczas III Międzynarodowego
Biegowego Memoriału Henryka
Puzonia w Zabrzegu
Bieg Koroną Jeziora Goczałkowickiego na dystansie
10 km był debiutem dla zawodniczki Sokoła rywalizującej w kategorii dwudziestolatek.
- Nasza biegaczka ma
powody do zadowolenia, bo
to były dla niej udane zawody
- mówi Zbigniew Lewczuk,
prezes Sokoła.
Spor tow y t alent pan i
Beata ma we krwi. Trudno
się dziwić - ma w rodzinie
dwóch, odnoszących sukcesy,
żużlowców, a jej szwagierka

- Ewa Fliegert - to znakomita biegaczka, dwukrotna
tryumfatorka maratonu w
Warszawie!
Satysfakcję z występu
ma inny reprezentant Sokoła
- Artur Oboński. Osiągnięty
przezeń wynik 37 minut 32
sekundy to rekord życiowy,
który dał mu szóstą lokatę w
kategorii wiekowej.
Piąty w swojej kategorii
wiekowej był Piotr Bieliński
(36:32), natomiast dziewiąty
Jacek Kostrzewa (47:47).
/bw/

Z młodzieżowych boisk
Okręgowa liga juniorów
Energetyk Rybnik - Concordia 1:3

Regionalna liga juniorów
Concordia – MSPN Górnik Zabrze 3:1

Liga trampkarzy
Concordia (rocznik 1995) – MKS Zaborze 3:1
Concordia (rocznik 1997) – MKS Zaborze 5:0
Concordia (rocznik 1999) – Gwarek Ornontowice 0:4

PiSk
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KLASA OKRĘGOWA
- Grupa IV

IV LIGA - grupa II

Współczujemy Panie Wojtku
Przed tygodniem relację po meczu Concordii zatytułowaliśmy: Co zrobi
zarząd? Minął tydzień, za nami kolejny występ knurowskiego 4-ligowca,
a pytanie wciąż wydaje się aktualne
Wróćmy do tygodnia poprzedzającego mecz z GTS
Bojszowy.
Po 1:6 na wyjeździe z Unią
Racibórz trener Concordii
Wojciech Kempa - po raz drugi
w tym roku - oddał się do dyspozycji zarządu. Młody szkoleniowiec po raz kolejny dał więc
sygnał swoim pryncypałom,
że drużyna potrzebuje nowego
spojrzenia i nowych rozwiązań, a on nie ma zamiaru kurczowo trzymać się „stołka” i
dla dobra klubu odda piłkarzy
w ręce nowego trenera. No bo,
jak długo można czekać na
zwycięstwo?
Zarząd knurowskiego klubu na pewno nie jest zadowolony z przebiegu sezonu. Nie
ma jednak pomysłu na uzdrowienie sytuacji. Efekt? Przed
meczem z GTS Bojszow y
(ta potyczka nazywana była
konfrontacją o „sześć” punktów) z trenerem i zespołem
spotkał się prezes Grzegorz
Grzybowski. Porozmawiano
i zdecydowano, że zwolnienie
Wojciecha Kempy nie wchodzi w rachubę. Szkoleniowiec
mógł poczuć się niczym zakładnik, jednak z racji tego,
że czasu do kolejnego meczu
było coraz mniej, zakasał
rękawy i zaczął przygotowywać zespół do meczu ósmej
kolejki. Podjął też dwie decyzje. Jedna oznaczała jego
występ od pierwszej minuty.
Z kolejnym pomysłem udał się
do Grzegorza Grzybowskiego
i poprosił, by ten zatrudnił
Damiana Mehlicha w roli
asystenta. Prezes powiedział
„tak” i znów odżyły nadzieje
na pierwsze zwycięstwo w
sezonie.
Przed sobotnią potyczką
można było zauważyć nową
jakość rozgrzewki knurow-

