Czas
działa
na ich
korzyść

Pożar przy Kwitka

W czwartkowy wieczór palił się dom
przy ul. Kwitka. Ogień strawił pół dachu
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Kontrowersje wokół
przekształcenia
szpitala w spółkę z o.o.
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Na początku rundy
rewanżowej siatkarze
TKKF Szczygłowice
awansowali na pozycję
wicelidera, zatem wiele
wskazuje na to,
że knurowianie już
w pierwszym sezonie
występów w IV lidze
uzyskają przepustkę
do barażów, których
stawką będzie
awans
do III
ligi
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Pod
sufitem
nieba
str. 5

Widok zbutwiałych murłat
i przegnitych krokwi
zmroził krew
w żyłach robotników i administratora
budynku przy
ul. Zwycięstwa 32

Kontrola
Po prawko do Rybnika
ruchu drogowego
budynku str. 5 Gliwicki ośrodekzostanie
zamknięty
przy ul. Staszica

Las
str. 3
w ogniu

Inspektor nie ma zastrzeżeń
technicznych, ale zagrożeniem
są wandale

Młodnik, trzcinnik, trawa – w sumie aż 8 hektarów
strawiły płomienie w zeszły czwartek
w Krywałdzie. To największy od dawna pożar
w Knurowie. Kosztów i strat jeszcze
nie ustalono, ale wiadomo, że będą wysokie

str. 9

Wytnij i skorzystaj z majowej promocji
w „Przeglądzie Lokalnym”
– tylko z tym kuponem zapłacisz
połowę ceny za ogłoszenie zlecone
do majowych wydań tygodnika *)
*) dotyczy ogłoszeń o powierzchni co najmniej 100 cm2

aktualności
Knurów

Szyba poszła
w drobny
mak
FOTO: Archiwum

Sz yba w yst awowa sk lepu z
odzieżą używaną przy ulicy Niepodległości nie miała szans w starciu z rozsierdzonym napastnikiem.
Nieznany do tej pory sprawca rozbił
szklaną taflę w oknie w czwartek, 19
kwietnia, około północy – właściciel
sklepu wycenił szkodę na 400 zł.

Justyna Walo

Knurów

Sezon na promile

Ponad połowa interwencji Straży Miejskiej w ostatnich
dniach związana była z osobami, które przesadziły ze
spożyciem alkoholu
Leżący przy al. Piastów mężczyzna zaniepokoił mieszkańców
Szczygłowic. Wezwali karetkę pogotowia. Jak się okazało, konieczna
była interwencja strażników. Mężczyzna leżał, bo był pijany. Trafił do
izby wytrzeźwień w Zabrzu.
W miniony czwartek zdarzył się
odwrotny przypadek. W samo południe strażnicy przewieźli do izby
wytrzeźwień pana, który polegiwał
przed blokiem przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Badanie wykazało tak
duży stopień upojenia alkoholowego, że konieczna okazała się pomoc
lekarzy w szpitalu.
Dokładnie 4,47 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał
lokator mieszkania przy ul. Mickiewicza. Mimo takiego stanu pan

miał jeszcze siły wywołać awanturę
w domu. Trafił do szpitala.
Pomocy lekarskiej wymagał też
mężczyzna, który przewrócił się
na ul. Koziełka. Strażnicy miejscy
zawieźli pechowego przechodnia
do szpitala.
W sobotę wczesnym rankiem
patrol Straży Miejskiej i Policji
zabezpieczył miejsce włamania do
kiosku Ruchu przy ul. Kołłątaja. Z
kolei wieczorem tego samego dnia
strażnicy z policjantami przeprowadzili udany pościg za sprawcami
pobicia młodego mieszkańca Knurowa. Trzech podejrzanych gliwiczan
– prawdopodobnie kibiców jednego
z tamtejszych klubów piłkarskich
– przewieziono do Komisariatu
Policji.

Zaproszenie

Gliwice

/bw/

Plaża w Garażu W niebo patrz!
Do lata pozostało jeszcze trochę
czasu. Jako, że pogoda już nas rozpieszcza organizatorzy plażowego
party poszli za ciosem. 28 kwietnia,
o godz. 20.00 w gliwickim Pubie
Garaż przy ul. Pszczyńskiej 29 odbędzie się impreza dla spragnionych
lata. Wszystko w otoczeniu palm,
leżaków i na prawdziwym piasku.
O północy zaplanowano kąpiel w
pobliskiej myjni SMART. Wstęp 5
zł – osoby w przebraniach wchodzą
za darmo. Gorąco polecamy!

W ten weekend niebo nad gliwickim lotniskiem opanują latające
skrzydła, szybowce, modele z napędem gumowym i „silnikówki”.
Wszystko za sprawą Mistrzostw
Polski Modeli Latających Małych
Form. Udział w imprezie zapowiedziało 60 zawodników z całego kraju. Loty odbywać się będą w piątek
od godz. 17.00 i w sobotę od 10 do
15. Organizatorzy gwarantują niezłe
podniebne widowisko.

/pg/

/pg/

Nie zapomnij
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Wernisaż
w Gamie

Towarzystwo Miłośników
Knurowa zaprasza do klubu
Gama na wernisaż prac
plastycznych – w środę, 29
kwietnia.

– Podczas wernisażu słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
oprócz prezentacji swoich prac,
podzielą się z pozostałymi uczestnikami swoją wiedzą i umiejętnościami
– zapowiada prezes TMK Eugeniusz
Jurczyga.
Jak podkreślają organizatorzy,
przybyli goście będą mieć sposobność sprawdzenia swoich możliwości
twórczych. Impreza ma związek z
powierzeniem towarzystwu przez
gminę realizacji zadania pod nazwą
„Promocja artystyczna działalności
hobbystycznej”.
Początek wer nisażu o godz.
16.00.

FOTO: Mirella Napolska

Wicewojewoda Knurów
Paderewski
odwiedził
zaprasza...
szpital



Dźwięki nocy
i Gorczycki
Impreza rozpocznie się o godz.
16.45. Zanim do śpiewu przystąpią
chórzyści, publiczność obejrzy film
pt. „Dźwięki nocy”, przybliżający
postać ks. Gorczyckiego.
Po filmie wystąpią chóry: chudowski Bel Canto, Cecylia z Paniówek, przyszowicki Słowik i Męski
Zespół Wokalny Calvi Cantores.
Honory gospodarza czynić będzie
gierałtowicki Skowronek, współorganizator koncertu wraz z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Gierałtowice.
Imprezę poprowadzi Gabriela
Więcko.
„XVII Spotkania...” wpiszą się
w obchody 95. rocznicy powstania i
działalności chóru Skowronek.
/bw/

Zakwitną
kasztany...

Knurów. TMK zaprasza

Knurów

/bw/

W niedzielę, 26 kwietnia,
w gierałtowickim kościele
pod wezwaniem Matki
Boskiej Szkaplerznej
odbędą się XVII Spotkania
z Pieśnią Sakralną im.
Grzegorza Gerwazego
Gorczyckiego

Knurów

/bw/

W ubiegły czwartek knurowski
szpital wizytował wicewojewoda
Adam Matusiewicz. Gość zapoznał
się z problemami nieruchomości
Skarbu Państwa, którymi zarządza
powiat, i zwiedził placówkę. Znalazł
też chwilę na rozmowę z pacjentami.

Gierałtowice.
Zaproszenie na koncert

...na Dni Otwarte szkoły. Dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół
im. I. Jana Paderewskiego zachęcają
do wstąpienia do placówki we wtorek, 28 kwietnia (w godz. 8-17.30)
i w czwartek, 7 maja (11.30-17.30).
Otwartym Dniom przyświeca hasło
„Pozytywnie w głowach”.

/bw/

...a to znak, że wybije ostatni
dzwonek dla maturzystów. Abiturienci knurowskiego Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego spotkają się
na uroczystości rozdania świadectw
w piątek, 24 kwietnia, w kinie. Początek pożegnalnego – formalnie
– spotkania zaplanowano na godz.
13.
/bw/

www.wedkarze.info

Knurów

Włam
do kiosku
17 kwietnia, około godz. 22.00,
włamywacz przeciął kłódki zabezpieczające i wyłamał drzwi prowadzące do pomieszczenia kiosku
Ruchu. Łupem złodzieja padły papierosy, kosmetyki i ... rajstopy damskie
– artykuły były łącznie warte około
300 zł.
Justyna Walo

Knurów

Toyota
straciła lakier

16 kwietnia około godz. 22.00
nieustalony do tej pory sprawca
uszkodził lakier Toyoty stojącej przy
ul. Wita Stwosza. Szkoda została
wyceniona na 1200 złotych.
Justyna Walo

Pilchowice

Kradzież
w biurze
Ten, kto 16 kwietnia około godz.
22.00 włamał się do pomieszczenia
biurowego jednej z pilchowickich
firm zapewne wiedział, gdzie i czego
szukać. Złodziej po wyłamaniu okna
garażowego ruszył wprost do biura
firmy. Udało mu się skraść sporą
sumę pieniędzy. Trwa dokładne
ustalanie jak wysokiej.
Justyna Walo

Knurów

Złodzieja zanęciła
torebka...
... damska zostawiona w samochodzie. 16 kwietnia około godz.
8.10 nieznany sprawca właśnie po
to, by zdobyć torebkę włamał się do
Skody Fabia zaparkowanej przy ulicy
Armii Krajowej. Łupem złodzieja
stały się dokumenty osobiste, telefon
komórkowy i pieniądze. Do strat
należy także doliczyć wybitą szybę
w tylnych drzwiach samochodu – w
sumie tego jednego poranka właściciel auta poniósł stratę wartości 1200
złotych.
Justyna Walo

Wraz z nastaniem wiosny w wielu
amatorach wędkarstwa rodzi się
ospały po zimie zapał do łowienia.
Jeśli wyszło się nieco z wprawy i
chce odświeżyć wiadomości – ta
strona jest idealna. Kalendarz brań,
wymiary ochronne, regulamin PZW,
bieżący wykaz gatunków, których
łowienie jest w danym okresie zakazane, oraz informacje o rekordach
Polski to tylko część zalet tego serwisu. Dodatkowo wędkarze dzielą
się tu ze sobą wypracowanymi
nieraz latami metodami sporządzania przynęt, a także refleksjami
na temat łowienia w innych krajach,
czy filmami z połowów, np. szczupaka. Serwis pogodowy dopełnia
dzieła. Strona przeznaczona jest
dla początkujących i tych już nieco
bardziej zaawansowanych.

Justyna Walo

Przyszowice

Podwójny laureat
Szymon Musioł, gimnazjalista z
Przyszowic został podwójnym laureatem Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych z biologii i chemii.
Trzecioklasista podjął się dość trudnego zadania – testy konkursowe
rozwiązywał dzień po dniu. Opłaciło
się – dzięki konkursowi Szymon nie
musi pisać części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Gimnazjalistę solidnie przygotowały nauczycielki z Gimnazjum nr
3 – Eryka Dymarz i Alina Rajca.
/pg/
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Pół dachu
poszło z dymem
W czwartkowy wieczór palił się dom
przy ul. Kwitka. Ogień strawił pół dachu

Bezpieczeństwu w budynku zagraża nie tyle stan techniczny
urządzeń, co stan... umysłowy niektórych ludzi...

Szczygłowice. Kontrola budynku przy ul. Staszica

Straż pożarna została powiadomiona o godzinie 21.25. Przy ul.
Kwitka w Knurowie palił się dach
domku jednorodzinnego.
– Musieliśmy rozebrać dach.
Nasze działania utrudniał ostry,
żrący dym powstały w wyniku palenia się papy, także tej zalegającej
na strychu. Sam strych trudno było
przewietrzyć – powiedział Przeglądowi Wojciech Gąsior, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie.
Nie obyło się jednak bez ofiar.
Podtruciu przez dym i gazy uległ
36-letni właściciel domu. Poszkodowany, po udzieleniu mu pierwszej
pomocy przez strażaków, został odwieziony karetką do szpitala. – Próbował sam ugasić ogień – przekazał
dowódca jednostki.
Sposób prowadzenia akcji wzbudził mieszane uczucia u niektórych
z obserwujących zdarzenie. Jedna z

Czytelniczek napisała później do redakcji: - Stałam wśród grupki ludzi i
patrzyłam jak nic nie jest sprawnie
organizowane. Opinie gapiów nie
były odosobnione od mojej. Dobrze
że tym razem nie doszło do tragedii
jak to miało miejsce w Kamieniu
Pomorskim.
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie,
Wojciech Gąsior, odrzuca zarzuty.
Tłumaczy, że w początkowej fazie
pożaru uderza się szybko, ale gdy
pojawiają się ważniejsze rzeczy, jak
ratowanie ludzkiego życia, to trzeba
się zająć właśnie tym. - W czasie
akcji strażacy muszą szybko podjąć
bardzo ważne i trudne decyzje, które
dla postronnych wydawać się mogą
niejednokrotnie niezrozumiałe, a
jednak mają w pełni uzasadniony
sens – wyjaśnia Wojciech Gąsior.
Tekst: Monika Pięciak
Foto: Tomasz „hipi” Wojtaszek

Inspektor nie ma zastrzeżeń technicznych,
a jednak bezpieczeństwu zagrażają wandale
Po tragedii w Kamieniu Pomorskim zarządzono kontrole we wszystkich
budynkach socjalnych. W ubiegły piątek Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego skontrolował stan techniczny bloku przy ul. Staszica 1
Tragiczny bilans pożaru bloku z mieszkaniami socjalnymi w
Kamieniu Pomorskim dowodzi, że
Polak zawsze mądry po szkodzie.
Wicepremier Grzegorz Schetyna
zapowiedział kompleksową kontrolę
podobnych budynków w całym kraju. I stało się. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego wziął pod
lupę blok przy ul. Staszica 1 w Szczygłowicach.
– Powiedział, że to jeden z najlepszych budynków, jakie do tej pory
skontrolowano. W dokumentacji
pokontrolnej nie ma żadnych zastrzeżeń, co do stanu technicznego obiektu
– mówi Benedykt Hanak, inspektor
z Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji.
Blok przy Staszica odbiega od
innych tego typu obiektów, prze-

kwalifikowanych z dawnych hoteli
robotniczych, nierzadko o najniższym standardzie bezpieczeństwa.
Plastikowe okna, winda, estetyczna
elewacja...
Mieszkańcy powinni czuć się
bezpiecznie, ale czy na pewno? MieStraż pożarna uwalniała z zablokowanej windy kobietę. Pani była
kompletnie pijana. Zamiast pomocy
wzywała kogoś, bo... potrzebowała
zapałek, żeby odpalić papierosa.

czysław Koblec, dyrektor MZGLiA
zwraca uwagę na nagminne dewastacje budynku.
– Ostatnio w piwnicy był pożar,
bo ktoś wypalał miedź z przewodów
elektrycznych, skradzionych z tego
budynku. Policja umorzyła śledztwo.
Mówi się o interwencjach straży

pożarnej, która uwalniała z zablokowanej windy kobietę. Nikt nie wspomina, że była ona kompletnie pijana
i zamiast pomocy wzywała kogoś, bo
potrzebowała zapałek, żeby odpalić
papierosa.
Wielokrotnie na naszych łamach
opisywaliśmy coraz to odważniejsze
poczynania wandali: od pożarów w
piwnicach, rodzinnych awantur, zbitych szyb, po zdewastowaną windę
czy zalany parter.
Zdaniem inspektora Hanaka,
ostatnio nieco się poprawiło. Kamery
zamontowane w holu budynku odstraszają młodzież, która wcześniej
czyniła sobie z niego miejsce schadzek. Niestety, temperament daje o
sobie znać na klatkach schodowych,
gdzie oko kamer nie sięga.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama

reklama
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Obywatelski komitet
sprzeciwia się i zbiera podpisy
Prawie 1300 osób podpisało się w sobotę pod społeczną listą poparcia Komitetu
Obywatelskiego „Ratujmy Knurowski Szpital”. Inicjatorzy akcji protestują przeciw
sposobowi przekształceń prywatyzacyjnych szpitala
w spółkę, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe
Prywatyzacja tak, ale nie tak

Co się stanie?

