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SEZON WĘDKARSKI ROZPOCZĘTY

Zwycięstwo o rybią łuskę
Ponad 17 i pół kilograma ryb złowili wędkarze podczas sobotnich
Międzyzwiązkowych Spławikowych Zawodów Wędkarskich „Wiosna
2011”. O zwycięstwie zadecydowało… 15 gramów

Foto: Marek Węgorzewski

Adam Krotowski i Ryszard Musioł mają powody do satysfakcji

Najlepsi wędkarze sobotnich zawodów otrzymali dyplomy i puchary
W turnieju wzięło udział 9 trzyosobowych zespołów. Wędkowano
od rana do południa. Jak się okazało,
o tytule mistrzowskim zaważyły
gramy. Wygrało Koło Wędkarskie
ze Szczygłowic, lepsze o 15 gramów
od zespołu Solidarności 80. Trzecie
miejsce zdobył WZW Sierpień 80.
Indywidualnie nalepiej wędkował Czesław Wojtanek, który
pokonał Mariusza Seroczyńskiego i
Mariusza Profaskę.

KNURÓW

Zwycięzcom gratulowali Roman
Noga, dyrektor ds. pracy KWK
„Knurów- Szczygłowice”, Leszek
Rejkowicz - prezes szczygłowickiego
Koła Wędkarskiego i Urszula Lenik.
Wszystkie drużyny uczestniczące w
zawodach otrzymały puchary ufun-

Nazajutrz, w niedzielne przedpołudnie, odbyły się kolejne zawody. – Tym
razem zainaugurowaliśmy sezon na stawie nr 37 - mówi prezes Leszek
Rejkowicz. – Pogoda trochę nam kaprysiła, ale kto by na to zważał…
Do rywalizacji przystąpiło 40 wędkarzy. Najlepszym okazał się Czesław
Wojtanek, zwycięzca sobotnich zawodów. – To dublet, który warto podziwiać
– ocenia prezes szczygłowickiego koła.
Drugie miejsce zajął Dariusz Mech, trzeci był Damian Staszewski.

KNURÓW

Młodzież Technikum nr 1 w
Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego
w Knurowie zaprasza na wystawę
nu mizmat yczną zorganizowaną
przez uczniów klasy I te w budynku szkoły przy ul. Szpitalnej 25.
Ekspozycję będzie można obejrzeć w
dniach 18-20 kwietnia w godzinach
8-12.30.

Ceny owoców i warzyw szybują
w górę. W opozycji do tego, czyn niskich lotów zaprezentował nieznany
sprawca, który zbił szybę w sklepie
warzywnym przy ul. Ogrodowej. Do
zdarzenia doszło w ubiegłą środę,
około godz. 18.00. Szkodnik nabroił
na kwotę 350 zł.

/IS, b/

/g/

KNURÓW

Burak

Prr szalony!

ZAPROSZENIE

Bez alkoholu

Poniedziałkowe popołudnie nie
było pomyślne dla 50-latka. Można
śmiało powiedzieć, że sprawiedliwość
dopadła go po raz kolejny. Tym razem
miało to miejsce na ul. Zwycięstwa.
Patrol gliwickiej drogówki zatrzymał
do kontroli Volkswagena Golfa, a kilka minut później także kierowcę wozu.
Okazało się, że mężczyzna prowadził
samochód pomimo zakazu sądowego i
zatrzymanego prawa jazdy. Do aresztu
dojechał już jako pasażer.
/g/

Nadużywanie alkoholu jest jednym z najbardziej
bolesnych problemów naszego społeczeństwa.
Degraduje człowieka, rozłamowo wpływa na
rodziny, a w szczególności dzieci i młodzież...
„Siódemki” (ul. Dworcowa 38a - II
piętro Fundacji na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa).
Ponadto w tym samym dniu od
godz. 9.00 do 18.00 trwać będzie
dyżur informacyjno-promocyjny.
Członkowie klubu chętnie opowiedzą o zasadach funkcjonowania
„Siódemki”, wskażą adresy placówek lecznictwa odwykowego, grup
wsparcia...
Gorąco polecamy!
/g/
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Marek Węgorzewski, bw

