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Knurów

17 lutego około godz. 10.00 została ujawniona kolejna kradzież z
szafki ubraniowej firmy przy ulicy
Przemysłowej. Nieznany sprawca
ukradł telefon i gotówkę – około 30
zł. W sumie poszkodowany stracił
około 350 zł.

Czym zawinił 57–letniemu knurowianinowi właściciel Fiata Punto
zaparkowanego przy ulicy Powstańców – nie wiemy. Pewne jest natomiast, że 17 lutego około godz. 9.00
mężczyzna w przypływie wściekłości uderzył łopatą w samochód powodując straty wycenione na 500 zł.

Kradzież
z szafki

Justyna Walo

Przyszowice

Agresja
bez kontroli

Justyna Walo

Żernica

Elektrowłam Samozapłon?
18 lutego około godz. 19.00 nieznany sprawca włamał się do domu
przy ulicy Stawowej. Jego łupem
padły elektronarzędzia i materiały
budowlane o łącznej wartości około
10 tys. złotych.
Justyna Walo

Piekary Śląskie

Dyrektor
zrezygnował

Dyrektor knurowskiego szpitala,
Michał Ekkert, zrezygnował – po
czterech latach rządzenia - z kierowania Szpitalem Miejskim w Piekarach
Śląskich. Ostatnie miesiące ujawniły
rozbieżności co do przyszłości placówki. Dyrektor był zwolennikiem
prywatyzacji, przeciwnego zdania
była załoga (w grudniowym referendum większość opowiedziała się za
odejściem dyrektora), opory mieli
samorządowcy.
Następcą dyrektora Ekkerta w
Piekarach Śl. została Ewa Świderska, znana knurowianom jako były
likwidator Szpitala Miejskiego nr 1
w Gliwicach. Placówka przymierza
się do restrukturyzacji, co będzie
o tyle niełatwe, że znajduje się w
trudnej sytuacji finansowej (ma dług
szacowany na 9 mln zł).
/bw/

18 lutego około godz. 6.00 nad
ranem właściciele posesji przy ulicy
Szafranka przeżyli chwile grozy. Z
nieustalonych do tej pory przyczyn
na terenie działki wybuchł pożar,
wynikiem czego spłonął samochód
dostawczy marki Mercedes. Śledztwo rozstrzygnie, czy w tym wypadku nie miały udziału osoby trzecie.

Justyna Walo

www.wymieniarka.pl

Wymieniarka.pl to serwis dla osób,
które chcą zamieniać swoje rzeczy
na inne. Wymieniać można przedmioty, których się potrzebuje lub
które się nam spodobały. Wymianie
podlegać mogą także usługi, jak
nauka tańca czy korepetycje. Przedmioty wystawione na serwisie nie
posiadają swojej ceny w złotówkach,
ale wartość punktową. W stosunkowo prosty sposób można pozbyć się
zbędnych rzeczy lub zdobyć coś, a
czym nam zależy.
5ak

Sprzeciw z wątpliwości

Przekształcenia w knurowskiej służbie zdrowia budzą ogromne
zainteresowanie. Także kontrowersje. Sprawę opisywaliśmy bardzo
obszernie w wydaniu PL nr 3/2009 (artykuł „Szpital w Knurowie
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”) i tydzień temu w relacji z
sesji knurowskiej Rady Miasta („Szpital-spółka budzi kontrowersje”).
Pokłosiem emocjonującej dyskusji jest m.in. opinia radnego Jana
Trzęsioka, nieukrywającego swojego sceptycyzmu do wprowadzanych
zmian. Poniżej treść opinii Jana Trzęsioka.
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do których należę oraz kręgu przyjaciół, pytałem o ich opinię na temat
prywatyzacji szpitala. Była ona zdecydowanie negatywna.
Po długich i rzetelnych dyskusjach w gronie radnych na komisjach, spotkaniach koalicyjnych, w
obecności władz powiatu, dyrekcji i
pracowników szpitala, w obecności
przedstawicieli związków zawodowych starałem się przeanalizować
wszystkie pozytywne i negatywne
aspekty proponowanej prywatyzacji
szpitala. Efektem tych przemyśleń
było opracowanie szeregu pytań
(znajdują się na końcu tej wypowiedzi)
do pana Starosty Michała Nieszporka, dotyczących moich wątpliwości
co do zasadności prywatyzacji szpi-

Knurów

Sąd poradzi
ofiarom
przestępstw

Dźwięki zza
wschodniej
granicy

W czwartek 26 lutego w Klubie
„Perełka” przy ul. Studziennej 6 w
Gliwicach wystąpi muzyczne trio:
Anatol Tchmel (śpiew, gitara i flet),
Dmitrij Iwanenko (obój) i Tomasz
Mucha (skrzypce). Artyści wykonają
piękne romanse i pieśni rosyjskie, m.in.
„Oczy czarne”. Koncert odbywa się w
ramach autorskiego projektu Tchmela
„Muzyka rosyjska”. Początek o godz.
18.00. Bilety wstępu możliwe do nabycia przed rozpoczęciem recitalu. Więcej informacji u Anatola Tchmela pod
numerem telefonu: 0-601 503 346.
5ak

Kieszonkowcy
nie próżnują

W dniach od 23 do 27 lutego
2009 (do piątku) Sąd Okręgowy
w Gliwicach (ul. Kościuszki 15)
organizuje „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Przedstawiciele
organizacji pozarządowych udzielać
będą bezpłatnych porad poszkodowanym. W czwartek i piątek dyżury
pełnić będą: Stowarzyszenie Pomocy
Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych i Na Skutek Błędów Lekarskich „Wokanda” w Katowicach oraz Zrzeszenie Prawników
Polskich (konsultacje w czwartek),
gliwickie Stowarzyszenie Pomocy
„Linia Nadziei – SPLIN” oraz Stowarzyszenie „Misericordia” z Zabrza
(dyżur w piątek).
Dyżury odbędą się w sali 049 według następującego harmonogramu:
w czwartek (26 lutego) od 10.00 do
14.00, a w piątek (27 lutego) od 10.00
do 15.00. Więcej informacji można
uzyskać pod numerem telefonu: 032 338 00 42.

W autobusie gdzie często panuje
tłok trudno czasem zauważyć, że
ktoś sięga ręką do naszej torebki czy
kieszeni spodni, z której wystaje
portfel. Tak zapewne było 18 lutego
około godz. 19.30 na wysokości ulicy
1 Maja. Nieznany sprawca ukradł
portfel, dokumenty osobiste i gotówkę
– około 100 zł.
Justyna Walo

Gliwice

Spotkają
się w teatrze

IDEALNY FACET DLA MOJEJ

OPOWIEŚCI NA DOBRANOC
GODZ. 16:00
IDEALNY FACET DLA MOJEJ
DZIWECZYNY; GODZ. 18:00

W marcu Gliwicki Teatr Muzyczny zorganizuje piętnastą już edycję
Dziecięcych Spotkań Teatralnych
Przegląd trwał będzie od 23 do
29 marca. Rozpoczną go warsztaty
teatralne (23 marca, godz. 8.30 i 12.30)
poprowadzone przez dwóch czeskich
scenografów: Marka Zakosteleckiego
i Jirko Baresa, na stałe związanych ze
znakomitym teatrem Drak z Hradec
Kralove. Goście przybliżą uczestnikom
zajęć tajniki azjatyckiego teatru cieni.
Na następne dni przewidziano
prezentacje spektakli - będzie można
zobaczyć przedstawienia: „Alicja w
krainie czarów” z Teatru Banialuka z
Bielska-Białej (25 marca, godz. 9.30 i
11.30), „Kino Palace” z Teatru Lalka
z Warszawy (26 marca, godz. 9.30 i
17.30), „Opowieści z Księgi Dżungli” z
Teatru Groteska z Krakowa (27 marca,
godz. 9.00 i 11.30), „Zwierzęta Doktora
Dolittle” z Opolskiego Teatru Lalki i
Aktora (29 marca, godz. 16.30).
Szczegółowe opisy widowisk
na stronie internetowej: www.teatr.
gliwice.pl. Informacje i rezerwacje
biletów: Gliwicki Teatr Muzyczny, ul.
Nowy Świat 55/57, tel. 0-32 230 49 68,
0-32 231 80 38, 0-32 232 13 39.

tala. Na pytania te pan Starosta jako
osoba odpowiedzialna za proces
prywatyzacji odpowiedział na sesji
10 lutego, jednak większość moich
wątpliwości nie została rozwiana. Nie
bez znaczenia dla podjęcia decyzji
była negatywna opinia o prywatyzacji szpitali w Polsce naszej sławy
medycznej – byłego ministra zdrowia,
prof. Religi. Jestem zdania, że takie
dziedziny naszego życia jak m.in.
bezpieczeństwo narodowe, energetyczne, ochrona zdrowia czy edukacja
powinny być domeną państwa. Moim
zdaniem nie powinno się w tych dziedzinach zrzucać odpowiedzialności
na osoby prywatne lub samorządy.
Znamy już przykłady problemów z
naszego gminnego podwórka: ile musimy dopłacać z funduszy gminnych
do prawidłowego funkcjonowania
oświaty w Knurowie, oraz utrzymania
naszych szkół i przedszkoli. Jako członek Komisji Mieszkaniowej spotykam
się z wieloma przykładami problemów
społecznych, zdrowotnych i ubóstwa
mieszkańców. Dlatego zależy mi
na tym, by nasi mieszkańcy mogli
korzystać ze sprawnego, sprawiedliwego i skutecznego systemu ochrony
zdrowia, niezależnie od ich statusu

materialnego na równych prawach
dla wszystkich.
Na koniec jeszcze jedno przemyślenie: prywatyzacja kojarzy się nieodłącznie z ideą zysku. Byłbym chyba
ostatnim, który chciałby, by ta idea
przysłoniła szczytne hasło witające
nas na progu szpitala: „Zaufaj nam.
Jesteśmy tu, by Ci pomóc”.
Wspomniałem o wątpliwościach,
które w formie pytań, wyraziłem
podczas sesji. Oto one: 1) Dlaczego
podejmuje się decyzję o prywatyzacji
jedynego publicznego szpitala dla
mieszkańców Knurowa, CzerwionkiLeszczyn i ościennych miejscowości;
2) Dokąd mają kierować się pacjenci
w przypadku likwidacji nierentownych oddziałów szpitala po jego
prywatyzacji; 3) Jaki jest podział
akcji wśród pracowników szpitala?
Czy np. jedna lub kilka osób posiada
pakiet większościowy?; 4) Jaki będzie los szpitala jeśli prywatyzacja
nie powiedzie się, jak to miało miejsce w ostatnim czasie w szpitalu nr 1
w Gliwicach?; 5) Jakie będą źródła
finansowania procesu dostosowania
szpitala do norm Unii Europejskiej?
Jedyny dotychczas podany przykład
opłat za operację poza kolejnością

jest nieetyczny.; 6) Skąd taki pośpiech z prywatyzacją szpitala,
jeśli państwo nie stworzyło jeszcze
jednolitych podstaw prawnych?
Dotychczas podejmowano takie
próby w dużych miastach, gdzie
funkcjonują - oprócz prywatyzowanego – inne szpitale publiczne.
W województwach mazowieckim,
łódzkim, podlaskim sprywatyzowano po 1 szpitalu, w lubelskim i
pomorskim – po 2, w wielkopolskim
i małopolskim – po 4 szpitale, w
śląskim – 10 szpitali. Najwięcej prywatnych szpitali ma dolnośląskie
– 21, najmniej podkarpackie – 0
(stan na koniec listopada 2008 r.);
7) Jaka będzie forma prawna korzystania z budynków i sprzętu? Brak
własności uniemożliwi korzystanie
z kredytów bankowych (vide: sprawa budynku Zespołu Szkół przekazanych powiatowi); 8) Jakie będą
gwarantowane okresy działalności,
zatrudnienia oraz zachowania płac
po procesie przekształceń?; 9) Na
jaki okres zostaną zawarte umowy
korzystania ze sprzętu i budynków
z powiatem? Czy sięgną poza okres
dostosowawczy do norm UE, tj.
31.12.2012 r.?
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26.02.2009 r.

Szpital w Knurowie – sp. z o.o. (c.d.)