W sobotnie przedpołudnie stanowiska protestujących otaczał wianuszek ludzi.
- Jak sprzedadzą nasz szpital to
gdzie będziemy się leczyć?- mówili
jedni.
Inni zastanawiali się, czy na
sprzeciw nie jest za późno: - Czy to
coś nam jeszcze da?...
Kontrowersyjny temat stał się
okazją do dzielenia się swoimi do-

(środowego przedpołudnia) inicjatorzy protestu nie kontaktowali się
z samorządem powiatowym, toteż
nie chce oceniać przedsięwzięcia
bazując wyłącznie na medialnych
doniesieniach.
Tekst & Foto: Justyna Walo

Knurów

Dziura po kolana
Nader okazała wyrwa pojawiła się w jezdni na skrzyżowaniu ulic Lotników i Marynarzy. Miejscowi kierowcy objeżdżają ją szerokim łukiem.
Niezorientowani mogą drogo zapłacić za nieuwagę. Wyrwa jest naprawdę
głęboka i wjazd do niej grozi uszkodzeniem samochodu. Polecamy to
miejsce jak najszybszej uwadze drogowców...
/bw/

Stoisko protestujących należało w sobotę do
najbardziej obleganych na targowisku
Rozpoczęte przez Starostwo Powiatowe przekształcenie szpitala w spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością budzi spore emocje - zarówno osób zaangażowanych w proces prywatyzacyjny, jak też mieszkańców Knurowa i okolicznych
miejscowości. Sprawę opisywaliśmy wielokrotnie. Informowaliśmy o kolejnych
decyzjach podejmowanych na forach rad – Powiatu Gliwickiego i Miasta Knurów.
Przedstawialiśmy intencje inicjatorów i związane z planami liczne obawy. Publikowaliśmy opinie zwolenników i przeciwników prywatyzacji.
Dla przypomnienia meritum sporu na naszej stronie internetowej www.przegladlokalny.eu zamieściliśmy artykuł pt. „Szpital w Knurowie – spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”, który ukazał się w papierowym wydaniu Przeglądu 21
stycznia 2009 r.

świadczeniami związanymi ze służbą zdrowia.
– Jestem diabetykiem i chodzę
do przychodni na Kazimierza Wielkiego. Ostatnio dowiedziałam się,
że zabierają nam panią doktor. Aż
mi się serce kraje jak o tym pomyślę.
Bo gdzie mam chodzić, jeśli nie tu,
bliziutko domu – zastanawiała się
Stanisława Szydło.
– Sama pracuję w służbie zdrowia. Chciałam zrobić w Knurowie
gabinet, ale nie dostałam pozwolenia. Jestem naturoterapeutą – nie
kryła rozczarowania inna pani.

Foto: Bogusław Wilk

Podpisy zbierano na targowisku
miejskim.
- To nie jest tak, że my protestujemy przeciwko samej prywatyzacji.
My po prostu chcemy prywatyzacji
z odkrytą twarzą, na jasnych, czytelnych zasadach. Jeżeli knurowski
szpital ma być sprywatyzowany, to
tak, by 51 proc. udziałów zachował
Powiat Gliwicki - to zapewni ochronę
praw pacjentów i pracowników. Nie
może być tak, że 80 proc. szpitala
będzie należała do kilku ludzi – głośno przekonywał Marek Sanecznik,
jeden z inicjatorów protestu.
– To właśnie grupa wpływowych
osób z pakietem większościowym decydowałaby o sposobie zarządzania
szpitalem, zamykaniu nierentownych
oddziałów i zasadach świadczenia
usług medycznych – wyłuszczają
swoje przypuszczenia sygnatariusze protestu. Nie przekonują ich
zapewnienia starostwa, że zapisy w
umowie spółki zabezpieczają interes
samorządu powiatowego.
Wskazywany jest przezeń argument, że szpital jako spółka na koniec
roku będzie musiał przedstawiać
dochody, które jednak – zdaniem
przedstawicieli Komitetu – nie byłyby przeznaczane na doposażenie
szpitala, lecz trafiałyby do udziałowców.

udziału w spółce? Może mieszkańcy
też chcieliby zainwestować w swój
szpital? Najlepszym rozwiązaniem
byłoby referendum – mówi.
Gliwickie Starostwo Powiatowe
wstrzymuje się z komentarzem na
temat obywatelskiej akcji Komitetu.
Tłumaczy, że oficjalnie do tej pory

nekrolog

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Komitet zapowiada walkę

Marek Sanecznik mówi, ze to
dopiero początek walki o szpital.
Podpisy poparcia będą zbierane do
30 kwietnia. Co potem? - Chcemy
zablokować uchwałę zezwalającą na
prywatyzację. Będziemy walczyć tak
długo, jak będzie trzeba – zapowiada. Liczy, że 1300 głosów poparcia,
które trafiły na listę w sobotę, będzie
istotnym argumentem.
– Udowodnimy powiatowi, że nie
ma racji, a knurowianie nie popierają prywatyzacji. Dlaczego tylko
jedno środowisko ma mieć prawo do

Pana JERZEGO KACPRZAKA
byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie
reklama

Zawiercie. Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Zadowoleni przeszkoleni
Po raz kolejny 20 przedstawicieli
z dziesięciu knurowskich organizacji
pozarządowych uczestniczyło w
szkoleniu wyjazdowym „Pozyskiwanie funduszy” w ramach projektu
„Przez współpracę do sukcesu”,
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Dwudniowe
szkolenie, zorganizowane przez
Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa i Polski Czerwony Krzyż
odbyło się w zawierciańskim hotelu
„Villa Verde”.
Tym razem trenerzy przedstawili
niuanse prawidłowego zaplanowania, tworzenia i programowania projektów dofinansowanych przez EFS.
Ogrom materiałów szkolenio-



wych spowodował, że uczestnicy
szkolenia t ylko w minimalnym
stopniu mogli cieszyć się hotelo-

wymi atrakcjami i urokami jego
otoczenia.
/-/
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Knurów
Katastrofalny stan dachów budynków przejętych przez MZGLiA

Pod sufitem nieba
Widok zbutwiałych murłat i przegnitych krokwi zmroził
krew w żyłach robotników i administratora budynku przy
ul. Zwycięstwa 32. Mieszkańcy odczuli dyskomfort, kiedy
zamiast sufitu ujrzeli nad głowami niebo...

z dachu na ściany budynku nagle przestały
spełniać swoje funkcje...
Opłakany stan więźby dachowej to efekt
zaniedbań, do jakich przez lata dopuszczali się
byli administratorzy budynków. – Przejęliśmy
te zasoby w bardzo złym stanie. To nie są pieniądze wyrzucane w błoto. Przed nami jeszcze
dużo dachów do remontu, chociażby te w 23
budynkach, które ostatnio przejęliśmy od Kombinatu Koksochemicznego – mówi Mieczysław
Kobylec, dyrektor MZGLiA.
Przy ul. Zwycięstwa, gdzie stan więźby
był katastrofalny, prace dekarskie trwały do
późnych godzin nocnych. Zbutwiałe krokwie
wymieniono na nowe, a całość zabezpieczono
folią, aby uchronić przed ewentualnym deszczem.
Stefan Baron z Microbudu zauważa, że
stan techniczny budynków na bieżąco remontowanych i od dawna administrowanych przez
MZGLiA jest lepszy od tych przejętych od Ergu
i Koksowni. Dla takich lokatorów, jak pan Bronisław Cena, któremu po naszej interwencji [PL
nr 5/2008] wyremontowano dach jest ważne,
aby mieszkało się... o niebo lepiej.
Paweł Gradek

Knurów. Kopia rzeźby Pięknej Madonny w Izbie Tradycji
KWK „Knurów”

FOTO: Paweł Gradek

Po zimie wiadomo już, komu lało się na
głowę, a kto miał święty spokój. Tych pierwszych – głównie mieszkańców budynków,
które MZGLiA przejął od Kombinatu Koksochemicznego i Zakładów Tworzyw Sztucznych
„Krywałd-Erg” – jest zdecydowanie więcej.
Zatem widok dekarzy nikogo nie powinien
dziwić, wręcz przeciwnie – cieszyć.
O szczęściu w nieszczęściu mogą mówić
mieszkańcy budynku przy ul. Zwycięstwa 32,
którzy w końcu doczekali się remontu dachu.
– Jego stan był zatrważający, do tego stopnia,
że musieliśmy tym ludziom otworzyć dach i
przez jakiś czas patrzyli z mieszkań w niebo.
Trudno było stwierdzić gołym okiem, jaki jest
stan krokwi. Dopiero po zdjęciu dachówki robotnicy zobaczyli zbutwiałe murłaty i przegnite
konstrukcje – opowiada Stefan Baron, właściciel firmy Microbud s.c. z Knurowa.
Stan dachu budynku przy ul. Zwycięstwa,
to dla lokatorów już nie tylko problem, czy leje
się na głowę, czy nie. Tu rozbija się o kwestię
ich bezpieczeństwa, a nawet życia. Strach pomyśleć, co by było, gdyby zbutwiałe murłaty
– odpowiedzialne za przenoszenie obciążenia

Zbutwiałe krokwie

Bronisław Cena od roku mieszka pod wyremontowanym dachem dzięki
interwencji Przeglądu Lokalnego

Gliwicki ośrodek ruchu drogowego zostanie zamknięty

Po wielu latach, staraniem kustosza Izby Tradycji
– Bogusława Szyguły kopia rzeźby Pięknej Madonny
przyjeżdża do Knurowa. Przez 1,5 miesiąca będzie ją można
podziwiać w miejscu, z którego historia uczyniła sobie azyl

Po prawko pojeździmy
do Rybnika

Tak oczekiwanego gościa w Knurowie dawno nie było. W Izbie Tradycji przygotowano już specjalne miejsce, w którym w otoczeniu kwiatów, figury św. Barbary z cechowni KWK „Knurów”
i sztandaru ze św. Barbarą stanie kopia rzeźby Pięknej Madonny z Knurowa. Przyjazd zbiegł się
nieoczekiwanie z dniem wspomnienia św. Wojciecha.
Kustosz Izby Tradycji nie kryje zadowolenia: - Uroczystość powitania Madonny będzie skromna i w dość
kameralnej atmosferze. Przyjedzie Janusz Ćwiertnia,
mincerz z Opola, autor monety z Piękną Madonną,
a także inni goście. Przez 1,5 miesiąca będzie można
rzeźbę podziwiać w Izbie. Dodatkowo, kto jeszcze się
nie zaopatrzył, może zakupić okolicznościowe monety
– zaprasza Szyguła.
Kustosz oczekuje na knurowian do południa lub
po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin.
– Jak zobaczą rzeźbę, to z pewnością docenią jej piękno
– dodaje. – Chcę zaprosić wycieczki szkolne, a także
dzieci komunijne.
14 czerwca Piękna Madonna zostanie docelowo
przeniesiona do kościoła pw. św. Antoniego w Krywałdzie i poświęcona przez arcybiskupa Damiana
Zimonia.
Z dotacji, którą przyznano Izbie Tradycji na realizację projektu „Knurowskie sacrum, zabytki, muzea”
kustosz planuje sfinansować wydanie publikacji
o Pięknej Madonnie.

Ci, którzy szykowali się na egzamin w
Gliwicach, muszą zmienić plany. Jak dowiedzieliśmy się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Katowicach, gliwicki oddział jest
likwidowany z przyczyn ekonomicznych.
– Od dziesięciu lat istnienia WORD miejsca,
w których egzaminujemy, zamieniamy na własne ośrodki, które mają zdecydowanie wyższe
standardy – mówi Janusz Kuwak, zastępca
dyrektora WORD w Katowicach. – Ośrodek w
Gliwicach jest stary, w bardzo
złej kondycji, a pomieszczenia
nie są nasze – wynajmujemy je
od Ligi Obrony Kraju. Dalsze
wynajmowanie jest nieekonomiczne. Nowy ośrodek w Rybniku
będzie piękny i nowoczesny – bez porównania z
tym w Gliwicach.
Zastanawiające jest, dlaczego obiekt powstał
nie w Gliwicach, a w Rybniku, zwłaszcza, że
niedaleko od Rybnika – w Jastrzębiu-Zdroju
– istnieje już jeden ośrodek WORD-u. Teoretycznie bardziej sensowne byłoby, aby ten
nowy powstał w Gliwicach. – Na przełomie
poprzedniej i obecnej dekady wykonywaliśmy
ruchy w kierunku pozyskania w Gliwicach
miejsc na ośrodek - tłumaczy dyrektor Kuwak.
– Jednak ówczesne władze miasta nie były tym
zainteresowane.