Mistrz znowu zwycięża

Numizmaty
w szkole

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Siódemka” w Knurowie
zaprasza z okazji Ogólnopolskiego
Dnia Trzeźwości na okolicznościowe spotkanie, którego mottem
są słowa: „Mądra miłość - twarda
miłość”. Mile widziane są nie tylko
osoby uzależnione, chcące zerwać
z nałogiem, ale także rodziny osób
uzależnionych oraz sympatycy stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się
18 kwietnia o godz. 18.00 w siedzibie

dowane przez kopalnię KWK Knurów – Szczygłowice. Do zwycięzców
trafił też puchar przechodni.
W sumie podczas sobotnich zawodów złowiono 17 575 kg ryb.

Na podium
Adam Krotowski, uczeń II klasy technikum w Knurowie, zajął III
miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Wypędzenia i
wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków. Lata 1936-1956”.
W zmaganiach wzięło udział około 100 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Adam przygotowywał się do konkursu pod okiem nauczyciela historii - Ryszarda Musioła.
/g/

PILCHOWICE

Zachowaj
trzeźwy umysł
Pokazy tai-chi będą okrasą inauguracji
programów profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy
umysł” i „Postaw na rodzinę” organizowanych
przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Rozpoczyna się kolejna odsłona
udziału gminy Pilchowice w ogólnopolskich programach związanych z
profilaktyką uzależnień. Tym razem
na sportowo.
Na zaproszenie komisji do sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Pilchowicach zjadą się młodzi adepci
sztuk walki z kilku miejscowości
– m.in. z terenu gmin Pilchowice i
Sośnicowice, a także Gliwic, Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.
Rywalizacja przebiegać będzie
w kategoriach wiekowych (w przypadku dzieci i młodzieży), a także z
uwzględnieniem doświadczenia (gdy

walczyć będą starsi zawodnicy).
Impreza odbędzie się w sobotę,
16 kwietnia. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 11 (choć walki
eliminacyjne toczyć się będą już od
godz. 9.15). Na godz. 12 przewidziano spektakl, o 12.30 – pokazy tai-chi
i chuan. O 13.30 rozpoczną się walki
finałowe, natomiast na dekoracje i
rozdanie nagród przyjdzie czas o
godz. 15.30.
Zainteresowani sztukami walki
mile widziani. Wstęp na imprezę jest
bezpłatny.
/bw/

ogłoszenie

WILCZA

Ciepło,
zimno

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie ogłasza
przetarg na najem lokali użytkowych:

Remont domu przy ul. Karola
Miarki najwyraźniej rozpalił wyobraźnię i wzbudził u kogoś zazdrość.
Ten ktoś skorzystał z okazji i w sobotę, około godz. 12.30, włamał się do
domu. Łupem padł kaloryfer i rurki
miedziane. Jeśli policji nie uda się
złapać złodzieja i odzyskać sprzętu,
właściciele będą musieli wydać na
remont kolejne 4 tys. zł.
/g/

- o pow. 61,90 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (parter) w Knurowie,
- o pow. 12,45 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (II piętro) w Knurowie.
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na
stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
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KNURÓW

Wtargnął pod koła
Ten mężczyzna do końca życia zapamięta, że przez
ulicę należy przechodzić tylko w wyznaczonych do tego
miejscach, z zachowaniem szczególnej ostrożności...
Wyglądało groźnie, na
szczęście dla pieszego obeszło się strachem i drobnymi
obtarciami.
W ubieg ł y cz wa r tek ,
kilka minut po godz. 8.00
na ul. Szpitalnej samochód
potrącił mężczyznę. Miejski
monitoring nie zarejestrował
momentu potrącenia pieszego, tylko chwilę po, kiedy na
miejscu pojawił się patrol policji oraz karetka pogotowia
ratunkowego.
- Okazało się, że to pieszy był sprawcą tego zda-