J a n Tr z ę s i o k :
- Na sesji 10 lutego
opiniowaliśmy projekt uchwały Rady
Powiatu dotyczący
przekształcenia formy własności Szpitala w Knurowie. De facto przekształcenie to jest początkiem procesu
prywatyzacji placówki. Byłem jednym z siedmiu radnych-inicjatorów
zwołania sesji, którzy są przeciwni
prywatyzacji szpitala. Dlaczego
podjąłem taką decyzję? Postaram
się ją uzasadnić.
Pełnię mandat radnego z wyboru mieszkańców. I tychże mieszkańców z mojego środowiska, to jest
miejsca zamieszkania, organizacji,

Gliwice

MADAGASKAR 2; GODZ.16:30
OPOWIEDZ MI O DESZCZU
GODZ. 18:15

27.02-1.03.2009 r.

OPOWIEŚCI NA DOBRANOC
GODZ. 16:00
IDEALNY FACET DLA MOJEJ
DZIEWCZYNY; GODZ.18:00,20:15

2.03.2009 r.

DZIEWCZYNY; GODZ.19:00

3.03.2009 r.

OPOWIEŚCI NA DOBRANOC
GODZ. 16:00
IDEALNY FACET DLA MOJEJ
DZIEWCZYNY; GODZ.18:00,20:15

4 - 5.03.2009 r.
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aktualności
Knurów. Związkowcy nie chcą połączenia kopalń Knurów i Szczygłowice

Petardy przeciw fuzji
- Nasza kopalnia, nasze losy, my nie chcemy
tu Stokłosy – skandowali we wtorek górnicy
sprzeciwiający się planom Kompanii Węglowej S.A.,
która zamierza połączyć KWK „Knurów” i KWK
„Szczygłowice”

Godzinna demonstracja odbyła się we wtorek, 24 lutego,
przed siedzibą dyrekcji kopalni „Knurów”. Były związkowe
sztandary, deszcz głośnych petard,
hasła skandowane przez megafon
i transparenty wywieszone na
budynku dyrekcji: „Łapy precz od
łączenia kopalń”, „Zlikwidować
Centrum, nie łączyć kopalń”.
Kilkudziesięciu demonstrantów zebrało się przed godziną 11,
bo na tę porę wyznaczono spotkanie
dotyczące planowanego połączenia
KWK „Knurów” i KWK „Szczygłowice” w jeden, choć dwuruchowy,
organizm. Pierwotnie w spotkaniu
mieli wziąć udział przedstawiciele
kierownictwa Kompanii Węglowej
S.A., jednak dzień wcześniej odwołali oni swój przyjazd. Ostatecznie
w budynku dyrekcji KWK „Knurów” pojawił się dyrektor Centrum
Wydobywczego Zachód KW S.A.
– Jan Stokłosa, kadra kierownicza
obu kopalń oraz przewodniczący
wszystkich związków zawodowych działających na terenie tych
kopalń.
W kwestii pomysłu Kompanii wśród związkowców panuje
jed nomyślność – wsz yscy są
przeciwni łączeniu dwóch dobrze prosperujących zakładów.
Podczas wtorkowego spotkania
wręczyli dyrekcjom wspólne pismo zawierające uwagi do projektu
utworzenia z KWK „Knurów” i
KWK „Szczygłowice” kopalni
zespolonej, opracowanego przez
Główny Instytut Górnictwa. Sygnatariusze dokumentu nie widzą
sensu łączenia dwóch dużych
kopalń, z których każda świetnie
radzi sobie sama. Są zdania, że
fuzja będzie zabiegiem organizacyjnym tworzącym dodatkowe
koszty, problemy, zagrożenia wentylacyjno-pożarowe, a w dodatku
zwiększającym chaos kompetencyjny i biurokrację.
– Dyrektor Centrum chciał
nas przekonywać do pomysłu

połączenia kopalń, z kolei myśmy
przekonywali, że nie ma sensu
rozmawiać w tym towarzystwie, bo
brakowało na sali osób, które mogą
w tej sprawie decydować – relacjonuje Krzysztof Leśniowski, przewodniczący NSZZ „Solidarność”
KWK „Knurów”. – Do tej pory
łączono kopalnie dobre ze słabszymi, schyłkowymi. Tym razem obie
kopalnie świetnie prosperują, więc
ich łączenie nie ma sensu. Przykre,
że wiceprezes Zarządu KW S.A.,
Marek Uszko, knurowianin, popiera takie pomysły.
Następnego dnia po demonstracji związkowcy przeprowadzili
na terenie kopalń masówki informacyjne, a na czwartek zaplanowali referendum. – Tak naprawdę
wszystko jest w rękach załogi
– podsumowuje Leśniowski.
- Przy tym potencjale kopalń
nie ma przesłanek ekonomicznych
ani technicznych do ich łączenia
– mówi Stanisław Korczyc, przewodniczący Związku Zawodowego
„Kadra” Kompanii Węglowej S.A.
KWK „K nurów”. – Natomiast
pewne jest, że doprowadzi ono do
kumulacji zagrożeń.
- Nerwowa atmosfera nie sprzyja
dobrej, bezpiecznej pracy – uważa
Ryszard Płaza, szef Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK
„Knurów”. – Doprowadza się tu do
powstania molocha. Jesteśmy pewni
swoich wyliczeń, z których wynika,
że połączenie nic nie wniesie. Za to
wiadomo, że zwykle po połączeniu
kopalń spada zatrudnienie i wydobycie.
Według Kompanii Węglowej
S.A. celem planowanego połączenia obu kopalń jest skoordynowanie działalności inwestycyjnej i
jak każdy tego typu ruch, także i
ten jest poprzedzony wnikliwymi
ekspertyzami. – Dzięki likwidacji
szybów, które po połączeniu będą
niepotrzebne, uzyska się dostęp do
około dodatkowych 60 milionów
ton węgla z filarów ochronnych
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tych szybów – tłumaczy Zbigniew
Madej, rzecznik prasowy Kompanii Węglowej S.A. – To pozwoli
wydłużyć żywotność kopalń o
ponad 10 lat. Biurokracja się nie
zwiększy – wręcz przeciwnie,
lepsze będzie wykorzystanie kadr
zatrudnionych na powierzchni.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to
przepisy dla wszystkich kopalń
są w tej sprawie takie same i
połączenie nie powinno wpłynąć
na jego pogorszenie. Czynnikami skłaniającymi do połączenia
kopalń są też budowa autostrady
A1 i plan budowy szybkiej kolei.
Kolejną sprawą potwierdzającą
konieczność tego działania było
zeszłoroczne zawalenie się szybu
nr 5 w kopalni „Szczygłowice”.
Plan przewiduje utworzenie
zespolonej kopalni „K nurówSzczygłowice” już 1 kwietnia – i
nie ma to nic wspólnego z primaaprilisowymi żartami.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Związkowcy mówią jednym głosem: „NIE” dla połączenia zakładów



aktualności
Nowe taryfy PWiK: więcej za wodę

Koszt inwestycji
i rozwoju

reklama

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Knurowie
informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXIX/487/09 Rady Miasta
Knurów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Knurów, od dnia 1.04.2009 r. będą
obowiązywały następujące ceny i stawki opłat za świadczenie
usług:

Od 1 kwietnia 2009 r. zacznie obowiązywać
w Knurowie nowa taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Poniżej komentarz
Prezesa Zarządu PWiK sp. z o.o. w Knurowie,
Bogusława Tyszkowskiego
Bogusław Tyszkowski, prezes PWi K
sp. z o.o. w
K nu r ow ie:
- Nowy rok
przynosi
wzrost kosztów ponoszonych przez
firmy z naszej branży. Nie mam
tu na myśli jedynie inf lacji, której poziom został ustalony na 2,9
proc., ale realne koszty przedsiębiorstwa. Na przykład: wydatki na
zakup wody dla miasta Knurowa
od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów w Katowicach wzrosną
o ponad 16 proc., a na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z Osiedla
Szczygłowice o ponad 12 proc. Również sektor energetyczny zapowiada
znaczne podwyżki, przekraczające
poziom oficjalnego wskaźnika inflacyjnego.
Mówiąc o kosztach, nie sposób
nie zwrócić uwagi na duży wzrost
wartości odpisów amortyzacyjnych
wpływających na taryfową cenę
ścieków, a związanych z modernizacją oczyszczalni głównej, zlokalizowanej przy ul. Rakoniewskiego, i
wybudowaniem przez Urząd Miasta
Knurów na jej terenie wielu nowych
obiektów technologicznych. Dzięki
tej inwestycji i planowanej rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej na
terenie całego miasta, będzie można
przyjąć na tę oczyszczalnię ścieki z
terenu Knurowa i oczyszczać je do
poziomu zgodnego z obowiązującymi
normami ekologicznymi.
Czego w zamian mogą się spodziewać mieszkańcy Knurowa?
reklama

Dodatkowe przychody umożliwią
Przedsiębiorstwu, oprócz regulowania
bieżących należności, utrzymanie standardów jakościowych świadczonych
usług, a w wielu przypadkach ich
podniesienie. Mam tu na myśli przede
wszystkim realizację wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK. Wymiana
kolejnych kilometrów zużytych technicznie przewodów pozwoli na dalsze
zmniejszenie ilości awarii, tak często
występujących na starych przewodach
i tak uciążliwych dla mieszkańców
miasta. Dzięki realizacji zadań wynikających z tego planu ilość awarii na sieciach wodociągowych zmniejszyła się
do około 100 w 2008 r., gdy na przykład
w 2005 r. było ich jeszcze ponad 200.
Spadek ilości awarii kanalizacyjnych
jest jeszcze większy, z około 300 w roku

2005 do około 120 w roku ubiegłym.
Osiąganie takich efektów nie byłoby
możliwe bez uzyskiwania przychodów
z taryfy i przeznaczania ich znacznej
części na inwestycje objęte wspomnianym planem.
Na co dzień jakość usług monitorowana jest poprzez funkcjonujący w Przedsiębiorstwie system
zarządzania jakością , zgodny z
międzynarodową normą ISO 9001:
2000. Nawiązując jeszcze do kwestii
standardów jakości i zarządzania, chciałbym podkreślić, iż wysoki ich poziom utrzymywany przez
Przedsiębiorstwo jest zauważany. W
przyszłym tygodniu, po raz trzeci z
rzędu, odbiorę doroczne wyróżnienie
„Gazele Biznesu” (m.in. za innowacyjność i wizję rozwoju), przyznane
Przedsiębiorstwu.

I. za dostawę wody dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje taryfa
jednolita, wieloczłonowa:
1. cena za 1 m3 dostarczonej wody:
4,46 zł netto + 7 % VAT = 4,77 zł.
2. stawka opłaty abonamentowej, na Odbiorcę usług,
za gotowość urządzeń wodociągowych:
2,50 zł netto + 7 % VAT = 2,68 zł.
3. stawka opłaty abonamentowej, na punkt rozliczeniowy, za dokonanie odczytu wodomierza i rozliczenie należności:
7,86 zł netto + 7 % VAT = 8,41 zł.
II. za odbiór ścieków dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje
taryfa jednolita, jednoczłonowa:
1. cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
4,86 zł netto + 7 % VAT = 5,20 zł.
Powyższa taryfa będzie obowiązywała
od 1.04.2009 r. do 31.03.2010 r.
reklama

/b/

Knurów. Sesja Rady Miasta

Korekty w budżecie
i woda
Dwie dziesiątki uchwał to plon środowych obrad
knurowskiej Rady Miasta. Sporo z nich miało
charakter proceduralny. Najwięcej emocji wzbudziło
zatwierdzenie taryf opłat za wodę

Taryfy „za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków” ustalają przedsiębiorstwa
dostarczające wodę (w Knurowie jest
to PWiK). Zgodnie z przepisami rolą
rad gmin jest zatwierdzenie – mocą
uchwały - takich taryf. Gdyby któraś
z gminnych rad nie zdecydowała się
podjąć tej roli, przedsiębiorstwa i
tak mają możliwość wprowadzenia
ustalonych przez siebie cen (z zastrzeżeniem trzymiesięcznego okresu karencji, po którym nowe stawki
weszłyby w życie).
Rok w rok podczas dyskusji nad
nowymi taryfami w wielu radach
pojawia się pokusa, by „umyć ręce”
i nie podejmować niepopularnego
głosowania. W knurowskiej Radzie
Miasta do tej pory nie zrezygnowano
z głosowania. Także i tym razem
uchwała została podjęta. Głosami 13
„za”, przy pięciu „przeciw” i trzech
„wstrzymujących się” zatwierdzono
taryfy opłat za wodę. Argumentem,
który przesądził o akceptacji, okazała

się świadomość poniesienia olbrzymich (szacowanych na dziesiątki
milionów złotych) nakładów na rozbudowę i modernizację oczyszczalni.
Tylko dostosowanie jej do rygorystycznych norm unijnych do 2012 r.
uchroni gminę przed koniecznością
płacenia gigantycznych kar.
Wśród pozost ał ych uchwał
zwraca m.in. uwagę kwota 160 tys.
zł. To dotacja dla Centrum Kultury
na działalność profilaktyczno-wychowawczą dla dzieci i młodzieży,
zapobieganie następstwom używania środków odurzających oraz
promowanie zdrowego stylu życia.
Radni zaakceptowali też kwotę 30
tys. zł na pomoc materialną dla
uczniów.
Jedna z uchwał miała charakter
personalny. Radny Paweł Kamiński
zrezygnował z uczestnictwa w Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów. Radni formalnie
przyjęli tę decyzję.
/bw/

Zapisy przebiegu sesji (protokoły) znajdują się na w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów na stronie www.knurow.pl (ścieżka dostępu:
BIP – Rada Miasta – kadencja 2006-2010 – sesje – protokoły z sesji Rady
Miasta – rok...)



