aktualności
Pilchowice

Knurów

Pobicie
na ulicy

Pociąg
do kosmetyków

2 lipca około godz. 20 na ulicy
Dolna Wieś doszło do pobicia. 19–latek poturbował i groził pozbawieniem
życia 25–latkowi. Postępowaniem w
tej sprawie zajmuje się knurowski
Komisariat Policji.

Justyna Walo

Pilchowice

Kawosz po
godzinach

Szczygłowice

Woda ugotowała się na twardo
W niedzielę około godz. 19 przed blok przy Alei
Piastów podjechały na sygnale dwa strażackie wozy.
Przerażeni mieszkańcy i przechodnie spodziewali się
najgorszego

Jak się okazało powodem, strażackiej interwencji był pozostawiony
na kuchence gazowej czajnik. Lokatorka, która postanowiła zagotować
wodę, prawdopodobnie zasnęła. Tymczasem woda się wygotowała, wkrótce z mieszkania zaczęły buchać kłęby dymu. Widzący to zaniepokojeni
szczygłowiczanie zaalarmowali strażaków.
– Podjęliśmy standardowe działania. W takich przypadkach, kiedy
ktoś gotuje wodę „na twardo”, pojawia się zawsze dużo dymu. Wystarczyło
usunąć przedmiot z kuchenki gazowej – wyjaśnia asp. sztab. Józef Jaworek,
zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
Jak mówią strażacy, podczas wakacji podobne sytuacje zdarzają się
stosunkowo często. Zazwyczaj jednak to panowie zasypiają zapominając
o gotujących się potrawach. – Żony nie ma, bo wyjechała z dziećmi na
wczasy, a mąż zmęczony po pracy wstawia wodę albo obiad, kładzie się
w fotelu i zasypia... – mówi Józef Jaworek.

Tekst & Foto: Justyna Walo

Knurów

Okazja czyni
złodzieja

Niestety, w naszym kraju portfel
powinno się trzymać w miejscu,
gdzie nie będzie kusił widokiem
potencjalnych złodziei. Nawet we
własnym domu warto chować go
do szafki czy regału. 1 lipca około
godz. 17.15 przekonała się o tym
knurowianka. Nieznany do tej pory
sprawca wykorzystując otwar te
drzwi jej mieszkania przy ulicy
Mieszka I zakradł się do środka i
ukradł portfel. Wraz z nim zniknęły
dokumenty oraz 800 złotych.
Justyna Walo
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Pilchowice

Metal w cenie

Nieznany do tej pory sprawca
włamał się 1 lipca (około godz. 16)
do garażu przy ul. Powstańców. Z
pomieszczenia skradł niemal wszystko, co nadawało się do sprzedania w
punkcie skupu złomu. Wedle szacunków włamywacz zarobił około
300 złotych. Jeśli zostanie złapany,
może zarobić więcej - ale lat w więzieniu...

Justyna Walo



Knurów

Okradł...
dziecięcy wózek

Kieszon kowcy grasujący po
knurowskim targowisku nie mają
litości nawet dla matek z dziećmi. 4
lipca około godz. 9 nieznany sprawca
ukradł z wózka dziecięcego jednej z
klientek portfel z pieniędzmi i dwie
karty ubezpieczeniowe NFZ.

Justyna Walo

Knurów

Skasował
lusterka

3 lipca około godz. 19 nieznany
do tej pory sprawca przechodzący
ulicą Mieszka I urwał dwa boczne
lusterka w zaparkowanym Renault
Megane. Koszt naprawy tej - wydawałoby się, błahej - usterki sięga
tysiąca złotych.

Włamania do lokali gastronomicznych to dość popularne zjawisko. Wtargnięcie do kawiarni – to
jego nieco mniej typowa odmiana.
3 lipca około godz. 20.30 nieznany
sprawca zerwał roletę zabezpieczającą okno, wybił szybę i dostał się do
kafeterii. Ze środka ukradł ekspres
do kawy i papierosy warte około
3700 złotych oraz 500 zł w gotówce
z automatów do gier.
Justyna Walo

Pilchowice

Po alkoholu
rozum
wysiadł...

Po tragicznym wypadku, jaki
miał miejsce w Knurowie przy ulicy
Szpitalnej (artykuł na stronie 3) nie
trzeba było długo czekać, by w okolicy doszło do kolejnego zdarzenia z
udziałem pijanego kierowcy.
3 lipca około godz. 22.00 brakiem wyobraźni wykazał się 51–letni
mężczyzna, który mając około 2,4
promila alkoholu we krwi usiadł za
kierownicą. Pijany kierowca nie potrafił zapanować nad pojazdem, nie
dostosował prędkości do warunków
na drodze i wpadł do przydrożnego
rowu. Ranny został nie tylko mężczyzna kierujący Fiatem 126 p, ale
także jego dziewięcioletni syn, który
siedział na fotelu pasażera.
Justyna Walo

www.zieloneimperium.pl

Justyna Walo

Chudów

Tank Crash z T-72

W sobotę i niedzielę przed zamek zjadą pojazdy militarne. Będzie możliwość obejrzeć pokaźną
kolekcję pojazdów militarnych i
wybrać się nimi na przejażdżkę. W
Chudowie pojawią się m.in. wozy
typu SKOT, BWP, BRDM-2. Dla
wielbicieli naprawdę pokaźnych
gabarytów - czołg T-72, bohater
planowanego na niedzielę ,,Tank
Crash”. Dodatkową atrakcją imprezy będą pokazy strzelania Bractwa
Kurkowego Grodu Zabrzańskiego
(sobota, godz. 13:45-18).
Atrakcją zlotu będzie sobotnia parada pojazdów na trasie Chudów - Zabrze - Chudów (godz. 10.30-13.45).
/bw/

Okazuje się, że pociąg do kosmetyków to nie tylko domena kobiet. 29
lipca około godz. 3 nad ranem nieznany sprawca wybił szybę wystawową sklepu przemysłowego przy ulicy
Lignozy. Ze środka skradł kosmetyki
i chemię gospodarczą wartą ponad 5
tys. złotych.

Justyna Walo

Knurów

Po torach...

...podążał nieznany sprawca,
który 3 lipca około godz. 7.00 splądrował trasę kolejową przebiegającą
przez Knurów. Złodziej ukradł ponad
350 metrów bieżących kabla teletechniczego. Poszkodowane PKP szacują
straty.
Justyna Walo

Nieborowice

Znikła
zagęszczarka

3 lipca około godz. 16 z terenu
prywatnej działki budowlanej przy
ulicy Spacerowej nieznany sprawca
ukradł... zagęszczarkę do gruntu.
Sprzęt był wart około 5500 złotych.
Justyna Walo

Knurów

Ogołocone
automaty

2 lipca około godz. 1.30 nieznany
sprawca wybił szybę i odgiął kratę
zabezpieczającą wejście do lokalu
gastronomicznego przy ulicy Kosmonautów. Ze znajdujących się w
środku automatów do gier losowych
włamywacz skradł ponad 8 tys.
złotych.

Justyna Walo

Knurów

Zbita szyba

27 czerwca około godz. 2 w nocy
przy nieznany sprawca uszkodził
samochód stojący przy ulicy Dywizji
Kościuszkowskiej. W Volkswagenie
Caddy została wybita szyba. Koszt
naprawy sięgnie 1700 złotych.
Justyna Walo

Moda na ekologiczne uprawy dotarła
także do internetu, a konkretniej do
rozmaitych gier sieciowych. Jedną
z nich jest Zielone Imperium. Jest
to gra strategiczna, w której głównym celem uprawa wirtualnego…
ogródka. Przy pomocy pracowitych
krasnali sadzi się rozmaite warzywa,
owoce i kwiaty, wyrywa się chwasty,
karczuje ogródek. Swoimi plonami
można później handlować z innymi
graczami, a za zarobione w ten sposób pieniądze kupować kolejne nasiona. Dobrze być miłym sąsiadem,
w przeciwnym razie jakiś działkowicz
pewnego dnia może nam wpuścić do
ogródka... kreta!
Gra jest bezpłatna i nie ma ograniczeń wiekowych.
5ak

Knurów

Oszust
w sieci

Zakupy w sieci oprócz ogromnej
wygody to także spore ryzyko. Przekonał się o tym mieszkaniec Knurowa, który na jednym z serwisów aukcyjnych zamówił kosmetyki warte
50 zł. Pieniądze zostały przelane na
konto sprzedawcy, a kupujący nigdy
na własne oczy nie zobaczył tego, co
zamówił.
Justyna Walo

NASZA
SONDA
Pijani za kierownicą - jak
sobie z nimi poradzić?
Z o f i a N owo k:
- Pr awo j azdy
zabrać do końca
życia i do zakładu karnego na
minimum 10 lat.
Jeżeli jest to młody człowiek, niedojrzały, powinien
w tym czasie przemyśleć, co zrobił.
Choć i to za mało. Dorosły powinien dostać dożywocie.
Janina Helman:
- Kierowcy, któr y spowoduje
wypadek na zaws ze o d ebr a ć
prawo jazdy i na
długo do więzienia, żeby go czegoś nauczyć. Idzie
człowiek spokojnie na chodniku i
zginie – straszne!
Adam Woronowski: - Człowiek,
k tór y zaczyna
pić i siada za kierownicą – chore!
Wiadomo, że
człowiek po alkoholu zachowuje się irracjonalnie.
Powinno być tak jak w reklamie
„Piłeś, nie jedź!” – święte słowa.
Kazimierz
Braun: - Gdyby można coś z
tym zrobić, to już
dawno by zrobiono, tylko ja nie
mam pojęcia co?
Wszystko zależy od człowieka, od
jego kultury, ktoś jej nie posiada,
to trudno.
Sebastian Wawrzynek: - Na pewno pomogą większe kar y. Teraz
sprawca dostanie
maksimum 12 lat.
Jest to jakaś kara,
ale co to za kara,
skoro zabił człowieka? Powinna
być dużo większa.
Not. Marek Węgorzewski

Wilcza

Zlot Śląskiej
Rodziny
Biesiadnej

Trzeci Zlot Śląskiej Rodziny
Biesiadnej odbędzie się 25 lipca w
Wilczy.
Impreza organizowana jest na
boisku LKS Wilki przy ul. Grzonki
13. Zabawa rozpocznie się o godzinie
15 występem Klaunów, a od godziny
16 dla wszystkich miłośników muzyki biesiadnej grać będą Duofenix,
Janina Libera, Joachim i Karol
Grzechca, Krzysztof Procek, Justyna
Okrent raz Zespół Bez Nazwy. Dla
dzieci przygotowano wesołe miasteczko oraz gry i zabawy.

SISP
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Knurów. Pijany kierowca spowodował tragedię

Śmierć na chodniku
W środę, 1 lipca, na ulicy Szpitalnej doszło do tragicznego
wypadku. 41-letnia kobieta idąca chodnikiem została
potrącona przez opla omegę, prowadzonego przez pijanego
kierowcę. Poniosła śmierć na miejscu. Sprawca zbiegł
z miejsca wypadku, jednak został ujęty i aresztowany.
Grozi mu do 12 lat więzienia. Co robić, aby zapobiec
nieszczęściom powodowanym przez bezmyślność i alkohol?

obowiązkowej konfiskaty samochodu
prowadzonego przez pijanego kierowcę. Tłumaczy się, że wyjście jest
niedoskonałe, bo niekonstytucyjne
– przecież pijany kierowca nie zawsze
jest właścicielem prowadzonego przez
siebie pojazdu. Jeśli wóz jest np. służbowy albo pożyczony od kolegi, wówczas
konfiskata uderzałaby w osoby trzecie.
Jednak ten argument przeciwników
konfiskowania samochodów nie jest do
końca przekonujący, bo przecież właściciel pojazdu może na drodze sądowej
domagać się od beztroskiego kierowcy
zadośćuczynienia. Pomysł wprowadzenia konfiskaty wydaje się tym bardziej
pożądany, że pijani kierowcy to często
recydywiści – przyłapani na gorącym
uczynku tracą prawo jazdy, ale prowadzą nadal, już bez dokumentu. Gdyby
stracili pojazd, ponowne prowadzenie
po pijanemu nie byłoby już dla nich
takie łatwe. Być może taka strata dałaby
im też do myślenia.

Foto: Archiwum KMP Gliwice

Pijanych kierowców jest
więcej

Pijany kierowca zamienia samochód w narzędzie zbrodni. Na zdjęciu opel omega, którym
nietrzeźwy kierowca zabił 41-letnią knurowiankę
Nieszczęście zdarzyło się w
centrum miasta. Było jeszcze jasno,
około 19.30, więc wiele osób mogło
widzieć, jak ulicą Szpitalną od strony
targowiska nadjeżdża rozpędzony
samochód i wjeżdża z impetem
na przeciwległy chodnik, którym
właśnie szła młoda kobieta. Według
relacji świadków, na łuku drogi
kierowca opla omegi stracił panowanie nad autem, potrącił kobietę, po
czym przebił ogrodzenie pobliskiej
posesji.
Wszystko trwało zaledwie chwilę
– według nieoficjalnych informacji
samochód jechał z prędkością około
150 kilometrów na godzinę. Skutki
wydarzenia są nieodwracalne. Kobieta zginęła na miejscu.

Nie udzielili pomocy

Jak informuje policja, w oplu
podróżowało pięciu młodych mężczyzn (w wieku od 20 do 25 lat). Każdy z nich był pod wpływem alkoholu.
Byli jednak na tyle przytomni, że tuż
po tym, jak doszło do tragedii, uciekli z miejsca zdarzenia. Wszystkim
im zostanie postawiony zarzut nieudzielenia pomocy. Rozbiegli się w
różne strony. Kilkunastu policjantów
natychmiast zajęło się przeczesywaniem terenu. Udało się zatrzymać
wszystkich pięciu. 25-letni sprawca
ukrywał się w wysokiej trawie. Odnaleziony, udawał nieprzytomnego.
Okazało się, że miał we krwi 1,4
promila alkoholu. Dwóch pasażerów
opla doznało obrażeń. Jeden z nich
pozostał w knurowskim szpitalu (pod
dozorem policji), pozostali trafili do
policyjnego aresztu.