rzenia i nie doznał żadnych
obra żeń poza obtarciami
- mówi podkomisarz Marek
Słomski - of icer prasow y
Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Taryfikator przewiduje
dla takiego delikwenta mandat
w wysokości 100 zł, jednak
jeśli pieszy dodatkowo spowodował zagrożenie w ruchu
drogowym czeka go dodatkowy „wydatek” 200 zł.
Policjanci z gliwickiej
drogówki co jakiś czas przeprowa d z ają a kcję, k t órej

celem jest poprawa bezpieczeńst wa piesz ych u ż y tkow n i ków d róg. Efek t y?
Pouczenia i mandaty, również dla kierowców, którzy
dość często dopuszczają się
wykroczeń wobec pieszych.
Przechodząc przez ulicę w
miejscach niedozwolonych
możemy się stać ubożsi o
50 zł, a wejście na jezdnię
przy zapalonym czerwonym
świetle skutkuje mandatem
stuzłotowym.
/g/, foto: arch. SM Knurów

foto: www.szymon.plejada.pl
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W finale swojego występu knurowska orkiestra
zagrała „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”
- w zaaranżowanej „ad hoc” nowej formie...

ORKIESTRA KWK KNURÓW WYSTĄPIŁA
W SZYMON MAJEWSKI SHOW

Z Karolinką
w Warszawie
Orkiestra kopalni Knurów świetnie wypadła
w „Mam Talent”. Zapamiętali ją nie tylko
widzowie, skoro otrzymała zaproszenie
do udziału w „Szymon Majewski Show”

Sytuacja wyglądała groźnie, ale - na szczęście
- skończyło się głównie na strachu...

I tu też miała mocne wejście. Z „Karolinką” na dobry
początek programu. Przed dwumilionową publicznością, która
w ponied ziałkow y wieczór
zasiadła przed telewizorami.
Pretekstem dla ud ział u
knurowian w audycji był jeden
z humorystycznych epizodów.

Tym razem gospodarz programu w żartobliwy sposób skomentował słynną już na cały
k raj w y powied ź Ja rosława
Kaczyńskiego, że śląskość jest
„po prostu pewnym sposobem
odcięcia się od polskości i
przypuszczalnie przyjęciem po
prostu zakamuf lowanej opcji

niemieckiej”, oraz późniejszej:
„twierdzenie, że istnieje naród
śląski, my rzeczywiście traktujemy za zakamuflowaną opcję
niemiecką”.
- Majewski okazał się sympatycznym, niezmanierowanym
człowiekiem – mówi dyrygujący
orkiestrą Mariusz Kowalczyk.
Muzyków uderzyło, jak sporym przedsięwzięciem jest przygotowanie programu. – To niemal fabryka, w której dziesiątki
ludzi pracuje godzinami, aby w
efekcie uzyskać 50-minutowy
program – dodaje dyrygent.
Zdjęcia z programu można
zobaczyć na stronie www.szymon.plejada.pl. Sama audycja
powtarzana była w niedziele,
tym razem jej powtórna projekcja znalazła się w ramówce
w nocy ze środy na czwartek
(TVN, godz. 1:35). Abonenci

iTVN mogą oglądnąć program w sobotę o godz. 11:40.
/bw/

reklama
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PYTANIE O…

SESJA RADY MIASTA

Dzikie zwyczaje
- Kiedyś pisaliście o dzikach, było w tym dużo nieprawdy. Dziki zryły mi
łąkę i teraz wchodzą nawet na ogród! Mieszkam przy ul. Niepodległości,
mam 77 lat i nie mogę dłużej czekać, aż myśliwi przyjdą w końcu naprawić
szkody. Ostatnio rozmawiałem z jednym i nic. Czekam, ale ileż można?
M.