Przegląd Lokalny Nr 8 (834) 26 lutego 2009 roku

aktualności
Knurów. Duże budynki w pierwszej kategorii... odśnieżania

Dachy pod specjalnym
nadzorem
Przed trzema laty zawalił się dach hali
Międzynarodowych Targów Katowickich. Zginęło
65 osób, a 170 zostało rannych. Jako jedną z przyczyn
brano pod uwagę nadmiar śniegu na dachu. To
tragiczne doświadczenie sprawiło, że większe
budowle, zwłaszcza z płaskimi dachami, znalazły się
pod specjalnym nadzorem właścicieli

Supermarkety z terenu miasta zapewniają, że regularnie
mierzą grubość pokrywy śnieżnej. Zarówno Intermarché, Tesco
przy ul. Szpitalnej, Carrefour
Express, jak i Biedronka przy
ul. Staszica wynajęły wyspecjalizowane firmy i pracowników,
którzy odśnieżyli dachy. Sklepy
starają się czasem raz na tydzień,
czasem codziennie, a nawet kilka
razy na dzień mierzyć grubość
białego puchu zalegającego nad
głowami klientów.
Wierni z parafii Matki Bożej

Częstochowskiej w Knurowie także
nie mają się czego obawiać. Ksiądz
proboszcz Jan Buchta zapewnia, że
śnieg nie grozi konstrukcji. – Dach
jest spadzisty, więc śnieg sam się zsuwa. Na niższych dachach już jednak
odśnieżamy – dodaje.
Miłośnicy sportu mogą spokojnie
skupić się na treningu. Na razie śnieg
z dachu krytej pływalni Aquarelax
nie wymagał usuwania. – Codziennie kontrolujemy grubość pokrywy
śnieżnej. Maksymalnie wyniosła ona
do tej pory 16 cm, 19 lutego było jej
jeszcze mniej – 8-10 cm. Ponieważ

Ile waży śnieg?

Ciężar 1 m3 śniegu uzależniony jest od warunków pogodowych,
w jakich nastąpił opad. Rozrzut wagowy jest bardzo duży może wahać się między 80. i 800. kilogramami. Na wartość tę
wpływ ma temperatura powietrza i podłoża, prędkość wiatru,
wilgotność powietrza, a nawet czas zalegania pokrywy śnieżnej. Średnio ciężar ten wynosi około 250 kg/m3.
/bw/

spadający śnieg jest lekkim puchem,
po prostu wiatr łatwo go zwiewa i
tak naprawdę więcej leży go na ziemi niż na dachu – informuje Marcin
Kasprzyk, kierownik basenu.
Na bieżąco, dwa razy na dzień,
kontrolowana jest także grubość
pokrywy śnieżnej na dachu hali
sportowej MOSiR Knurów. Nie ma
potrzeby usuwania śniegu, który jest
sypki, a jego warstwa wynosi od 2 do
15 cm. - Jeżeli będzie taka potrzeba,
śnieg zostanie usunięty – zapewnia
kierownik, Waldemar Kośmider.
Pozbycie się śniegu z dachu
może być nie tylko kłopotliwe, ale
i kosztowne. Zlecając to zajęcie
wyspecjalizowanej firmie trzeba się
liczyć z koniecznością całkiem słonej
zapłaty. Średni koszt odśnieżenia 1
m 2 dachu to 5 zł. Może być znacznie
wyższy – wpływ ma m.in. grubość
pokrywy śnieżnej i ukształtowanie
dachu.

Obciążenia budynków śniegiem normuje Polska Norma
(tzw. „śniegowa”) PN-80/B-02010. Określa ona obciążenia
obliczeniowe na każdy metr kwadratowy dachu w zależności
od jego kształtu i od miejsca lokalizacji obiektu w kraju. W
Polsce przyjęto cztery strefy śniegowe. Większość terytorium
(w tym Knurów) znajduje się w I strefie śniegowej. W tej strefie
obciążenie obliczeniowe dla dachu płaskiego to 0,71kN/m2,
co odpowiada 29 cm świeżego śniegu. Projektując budynek w
IV strefie śniegowej (Podhale, Beskidy, Bieszczady, Sudety)
dla wysokości ok. 500 m n.p.m. należy uwzględnić obciążenie wynoszące już 1,68 kN/m2 (168 kg/m2). Dla budynków
położonych powyżej 1000 m n.p.m. dopuszczalne obciążenie ustalane jest indywidualnie. W szczytowych partiach
gór brane jest pod uwagę obciążenie nawet 2,5-metrowową
warstwą śniegu.
/bw/

Monika Pięciak

Śląsk. W obronie praw człowieka

Stowarzyszenie chce federacji
Powołanie Federacji Śląska w obronie praw człowieka
– to cel knurowskiego Stowarzyszenia Pamięci Tragedii
Śląskiej 1945
Stowarzyszenie zaprasza do
wspólnego działania okoliczne organizacje społeczne, samorządy i
rodziny. Liczy, że uda się powołać
federację, której członkowie sprzymierzą się, by razem bronić praw
człowieka.
Inicjatorzy postulują m.in. rozliczenie Tragedii Śląskiej 1945 roku,
zwiększenie aktywności społecznej
obywateli, polepszenie dostępu do
mediów publicznych i dbałość o środowisko naturalne poprzez przeciwdziałanie szkodom górniczym. Proponują utworzenie ponadpartyjnego

śląskiego lobby w parlamencie, w
celu lepszego reprezentowania regionu oraz wybieranie do samorządów
osób apolitycznych, dla których – jak
czytamy w zaproszeniu do potencjalnych sygnatariuszy - „wartości
wypracowane przez ojców stanowią
zobowiązanie i zadanie”. Proponują
też rozważenie postulatu mówiącego,
że „dzięki autonomii Śląsk należał do
najbogatszych polskich prowincji”.
Za fundament do proponowanych
działań knurowskie stowarzyszenie
pod kierunkiem prezesa Henryka
Stawiarskiego obrało orędzie pa-

pieża Jana Pawła II skierowane do
Ślązaków podczas pielgrzymki w
1989 r. - Prawda, miłość i sprawiedliwość społeczna jest fundamentem
budowania wszelkich wspólnot – tłumaczą inicjatorzy. – Najważniejszą
i najbliższą wspólnotą jest Rodzina
gwarantująca trwanie przy tradycyjnych wartościach i zachowanie
swojej tożsamości, religii, kultury,
historii.
Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej w 1945 roku mieści się
w Knurowie przy ul. Dworcowej 1.
Tam też można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące nowej
inicjatywy.
/bw/

„Nie umiera ten,
kto pozostaje w sercach bliskich”
Wyrazy wdzięczności i podziękowanie
za okazane współczucie, wsparcie duchowe, modlitwy,
wieńce, kwiaty
i za udział w pożegnaniu naszego kochanego
Męża, Ojca, Dziadka, Teścia i Zięcia
śp. EUGENIUSZA KUSZKI
Księdzu Proboszczowi Marianowi Kasperczykowi,
Siostrom Służebniczkom NMP, Krewnym, Sąsiadom,
Przyjaciołom, Kolegom, Znajomym,
Współpracownikom i Delegacjom
składają pogrążeni w smutku

Żona i Synowie z Rodzinami

reklama

Równocześnie na ręce Ordynatora Oddziału Neurologii
Szpitala nr 3 w Gliwicach
dr Jacka Kowalskiego
składamy gorące podziękowanie za opiekę
dla całego personelu medycznego.
nekrolog

Pani Profesor

Danucie Kuszka

wyrazy współczucia i wsparcia w trudnych chwilach
pożegnania

Męża Eugeniusza

składają
Dyrekcja, pracownicy i emeryci
Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie
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Policjanci
z KIAmi
Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Radiowozy od samorządowców

Trzy nowoczesne radiowozy Kia Ceed zostały
przekazane do użytku funkcjonariuszom
Komisariatu Policji w Knurowie. To kolejne
samochody tej marki oddane do dyspozycji
knurowskim policjantom
Knurowski Komisariat Policji
otrzymał pierwszy radiowóz Kia
Ceed pod koniec ubiegłego roku.
W zeszły czwartek przybyły mu
kolejne trzy. Tak jak poprzednio,
zakup został w połowie sfinansowany przez Miasto Knurów oraz
Gminy Gierałtowice i Pilchowice
– to przejaw troski samorządów
o bezpieczeństwo mieszkańców.
Druga połowa potrzebnej kwoty
pochodziła z budżetu Policji. Każdy z pojazdów kosztował 73 tysiące
złotych.

Radiowozy mają silniki diesla
o mocy ponad 140 koni mechanicznych. Są nowe, objęte siedmioletnią
gwarancją. Ich nadwozia są w kolorze srebrnym, z niebieskim pasem
bocznym i napisem służbowym.
Auta zostały wyposażone w ABS,
osiem poduszek powietrznych, klimatyzację, komputer pokładowy.
Mają też coś dla ducha – wysokiej
jakości radia z odtwarzaczem mp3.
Drzwi radiowozów są odpowiednio
wzmocnione, silniki również są
mocniejsze niż w standardowych

Knurowskie Dni Integracji - konkurs na logo

Bądźmy razem
W dniach 21-24 maja
odbędą się I Knurowskie
Dni Integracji.
Organizatorzy - Centrum
Kultury i Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
– zapraszają do udziału
w konkursie na logo
imprezy. Publikujemy treść
regulaminu konkursu.
Dodatkowe informacje
można uzyskać w
Centrum Kultury przy
ul. Niepodległości 26
(telefonicznie: 330 36 80).


Regulamin konkursu na logo
I Knurowskich Dni Integracji „Bądźmy razem”
Organizator: Centrum Kultury,
MOSiR Knurów Cel: wyłonienie najlepszego znaku (logo)
Przeznaczenie znaku: do celów
identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie
wykorzystywany na plakatach, drukach wydawanych przez organizatorów I Knurowskich Dni Integracji
- „Bądźmy razem”
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do młodych
twórców, studentów, uczniów szkół
artystycznych, artystów plastyków
oraz osób amatorsko zajmujących się
działalnością plastyczną.
2.Zwycięzca otrzyma cenne nagrody rzeczowe.

modelach Kia.
– To prawdziwy skok cywilizacyjny
– komentuje nowy zakup podkom. Marek Słomski, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach. – Wreszcie
zmieniło się podejście do kwestii wyposażenia policji. W poprzednich latach zazwyczaj kupowało się samochody ubogo
wyposażone, wręcz odpady produkcyjne.
Teraz tendencja się odwróciła.
W uroczystym przekazaniu superradiowozów – oprócz szefa gliwickiego
Garnizonu Policji mł. insp. Teofila
Marcinkowskiego i komendanta knu-

rowskiego komisariatu nadkom. Adama
Króla – brali udział m.in. prezydent
Knurowa Adam Rams, wójt Gierałtowic
Joachim Bargiel, wójt Pilchowic Wilchelm Krywalski, Kazimierz Kachel
– przewodniczący Rady Miasta Knurów oraz Joachim Machulik, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.
Obecnie teren Knurowa, Gierałtowic i Pilchowic jest obsługiwany przez
siedem radiowozów oznakowanych
- w tym cztery to Kia Ceed - i trzy
nieoznakowane.