Madonna w dom,
Bóg w dom

/pg/
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Już w drugiej połowie lipca kandydaci na kierowców nie będą
mogli zdawać egzaminów na prawo jazdy w Gliwicach
– tamtejszy Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Katowicach zostanie zlikwidowany.
Zamiast niego pojawi się nowy oddział – tyle że w Rybniku
Wsparcia udzieliły za to władze Rybnika
i dzięki temu to właśnie tam powstał nowy oddział
terenowy, który ruszy 20 lipca. Trzy dni wcześniej,
17 lipca, przestanie działać gliwicki oddział. Jego
pracowników czeka przeprowadzka – prawie
wszyscy będą zatrudnieni w rybnickim WORD;
wyjątkiem jest jedna osoba, która na nowe miejsce
pracy wybrała oddział w Bytomiu.
Można mieć obawy, czy szkoleniowe samochody z „L” nie sparaliżują ruchu na drogach
Rybnika – miasto jest przecież
mniejsze niż Gliwice. Dyrekcja
WORD tych obaw nie podziela.
Przy zdawaniu egzaminów na
prawo jazdy nie ma rejonizacji,
więc najprawdopodobniej pretendenci do miana kierowców podzielą się na tych,
którzy wybiorą WORD bytomski albo rybnicki.
Dzięki temu potencjalny tłok powinien się rozładować, a oczekiwanie na egzamin – w tej chwili
dwumiesięczne – nie ma być dłuższe niż dotąd.
Mieszkańcy Knurowa najbliżej mają do rybnickiego WORD. Zapewne wielu wolałoby zdawać
egzaminy w Gliwicach, bo i dojazd autobusowy
łatwiejszy, i ulice już trochę poznane na kursach
jazdy. Pozostaje nadzieja, że wszystko okaże się
kwestią przyzwyczajenia i wkrótce jazda po prawo
jazdy do Rybnika nie będzie dla nikogo powodem
do narzekań.
MiNa
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Absolutorium z laurami
Prezydent Adam Rams
uzyskał absolutorium
z wykonania ubiegłorocznego
budżetu miasta.
Rada zdecydowała:
w tym roku „Laury Knurowa”
otrzyma czterech knurowian
i dwie instytucje
„Laur Knurowa” 2009 otrzymają:
Stanisław Bogumił. Członek PCK oraz honorowy dawca krwi od
lat 60. XX wieku. „Oddał” już 42 litry krwi. W 1990 roku założył
Klub Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana przy
PCK w Knurowie. Kierował klubem od jego powstania, obecnie – od miesiąca - jest jego prezesem honorowym. Inicjator i
wykonawca wielu imprez krwiodawców – rajdów, pielgrzymek oraz współorganizator akcji charytatywnych, zbiórek i festynów
czerwonokrzyskich. Obecnie jest przedstawicielem Knurowa
w Okręgowej Radzie Reprezentantów PCK w Katowicach. Za
swoje osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi I, II i III stopnia, Odznaki Honorowe PCK
II, III i IV stopnia oraz najwyższe wyróżnienie PCK ,,Kryształowe
Serce”. Jego dzieło zostało docenione również Złotym Krzyżem
Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Krzysztof Gołuch. Zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej w Ośrodku Matki Boskiej Uzdrowienie Chorych w Knurowie. Obcując na co dzień z ludźmi niepełnosprawnymi, problemami i barierami, którym podlegają, uwiecznia ich życie, radości
i smutki za pomocą aparatu fotograficznego. Jest stypendystą
Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
i ochroną dóbr kultury Województwa Śląskiego na realizację
projektu ,,Kontynuacja autorskiego projektu fotograficznego
– przełamując stereotypy - realizowanego na terenie aglomeracji
śląskiej i Polski”. Jego prace wielokrotnie były nagradzane i doceniane w konkursach krajowych i międzynarodowych. Zdobył m.in.
I nagrodę w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską
,,Breaking Stereotypes”, II nagrodę w konkursie organizowanym przez Światową Organizację Zdrowia ,, Images of Health and Disability 2005”.
Bogdan Litwin. Prezes Zarządu Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie (od 26 lat). Przyczynił
się do rozwoju LWSM, poprawy warunków mieszkaniowych i
powiększania jej zasobów. Sprawnie przeprowadził termomodernizację budynków spółdzielczych wraz z usunięciem azbestu.
Jest inicjatorem wielu ciekawych przedsięwzięć kulturalnych i
sportowych w mieście. Od trzech kadencji angażuje się również
w rozwój samorządności i pełni funkcję radnego powiatu gliwickiego. Za całokształt swojej pracy zawodowej jak i społecznej
odznaczony został wieloma medalami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2008 r. omówił prezydent Rams; wystąpienia słuchają
(od lewej) wiceprezydent Piotr Surówka, radni Jan Tomecki i Tomasz Rzepa, wiceprzewodniczący RM
Joachim Machulik i przewodniczący Kazimierz Kachel
Sesja odbyła się w minioną w Knurowie [poniżej „wizytówki” Gospodarki Wodnej w Katowicach.
środę w ratuszu. Pod głosowanie nagrodzonych – dop. red.].
Pieniądze zostaną przeznaczone
Przypomnijmy, że „Laur Knu- na termomodernizację budynków
trafiło blisko 30 uchwał. Wśród nich
najważniejsza, dotycząca udzielenia rowa” to najważniejsze miejskie przedszkolnej „Dwunastki” i „Trójprezydentowi miasta absolutorium wyróżnienie. Zostało ustanowione ki”. Radni zaaprobowali zmiany (71
za wykonanie ubiegłorocznego bu- w połowie lat 90. Jest przyznawane poprawek) w Statucie KZK GOP.
dżetu. Omówione przez prezydenta za wybitne osiągnięcia rozsławiają- Zaakceptowali propozycje MOSiRRamsa sprawozdanie z realizacji ce miasto.
u związane z modernizacją systemu
Zwyczajowo przyznaje się je elektrycznego w szczygłowickiej
planu finansowego miasta za 2008
r. zostało przyjęte pozytywnie. raz do roku – publiczne wręczenie hali sportowej. Inwestycja warta
Podobnego zdania była Komisja Re- laurów odbywa się podczas uroczy- 21 tys. zł ma zwrócić się w ciągu
wizyjna Rady Miasta i Regionalna stej sesji Rady Miasta w trakcie Dni niespełna roku.
Izba Obrachunkowa w Katowicach. Knurowa. Wśród laureatów są znane
7 czerwca zostaną przeprowaOcena ta znalazła odzwierciedlenie i cenione postacie, których dzia- dzone wybory do Parlamentu Euw głosowaniu: jednogłośnie za łalność wykracza znacznie ponad ropejskiego. W Knurowie przewiwymiar lokalny [wszyscy laureaci dziano 21 obwodów do głosowania.
udzieleniem absolutorium.
w ramce].
21 obwód, zostanie utworzony – za
Laury przyznane
zgodą rady – w budynku głównym
W sześciu tajnych głosowaniach Euroobwody i budżetowe
knurowskiego szpitala.
radni decydowali o przyznaniu korekty
Decyzją radnych miasto dategorocznych „Laurów Knurowa”.
Spora część z pozostałych 20 rowało szpitalowi sprzęt (m.in.
Podczas czerwcowych dni miasta uchwał wynikała z potrzeby tech- laparoskop i aparat USG) wartości
zostaną nimi uhonorowani: indywi- nicznych korekt w zapisach budżeto- – w momencie zakupu – prawie pół
dualnie Stanisław Bogumił, Krzysz- wych dokumentów. Zdecydowanie miliona złotych. Zakupione w latach
tof Gołuch, Bogdan Litwin i Piotr praktyczny wymiar miała zgoda 90. urządzenia służyły pacjentom
Stachurski oraz – w kategorii in- – mocą uchwały – na zaciągnięcie knurowskiej placówki za zgodą
stytucji - Ochotnicza Straż Pożarna 1,3 mln zł pożyczki z Wojewódzkie- samorządu.
/bw/
Knurów i Zespół Opieki Zdrowotnej go Funduszu Ochrony Środowiska i

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie. Usługi medyczne świadczy nie tylko mieszkańcom Knurowa, ale również okolicznych
miast i gmin. W skład ZOZ wchodzi Szpital Miejski w Knurowie
oraz 11 przychodni i poradni specjalistycznych. Swoje usługi
Szpital Miejski w Knurowie oferuje już od prawie 100 lat. Obecnie
z usług ZOZ w Knurowie korzysta ponad 31 tys. pacjentów, którzy mogą liczyć na fachową opiekę medyczną ze strony lekarzy i
pielęgniarek. ZOZ jest nie tylko największą placówką medyczną
w Knurowie, ale również jednym z największych pracodawców w
mieście. Do osiągnięć i sukcesów należy zaliczyć uzyskanie certyfikatów ISO 9001:2000 oraz 14001:2004, PN-N 18001:2004,
odznaczenie tytułem „Szpital Przyjazny Dziecku”, przyjęcie do
Krajowej Sieci Promujących Zdrowie, uzyskanie wyróżnienia w
kategorii zarządzanie wodą, energią oraz odpadami przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
Źródło: UM Knurów
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Piotr Stachurski. Inżynier architekt
- absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, od 1995
roku posiada stopień naukowy doktora. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Politechniką Śląską jako nauczyciel
akademicki na Wydziale Architektury. Oprócz działalności naukowej poświęca się pracy z młodzieżą akademicką w popularyzacji
wiedzy na temat historii architektury. Jako wybitny architekt
współpracuje z władzami samorządowymi udzielając cennych
wskazówek przy poszukiwaniu rozwiązań urbanistycznych. Swoje nowatorskie projekty dotyczące terenów przykopalnianych
na przykładzie Knurowa prezentuje podczas licznych międzynarodowych konferencji i sympozjów. Współpracuje z uczelniami
wyższymi w Pradze, Charkowie, Brnie, Bratysławie i Florencji.
Oprócz działalności naukowej i popularyzatorskiej aktywny działacz, współtwórca NZS
oraz KO ,,Solidarność” Gliwice- Zabrze. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP oraz
Srebrnym Medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidarność”. Od dwóch lat stara się ocalić od wyburzenia pochodzącą z początku XX wieku zabudowę mieszkaniową przy
ul. Dworcowej w Knurowie. Pełnomocnik w negocjacjach pomiędzy Katowickim Oddziałem
GDDKiA, a Zarządem Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków, zainteresowanych
adaptacją obiektu na centrum kultury.
Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie. Obchodząca w tym roku
100-lecie działalności OPS Knurów od zarania była krzewicielem
polskości w okresie kształtowania się młodej państwowości
Państwa Polskiego w latach międzywojennych. Strażacy z OSP
ratują mienie i sprzęt oraz niosą pomoc w pożarach i innych zagrożeniach. W okresie powojennym, dzięki inicjatywie knurowskich strażaków doszło do wybudowania obiektu remizy oraz
wyposażenia w ciągle unowocześniany sprzęt przeciwpożarowy.
Obecnie OSP Knurów dzięki wysokiej ocenie zarówno w zakresie
wyszkolenia jak i wyposażenia, włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Wyróżniona Złotym Medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa oraz Złotą Odznaką Zasłużony w Rozwoju
Województwa Katowickiego.

Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Obradowała Rada Miasta

Głosowanie nad absolutorium: jednogłośnie „za”
Laureaci nagrody „Laur Knurowa”
1995: Chór Schola Cantorum
i GKS Concordia Knurów;
1996: Herman Hojka i Stowarzyszenie Pamięci
Tragedii Śląskiej 1945;
1997: S tefania Grzegorzyca
i Orkiestra Dęta KWK Knurów;
1998: Ośrodek Dla Niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Energotechnika Sp. z o.o.;
1999: Augustyn Paczuła i Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe - Oddział Miejski
Knurów;
2000: Eugeniusz Mehlich, Zespół Folklorystyczny im.
Czesława Jasicy Wrazidloki i Chór Kameralny Slavica
Musa;
2001: Marian Płaszczyk i PPHU Komart Sp. z o.o.;
2002: Konstanty Zakrzewski i Klub Honorowych Dawców
Krwi im. dra Floriana Ogana;
2003: Jerzy Dudek, UPOS System i Kompania
Węglowa SA KWK Knurów

2004: Jerzy Pogocki, Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego
i Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa;
2005: K rystian Cyprys, Czesław Nowak, Bogusław Szyguła,
knurowski oddział PCK;
2006: Kompania Węglowa SA KWK Szczygłowice oraz
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną;
2007: k s. Stefan Gruszka, Roman Buchta, Helena Soppa,
Karol Tunk, Edward Wosz, Orzesko-Knurowski Bank
Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie, Zakład Robót
Ziemnych, Rekultywacyjnych i Budowlanych Conterra
i Spółdzielnia Mieszkaniowa Knurowianka;
2008: k s. Jan Buchta, Rudolf Kasza, Urszula Krawczyk,
Franciszek Nosiadek, Tomasz Reginek, Konrad
Sobieraj, Miejska Szkoła Podstawowa nr 7,
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej Szczygłowice
i Zakład Cieplny w Knurowie.
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Fraszka na obciętą lipę
- Nie potrafię patrzeć na to, co
się dzieje obok mojego domu – pisze
do nas poruszona mieszkanka ul.
Stalmacha, przy której 7 kwietnia
przycięto do połowy kilka lip. – Zostały tylko szpetne kikuty. Nie były
to drzewa stare, ani spróchniałe,
gałęzie nikomu nie wchodziły do
mieszkania, nie rosły pod przewodami elektrycznymi. Nie wiem,
dlaczego zostały ścięte. Komu one
przeszkadzały? Przecież to są nasze
zielone płuca. W dzisiejszych czasach, kiedy tyle mówi się o ochronie
środowiska, tak bardzo jest mi żal
tych kilku drzew...
Leszek Dunaj, bierze w obronę
decyzję Wspólnoty Mieszkaniowej
Stalmacha 2. – Gałęzie pchały się
mieszkańcom do okien, owady wlatywały do mieszkań. Liście do grudnia
zalegały na chodniku. Inni narzekali, że przez te drzewa zasięgu w
telefonach nie mają. Gdyby zapytać
botanika, to odpowie, że te drzewa
odrosną, tak jak te, które przycinano naprzeciwko naszego bloku
– mówi Dunaj. – Kiedyś wycięli nam
gruszkę, która rosła przy bloku, to
musieliśmy zapłacić 1300 zł. Zostało
zrobione coś dobrego dla ludzi i od
razu takie problemy... – nie kryje
rozczarowania.
Dunaj zapewnia, że przycięcie
drzew odbyło się przy aprobacie

Foto: Paweł Gradek

– Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie! – zachęcała lipa
z fraszki Kochanowskiego. Za żadne skarby nie da się tego zrobić
przy ul. Stalmacha 2

prawie wszystkich mieszkańców.
– Tylko dwóch lokatorów było przeciw, w tym jeden niedowidzący, który
mnie zwyzywał, że takie piękne te lipy
były, a sam jak idzie ulicą, to patrzy,
żeby się nie potknąć.
Jego zdaniem przed laty drzewa
sadzono jak popadnie. Dzisiaj odbija
się to na przykład na stanie kanalizacji czy chodników. – Nawet jeśliby
chcieć pod nimi wypocząć to się nie
da, bo gdzie tu ławki?...