DLA PRZEGLĄDU:
Tadeusz Musiał, prezes koła łowieckiego „Cyranka”: - Byłem na miejscu. Obiecałem, że ktoś z nas przyjedzie i sprawą się zajmie. Przyznam, że
nie wiem, jak to ugryźć. Jest to teren zabudowany, a my, w myśl obowiązujących przepisów, nie możemy oddać żadnego strzału, bo w przeciwnym razie
zostaną nam odebrane uprawnienia. Płot tego pana jest dziurawy, więc dziki
wchodzą na posesję. Łąka od iks lat nie jest koszona. Rolnik ze Szczygłowic
podjął się wyrównania terenu, jednak żeby wjechać z lekkimi bronami musi
być pogoda.
Rozwiązaniem może być śmierdzący środek, odstraszający dziki. O
resztę, czyli dziurawy płot i ewentualne ogrodzenie łąki, ten pan powinien
sam zadbać.
Not. pg

ZABRZE

Targi Turystyki
W dniach 14-16 kwietnia w Hali MOSiR-u przy
ul. Matejki 6 odbędą się Międzynarodowe Targi
Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego
i Turystyki Podziemnej
Stoiska promocyjne będą otwarte w godzinach 10-18. Zachętą do odwiedzenia są liczne degustacje i konkursy – nagrodą główną jest tygodniowy
pobyt w Czechach. Imprezami towarzyszącymi są: Bieg Rodzinny i gra
miejska pt. „Kryptonim GRA, czyli szpiedzy w Zabrzu”.
Więcej informacji na stronie www.konferencja.zabrze.pl.
Wstęp wolny.
/bw/
reklama

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 13.04.2011 r.
do 3.05.2011 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
1 roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - trzy części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.04.2011 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta Knurów,
ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach 2.02.2011 r. oraz 16.02.2011 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem
Gliwickim na realizację zadań na drogach powiatowych w 2011 r.,
2) w sprawie: rozpatrzenia skargi na Działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie,
3) w sprawie: zmiany w Uchwale Nr IV/34/11 Rady Miasta Knurów z dnia 2.02.2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”,
4) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
5) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
6) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
7) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
8) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
9) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
10) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
11) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
12) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/31/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie:
budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
13) w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/31/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
14) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011-2014 z późn. zm.,
15) w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Knurów na 2011 rok,
16) w sprawie: nadania Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 w Knurowie z siedzibą w Knurowie przy
Alei Lipowej Nr 12 imienia Marii Konopnickiej,
17) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/582/2009 Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie,
18) w sprawie: zmiany statutu Żłobka Publicznego z siedzibą w Knurowie przy ul. Lotników Nr 3,
19) w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych
przez Gminę Knurów,
20) w sprawie: zasad udzielania rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określenia przypadków, w
których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu obniżania, oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego
wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów,
21) w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów”,
22) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/396/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2004 r. w
sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom z budżetu Miasta Knurów,
23) w sprawie: likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 10 z siedzibą w Knurowie, ul. Ogana 2,
24) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
25) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
26) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach,
27) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach,
28) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach,
29) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach,
30) w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów”,
31) w sprawie: przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Knurów”,
32) w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Knurów,
33) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
34) w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów
na lata 2011-2015,
35) w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pn. „Knurów – zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny
inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4”,
36) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
37) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
38) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2011 r.,
39) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie
przyjęcia w 2011 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924,
40) w sprawie: powołania w skład Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów radnej Rady
Miasta Knurów.
10. Wybór laureatów nagrody „Laur Knurowa” w 2011 roku oraz podjęcie stosownych uchwał.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Pach
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PROBLEMY Z ODCHUDZENIEM ADMINISTRACJI W KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE”

Z bezpłatnego
przeglądu w stacji
Mistral skorzystało
62 kierowców

- Czy musi być strajk, czy musi o nas usłyszeć cała Polska? - pytają
księgowe z KWK „Knurów-Szczygłowice” poirytowane polityką
przełożonych. - Mamy po 56 lat, zniszczone zdrowie i szansę, by
dobrowolnie odejść z pracy. Kompania oferuje nam odprawy, ale dla
szefowej właśnie teraz jesteśmy niezastąpione!
Do naszej redakcji przyszedł
list, którego autorkami są pracownice księgowości KWK „KnurówSzczygłowice”. 17 z nich, w wieku
przedemerytalnym, chce do końca
bieżącego roku dobrowolnie odejść
z pracy. Ma im w tym pomóc program restrukturyzacji zatrudnienia
w grupie pracowników administracji
w Kompanii Węglowej, których jest
po prostu za dużo. Aby złagodzić
skutki restrukturyzacji, tym, którzy
zdecydują się na dobrowolne odejście,
zaproponowano pakiet osłonowy.
Wartość odpraw wynosi od 60 do
100 tys. zł, w zależności od wieku
pracownika.