W ubiegły piątek, na wniosek
policji i prokuratora, Sąd Rejonowy
w Gliwicach tymczasowo aresztował
sprawcę wypadku. Jest podejrzany
o to, że kierował samochodem w
stanie nietrzeźwości i spowodował
w y padek d rogow y ze sk utkiem
śmiertelnym. Grozi mu za to 12 lat
pozbawienia wolności.

Każdy mógł być na jej
miejscu

Tragedia w Knurowie wywołała
poruszenie wśród mieszkańców. –
To, co się wyprawia na knurowskich
ulicach, to istne rodeo – uważa oburzony Jan Kędzior, czytelnik, który
zadzwonił do redakcji następnego
dnia po nieszczęśliwym zdarzeniu.
– Chodzę często ulicą 1 Maja, tam
samochody w ogóle nie zwalniają.
Staruszki chcąc przejść na drugą
stronę nie mają żadnych szans. Sam
niedawno widziałem, jak młodzi ludzie w centrum miasta wyprzedzali
na trzeciego. W środę zginęła młoda
osoba. Każdy z nas mógł być na jej
miejscu. To, że takie wypadki nie
zdarzają się codziennie, to zwykły łut
szczęścia. Gdzie są policyjne patrole,
czemu ich nie widać? Dawniej było
ich więcej.
- To jest pytanie do ustawodawców – ucina podkom. Marek Słomski,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach zapytany o ilość
patroli w Knurowie. – To od nich
zależy liczba policyjnych etatów.

bić, żeby wyeliminować drogowych
piratów, siadających za kierownicą
po alkoholu.
Zastanowienie wywołuje wysokość kary – czy 12 lat to nie za mało
za tak bezmyślny, beztroski czyn
mogący przynieść taką tragedię?
Może ostrzejsze sankcje za jazdę po
pijanemu odstraszyłyby skutecznie
większą liczbę osób.
Innym pomysłem, o którym się
mówi, ale który nie znajduje uznania
parlamentarzystów, jest wprowadzenie
reklama

To nie pierwszy tak tragiczny
w skutkach wypadek w Knurowie.
Wielu mieszkańców miasta pamięta
podobną tragedię z 28 kwietnia 2003
roku, jaka wydarzyła się na ulicy
Dworcowej. Wówczas nietrzeźwy
kierowca z impetem wjechał na
czerwonym świetle na przejście
dla pieszych i śmiertelnie potrącił
dziewczynkę idącą na próbę przed
I Komunią Świętą. Także i wtedy
kierowca uciekł z miejsca wypadku.
Kiedy go ujęto, okazało się, że miał
we krwi ponad 2 promile alkoholu.
To także nie jedyny wypadek z
alkoholem w roli głównej, do jakiego
doszło tego dnia na terenie działań
gliwickiej komendy policji. W Zabrzu
nietrzeźwa mieszkanka Pyskowic
jadąca fordem mondeo od ul. Chorzowskiej w kierunku zjazdu na DK
88 zjechała na przeciwległy pas. Jak
podaje KMP Gliwice, samochód zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z
przeciwka fordem mondeo, którym

podróżowały cztery osoby – rodzice
z dziećmi (2- i 5-letnim). Wszyscy
trafili do szpitala. Szczęście, że ich
obrażenia okazały się niegroźne.
Sprawczyni wypadku miała prawie 2
promile alkoholu we krwi.
Tego dnia gliwiccy policjanci
zatrzymali także dwóch innych
kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu, a następnego dnia – aż
sześciu, w wieku od 24 do 59 lat. We
wszystkich sprawach wszczęto postępowania w KMP Gliwice, a sprawcy
wkrótce staną przed sądem.

Powiadom policję

Problem z alkoholem za kierownicą wynika po części z naszej mentalności. Dość powszechne, niestety,
jest przekonanie, że prowadzenie po
jednym piwku czy kieliszku to nic
groźnego. Poza tym, kiedy widzimy
osobę, która po alkoholu prowadzi
auto, typową postawą w takiej sytuacji jest bierność. Mało kto zdecyduje się powiadomić o tym policję,
zresztą chyba niewielu osobom taka
myśl przyjdzie do głowy. Lata PRLu zakorzeniły w nas nieufność do
funkcjonariuszy. Tymczasem mamy
demokrację.
Gliwiccy policjanci otrzymują
średnio 2 – 3 zgłoszenia o nietrzeźwych kierowcach dziennie. Dobre i
to, ale to jednak ciągle za mało.
- Jeśli społeczeństwo nie współpracuje z policją, policja sobie sama
nie poradzi – mówi Marek Słomski.
– Wiele osób ma moralną rozterkę,
czy poinformować policję, że na
przykład pijany sąsiad siada za
kierownicą. Tymczasem nie powiadamiając jej godzimy się na to, że
nietrzeźwy kierowca potencjalnie
spowoduje wypadek. Jeśli do tego
dojdzie, jesteśmy de facto współwinni
moralnie.
Powiadamiając o pijanym za kierownicą możemy uchronić od tragedii
wiele osób – i potencjalne ofiary i
sprawcę a także ich rodziny. Mało
tego – kierowca przyłapany na jeździe
po pijanemu z reguły nie powtarza
tego typu zachowań. Kontrola policyjna, utrata prawa jazdy i wyrok są
dla niego tak traumatyczne, że zniechęcają do powtórek. Policja apeluje o
powiadamianie jej o spostrzeżeniach
co do stanu trzeźwości osób prowadzących pojazdy. Każdy dzwoniący
może zastrzec sobie anonimowość.
Mirella Napolska

Może konfiskata?

Absurdalność tej śmierci jest porażająca. Pojawia się pytanie, co zro-
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- Członkostwo, które chcę odzyskać, musiałam
wpłacić w ciągu 7 dni, a żeby je klientowi
wypłacić, to trzeba czekać miesiące albo
lata – żali się rozgoryczona czytelniczka,
która nie może się doczekać zwrotu udziału
członkowskiego w SKOK-u im. M. Kopernika
Knurów. Na zwrot udziału członkowskiego
czeka się długo, ale zgodnie z prawem

SKOK-i dla
cierpliwych
Nie tak dawno pisaliśmy o czytelniku, który czuł się oszukany,
bo zrezygnowawszy z członkostwa
w knurowskiej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej – oddział przy ul. 1 Maja, miesiącami
czekał na zwrot swojego udziału
[SKOK ma kasę, Przegląd Lokalny,
nr 2/2009]. Tym razem sytuacja jest
podobna, tyle że dotyczy klientki
knurowskiego oddziału SKOK-u
Kopernika.
Aneta Krzyżanowska zamknęła
swoje konto członkowskie w SKOK-u
w listopadzie ubiegłego roku. – Zostałam poinformowana, że moja wpłata
na członkostwo będzie oddana w
marcu – relacjonuje czytelniczka.
– Poszłam tam w marcu i wtedy następna pani powiedziała, że mam się
zjawić po zebraniu w lipcu. Poszłam w
lipcu i okazuje się, że moje członkow-

skie 50 złotych zwrócą mi dopiero w
przyszłym roku. Totalna kpina! Chcę
złożyć skargę, ale nie wiem, gdzie.

Statut do wglądu

Wielomiesięczne, a nawet przekraczające rok oczekiwanie na zwrot
wkładu członkowskiego może być
irytujące. Zwłaszcza, że do sumy 50
zł, na której wypłatę czeka pani Aneta i inne osoby rezygnujące z członkostwa, nie będą doliczane odsetki.
Na oprocentowanie udziału nie ma
bowiem odpowiednich uregulowań
prawnych. Jednak w obu przypadkach postępowanie SKOK-ów jest
zgodne z prawem. Kasy działają w
oparciu o prawo spółdzielcze oraz
ustawę o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych.
- Według naszego statutu sprawa
wygląda tak, że przy rezygnacji z

członkostwa obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia – wyjaśnia
Jadwiga Makarewicz ze Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo Kredytowej
im. M. Kopernika Oddział Knurów.
– Klientka zrezygnowała w listopadzie 2008 roku, zatem jej członkostwo
wygasło z końcem lutego bieżącego
roku. Zwrotu składek dokonujemy po
zamknięciu danego roku obrotowego.
Ponieważ członkostwo klientki wygasło w bieżącym roku, wypłata udziału
nastąpi dopiero po jego zamknięciu,
czyli w roku przyszłym. Każdy klient w
momencie zapisywania się jest dokładnie informowany o zasadach, jestem
przekonana, że tak było i tym razem.
Poza tym nasz statut jest wystawiony
do wglądu, każdy klient może się z nim
zapoznać, jeśli tylko zechce.
Według ustawy prawo spółdzielcze zwrot udziału może się odbyć dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego za rok obrachunkowy,
w którym ustało członkostwo. Na
zatwierdzenie sprawozdania jest czas
do końca czerwca roku następnego.
Zatem prawdopodobnie Aneta Krzyżanowska otrzyma zwrot udziału w
lipcu 2010 roku.
Najwyraźniej problem tkwi w dezinformacji. Z jednej strony klienci nie
zawsze zadają sobie trud zaznajomienia
się z procedurą, z drugiej – wielokrotne
wizyty klientki i otrzymywanie informacji o coraz to nowych terminach nie
świadczy najlepiej o profesjonalizmie
pracowników instytucji. Przy okazji
może działać na szkodę wizerunku
samej firmy, zrażając dożywotnio jej
byłych klientów.
Jak radzi powiatowy rzecznik
konsumentów, Ryszard Kowrygo,
wszelkie uwagi i wątpliwości klienci
mogą kierować do Spółdzielczego
Arbitrażu Konsumenckiego (81-472
Gdynia, ul. Legionów 126, tel. (058)
624 98 72).

Darmowe
konsultacje
Knurów

Myślisz o założeniu stowarzyszenia lub fundacji, a nie
wiesz jak się za to zabrać? Opiekujesz się osobą obłożnie
chorą i potrzebujesz pomocy? W obydwu przypadkach
potrzebne porady można uzyskać w nowych punktach
konsultacyjno-doradczych
Jak informują realizatorzy projektu „Przez współpracę do sukcesu”,
w maju zostały uruchomione dwa
punkty konsultacyjno-doradcze.
Punkt porad z zakresu pielęgnacji osoby obłożnie chorej w warunkach domowych działa w siedzibie
Polskiego Czerwonego Krzyża w
Knurowie przy ul. Wilsona 10.
- Porady świadczone są przez
wykwalifikowanych pracowników
w każdy poniedziałek w godzinach
13-14 - informuje Ilona Pach, przedstawiciel partnera projektu.
Z kolei zainteresowani uzyskaniem informacji o zakładaniu i
funkcjonowaniu fundacji lub stowarzyszenia otrzymają je w siedzibie
Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa przy ul. Dworcowej 38a.
Porady będą udzielane przez praw-

ników współpracujących ze Stowarzyszeniem Fronda.
- W trakcie spotkań przedstawiciele organizacji biorących udział
w projekcie dostrzegli brak w Knurowie miejsc, w których mieszkańcy
mogliby uzyskać kompleksowe informacje w podanym zakresie, dlatego
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
postanowiliśmy uruchomić te dwa
punkty - mówi Halina Huczek, lider
projektu.
Wszystkie porady udzielane są
bezpłatnie. - Idea utworzenia punków powstała w trakcie realizacji
projektu „Przez współpracę do
sukcesu” PO KL Działanie 5.4.2
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego – dodaje Huczek.
frmk

informacja własna wydawcy

M. Napolska

Svit

Jubileusz

pod wierchami
Słowacki Svit świętował
75-lecie założenia miasta.
Wśród uczestników
byli przedstawiciele
partnerującego mu
Knurowa
Nowa kostka zostanie ułożona do połowy lipca

Knurów. Wspólnota poprawia otoczenie bloku

Nowy, lepszy chodnik
przy Wilsona
Po prawie 30 latach chodnik nie za bardzo
nadawał się do użytkowania. Dlatego też
mieszkańcy bloku przy ul. Wilsona 15
wymieniają go na nowy
Prace rozpoczęły się w piątek i
potrwają do 15 lipca. Powstanie 180
m 2 nowego chodnika. Stary był w
opłakanym stanie. Trudno się dziwić,
bo powstał w 1982 r. Przeszkadzał
zwłaszcza nierówny asfalt, na którym zbierała się woda.
- W ramach prac usunięto już
żywopłot i w jego miejsce posadzono
nowy. Przy każdej klatce będą też
stojaki na rowery – mówi Teresa



Burek, członek Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej.
Koszt, jaki na remont chodnika
poniosła Wspólnota, to nieco ponad
18 tys. zł. Wykonaniem prac zajmuje
się firma Zubit.
Przy okazji wyremontowane też
zostaną pobliskie odcinki chodnika
należące do Urzędu Miasta.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Impreza odbyła się w ostatni
weekend czerwca. Pod Tatry udała
się delegacja Knurowa z prezydentem Adamem Ramsem i wiceprezydent Barbarą Zwierzyńską.
Goście zostali oprowadzeni po
Svicie i wzięli udział w odsłonięciu
pomnika Jana Anoniego Baty, założyciela miasta.
Przypomnijmy, że kontakty
Knurowa ze Svitem sięgają przełomu
1991/1992 roku. Natomiast podpisanie umowy o współpracy między samorządami odbyło się w 2000 roku.
Przybiera ona m.in. formę corocznych wyjazdów członków Szkółki
Narciarskiej do podtatrzańskiego
miasteczka oraz wizyt składanych
wzajemnie podczas różnych okazji
przez samorządowców i stowarzyszenia. W ubiegłym roku knurowianie mieli okazję oklaskiwać
chór mieszany Laudamus, a przed
miesiącem na turnieju piłkarskim
gościli w Svicie młodzi zawodnicy
Concordii.
UM

reklama
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Knurów. co nowego czeKa KandYdatów na Kierowców?