3. Na konkurs można nadesłać
dwa projekty. Należy je zapisać na
płycie CD jako pliki jpg lub tiff oraz
dołączyć wydruki komputerowe.
Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Nie ma
wymagań co do kształtu, kolorów i
rodzaju czcionki użytych w logo.
5. W jury zasiądą organizatorzy I
Knurowskich Dni Integracji - „Bądźmy
razem”.
Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace oceniane będą zgodnie z
następującymi kryteriami oceny prac
konkursowych:
a) Wartości projektowe: oddanie
charakteru oraz celu imprezy I Knurowskich Dni Integracji - „Bądźmy razem”
b) Wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń,
łatwość rozpoznania i zapamiętania,
c) Wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania
oraz przekazu, łatwa skalowalność i
czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno–białej i barwnej (w tym jako grafika komputerowa)
oraz w przestrzeni trójwymiarowej.

6. Nadesłane na konkurs projekty
powinny znajdować się w kopertach
z napisem: „Konkurs na Logo I Knurowskich Dni Integracji - „Bądźmy
razem”
Autor powinien podać swoje
dane: nazwisko i imię, adres zamieszkania, telefon, e-mail.
7. Regulamin konkursu będzie
dostępny na stronie Centrum Kultury
w Knurowie (www.centrum-kultury.
pl) i Przeglądu Lokalnego w Knurowie (www.przegladlokalny.eu).
8. Projekty należy nadsyłać pod
adresem redakcji Przeglądu Lokalnego w Knurowie, ul. Niepodległości 5,
do 31marca 2009 roku (decyduje data
dostarczenia do redakcji).
Uwaga: projekty przesłane po
tym terminie nie będą rozpatrywane
przez Jury konkursu. Organizator
konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub
uszkodzenie projektu powstałe w
czasie przesyłki.
9. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością orga n izatora kon k u rsu,
który może je w dowolny sposób

MiNa

Adam
Rams,
prezydent
Knurowa:
- W warunkach poważnego
niedoboru finansowego w Policji
uznaliśmy, że doposażenie naszego komisariatu w nowe radiowozy
to dobra inwestycja w bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Mam
nadzieję, że te nowe, dobrze wyposażone samochody sprawdzą
się w działalności operacyjnej i
przyczynią się do skutecznej walki
z przestępczością.
Not. bw

wykorzystać oraz odstępować na
rzecz osób fizycznych i prawnych.
Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie
prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie
utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do
obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego wykonania
albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania
w Internecie pracy konkursowej.
Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i
nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo
do nie rozstrzygnięcia konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie
prawo do opublikowania imienia,
nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie
11. Informacja o rozstrzygnięciu
konkursu zostanie podana na łamach
Przeglądu Lokalnego oraz na stronach
internetowych Centrum Kultury i
Przeglądu Lokalnego.
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Knurowianin pomaga zabrskiemu szpitalowi

Pozytywna patologia
Stary, zniszczony przez czas oddział patologii
noworodków w zabrskim szpitalu robi
przygnębiające wrażenie. Knurowianin Damian
Wdówka postanowił coś z tym zrobić. Rozpoczął
akcję „Remontujemy Oddział Patologii”

Foto: Damian Wdówka

Potrzeba około 120 tysięcy złotych, remontu w swoim mieszkaniu przez tyle
aby ponure wnętrza zabrzańskiego od- lat? Tu i ówdzie brak świetlówek, bruddziału patologii noworodków zmienić ne ściany, odpadający tynk. Niesprzyjaw kolorowe i przyjazne. Wiele dzieci i jący klimat! Dobrze, że kadra to wybitni
rodziców ze Śląska, także z Knurowa, specjaliści, a dzięki dotychczasowej
spędza tu całe tygodnie i miesiące. Do współpracy ze szwajcarską fundacją
obaw o zdrowie niemowląt dołącza się sprzęt również pozwala na skuteczne
przygnębiający klimat wnętrz, które nie diagnozy i leczenie.
były remontowane od lat. Knurowianin
Knurowianin postanowił, że nie bęDamian Wdówka zainicjował akcję dzie patrzył bezczynnie na zrujnowane
„Remontujemy Oddział Patologii”, wnętrza. Podjął się zebrania funduszy
prowadzoną we współpracy z Fundacją na generalny remont oddziału. Uzyskał
Uśmiech Dzieciom.
już wsparcie Business Centre Club i
Zaczęło się od narodzin Szymona. Regionalnego Centrum Biznesu. TeleSyn pana Damiana przyszedł na świat wizja Silesia zrobiła na ten temat krótki
w knurowskim szpitalu, piękny i – jak reportaż, odezwały się zainteresowane
się wydawało – zdrowy chłopak. Dwie udziałem w akcji firmy. Akcję wsparła
doby później, dziecko i mama byli goto- także Izabela Trojanowska, a honorowi do wyjścia ze szpitala. – Razem z trzy- wym ambasadorem przedsięwzięcia
letnią córką przystroiliśmy choinkę, w została Laura Łącz.
końcu zbliżaRu sz a
ły się święta
strona www.
– wspomina
patologianosz cz ę śl iw y
worodka.zatato. – W pobrze.pl, gdzie
koju czekało
rodzice będą
łóżeczko i
poznać kadrę,
karuzela Szyopinie, specjamona, bralizacje, leczokowało tylko
ne schorzenia,
głównego
będą również
bohatera. W Dzieci powinny być leczone w możliwie
mogli wymiecałym domu najlepszych warunkach
n ić m ię d z y
pełno balonów i kolorowych wstążek. sobą opinie, spostrzeżenia, wreszcie
Nagle – telefon od żony. „Szymon dostał – dodadzą sobie otuchy.
drgawek. Przyjeżdżaj natychmiast”.
Oddział patologii noworodka podNastępnego dnia Szymon został pisał stosowne umowy z Fundacją
skierowany na oddział patologii nowo- Uśmiech Dzieciom. Dzięki temu każdy
rodków szpitala w Zabrzu.
może przyłączyć się do akcji i poda- Nigdy nie zapomnę uczucia, kie- rować jeden procent podatku, który
dy na korytarzu pojawił się „Oddział zamiast do trafić do kasy państwa,
N”, trzyosobowy zespół, który wkłada wesprze remont zabrzańskiego odSzymona do respiratora i zabiera go działu. Wystarczy wypełnić w druku
na naszych oczach. – opowiada Damian PIT stosowną rubrykę, wpisując w nią
Wdówka. – Potem pierwsza, druga i Numer KRS: 0000244626 z dopiskiem
kolejne doby na oddziale, wyczekiwa- „Zabrze”.
nie, konsultacje z wieloma lekarzami - Ten remont to moje największe wyczekanie... Do tego wszystkiego – klimat zwanie, któremu sprostam – z pomocą
starego, zniszczonego oddziału, który tych, którzy mnie wsparli i zechcą weremontowany był ponad 20 lat temu. przeć – przekonuje Damian Wdówka.
MiNa
Czy ktoś może sobie wyobrazić brak
reklama
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Ważne dla spodziewających się dziecka lub je
planujących. Starając się o becikowe trzeba będzie
przedłożyć zaświadczenie, że matka dziecka
pozostawała pod opieką lekarza co najmniej
od 10 tygodnia ciąży
Uwaga, przyszli rodzice!

Becikowe dla
przezornych
Nowe rozporządzenie zacznie
obowiązywać 1 listopada, ale dotyczy właściwie już teraźniejszości, bo
do listopada jest niespełna dziewięć
miesięcy. Każdy rodzic, który zgłosi
się po becikowe, będzie musiał złożyć zaświadczenie o tym, że matka
dziecka w czasie ciąży – co najmniej
od 10 tygodnia – była pod opieką
lekarską. Zatem każda kobieta spodziewająca się dziecka pod koniec
tego roku, już dziś powinna rozejrzeć
się za lekarzem, który będzie czuwać
nad przebiegiem jej ciąży.
Wymóg dotyczy zarówno podstawowego becikowego (czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka, wypłacanej rodzicom
bez względu na wysokość ich zarobków), jak i dodatku do zasiłku
rodzinnego, jaki jest wypłacany tym,
którzy co miesiąc taki zasiłek pobierają. Forma opieki medycznej oraz
wzór wymaganego zaświadczenia
na razie nie zostały określone – będą
sprecyzowane wkrótce rozporządzeniem ministerstwa zdrowia. Warunek
nie dotyczy, rzecz jasna, opiekunów
prawnych dziecka ani osób, które
wystąpiły do sądu z wnioskiem o
jego przysposobienie. Nie odnosi się
także do tych, którzy złożą wnioski o
becikowe przed 1 listopada br.
Można się spodziewać, że wkrótce sprawa zostanie szeroko nagłośniona, zaś póki co Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Knurowie z
własnej inicjatywy rozpowszechnia tę informację, aby zapobiec w
przyszłości niemiłemu zaskoczeniu
rodziców, którzy przyjdą po becikowe. – Chcieliśmy, aby kobiety wiedziały o tym odpowiednio wcześnie
– komentuje Małgorzata Cisek-Sopel,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Wysłaliśmy też
komunikaty do wszystkich knurowskich przychodni oraz do księży proboszczów. Sporo osób w Knurowie
korzysta ze świadczeń rodzinnych i te
osoby poinformujemy bezpośrednio.
Mam nadzieję, że wiadomość dotrze
także do tych, którzy na co dzień nie
mają z nami do czynienia.
Knurów, na tle ościennych gmin,
zawyża średnią jeśli chodzi o ilość
urodzin. Liczba urodzeń w gminie przekroczyła w 2008 r. liczbę
zgonów. W ubiegłym roku MOPS
wypłacił 438 becikowych (w tym
208 podwójnych, tzn. wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego), zaś w
styczniu bieżącego roku – 41 (w tym
15 podwójnych).
Nowe przepisy mają nakłonić ciężarne kobiety do regularnych wizyt u

Becikowe po nowemu: słuszny cel, ale czy dobry środek
ginekologa, a przez to sprawić, że
ciąże będą przebiegać bezpieczniej,
a dzieci będą się rodzić zdrowsze.
Czy lekarz, dzięki comiesięcznemu
kontaktowi z pacjentką, jest w stanie

znacząco wpłynąć na jej tryb życia?
Pytanie, czy nowy zapis poprawi
standardy, pozostaje na razie retoryczne.