NERWOWO DO PIĄTKU
- Wielokrotnie przy różnych okazjach mówiono nam, że według planu
Biura Strategii Personalnej w Kompanii Węglowej jest nas o 30 osób
za dużo i w tej kwestii mogą być
przesunięcia na stanowiska fizyczne
- czytamy w liście od księgowych.
Dodatkowym argumentem za
wcześniejszym odejściem z pracy
jest plan powołania do życia Centrum
Usług Księgowych, skupiającego
działy księgowości ze wszystkich
oddziałów KWSA. - Nikt nie jest
nam w stanie powiedzieć, na jakich
warunkach zostaniemy zatrudnione i
ile kilometrów miałybyśmy do pracy
dojeżdżać, jakie będą tam płace i
opieka socjalna... - dodają pracownice
ze Szczygłowic.
Wobec tych niewiadomych podjęły decyzję o dobrowolnym odejściu z
pracy i skorzystaniu z zaoferowanych
przez Kompanię odpraw. - Kiedy
jednak na biurko szefowej wpłynęły
wszystkie wnioski, okazało się, że
jesteśmy w pracy niezbędne i zgody
na odejście nam nie podpisze.
Brak podpisu Głównej Księgowej
niweczy plany kobiet. Ich zdaniem
ostateczny termin wysyłania wniosków upływa 15 kwietnia. Nerwową
sytuację podgrzał dodatkowo urlop
przełożonej do 12 kwietnia.

Księgowe przywołują przykład
kilkunastu młodszych od nich koleżanek, które po połączeniu kopalni
„Knurów” i „Szczygłowice” nie miały
problemów z przejściem do innych
działów. Podobno ich wnioski zostały
wówczas rozpatrzone pozytywnie.

ODROBINA DOBREJ WOLI
- Nikt z kierownictwa kopalni nie
zainteresował się, czy możliwe jest
zastąpienie nas innymi pracownikami
z działów, gdzie jest ich nadmiar. Nie
zorganizowano ani jednego spotkania
z kierownictwem i związkami, gdzie oficjalnie poinformowano by nas o sytuacji
i ewentualnym rozwiązaniu problemu.
Wszystkim nam bardzo zależy, żeby
odejść i w zgodzie dopracować do końca roku, ale czas biegnie, a my jesteśmy
pozostawione bez pomocy. Gdyby
sprawy przybrały całkiem zły obrót,
mogłybyśmy wylądować po długoletniej
i nienagannej pracy na stanowiskach
fizycznych - dodają księgowe.
Jak się okazało, problem nie dotyczy tylko księgowych. Zgłosiły się
do nas także pracownice ekspedycji.
Twierdzą, że przełożony nie godzi się
na ich dobrowolne odejście. - Kiedy były
odejścia na wcześniejszą emeryturę,
brakowało mi pół roku do osiągnięcia
wymaganego minimum. Teraz, kiedy
nadarza się taka okazja, okazuje się, że
nie ma chętnych, którzy przeszliby na
moje miejsce - nie kryje rozgoryczenia
jedna z nich.
Dla drugiej, po dwóch operacjach
onkologicznych, redukcja zatrudnienia
była wybawieniem. - Wtedy usłyszałam,
że nie jestem pracownikiem kopalni,
tylko pracownikiem Kompanii. Od
2 tygodni jestem załamana postawą
moich szefów. Przepracowałam tu
tyle lat, na różnych stanowiskach, bez
nagan, uwag. Kiedy słyszę, że szef nie
ma pracowników, to nie są dla mnie
argumenty. Nie moim biznesem jest
szukanie chętnych do pracy.
Zapewnia, że jeśli jej wniosek uzyskałby akceptację przełożonego, gotowa
jest pracować do końca roku, by prze-

szkolić następcę. - Wystarczy odrobina
dobrej woli szefa - podkreśla.