Jazda po nowemu
Krótsze oczekiwanie na egzamin, jazda po mieście już niekoniecznie
40-minutowa – w czerwcu weszły w życie nowe przepisy dotyczące
egzaminów na prawo jazdy, a wkrótce mają być wprowadzone kolejne
zmiany
Nowości w przepisach mają
usprawnić system egzaminów i
dostosować normy do unijnych. Na
ile cel uda się zrealizować, okaże się
wkrótce. Pierwsze zmiany weszły w
życie 9 czerwca. Dobrą wiadomością
dla tych, którzy podchodzą do egzaminu na kierowcę po raz pierwszy
jest to, że czas oczekiwania na egzamin w ich wypadku nie może być
dłuższy niż 30 dni. Dotychczasowy
średni czas czekania to około dwóch
miesięcy od złożenia wniosku. Ułatwianie życia debiutantom odbije
się na tych, którzy obleją – oni na
kolejne podejście poczekają dłużej
niż miesiąc, a być może dłużej niż
dotychczas.
Do n ied aw na obow ią z y wał
sztywny czas 40 minut dla egzaminu z jazdy po mieście. Zdający
skarżyli się, że tak długi czas jazdy
w napięciu nerwowym kończył się jakimś głupim błędem popełnianym w
ostatnich chwilach jazdy – i oblanym
egzaminem. Teraz egzaminator może
jazdę skrócić i zakończyć ją nawet
po 25 minutach, jeśli tylko uzna, że
kandydat na kierowcę wykazał się
odpowiednimi umiejętnościami.
- To dobry pomysł – ocenia Mieczysław Małkowski z knurowskiego
Ośrodka Szkolenia Kierowców „Renoma”. – Nie było sensu jeździć 40
minut, bo egzaminator dużo wcześniej
jest w stanie określić, czy dana osoba
nadaje się na kierowcę, czy nie.
Kolejn a nowość t o sk ró ce nie części egzaminu dotyczącej
umiejętności sprawdzenia stanu
tech nicz nego aut a. Dot ychczas
ka żdy deli k went musiał m. i n.
skont rolować d ziałanie kier unkowskazów, świateł, k laksonu,
wskazać zbiorniki poszczególnych
płynów i opisać, jak sprawdzić ich
poziom. Wedle nowych przepisów

W naszym kraju przepisy dla kierowców zmieniają się częściej
niż światła na skrzyżowaniach
chętny na kierowcę będzie losował
dwie pozycje z listy części auta do
wskazania i opisu, a na udzielenie
odpowiedzi będzie mieć 5 minut.
Jeśli się pomyli, zostanie to uznane
za pierwszy błąd, a losowanie trzeba będzie powtórzyć.

na QuadY tYlKo z prawem

Sejm przygotowuje kolejne zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Jeśli zostaną przyjęte, na
teoretycznym egzaminie zamiast
klasycznych testów wielokrotnego
wyboru będą nas czekać wirtualne
symulacje drogowych sytuacji, a na
wybór ich rozwiązania będziemy
mieć 30 sekund. Kiedy czas minie,
szansa na udzielenie odpowiedzi
przepadnie bezpowrotnie.
Wygląda na to, że prawo jazdy
będą musieli posiadać kierowcy
skuterów i quadów. Ale za to w młodszym wieku będzie można zostać
kierowcą. W niedalekiej przyszłości

już 14-latki będą mogły starać się
o prawo jazdy, ale co najwyżej na
motorower (kategoria AM). W wieku
16 lat będzie można stać się posiadaczem prawa jazdy kategorii A1 i B1
(na pojazdy o pojemności nie większej niż 125 cm sześciennych – quady
czy motocykle). Pełnoletni obywatele
będą się mogli ubiegać o klasyczne
samochodowe prawo jazdy (kat.B),
a także o prawko na motocykle, ale z
wykluczeniem tych najmocniejszych
(kat. A2). Na te o mocy przekraczającej 35 KW (47,6 KM) będzie wolno
zasiąść osobom, które od co najmniej
dwóch lat posiadają A2, lub tym,
którzy skończyli 24 lata. Kierowcy
ciężarówek będą musieli mieć skończone 20 lat, a autobusów – 24.

wYstawieni na próbę

Aby się poczuć prawdziwym
kierowcą, nie wystarczy już prawo
jazdy – czeka nas najpierw dwuletni okres próbny. Przez ten czas

nie będzie można podjąć pracy
kierowcy ani rozpocząć działalności gospodarczej związanej z
prowadzeniem samochodu. Trzeba
też będzie oznakować swoje auto
zielonym liściem (z przodu i z tyłu
pojazdu). Nowy kierowca będzie
musiał być szczególnie ostrożny
– wystarczy, że dwa razy złamie
przepisy i zostanie to udokumentowa ne ma nd atem k a r ny m lub
prawomocnym wyrokiem sądu, a
wówczas okres próbny przedłuży
się o następne dwa lata. Po tych
dwóch przewinieniach kierowca w
cią gu miesiąca będzie musiał się
poddać badaniom psychologicznym
i przejść kurs reedukacyjny (koszt
– 200 zł). Jeśli tego nie zrobi, traci
prawo jazdy. Straci je także ten, kto
dopuści się w okresie próby trzech
wykroczeń.
Badania psychologiczne i kurs
reedukacyjny będą przewidziane
dla tych, którzy uzbierają komplet
24 punktów karnych (póki co, tracą
oni prawo jazdy). Będą się musieli
potem pilnować, bo jeśli w ciągu
pięciu kolejnych lat zdarzy im się
przekroczyć limit punktów karnych
ponownie, prawo jazdy zostanie im
odebrane.
Kolejna nowość – prawo jazdy
będzie wydawane tylko okresowo,
na 15 lat (kat. AM, A1, A2, A, B1,
B, B+E lub T) albo tylko na 5 lat
(C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,
lub D+E). Po tym czasie trzeba będzie każdorazowo przejść okresowe
badania.
– Akurat badania okresowe nie
wydają mi się potrzebne, ale cały
bilans planowanych zmian oceniam
dobrze – uważa Małkowski. – Pracuję w zawodzie już dwadzieścia pięć
lat. Bardzo wiele się w tym czasie
zmieniło i właściwie każda zmiana
jest pozytywna. Najważniejsze jest
zwalczanie niedorostków, którzy nie
dojrzeli do prawa jazdy – i w tym
kierunku to idzie.
Nowe prawo jazdy będzie miało
formę karty chipowej. Osoby ze starym dokumentem nie mają się czego
obawiać – będą one nadal ważne.
Ich wymiana będzie się odbywać
stopniowo.
Niektóre z planowanych zmian w
przepisach mają szansę wejść w życie
już pod koniec bieżącego roku.
MiNa

Knurów. Kto widział tego psa?

znalazł panią i się zgubił
Niedawno wraz z Teresą Borcz-Khalifą apelowaliśmy o przygarnięcie psa.
Zwierzę znalazło właściciela, ale ponownie się zgubiło. Pomóżmy
go odszukać!
Nasz apel opublikowaliśmy dwa
tygodnie temu (nr25/2009 PL). Za
pośrednictwem Przeglądu błąkający się pies, przygarnięty okresowo
przez miłośniczkę zwierząt Teresę
Borcz-Khalifę, znalazł właściciela.
– Miał nowy domek, kochającą
panią i wszelkie inne akcesoria
– relacjonuje pani Teresa. – Nikt nie
spodziewał się, że po kilku dniach
skorzysta z naprawdę niewielkiej
szansy i wymknie się nowej pani. W
ubiegły czwartek około godziny 9.30
wybiegł ze szkoły nr 5 i mimo że cały
dzień go szukałyśmy, stale się z nim

mijałyśmy. Wiele osób go widziało w
okolicach osiedla i centrum Planeta.
Wieczorna burza mogła się przyczynić do tego, że przemieścił się dalej.
Jesteśmy zrozpaczone i pies chyba
też. Według relacji tych, którzy go
widzieli, wyraźnie czegoś szukał.
Pies, którego szukamy, jest czarny, średniej wielkości, pudelkowaty,
z obciętym ogonkiem. Jest zadbany,
przyjazny i spokojny. Osoby, które
zauważą błąkającego się psa odpowiadającego opisowi, prosimy o
chwilowe przygarnięcie i kontakt
z naszą redakcją, Strażą Miejską
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(tel. 986) lub o telefonowanie pod nr
502526010.
W okresie urlopowym ilość psów
porzucanych przez właścicieli rośnie.
Z drugiej strony, Teresa Borcz-Khalifa szukając psa całymi dniami
przekonała się, że w Knurowie jest
wielu odpowiedzialnych miłośników
zwierząt chętnych do przygarnięcia
bezdomnego zwierzęcia. Kilka osób
zadeklarowało gotowość przyjęcia
pod swój dach czworonogów ze
schroniska. Oby było ich coraz
więcej.
MiNa

Poszukiwany piesek

NASZA
SONDA

O ocenę zmian w egzaminowaniu
kandydatów na kierowców
zapytaliśmy mieszkańców
Knurowa. Oto co sądzą:
Andrzej
Radzikowski:
- Źle, że jest
skrócony
czas jazdy. W
ciągu 25 minut nie da się
sprawdzić wszystkich elementów.
Szczególną uwagę trzeba zwrócić
na parkowanie, bo to, co „elki”
wyprawiają na mieście to zgroza.
Egzaminator powinien mieć więcej
czasu, żeby sprawdzić wszystkie
umiejętności, bo młodzi kierowcy
powodują najwięcej kolizji.
Łukasz
Koralewski:
- Zakaz pracy ma swoje
plusy i minusy.
Świeżo upieczony kierowca nie powinien jeździć w dalekie
trasy, bo może być niebezpiecznie.
Skrócony czas egzaminu to dobry
pomysł, 40 minut to było zdecydowanie za długo. Tak samo za
s łuszne uważam zakończenie
egzaminu, gdy kierowca nie zatrzyma się przy „stopie”. To tak samo,
jakby wjechał na skrzyżowanie na
czerwonym świetle.
Marian
Niesłony:
- Zły kierowca
nawet pr zez
20 0 godzin
jazdy się nie
nauczy dobrze
jeździć, a dobry po chwili wykaże
osobiste predyspozycje. Złych
kierowców trzeba wyeliminować
w drastyczny sposób – musi być
wysoki poziom egzaminu. Dużo
jazdy po mieście i to w trudnych
warunkach. Powinno się wysoko
postawić poprzeczkę.
Andrzej
Święch:
- Wszystko poprawia
skuteczność
działania.
Jednak przepisy powinny być na pewnym poziomie. Nie można traktować kierowców jak dzieci. Wprowadzenie
pewnych przepisów ogranicza
wolność. Pracodawca powinien
sam decydować, czy ktoś nadaje
się do zawodowej pracy, czy nie,
dlatego niektóre ograniczenia są
dla mnie niezrozumiale.
Daniela
Musiolik:
- Skrócenie
czasu egza minu jest bardzo dobre.
Egzaminato rzy mając dużo czasu czepiali
się drobnych rzeczy. 25 minut
wystarczy, żeby sprawdzić, czy
ktoś jest odpowiednim kierowcą.
Dobrym pomysłem jest też zakaz
p o d j ę c i a p r acy zawo d owe g o
kierowcy w ciągu 2 lat od otrzymania prawa jazdy. M łodzi są
za mało doświadczeni, często
przekraczają prędkość na drodze
i powodują wypadki.

Foto i not. Marek Węgorzewski
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Knurowscy krwiodawcy na Jamrozowej Polanie

Puchar za sokoli wzrok

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi z Knurowa dzielnie walczyli w zawodach
sportowych podczas Krajowej Spartakiady Klubów HDK w sportach obronnych
Zawody odbyły się w ostatni weekend
ki w pozycji leżącej na odległość 15 m, pistoletu na
czerwca w Dusznikach Zdroju. Wyjazd
10 m w pozycji stojącej, KBKS-u na 50 m, a także
knurowskich krwiodawców do Kotliny
w celnym rzucaniu ringo, lotkami i piłkami teniKłodzkiej był okazją do wzięcia udziału
sowymi do kosza.
w dwóch imprezach. Na 35-lecie działalW rywalizacji udział wzięło 18 drużyn z różności Klubu HDK przy PKP w Kłodzku
nych klubów HDK.
klub z Knurowa przybył ze swoim po– Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięcia.
cztem sztandarowym, a także upominkami
Pogoda niestety nie sprzyjała nam. Trzeba
dla młodszych kolegów. Drugim ważnym
było wylewać wodę z adidawydarzeniem był udział knurowian w
sów, a mgła była czaK rajowej Spar tak iad zie
sem tak gęsta, że nie
Klubów HDK w sportach
było widać tarczy.
obronnych.
Mimo to bardzo nam
Zawody odbył y się
się podobało. Taka
na Jamrozowej Polanie
impreza jest tylko
w Ośrodku Przygotowań
raz w roku, dlatego
Olimpijskich w biatlonie.
nie mogliśmy odmóChoć pogoda nie
wić w niej udziału
s p r z y ja ł a , d r u ż y n ie z
– mówi Stanisław
Knurowa – Małgorzacie
Bogumił, prezes hoi Stanisławowi Boguminorowy Klubu HDK
łom oraz Stanisławowi
im. Floriana Ogana
Frydrychowi – udało się
w Knurowie. – Jewywalczyć Puchar Burżeli zaproszą nas w
mistrza Duszników Zdrój.
przyszłym roku, na
Konkurencje nie należały
pewno pojedziemy
do najłatwiejszych. Trzeba
– dodaje.
Stanisław Bogumił prezentuje pucharowe zdobycze
Tekst & Foto:
było wykazać się w strzez Kotliny Kłodzkiej
Monika Pięciak
laniu do tarczy z wiatrów-

Nie tylko dla pań

Promocje, przeceny, wyprzedaże...