skiej drużyny. W tym ważnym elemencie przygotowania
piłkarza do występu znalazło
się kilka nowinek, jednak
to wszystko co wydarzyło
się przed tym meczem nie
dało zawodnikom pewności
siebie. W efekcie Concordia
pozwoliła przeciwnikom narzucić swój styl gry i cofnięta
na własną połowę czekała
na okazje do kontry. Piłkę
otwierającą drogę do bramki
GTS-u Bojszowy miał podać
Wojciech Kempa.
Gra tak się potoczyła, że
to właśnie grający szkoleniowiec miał w 18 minucie
okazję na 1:0. Skończyło się
jednak na rzucie rożnym, a
sześć minut później po błędzie
w środkowym sektorze boiska Łukasza Sendlewskiego
goście potrzebowali dwóch
podań, by Wojciech Myszor
dał gościom prowadzenie.
Łukasz Sendlewski zrehabilitował się w 41 minucie
ogrywając obrońcę i oszukując
bramkarza, co dało gola na 1:1.
„Sindi” mógł zostać piłkarzem
meczu, gdyby w 54 minucie
sfinalizował celnym strzałem
akcję Marcina Grzegorzycy.
Tak się jednak nie stało, a cztery minuty później poznaliśmy
nazwisko antybohatera tego
spotkania. Został nim Damian
Tkocz, który po bezmyślnym
faulu zobaczył drugą żółtą
kartkę i osłabił swój zespół,
który musiał przez ponad pół
godziny grać w „10”.
Goście próbowali wykorzystać liczebną przewagę w 77 i 81
minucie. W pierwszej sytuacji
piłkę z linii bramkowej zdołał
wybić Marcin Salwa (najjaśniejsza postać w knurowskim
zespole), a później kilka razy w
ciągu minuty udanie interweniował Łukasz Ponichtera.

komentarz trenera
- Z racji tego, że tym razem wystąpiłem na boisku wolę powstrzymać się od komentowania przebiegu tego meczu. Dziwi
mnie jedynie to, że zarówno ja, jak i Marcin Grzegorzyca,
który ma za sobą dopiero 6 czy 7 jednostek treningowych nie
odstajemy od reszty zespołu. Po meczu dało się nawet słyszeć,
że byliśmy obok Marcina Salwy najlepsi na boisku. Nie wiem,
czy 4 liga jest tak słaba, że bez odpowiedniego przygotowania
można zagrać dobry mecz, czy niektórzy moi zawodnicy są na
ten szczebel za słabi. - mówi Wojciech Kempa
PiSk
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Spotkanie z GTS Bojszowy
przeszło do historii, a Concordia wciąż pozostaje bez
zwycięstwa. Kolejny eksperyment Wojciecha Kempy, który

tym razem z boiska próbował
kierować podopiecznymi nie
przyniósł oczekiwanego efektu.
Współczujemy Panie Wojtku.

PiSk

Wyniki 8. kolejki
Concordia Knurów - GTS Bojszowy 1:1 (1:1)
0:1 Myszor 24’
1:1 Sendlewski 41’
Żółte kartki: Salwa, Tkocz (dwie).
Czerwona kartka: Tkocz – 57’.
Concordia: Łukasz Ponichtera, Dawid Wieliczko, Marcin Salwa,
Andrzej Hanak, Michał Grodoń, Marcin Grzegorzyca, Damian
Tkocz, Wojciech Kempa, Dominik Walus 60’ Michał Bagiński,
Łukasz Sendlewski 83’ Paweł Gałach, Paweł Przesdzing 85’
Karol Michalski.
Trener: Wojciech Kempa. Asystent: Damian Mehlich.

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

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

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

8
8
7
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8

22
19
18
18
13
13
10
10
10
9
8
7
6
5
5
3

19:2
19:3
19:9
12:7
15:10
14:11
13:11
10:8
16:18
8:15
12:12
7:22
8:11
6:14
4:13
7:22

Program 9. kolejki (3-4 października):
Polonia Marklowice - Concordia Knurów (sobota, godz. 16.00),
Górnik Pszów - Unia Racibórz, Rekord Bielsko-Biała - Zapora
Porąbka, Unia Rędziny - Polonia Łaziska Górne, AKS Mikołów
- Przyszłość Rogów, KS Żory - Grunwald Ruda Śląska, LKS
Czaniec - Gwarek Ornontowice, GTS Bojszowy - MRKS Czechowice-Dziedzice.