OGÓLNIKI OD RZECZNIKA
O komentarz poprosiliśmy rzecznika prasowego KWSA Zbigniewa
Madeja. Potwierdził, że chęć dobrowolnego odejścia musi zostać pozytywnie
zaopiniowana przez przełożonego.
- Restrukturyzacja nie polega na tym,
że na miejsce osób, które chcą odejść,
przyjmowane są nowe - zaznacza.
Mówi, że z możliwości dobrowolnego
odejścia powinny korzystać te osoby,
których przełożony uzna, że ma ich
za dużo.
Niestety, pomimo zapewnień,
że otrzymamy konkretne i oficjalne
stanowisko w sprawie księgowych ze
Szczygłowic, uzyskaliśmy jedynie
garść ogólników: - Kompania przyjmuje zgłoszenia zaopiniowane przez
dyrekcję kopalni do 31 kwietnia. To
kopalnie ustaliły sobie wewnętrzny
termin do 15 kwietnia. Z naszej strony
nie ma żadnych przeciwwskazań, aby
pracownicy administracji mogli dobrowolnie odejść z pracy.
Więcej, udało nam się dowiedzieć
nieoficjalnymi kanałami. Niechęć
Głównej Księgowej do zaakceptowania wniosków pracownic rzekomo
wynikać ma z obawy, że zabraknie rąk
do pracy. Decyzja odwleka się z dnia na
dzień, ponieważ trwają zaawansowane
rozmowy z KWK „Halemba”. Plan
zakłada przeniesienie 8 tamtejszych
pracownic do Szczygłowic.
- Kompania wydała stosowną
uchwałę w sprawie dobrowolnych
odejść i nie ma odwrotu. Pracownik
musi z tego skorzystać. W piątek
zapadnie ostateczna decyzja - mówi
przewodniczący ZZ „Kontra” Józef
Kozicki.
Co z tymi, którym nie uda się
uzyskać akceptacji przełożonych do
30 kwietnia? W przypadku zwolnienia odszkodowanie będzie o połowę
niższe, niż kwota zaproponowana w
pakiecie dobrowolnych odejść.

Foto: Marek Węgorzewski

Odprawa nie dla każdego?

KNURÓW. WSPÓLNA AKCJA IPA I STACJI MISTRAL

Jedź bezpiecznie
Usterki wahaczy - tulejek i sworzni niedomagania amortyzatorów, potrzebujące
regulacji światła – to najczęstsze defekty, które
wyszły na jaw podczas akcji „Bezpieczne auto”
Akcja polegała na bezpłatnym
przeglądzie samochodów. Zorganizowali ją pospołu policjanci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz szefowie i pracownicy
Stacji Kontroli Pojazdów Mistral.
- Postanowiliśmy zachęcić zmotoryzowanych do sprawdzenia, w
jakim stanie są ich pojazdy. Bezpieczeństwo to kwestia bezdyskusyjna.
Z racji naszej pracy doskonale
orientujemy się, że realia nie zawsze
pokrywają się z wymogami prawa
– tłumaczy Bogusław Szostak, sekretarz knurowskiego Regionu IPA.
Kierowcy zareagowali tak jak
oczekiwano.
- W piątek odwiedziło nas 37
kierowców, dzień później 25. To
satysfakcjonujący wynik zważywszy
na to, że pomysł zrodził się niedawno i został zrealizowany „z marszu”
– mówi Zbigniew Kaletka, współwłaściciel stacji Mistral.
W 62 samochodach nie doszukano się krytycznych usterek. – Najbardziej poszkodowane w autach jest
zawieszenie. To skutek fatalnych, bo