Lepiej nie przesadzać
z ogławianiem

Anna Lewandowska, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska UM Knurów zaznacza, że ogławianie drzew to jeden z najbardziej
szkodliwych rodzajów cięcia. Jeżeli
zostają z niego tylko pnie, drzewo ma
niedużą szansę na przeżycie. Wskazana jest więc spora roztropność, by

nie przesadzić z przycinką.
- Zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody za zniszczenie drzew lub
krzewów, między innymi wskutek nieprawidłowej pielęgnacji, wymierza
się administracyjne kary pieniężne.
Ich wysokość to trzykrotna opłata
jak za usunięcie drzewa – zaznacza
naczelnik. Przykładowo za zniszczenie lipy o obwodzie pnia 105 cm kara
wynosi aż 42 468 zł. Trzeba więc
zachować daleko idącą ostrożność,
by nieopatrznie nie narazić się na
dotkliwe sankcje. Warto przy tym
pamiętać, że za właściwą pielęgnację
zieleni odpowiedzialny jest posiadacz nieruchomości. Pomysłodawcy
przycinki przy Stalmacha są przekonani, że lipy zachowają się jak te
z sąsiedztwa: zazielenią się i będą
cieszyć oczy mieszkańców nie sprawiając zarazem dotychczasowych
kłopotów.
Paweł Gradek, bw

Drzewa i krzewy rosnące na terenie Knurowa stanowią integralny element krajobrazu, o nieocenionym znaczeniu dla
wszystkich jego mieszkańców. Zieleń w środowisku miejskim pełni wiele funkcji: pochłania dwutlenek węgla produkując czysty tlen, chroni przed zanieczyszczeniem, jest siedliskiem wielu gatunków ptaków, pełni walory estetyczne
pozytywnie wpływające na naszą psychikę. Aby zieleń mogła efektywnie pełnić powyższe role, konieczne jest zapewnienie jej właściwej pielęgnacji. Nieodpowiednia pielęgnacja zieleni powoduje duże szkody w środowisku i rodzi nowe
problemy związane z zaburzeniem w statyce drzewa, łamliwością gałęzi, próchnicą, podatnością na choroby.

Knurów
Ostatni dzwonek dla podatników wybije 30 kwietnia

Szybko wznosi się stos PIT-ów
Tylko w poniedziałek ponad 200 osób zjawiło się
w knurowskim Urzędzie Miasta przy ul. Ogana, by złożyć
PIT-y za ubiegły rok. Podatnicy zaoszczędzili czas
i pieniądze
Dzięki współpracy samorządu
z Drugim Urzędem Skarbowym do
30 kwietnia można składać zeznania
podatkowe na miejscu, w Knurowie,
bez potrzeby jeżdżenia do siedziby
skarbówki w Gliwicach. Taka możliwość to nie tylko oszczędność czasu.
Także pieniędzy, które trzeba by
wydać na dojazd bądź opłatę pocztową. Dodatkowym plusem jest to,
że w razie potrzeby przedstawiciele
fiskusa mogą rozwiać ewentualne
wątpliwości związane z wypełnie-

niem formularzy PIT. Knurowianie
mogą składać formularze rozliczeń
rocznych w godzinach 8-14. Z myślą
o nich magistrat wydzielił specjalne
stanowisko.
We wtorkowe popołudnie pomocą podatnikom służyła starszy
inspektor Małgorzata Pawlak. Nie
narzekała na brak zajęcia.
– Tylko w poniedziałek, czyli
w pierwszy dzień akcji, zjawiło się
ponad 200 osób – st. insp. Pawlak
wskazuje spory już stos druków.
Monika
Gajewska
z Knurowa
przekazała
rozliczenie
inspektor
Małgorzacie
Pawlak
we
wtorkowe
popołudnie
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– Podatnicy są zadowoleni, że mają
taką możliwość rozliczenia się bez
potrzeby wyjazdu do siedziby Urzędu
Skarbowego.
Sporą gr upę stanowią osoby
chcące przekazać 1 proc. podatku
wybranej przez siebie organizacji
pożytku publicznego. – Często są to
starsze osoby, rozliczane przez ZUS,
a mimo to decydujące się na taki gest
– mówi Małgorzata Pawlak.
Składający PIT-y mają pewność,
że wszystkie r ubryki są wypełnione. Oczekujący wgłębiania się
w podatkowe niuanse nie powinni
jednak liczyć na bardzo szczegółowe
interpretacje – nie ma czasu na matematyczne wyliczenia i rozstrzyganie
skomplikowanych sytuacji. Intencją
organizatorów akcji było ułatwienie
złożenia dokumentów i to zadanie
jest spełnianie (często z nawiązką).
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Wszelkie informacje dotyczące
składania zeznań podatkowych
można uzyskać w Drugim
Urzędzie Skarbowym osobiście
(ul. Młodego Hutnika 2)
lub telefonicznie pod numerem
032 33 999 00.
Można też konsultować się
z Krajową Informacją Podatkową
pod numerami 0 801 055 055
(z telefonu stacjonarnego)
i 022 330 03 30 (z komórki).

Knurów. Rozstrzygnięto konkurs ofert
na zadania publiczne
40 900 zł przeznaczono w tym roku na
sfinansowanie zadań publicznych w dziedzinie
polityki społecznej. Dotacje przyznano na 13
z 17 zgłoszonych do konkursu ofert. Najwięcej,
bo aż 19 tys. zł trafiło na konto Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną

Dotacje na dobry
użytek

Foto: Archiwum Cum Amicis

Knurów. Ostrożnie z przycinką drzew

Stowarzyszenie Cum Amicis zakupiło w ubiegłym roku
podręczniki dla dzieci Polonii na Wschodzie
Urszula Krawczyk, prezes Stowarzyszenia planuje rozdysponować
fundusze na trzy zadania. – Chcemy
sf inansować takie rehabilitacje
naszych podopiecznych, których nie
finansuje ani NFZ, ani PFRON, np.
hipoterapię. W ubiegłym roku w zajęciach uczestniczyło 12 dzieci. Prowadzimy teatr, który jest doskonałą
formą terapii. Część dotacji przeznaczymy na zorganizowanie wyjazdów
dzieci do teatru, a także organizację
przedstawień – wylicza prezes.
Pozostałe środki Stowarzyszenie
planuje spożytkować na prowadzenie
szkoleń i grup wsparcia dla rodzin
osób niepełnosprawnych. To także
szansa na – jak mówi Urszula Krawczyk – zakup fachowej literatury i
udział w szkoleniach zewnętrznych.
– To jest zawsze mało, mimo, że
kwota jest znaczna. Płacimy osobom,
które prowadzą zajęcia dla naszych
podopiecznych. Niestety z wolontariatem w naszym mieście jest ciężko.
Dotacja z pewnością przysłuży się
naszym działaniom.
Jednym z 13 szczęśliwców jest
Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie
Chorych, który otrzymał 3,5 tys. zł
na realizację projektu fotograficznego „Mój świat – pejzaż knurowski”.
To już czwarty projekt przygotowywany przez niepełnosprawnych fotografów. Premiera ostatniego – „Mój
świat a drugi człowiek” odbędzie
się prawdopodobnie podczas Dni
Knurowa. – Zależy nam na sfotografowaniu miejskiego pejzażu, jego
industrialnego charakteru... Kultura
jest wyznacznikiem naszej tożsamości, dlatego warto w nią inwestować
i pielęgnować. Otrzymaną kwotę
przeznaczymy na wizualną stronę
naszego projektu, czyli wydruk katalogów i zdjęć – mówi Krzysztof
Gołuch, dyrektor Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Jego podopieczni lada
dzień wyruszają z wolontariuszami

na miasto i zabiorą się do pracy.
„Elementarz – powrót do języka
przodków” – to kolejny dofinansowany projekt Stowarzyszenia
na Rzecz Integracji Dzieci Europy
„Cum Amicis”. – Z powodu kryzysu
nie udało nam się sfinansować przyjazdu do kraju dzieci ze Smoleńska,
dlatego tak, jak w roku ubiegłym, do
polskich szkół w Rosji, Białorusi i
Ukrainie wyślemy książki do nauki
języka polskiego – tłumaczy Lidia
Książek z Cum Amicis. – Zadbamy
o to, aby na pomocach naukowych
znalazło się logo stowarzyszenia i
herb Knurowa.
Stowarzyszenie Calvi Cantores wnioskowało o wyższą kwotę
– otrzymało 5 tys. zł. Całość pochłonie przygotowanie XV – jubileuszowych Dni Muzyki Chóralnej,
które w tym roku przybiorą formę
warsztatów. – Staramy się jeszcze
o dodatkowe środki, bo od budżetu zależy, czy uda nam się wydać
publikację poświęconą imprezie z
płytą DVD, zawierającą archiwalne
nagrania.Adam Bazylewicz z Calvi
Cantores nie ukrywa, że chciałby zaprosić na knurowską imprezę Zespół
Akademicki z Warszawy.
Wśród ofert, które otrzymały
dofinansowanie znaleźli się także:
Polski Związek Wędkarski – Koło
Regionalne nr 28 na organizowanie
szkółek wędkarskich dla dzieci i
młodzieży, knurowski oddział Polskiego Związku Kanarków i Ptaków
Egzotycznych, Towarzystwo Miłośników Knurowa na organizację wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i promocję działalności hobbystycznej, Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta KWK „Knurów” na
organizację III knurowskiej Wiosny
Muzycznej oraz Izba Tradycji przy
KWK „Knurów” na projekt „Knurowskie sacrum, zabytki, muzea”.
/pg/



rozmaitości
Knurów. Pokaz działalności artystycznej dzieci i młodzieży

Młodzi artyści pokazali
na co ich stać
Śpiewają, tańczą, grają, muzykują… Młodzi artyści
z Knurowa nie boją się żadnej formy sztuki. Ich talenty,
szlifowane w grupach działających przy Centrum Kultury,
można było podziwiać podczas specjalnego pokazu

Taniec i śpiew – Music Joy

Zespół Marzenie I

Knurowskie „Kino Scena Kultura” było miejscem
III Pokazu Dziecięcej i Młodzieżowej Działalności Artystycznej przy Centrum Kultury w Knurowie. Repertuar
grup występujących na scenie był przeróżny. Młodzi artyści, ze względu na bardzo dużą liczbę (wystąpiło aż 226
osób!) zaprezentowali się w dwóch grupach. Mimo tych
zabiegów kino i tak ledwie pomieściło wszystkich zainteresowanych pokazem. Publiczność zabawiali w bardzo
profesjonalny sposób clowni, czyli młodzi aktorzy teatru
„Paranoja”, również działającego przy CK.
W pierwszym bloku, wokalno-muzycznym, który
wystartował w południe, można było usłyszeć knurowskie „Wrazidloki”, „Tęczowe Nutki”, „Ad Libitum”,
„Music Joy”, „Happy Band”, Agatę Kozak i Anię Skwirut
z Hard Rock oraz popisy gitarowe młodych muzyków.
Później na scenie pojawili się tancerze. Wystąpili artyści
należący do grup „Marzenie I”, „Marzenie II”, „Marzenie
III”, „Magnesss”, „Majoretki”, „Extream”, „Hipnoteria”.
Także grupa break dance o ciekawej nazwie „Królewna
Śnieżka i 14 krasnoludków” (zespół składa się z czternastu chłopaków i jednej dziewczyny).
Godny podziwu efekt to rezultat pracy wielu instruktorów, wśród których największy udział mieli:
Joanna Kusy, Monika Brdak, Irena Bernacka, Michał
Szczuk, Agnieszka Serwatka, Agnieszka Witomska,
Radek Daszkiewicz i Jacek Żyła. Przez wiele miesięcy
szlifowali dziecięce i młodzieńcze talenty. Rezultat potrafili docenić wszyscy uczestnicy Pokazu. Szczególnie
wniebowzięci byli rodzice artystów.
– Niektórzy byli w autentycznym szoku – śmieje się
Joanna Kusy, pomysłodawca i organizatorka imprezy,
pracująca w knurowskim Centrum Kultury. - Ponadto nie
wszyscy zdawali sobie sprawę, że jest tak dużo zespołów
działających amatorsko w Knurowie. A ważne jest, żeby
ludzie wiedzieli, że w Knurowie wiele się dzieje.
Kto nie miał okazji zobaczyć, jak wiele potrafią młodzi knurowianie, niechaj rezerwuje czas na 16 maja. Tego
dnia przy ul. Dworcowej w Knurowie podczas imprezy
organizowanej prze MOPS, będzie można zobaczyć
występy znacznej części dziecięcych i młodzieżowych
zespołów działających przy Centrum Kultury.
Monika Pięciak
Foto: Mariusz Więcko

Informacja własna wydawcy

reklama

Tęczowe Nutki

Królowe niejednej dyskoteki – dziewczęta z Extream
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aktualności
Knurów. Podpalenie prawdopodobną przyczyną kolejnego pożaru

Młodnik, trzcinnik, trawa
– w sumie aż 8 hektarów
strawiły płomienie w zeszły
czwartek w Krywałdzie.
To największy od dawna pożar
w Knurowie. Kosztów
i strat jeszcze nie ustalono,
ale wiadomo, że będą wysokie

W Krywałdzie
palił się las
Sprawcy podpaleń grozi areszt albo grzywna. Nawet 10 lat pozbawienia wolności,
jeśli pożar zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób

O pożarze powiadomił służby ratownicze jeden z pracowników krywałdzkich Zakładów Tworzyw Sztucznych Katex
sp. z o.o., który zauważywszy za oknem dym, zadzwonił pod
numer 112. Szacował, że ogień płonie na przestrzeni około
40 arów. Zgłoszenie zostało przyjęte o godz. 13.35. Strażacy
z pierwszego wozu strażackiego, który przybył na miejsce
pożaru o godz. 13.46, natychmiast poprosili o pomoc.
– Kiedy o 13.54 dojechałem na miejsce, paliły się już 3
hektary powierzchni – relacjonuje st. kpt. Wojciech Gąsior,
dowódca JRG PSP w Knurowie. Trzeba było wezwać kolejne
ekipy strażaków. Do walki żywiołem włączyły się również
grupy OSP z Knurowa, Szczygłowic, Bojkowa, Chudowa,
Gierałtowic, Pilchowic, Stanicy i Wilczy, a także Zakładowe
Służby Ratownicze KWK „Knurów” i KWK „Szczygłowice”.
W sumie na miejsce pożaru przyjechało 15 wozów strażackich. Do akcji zaangażowano także dwa samoloty i jeden