Klasa „A” Podokręg Zabrze
Wyniki 8. kolejki
KPN Sośnica - LKS 35 Gierałtowice 4:0, Piast Pawłów - Gwiazda Chudów 0:6, Sokół Łany Wielkie - KS 94 Rachowice 0:5,
Orzeł Stanica - Czarni Pyskowice 3:2, Ruch Kozłów - Społem
Zabrze 1:2, Naprzód Żernica - Młodość Rudno 2:2, Zaborze
Zabrze - Zamkowiec Toszek 2:0, Gazobudowa II Zabrze - Wilki
Wilcza 2:3.
W środę odbyły się mecze 9. kolejki (spotkania zakończyły się po
zamknięciu numeru i wyniki podamy za tydzień), natomiast zestaw par na najbliższy weekend przedstawia się następująco:
KPN Sośnica - Piast Pawłów, Sokół Łany Wielkie - Gwiazda
Chudów, Czarni Pyskowice - Zamkowiec Toszek, Ruch Kozłów
- KS 94 Rachowice, Naprzód Żernica - Orzeł Stanica (wszystkie
sobota, godz. 16.30), Zaborze Zabrze - LKS 35 Gierałtowice
(niedziela, godz. 11.00), Gazobudowa II Zabrze - Społem Zabrze, Wilki Wilcza - Młodość Rudno (niedziela, godz. 15.30).

7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

21
19
19
18
14
13
12
11
9
8
8
7
6
5
5
4

23:4
23:3
22:12
14:8
17:13
15:11
10:17
12:16
14:12
11:13
12:14
15:17
9:15
10:22
9:18
6:27

Zestawienie par 9. kolejki (3-4 października):
Jedność Przyszowice - Walka Zabrze, Urania Ruda Śląska
- Tempo Paniówki, Orzeł Nakło Śl. - MOSiR Sparta Zabrze,
Szombierki Bytom - Gwarek Zabrze, Fortuna Gliwice - Tęcza
Wielowieś, KS Strzybnica - Carbo Gliwice, Orzeł Miedary - Silesia Miechowice, Gazobudowa Zabrze - Ruch II Radzionków.

Pozostałe wyniki:
Unia Racibórz - Polonia Marklowice 0:0, MRKS CzechowiceDziedzice - LKS Czaniec 1:1, Zapora Porąbka - Górnik Pszów
1:0, Polonia Łaziska Górne - Rekord Bielsko-Biała 2:0, KS Żory
- Unia Rędziny 1:1, Przyszłość Rogów – Grunwald Ruda Śląska
0:0, Gwarek Ornontowice - AKS Mikołów 1:0.

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

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

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

5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5

13
13
11
9
9
8
7
5
3
3
1
0

16:3
14:3
16:6
6:1
14:10
18:8
9:7
9:12
4:12
10:21
6:23
4:20

Zestawienie par 6. kolejki (3-4 października):
Bojków – Pławniowice, Rudziniec - Świbie (sobota, godz.
15.30), Paczyna – Radonia, Przezchlebie - Bojszów, Ziemięcice
– Kleszczów, Łącza - Pilchowice, (niedziela, godz. 15.30).

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

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

5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
2

15
12
12
7
7
6
3
3
3
0
0

11:1
8:1
17:4
8:6
10:5
9:9
7:15
7:16
5:10
4:11
0:8

Zestawienie par 6. kolejki (3-4 października):
Kamieniec - Przyszowice II (sobota, godz. 15.30), Bargłówka
- Ciochowice II (niedziela, godz. 11.30), Bycina – Bujaków, Łubie
- Kłodnica, Szczygłowice – MOSiR Stal (niedziela, godz. 15.30),
Quo Vadis - pauza.