M. Napolska

reklama



Knurów, Szczygłowice. Bezpłatne badania dla pań

Zbadaj piersi
w mammobusie

27 lutego i 2 marca 2009 roku na terenie kopalni Szczygłowice
przy ambulatorium (Knurów, ul. Górnicza 1) odbędą się bezpłatne
badania mammograficzne dla pań między 50 a 69 rokiem życia
Kobiety często rezygnują z możliwości zrobienia sobie bezpłatnych
badań, bo koliduje to z ich codziennymi obowiązkami lub wymaga
dojazdu do oddalonego o wiele kilometrów miasta. Takiej wymówki nie
będą miały mieszkanki Knurowa i
Szczygłowic, do których przyjedzie
specjalny mammobus z Centrum
Onkologii w Gliwicach.
Pracownice Kompanii Węglowej
S.A. mogą wykonywać badania w
mammobusie od godz. 8.00 tak, by
nie musiały rezygnować na ten dzień
z pracy. Dla pozostałych pań badania

odbywać się będą w godzinach 12.00
– 17.00.
Kolejna okazja dla wszystkich
chętnych do przebadania się kobiet
nadarzy się już 5, 6 i 9 marca. W tych
dniach mammobus stanie na terenie
KWK „Knurów” przy bramie głównej (Knurów ul. Dworcowa 3a).
Mammografia nic nie kosztuje,
jeśli od ostatniego badania finansowanego przez NFZ upłynęły dwa
lata. Ewentualnie rok – to w wypadku, gdy ktoś z najbliższej rodziny
pacjentki zachorował na raka piersi.
Paniom, które nie są zatrudnione

w kopalni, wyniki zostaną przesłane
pocztą do domu w ciągu miesiąca od
wykonania prześwietlenia.
Do w ykonania badania w ystarczy tylko dowód tożsamości z
numerem PESEL i karta ubezpieczeniowa NFZ. Z udziału w programie
wykluczone są pacjentki leczone w
Poradniach Chorób Piersi oraz te, u
których rak piersi został już rozpoznany. Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć i nakłońmy bliskie
nam panie do zrobienia czegoś dla
siebie i swojego zdrowia.
Justyna Walo

Foto: Archiwum Centrum Onkologii w Gliwicach

rozmaitości

Badanie warte życie
Każdego roku w Polsce raka piersi wykrywa się u 10 tysięcy kobiet. Liczba
ta stale rośnie. Chorują przeważnie kobiety około 50 roku życia. Im późniejszy wiek, tym większe prawdopodobieństwo występowania nowotworu.
Wcześnie wykryte zmiany pozwalają na wyleczenie około 90 proc. chorych.
Niestety w Polsce uzyskuje się niższe wyniki wykrywalności choroby,
związane ze zbyt późnym jej wykryciem.
Co to jest mammografia?
Mammografia jest badaniem nieinwazyjnym. Polega na prześwietlaniu
piersi promieniami Roentgena. W badaniu mammograficznym wykrywane
są guzki o średnicy nawet 2-3 mm, a także inne zmiany w piersi w bardzo
wczesnym etapie, niemożliwe do wykrycia podczas samobadania.
Źródło: www.io.gliwice.pl

Foto: Bogusław Wilk

Pilchowice. Klasyka na koncercie

Foto: Archiwum

Upiór, który urzekł

Tłusty czwartek: rozdawaliśmy pączki

Poranek z lukrem
Gliwice

P r zez w iele lat f u nd atorem
słodkości, które za naszym pośrednictwem umilają tłustoczwartkowy
poranek była
Piekarnia Janusza Kapicy.
Także i tym
r a z e m ś w ie żutkie, niektóre jeszcze ciepławe, pączki
cieszyły podniebienia kilkuset naszych
Czytelników.
- Cz ytam
P r z e glą d o d
początku,
pączki smakuję również
od pierwszej takiej akcji – przyznała nam pani Maria z III Kolonii. – Jak smakują? Jak zawsze:
wyśmienicie.

„Lalki, moje lalki” to tytuł wystawy, którą prezentuje Galeria „Miniatura” w Klubie Garnizonowym
(ul. Mieszka I nr 26) w Gliwicach.
Jest to już 40. ekspozycja z cyklu „Z
Szuflady Kolekcjonera XL”. Prezentowane były już zbiory m.in. figurek
z brązu, temperówek do ołówków
czy ilustracji do dzieł literackich
na kartach pocztowych. Wystawa
„Lalki, moje lalki” zaprezentuje
kolekcję 90. lalek pani Franciszki M.
i jej wnuczek. Będzie można zobaczyć współczesne Barbie, ale także
porcelanowe lalki w różnorodnych
strojach. Niektóre eksponaty mają
prawie sto lat. Kolekcja uzupełniona
została w akcesoria dla lalek, jak
wózki, karoce czy rowery. Ekspozycja czynna będzie do 2 marca, od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00. Więcej informacji
pod numerem telefonu Galerii „Miniatura”: 0-32 231 32 93.
5ak

Foto: Bogusław Wilk

To nie był tłusty, lecz bardzo słodki czwartek.
Dzięki pączkowym smakołykom, które – co
już naszą tradycją – rozdawaliśmy naszym
Czytelnikom w ostatni czwartek karnawału



Największe przeboje muzyki
klasycznej, z operetki
i musicalu stały się osnową
niedzielnego koncertu
w Pilchowicach

Walc Es-dur Chopina czy „Lot
trzmiela” M. Rimskiego-Korsakowa,
aria z opery „Baron cygański” – „Wielka
sława to żart” oraz fragmenty musicalu
„Upiór w operze” - to niektóre z wielu
zaprezentowanych utworów. Dopełnieniem nieśmiertelnych kompozycji były
wyjątki z twórczości mniej znanych artystów – w tym autorstwa Jacka Glenca,
kompozytora z Rybnika.
Prawie półtoragodzinny program
przygotowali absolwenci szkół muzycznych: Magdalena Kus, Agnieszka Robok
i Tomasz Sadownik. Miłym zaskoczeniem był debiutancki występ Magdaleny
Mańki z Młodzieżowego Chóru Wsi Pilchowice - w duecie z Magdaleną Kus.
Dwukrotne bisy tłumaczą zachwyty
słuchaczy.
Oprac. Justyna Walo

Zdanie pani Marii podzielili ci
wszyscy, którzy skorzystali z naszego zaproszenia.
– Staramy
się, by smak
wszystkich nasz ych wypieków utrafiał w
gusta klientów.
A pączki nale żą do t ych
szczególnie
l u b i a n y c h ...
– mówi Janusz
Kapica, właściciel zakładu
powstałego
w 1991 r., ze
sk le pem f i rmowym przy
ul. Niepodległości 12. – Serdecznie
zapraszamy. Nie tylko na pączki...
/bw/
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Lalki, moje lalki
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rozmaitości
ROZRYWKA nr 8/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina casino
Prawidłowe rozwiązaW diagramie ujawniono wszystkie „polskie” litery. Określenia podano w przypadkonie rozrywki z nr. 6/2009
brzmiało: „Świdwa”. Po- wej kolejności. Litery w pól z kropką czytane rzędami utworzą rozwiązanie
dwójny bilet do kina otrzym u j e M a r t a To m i c a .
• ptasi, kurzy „rozum” • haft z dziureczkami (z wyrazy ruża) • kapuśniak • lanie, cięgi
Gratulujemy! Po odbiór za- • basen dla malusińskich • dozorczyni • gatunek bawełnicy, szkodnik jabłoni • drapieżpraszamy do redakcji.
ny ssak płetwonogi, nerpa • zdarzenie jak popularny tabloid • maść konia • roślina lub
przyprawa z biedrzeńca • kocisko • imię Gilowskiej, byłej minister finansów • wrodzona
W d iag r a m ie ujaw n iono
zdolność, nerw, zacięcie • klamerka u pasa • plemiona afrykańskie (z wyrazy kana) •
wszystkie „polskie” litery. Wyjaśnienia wyrazów podano w zydel • zły nawyk, samowolność • występek, grzech • zieleniec na pustynia • siedlisko
myśli i rozumu • podnośnik, lewar • kotwy spinające mury • rusztowanie na podwórku
przypadkowej kolejności.
Litery z pól oznaczonych krop- • uczucie onieśmielenia, żenada • letnie sandałki, klapki • mgiełka nad łąką • Unia …,
ką, czytane wierszami, utworzą żużlowcy z ekstraligii • kraj z Teheranem • miasto na trasie do Wisły, przed Ustroniem
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

8

Foto: Mirella Napolska

Emilia Jurytko z Książenic

Amelia Juranek z Żor

ur. 13.02.2009 r., 3300 g, 54 cm

ur. 14.02.2009 r., 3350 g, 56 cm

Mateusz Dacewicz z Rybnika

Hanna Olszowska z Czerwionki

ur. 17.02.2009 r., 3600 g, 55 cm

Nadia Bujara z Gliwic

ur. 17.02.2009 r., 4000 g, 59 cm

Szymon Kampczyk z Knurowa

ur. 20.02.2009 r., 3000 g, 54 cm

ur. 21.02.2009 r., 3250 g, 55 cm

Wiktoria Skowronek z Knurowa

Hanna Długoszewska z Leszczyn

ur. 23.02.2009 r., 3050 g, 54 cm

10

ur. 24.02.2009 r., 3050 g, 54 cm

Zuzanna Wolnicka z Knurowa

ur. 15.02.2009 r., 3200 g, 56 cm

Martyna Dymarz z Paniówek

ur. 18.02.2009 r., 2950 g, 54 cm

Igor Ebert z Czerwionki

Brajan Dziok z Knurowa

ur. 16.02.2009 r., 3000 g, 55 cm

Julia Hachulla z Bełku

ur. 18.02.2009 r., 3200 g, 56 cm

Julia Rzesiowska z Leszczyn

ur. 22.02.2009 r., 3750 g, 59 cm

ur. 22.02.2009 r., 3700 g, 60 cm

Oliwia Ferens ze Stanowic

Szymon Juszczyński z Knurowa

ur. 24.02.2009 r., 3650 g, 57 cm

Łukasz Bednarek z Gliwic

ur. 17.02.2009 r., 3500 g, 56 cm

Miłosz Magiera z Gliwic

ur. 18.02.2009 r., 3350 g, 58 cm

Paulina Wybierek z Żernicy

ur. 23.02.2009 r., 3150 g, 56 cm

ur. 24.02.2009 r., 2950 g, 54 cm
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konkurs walentynkowy
Grażyna Więcko
i Piotr Lubszczyk

Katarzyna
Promny
i Fabian
Zeniak

Konkurs walentynkowy

Nagrodzeni
narzeczeni (2)

Oto kolejnych 11 par, które wzięły udział w „Konkursie na
Walentynki” firmy Fotografia AiP Barchańscy pod patronatem Przeglądu Lokalnego. Za tydzień ostatnia część naszego
walentynkowego foto-albumu.

Agnieszka Zaręba
i Paweł Bieńkowski

Agnieszka
Brzezińska
i Adam Kostrz

Ola Chmielewska
i Krzysztof Adamczyk
Daria Pindur
i Jakub Gąsior

Dagmara Lagner
i Michał Janicki

Michalina Skubacz
i Marcin Pieron

Iwona Zacharska
i Jarosław Oszywa
Agnieszka Wierzbicka
i Łukasz Tomczak

Monika Labudda
i Łukasz Szyszko
Przegląd Lokalny Nr 8 (834) 26 lutego 2009 roku
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ogłoszenia
Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Handel i Usługi

01-odw.

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

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

4-23/09

01-odw.

Cyklinowanie, układanie. Tel. 0 32 331 73
63, 0 888 400 830

EDUKACJA

05-08/09

J . N I E M I E C K I , k o r e p e t y c j e . Te l .
0 507 161 486

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

06-08/09

01-odw.

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

EKOGROSZEK, groszek, orzech, kostka,
miał, flot, koks. Luzem, workowany. Piaski,
żwiry, kruszywa drogowe. Transport od 228 ton. Telefon 0 32 221 19 53, 0 32 221 40
86, 0 604 282 216.
05-17/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Usługi malarskie, gładź, sufity podwieszane, kafelkowanie. Profesjonalnie – 20 lat.
Tel.0 508 244 915

08-11/09

1,2,3,4 pokoje na www.lokus.eu

08/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

Al. Piastów, M-4, 56 m2,, 117 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367

01-08/09

08/09

WĘGIEL ORZECH WORKOWANY. TEL.
0 515 191 401

Działkę w Stanicy i Pilchowicach sprzedamy. M3, tel. 0 601 077 290

05–51/52/09

08/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór. Przecena odzieży i artykułów niemowlęcych.
Knurów, ul. Niepodległości 59. Tel. 032
336 23 68

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia. Tel. 0 609 578 899

01–odw.

08-09/09

Kawalerkę po remoncie 30 m2, sprzedam.
M3, tel. 0 601 077 290

08/09

DAM PRACĘ
Kupię działkę lub dom (może być do remontu) Knurów i okolice. Tel. 0 790 699 666

08/09

Lokal uż y tkow y „ Planet a”, 92 m2 /5 0
m2 sprzedaż lub wynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367

08/09

Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 47 m2, I piętro, niski blok, sprzedamy. Nieruchomości
M3, tel. 0 603 773 313, 032 234 24 81

08/09

Sprzedam ładne mieszkanie, 52,17 m2. Tel.
0 606 230 195 Pilne!