Do późnego wieczora strażacy sprawdzali,
czy między drzewami nie tli się ogień

śmigłowiec. O 15.21 pożar był już pod kontrolą – udało się
go opanować na tyle, że przestał się rozprzestrzeniać, ale
akcja gaszenia i porządkowania terenu trwała jeszcze długo
– dokładnie do godz. 20.09.
Pożar pochłonął w sumie 8 hektarów powierzchni
– płonął młody las, trzcinnik i trawa. Jego przyczyną było
najprawdopodobniej podpalenie, Wybuchł w lesie, na terenie
młodnika rosnącego w pobliżu leśniczówki. – Wiatr tego
dnia był szczególnie niesprzyjający, wiał raz z zachodu, raz
ze wschodu, tak, że ogień rozprzestrzeniał się szybko w różne
strony – mówi st. kpt Gąsior. – Zużyto 130 metrów sześciennych wody, to olbrzymia ilość!
Wstępnie koszt akcji jest szacowany na co najmniej 15
tysięcy złotych. Nie sposób za to ocenić strat związanych ze
spustoszeniem części krywałdzkiego lasu.
M. Napolska; Foto: Bogusław Wilk

W walce z ogniem zużyto 130 ton wody

Krajobraz po pożodze

Knurów. Wystawa zdjęć maturzystki

Magdalena opowiada o sobie
W piątkowy wieczór w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria” odbył się fotograficzny wernisaż Magdaleny Więcko - maturzystki z Liceum Ogólnokształcącego
im. I.J. Paderewskiego w Knurowie. Artystka zaprezentowała zdjęcia, do których uczniowie klasy drugiej przygotowali swoje interpretacje. Magdalena będzie musiała już
niedługo zmierzyć się z egzaminem dojrzałości, a także
wybrać dalszą drogę życia, dlatego też młodsi koledzy i
koleżanki jej wystawie nadali tytuł „Odnaleźć siebie”.
Tematyka zaprezentowanych zdjęć jest zróżnicowana. Są fragmenty przyrody, ale też... maszyny, ludzie,
elementy architektury czy sztuki. Zdjęcia autorki posiadają przeróżną kolorystykę, a ich interpretacje dotyczą
trudnych wyborów, strachu przed nieznanym, ale także
nadziei na lepsze jutro.
Choć skromna i skryta, niewątpliwie artystka kocha
to co robi i poprzez zdjęcia wyraża siebie. Jej kolegom
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fotografie się spodobały. – Są bardzo ładne, różnorodne
w tematyce. Mamy tylko zastrzeżenie do dużej ilości obróbek – coraz trudniej dziś o zdjęcia w surowej postaci
– mówią Jakub Janias i Tomasz Wojtaszek z knurowskiego LO.
Swoją pasję do wykonywania zdjęć Magdalena traktuje
jako hobby. – Po maturze wybieram się na germanistykę
– mówi. Jej zamiłowanie do aparatu fotograficznego trwa
już od dłuższego czasu, natomiast na poważnie zajęła się
fotografią trzy lata temu. Najbardziej lubi robić reportaże.
Poszukiwanie obiektów wartych sfotografowania nieraz
mogło się już źle skończyć. – Miałam przygodę robiąc zdjęcie pani siedzącej w oknie w jednym z familoków. Chciano
mnie stamtąd przegonić. Na szczęście koledzy przyszli mi
z pomocą – wspomina Magdalena. Artystka należy do
klubu Format, a knurowska wystawa jest jej pierwszym
samodzielnym pokazem fotograficznym.
Monika Pięciak

Foto: Monika Pięciak

obrazem

O sobie można opowiadać na różny sposób. Jedni piszą wiersze,
inni śpiewają, jeszcze inni wyrażają się poprzez taniec czy teatr. Dla
maturzystki Magdaleny Więcko formą ekspresji okazała się fotografia

Koledzy autorki zdjęć chwalą jej talent i umiejętność
obrazowego opisu świata



rozmaitości
Knurów. To się wydaje...

Patroni
na pocztówkach

Izba Tradycji wydała w ramach projektu „Knurowskie
sacrum, zabytki, muzea” sześć pocztówek z wizerunkami
patronów ulic miasta. – Tą publikacją pragniemy przybliżyć
naszą historię, by młode pokolenie poznało i zapamiętało,
z jakiego pnia wyrasta – pisze w przedmowie
Bogusław Szyguła

Publikacja to sześć – stylizowanych na oprawione stare zdjęcia
– sylwetek knurowian, działających
w okresie plebiscytu, powstań i
odradzającego się na tych ziemiach
państwa polskiego. Na odwrocie
każdej z pocztówek znajdują się życiorysy patronów, a także ich zasługi
w rozwój Knurowa. Można się z nich
m.in. dowiedzieć, że dr Florian Ogan
często przyjeżdżał do pacjentów

furmanką – nigdy nie zgodził się na
zakup samochodu, a karę za ukrywanie broni zmieniono Janowi Kwitkowi z aresztu na grzywnę dopiero po
groźbie strajku na kopalni. Pocztówki
prezentują sylwetki (oprócz wyżej
wspomnianych): ks. Alojzego Koziełka, Feliksa Michalskiego, Antoniego
Słoniny i Walentego Rakoniewskiego. Całość oprawiona jest w okładkę
z mapą obszarów gminnych i dwor-

Informacja własna wydawcy

skich Knurowa oraz herbami miasta
z tamtego okresu.
- Będzie to można ode mnie
dostać podczas wizyt w Izbie Tradycji. Roześlę wydawnictwo do szkół
i bibliotek w mieście, aby jak najwięcej ludzi mogło z tego skorzystać
– mówi Szyguła. Dla naszych Czytelników mamy sześć kompletów
pocztówek, które czekają na odbiór w
redakcji od czwartku po godz. 9.00.
Paweł Gradek

Foto: Mirella Napolska

syn Iwony i Roberta Piszczów z Rzeczyc
ur. 15.04.2009 r., 4150 g, 60 cm

Bartosz Jarczyk z Mikołowa

ur. 16.04.2009 r., 4200 g, 59 cm
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Rafał Swonke z Żernicy

Oliwia Rzepa z Knurowa

Michał Siedlik z Kamienia

ur. 15.04.2009 r., 4770 g, 63 cm

ur. 15.04.2009 r., 3200 g, 53 cm

ur. 15.04.2009 r., 3650 g, 53 cm

Paweł Rarata z Bełku

Władysław Kołodziejczyk z Rybnika

Szymon Standowicz z Czerwionki

ur. 17.04.2009 r., 3260 g, 52 cm

ur. 17.04.2009 r., 4200 g, 58 cm

Maria Madeja z Wilczy

ur. 16.04.2009 r., 3680 g, 56 cm

ur. 19.04.2009 r., 3270 g, 55 cm
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rozrywka
rozmaitości
Knurów. Spotkania teatralne

25.04.2009 r.
Godz. 18:00
Złoty środek
Godz. 20:00
Miasto ślepców
26.04.2009 r.
Godz. 18:00
Koncert Beltaine Comhlan
27,28.04.2009 r.
Godz. 17:30
Złoty środek
Godz. 19:30
Miasto ślepców
29.04.2009 r.
Godz. 16:00
Złoty środek
Godz. 18:00
Miasto ślepców
30.04.2009 r.
Godz. 16:00
Miasto ślepców
Godz. 18:00
Złoty środek

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Witajcie w naszej bajce
Aż 15 przedstawień zobaczyła publiczność na Spotkaniach Teatralnych
Śląskiego Nieprzetartego Szlaku. Po imprezie pozostaną dobre
wspomnienia oraz... śpiewnik i płyta z utworami zaprezentowanymi przez
młodych aktorów
„Spotkania...” odbyły się
w piątek w szczygłowickim
Domu Kultury. Zgromadziły
kilkudziesięciu wykonawców
– podopiecznych placówek
oświatowych - m.in. z Katowic,
Zabrza, Gliwic, Radzionkowa i
Gorzyc.
Przedstawienia trwały kilka godzin. Publiczność, także
ta dorosła, miała okazję prześledzić losy Kopciuszka i Alibaby,
kłopoty „Dziewczynki z zapałkami”, przygody bohaterów „W
pustyni i w puszczy”, a także
wraz z aktorami „Pokonać
mrok” i poznać sekrety „Tajemniczego ogrodu”.
K nurowskie środowisko
reprezentowali mali aktorzy
z przedszkolnej „Trzynast-

ki” i świetlicy środowiskowej
Ośrodka Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. Pierwsi zaprezentowali złożony z piosenek
„Świat Bajek” i „Smerfny mix”,
drudzy – spektakl „Pokonać
mrok”.

Impreza została przeprowadzona w ramach XIX edycji cyklu imprez Międzynarodowego
Nieprzetartego Szlaku. Honorowy patronat objął prezydent
Knurowa Adam Rams.

/bw/

Knurów. Wysokie lokaty knurowian w konkursie mitologicznym

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Fakty i mity

To nie było pyrrusowe zwycięstwo, tym bardziej okupione syzyfową
pracą. Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3 i Miejskiego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej dali popis znajomości greckich mitów i z
międzypowiatowego konkursu wrócili z tarczą

Ferenc Mate:
„Winnica w Toskanii”
Ferenc Mate - żeglarz, pisarz
i producent wina - cóż może wyniknąć z takiej mieszanki? Otóż
wspaniała, ciepła opowieść o poszukiwaniu własnego miejsca na
Ziemi, najlepiej żeby było bardzo
stare, piękne i żeby można było
uprawiać tam winorośl. Ferenc, z
pochodzenia Węgier, a więc niepoprawny marzyciel, wraz ze swoją
żoną Candace podróżują po malowniczych zakątkach Toskanii
odkrywając wiele pięknych miejsc.
Jednak żadne z nich nie posiada tej
magii, która by mogła rzucić oboje
na kolana. Nie poddają się jednak i
po blisko roku udaje się odnaleźć
im to cudo, o któr ym marzyli.
Wspaniały XIII-wieczny klasztor,
położony na wzgórzu, otoczony
gajami oliw ny mi, lasem i - co
najważniejsze - doskonałą ziemią
pod uprawę winorośli. Wprawdzie
na razie w y marzone g niazd ko
przypomina ruinę, ale upór, siła
ludzkich rąk i dobra komitywa z
sąsiadami potrafią zdziałać cuda.
Winnica w Toskanii to opowieść
w stylu „Roku w Prowansji” Pet e r a M a y l e’a . To w y s t a r c z y.
(G.K.)

Gliwice. Spotkania Chóralne

Foto: Bogusław Wilk

22-23.04.2009 r.
Godz. 16:30
Wątpliwość
Godz. 18:15
Strasznie szczęśliwi

Wespół w zespół

Od piątku do niedzieli (24 –26 kwietnia) Gliwice mogą liczyć na prawdziwy najazd amatorów śpiewu chóralnego. Swoje
umiejętności na XXIX Gliwickich Spotkaniach Chóralnych
będą prezentować uznane zespoły z całego Śląska. Organizatorzy zadbali też o miłośników muzyki gospel. Szczegółowy plan
Spotkań Chóralnych przedstawia się następująco:
24.04.2009 – piątek
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach,
ul. Daszyńskiego 2, godz. 19:15
Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki w Zabrzu, Chór „Ex Animo” ze Świętochłowic
25.04.2009 – sobota
Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii,
Aula 300, Gliwice, ul. Akademicka 2, godz. 18:00
Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej
Koncert muzyki gospel w wyk. tyskiego chóru „God’s Property”
26.04.009 – niedziela
Kościół pw. Wszystkich Świętych, Gliwice, ul. Kościelna 4,
Chór „Rezonans con tutti” z Zabrza, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
Justyna Walo

Najpierw były eliminacje
szkolne. 40 uczniów klas pierwszych z rejonu Gliwic, Zabrza i
Rudy Śląskiej zakwalifikowało
się do pisemnego testu. Do finału dostało się tylko dziewięciu
z nich, w tym silna obsada z
Knurowa: Dominik Trygar i
Aleksander Okoń z Miejskiego
Gimnazjum nr 3 oraz Karolina
Grenda i Szymon Baluszek z
MOPP. Dominik bezbłędnie

rozwiązał test, a pozostali
uczestnicy zajęli odpowiednio I, II, III i IV miejsca.
W pełnym emocji finałow ym quizie młodzi
knurowianie zajęli ex aequo
II miejsca, a III zdobyła
Karolina Grenda. Oprócz
satysfakcji, uczniowie wywieźli z konkursu cenne
nagrody: mp4, pendrivy i
książki.

/pg/

ROZRYWKA nr 16/2009 - 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.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) grubo mielona mąka pszenna, 8) grunt, ziemia,
9) przykry zapach, fetor, 10) ostatni przystanek tramwaju, 11)
wada rozwojowa polegająca na braku gruczołów sutkowych,
13) diabeł, czart, 15) małż morski, 16) skandynawska stolica, 18) bezżeństwo kapłanów, 21) taniec rodem z Kuby, 22)
uchwyt ślusarski, imadło, 23) stosik, kupka np. żetonów, 24)
osadzona i gnębiona w kacecie
Pionowo: 1) kwietnik pełen róż, 2) przedporcie, 3) bieda aż
piszczy, 4) grube lniane płótno, 5) kapuśniak, 6) pulsometr,
7) dawniej szczególne względy, grzeczności okazywane
komuś, 12) republika z Bombajem, 13) widłak goździsty, 14)
zalecanie się, 15) w budownictwie ludowym – pozioma belka
wzdłuż szczytu dachu, 17) stolica Bangladeszu, 18) miasto
we Francji (z wyrazu: cena), 19) ekstraklasa piłkarska, 20)
poniżej karku

16
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 14/2009 brzmiało:
„Kuźnia”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Irena Romaniuk.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 032 233
82 32, 0 792 899 690

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie Gliwice,
Obr. Pokoju. Tel. 0 507 144 418

16-19/09

Sprzedam dom w Pilchowicach, M-Kwadrat,
tel. 0 503 055 184

01-odw.

14-17/09

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

Sprzedam działkę 238 m 2 z rozpoczętą
budową w Knurowie, ulica 26-stycznia,
zabudowa szeregowa. Tel. 0 604 567 156,
e-mail: dzialki2@op.pl

10-17/09

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

16-20/09

Sprzedam działkę budowlaną w Ornontowicach, ul. Cicha, 1300 m2, cena 130.000 zł.
Tel. 0 602 396 366

15-17/09

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

16–odw.