W tym roku szybciej niż zwykle rozpoczęły się w sklepach sezonowe
wyprzedaże. Ze wszystkich witryn kuszą nas hasła -50%, -70%. Łatwo więc dać
się wciągnąć w wir zakupów. Nie zawsze naprawdę potrzebnych...
Koncerny, będące właścicielami
sieci sklepów, przynajmniej dwa razy
do roku urządzają posezonowe wyprzedaże. Aby pozbyć się towaru zalegającego półki, stosuje się najczęściej
atrakcyjne obniżki cen, gratisy czy
bonusy do zakupionych produktów.
Najlepiej widać to na przykładzie sklepów odzieżowych i obuwniczych.
Obniżki znajdziemy wszędzie. Od
dużych galerii handlowych i supermarketów po osiedlowe sklepiki. Warto
się przejść i po Knurowie. W sklepach
obuwniczych i odzieżowych można
znaleźć wyprzedaże końcówek serii,
ostatnie rozmiary itp. A wiele z tego w
naprawdę w atrakcyjnych cenach.
– U mnie w sklepie są także obniżki
sezonowe. To pojedyncze sztuki i inne
rzeczy, które można kupić za cenę o
wiele niższą od początkowej – mówi
pani Jola z jednego ze sklepów odzieżowych.

Jak to działa?

Do tej por y wyprzedaż letnia
rozpoczynała się zazwyczaj wraz z
początkiem lipca. Wszyscy ci, którzy
„na gwałt” potrzebują nowych ubrań i
butów, kupują je jeszcze przed wyprzedażą, więc w tym czasie rynek jest już
wystarczająco nasycony. Aby zachęcić
klienta do dokonania zakupów „ponad
stan”, ceny stosowane do tej pory
już nie wystarczają. Sięga się więc
po najskuteczniejszą broń - obniżki.
Najczęściej wyprzedaż zaczyna się od
30 proc. na wybrane produkty. Mniej
więcej w połowie sezonu promocyjnego ceny spadają o 50 proc., a pod koniec
ubrania czy buty ze starych kolekcji
można kupić nawet za 30 proc. wartości
początkowej.
W tym roku wyprzedaże rozpoczęły się dwa, trzy tygodnie wcześniej niż



zwykle. Właściciele firm motywują to
kryzysem finansowym i związanym z
tym brakiem popytu. Aby nie popaść
w zakupowe szaleństwo i gorączkę
wyprzedażową, trzeba jednak trzymać
się kilku podstawowych zasad.

Nie popaść w szał zakupów

Po pierwsze nie należy wpadać
w zachwyt widząc ubrania czy buty
radykalnie przecenione, np. ze 190
złotych na 100 zł. Często pierwotna
cena jest sztucznie zawyżana po to,
by zrobić na kupującym wrażenie, że
trafia mu się prawdziwa okazja. Nie
należy także kupować czegoś pod
wpływem impulsu. Być może wystarczy, że odwiedzimy następny sklep,
a okaże się, że taki sam lub bardzo
podobny produkt mogliśmy kupić od
kilku do nawet kilkudziesięciu złotych
taniej. Kiedy nie jesteśmy do danego
zakupu przekonani warto, spokojnie
przemyśleć, czy naprawdę jest nam
potrzebny. Najlepiej wziąć pod uwagę
nie tylko atrakcyjną cenę np. szafki, ale
zastanowić się czy pasuje do naszego
mieszkania, czy gdzieś nie widzieliśmy
innej, tańszej, albo poradzić się kogoś
z rodziny. Personel sklepu ma jedno
zadanie – sprzedać produkt - dlatego
nie bądźmy zbyt łatwowierni. Gdy
sprzedawca doradza nam zakup bluzki,
która w naszym mniemaniu źle leży
- bądźmy asertywni i zaufajmy własnemu osądowi. Lepiej powstrzymać się
od zakupu i wrócić po coś, niż żałować
wydanych pieniędzy i nigdy kupionej
bluzki nie założyć.

Zwrot, wymiana, reklamacja

Nie zapomnijmy także o zwrotach
zakupów, jeśli jesteśmy niezadowoleni

z produktu. Jeśli kupiony przedmiot
nie ma wad, a po prostu przestał
nam się podobać – to, czy można
go zwrócić czy nie, zależy tylko od
dobrej woli sprzedawcy. We własnym
interesie będzie więc zapytać o taką
ewentualność (jak i termin zwrotu)
w sklepie jeszcze przed dokonaniem
transakcji. Jeżeli po zakupach, przy
oględzinach w domu okaże się, że
produkt ma wady, mamy prawo go
zareklamować nawet w ciągu dwóch
lat, ale nie później niż 2 miesiące po
zauważeniu wady (uwaga: długość
tego okresu jest zależna od rodzaju
produktu). Jeśli przekroczymy ten
termin – stracimy przysługujące nam
uprawnienia. Składając reklamację
możemy zażądać bezpłatnej naprawy
lub wymiany towaru na nowy. Zwrot
pieniędzy przysługuje nam wtedy,
kiedy sprzedawca nie może naprawić
lub wymienić towaru na nowy lub
wiązałoby się to ze zbyt dużymi kosztami z jego strony. Nie bójmy się także
walczyć o swoje prawa. Jeśli cena na
półce lub metce jest niższa niż cena
podana nam przy kasie – mamy prawo
kupić produkt po cenie niższej.

Gdzie po pomoc

Kiedy wszystkie te metody zawiodą , możemy poprosić o pomoc
powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów. Najbliżsi pracują
przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach
(ul. Zwycięstwa 21, tel. 032 239 11
70 lub mail: izald@um.gliwice.pl) i
Starostwie Powiatowym w Gliwicach
(ul. Zygmunta Starego 17, te. 032 331
69 26).
W tym zakupowym szaleństwie
wypada tylko życzyć dużo zdrowego
rozsądku.

„Przez współpracę do sukcesu”
To już prawie pół roku, odkąd 10 organizacji pozarządowych uczestniczy w projekcie
„Przez współpracę do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogromny trud włożony w realizację
programu znacznie poszerzył wiedzę uczestników, którzy z nowym zapasem umiejętności rozwijają działalność swoich organizacji na różnych płaszczyznach. Projekt jest
bardzo pozytywnie odbierany co potwierdza opinia Pani Lidii Książek – członka Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Dzieci Europy CUM AMICIS „Udział w profesjonalnie przygotowanych i prowadzonych szkoleniach daje niesamowicie dużo satysfakcji.
Najważniejsza jest możliwość bliskiego poznawania innych ludzi, którzy czują potrzebę
robienia czegoś więcej, niż wymaga codzienność. Wykorzystałam umiejętności zdobyte
na warsztatach dziennikarskich pisząc artykuły prasowe. Uzyskałam dostęp do wiarygodnych instytucji za wschodnią granicą z którymi Stowarzyszenie CUM AMICIS będzie
współpracować . Uporządkowałam swoją wiedzę związaną z pozyskiwaniem środków
oraz prowadzeniem bieżącej działalności stowarzyszenia. Udział w projekcie pozwolił mi
poznać i nawiązać współpracę z innymi organizacjami, dał mi narzędzia dzięki którym
łatwiej a mam nadzieję że również razem będziemy sięgać po sukcesy.”
Dzięki aktywnemu uczestnictwu w projekcie „Przez współpracę do sukcesu”
uczestnicy wzbogacili swą wiedzę na temat usprawnienia systemu zarządzania,
prowadzenia działalności organizacji pozarządowych, oraz pozyskiwania funduszy
co pozwoliło uzyskać nowe środki na realizację innych programów. Swoją opinię wyraża również członek Towarzystwa Miłośników Knurowa Pani Ewa Jurczyga „Bardzo
ważną sprawą było zdobycie nie tylko teoretycznej ale przede wszystkim praktycznej wiedzy na temat mechanizmów zdobywania i rozliczania środków z funduszy
publicznych i strukturalnych.” Przełomowym aspektem, było wzajemne poznanie
specyfiki i pola działania jak również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami biorącymi udział w projekcie. Dotychczasowe efekty współpracy :
> przeprowadzanie przez Fundację warsztatów komputerowych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Towarzystwie Miłośników Knurowa,
> napisanie przez Fundację przy pomocy Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego wniosku o dofinansowanie i złożenie w Krajowym Biurze Przeciwdziałania Narkomanii
> złożenie do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przez Fundację w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną projektu
„Przepustka do samodzielności”
> opracowanie przez Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego plakatu i ulotek informujących o możliwości przekazania 1% na rzecz organizacji biorących udział w projekcie i
posiadających status pożytku publicznego
> ulotki oraz plakaty zostały wydrukowane i rozprowadzone przez Fundację na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
> Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz
do Funduszu Norweskiego
> profesjonalna impreza sportowa wraz z piknikiem dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zostanie zorganizowana przez Klub Sportowy Concordia
> Stowarzyszenie „Arka Noego” zaplanowało przeszkolić personel PCK z zakresu
rozpoznawania i przeciwdziałania narkomanii oraz zorganizuje konferencję dla nauczycieli szkół z terenu Knurowa na temat rozpoznawania i przeciwdziałania alkoholizmowi
wśród dzieci i młodzieży
> punkt konsultacyjno - prawny dla organizacji pozarządowych uruchomiony przez
Stowarzyszenie Fronda
> punkt porad opieki nad osobą obłożnie chorą działający przy Zarządzie Rejonowy
PCK w Knurowie
> Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie „Przez współpracę
do sukcesu” na Śląską Biesiadę Charytatywną PCK oraz uroczystą akademię z okazji
90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.
> „dziękuje PCK za zorganizowanie napojów dla młodzieży Klubu Sportowego
Concordia Knurów” – dodaje Prezes Klubu Pan Adam Tąpała
Jednym z celów programu jest tworzenie poczucia przynależności i tożsamości
sektorowej oraz współodpowiedzialność za rozwój społeczeństwa obywatelskiego i
proces kształtowania polityki społecznej. Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzą, że nawiązanie tak dobrej współpracy , oraz realizacja wspólnych działań nie byłaby możliwa
bez uczestnictwa w projekcie.
„Projekt realizowany jest od września, a szkolenia odbywają się od października
2008r. Mimo stosunkowo krótkiego okresu realizacji organizacje znalazły wspólną nić
porozumienia, dostrzegają nie tylko swoje potrzeby, ale także zwracają uwagę na potrzeby innych organizacji. Szkolenia wyjazdowe mają specyficzny charakter, poza zdobywaniem wiedzy uczestnicy mają okazję spędzić ze sobą więcej czasu, poznać się bliżej,
zarówno zawodowo jak i prywatnie, co niewątpliwie owocuje współpracą pomiędzy ich
organizacjami. Zacieśnienie kontaktów między organizacjami z całą pewnością pozwoli
na dłuższą współpracę” – relacjonuje Koordynator projektu Halina Huczek.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

reklama

Justyna Walo
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aktualności
Ważne przypomnienie dla posiadaczy dokumentów tożsamości

A dowodzik ważny jest?
- Po zmianie przepisów wiele osób może nawet nie mieć
świadomości, że ich dowody osobiste straciły ważność - ostrzegają
knurowscy urzędnicy. I radzą: warto przyjrzeć się zasadom
związanym z wymianą tych dokumentów...
Co prawda od zmiany w przepisach minęło pół roku, jednak w
lawinie różnych informacji łatwo
przeoczyć niejedną ważną, w tym
także tę o nowych zasadach dotyczących wymiany dokumentów
tożsamości.
- Po zmianie przepisów wiele
osób może nawet nie wiedzieć, że
ich dowody osobiste straciły ważność - ostrzega Piotr Dudło, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w knurowskim Urzędzie
Miasta. - Warto sprawdzić, by
uniknąć jakiegoś poważniejszego
kłopotu w razie sytuacji wymagającej okazania tego dokumentu
tożsamości.
Obok publikujemy treść informacji z knurowskiego Urzędu
Miasta odnoszącej się do zmian
w przepisach. Naczelnik Dudło
radzi, by poświęcić jej chwilę,
konfrontując zapisy z własną
sytuacją. - Niekiedy lepiej na
zimne dmuchać niż się gorącym
sparzyć - przywołuje przysłowie.
- Dlatego prosimy, by wczytać
się na krótko w podaną treść. A
nuż komuś okaże się naprawdę
przydatną i pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów.
/bw/

Mateusz Symaniak wyczekiwał wakacji z utęsknieniem.
Nareszcie ma tyle czasu, ile chce. A wykorzystuje go spędzając po kilka godzin dziennie na swoim BMX-ie. Trenuje i widać
efekty. - Mogę powiedzieć, że potrafię coraz więcej - mówi
nastolatek.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Knurów przypomina

W związku z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
od nowego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące wymiany dokumentów
tożsamości. Zostały wprowadzone nowe zasady unieważnienia dowodów osobistych.
Dowód osobisty podlega wymianie z dniem:
• uszkodzenia dokumentu lub trudności w ustaleniu tożsamości osoby;
• upływu terminu ważności dowodu osobistego;
• zawiadomienia o jego utracie lub kradzieży;
• przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
• zgonu jego posiadacza;
• odbioru nowego dokumentu wydanego w miejsce poprzedniego;
• utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza.
Osoba, która zmieniła jakiekolwiek dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym ma obowiązek wystąpić o wymianę tego dokumentu w terminie do 14 dni. W
przypadku niezłożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego, posiadany dokument zostanie unieważniony: po upływie 3 miesięcy od zaistniałej zmiany danych
osobowych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym; w przypadku obywateli
polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
Unieważnienie dowodu osobistego dotyczy również osób, które w przeciągu
krótkiego okresu czasu zmieniły kilkakrotnie adres zamieszkania powracając do
adresu pierwotnego (zamieszczonego w dowodzie osobistym).
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wystąpić o jego wymianę nie
później niż na 30 dni przed upływem terminu jego ważności. Dowód ten zostanie
unieważniony z dniem upływu tego terminu.
W przypadku zagubienia lub kradzieży osoba zobowiązana jest osobiście
poinformować o tym najbliższy organ gminy lub właściwą, ze względu na miejsce
pobytu, polską placówkę konsularną. W oparciu o zgłoszenie wydane zostanie
zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.
Dowód zgłoszony jako utracony podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia.
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony,
należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument. W przypadku
odnalezienia dowodu osobistego przez osoby trzecie również należy taki dokument
– bez zbędnej zwłoki – przekazać posiadaczowi dokumentu lub organowi gminy,
który go wydał.
Takie dokumenty również podlegają unieważnieniu z dniem przekazania.
Osoba, która utraciła dowód osobisty, zobowiązana jest do niezwłocznego
wystąpienia z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu
gminy.