08-09/09

Firma budowlana oferuje swoje usługi w zakresie ocieplania, tynkowania, wykańczania
wnętrz. Tel. 0 600 623 218

Sprzedam M-2 – 30 m2, pokój + kuchnia,
parter. Knurów, ul. Kazimierza Wielkiego.
Tel. 0 604 148 180

05-08/09

06-09/09

Firma remontowo-budowlana D-K BUD
oferuje szybkie i precyzyjne remonty.
Tel. 0 509 537 098

Spr zedam M -3, ul. K. Wielkiego. Tel.
0 606 322 239

08-10/09

08-11

S p r z e d a m M - 3 , u l . W i l s o n a . Te l .
0 662 046 523

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
adaptacje poddaszy, remonty. Tel. 0 602
407 190

07-10/09

07-08/09

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

06-09/09

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul Ogana 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl został podany do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych położonych w Knurowie przy ul. Targowej 2 - trzy części działki nr 1700,
stanowiące fragment targowiska miejskiego, przewidzianych do
oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku.

Sprzedam M-4 na ul. Armii Krajowej. Tel.
0 608 528 078

Kafelkowanie, gładź i inne remonty. Tel.
0 600 507 570

06-09/09

08/09

Spr zedam M - 4, Ks. Koziełka, 63 m2,
II piętro, po generalnym remoncie. Tel.
0 606 263 494

Kompleksowe sprzątanie mieszkań, biur,
lokali po remoncie również mycie okien.
Tel. 0 510 976 509

07-08/09

05-08/09

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 72,5
m2, Knurów, ul. Ułanów. Tel. 0 788 672 485,
0 32 236 50 83

Profesjonalnie, remonty mieszkań, biur,
domów. Tel. 0 693 570 377

05-08/09

05-08/09

07-51/52/09

Firma budowlana zatrudni pracowników
fizycznych, przyuczenie do zawodu, możliwość awansu, 8-9 zł. za godzinę. Tel. 0
607 402 057

07-09/09

07-08/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

Zatrudnię murarza i cieślę z doświadczeniem, wiek 35-55 lat. Tel. 0 507 788
325

zdrowie i uroda
Studio Stylizacji Paznokci. Knurów, ul.
Witosa 21. Tel. 0 502 562 195
23-odw.

Spr zedam mieszkanie 62 m2, WP II,
umeblowane i wyposażone w AGD. Tel.
0 602 274 897

08-10/09

Szczygłowice, M-3, 54 m2, 109 tys. z garażem. Lokus, tel. 0 793 679 367

08/09

Sztygarska, M-4, 75 m2,180 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

08/09

SPRZEDAM
Remonty od A do Z. Budowa domów,
tanie materiał y. Tel. 0 666 852 100, 0
32 236 10 60
04-08/09

Sprzedam pianino marki „Legnica” – płyta
metalowa, stan bardzo dobry. Cena 9 000
zł. Tel. 032 236 64 06 po godz. 15.00

08/09

Serwis okien PCV. Tel. 0 604 788 540

Tanio sprzedam M-5, 73 m2. Knurów, WP
II. Tel. 0 661 163 137

08/09

Wojska Polskiego, M-5, 72 m2, 195 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367

08/09

Wynajem pawilon piętrowy, 130 m2, centrum. Lokus, tel. 0 793 679 367

08/09

05-12/09

Stolarstwo – szafy, kuchnie, obudowy. Tel.
0 664 125 334

08-11/09

MOTORYZACJA

SZUKAM PRACY
Szukam pracy: młody, średnie wykształcenie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w
branży handlowej. Tel. 0 505 990 098
04-08/09
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sport
MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Team StalMet ma czwarty atak ligi, jednak defensywa
nie jest już tak skuteczna i zespół walczy jedynie o
utrzymanie ósmej pozycji

Pogromy

Niecodzienne strzelanie urządzili sobie piłkarze
TS Vibovit i Mistral. Obie drużyny strzeliły
swoim rywalom odpowiednio
21 i 20 goli, co jest nie lada sztuką biorąc pod
uwagę, że mecz trwa 40 minut.
wyniki 14. kolejki:
PTK Holding S.A. - Mistral 2:20 (0:9)
0:1 Kozdroń 1 min., 0:2 Kozdroń 3 min., 0:3 Hanak 8 min., 0:4
Klar 10 min., 0:5 Klaczka 11 min., 0:6 Kozdroń 14 min., 0:7
Kozdroń 16 min., 0:8 Jakubowski 18 min., 0:9 Pluta 20 min.,
0:10 Nieradzik 23 min., 0:11 Klar 25 min., 0:12 Kozdroń 25
min., 0:13 Hanak 28 min., 1:13 Jaglarz 29 min., 1:14 Pluta 29
min., 1:15 Kuś 32 min., 1:16 Kuś 34 min., 1:17 Klar 36 min., 1:18
Kozdroń 36 min., 1:19 Jakubowski 37 min., 1:20 Pluta 39 min.,
2:20 Jaglarz 40 min.
TS Vibovit - Osiedle Szczygłowice 21:0 (7:0)
1:0 Bagiński 1 min., 2:0 Bagiński 3 min., 3:0 Bagiński 4 min.,
4:0 Pilc 10 min., 5:0 Kasiński 14 min., 6:0 Zabłocki 15 min., 7:0
Bagiński 16 min., 8:0 Bęben 22 min., 9:0 Kasiński 24 min., 10:0
Dura 25 min., 11:0 Spórna 28 min., 12:0 Bagiński 30 min., 13:0
Kasiński 32 min., 14:0 Kasiński 33 min., 15:0 Pilc 34 min., 16:0
Pilc 35 min., 17:0 Pilc 36 min., 18:0 Kasiński 38 min., 19:0 Dura
39 min., 20:0 Dura 40 min., 21:0 Zabłocki 40 min.
Veritax Gumiland - Tomsat 8:3 (3:1)
1:0 Barwicki 6 min., 1:1 Bojdoł 10 min., 2:1 R. Nowosielski 14
min., 3:1 Barwicki 19 min. (k), 4:1 R. Nowosielski 23 min., 5:1 Matuszek 26 min., 6:1 Napierała 32 min., 7:1 Barwicki 38 min., 7:2
Dolaciński 39 min., 7:3 Bojdoł 40 min., 8:3 Napierała 40 min.
Intermarche A - Team StalMet 5:1 (3:1)
1:0 Bodzioch 2 min., 2:0 Dziubliński 17 min., 2:1 Przesdzing 18
min., 3:1 Bodzioch 20 min., 4:1 Pawlik 30 min., 5:1 Dziubliński
34 min.
FC Apinex Czerwionka – Intermarche 3:7 (0:4)
0:1 Stawiarski 8 min., 0:2 Tkocz 10 min., 0:3 Krzyśka 11 min., 0:4
M. Rozumek 15 min., 0:5 Wieliczko 24 min., 1:5 Bysiec 25 min.,
1:6 M. Rozumek 27 min., 1:7 Pietraczyk 28 min., 2:7 Bysiec 29
min., 3:7 Bysiec 34 min.

tabela
1.

TS VIBOVIT

14

40

112-23

13

1

0

2.

INTERMARCHE

14

39

85-31

13

0

1

3.

MISTRAL

14

30

93-59

10

0

4

4.

INTERMARCHE A

14

27

63-52

9

0

5

5.

VERITAX GUMILAND

14

22

58-51

7

1

6

6.

FC APINEX CZERWIONKA

14

21

61-59

7

0

7

7.

OSIEDLE SZCZYGŁOWICE

14

18

55-68

6

0

8

8.

TEAM STALMET

14

9

64-85

3

0

11

9.

PTK HOLDING S.A

14

3

45-149

1

0

13

10.

TOMSAT

14

0

34-93

0

0
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Było już 0:3…
Dawid Wieliczko został bohaterem meczu
UPOS Komart – Remedium Pyskowice,
bowiem na 38 sekund przed zakończeniem
meczu strzelił bramkę, która uchroniła
knurowian przed porażką
W tym meczu było wszystko, co elektryzuje kibiców. Od
0:3 po kontrowersyjne decyzje
sędziów, rzut karny, czerwoną
kartkę i emocje do ostatniej
sekundy. Zacznijmy jednak
od początku. UPOS Komart
przystąpił do konfrontacji bez
kontuzjowanego Jarosława
Stępnia i Roberta Kasińskiego
„oddelegowanego” do zespołu
oldbojów Mitsubishi Górnik
Zabrze. Trudno stwierdzić,
czy brak tych zawodników
spowodował chaos w grze
gospodarzy, jednak faktem
jest, że od 9 minuty przyjezdni
Foto: Piotr Skorupa

Foto: MOSiR Knurów

FUTSAL - I LIGA

Ekipa grającego trenera
- Marcina Rozumka w
ostatniej chwili
wywalczyła remis

WYNIKI:

UPOS KOMART –
REMEDIUM PYSKOWICE

3:3

0:1 Piasecki 9 min.
0:2 Kurylak 13 min.
0:3 Kurylak 26 min. (karny)
1:3 Wieliczko 28 min.
2:3 Żyrkowski 33 min. (wolny)
3:3 Wieliczko 40 min.
UPOS Komart:
Żebrowski, Kempa, W.
Rozumek, Zabłocki,
Żyrkowski, Tałajkowski,
Pietraczyk, Wieliczko,
Bagiński, Pilc, M. Rozumek.

prowadzili po golu Patryka
Piaseckiego. Co gorsza, cztery minuty później Mateusz
Żebrowski skapitulował po
raz drugi, a na listę strzelców
wpisał się Marcin Kurylak.
UPOS Komart próbował
stworzyć zagrożenie przed
bramką rywala długimi podaniami, jednak w tym elemencie gry dało się zauważyć
brak wspomnianego Jarosława
Stępnia, który potrafi przyjąć
piłkę, zastawić się i wygrać
pojedynek jeden na jeden.
K łopot y k nu rowian w
konstruowaniu akcji ofensywnych zostały skarcone po

Bez straty
punktu
Trampkarze Concordii
(rocznik 1994) wygrali turniej
w Zabrzu-Rokitnicy. Piłkarze
z Knurowa okazali się lepsi
m.in. od Polonii Bytom, którą
pokonali w ostatnim meczu
3:2. Wcześniej gorycz porażki
po konfrontacjach z Concordią
musiały przełknąć zespoły:
Gwarka Ornontowice (2:0), Stali
Zabrze (4:0), Uranii Ruda Śląska
(6:0) i Sparty Zabrze (3:0).
Concordia wystą piła w

raz trzeci w 26 minucie. Po
faulu Łukasza Pilca rzut karny
na bramkę zamienił Marcin
Kurylak i było 0:3.
Tym razem odpowiedź
gospodarzy była niemal natychmiastowa. W 28 minucie
Dawid Wieliczko zdecydował
się na strzał z około 10 metrów
i piłka najpierw trafiła w słupek, a następnie przekroczyła
linię bramkową.

MARIOSS –
AZS UŚ
4:1
REKORD –
RADAN
6:2
MAREX –
RENEX
1:6
INPULS ALPOL RODAKOWSKI
9:6
HEIRO FUTSAL
–
PAUZA

Stało się jednak inaczej,
bowiem na 38 sekund przed
końcem meczu Dawid Wieliczko doprowadził do remisu.
Gdy knurowianie cieszyli
się z gola, goście natychmiast
wprowadzili lotnego bramkarza i za wszelką cenę chcieli
odzyskać prowadzenie. Przy
wycofywaniu bramkarza Remedium powstało wiele kon-

TABELA PO 16. KOLEJCE:

1. MARIOSS GAZOWNIK WAWELNO 15 33 69:42
2. RENEX GRAJÓW
15 29 75:50
3. REKORD BIELSKO-BIAŁA
15 29 69:44
4. INPULS ALPOL SIEMIANOWICE
15 28 82:60
5. REMEDIUM PYSKOWICE
14 24 55:53
6. RADAN GLIWICE
14 23 60:45
61:71
7. UPOS KOMART KNURÓW
15 19
42:52
8. AZS UŚ KATOWICE
14 15
47:61
9. MAREX CHORZÓW
15 13
49:71
10. RODAKOWSKI TYCHY
14 8
11. HEIRO FUTSAL RZESZÓW
14 6 40:100
W kolejnej serii spotkań UPOS Komart Knurów
zagra na wyjeździe z AZS UŚ Katowice.

Pięć minut później kibice
oglądali najładniejszą bramkę
meczu. Jej autorem był Łukasz
Żyrkowski, któr y idealnie
przymierzył z rzutu wolnego
i futbolówka wylądowała w
„okienku”.
Na doprowadzenie do remisu pozostało niespełna siedem minut czystej gry.
Dość nieoczekiwanie gospodarze nie zdecydowali
się na wprowadzenie w końcówce lotnego bramkarza i
gdy mijały kolejne sekundy
trudno było uwierzyć w inny
wynik, aniżeli porażka UPOS
Komart.

trowersji, a ofiarą zamieszania padł Daniel Tałajkowski
ukarany drugą żółtą, a więc
czerwoną kartką.