Sprzedam działkę budowlaną, Chudów,
1195 m2. Tel. 0 510 209 290

01-odw.

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

15-16/09

Sprzedam działkę w Gierałtowicach na
ogródkach działkowych (altana murowana,
woda, oczko wodne). Tel. 0 501 052 977

01-odw.

EKOGROSZEK, groszek, orzech, kostka,
miał, flot, koks. Luzem, workowany. Piaski,
żwiry, kruszywa drogowe. Transport od 2-28
ton. Telefon 032 221 19 53, 032 221 40 86,
0 604 282 216.

15-16/09

Sprzedam działkę w Nieborowicach, MKwadrat, tel. 0 503 055 184

14-17/09

05-17/09

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach,
M-Kwadrat, tel. 0 509 096 631
14-17/09

Firma budowlana prowadzi zakres robót
docieplenia budynków oraz tynkowanie. Tel.
0 600 623 218
14-18/09

Firma remontowo-budowlana D-KBUD
oferuje szybkie i precyzyjne remonty i
wykończenia wnętrz. Tel. 0 509 537 098

16-19/09

Sprzedam M-3, 49 m2 w Knurowie-Szczygłowicach. Tel. 0 669 490 632

Kompleksowy remont łazienek, kuchni.
Tel. 0 602 525 087

16/09

11-21/09

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Knurowie, wysoki parter. Tel. 0 662 522 428

14-16/09

Szukam do wynajęcia mieszkania bądź
czę ści domu – Knurów i okolice. Tel.
0 692 321 010

zdrowie i uroda

TURYSTYKA

16-17/09

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

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006
01-odw.

Zamienię M-4, 54 m2 na M-3, I lub II piętro
na WP II. Tel. 032 236 05 16

4-23/09

23-odw.

15-17/09

DAM PRACĘ
Firma Katex zatrudni do pracy na wtryskarkach i do pakowania wyrobów. Mile widziane
doświadczenie. Tel. 032 236 41 26

16/09

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

Studio Stylizacji Paznokci. Knurów, ul. Witosa 21. Tel. 0 502 562 195

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 0 694 456 072

BIZNES
Odstąpię punkt franczyzowy mBanku w
Knurowie. Tel. 0 604 168 419

15-16/09

informacja własna

16-19/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

Przyjmę pracownika na docieplanie. Tel.
0 602 407 190

07-51/52/09

16/09

Tanie kredyty, darmowe konta – mBank
Knurów. Tel. 0 32 235 06 66

Zatrudnię brukarzy. Tel. 0 609 775 488

13-16/09

Usługi remontowo-wykończeniowe, malowanie, tapetowanie, panele, gipsy. Tel.
0 512 919 120
16-17/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

09-17/09

WĘGIEL EKO-GROSZEK, ORZECH, 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

16-17/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 032 235 12 18,
0 513 958 241
16-17/09

2-pokojowe, po remoncie, 125.000. M3. Tel.
0 603 773 313

Zatrudnię szwaczkę (osobę obytą z maszynami do szycia). PFI Knurów, ul. Szpitalna 8.
Tel. 032 239 59 98

3-pokojowe, niski blok, 145.000. M3. Tel.
0 603 773 313

Zatrudnimy kierowcę. Tel. 032 232 70 74

		

16/09

16/09

16-17

15-16/09

4-pokojowe, I piętro, 178.000. M3. Tel.
0 603 772 213

16/09

Do wynajęcia M-4, w centrum, po generalnym remoncie. Tel. 0 509 789 708

16/09

Dom wolnostojący w Żernicy i Stanicy sprzedamy. M3. Tel. 0 603 773 313

16/09

Działkę w Przyszowicach sprzedamy. M3.
Tel. 0 601 077 290

16/09

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia. Tel. 0 609 578 899
15-17/09

KUPIĘ MIESZKANIE W LESZCZYNACH NA
OS. MANHATTAN. TEL. 0 507 578 799

16-18/09

Nowe domy Nieborowice, M-Kwadrat, tel.
0 503 055 184, www.osiedlepilchowice.pl

14-17/09

Sklep do wynajęcia na ul. Koziełka. Tel.
0 662 281 335
16-20/09
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sport
FUTSAL - I LIGA

Dziękują
i proszą o jeszcze
Knurów ma na sportowej mapie Polski jednego pierwszoligowca.
Jest nim halowa drużyna piłkarska UPOS Komart, której największym
sukcesem jest udział w barażowym dwumeczu o awans do Ekstraklasy.
Dzisiaj drużyna jest na „zakręcie”, bowiem po zakończeniu sezonu
2008/2009 została bez strategicznego sponsora.
przednie. „Piątka” UPOS Komart zakończyła go na siódmym miejscu. – Mimo tych
problemów jesteśmy zdania,
że nie był to sezon zły – mówi
wiceprezes, Paweł Rozumek.
– Oceniając nasze ostatnie
wyniki trzeba pamiętać o tym,
że skład drużyny został mocno
zmieniony. Zmieniony, a nie
wzmocniony! Z różnych powodów nie mogliśmy skorzystać z
takich piłkarzy, jak Sebastian
Sarzała, Tomasz Dura, Łukasz
Pilc czy Łukasz Spórna. Pilc
co prawda wrócił do nas,
jednak szczerze mówiąc nie
prezentował już takiej formy,
jak przed odejściem do Rekordu Bielsko-Biała.
Skoro mowa o ubytkach
to wspomnieć należy też o
zawodnikach, którzy tylko w
części sezonu byli do dyspozycji trenera Marcina Rozumka.
Listę takich piłkarzy otwierają

Tak grał UPOS Komart Knurów w sezonie 2008/2009:
1 kolejka – Rodakowski Tychy – UPOS Komart 1:4
2 kolejka – UPOS Komart – Heiro Futsal Rzeszów 11:4
3 kolejka – Radan Gliwice – UPOS Komart 8:1
4 kolejka – Renex Grajów- UPOS Komart 9:2
5 kolejka – Remedium Pyskowice – UPOS Komart 6:2
6 kolejka – UPOS Komart - AZS UŚ Katowice 3:5
7 kolejka – Marex Chorzów – UPOS Komart 5:7
8 kolejka – UPOS Komart – Rekord Bielsko-Biała 4:5
9 kolejka – Marioss Gazownik Wawelno – UPOS Komart 3:2
10 kolejka – Inpuls Siemianowice – UPOS Komart 3:4
11 kolejka – UPOS Komart – Rodakowski Tychy 8:7
12 kolejka – Heiro Futsal Rzeszów – UPOS Komart 2:3
13 kolejka – UPOS Komart – Radan Gliwice 2:0
14 kolejka – UPOS Komart – Renex Grajów 6:9
15 kolejka – UPOS Komart – Remedium Pyskowice 3:3
16 kolejka – AZS UŚ Katowice – UPOS Komart 5:3
17 kolejka – UPOS Komart – Marex Chorzów 11:5
18 kolejka – Rekord Bielsko-Biała - UPOS Komart 5:1
19 kolejka – UPOS Komart – Inpuls Siemianowice 0:4
20 kolejka – UPOS Komart – Marioss Gazownik Wawelno 3:2

m.in. Łukasz Żyrkowski i
Daniel Tałajkowski. Nie tyle
ile by chciał, przebywał na
parkiecie Marcin Rozumek,
który potrafi poderwać zespół
do walki, gdy ten znajduje się
w wyraźnym dołku.
Pamiętać też należy o tym,
że w rundzie rewanżowej w
barwach knurowskiej drużyny
zabrakło Tomasza Dury, który

drzemie w knurowskiej drużynie. By go w pełni wykorzystać, trzeba znaleźć strategicznego sponsora, który
zapewni zespołowi spokojny
byt. - Nie ukrywam, że tli się w
nas jeszcze płomyk nadziei na
to, że po raz kolejny siądziemy
do rozmów z panem prezesem Eugeniuszem Pajączkiem
– zdradza Bogdan Łyziński.
– Z drugiej strony martwi nas
sytuacja, w której knurowskie
firmy nie są zainteresowane
promowaniem siebie i sportu
poprzez zespół, któr y występuje w I lidze. Jesteśmy
przecież drużyną, która jako
jedyna w naszym mieście gra
na tak wysokim szczeblu.
Minimalny budżet klubu
musi wynieść 40 tysięcy złotych na sezon.
Wied zą o t ym f ir my z
innych miast, które chętnie
wskoczyłyby do rozgrywek I
ligi w miejsce naszego klubu.
My nie chcemy jednak do tego
dopuścić i zrobimy wszystko,
by nadal grać w Knurowie i
rozsławiać nasze miasto na
sportowych arenach w całym
kraju.

W t y m miejscu war to
przypomnieć, że obok seniorów w klubie działa również
drużyna młodzieżowa, która zdobywa doświadczenie
w lokalnych rozgr ywkach
ligowych organizowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. – Jeszcze za
wcześnie, by mówić o tym
zespole, że jest bezpośrednim
zapleczem pierwszej drużyny, ale niewykluczone, że w
przyszłości tak będzie – mówi
Paweł Rozumek. – Knurów to
małe miasto, ale piłkarskiego
potencjału nam nie brakuje.
Trzeba tylko stworzyć odpowiednie warunki, by mógł się
rozwinąć.
Piłkarze powoli zapominają o grze w hali, natomiast
działacze mają teraz pełne
ręce roboty. Na to, by znaleźć
sponsora i skompletować zespół mają czas do 15 sierpnia.
Nie ukrywamy, że z zainteresowaniem będziemy
śledzić starania działaczy o
przetrwanie na trudnym sportowym rynku.
Piotr Skorupa

II Edycja Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

Triumfuje Akademia i Team 94
W kolejnych turniejowych zmaganiach na
„Orliku” wystąpiło 13 drużyn piłkarskich (6 w
kategorii szkół podstawowych
i 7 w kategorii gimnazjaliści).
Wśród młodszych adeptów piłki nożnej bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci
Akademii Piłki Nożnej (13
pkt), którzy w pokonanym
polu pozostawili: SP nr 1 (10
pkt), „Hugo wraca do Polsatu”
(10 pkt), Knurów United (7
pkt), APN Knurów II (3 pkt) i

Górnik Power (0 pkt).
W zwycięskiej drużynie
zagrali: Filip Byl, Krzysztof
Przydatek, Michał Nowosielski, Wojtek Kostelecki, Miłosz
Dyrański, Mateusz Cybulski,
Szymon Szulc i Radek Jachimowski.
Gimnazjaliści rywalizo-

wali w dwóch grupach eliminacyjnych. Pierwszą z nich
wygrali zawodnicy UPOS
przed Team 94 Repetyński, z
kolei w drugiej triumfowała
FC Baca przed FC Kolonija.
Wyniki meczów półfinałowych:
UPOS – FC Kolonija 3:0
Team 94 Repetyński – FC
Baca 0:0 (karne: 4:2)
W spotkaniu o trzecie
miejsce FC Kolonija przegrała

z FC Baca 1:7, natomiast w finale UPOS uległ ekipie Team
94 Repetyński 0:1.
W drużynie Team 94 Repetyński wystąpili:
Mateusz Widera, Szymon
Baron, Krystian Szewczak,
Przemysław Bara, Dominik
Jabłoński, Kamil Trela, Łukasz Wolsztyński, Rafał Wolsztyński, Przemysław Wajda.
PiSk

Foto: MOSiR

- Prawda jest taka, że
umowa sponsorska z firmą
UPOS System wygasła z końcem 2008 roku i od początku
bieżącego roku nie została
przedłużona – mówi Bogdan
Łyziński, prezes klubu. – O
zaistniałej sytuacji wiedzieli
piłkarze i tylko dzięki ich
ambicji i dobrej woli udało
nam się dotrwać do końca
sezonu. Jesteśmy w trudnej
sytuacji, ale nie tracimy głowy. Przede wszystkim chcemy
podziękować firmie UPOS
System za pomoc, jaką otrzymywaliśmy od 1994 roku. Bez
tego wsparcia nie bylibyśmy w
stanie przez tyle lat walczyć w
czołówce ligi. Podziękowania
należą się również m.in. firmie
Komart, która pomagała nam
przez ostatnie dwa sezony.
Mając na uwadze zaistniałą sytuację, sezon 2008/2009
nie był już tak udany, jak po-

we wcześniejszych meczach
strzelił 13 goli. Były młodzieżowy reprezentant Polski
został wypożyczony do beniaminka Ekstraklasy – Gwiazdy
Ruda Śląska i podobnie, jak
inni zawodnicy, zastanawia
się, czy po sezonie będzie miał
gdzie wracać.
- Na pewno w zakończonym sezonie brakowało naszej
drużynie takiego zawodnika, który nie boi się wziąć
na swoje barki ciężaru gry
– kontynuuje Paweł Rozumek. – Młodzieży brakuje
jeszcze doświadczenia, ale i
tak nie daliśmy plamy, a że
stać nas na wygrywanie z
najlepszymi, udowodniliśmy
w ostatnim meczu sezonu. My
graliśmy już o przysłowiową
„pietruszkę”, natomiast Marioss Gazownik Wawelno walczył o awans do Ekstraklasy.
Mobilizacja i chęć pokazania
się z jak najlepszej strony była
w naszym obozie tak duża, że
sprawiliśmy olbrzymią niespodziankę, wygrywając to
spotkanie 3:2.
Ten mecz rzeczywiście
pokazał, jak duży potencjał

Czołówka knurowskich snajperów:
14 – Jarosław Stępień
13 - Tomasz Dura
11 – Michał Bagiński

KOŃCOWA TABELA I LIGI
PO SEZONIE 2008/2009:

1. REKORD BIELSKO-BIAŁA
2. MKF 99 GRAJÓW
3. MARIOSS GAZOWNIK WAWELNO
4. RADAN GLIWICE
5. REMEDIUM PYSKOWICE
6. INPULS ALPOL SIEMIANOWICE
7. UPOS KOMART KNURÓW
8. AZS UŚ KATOWICE
9. MAREX CHORZÓW
10. RODAKOWSKI TYCHY
11. HEIRO FUTSAL RZESZÓW

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Uczniowie szkół gimnazjalnych
Foto: MOSiR

		
		
		

42
39
39
38
37
31
25
24
17
12
9
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96:52
103:72
87:58
89:62
90:72
94:78
78:92
68:81
65:92
73:105
55:133

Uczestnicy rozgrywek w kategorii szkół podstawowych
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sport
Grand Prix Knurowa w pływaniu

IV LIGA - grupa II

Wciąż bez zwycięstwa
Za nami już cztery tegoroczne serie spotkań, a piłkarze Concordii wciąż czekają
na pierwsze zwycięstwo. We
wspomnianych meczach knu-

rowianie zdobyli dwa punkty
i trudno, by ktoś był z tego
zadowolony. Tym bardziej, że
trzy ostatnie mecze podopieczni Wojciecha Kempy rozegrali

WYNIKI:
CONCORDIA –
POLONIA MARKLOWICE

0:0

Piotr Skorupa

TABELA PO 21. KOLEJCE:

REKORD - GKS II JASTRZĘBIE 1. SKAŁKA ŻABNICA

20

53

50:8

2. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW

21

51

60:15

3. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE

21

38

41:21

4. POLONIA MARKLOWICE

21

38

43:32

5. GKS II JASTRZĘBIE

20

36

37:29

6. GWAREK ORNONTOWICE

21

34

53:42

7. CONCORDIA KNURÓW

21

32

38:42

8. ZAPORA PORĄBKA

21

29

23:24

9. LKS CZANIEC

21

27

28:24

10. LKS ŁĄKA

21

27

30:31

11. GRUNWALD HALEMBA

21

23

29:40

POLONIA Ł. - GTS BOJSZOWY 12. UNIA RACIBÓRZ

21

22

29:40

13. GTS BOJSZOWY

21

21

28:35

14. REKORD BIELSKO-BIAŁA

21

20

20:39

15. GÓRNIK PSZÓW

22

20

34:45

16. RYMER RYBNIK

21

1

10:86

1:1

ZAPORA - GWAREK

1:2

SKAŁKA - LKS CZANIEC

Concordia:
Ponichtera
Wieliczko
Hanak
Grodoń
Szymura
Salwa
Tkocz
75’ Mikulski
Sendlewski
Dura
62’ Grzegorzyca
Gałach
Oleś
75’ Kozdroń

na własnym stadionie.
Teraz Concordię czekają
dwa wyjazdy.