Tomasz Kuśmider i Szymon Rudnicki od rana do wieczora,
z małymi przerwami kopią piłkę na Orliku. Od września Tomek
zamierza dołączyć do kolegi, który już jest juniorem Concordii
Knurów.

ogłoszenie

obwieszczenie
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 9 lipca 2009 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Foch”
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kopalnianej wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 i
art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta Knurów Uchwały nr XXXIV/540/09 z dnia 27 maja 2009 w sprawie
przystąpienia do „zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów „Rejon Foch” zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miasta Knurów nr IX/132/2003 z dnia 22 maja 2003r. dla obszaru położonego w
rejonie ulicy Kopalnianej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Celem zmiany planu jest dopuszczenie możliwości zlokalizowania zabudowy mieszkaniowej oraz ustalenie zasad zagospodarowania tego terenu.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany
miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski na piśmie, dotyczące podanego powyżej planu, mogą być składane w terminie do 21 dni włącznie od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów;
44-190 Knurów ul. Ogana 5, w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone
w formie:
- pisemnej na adres: Urząd Miasta Knurów - ul.F.Ogana 5, 44-190 Knurów,
- ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju
Miasta i Spraw Lokalowych - Urząd Miasta Knurów ul.Niepodległości 7,
44-190 Knurów,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: ua@
knurow.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny -mapa
ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Justyna, Piotr i Madzia Kopeć wraz z babcią przychodzą
codziennie na skwer przy ul. Ogana. - Dzieci ciągle chciałyby
czegoś nowego. Dla nich każda ilość placów zabaw byłaby za
mała – śmieje się knurowianka doglądając swoje wnuczęta.

W raportach Straży
Miejskiej

Ujęty
za kabel

W środku nocy z niedzieli na
poniedziałek knurowscy strażnicy
miejscy wraz z policjantami zatrzymali sprawcę kradzieży kabla elektrycznego. Tym samym uchronili od
technicznych problemów przepompownię kopalni Szczygłowice.
Tego samego dnia wieczorem
patrol Straży Miejskiej interweniował
przy ul. Szpitalnej. Powodem był pan,
który ze względu na stopień upojenia
alkoholowego nadawał się jedynie do
odwiezienia do izby wytrzeźwień.
Mężczyzna zasnął na chodniku, obudził się na dobre dopiero w Zabrzu.
Kilka dni wcześniej funkcjonariusze pomogli bezdomnemu, który
leżał przy postoju Taxi przy ul. Szpitalnej. Mężczyzna został skierowany
do domu pomocy społecznej.
Najbardziej spektakularną akcją
strażników i policjantów było ujęcie
nietrzeźwego sprawcy śmiertelnego
wypadku przy ul. Szpitalnej. Funkcjonariusze po krótkich poszukiwaniach
znaleźli mężczyznę, który zbiegł z miejsca zdarzenia, na terenie jednej z okolicznych posiadłości (okoliczności wypadku
opisujemy na str. 3 - dop. red.).

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski
ogłoszenie

Ogłoszenie
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr
261, poz. 2603, z późn. zm./ Wójt Gminy Pilchowice informuje, że
w okresie od dnia 9.07.2009 r. do dnia 31.07.2009 r. na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pilchowicach na parterze
budynku przy ul. Damrota 6 i stronie internetowej bip.pilchowice.
pl, podany zostanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z określeniem warunków
na jakich zbycie może nastąpić.
Wykaz ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia w terminie
do dnia 21.08.2009 r. ewentualnych roszczeń do nieruchomości
umieszczonych w wykazie.

/b/
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Pierwsi do roboty, pierwsi do zabawy - Jacek
Kierok, ks. Andrzej Wierczorek i Marian Gruszka

Knurowianie przybyli całymi rodzinami

Knurów. Udany festyn w farskich ogrodach

Grzechu warte
kreple od farorza
Skąpane w słońcu farskie ogrody przy parafii świętych
Cyryla i Metodego zgromadziły w niedzielę setki knurowian,
przybyli, by świetnie się bawić podczas
V Festynu Parafialnego
Piękna pogoda sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu.
Magnesem był y liczne atrakcje
proponowane przez organizatorów.
Zabawę prowadził - jak zawsze z humorem i swadą - Marek „Biesiadny”
Malarz. Na scenie pojawili się zespół
Music Joy, Orkiestra KWK Knurów
pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka i
z solistką Sonią Godoj, Dorota Loch,
Ola Trzeciak. Wystąpił Jacek Kierok
z zespołem, gwiazdą wieczoru był
zespół Kadosz. Niebanalne umiejętności zaprezentowali także... rycerze
i karatecy z Klubu Kyokushin.
Były gry, konkursy i zabawy zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Stoiska z miodem, lodami i innymi
smakowitymi specjałami, jakie specjalnie na ten cel przygotowały knurowskie gospodynie, wręcz oblegano.
Losy fantowej loterii rozeszły się już
późnym popołudniem (do wygrania
był m.in. telewizor). Nie brakowało
amatorów konnej przejażdżki. Pełen
podziwu wzrok ścią gały modele
Przemka Gumiennego, młodego wicemistrza Polski w modelarstwie.
W powszechnej opinii za grzechu

warte uznano „kreple od farorza” proboszcza Andrzeja Wieczorka - i
pizzę dzieła księdza Sebastiana.
Ks. proboszcz Andrzej Wieczorek: - Kreple? To żaden chwyt marketingowy, naprawdę robię je sam.
Przepis pochodzi jeszcze z czasów
przedwojennych. Mój tata był cukiernikiem, to od niego nauczyłem się
robić kreple. W tym roku z pomocą
mamy, wujka i siostrzenicy „ukulaliśmy” dokładnie 825 pączków. Praca

ruszyła już o 6 rano i trwała do 15.
- Do końca festynu dociągnęliśmy na oparach. Na szczęście ani
pączków, ani pizzy dla nikogo nie
zabrakło - śmieje się Marian Gruszka, prezes współorganizującej festyn
knurowskiej Akcji Katolickiej.
A kiedy ktoś spróbował słodkiej
pokusy, mógł od razu zmierzyć sobie poziom cukru we krwi – ot tak,
na wszelki wypadek. Można było
też oddać krew. W ciągu zaledwie

Przy stołach trudno był znaleźć wolne miejsce
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aktualności
Nawet średiowieczne rycerstwo zjawiło sie w ogrodach

„Kreple od farorza” - prawdziwie rajski smak...
dwóch godzin krwiodawcy Klubu
HDK (zgłosiło się aż 25 honorowych
dawców krwi) zebrali ponad 8 litrów
życiodajnego płynu.
W cią gu całego popołudnia i
wieczoru przez farskie ogrody przewinęły się setki knurowian i mieszkańców ościennych miejscowości.
Wśród uczestników nie zabrakło
przedstawicieli okolicznych samorządów. Wraz z innymi biesiadnikami swoje umiejętności wokalne
szlifowali m.in. prezydent Knurowa
Adam Rams i wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel. Dodajmy, że
nie stanowili przesadnej konkurencji
dla solistek Soni Godoj, Doroty Loch
i Oli Trzeciak, ale trzeba docenić
zbożne starania i intencje...
Prezes Gruszka i ks. Wieczorek
podkreślają, że sukces festynu to
efekt wytężonej pracy wielu osób.
Organizatorzy dzielili się na tych,

którzy prosili o pieniądze sponsorów,
na osoby odpowiedzialne za przywiezienie i odwiezienie sprzętów,
na wszystkich tych, którzy pomagali na stoiskach i w każdym innym
miejscu.
- Ławki pożyczyliśmy z... Nadleśnictwa w Rudzińcu. Mieliśmy około
1000 miejsc. Jak widzieliśmy, wiele
osób zostawało do końca zabawy
– nie kryje satysfakcji proboszcz.
Kulisy przygotowań do parafialnej imprezy zdradza między innymi
ks. Rafał Borkowy, który w knurowskiej parafii pojawił się rok temu.
- Przy moim poprzednim kościele
także odbywały się festyny, ale nigdy
na taką skalę. Już jesienią przeprowadzono pierwsze zebrania, robiono
wstępne plany, od trzech tygodni
było coraz większe zamieszanie,
natomiast od czwartku wszystko na
plebanii stało już na głowie – śmieje

się wikary, który docenia starania
księdza proboszcza i jego współpracowników.
Cały dochód z festynu pokryje
koszty organizacji wakacyjnych
półkolonii, na których wypoczywać
będą dzieci z Knurowa. Pieniądze
sfinansują obiady, wycieczki, bilety
wstępu na obiekty: – Efekt festynu
tak naprawdę będzie widać na zakończenie półkolonii, kiedy dzieci
będą zadowolone, a na ich twarzach
zobaczymy uśmiech – podsumowuje
ks. proboszcz Andrzej Wieczorek.
Imprezę zorganizowały pospołu Akcja Katolicka i knurowskie
Centrum Kultury. Patronatem medialnym objęły redakcje Przeglądu
Lokalnego, Gościa Niedzielnego i
Radia eM.

Kto chciał, kusił los na szczęście

Justyna Walo

Foto: Jacek Cyganek, Justyna Walo

Chwila i dzieci zmieniały się w bajkowe postacie

Śpewa Sonia Godoj, gra orkiestra, dyryguje Mariusz Kowalczyk
reklama

Organizację festynu wsparli:

Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego, NSZZ „Solidarność”, Urząd Miasta Knurów, Starostwo Powiatu Gliwickiego, Górnicy i Dyrekcja
KWK „Knurów”, Wójt Gminy Gierałtowice, SAM-2 Antoni Machnik, Hurtownia
Budowlana DomBud, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka”, Intermarche,
Centrum Kultury w Knurowie, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa
SKOK, MOSiR w Knurowie, PPUH „KOMART”, Andex z Jaworzna, LokatorskoWłasnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie, Ewa Jurczyga, Zakład
Zegarmistrzowski i Sklep „Sygnet” Urszula i Arkadiusz Cyprys, INTER CARS
z Gliwic, Marian Płaszczyk, Bank Spółdzielczy w Knurowie, A i P Barchańscy
Zakład Fotograficzny, Dom Przyjęć u Marysi, Nadleśnictwo Rudziniec, Związek
Zawodowy Górników, Związek Zawodowy „KADRA”, Jacek Cyganek – Zakład
Fotograficzny „Foto-Reflex”, Firma „PROTOS”, Agencja Reklamowa „OFERTA”,
Piekarnia „Na Rogu”, Aleksandra Tunk Lisek - Biuro Tłumaczeń, Piekarnia „SŁOWIK”, Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO”, BAT PROFI,
TANIE AGD, RTV i inne, Piekarnia „MAK”, J. Jurczyga Bar Restauracyjny „GWAREK”, Sklep Mięsny „Zdrzałek”, Piekarnia Cipold, Zakład przetwórstwa mięsnego „MAXPOL”, Andrzej Ciupiński – Centrum Ogrodnicze „OGRÓD”, Rodzinny
Ogród „Szyb Wschód”, Wymiana Opon – Adam Kaczmarek, Firma „STALMET”
Marcin Łuczak, Serwis samochodowy Marek Balon, Sklep Ogólnospożywczy
„KOLONIA”, Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza, Skład Budowlany
‘BUD-Expert”, Klaudia Kaczmarek, DPS Zameczek, Zakład Kontroli Pojazdów i
warsztat Mistral, Stowarzyszenie Diabetyków Knurów.
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Knurów. Warsztaty efektywnego uczenia się

informacja własna wydawcy

Lekarstwo na szkolne koszmary
Godziny nad
książkami, ale efekt
mizerny? Sprawdzian
tuż tuż, a stres
wręcz obezwładnia?
Są sposoby na
takie uczniowskie
koszmary...
Foto: arch PP-P

Lekarstwem może okazać się poznanie technik skutecznego nauczania. Takich, jak te, które propaguje
knurowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W pierwszym
wakacyjnym tygodniu w poradni
odbyły się warsztaty pt. „Jak uczyć
się efektywnie”. W czwartej edycji
szkolenia udział wzięli uczniowie
podstawówek.
Zajęcia trwały po 1,5 h przez
3 dni. W tym czasie uczniowie nauczyli się przede wszystkim zmiany
myślenia o nauce.
Prowadzące zajęcia Izabela Kwolek, Dorota Liver oraz Urszula Kurcjusz mówią, że najważniejsze jest
wydobycie twórczego potencjału

Rudziniec. Powiatowe Zawody Wędkarskie strażaków

Mistrzowie z Knurowa
Knurowianie zdominowali Powiatowe
Zawody Wędkarskie, w których o zwycięstwo
rywalizowali strażaccy ochotnicy
Zawody odbyły się w ubiegłą
sobotę w Rudzińcu. Udział wzięło 27 wędkarzy reprezentujących
gminne Ochotnicze Straże Pożarne
w Gierałtowicach, Rudzińcu, Sośnicowicach, Knurowie, Pilchowicach
i Toszku, a także przedstawiciele

Zarządu Powiatowego Związku OSP
RP w Gliwicach, Wojska Polskiego i
kopalni Makoszowy.
Znakomicie wypadli przedstawiciele Knurowa, którzy wygrali
klasyfikację drużynową. Drugie
miejsce zdobyła ekipa z Pilchowic,

natomiast trzecie Wojska Polskiego.
Kolejne zajęli reprezentanci Zarządu
Powiatowego ZOSP RP w Gliwicach,
Rudzińca, Gierałtowic, KWK Makoszowy, Sośnicowic i Toszka.
Indywidualnie zawody wygrał
Jacek Stępniak z Wojska Polskiego,
który złowił ryby o wadze 4660 g.
Drugie miejsce zajął Eugeniusz Dornia (KWK Makoszowy), natomiast
trzecie Walenty Zelent z Knurowa.
Najlepszą szóstkę uzupełnili: Henryk
Świńczak (ZP ZOSP RP Gliwice),
Harald Fabisz (Pilchowice) i Klaudiusz Zaręba (Gierałtowice).
sisp, oprac. bw