dziurawych, polskich dróg – ocenia
pan Zbigniew. – Czasem konieczna
okazywała się też regulacja świateł.
Pozytywne wyniki dawała natomiast
analiza spalin. To z kolei pochodna
coraz nowszych, a więc i lepszych,
samochodów.
Zmotoryzowani, którzy odwiedzili stację, chwalili sobie pomysł i
przebieg akcji.
Część z nich pozbyła się już
usterek w autach, inni przymierzają
się do naprawy.
- To bardzo dobra reakcja i dowód, że nasze działanie ma sens – zauważa Bogusław Szostak. – Jesteśmy
zadowoleni z efektów.
Wiele wskazuje na to, że akcja
„Bezpieczne auto” będzie mieć ciąg
dalszy. – Myślimy o jej powtórzeniu
jesienią, po zakończeniu sezonu
– mówi Zbigiew Kaletka.
- To stara i sprawdzona prawda, że
lepiej być mądrym przed szkodą, czyli
jej zapobiegać, niż martwić się poniewczasie – podkreśla sekretarz Szostak.
– Wszyscy o tym pamiętajmy…
Bogusław Wilk

reklama

Paweł Gradek

reklama
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PILCHOWICE. PODSUMOWANO KONKURS FOTOGRAFICZNY

Wiosna, wiosna, ach, to ty!
Urokliwe zakątki, piękne widoki, budząca się
do życia przyroda były inspiracją dla fotografujących
uczestników konkursu „Wiosna w gminie Pilchowice”
D o kon k u r s u , og łosz onego
przez Gminny Ośrodek Kultury w
Pilchowicach, przystąpiło ponad 30
amatorów fotografowania. Wszyscy
starali się pokazać wyjątkowość
wiosny.
Konkursowe prace ocenili jurorzy: Krzysztof Gołuch, Magdalena
Sokalska i Marcin Korczak.
W piątek odbyło się podsumowanie konkursu, rozdanie nagród i
otwarcie wystawy pokonkursowej.
Miało u rocz yst ą, ale prz y t y m
spontaniczną oprawę. Okraszoną
humorem, o co zadbał Kabaret
„Drzewo A Gada”. Talent i umiejętności fotografujących doceniła wójt
gminy Joanna Kołoczek-Wybierek,
gratulując im efektownych ujęć.
- Całe przedsięwzięcie nie udałoby się, gdyby nie zaangażowa-

Nagrodzeni
Szkoły podstawowe: Justyna Żyła za „Pierwsze stokrotki”,
Agnieszka Kozubek – „ Krokus w wiosennym deszczu” , Kamil
Kowalczyk - „ Ogród II”.
Gimnazja: Nikola Dullick, Justyna Reginek i Karolina Sienkiewicz (wszyscy za zestawy zdjęć).
Dorośli: Agnieszka Robok, Brunon Rusin i Aneta Rusin (wszyscy za zestawy zdjęć).

nie młodzież y, która z entuzjazmem wspiera działania Gminnego Ośrodka Kultury – podkreśla
Dyrektor GOK Pilchowice Maria
Karolina Kaszek. – Nade wszystko
swoje podziękowania kieruję w
stronę Bogumiły Nocoń, Ryszarda
Szuwarta, Bogdana Skatuły, a także
Internetowego Laboratorium Fotograficzneego Vettis.pl, księgarni
Merkury z Knurowa, oferującego
kursy i warsztat y fotograf iczne
BlackBook oraz zawsze chętnego
do współpracy Centrum Kultury w
Knurowie.
Fotograficzną ekspozycję można oglądać w Świetlicy Wiejskiej w
Nieborowicach - siedzibie GOK w
Pilchowicach - w godzinach pracy
ośrodka.
Sabina Rogoń, bw

reklama

reklama

reklama
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AKCJA „SZLACHETNE JAJA” DLA POTRZEBUJĄCYCH