0:0

GRUNWALD - GÓRNIK

2:2

UNIA - LKS ŁĄKA

2:0

0:0

RYMER – PRZYSZŁOŚĆ

0:9

KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE

Dwucyfrowy blamaż
doznał pogromu, ulegając
niżej notowanym Czarnym
Pyskowice 0:10. Szczygłowiczanie pojechali na ten mecze
w dziesiątkę, a kończyli w
dziewięciu, bowiem do ostatniego gwizdka sędziego nie

WYNIKI:
CZARNI PYSKOWICE OLIMP SZCZYGŁOWICE

10:0

Olimp:
Dajek
Lewandowski
Kusiak
Świątkowski
Dziuba
Losza
Skorupski
Mastyj
R. Karaś
W. Rozumek

dotrwał ukarany czerwoną
kartką Dariusz Dajek.
Z zespołów z naszego
terenu wygrały tylko ekipy
Wilków Wilcza (7:2 z Sośnicą) i Naprzodu Żernica (2:1 z
Młodością Rudno).
PiSk

TABELA PO 20. KOLEJCE:

SPOŁEM - START

2:0

ZAMKOWIEC - PIAST

0:0

ORZEŁ - FORTUNA

1:2

RACHOWICE - SOKÓŁ

2:1

GWIAZDA - MKS ZABORZE

1:2

MŁODOŚĆ - NAPRZÓD

1:2

SOŚNICA - WILKI

2:7

1. MKS ZABORZE

20

48

49:19

2. FORTUNA GLIWICE

20

43

43:18

3. ORZEŁ STANICA

20

40

53:30

4. WILKI WILCZA

20

38

49:22

5. KS 94 RACHOWICE

20

34

40:28

6. SPOŁEM ZABRZE

20

32

44:41

7. ZAMKOWIEC TOSZEK

20

29

41:29

8. NAPRZÓD ŻERNICA

20

29

38:30

9. GWIAZDA CHUDÓW

20

28

30:30

10. PIAST PAWŁÓW

19

27

30:28

11. MŁODOŚĆ RUDNO

20

26

30:39

12. SOŚNICA GLIWICE

20

25

31:40

13. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE

20

22

30:42

14. OLIMP SZCZYGŁOWICE

20

12

19:49

15. CZARNI PYSKOWICE

19

10

33:61

16. START KLESZCZÓW

20

5

10:64

W kolejnej serii spotkań zagrają m.in.:
Społem Zabrze – Orzeł Stanica, Wilki Wilcza - Zamkowiec Toszek, Naprzód Żernica - Gwiazda
Chudów (sobota, godz. 17.00), Olimp Szczygłowice – Sośnica Gliwice (niedziela, godz. 17.00).
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W s o b o t ę o d był a się
kolejna, k wiet niowa edycja knurowskiej Grand Prix
w pływaniu, a teraz przed
uczestnikami pozostały już
t ylko f inałowe zmagania,
które zaplanowano na 10 maja.

– Będą to szczególne zawody,
bowiem kończące pierwszą
w historii naszego miasta
wielomiesięczną imprezę skupiającą dzieci, młodzież i ich
najbliższych – mówi jeden z
pomysłodawców Grand Prix,

Tomasz Rzepa. – Wyjątkowo
spotkamy się wtedy w niedzielę. O godzinie 10.00 rozpoczną
zmagania uczennice i uczniowie klas I-III, o 11.30 klasy VVII i o 13.00 – gimnazjaliści.
PiSk

Wyniki – kwiecień 2009:
- styl dowolny - uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Kinga Kruszniewska,
3. Weronika Suszek, - chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2. Wojciech Kostelecki, 3. Tomasz Sosna,
- uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Karolina Kołodziejak, 2. Magdalena Wolny, 3. Maja Dziublińska, - chłopcy – 1. Mateusz Michalski, 2. Maciej Dzindzio, 3. Kacper Przybyła, - uczniowie klas V
– dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Abigail Fojcik, 3. Adrianna Lepiorz, - chłopcy – 1. Michał
Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Kacper Idziaszek, - uczniowie klas VI – dziewczęta – 1. Martyna
Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Dorota Czyżewska, - chłopcy – 1. Fryderyk Król, 2. Kamil Babiński, 3.
Michał Foit, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Agnieszka Śniecińska, 2. Karolina Zadroga,
3. Patrycja Jasto, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 2. Kacper Dziubliński, 3. Seweryn Juzwuk,
- styl grzbietowy – uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Aleksandra
Szyrmel, 3. Weronika Suszek, - chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2. Sebastian Nowicki, 3. Wojciech
Kostelecki, - uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Magdalena Wolny, 2. Karolina Kołodziejak, 3. Natalia Kudzia, – chłopcy – 1. Maciej Dzindzio, 2. Kacper Przybyła, 3. Mateusz Michalski, - uczniowie
klas V – dziewczęta – 1. Adrianna Lepiorz, 2. Aleksandra Bańbor, 3. Patrycja Sładek, - chłopcy
– 1. Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Michał Godula, - uczniowie klas VI – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak, 2. Dorota Czyżewska, 3. Magdalena Ostrowska, - chłopcy – 1. Fryderyk Król, 2.
Krzysztof Hołysz, 3. Kamil Babiński, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Agnieszka Trzaska,
2. Karolina Zadroga, 3. Patrycja Jasto, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 3. Seweryn Juzwuk,
- styl klasyczny – uczniowie klas VI – dziewczęta – 1. Agata Rzepa, 2. Alicja Graca, 3. Jagoda
Przybyła, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Maja Mroczkowska, 2. Katarzyna Goik, 3.
Karolina Adamczuk, - chłopcy – 1. Kacper Dziubiński, 2. Szymon Kotański,
- styl zmienny – uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Agnieszka Śniecińska, 2. Agnieszka
Trzaska, 3. Karolina Adamczuk, - chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Karol Adamus,

Klasyfikacja ogólna:

26 kwietnia, godz. 16.00: LKS Łąka - Concordia
29 kwietnia, godz. 17.00: Gwarek Ornontowice - Concordia

Źle się dzieje w Olimpie
Szczygłowice – do takiego
wniosku można dojść po ostatnich występach podopiecznych Roberta Karasia. Zespół
nie wygrał już 15 meczów z
rzędu, a w minionej kolejce

Teraz czas na finał

- styl dowolny - uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Weronika Suszek, 3.
Aleksandra Szyrmel, - chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2. Wojciech Kostelecki, 3. Szymon Wasik,
- uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Karolina Kołodziejak, 2. Maja Dziublińska, 3. Magdalena
Wolny, - chłopcy – 1. Maciej Dzindzio, 2. Mateusz Michalski, 3. Paweł Sosna, - uczniowie klas
V – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Patrycja Sładek, 3. Adrianna Lepiorz, - chłopcy – 1.
Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Kacper Idziaszek, - uczniowie klas VI – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Dorota Czyżewska i Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1. Fryderyk
Król, 2. Kamil Babiński, 3. Jakub Michałow, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Agnieszka
Śniecińska, 2. Karolina Adamczuk, 3. Alicja Kostelecka, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 2. Kacper
Dziubliński, 3. Seweryn Juzwuk,
- styl grzbietowy – uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Aleksandra
Szyrmel, 3. Weronika Suszek, - chłopcy – 1. Sebastian Nowicki, 2. Kacper Borkowski, 3. Tomasz
Sosna, - uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Magdalena Wolny, 2. Karolina Kołodziejak, 3. Klaudia
Paradysz, – chłopcy – 1. Mateusz Michalski, 2. Kacper Przybyła, 3. Mateusz Tchórzewski, - uczniowie klas V – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Patrycja Sładek, 3. Adrianna Lepiorz, - chłopcy
– 1. Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Michał Godula, - uczniowie klas VI – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak, 2. Dorota Czyżewska, 3. Magdalena Ostrowska, - chłopcy – 1. Fryderyk Król, 2.
Kamil Babiński i Krzysztof Hołysz, 3. Jakub Michałow, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1.
Monika Jendryczko, 2. Agnieszka Trzaska, 3. Karolina Zadroga, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 2.
Seweryn Juzwuk, 3. Sebastian Mysza,
- styl klasyczny – uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Alicja Kostelecka, 2. Karolina Adamczuk,
3. Katarzyna Gaik, - chłopcy – 1. Kacper Dziubiński, 2. Patryk Dusza, 3. Marcin Starek,
- styl zmienny – uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Agnieszka Śniecińska, 2. Karolina
Adamczuk, 3. Agnieszka Trzaska, - chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Karol Adamus, 3. Marcin
Starek.

Za tydzień

HARMONOGRAM
planowanych godzin pracy animatora

„Moje Boisko ORLIK 2012”
na najbliższe dni

23 kwietnia, 17.00-20.00 – piłka nożna, piłka ręczna
25 kwietnia, 7.00-16.00 – turnieje gier zespołowych
26 kwietnia, 8.00-17.00 – turnieje gier zespołowych
27 kwietnia, 14.30-18.30 – piłka nożna, koszykówka
28 kwietnia, 13.00-17.00 – gry i zabawy, siatkówka
29 kwietnia, 15.30-18.30 – piłka nożna

- relacja z halowego turnieju piłkarskiego zorganizowanego przez Lokatorsko-Własnościową
Spółdzielnię Mieszkaniową w Knurowie,
- informacja o kolejnym
w yst ę pie r atow n i ków
wodnych w Grand Prix
Polski,
- odpowiemy na pytanie:
Z jakim medalem wróciła
szpadzistka - Paulina Michalewicz z Mistrzostw
Śląska?
- sprawozdanie z koszykarskiego turnieju na „Orliku”,
- wyniki i tabele bieżących
rozgrywek piłkarskich.
Zapraszamy do lektury.
PiSk
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Czas działa
na ich korzyść

Foto: Piotr Skorupa

SIATKÓWKA - IV LIGA

Zawodnicy KS Sokół: Jacek Kostrzewa, Bogusława
Kądzielnik, Piotr Bieliński

Na początku rundy rewanżowej siatkarze
TKKF Szczygłowice awansowali na pozycję
wicelidera, zatem wiele wskazuje na to,
że knurowianie już w pierwszym sezonie
występów w IV lidze uzyskają przepustkę do
barażów, których stawką będzie awans do III ligi
- Czas na pewno pracuje
na naszą korz yść – mówi
kapitan zespołu, Paweł Lewandowski. – Początek sezonu
był dla nas trudniejszy niż
się spodziewaliśmy. Odczuwaliśmy olbrzymią presję,
a jednocześnie chcieliśmy
wypaść jak najlepiej. Dało się
też zauważyć w naszej grze
brak zgrania,. Ponadto nie
znaliśmy drużyn, z którymi
przyszło nam rywalizować. Na
szczęście z meczu na mecz było
coraz lepiej.
Po 13 występach knurowianie mają na swym koncie
dziesięć zwycięstw. Aż dziewięć z nich TKKF wygrał
do zera.
- Takim szczególnym dla
nas meczem był wyjazdowy z
Olimpem COS Szczyrk – kontynuuje Paweł Lewandowski.
– Przegraliśmy go 0:3 i doszliśmy do wniosku, że coś trzeba
zmienić. W t ym spotkaniu
graliśmy za bardzo indywidualnie, a za mało zespołowo.
Jedna z kluczowych zmian
dotyczyła pozycji libero, gdzie
Sałasińskiego zmienił Balbierz. Jak się później okazało,
w kolejnych meczach poprawiliśmy też odbiór zagrywki i

grę w obronie. Warto również
powiedzieć, że duże postępy
w grze zrobił nasz środkowy,
Krzysztof Stoppel, który przed
sezonem był zaledwie rezerwowym. Niezwykle ważne
punkty knurowianie wywalczyli w meczach z drużyną
AZS KU ATH Bielsko-Biała.
Na własnym parkiecie TKKF
wygrał 3:2, a na wyjeździe
nadspodziewanie gładko 3:0.
– Właśnie w tym drugim meczu bardzo dobrze zagraliśmy
blokiem i w odbiorze – mówi
kapitan knurowskiej drużyny.
– Na naszą postawę miał też
zapewne wpływ wcześniejszy
wyjazd do Bielska. Po przyjeździe na miejsce mieliśmy
czas na wyjście całą drużyną
na spacer. Takie detale cementują zespół i pracują na dobrą
atmosferę.
Teraz wiemy już, jak grają
poszczególne zespoły i w mojej
ocenie wszystko rozstrzygnie
się między zespołami, które
plasują się obecnie na miejscach 1-5. W tym gronie każdy
może wygrać z każdym. Już
teraz z niecierpliwością czekamy na rewanż ze Szczyrkiem,
a w najbliższym czasie musimy
popracować nad skutecznoś-

ZAGRODA BUCZKOWICE - TKKF
SZCZYGŁOWICE
0:3 (11:25, 29:31, 18:25)