Piotr Skorupa

za tydzień
Za tydzień na naszych
łamach obok najświeższych
informacji z wydarzeń sportowych znajdziecie również
wyniki kolejnej edycji zawodów pływackich z cyklu
Grand Prix Knurowa.
Zapraszamy do lektury.

Zwyciężyła… zima
Nie odbył się zaplanowany na sobotę mecz
kontrolny Concordii Knurów z ŁTS-em Łabędy.
Powód? Zbyt gruba warstwa świeżego białego
puchu zalegająca na placu gry

składzie: Mateusz Widera,
Szymon Baron, Przemysław
Bara, Paweł Jaroszewski, Krystian Szewczak, Kamil Jarosławski, Michał Majewski,
Łukasz Bączkiewicz, Dariusz
Link, Rafał Wolsztyński i
Łukasz Wolsztyński.
To dr ugi wygrany turniej podopiecznych Henryka
Skrzypczyka tej zimy. Wcześniej młodzi knurowianie okazali się najlepsi w Kanclerz Cup.

PiSk

W środę k nu rowianie
spotkali się w Rybniku z tamtejszym Energetykiem ROW.
– Po tym meczu podam skład
kadry na rundę wiosenną i
mam nadzieję, że aura pozwoli nam na rozegranie kolejnych meczów kontrolnych
– mówi trener Wojciech Kempa. – W sobotę planujemy grę
z Bełkiem, później 4 marca
dodatkowo chcemy zagrać z

Przyszłością Ciochowice, a
na 7 marca szukamy nowego
przeciwnika, bowiem Carbo
Gliwice gra w tym dniu mecz
pucharowy. Być może zagramy wtedy ze Spartą Zabrze.
Przy pom nijmy, że we
wcześn iejsz ych meczach
Concordia zremisowała 2:2
z Rajfelem Krasiejów i 3:3 z
Gwarkiem Zabrze.
PiSk
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sport
Owacja na stojąco
W czasie uroczystego zakończenia mistrzostw miała miejsce ceremonia wręczenia pamiątkowej pater y Antoniemu Kulasie. To
emerytowany górnik kopalni
„Knurów” i miłośnik łowienia
r yb z Koła Wędkarskiego
kopalni „Szczygłowice”, któr y uratował życie innemu
wędkarzowi. Gdy prezydent
Knurowa – Adam Rams dziękował panu Antoniemu za
przeprowadzenie skutecznej

akcji ratowniczej, uczestnicy ratowniczych mistrzostw
Śląska zgotowali bohaterowi
owację na stojąco.
Burzę braw otrzymał również
Guntram Geppert, który odebrał Złotą Odznakę WOPR
Za Zasługi z Wieńcem Laurowym.
Uroczystość zakończenia
mistrzostw uświetnił występ
majoretek działających przy
knurowskim Centrum Kultury.

Foto: Piotr Skorupa

Będą wzmocnienia

Ratownicy OM WOPR zdobyli mistrzostwo Śląska po raz dziewiąty

Zimowe Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Wodnym

Jesteśmy z was dumni
Reprezentacja knurowskich ratowniczek i ratowników bardzo chciała wygrać te mistrzostwa,
bowiem zostały one rozegrane w roku 30-lecia OM WOPR. Chęci szły w niedzielę w parze zarówno z ambicjami, jak i umiecesu nie możemy zapomnieć
jętnościami, co zaowocowało
o pomocy i wsparciu władz
liczba mistrzostw
pokonaniem zawsze groźnych
naszego miasta. Za waszym
ekip z Rybnika, Katowice i
pośrednictwem pragnę poRaciborza.
dziękować prezydentowi Ada- Jesteśmy zadowoleni z
mowi Ramsowi za objęcie
kolejnego sukcesu i proszę
mistrzostw honorowym pazaznaczyć, że jest to sukces
tronatem. Dziękuję również za
- tyle reprezentacji wzięło
całej drużyny – mówi Jewsparcie zastępcy prezydenta
udział w tegorocznych Mirzy Pach, prezes OM WOPR
– Piotrowi Surówce oraz dystrzostwach Śląska (Knurów,
Knurów. – Ratowniczki i rarektorowi MOSiR – KrzysztoRybnik, Zabrze, Racibórz,
townicy pod okiem trenera
fowi Stolarkowi i dyrektorowi
Katowice, Tychy, Sosnowiec,
Sławomira Prędkiego zrobili
Centrum Kultury – Jerzemu
beskidzkie WOPR, Bieruń,
Chorzów, Dąbrowa Górnicza,
spore postępy, co było widać
Kosowskiemu.
tarnogórskie WOPR i Świętow czasie rywalizacji ze śląską
Osobne podziękowania
chłowice).
czołówką.
należą się sponsorom i tym
Ciesząc się z tego sukratowniczkom i ratownikom,
Zgodnie ze sportową tradycją puchar
został po brzegi wypełniony
szampanem

Foto: Piotr Skorupa
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którzy nie brali czynnego
udziału w rywalizacji, natomiast włączyli się w prace
organizacyjne.
Na su kces d r u ż y now y
(kierownik: Bartłomiej Bober)
złożyły się dobre występy
Patrycji Gogolin, Joanny SuImię, nazwisko

Wielobój

PiSk

50 m holowanie
manekina

Z możliwości pozyskania
utalentowanych ratowników
cieszą się m.in. trener – Sławomir Prędki i prezes – Jerzy
Pach.

Firmy przyjazne
ratownictwu wodnemu:
Komar t, Syltomex, DekerBud, Stacja Mistral, Kaden,
ZZG w Polsce KWK „Szczygłowice”, Sklep Wielobranżowy S.D. Glania, Spółka
Wodnik, Piekarnia Słowik,
Firma F/X.

100 m w
płetwach

200 m z
przeszkodami

miejsce
Patrycja Gogolin

2

-

2

1

1

Joanna Sulewska-Bielak

11

6

6

-

-

Agnieszka Śniecińska

13

11

-

7

22

Elżbieta Fira

22

13

15

15

23

Olga Załuska

36

16

-

33

-

Sławomir Prędki

3

-

-

1

1

Kamil Bojdoł

4

6

3

-

3

Sebastian Cygan

7

9

8

-

5

Mateusz Szumichora

8

4

2

-

16

Oskar Strzelecki

25

25

12

11

14

Wyniki:

- sztafety – kobiety – 1. Rybnik, 2. Knurów, 3. Racibórz,
- mężczyźni – 1. Knurów, 2. Katowice, 3. Racibórz,
- drużyny – kobiety – 1. Rybnik, 2. Katowice, 3. Knurów, - mężczyźni – 1. Knurów, 2. Racibórz, 3.
Rybnik, - ogólna – 1. Knurów, 2. Rybnik, 3. Katowice.

Start na 100 metrów w płetwach

14

100 m sztafeta
kombinowana

Po zakończeniu rywalizacji
akces przystąpienia do OM
WOPR Knurów złożyła Sandra Pietrzak i Marcin Szczypiński. To obecnie reprezentanci Katowic, którzy chcieliby podnosić swe ratownicze
kwalifikacje w Knurowie. Sandra Pietrzak była najlepszą
zawodniczką niedzielnych
mistrzostw, natomiast Marcin
Szczypiński uplasował się na
drugim miejscu w wieloboju
mężczyzn.

Foto: MOSiR

Tytułowe słowa wypowiedział prezydent Knurowa – Adam Rams
rozpoczynając tegoroczne mistrzostwa Śląska na szczygłowickiej
pływalni MOSiR-u. Knurowscy ratownicy wzięli sobie te słowa
głęboko do serca i odwdzięczyli się drużynowym zwycięstwem,
zdobywając po raz dziewiąty prestiżowy tytuł mistrzów Śląska

lewskiej-Bielak, Agnieszki
Śniecińskiej, Elżbiety Firy,
Olg i Zał usk i, Sławom i ra
Prędkiego, Kamila Bojdoła,
Sebastiana Cygana, Mateusza
Szumichory i Oskara Strzeleckiego.
Na uwagę zasługuje bardzo dobra postawa panów,
których aż czterech sklasyfikowano w najlepszej ósemce
mistrzostw.
Godne odnotowania są
również wyniki Karoliny Zajonc, która wystąpiła w „drugim garniturze” knurowskiej
drużyny i w wieloboju zgromadziła wystarczającą ilość
punktów, by zająć miejsce w
pierwszej dziesiątce.
Równie dobrze popłynęła
druga sztafeta knurowskiego
Oddziału, uzyskując trzeci
czas na dziewięć startujących
ekip.
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Mariusz Gomułka był
bohaterem ostatnich zagrywek
w meczu TKKF – AZS KU ATH

SIATKÓWKA - IV LIGA

Kto nie widział niech żałuje
Siatkarze z Bielska-Białej przyjechali do Knurowa
pewni swych umiejętności i
z nastawieniem odniesienia
kolejnego, trzeciego już w
tym sezonu zwycięstwa. Niespełna dobę przed potyczką
z TKKF Szczygłowice, drużyna z Podbeskidzia wygrała
z Zagrodą Buczkowice 3:0 i
gospodarzom nie pozostało
nic innego, jak stawić opór
liderowi czwar toligow ych
rozgrywek.
Pier wsz y set, a raczej
jego początek to dominacja
na parkiecie zespołu gości.
Mimo ambitnej postawy reprezentantów TKKF-u „górale” prowadzili najpierw 7:3,
a następnie 12:5. Na kolejne
sześć pun któw zdoby t ych
przez akademików z Bielska,
knurowianie odpowiedzieli aż
dziewięcioma i zrobiło się już
tylko 14:18. Później było 19:21
i 22:24, zatem goście po raz
pierwszy mieli piłkę setową.
I w tym momencie rozpoczęła
się niesamowita nerwówka i
wymiana piłek na wysokim
poziomie. Gospodarze szybko
odrobili dwa punkty i zrobiło
się po 24. Goście prowadzili
później 25:24, 26:25, 27:26
i przy stanie 28:28 dał o sobie znać Krzysztof Balbierz,
który z pomocą swoich kolegów najpierw dał TKKF-owi
prowadzenie 29:28, a chwilę
później gospodarze cieszyli

się z wygrania pierwszej swojej piłki setowej.
Pierwszy set dostarczył
niecodziennych emocji i kosztował knurowskich siatkarzy
wiele sił i nerwów. Było to
widoczne w secie drugim,
który od początku należał do
gości i zakończył się ich wygraną do 15.
W trzeci set knurowianie
weszli wygrywając ważną
pierwszą piłkę i utrzymywali
prowadzenie przez kilka kolejnych minut. Przy stanie 14:11
dla TKKF w zespole gospodarzy coś się zacięło i po chwili
było już 18:20.
Finisz należał jednak do
k nu rowian i po w yg ranej
25:22 TKKF wyszedł na prowadzenie 2:1.
Początek czwartej partii
nie zwiastował zwycięstwa
gospodarzy w stosunku 3:1.
Goście szybko „odjechali” na
1:5 i mimo pościgu i wyjścia
na prowadzenie 18:17, o losach
meczu musiał rozstrzygnąć
tie-break.
Gospodarze rozegrali go
wzorowo, a ostatnie punkty
w wielkim stylu zdobywali:
Krzysztof Stoppel i Mariusz
Gomułka.
15:8 w tie-breaku i radość
w knurowskiej drużynie oraz
na trybunach hali MOSiR w
Szczygłowicach. Debiut na
własnym parkiecie zakończył
się pokonaniem lidera rozgry-

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM

PiSk

Wygrajcie tę ligę!
Debiut szczygłowickiej drużyny w rozgrywkach ligowych
wzbudził zainteresowanie nie
tylko wśród kibiców siatkówki, ale również we władzach

samorządowych Knurowa. W
sobotni wieczór na widowni
hali MOSiR zasiadł m.in. Piotr
Surówka, zastępca prezydenta Knurowa, który tuż przed
meczem powiedział: – Jestem
pełen uznania dla działaczy i
zawodników, którzy stworzyli ten zespół i doprowadzili
go do startu w rozgrywkach
czwartej ligi. Drużynie życzę

1.