Uczestnikom zajęć przed rokiem nabyta wiedza przydała się
podczas lekcji
tkwiącego w dzieciach.
– Chodzi o to, by pokazać, że
nauka jest wielką przygodą, w której
można wykorzystać swoją fantazję.
Uczyłyśmy tego, jak można uatrakcyjnić naukę – tłumaczy Dorota
Liver. Metod pracy jest wiele, m.in.
poprzez bajki terapeutyczne i zabawy
interaktywne.
Uczniowie zapoznali się z różnymi sposobami ułat wiającymi
naukę i zapamiętanie materiału. W
tym celu wykorzystywać można
rym, rytm, ulubioną melodię czy
intonację wypowiedzi. Uczyli się
także budować mapę myśli Tony’ego
Buzana. Linearna notatka (czyli napisana ciągłym tekstem) jest trudna
do zapamiętania przez mózg. Dużo
łatwiej ta sama treść wchodzi do
głowy, gdy jest w formie graficznej z
wykorzystaniem kształtów, symboli
i kolorów. Mapa myśli wykorzystuje
wszystkie kanały: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny. Ważne, by
umieć tak skonstruowaną notatkę

opowiedzieć na głos. Istotna jest
także ilość powtórzeń. Notatka ze
szkoły przetworzona na mapę myśli
pomaga porządkować wiedzę.
Uczestnicy warsztatów uczyli
się także tego, jak radzić sobie ze
stresem. Opanowali kilka krótkich
ćwiczeń relaksacyjnych, możliwych
do zastosowania w każdej chwili.
Gdy stres zaczyna brać górę, warto
zastosować techniki polegające na
odpowiednim oddychaniu czy na
napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych partii mięśni. Najważniejsze
jednak jest uzmysłowienie sobie, że
stresu nie da się uniknąć, ale można
sobie z nim poradzić.
- Warsztaty były odbierane bardzo pozyt ywnie, zarówno przez
rodziców, jak i dzieci, dlatego z
pewnością będą kont ynuowane.
Pojawiają się u nas też uczestnicy z
poprzednich edycji, którzy po raz kolejny chcą wziąć udział w zajęciach
– informuje Urszula Kurcjusz.
Monika Pięciak

Foto: Mirella Napolska

Łukasz Kozik z Gierałtowic

ur. 29.06.2009 r., 3670 g, 53 cm

Amelia Widacha z Knurowa

ur. 3.07.2009 r., 3820 g, 57 cm

10

Pola Kowalczyk z Gliwic

ur. 30.06.2009 r., 3830 g, 53 cm

Jan Wileński z Gliwic

ur. 3.07.2009 r., 3570 g, 56 cm

Łukasz Steuer z Czuchowa

ur. 30.06.2009 r., 3330 g, 54 cm

Kamil Cwajna z Knurowa

ur. 4.07.2009 r., 2700 g, 50 cm

Konrad Stanik z Czerwionki

ur. 2. 07.2009 r., 3210 g, 53 cm

Igor Ponichtera z Knurowa

ur. 5.07.2009 r., 3230 g, 54 cm

Tatiana Płanica z Leszczyn

ur. 3.07.2009 r., 3040 g, 51 cm

Jakub Sumik z Knurowa

ur. 5.07.2009 r., 2950 g, 50 cm
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WakacYJNE PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Na wycieczkę z MOPP

Turniej (dyscyplina)

Data

Godzina

Kategoria

Miejsce

Gry i zabawy dla dzieci

21.07/ 4.08/ 12.08/ 18.08

11.00

Szkoły Podstawowe

Orlik
- poliuretan

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych

20.07/ 30.07/ 14.08/ 27.08

11.00

Szkoły Podtawowe

Orlik - trawa

Wakacyjny Turniej Piłki
Nożnej Szkół Gimnazjalnych

14.07/ 23.07/ 3.08/
13.08/ 26.08

11.00

Szkoły Gimnazjalne

Orlik - trawa

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Ponadgimnazjalnych

16.07/ 5.08

11.00

Szkoły Ponadgimnazjalne

Orlik - trawa

Wakacyjny Turniej
Koszykówki

9.07/ 24.07/ 6.08/ 25.08

11.00

Szkoły Podstawowe
Szkoły Gimnazjalne
Kategoria Open

Orlik
- poliuretan

Turniej Siatkówki
dwuosobowej

10.07.2009

11.00

Kategoria Open

Orlik
- poliuretan

Turniej Siatkówki
dwuosobowej(mixty)

27.07.2009

11.00

Kategoria open
(dziewczyna
+ chłopak)

Orlik
- poliuretan

Turniej Siatkówki
6 -oobowej(mixty)

17.07.2009

11.00

Kategoria Open
(3 dziewczyny
+3 chłopców)

Orlik
- poliuretan

Turniej Siatkówki
6- osobowej

28.08.2009

11.00

Kategoria: dziewczyny
Kategoria: chłopcy

Orlik
- poliuretan

Turniej Badmintona

13.07/ 28.07/ 20.08

11.00

Kategoria: Open

Orlik
- poliuretan

Tradycyjnie w okresie wakacyjnym Miejski Ośrodek Pracy Pozaszkolnej
przygotowuje atrakcyjne wycieczki dla uczniów knurowskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wakacyjna oferta jest
niezwykle ciekawa

Poniżej przedstawiamy harmonogram wycieczek. Zapisy od chętnych dzieci i młodzieży
przyjmuje sekretariat MOPP (al. Lipowa 12) codziennie w godz. 9.00-15.00 lub pod numerem
telefonu 032 235 27 13. Co ważne, zainteresowani nie płacą za przejazd, tylko za bilety wstępów
do muzeów. Gorąco polecamy!
Czas

Cena

10.07
13.07

Data

Kraków z przewodnikiem dla młodzieży
Pszczyna - zagroda żubrów

9.00 – 19.00
9.00 – 14.00

25 zł
5 zł

15.07

Wisła – Zamek Prezydenta (konieczne zgłoszenie
dziecka oraz dane, pesel i nr legitymacji)

9.00 – 16.00

3 zł

17.07

Rudy Raciborskie – Zespół Klasztorno-Pałacowy,
Łężczok / warsztaty fotograficzne

9.00 – 14.00

3 zł

9.00 – 14.00
9.00 –16.00
9.00 -14.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 14.00

5 zł
5 zł
5 zł
14 zł
15 zł
10 zł

9.00 – 14.00

5 zł

9.00 – 16.00

5 zł

9.00 – 16.00
9.00 – 14.00
9.00 - 16.00
9.00 – 16.00

4 zł
3zł
13 zł
15 zł

20.07
22.07
24.07
27.07
29.07
31.07
3.08
5.08
7.08
10.08
12.08
14.08

Trasa wycieczki

Chorzów – ZOO
Bielsko – Biała (Kozia Góra – szlak)
Gliwice – wieża widokowa, palmiarnia
Park Dinozaurów - Zator
Inwałd – Park Miniatur
Ranczo Knurów/ warsztaty fotograficzne
Pławniowice - zwiedzanie pałacu i parku
z przewodnikiem, Pyskowice
Jura Krakowsko – Częstochowska: Olkusz,
Rabsztyn
Opole Zoo/ warsztaty fotograficzne
Chudów, zamek i izba śląska
Żywiec - Muzeum Browarnictwa
Inwałd – Park Miniatur

Lato 2009 z LWSM

9.07.09 r.
CZWARTEK
Noc w muzeum 2
- godz. 16.00
Anioły i demony
- godz. 17.30
Ja cię kocham, a ty z nim
- godz. 20.00
10.07.09 r.
PIĄTEK
Powitanie lata-letnie kino
plenerowe
Idealny facet dla mojej
dziewczyny
- godz. 22.00
Atrium MSP 9 i MG 3
11.07.09 r.
SOBOTA
Potwory kontra obcy
- godz. 18.00
Udręczeni
- godz. 19.45
Letnia noc filmowa
- godz. 22.00
Zjazd
Czekając na Joe

Nie ma nudy
na wakacjach!
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia mieszkaniowa
zaprasza - jak co roku - dzieci i młodzież do udziału
w wakacyjnych imprezach
W czasie wakacji w klubach spółdzielczych organizowane są zajęcia świetlicowe - turnieje tenisa stoło-

Zapisy i szczegółowe informacje w klubach:
GAMA - tel. 032-235-10-15
LOKATOREK – 032-235-19-08
MALUCH - 032-235-17-65

wego, szachowe, konkursy
plastyczne, gry i zabawy,
warsztaty kulinarne. Przy
odpowiednich war unkach

pogodow ych na boiskach
szkolnych przeprowadzane
są konkursy sprawnościowe
oraz rozgrywki piłkarskie.

ROZRYWKA nr 27/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
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.

14.07.09 r.
WOREK
Potwory kontra obcy
- godz. 10.00
Narzeczony mimo woli
- godz. 18.00
Udręczeni
- godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

15.07 - Pokrzywna i okolice - Biskupia Kopa
22.07 - Wadowice - muzeum Jana Pawła II
29.07 - Chorzów - ZOO i skansen
19.08 - Inwałd - park miniatur
26.08 - Szczyrk - wejście na Klimczok
LWSM poleca również wyjazdy
do kina CIMENA CITY w Gliwicach w dniach:
17 lipca i 7 sierpnia.
10.07 - wyjście do groty solnej
24.07 - wycieczka rowerowa do Chudowa
31.07 - palmiarnia Gliwice
21.08 - skansen Królowej Luizy w Zabrzu

12,13.07.09 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK
Potwory kontra obcy
- godz. 16.00
Narzeczony mimo woli
- godz. 18.00
Udręczeni
- godz. 20.00.

15.07.09 r.
ŚRODA
Potwory kontra obcy
- godz.16.00
Narzeczony mimo woli
- godz. 18.00
Udręczeni
- godz. 20.00

Spółdzielnia proponuje też jednodniowe wycieczki:

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) … boksera po nokaucie, 8) niewielki teren zieleni
w mieście, 10) spożywanie trunków, 11) przybudówka przy
domu, 13) logiczność wypowiedzi, 15) ścinek, obrzynek tkaniny, 16) Joanna z przedszkola, 18) bylina z tropiku, uprawiana
w mieszkaniach dla ozdobnych liści, 21) kraj w Trypolis, 22)
dawny olejek różany (z wyrazu: tara), 23) kareta, 24) przebyta
odległość utrwalona na taksometrze
Pionowo: 1) … próbny (dla stażysty), 2) siedziba księcia, 3)
węższa od amerykanki, 4) kraj Persów i Kurdów, 5) kapuśniak,
6) sopel w jaskini, 7) najdzielniejszy wódz trojański, protoplasta
Rzymian, 12) pogłębiarka rzeczna, 13) nożyce do przycinania
krzewów, 14) śliski w koszu grzybiarza, 15) na nim kłódka, 17)
dozorca, wartownik, 18) najmłodsza epoka okresu jurajskiego,
19) dawniej porwanie, uprowadzenie panny, 20) część kościoła
między prezbiterium a kruchtą

27
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 25/2009 brzmiało:
„Rambo”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Zbigniew Pyryt.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

01-odw.

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

MOTORYZACJA
Auto -skup dostawcze, osobowe. Tel.
0 665 888 777

23-32/09

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

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111
01-odw.

01-odw.

Sprzedam M-4, 60 m2, Szarych Szeregów.
Tel. 0 662 618 056

26-27/09

Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną w
Knurowie. Tel. 0 608 595 539

27/09

Tanio sprzedam nowe 3-pokojowe Ornontowice. M-Kwadrat, tel. 0 792 055 184

27-30/09

Trzypokojowe Koziełka 63 m 2 , 172 tys.
Lokus, tel. 0793 679 367

27/09

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe w Knurowie na ul. Kazimierza Wielkiego. Tel.
0 602 806 774

26-28/09

Zamienię mieszkanie własnościowe M-3 na
M-1. Tel. 0 606 322 239

TURYSTYKA

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

26-28/09

Zdecydowanie sprzedam ładną działkę za
starym domem – M3. Tel. 0 601 077 290

27/09

01-odw.

Firma MET-PROFIL usługi ślusarskie:
bramy, ogrodzenia, schody i poręcze. Tel.
0 503 090 566

SZUKAM PRACY

27-30/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Firma remontowo-budowlana D-K Bud
oferuje szybkie i precyzyjne remonty i
wykończenia wnętrz. Tel. 0 509 537 098

26-27

Kredyty do 30 000 na oświadczenie- złóż
wniosek przez telefon, bezwiekowo
Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki) tel. 032 235 01 37, Czerwionka
ul. Parkowa 1 - naprzeciwko poczty tel.
032 421 04 73
27-30/09

1-pokojowe, komfortowe sprzedam. M3, tel.
0 516 055 825

27/09

2-pokojowe, 39 m 2 , sprzedam. M3, tel.
0 516 055 825
27/09

3-pokojowe sprzedam. M3, tel. 0 516 055
825

27/09

Agencja Nieruchomości M3 zaprasza do
nowo otwartego biura w Knurowie przy ul.
Witosa 15, os. Wojska I, tel. 032 235 00 55,
0 516 055 825

27/09

Czteropokojowe Marynarzy 71 m2, 215 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367

27/09

Do wynajęcia lokal w salonie fryzjerskim.
Tel. 0 603 357 803
24-27/09

Do wynajęcia M3, os. Wojska Polskiego, dogodny dojazd do Gliwic. Tel. 0 691 396 067
po godz. 15.00

27/09

D o w y naj ę c ia war s z t at s am o c ho do w y na dzia ł alność lub hur towni. Tel.
0 604 283 374
Kredyty hipoteczne konsolidacyjne na
oświadczenie, na zakup z dopłatą rządową - 0% prowizji, 0 zł za operat! Knurów
Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki) tel.
032 235 01 37, Czerwionka ul. Parkowa 1
- naprzeciwko poczty tel. 032 421 04 73
27-30/09

27-32/09

D o my N i e b o r o w i c e, P i l c h o w i c e t e l .
0 503 055 84, www.osiedlepilchowice.pl

Szukam pracy w charakterze malarz, tapeciarz. Tel. 032 236 84 02

22-30/09

DAM PRACĘ
Mechanik samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, czas pracy nieograniczony.
Tel. 032 221 40 86, 032 221 19 53
24-27/09

Praca w biurze Knurów, Czerwionka CV:
finanse.gk@poczta.onet.pl

27-29/09

Przyjmę do baru. Tel. 032 235 32 29,
0 503 019 430

25-28/09

Przyjmę do pracy osobę doświadczoną do
wykańczania wnętrz. tel. 0 509 537 098

26-27/09

pRZetARg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 46,38 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (II piętro) w Knurowie.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 032 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

24-30

Zatrudnię kierowcę kat. B, pracowników
fizycznych. Praca w Knurowie, tel. 032 221
19 53, 032 221 40 86

27-30/09

Zatrudnię na ocieplanie emerytów, rencistów. Tel. 0 602 407 190

27/09

Zatrudnimy operatora spycharki oraz
operatora ładowarki na KWK Pokój. Tel.
0 500 156 096

26-29/09

27-30/09

Dwupokojowe Sienkiewicza 50,5 m2, 149
tys. Lokus, tel. 0 793 679 367

27/09

Knurów, ul. Witosa 23, lokal 82 m2, media,
parter, parking do wynajęcia od 01.08.2009
r. Tel. 0 505 701 587, 032 236 03 34
27-28/09

Kupię dom w Knurowie i w okolicy, może być
do remontu lub działkę. Tel. 0 792 496 905

27/09

Lokale użytkowe – wynajem, www.lokus.
eu, tel. 0 793 679 367

ZWIERZĘTA
Sprzedam szczeniaka owczarka niemieckiego, długowłosy. Tel. 0 510 119 325

25-28/09

INfORMacJa
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
internetowej urzędu: www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty
48 - wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Termin wywieszenia wykazu od 6.07.09 r. do 26.07.09 r.