Przegląd Lokalny Nr 39 (865) 1 października 2009 roku

Foto: Piotr Skorupa

sport
MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Czekali niemal 11 miesięcy

Foto: MOSiR Knurów

Wydarzeniem trzeciej kolejki było zwycięstwo PTK
Holding S.A. nad Intermarche
A. - Reprezentanci PTK czekali na ligową wygraną niemal
11 miesięcy – mówi Waldemar
Jachimowsk i prowad zący
statystykę od powstania ligi.
- Zawodnicy, których średnia wieku to blisko 40 lat,
pomimo iż przegrywali 2:4,
w końcówce wykazali więcej
zaangażowania i zdobyli 3
punkty kosztem zespołu, który
przygotowuje się do Młodzieżowych Mistrzostw Polski.
Statystyczną ciekawostkę
odnotowaliśmy również po
meczu Mistral – Veritax Gumiland. Piłkarze tej drugiej
drużyny wreszcie przełamali
strzelecką niemoc i w trzeciej
kolejce po raz pierwszy tra-

Fragment ćwierćfinałowej walki Jadwigi Stańczak
z Martyną Letkiewicz – późniejszą mistrzynią Śląska
w wadze 54 kg

Międzynarodowe Mistrzostwa
Śląska Kobiet w Boksie – Gliwice

Intermarche A - PTK Holding S.A. 4:5 (1:1)
1:0 S. Wawrzonkowski 4’, 1:1 D. Adamczyk 5’, 2:1 S. Wawrzonkowski 21’, 3:1 S. Basak 23’, 3:2 B. Święch 28’, 4:2 S. Basak 29’,
4:3 D. Adamczyk 30’, 4:4 L. Szklany 37’, 4:5 M. Wasita 39’.
Żółta kartka: M. Kwinta (PTK).
Vibovit – Oldboje Concordia 16:0 (4:0)
1:0 R. Kasiński 3’, 2:0 T. Dura 13’, 3:0 M. Bagiński 13’, 4:0 T. Dura
17’, 5:0 M. Bagiński 23’, 6:0 T. Dura 24’, 7:0 M. Bagiński 25’, 8:0
L. Leszczyński 27’, 9:0 R. Kasiński 29’, 10:0 L. Leszczyński 32’,
11:0 T. Dura 36’, 12:0 T. Dura 37’, 13:0 K. Kijak 38’, 14:0 T. Dura
39’, 15:0 G. Bęben 40’, 16:0 L. Leszczyński 40’.
Żółte kartki: M. Bagiński, G. Bęben (Vibovit).
Mistral – Veritax Gumiland 3:2 (2:1)
1:0 T. Sokołowski 2’, 1:1 K. Matuszek 8’, 2:1 S. Kuś 18’, 2:2 M.
Gmyz 24’, 3:2 D. Oleś 39’.
Żółte kartki: T. Sokołowski (Mistral), R. Nowosielski, Z. Kołodziej, Ł. Nowosielski (Veritax).
Line-Trans Nacynianka - Osiedle Szczygłowice 3:7 (1:1)
1:0 A. Tracz 16’, 1:1 A. Pleśniak 20’, 1:2 Ł. Adamski 23’, 1:3 P.
Gałach 27’, 1:4 D. Kraska 30’, 1:5 D. Kraska 33’, 2:5 M. Witkowski
35’, 2:6 R. Dziubliński 39’, 3:6 A. Tracz 40’, 3:7 J. Parzych 40’.
Żółte kartki: D. Roszyk (Nacynianka), A. Pleśniak (Osiedle).
Intermarche – Team Stalmet 3:1 (1:0)
1:0 P. Rolnik 14’, 2:0 P. Bodzioch 28’, 2:1 P. Przesdzing 30’, 3:1
D. Skorupski 31’.
Żółte kartki: P. Galbierz, D. Flis, M. Gołębiowski (Team Stalmet).
EFS - FMS Gierałtowice 14:4 (3:1)
1:0 M. Salwa 2’, 2:0 Ł. Spórna 14’, 3:0 W. Rozumek 17’, 3:1
D. Machulik 20’, 4:1 Ł. Spórna 22’, 5:1 D. Tałajkowski 23’, 6:1
Ł. Spórna 23’, 6:2 R. Metelski 24’, 7:2 W. Rozumek 26’, 8:2 D.
Tałajkowski 27’, 9:2 Ł. Spórna 28’, 10:2 Ł. Spórna 29’, 11:2 D.
Tałajkowski 30’, 12:2 W. Rozumek 32’, 12:3 A. Zalewski 33’,
12:4 M. Frątczak 34’, 13:4 M. Salwa 38’, 14:4 M. Salwa 40’.
Żółta kartka: P. Rozumek (EFS).
Tomsat – FC Apinex Czerwionka 4:3 (0:1)
0:1 T. Młynek 4’, 1:1 M. Stopa 30’, 2:1 S. Kubisz 32’, 2:2 A.
Majorczyk 33’ (k), 2:3 A. Bugla 37’, 3:3 S. Dolaciński 39’, 4:3
M. Stopa 40’.
Żółte kartki: A. Różański, S. Dolaciński (Tomsat).