Grzegorz Grzemba

(Gliwice)

2.170 pkt

2.

Henryk Brola

(Gliwice)

2.060 pkt

3.

Emil Piszczelok

(Przyszowice)

2.023 pkt

4.

Stefan Wroblowski

(Gliwice)

1.981 pkt

5.

Piotr Arent

(Knurów)

1.749 pkt

6.

Dariusz Skowron

(Knurów)

1.738 pkt

7.

Jan Szczeszak

(Knurów)

1.735 pkt

8.

Bogumił Wolny

(Knurów)

1.684 pkt

9.

Robert Cipold

(Knurów)

1.680 pkt

10.

Mieczysław Polok

(Przyszowice)

1.658 pkt

11.

Józef Fojt

(Knurów)

1.655 pkt

Klasyfikacja generalna:
1.

Czesław Antończyk

(Knurów)

7.118 pkt

2.

Stefan Dylus

(Gliwice)

7.019 pkt

3.

Piotr Arent

(Knurów)

6.908 pkt

4.

Janusz Myszka

(Knurów)

6.710 pkt

5.

Adam Dudziński

(Knurów)

6.482 pkt

6.

Emil Piszczelok

(Przyszowice)

6.430 pkt

7.

Wojciech Napierała

(Knurów)

6.408 pkt

8.

Robert Cipold

(Knurów)

6.197 pkt

9.

Mieczysław Polok

(Przyszowice)

6.120 pkt

10.

Dariusz Skowron

(Knurów)

5.989 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 3 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

wielu sukcesów, a kibicom
nie mniej sportowych emocji.
Wygrajcie tę ligę!
Wraz z zastępcą prezydenta,
dr uż ynie TK KF kibic ował
dyrektor MOSiR-u – Krzysztof Stolarek. – W imieniu
drużyny pragnę podziękować
za pozytywny odbiór tego co
dotychczas zrobiliśmy – mówi

WYNIKI:

TKKF SZCZYGŁOWICE - AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
3:2 (30:28, 15:25, 25:22, 19:25, 15:8)

UKS METALIK RADZIECHOWY - TKKF SZCZYGŁOWICE
3:2 (19:25, 18:25, 25:20, 25:19, 15:13)

TKKF: Neyman, Palusiński, Gomułka,
Sumik, Lewandowski, K. Balbierz, Kieś,
Stoppel, Sałasiński, Nowak.

TKKF: Neyman, Palusiński, Gomułka, Sumik,
Lewandowski, K. Balbierz, Kieś, Stoppel,
Sałasiński, Nowak.

OLIMPIA GOLESZÓW – UKS METALIK RADZIECHOWY
2:3 (18:25, 12:25, 25:21, 25:17, 24:26)
UKS PIK KATOWICE - UKS SOKÓŁ KATOWICE II
3:0 (25:21, 25:21, 25:23)
UKS SOKÓŁ KATOWICE III - UKS COS OLIMP SZCZYRK
0:3 (20:25, 14:25, 14:25)
ZAGRODA BUCZKOWICE - GLKS WILKOWICE
3:0 (25:12, 25:13, 25:17)

GLKS WILKOWICE - UKS SOKÓŁ KATOWICE III
1:3 (27:29, 23:25, 25:22, 17:25)

Wiadomość o śmierci 26 letniej Kamili Skolimowskiej
pogrążyła w smutku nie tylko
najbliższych, ale sportowców
i kibiców w całym kraju. Również w Knurowie, gdzie przed

wydarzy się
Indywidualne
Mistrzostwa Śląska
juniorów i kadetów
w boksie
Od piątku do niedzieli
w sali sportowej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2
w Knurowie odbywać się
będą bokserskie mistrzost wa naszego regionu w
kategorii junior i kadet.
Program mistrzostw:
27.02.2009 (piątek), godz.
15.00 - uroczyste otwarcie i walki ćwierćfinałowe
28.02.2009 (sobota), godz.
12.00 - walki półfinałowe
1.03.2009 (niedziela), godz.
11.00 - walki finałowe i za-

Marek Siwek, kierownik zespołu. – Dziękujemy wszystkim za przybycie na mecz
oraz doping i jednocześnie
zapraszamy na nasze kolejne
spotkania.
Warto dodać, że o muzyczno-taneczną oprawę meczu
zadbały cheerleaderki z zespołu „Krzyk”.

TABELA PO 3. KOLEJCE:

1. UKS COS OLIMP SZCZYRK

3

8

2. AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA

3

7

8:3

3. UKS METALIK RADZIECHOWY

3

7

9:4

9:3

4. OLIMPIA GOLESZÓW

3

6

8:6

5. UKS SOKÓŁ KATOWICE III

3

6

6:5

6. TKKF SZCZYGŁOWICE

3

4

7:8

7. UKS PIK KATOWICE

3

4

5:6

4:6
8. ZAGRODA BUCZKOWICE
3
3
AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA - ZAGRODA BUCZKOWICE
2:9
9. UKS SOKÓŁ KATOWICE II
3
0
3:0 (25:19, 25:19, 25:23)
1:9
10. GLKS WILKOWICE
3
0
UKS SOKÓŁ KATOWICE II - OLIMPIA GOLESZÓW
1:3 (25:22, 14:25, 22:25, 23:25)
28 luty – TKKF – Zagroda Buczkowice (18.00)
UKS COS OLIMP SZCZYRK - UKS PIK KATOWICE
3:2 (25:18, 20:25, 25:19, 25:27, 15:11)

Pamiętali o Kamili Skolimowskiej

Wyniki 4. turnieju:
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wek, a ci co tego nie widzieli
niech żałują.
Dzień po zwycięstwie nad
zespołem z Podbeskidzia,
TKKF grał na wyjeździe z
Metalikiem Radziechowy,
przegrywając po zaciętym
boju 2:3. W tym spotkaniu
sprawdziło się stare siatkarskie powiedzenie, że jeżeli
przy stanie 2:0 nie wygra
się meczu po trzech setach,
to „karta” się odwraca i do
głosu dochodzą przeciwnicy.
Tak właśnie było w meczu
TKKF – Metalik. Knurowianie prowadzili już 2:0, jednak
nie zdołali „dobić” rywala i
po dramatycznym tie-breaku
opuszczali halę tylko z jednym
punktem.

foto: Piotr Skorupa

Znakomicie wypadł debiut siatkarzy TKKF Szczygłowice przed
własną publicznością, bowiem po interesującym spotkaniu
beniaminek IV ligi pokonał lidera z Podbeskidzia 3:2

1 marca – Sokół III Katowice – TKKF

informacja

m ec zem siat kar z y T K K F
Szczygłowice – AZS KU ATH
Bielsko-Biała uczczono minutą ciszy pamięć tej znakomitej
polskiej lekkoatletki.

kończenie mistrzostw

Turniej knurowskich
siłaczy
W niedzielę – 1 marca
– odbędzie się otwarty turniej knurowskich siłaczy w
wyciskaniu sztangi leżąc.
Miejscem r y walizacji
będzie sala sportowa Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
7 w Knurowie. Początek o
godzinie 10.45.
Patronat nad wymienionymi imprezami objął prezydent Knurowa – Adam
Rams.
Na obie rozgrywki wstęp
wolny.
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Gliwice. Wystawa fotografii Krzysztofa Krzemińskiego

W gliwickiej galerii handlowej Forum zwraca
uwagę ciekawa ekspozycja. Nic dziwnego – bo
właśnie takie – efektowne i intrygujące – są
zdjęcia autorstwa Krzysztofa Krzemińskiego,
pierwszego redaktora naczelnego Przeglądu
Lokalnego
większa porcja znajduje się na
stronie internetowej: www.picasaweb.google.pl/fabrykapr.
Polecamy.

wszystkim, ale na pewno nie
umknie mu brak aparatu fotograficznego.
- Fotografia pozwala mi
utrwalić to wszystko, co wydaje mi się piękne i warte uchwycenia. Dlatego też staram się
uwiecznić same dobre miejsca
i dobre chwile – wyznaje.
Od pewnego czasu próbuje
połączyć dwie pasje: fotograficzną i... latania. Efekty?
– Coraz więcej godzin spędzonych w powietrzu i fascynujących, lotniczych ujęć w
prywatnej galerii.
Właśnie cząstkę twórczości Krzysztofa Krzemińskiego
można zobaczyć na wystawie
w gliwickim Forum. Znacznie

Knuró w

Na dworze
Króla Pączka

Bogusław Wilk

informacja

foto: Karolina Dyka

Krzysztof Krzemiński
– rocznik 1967, gliwiczanin
z urodzenia, obieżyświat
– zapuszczający się raz dalej,
to znów nieco bliżej – z wyboru. Fotograf: z wrodzonej
i starannie pielęgnowanej
przez lata fascynacji sztuką
uwieczniania chwil.
- Fotografuję właściwie
od kiedy tylko pamiętam, a
tak naprawdę od kiedy wpadł
mi w rękę pierwszy aparat.
Przed długi czas był to, widoczny na zdjęciu, Kodak
– wspomina współtwórca
Przeglądu.
Jego najbliżsi żartują, że
gdziekolwiek wyjeżdżając
może zapomnieć niemal o

Foto: Krzysztof Krzemiński

O chwilo trwaj... na zdjęciu

Bajkowo i kolorowo było na
tegorocznym balu u Króla
Pączka w Nieborowicach,
zorganizowanym przez Świetlicę
wiejską i Radę Sołecką
Na balu pojawiło się
trzydzieścioro dzieci, które
w ykazał y się ogrom nym
bogactwem wyobraźni i pomysłowości w przebieraniu
się za rozmaite postaci – nie
tylko ze świata bajek. Była
Królewna Śnieżka, kot w butach, dobra wróżka, a także
Batman czy Michael Jackson. W konkursie na balowe
przebranie bezapelacyjnie
zwyciężyła Sandra Sekuła,
która jako Babula-Jagula z
miotłą mogłaby z powodzeniem wystą pić w bajce o
Jasiu i Małgosi. II miejsce
zajęła Agatka Stępień, zaś
III – ex aequo Żaneta Sekuła i Dominik Sowa. W
konkursie znajomości bajkowych bohaterów trzeba
się było wykazać doskonałą
orientacją w świecie bajek
i baśni, a ponieważ każdy
z uczestników okazał się w
tym świetny, wszyscy zostali nagrodzeni. Ogromne
emocje towarzyszyły wybo-

rowi królów i królewien balu.
Zostali nimi Wiktoria Sekuła
i Żaneta Galeska oraz Maciek
Behr i Domonik Sowa. Prócz
koron – dzieła Ireny Winkler
z Publicznego Przedszkola w
Nieborowicach – królewskie
pary otrzymały pamiątkowe
dyplomy. W imieniu Króla
Pączka wręczył je Marszałek
Dworu – Winfryd Ficoń, któremu we wszystkich poczynaniach pomagała młodzież: Patrycja Garczorz, Adam Rusin,
DJ- Kuba Hajduk (wszyscy z
Gimnazjum w Żernicy) oraz
Sebastian Kozok. Także obecne na balu mamy wczuły się w
atmosferę „pączkowego” balu
i wraz z dziećmi pląsały w kółkach, wężach, pociągach...
O rga n i zator z y gor ąco
dziękują tym, którzy zadbali
o to, by na balu nie zabrakło
nagród, słodkości i owoców
– Bogdanowi Skatule, Ryszardowi Szuwartowi, Ingridzie i
Joachimowi Kotlorzom oraz
Irenie Matysik.
Oprac. MiNa

Panowie, do piór!
„Aby sprawić przyjemność damie, dżentelmen kłamie”? Nieprawda, nieprawda – na łamach Przeglądu ukażą się wyłącznie
stuprocentowo szczere wyznania miłości, szacunku, uznania,
emocji, czułości, ekscytacji, tkliwości, wrażliwości i serdeczności
– kierowane do piękniejszej połowy tego świata...
Wystarczy, że wpiszesz treść swoich życzeń na niżej załączonym kuponie i dostarczysz go do naszej redakcji w Knurowie
przy ul. Niepodległości 5 (obok ratusza) do wtorku, 3 marca 2009
r. do godz. 15.
Specjalne życzenia ukażą się – BEZPŁATNIE - na naszych
łamach w czwartek 5 marca.