27/09

Kredyty konsolidacyjne od 50 000 rata
715 zł Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) tel. 032 235 01 37, Czerwionka
ul. Parkowa 1 - naprzeciwko poczty tel.
032 421 04 73

Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia na terenie Knurowa lub okolic. Tel.
0 602 595 285

27-28/09

Sprzedam kawalerkę Szczygłowice. MKwadrat, tel. 0 792 055 184
27-30/09

27-30/09

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

23-42/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

Usługi ogólnobudowlane, wykończenia
wnętrz, gipsy, panele, prace dekarskie. Tel.
0 798 064 640
26-30/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

27-34

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
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foto: archiwum UKS Eugen

sport
Sukces knurowskiej juniorki

Adriana Łosik
mistrzynią świata!

Knurów. Sukces siłaczy i... siłaczek

Mistrzostwo Polski
po raz dziesiąty

Złoto drużynowo i indywidualnie dla Natalii Mikuckiej,
srebra Katarzyny Woźniak i Patrycji Nałkowskiej, a do
tego brąz Anny Radzikowskiej i Karoliny Szczot. Siłacze
i siłaczki UKS Eugen Knurów rządzili na Mistrzostwach
Polski w Grajewie
startujące w wyciskaniu leżąc mogą
tylko zazdrościć.
Zwycięstwo to wynik rewelacyjnych startów dziewcząt. Zdobyły one
aż pięć medali, z czego najcenniejszy
– złoto w kategorii 80 kg wywalczyła
Natalia Mikucka. Udanie debiutowała także Paulina Mularczyk, która
wycisnęła 25 kg i zajęła IV miejsce
w kategorii do 44 kg.
Dobrze spisali się męscy reprezentanci UKS Eugen Knurów, którzy
prawie, prawie, a wskoczyliby na
podium. Debiutujących Wojciecha
Widucha i Łukasza Przybyłę należy
ocenić wysoko, bo ich wyniki rokują,
że w przyszłości zdobędą niejeden
medal zawodów rangi mistrzowskiej.
Najbliżej medalowego miejsca był
Tomasz Czarkowski, sklasyfikowany
na piątej pozycji w kraju.
Justyna Walo

foto: archiwum UKS Eugen

O tytuł mistrzów Polski juniorów
do lat 18 w wyciskaniu leżąc rywalizowało około 100 zawodników i
zawodniczek z całego kraju. UKS
Eugen Knurów reprezentowali: Paulina Mularczyk, Patrycja Małkowska,
Karolina Szczot, Katarzyna Woźniak, Anna Radzikowska, Natalia
Mikucka, Wojciech Widuch, Lukasz
Przybył i Tomasz Czarkowski.
Pomimo osłabienia składu brakiem Marleny Gulajskiej i Sary Kociołek drużyna UKS Eugen Knurów
nie miała sobie równych. Zdobyła
53 pkt, co dało bezapelacyjne zwycięstwo. Dość dodać, że druga UKS
Nike Żagań miała aż 11 pkt straty
do siłaczy z Eugena. Knurowianie
ustalili rekord serii zwycięstw, który
będzie niesłychanie trudny do pobicia. 30 wygranych, w tym 10 z rzędu
to wynik, jakiego pozostałe drużyny

„Złota” drużyna - każdy chciał mieć jej zdjęcie

WYNIKI:

Dziewczęta:
I miejsce - kategoria 80 kg
II miejsce - kategoria 60 kg
II miejsce - kategoria 48 kg
III miejsce - kategoria 67,5 kg
III miejsce - kategoria 52 kg
IV miejsce - kategoria 44 kg

– Natalia Mikucka z wynikiem 45 kg
– Katarzyna Woźniak z wynikiem 47,5 kg
– Patrycja Nałkowska z wynikiem 42,5 kg
– Anna Radzikowska z wynikiem 47,5 kg
– Karolina Szczot z wynikiem 32,5 kg
– Paulina Mularczyk z wynikiem 25kg

Chłopcy:
V miejsce kategoria 90 kg
VI miejsce kategoria 60 kg
X miejsce kategoria 67,5 kg

– Tomasz Czarkowski z wynikiem 117,5 kg
– Wojciech Widuch z wynikiem 52,5 kg
– Łukasz Przybył z wynikiem 80 kg.
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W piątek rano nikt jeszcze nie domyślał się, jaką niespodziankę fanom
sportów siłowych sprawi młoda, zdolna knurowianka. Z początkiem roku
talentem Adriany zainteresował się
trener reprezentacji Polski Arkadiusz
Znojek, minęło ledwie kilka miesięcy,
a knurowskiej perle udało się zdobyć
Mistrzostwo Świata Juniorów!
Na zawody w Czeskim Pilźnie
(1-5 lipca), gdzie rywalizowało ponad
120 zawodników i zawodniczek z
całego świata Adriana pojechała jako
jedna z kilkunastu reprezentantów
Polski. Po zawziętym boju w kategorii do 52 kg między mieszkanką
Knurowa a Szwedką Intą Ansevica
zwyciężyła nasza reprezentantka.
Obie zawodniczki wycisnęły po 75
kg, ale to Adriana była o 200 g lżejsza
i to zadecydowało o jej wygranej.
Po raz pierwszy w historii knurowianka sięgnęła po Mistrzostwo

Świata w wyciskaniu leżąc.
- To niesamowity sukces, cieszę
się ogromnie - nie kryje satysfakcji
z osiągnięcia swojej podopiecznej
Eugeniusz Mehlich z UKS Eugen.

Justyna Walo

Mistrzyni
świata
Adriana Łosik
z trenerami
Arkadiuszem
Znojkiem
(z lewej) i
Eugeniuszem
Mehlichem

Knurów. sandra pietrzak mistrzyni polski

Taka ratowniczka to skarb
Ratowników wodnych w Polsce jest około
60 tys. Podczas Mistrzostw Polski w Drzonkowie
najlepszą spośród pań okazała się, startująca
w reprezentacji knurowskiego WOPR, Sandra
Pietrzak. Młoda ratowniczka nie spoczęła na
laurach i dalej doskonali swoje umiejętności
Sandra Pietrzak pochodzi z Katowic, ratowniczką jest od pięciu lat,
a od 3 miesięcy reprezentuje WOPR
Knurów: – Uznałam, iż aby móc się
ciągle rozwijać, potrzebne są zmiany. Poza tym drużyna ratownicza z
Knurowa jest naprawdę mocna, co
jeszcze bardziej motywuje do pracy.
Do zrobienia kursu namówił ją brat,
który już wcześniej startował w wielu zawodach.
Sandra jako ratowniczka wodna
pracuje drugi rok. - Lubię to, ponieważ można spotkać wielu ciekawych
ludzi o podobnych zainteresowaSandra Pietrzak
od trzech
miesięcy
reprezentuje
barwy
knurowskiego
OM WOPR

niach. A sama praca daje dużą satysfakcję – dodaje. Na pytanie, czy bycie
ratownikiem jest ciężkie, odpowiada:
- Na pewno nie jest proste, ale dla
chcącego nic trudnego.
Poza pracą w WOPR, mistrzyni
studiuje na AWF-ie w Katowicach
na kierunku Wychowanie Fizyczne.
Na co dzień nie ma ona z knurowską drużyną zbyt dużej styczności,
gdyż trenuje w katowickim Pałacu
Młodzieży pod okiem trenera Marka
Jabczyka.
Mistrzostwa Polski w Drzonkowie były wielkim sukcesem knufoto: arch Sandry Pietrzak

Na najwyższym stopniu podium mistrzyni z Knurowa
- Natalia Mikucka

foto: archiwum UKS Eugen

Dyscyplina taka jak wyciskanie nie kojarzy się
zazwyczaj z kobietami. O tym, że „słaba płeć”
potrafi udźwignąć naprawdę dużo, przekonuje
sukces Adriany Łosik

rowskiej ratowniczki: - Były bardzo
udane. Nie dostałam żadnej dyskwalifikacji, pobiłam moje dwa rekordy
życiowe, wszystkie starty miałam na
równym poziomie. Pod względem
organizacyjnym zawody przebiegły
bardzo sprawnie, aczkolwiek brakowało muzyki dopingującej zawodników przed startami. W klasyfikacji
generalnej trzech pierwszych zawodników otrzymało nagrody rzeczowe.
Nie jest to jednak jedyne zwycięstwo Sandry. Jest ona ośmiokrotną
mistrzynią Śląska i wicemistrzynią
Europy juniorów z 2007 roku. Poza
tym ma na swoim koncie kilkanaście medali i rekordów Polski.
Nawał zajęć nie daje Sandrze za dużo
wolnego czasu. Nawet wakacje są
powiązane z jej pasją – spędza je nad
morzem w Dąbkach, gdzie pracuje
jako ratowniczka.
Jerzy Pach, prezes OM WOPR,
jest zadowolony ze swojej zawodniczki: - Jest najlepsza wśród najlepszych.
Jestem bardzo dumny, gdyż nie mieliśmy jeszcze mistrzyni z Knurowa.
Jestem dumny z całej drużyny, która
sama pracuje na swój sukces, a ja
tylko ją wspieram. Teraz wszyscy są
nad morzem, gdzie będą brać udział w
Mistrzostwach Nivea – dodaje.
WOPR Knurów liczy obecnie
280 członków i plasuje się na trzecim
miejscu w województwie śląskim
pod względem liczebności. Blisko 1/4
knurowskich ratowników pochodzi z
innych miejscowości. Świadczy to o
wysokim poziomie jednostki, która
na pewno nieraz jeszcze pokaże swoje mistrzostwo na miarę mistrzostwa
Pietrzak.
Monika Pięciak
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sport
foto: arch. Czesława Nowaka

Ponad 400 uczestników wzięło udział w VII Biegu Opolskim. Wśród nich
byli knurowianie

Opole

/bw/

Svit. Udany występ knurowskich biegaczy

Wysokie loty Sokoła
drugie miejsce. Lepszy okazał się jedynie Słowak Peter
Bacik, najmłodszy w stawce

rywalizujących seniorów.
Bliski podium był Rafał
Gałuszka. 25-latek zajął V
miejsce w kategorii open. Tuż
za Gałuszką - na szóstej pozycji - finiszował Piotr Bieliński.
Zawody wygrał Polak, Henryk
Szost, reprezentujący barwy
Demoleksa Bardejów.
Bogusław Wilk

Zbigniew Marek Lewczuk (drugi z lewej) przyjmuje
zasłużone gratulacje

Skat sportowy. turniej na 50-lecie lwsm

Zaproszenie

11 lipca odbędzie się III Grand Prix Okręgu Zabrze o Puchar Przewodniczącego
Rady Nadzorczej LWSM w Knurowie

Organizatorem turnieju jest PZSkat Okręg Zabrze, a rywalizacja odbywać się będzie w
Klubie LWSM „Gama” w Knurowie przy ulicy Kapelanów Wojskowych 2.
Kierownikiem turnieju jest Czesław Antończyk (tel. 0 668 403 536, e-mail: cza@onet.eu)
Zapisów (do 9 lipca) dokonuje również Tadeusz Żogała (tel. 0 503 926 979, e-mail:
tadauto@op.pl).
Początek turnieju wyznaczono na godzinę 9.00.
PiSk
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foto: Piotr Bieliński

Zawody odbył y się w
ostatnią niedzielę czerwca.
Rywalizowano na dystansie
14,4 km. Wśród uczestników
byli reprezentanci Sokoła
Knurów - Rafał Gałuszka,
Piotr Bieliński, Bogumiła
Kondzielnik i Zbigniew Marek Lewczuk.
- Na całą trasę składało
się sześć okrążeń po 2,4 km
- mówi Marek Lewczuk, prezes Sokoła Knurów. - Była
trudna. Najwięcej kłopotów
sprawiał biegaczom podbieg
o różnicy poziomów sięgającej
stu metrów.
Knurowianie dobrze będą
wspominać memoriał. Podstawy do zadowolenia dają dobre
wyniki. Największe powody
do satysfakcji ma szef ekipy.
Marek Lewczuk w kategorii
wiekowej 55-59 lat zdobył

Biegi. Czesława Nowaka maratońska rocznica

Trzy dekady
na królewskim dystansie
Jesień 1979 roku. Sportowa Warszawa żyje
I Maratonem Pokoju. Wśród blisko dwóch
tysięcy uczestników z całego kraju jest 28-letni
Czesław Nowak. Na przebiegnięcie 42 km 195 m
potrzebuje 2 godzin 50 minut i 30 sekund...