Tabele po 3. kolejkach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
9
6
6
6
4
4
4
3
1
0
0
0

38-2
30-10
17-5
14-10
11-8
12-10
10-7
11-22
10-24
10-22
2-11
7-15
9-22
9-22

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

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0

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

Zestawienie par 4. kolejki - (5 października):
PTK Holding S.A. – Mistral (godz. 18.00), Concordia Oldboje
- Osiedle Szczygłowice (godz. 18.45), Vibovit - Intermarche A
(godz. 19.30), Team Stalmet – Nacynianka (godz. 20.15), Veritax
Gumiland – EFS (godz. 21.00), FC Czerwionka – Intermarche
(godz. 21.45), Tomsat - FMS Gierałtowice (godz. 22.30).
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Veritax Gumiland przełamał już strzelecką niemoc i
teraz czeka na pierwsze w tym sezonie zwycięstwo
fili do siatki rywala. Jak się
jednak okazało dwa gole nie
wystarczyły do tego, by zainkasować trzy punkty.
Znakomicie radzą sobie
faworyci ligowych rozgrywek.
- Vibovit i EFS wręcz zdemolowali swoich rywali – kontynuuje Waldemar Jachimowski.
- Vibovit sprowadził na ziemię
młodych piłkarzy Concordii,
natomiast EFS łatwo rozprawił się z innym beniaminkiem
- FMS Gierałtowice. Trzeci z

faworytów - Intermarche miał
nieco problemów z pokonaniem Teamu Stalmet, jednak
ostatecznie dopisał do swojego
dorobku komplet punktów.
W k l a s y f i k a cji k r ól a
strzelców prowadzi trio z
Vibovitu: Tomasz Dura – 13
goli, Robert Kasiński i Michał
Bagiński – po 8 bramek.
Liderem klasyfikacji Fair
Play pozostaje PTK Holding
S.A.
PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki z 22 września:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jerzy Makselon
Wiesław Mentel
Stefan Dylus
Dariusz Gołyś
Tadeusz Żogała
Jacek Zacher
Piotr Arent
Jan Pikus
Bogdan Litwin
Piotr Palica

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

Jerzy Makselon
Michał Szczecina
Dariusz Gołyś
Bernard Wróbel
Wiesław Mentel
Joachim Makselon
Jerzy Pluta
Stefan Wroblowski
Adam Dudziński
Wojciech Napierała

Przyszowice
Szczygłowice
Gliwice
Szczygłowice
Przyszowice
Knurów
Knurów
Gliwice
Knurów
Gliwice

2.390 pkt
2.014 pkt
1.907 pkt
1.902 pkt
1.860 pkt
1.812 pkt
1.770 pkt
1.704 pkt
1.681 pkt
1.679 pkt

Klasyfikacja generalna:
Przyszowice
Nieborowice
Szczygłowice
Knurów
Szczygłowice
Przyszowice
Gliwice
Gliwice
Knurów
Knurów