Biegi

Wokół klasztoru

Paweł Lewandowski, kapitan TKKF Szczygłowice
cią w ataku.
Dość nieoczekiwanie mecze knurowskich siatkarzy nie
cieszą się zainteresowaniem
wśród kibiców. Widownia
hali MOSiR tylko przy okazji
pierwszego meczu została w
pewnym stopniu wypełniona.
Kolejne występy odbywały się
już przy niemal pustych trybunach. – No cóż, mamy nadzieję,
że kibice zaczną przychodzić
na nasze mecze. Tym bardziej,
że zrobimy wszystko, by zająć

WYNIKI:

COS OLIMP SZCZYRK - OLIMPIA GOLESZÓW
3:1 (25:18, 25:23, 20:25, 25:20)
UKS SOKÓŁ KATOWICE II - UKS METALIK
RADZIECHOWY
0:3 (18:25, 21:25, 10:25)
AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA - UKS SOKÓŁ
KATOWICE III
3:0 (25:16, 25:17, 26:24)
GLKS WILKOWICE - UKS PIK KATOWICE
0:3 (21:25, 19:25, 27:29)

na zakończenie sezonu co
najmniej drugie miejsce. To
pozwoli nam walczyć o awans
do trzeciej ligi, która uważana
jest za niezwykle silną klasę
rozgrywkową – obiecuje Paweł Lewandowski.
Jak widać po osiąganych
wynikach, decyzja o przystąpieniu do rozgrywek ligowych
była w prz y pad k u TK K F
Szczygłowice przysłowiowym
strzałem w dziesiątkę.
Piotr Skorupa

TABELA PO 14. KOLEJCE:

TKKF SZCZYGŁOWICE - UKS SOKÓŁ KATOWICE II 1. UKS COS OLIMP SZCZYRK
14 35 38:13
3:0 (25:22, 28:26, 25:23)
2. TKKF SZCZYGŁOWICE
13 31 34:11
3. UKS METALIK RADZIECHOWY 13 31 36:14
UKS PIK KATOWICE - AZS KU ATH BIELSKO4.
AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
13 26 29:16
BIAŁA
5. LKS OLIMPIA GOLESZÓW
14 26 33:25
(przełożony)
6. UKS PIK KATOWICE
13 14 17:29
UKS METALIK RADZIECHOWY - UKS COS OLIMP 7. UKS SOKÓŁ KATOWICE II
14 13 19:34
SZCZYRK
8.
UKS
SOKÓŁ
KATOWICE
III
13
12 15:31
3:0 (25:17, 25:15, 25:19)
9. ZAGRODA BUCZKOWICE
13
8 14:34
OLIMPIA GOLESZÓW- GLKS WILKOWICE
10. GLKS WILKOWICE
14
5 11:39
3:2 (22:25, 25:22, 19:25, 25:17, 15:9)
25 kwietnia: UKS Sokół Katowice III - TKKF
26 kwietnia: TKKF – UKS Metalik
UKS SOKÓŁ KATOWICE III - ZAGRODA
Radziechowy
BUCZKOWICE
(przełożony)

Turniej szachowy

Zmiana miejsca

Organizatorzy I Gminnego Turnieju Szachowego o Puchar
Wójta Gminy Pilchowice informują, że zmienione zostało miejsce rozgrywek. Pierwotnie turniej miał się odbyć 9 maja (sobota)
w sali OSP Pilchowice, jednak ostatecznie szachiści rywalizować będą w tym dniu w Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach.
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia przyjmowane są
telefonicznie: 508 589 262 – Winfryd Ficoń, 606 375 317 – Adam
Śmieja lub 032 230 44 99 – GOK Pilchowice.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia br.
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Gierałtowice

Wspinaczka
W najbliższą sobotę (25 kwietnia) w Szkole Podstawowej
w Gierałtowicach odbędą się drugie eliminacje Pucharu Polski
UKS Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce sportowej,
w konkurencji na trudność. W zawodach wystartują uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Rywalizacja rozpocznie
się o godzinie 9.30

PiSk

18 kwietnia odbył się I
Bieg Częstochowski, w którym nie zabrakło zawodników
KB Sokół Knurów. – Organizatorom należą się duże słowa
uznania, bowiem wszystko
było przygotowane tak, jak
należy – mówi Zbigniew Lewczuk, prezes knurowskiego
klubu. - Start wyznaczono na
alei prowadzącej do klasztoru, natomiast 10-kilometrowa
trasa wiodła wokół świątyni.
Bieg zdominowali Kenijczycy. Jako pierwszy linię
mety minął Michael Karonei
„wykręcając” czas 30 minut
i 51 sekund, a trzeci był jego
rodak – Julius Kipronolagat.
Z reprezentantów Sokoła
Knurów najwyżej sklasyfi-

kowany został Piotr Bieliński
– 38 miejsce w open, 18 w M20 (czas: 37,17). Nieco później
finiszowali: Jacek Kostrzewa
– 158 miejsce w open, 36 w M20 (czas: 44,18) i Bogusława
Kądzielnik – 325 miejsce w
open, 9 w K-16 (czas: 51,54).
- Razem w nami startował również Piotr Smieszek
z Ostropy – relacjonuje Zbigniew Lewczuk. – Jego czas
to godzina i 6 minut.
Jako niezrzeszeni wystąpili: Szymon Masarczyk (130
miejsce w open, 9 w M-16,
czas: 42,51) i Marek Pieróg
(142 miejsce w open, 38 w M30, czas: 43,38).
Sklasyfikowano 449 biegaczy.
PiSk

Boks

Komplet zwycięstw
Udany występ mają za
sobą pięściarze BKS Concordia, którzy uczestniczyli w
Międzynarodowym Turnieju
Bokserskim o Puchar Prezydenta Miasta Rybnik. W czasie dwudniowej rywalizacji
(18 i 19 kwietnia) uczczono
pamięć Józefa Cyrana.
W kategorii młodzik Mariusz Kazubek (waga 41,5
kg) pokonał w drugiej rundzie przez rsc Erika Maršala
(Galanta, Słowacja), z kolei
Kamil Koz ubek (waga 57

kg) jednogłośnie zwyciężył
swego imiennika - Kamila
Szczepaniaka (DKK Dąbrowa
Górnicza).
Wśród kadetów Adrian
Sochecki (waga 70 kg) wypunktował Dawida Orbana
(Galanta, Słowacja), natomiast
w kategorii junior Andrzej Tokarz (waga 75 kg) w pierwszej
rundzie (rsc) zwyciężył Kamila Romańskiego (Rybnik).
W turnieju wystąpiło 63
zawodników z 15 klubów.
PiSk

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

Michał Szczecina
Grzegorz Grzemba
Ginter Fabian
Dariusz Skowron
Jerzy Makselon
Stefan Dylus
Bogumił Wolny
Józef Antończyk
Mieczysław Polok

(Nieborowice)
(Gliwice)
(Nieborowice)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Gliwice)
(Knurów)
(Knurów)
(Przyszowice)

2.268 pkt
2.032 pkt
1.933 pkt
1.929 pkt
1.924 pkt
1.742 pkt
1.709 pkt
1.640 pkt
1.639 pkt

Klasyfikacja generalna:
1.
Stefan Dylus
2.
Wojciech Napierała
3.
Bogumił Wolny
4.
Mieczysław Polok
5.
Ryszard Nosiadek
6.
Alojzy Kopiec
7.
Michał Szczecina
8.
Dariusz Skowron
9.
Jerzy Makselon
10. Piotr Palica
Kolejny turniej odbędzie się
w klubie LWSM „Gama”.

(Gliwice)
20.577 pkt
(Knurów)
19.253 pkt
(Knurów)
19.020 pkt
(Przyszowice)
18.143 pkt
(Knurów)
18.075 pkt
(Przyszowice)
18.048 pkt
(Nieborowice)
17.636 pkt
(Knurów)
17.575 pkt
(Przyszowice)
17.573 pkt
(Gliwice)
17.228 pkt
28 kwietnia o godzinie 16.30
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Knurów. Istne pasmo nieszczęść spadło na młodzież...

Upadki, wypadki
i inne przypadki

Ktoś wspinał się na drzewo i nieszczęśliwie spadł z niego.
Inni zorganizowali sobie grilla, na którym wiele się działo.
Wypadek rowerowy, czy nastąpnięcie na szkło... Knurowska młodzież jest w
stanie udzielić pomocy każdemu
W piątkowe przedpołudnie w
atrium podstawowej „Dziewiątki” i
gimnazjalnej „Trójki” w Knurowie
odbyły się już X Międzyszkolne
Mistrzostwa Drużyn Ratownictwa
Sanitarnego. Celem zawodów jest
praktyczny sprawdzian umiejętności uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych podczas kursów
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Corocznie w szkoleniach bierze
udział ćwierć tysiąca uczniów.
Sygnał do współzawodnictwa
dał Klemens Bąk, prezes Zarządu
Rejonowego PCK w Knurowie,
organizatora mistrzostw. Zawody
zostały podzielone na pięć stanowisk, na których członkowie Klubu
Honorowych Dawców Krwi z Knurowa nader realistycznie pozorowali
różnego rodzaju wypadki. Pomocne
były w tym rekwizyty, jak sztuczne
rany czy specjalne pompki na farbę
przypominającą krew.
Uczniowie zmagali się z podpitą grupką grillujących mężczyzn.
Młodzież musiała uspokoić jednego
z biesiadników, zająć się dosyć rozległymi oparzeniami, a także wykonać na nieprzytomnych masaż serca
i oczywiście wezwać pomoc.
W innym miejscu znalazł się
poszkodowany, który spadł z drzewa i prawdopodobnie uszkodził
sobie kręgosłup. Należało także
opatrzyć chłopca - nieszczęśliwie
nastąpił na szkło, które wbiło mu
się w stopę. Niedaleko od niego natrafiono na rowerzystę z otwartym
złamaniem ramienia.
Oprócz działań sytuacyjnych,
zawodnicy mieli także za zadanie
wykonać na fantomie prawidłowy
masaż serca ze sztucznym oddychaniem, a także rozwiązać test.
Takie zadania czekały na wszystkich, lecz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych musieli wykazać
się na jeszcze jednym stanowisku.
Poszkodowanym była tutaj osoba
znajdująca się w śpiączce insulinowej, której towarzysz posługiwał
się jedynie językiem angielskim.
W zawodach udział wzięły wszystkie knurowskie gimnazja, a także
gimnazjum z Paniówek, Zespół
Szkół Zawodowych oraz Liceum
Ogólnokształcące z Knurowa.
Mistrzami w ratownictwie sanitarnym okazali się uczniowie
Miejskiego Gimnazjum nr 3 w
Knurowie, a w kategorii szkół ponadgimnazjalych – Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego.
Licealiści będą reprezentować 9
maja Knurów podczas Wojewódzkich Mistrzostw w Katowicach.
Wyróżnienia i nagrody zostaną
wręczone 7 maja w trakcie uroczystości związanych z Międzynarodowym Dniem Czerwonego
Krzyża i 90-lecia PCK. Miejscem

W jednym przypadku konieczny okazał się masaż serca...
imprezy będzie knurowskie Kino
Scena Kultura.
O korzyści z udziału młodzieży
w zawodach zapytaliśmy majora rez.
Jarosława Wiewiurę, szefa Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w
Knurowie.
- Dla uczniów jest to na pewno
sprawa ambicji. Reprezentują swoją
szkołę, rywalizują z innymi. Ważne jest w ich działaniu myślenie i
informacja własna wydawcy

podejmowanie właściwych decyzji
– tłumaczy mjr Wiewiura. - Ja dodaję zawsze na koniec, iż od tej pory
obowiązkiem moralnym każdego z
uczestników jest udzielanie pomocy
tam, gdzie jest ona potrzebna. Wtedy
uczniowie zauważają, iż to, co robią,
jest ważne i że muszą sobie zdawać z
tego sprawę.
Tekst & Foto: Monika Pięciak

Knurów

Oddali krew – uratują życie
47 osób krwiodawców wzięło udział w knurowskiej
odsłonie akcji „Zbieramy krew dla Polski”. Zebrano
prawie 14 litrów życiodajnego płynu
Akcja została przeprowadzona
w sobotę przed marketami Intermarché i Bricomarché – organizatorami
przedsięwzięcia wraz z Polskim
Czerwonym Krzyżem.
Pierwsi zainteresowani pojawili
się już o godzinie 9. Czekał na nich
w pełni wyposażony ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Katowic. Wraz
z fachową obsługą i knurowskimi
krwiodawcami z Klubu Honorowych
Dawców Krwi noszącego imię doktora Floriana Ogana.
– Oddaję krew po raz pierwszy,
ale się nie boję. Przyszedłem z ciekawości, aby sprawdzić jak to jest.
Myślę, że nie po raz ostatni – przyznał się Przeglądowi 19-letni Rafał
Brodziński z Knurowa.
Takich jak Rafał debiutantów,
u któr ych ciekawość i chęć pomocy innym wygrała z obawami
związanymi z oddaniem krwi, pojawiło się 13. Wśród nich Klaudia
Toszek z Knurowa: - Będę oddawała krew po raz pierwszy i jestem
trochę zdener wowana. Boję się
dużej igły. Już nieraz próbowałam,
ale mówili mi, że nie tym razem.
Znajomi i rodzina dopingują mnie.
Intermarché i Bricomarché ufundowały krwiodawcom upominki,

natomiast członkowie PCK zorganizowali pokaz udzielania pierwszej
pomocy. Chętni mogli sami poćwiczyć masaż serca i sztuczne oddychanie na specjalnym fantomie.
W tym samym czasie dzieci zabawiały się w kąciku rysunkowym.
Plonem zbiórki było dokładnie
13,950 l krwi. – To godny odnotowania wynik – nie ma wątpliwości
koordynator akcji Stanisław Bogumił, prezes honorowy Klubu HDK.
– Z pewnością ta krew uratuje
komuś życie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w akcji.
Krwiodawcy planują kolejne
zbiórki. Najbliższa z nich została
zaplanowana na pierwszą niedzielę
lipca podczas Festynu Parafialnego
przy kościele p.w. św. Cyryla i Metodego w Knurowie. Podobna odbędzie się w sierpniu przy parafii w
Szczygłowicach, a w październiku
– przed kościołem p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej. Niezależnie od
tego każdy, kto chciałby przyczynić się do ratowania życia innych,
może oddać krew w poniedziałki i
piątki od godz. 9.00 w przychodni
Unii Brackiej przy ul. Dworcowej
w Knurowie.
Tekst i foto: Monika Pięciak