- To były fajne zawody - nie mają wątpliwości
knurowianie (od lewej): Paweł Szkatuła, Elżbieta
Lewicka i Łukasz Sztuka

Może nie loty, ale biegi na pewno. Wysokie,
bo nie opodal szczytów słowackich Tatr
i wysoko klasyfikacji 15 memoriału Pawla
Antala rozegranego w Svicie

Czesław Nowak biegał w największych
maratonach świata

Na mecie na Stadionie
Dziesięciolecia Nowak melduje się jako 128. Przez kilka
następnych godzin za nim
przybiega jeszcze 1733 zawodników i zawodniczek.
- To był mój pierwszy
maraton. Wedle wszelkiej
dostępnej mi wiedzy wynika,
że byłem też pierwszym knurowianinem, który ukończył
ten dystans - wspomina wydarzenia sprzed 30 lat Czesław
Nowak, obecnie prezes Amatorskiego Klubu Biegacza w
Knurowie.
Knurowianin dobrze pamięta bieg w stolicy. - To
było naprawdę duże sportowe wydarzenie. Wcześniej
w zasadzie maratonów nie
rozgrywano. W ówczesnych
politycznych realiach władze obawiały się zbyt dużego
zgromadzenia i ewentualnych
zamieszek. Trochę to dziwne,
bo przecież innego rodzaju
zawody się odbywały, ale cóż,
tak było... - wspomina pan
Czesław.
Kolejne maratony już tak
bardzo nie wbiły się - poza
spektakularnymi wyjątkami
- w pamięć biegacza. Trudno
się dziwić, zaliczył ich ponad
30. Biegał m.in. w Chicago,
Nowym Jorku, Melbourne
(Australia), Paryżu, Atenach,
Berlinie, Pradze i Lizbonie.
W kraju zaliczył wszystkie
najważniejsze i najciekawsze
zawody - m.in. w Krakowie,
Toruniu, Pucku, na Helu i w
Kędzierzynie-Koźlu.
- To niesamowite jak bardzo zmieniły się warunki biegania w ciągu tych 30 lat.
Teraz to jest Niebo w porównaniu z Ziemią w tamtych

latach - Nowak używa obrazowych sformułowań. - Jak
na tamte czasy osiągaliśmy,
w tym i ja, dość dobre rezultaty, ale nie wątpię, że byłyby
jeszcze lepsze, gdybyśmy mieli
takie możliwości jak dzisiaj
- wzdycha.
Brakowało w zasadzie
wszystkiego, co teraz kojarzy
się z profesjonalnym przygotowaniem. - Biegaliśmy w
czym się dało - tenisówkach
i w trampkach. Wyobraża
pan sobie pobiec 40 km w
trampkach w upale? Dzisiejsi
biegacze postukaliby się tylko
znacząco w głowy, bo takich
wariatów to nie ma.
Dość wspomnieć, że podczas I Maratonu Pokoju punkty odżywiania usytuowane
były... w sklepach przy trasie.
Można w nich się było napić
m.in. oranżady.
- Profesjonalne adidasy
kupiłem od Henryka Szurdykowskiego. 11-krotny mistrz
Polski na średnich dystansach
i pięciokrotny halowy mistrz

kord maratońskiej frekwencji.
Został pobity dopiero po 27
latach, w 2007 r. w Poznaniu,
i to zaledwie o 35 osób.
Przykład pierwszych maratończyków z K nurowa i
okolic zadziałał. Dzisiaj miasto może się pochwalić niemal
trzydziestką takich długodystansowców. - To chyba jedyne
miejsce w Polsce, gdzie maratończykami są urzędujący
prezydent i szef Rady Miasta
- śmieje się Nowak.
Sam oczywiście nie spoczywa na laurach. Biega wytrwale. - Sport to zdrowie. A
bieg jest najprostszą i najłatwiejszą formą aktywności ruchowej. Nie trzeba bić rekordów, gonić za mistrzostwem
świata. Wystarcz y ruszać
się dla siebie. To naprawdę bardzo efektywny sposób
spędzania czasu - wykłada
swoje credo Czesław Nowak.
I konkluduje: - Hm... To trochę
dziwne, ale w naszym społeczeństwie w zasadzie sport jest
jak marchewka: prawie każdy
lubi, ale mało kto uprawia. Ale
zapewniam, że jak się zacznie,
zrobi pierwszy krok, to każdy
następny jest dużo łatwiejszy.
A satysfakcji przy tym co niemiara. Zachęcam!
Bogusław Wilk

foto: arch. Czesława Nowaka

Zawody odbył y się w
niedzielę przy bardzo dobrej
pogodzie. Rywalizowano na
dystansie 10 km. Amatorski
Klub Biegacza reprezentowała
trójka biegaczy. Łukasz Sztuka
z czasem 44 min. 18 sek. został
sklasyfikowany na 97 pozycji
klasyfikacji open. 15-letni Paweł Szkatuła pobiegł w czasie
50:35, a jedyna knurowianka
- Elżbieta Lewicka - 52:43.
Reprezent ujący NSZZ
Solidarność KWK Knurów
Jerzy Wroński (rocznik 1946)
uzyskał czas 57:43.
Zwycięzca - Marcin Świerc
z opolskiego Akademickiego
Zespołu Sportowego - przebiegł
„dziesiątkę” w czasie: 32:50.

foto: Archiwum AKB Knurów

Dziesiątka w słońcu

Europy załatwił mi je i sprzedał - byłem wówczas wniebowzięty... - sięga pamięcią lata
wstecz pan Czesław.
Nowak dobrze wspomina
maratończyków sprzed lat. Wspaniały był zwłaszcza Jerzy
Gros, który na początku lat
80. reprezentował zabrskiego
Górnika. To właśnie Gros,
ówczesny rekordzista Polski
w maratonie, wygrał drugą
edycję zawodów w Warszawie w 1980 r. - mówi prezes
AKB, który w tamtym biegu
zajął 251 miejsce. Do mety
dobiegło wówczas aż 2289
zawodników. To był polski re-

Czesław Nowak wbiega na metę maratonu
w Warszawie; zdjęcie z początku lat 80.
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sport
Knurów. Tłumnie na Zaciszu

Szach i mat? To się
dopiero okaże...

Relaks w słońcu,
relaks nad wodą
Piękna, słoneczna pogoda zachęciła
wielu mieszkańców do odwiedzenia
kąpieliska Zacisze
W słoneczne dni na basenie robi się naprawdę tłumnie.
Kto się wybierze po południu
musi trochę pochodzić, by
znaleźć odpowiednie miejsce.
Najlepsze są już dawno - od
przedpołudnia - zajęte.
Co robić, żeby błogi czas
spędzić bezpiecznie? Ratownik Marcin Baran nie ma wątpliwości: - Przed wejściem do
basenu należy wziąć prysznic,
aby nie doznać termicznego
szoku. Poza tym nie wolno
biegać po brzegu basenu, bo

łatwo o poślizg i upadek.
- Było kilka takich wypadków w ubiegłym roku – przestrzega ratownik.
Preferujący opalanie powinni pamiętać, by używać
olejku z odpowiednim filtrem.
Jeśli jest to pierwszy raz, to
sięgnąć po wysoki numer - 20,
30.Nie powinniśmy zapominać też o czapce i okularach
przeciwsłonecznych. W upale
łatwo o udar słoneczny.

Dwie Patrycje
- Szymanik i Dolnik

Monika
Janasek
z synkiem
Kacprem

Foto: Monika Pięciak,
Marek Węgorzewski

Piotr Porucznik
z Pauliną Kulińską

Knurów. Pracownicy KWK „Knurów” rozegrali turniej piłkarski

Piłka na dzień patronów
Z okazji święta apostołów Piotra i Pawła, którzy od wielu
lat patronują Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów”, jej
pracownicy wzięli udział w turnieju zakładowej piłki nożnej

Dzieci w basenie czują się
jak... ryby w wodzie

foto: arch. KWK „Knurów”

informacja własna wydawcy

Kąpielisko
Leśne
„Zacisze”
Z A P R A S Z A
Patryk Dusza, Agnieszka
Trzaska i Karolina Adamczyk
pilnują bezpieczeństwa
kąpiących się
Zwycięska drużyna TG-2

To druga edycja piłkarskich rozgrywek. Pierwsza
odbyła się przy okazji zeszłorocznych obchodów święta
patronów kopalni. Do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn,
które zostały podzielone na
dwie grupy (grupa I: TG-2,
TW, MP, MM; grupa II: TG3, ME, TG-1, TJP). Przez
trzy kolejne wtorki na boisku
Concordii rozgrywano mecze
eliminacyjne w grupach. Fi-

nał pomiędzy mistrzami grup
– drużynami działów TG-2 i
ME – rozegrał się w niedzielę,
28 czerwca podczas pikniku
zorganizowanego na boisku
Concordii. Zwycięzcą turnieju
została drużyna TG-2. Rozegrano też mecz o III miejsce
pomiędzy drugimi drużynami
w rankingu rozgrywek grupowych, TW i TG-3 (zajęła je TG3). Tradycyjnie już piłkarskie
rozgrywki toczyły ze sobą dru-
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żyny związków zawodowych i
dyrekcji KWK „Knurów” (5:1
dla dyrekcji). Królem strzelców
został zawodnik drużyny ME
– Łukasz Sendlewski (strzelił
9 bramek). Dla zwycięskich
drużyn dyrekcja ufundowała
nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy. Turniej był częścią pikniku z okazji święta patronów,
co zapewniało mu sympatyczną
atmosferę.

codziennie
w godz.
10.00 - 18.00

Ceny biletów wstępu
pozostają
na poziomie
cen ubiegłorocznych
i wynoszą:
dzieci do 6 lat bezpłatnie
ulgowy
(legitymacja
szkolna/studencka)

1,00 zł
normalny
3,00 zł
bilet rodzinny:
opiekun
2,00 zł
dziecko
do lat 16
wg cennika

MiNa

15

foto: Klaudia Pieniak

Knurów. letnie atrakcje dla małych parafian

Farskie ogrody
tętnią życiem

Pięciodniowym wyjazdem do Węgierskiej Górki rozpoczęły się
wakacyjne wycieczki zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pracy
Pozaszkolnej dla knurowskich uczniów

Knurów. Wakacje z MOPP

Młodzi zdobywcy
fortów
W turnusie uczestniczyli
uczniowie od kl. I szkoły podstawowej do kl. I gimnazjum
– w sumie 45 osób wraz z czterema wychowawcami. Młodzi
podróżnicy nie mieli czasu na
to, by się nudzić. Codziennie
zaliczali wycieczki. Zwiedzili
m.in. Trakt Cesarski, spotkali
się z leśnikiem, zobaczyli forty,
o których więcej opowiedział
im przewodnik. W sąsiedniej
informacja własna wydawcy

Cięcinie zwiedzili kościoły.
Popołudnia wypełniały
gry i zabawy. Do dyspozycji
knurowian były kręgle, bilard, stoły do tenisa i kryty
basen. Na zakończenie dnia
odbywały się tzw. wieczorki,
np. konkursowy czy „Mam
talent”. Nie zabrakło także
dyskotek.
– Dzieci były zadowolone.
Nie nudziły się. Zapewniały, że
chcą jeszcze pojechać. Panie
wychowawczynie perfekcyjnie opiekowały się grupami
– mówi Jolanta Leśniowska,

dyrektor MOPP. - Planujemy podobny wyjazd podczas
ferii zimowych. Spróbujemy
zorganizować dwa turnusy
– dodaje.
Wa k a cy jne w ycie cz k i
organizowane przez MOPP
kosztują niewiele, a są niezapomnianą przygodą. Warto skorz ystać z tej for my
wypoczynku - szczegółowy
w yk a z pla nowa nych w yjazdów przedstawiamy na
stronie 11.
Monika Pięciak

Półkolonie przy kościele
pw. św. Cyryla i Metodego
odbywają się od czterech lat.
Pomysłodawcą takiego sposobu wypoczynku dla najmłodszych jest ks. proboszcz
Andrzej Wieczorek.
– My tylko odpowiadamy
na zapotrzebowanie, które jest
ogromne. Już pierwszego dnia
po ogłoszeniu naboru mieliśmy zapełniony cały pierwszy
turnus – czyli 47 miejsc. Drugi
turnus 45-osobowy zapełnił
się w ciągu niecałego tygodnia
– tłumaczy genezę przedsięwzięcia kapłan.
Dzieci tak chętnie zapisują
się na ten rodzaj wypoczynku,
bo wiedzą, że niczego im tu nie
zabraknie. Parafia zapewnia
im obiad, napoje i wszystko to,
co jest potrzebne dzieciom do
dobrej zabawy. Wśród atrakcji
jest wycieczka do Szczyrku,
wjazd na Szyndzielnię i cały
dzień w górach.
Opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele z knurowskich szkół i wolontariusze,
najczęściej studenci pedagogi-

foto: Marek Węgorzewski

Z farskich ogrodów przy parafii świętych Cyryla i Metodego znikła scena,
na której w niedzielę prezentowali się występujący na niedzielnym
festynie parafialnym muzycy i śpiewacy. Wśród drzew i w salkach
katechetycznych rozgościli się wakacyjni koloniści

Młodzi koloniści nie mają czasu na nudę
ki przygotowani do zajmowania się najmłodszymi. Wszyscy robią to bezinteresownie.
– W tym roku wolontariuszami zostali nasi wychowankowie z pierwszych półkolonii.
Wtedy byli w szóstej klasie, dziś
jako uczniowie pierwszych klas
ponadgimnazjalnych oddają dobro, jakie wtedy dostali
– mówi proboszcz.

Ks. Andrzej Wieczorek
zapewnia, że gdyby tylko
udało się zebrać wystarczającą ilość pieniędzy, półkolonie mogłyby trwać nawet
dwa miesiące. Bo werwy i
chęci do pracy jemu oraz
opiekunom z pewnością nie
zabraknie.
Justyna Walo