7.179 pkt
7.163 pkt
6.692 pkt
6.268 pkt
6.250 pkt
6.141 pkt
6.135 pkt
5.813 pkt
5.794 pkt
5.634 pkt

Jadwiga Stańczak była
jedyną reprezentantką Bokserskiego Klubu Sportowego
Concordia w kolejnej edycji Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet w
Boksie, które zakończyły się
w minioną sobotę w Gliwicach. Zawodniczka knurowskiego klubu była o krok od
podium i co najmniej brązowego medalu w kategorii
54 kg. W pojedynku ćwierćf inałow ym Jadwiga Stańczak skrzyżowała rękawice
z Martyną Letkiewicz (OSiR
Suwałki). Knurowianka rozpoczęła skoncentrowana i z
olbrzymią ochotą na awans
do strefy medalowej. Szczelna garda i wyprowadzanie

ciosów dochodzących do celu
– te dwa element y szt uki
bokserskiej spowodowały, że
na 20 sekund przed zakończeniem pojedynku prowadziła
8:5. Boks jest taką dyscypliną, że w ciągu kilku sekund
obraz walki może diametralnie się zmienić. W piątkowy
wieczór przekonała się o tym
zawodniczka Concordii. O
wspomnianych ostatnich 20
sekundach chciałaby zapewne
szybko zapomnieć, ale wcześniej musi wycią gnąć z tej
lekcji wnioski. A lekcja była
sroga, bowiem knurowianka
przegrała 8:9 i marzenia o medalu mistrzostw Śląska trzeba
odłożyć na przyszły rok.
PiSk

Bracia walczyli
o kapelusz
Foto: Jan Pluta

Wyniki 3. kolejki

Sekundy
od podium

Powrót Jerzego Dudka
Jerzy Dudek znów jest
na ustach piłkarskich kibiców. Na razie nie z powodu
dobrych występów, ale z
racji powrotu do reprezentacji Polski. Wychowanek
Concordii K nurów po 3letnim rozbracie z kadrą
otrzymał powołanie na dwa
ostatnie mecze eliminacyjne do przyszłorocznych mistrzostw świata z Czechami

i Słowacją. Owe powołanie
wysłał bramkarzowi Realu
Madryt nowy selekcjoner
– Stefan Majewski.
Jerzy Dudek ma za sobą
58 w ystępów w narodow ych bar wach i właśnie
dwóch brakuje mu do tego,
by trafić do Klubu Wybitnego Reprezentanta.
PiSk

Dwóch braci reprezentujących Concordię Knurów
wystą piło w tradycyjnym
turnieju bokserskim „O Kapelusz Góralski”. Na ringu w
Żywcu barw naszego klubu
bronili: Mateusz i Kamil
Kazubek. Pierwszy z nich
zremisował w kategorii 38

kg z Oskarem Materomem
(Dąbrowa Górnicza), natomiast Kamil w kategorii 62
kg pokonał Dariusza Korala
(Nowy Sącz).
K nurowskim pięściarzom sekundował Bogdan
Wyrzychowski.
PiSk
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Svit. Knurowianie udanie zagrali na turnieju na Słowacji

Puchar przyjechał
spod Tatr
pozostałymi knurowianami,
walczył na sztucznej murawie
o jak najlepszy rezultat.
Dobra gra poparta ambicją
przyniosła wyniki. W meczu z
gospodarzami - reprezentacją
magistratu w Svicie - knurowianie wygrali 10:9. Drugi
mecz, w którym rywalami byli
znacznie młodsi i wybiegani
zawodnicy, nie układał się za
dobrze. Gra na boisku otoczonym bandami (w hokejowym

stylu, bez autów) sprawiała
nieco problemów. - To trochę
tak jakby grać w tenisa na
boisku do squasha - zauważył
obrazowo różnicę jeden z piłkarzy. Nieprzyzwyczajeni do
takiej specyfiki knurowianie
szybko stracili 6 goli. Ale nie
przegrali. Dostosowali się
do odmiennych zasad i grając dobry, techniczny futbol,
wyciągnęli wynik na remis
12:12. - Brakło jeszcze minuty,
a wygralibyśmy - zapewniali
tuż po meczu.
Dobrej postawy i wyniku
gratulowali zespołowi z Knurowa przedstawiciele miejscowych władz - primátor
(burmistrz) Rudolf Abrahám,
jego zastępca Milan Lopušniak, skarbnik Ľudovít Budzák, sekretarz Ján Hutník i

Uczestnicy turnieju w komplecie - knurowianie w żółtych koszulkach
komendant Straży Miejskiej wi primátor Abrahám.
- Myślę, że obydwa miasta
Jozef Dluhý.
Współpraca nie ogranicza mają się czym pochwalić i są
- Współpraca z Knurowem się do wymiany doświadczeń i dla siebie atrakcyjne - mówi
trwa kilkanaście lat. Mogłoby kurtuazyjnych, okazjonalnych primátor Rudolf Abrahám.
się wydawać, że nasze miasta wizyt. Odwiedzić i podziwiać - Skorzystam z pośrednictwa
różni niemal wszystko, tym- podtatrzańskie miasteczko Przeglądu: Drodzy Przyjaczasem w praktyce łączy nas miało okazję sporo knurowian ciele z Knurowa, zawsze was
wiele, zwłaszcza w kwestiach - m.in. uczniowie, artyści, serdecznie do Svitu zapraspołecznych czy socjalnych, muzycy, sportowcy. Gościnnie szamy...
pokłosiu przekształceń sprzed przyjmowani byli też w KnuBogusław Wilk
20 lat - powiedział Przeglądo- rowie mieszkańcy Svitu.

w 1934 r., gdy firma Bata ze
Zlina nabyła działki od wsi Velka celem zbudowania zakładu
produkującego włókno wiskozowe. Nazwę miasta wyprowadzono od fabryki Slovenska
Viskozowa Tovaren.
Do dzisiaj udział w rozwoju

miasteczka mają f ir my SA
Chemosvit, SA Tatrasvit oraz
SA Instytut Badawczy Włókien
Chemicznych.
Przyroda w okolicy Svitu sprawia, że jest to jedno z najładniejszych miejsc Słowacji.
Kształtuje przedgórze Tatrzań-

skiego Parku Narodowego
i Parku Narodowego Niskie
Tatry. Tylko o 3 km odległa
Lopuśna Dolina staje się idealnym miejscem dla letniego,
a zwłaszcza zimowego wypoczynku. Znajdują się tutaj zbocza z ośnieżaniem sztucznym i

Zwycięstwo i remis dały reprezentacji
knurowskiego samorządu puchar Turnieju
Miast Partnerskich
w słowackim Svicie
Ekipa z Knurowa udała
się pod słowackie Tatry na
zaproszenie władz Svitu,
jednego z dwóch (obok węgierskiego Kazincbarcika)
miasta partnerskiego. Drużynie złożonej z samorządowców przewodniczył Piotr
Surówka, zastępca prezydenta Knurowa. Wiceprezydent
nie ograniczył się do funkcji
honorowej, przeciwnie - ze
wszystkich sił, solidarnie z
Panorama Tatr
widziana ze Svitu

Svit położony jest po południowej stronie Tatr Wysokich, nad rzeką Poprad (dopływem Dunajca) i 5 km od
miasta Poprad. Liczy około
7,5 tys. mieszkańców.
To jedno z najmłodszych
miast słowackich, powstałe
informacje własne wydawcy

trzema wyciągami narciarskimi
oraz szkołą narciarską.
Miasto daje spore możliwości
kulturalnego i spor towego
w ypoczynku. Pozwalają im
na to dwa domy kultury, hala
sportowa, kryta pływalnia z
ośrodkiem rehabilitacyjnym,

korty tenisowe, kręgielnia,
stadion i dwa boiska hokejowe.
Do Svitu można wygodnie
dotrzeć drogami, koleją lub
samolotem - kilka kilometrów od miasta znajduje się
lotnisko Poprad-Tatry.