Podarujmy im święta
Pani Joanna samotnie wychowuje dwójkę dzieci, państwo Agnieszka z Tomaszem i Katarzyna
z Przemysławem mają po trójce. Życie i… mąż nie oszczędzają Krystyny, matki pięciorga dzieci.
Póki co, los nie jest im łaskawy. Może znajdą się dobrzy ludzie, którzy choć trochę osłodzą to życie
toczące się jak po grudzie…
Święta to najlepsza ku temu
okazja.
- Właśnie temu służy akcja „Szlachetne jaja 2011” – mówi Marek
Dymkowski z Grupy Pielgrzymkowej Imperium Miłości KWK Knurów-Szcz ygło wice. To właśnie
t a niefor mal na,
licząca przeszło
ć w ie r ć t y s i ą c a
osób, wspólnota
jest inicjatorem
przedsięwzięcia.
- Potrzebujących nie brakuje.
Wystarczy dobrze
się rozejrzeć, by
sobie uświadomić,
ż e nie ws z y sc y
mają życie usłane
różami – dodaje
pan Marek.
Bywa gorzej.
Nie brak bowiem
osób i rodzin, które są w naprawdę dramatycznej
sytuacji. Zazwyczaj finansowej,
niekiedy do niedostatku dokładają
się jeszcze inne, chwytające za serce,
problemy.
Do wtorku Grupa miała już wiedzę o siedmiu rodzinach, które mają
bardzo trudną sytuację. Aktualne
zestawienie dostępne jest na stronie

internetowej www.szczyglowice.
ddl2.pl. Kto jest w stanie pomóc,
może to łatwo uczynić. Wystarczy za
pośrednictwem podanej strony wybrać rodzinę, przygotować paczkę i
dostarczyć ją do sztabu akcji. Można
też dokonać pieniężnej wpłaty.
Wówczas przygotowaniem
prezent u zajmą się wolontariusze, którzy doskonale
orientują się, co
danej rodzinie
jest najbardziej
potrzebne.
Inicjatorzy
a kc ji s t a r ają
się, by każda z
paczek miała
wartość przynajmniej 300 zł.
- Każda złotówka, która złoży
się na tę kwotę
jest mile widziana - podkreśla Marek Dymkowski.
Więcej szczegółów o akcji znaleźć można w serwisach www.szczyglowice.pl. i www.marekdym.orh.org
– Z chęcią odpowiem na każde pytanie – zapewnia pan Marek, podając
swój e-mail: marekdym@op.pl.
Bogusław Wilk

Potrzebują naszej pomocy
• Pani Krystyna i piątka dzieci: Rober t (14 lat), Dariusz (13),
Artur (11), Magdalena (6) i Ania (3
latka). Przed rokiem musieli uciekać
z domu przed pijanym i awanturującym się mężem. Mieszkają kątem u
dziadków, którzy przejęli całkowite
koszty utrzymania rodziny, gdyż pani
Krystyna nie pracuje. Starsze dzieci
śpią na podłodze, nie ma miejsca na
łóżka. Rodzina żyje bardzo skromne.
Dzieci są grzeczne i dobrze się uczą.
Ojciec nie wspiera rodziny finansowo,
nie utrzymuje z nią kontaktu. Złożony
jest pozew rozwodowy. Rodzina potrzebuje artykułów spożywczych.
• Pani Joanna, samotna matka
wychowująca 10 -letnią Wiktorię i
6-letniego Kubę. Pracuje na ½ etatu
od marca. Rodzina oszczędza na
wszystkim (z w ykle na op łatach,
dlatego mieszkanie jest zadłużone
), bo jak inaczej z 660 zł dochodu
(zasiłek rodzinny, dopłaty do mieszkania i alimenty z funduszu alimentacyjnego, ponieważ ojciec nie płaci
na dzieci). Dwa lata temu, w nocy,
od zwarcia instalacji elektrycznej w
mieszkaniu pani Joanny wybuchł
pożar. Kuba, który ma astmę, obudził
się pierwszy i dzięki niemu rodzina
została uratowana. Potrzebne przede
wszystkim artykuły żywnościowe i
środki czystości.
• Państwo Agnieszka i Tomasz
z trójką dzieci: Kasią (11 lat), Beatą
(10) i Szymonem (5). W wynajmowanych dwóch pokojach jest skromnie,
ale przytulnie. Pan Tomasz zarabia

około 1200 zł, a pani Agnieszka
poszukuje pracy (z zawodu jest kucharką). Otrzymują jeszcze zasiłek
rodzinny na dzieci (330 zł). Prawie
połowę dochodu pochłaniają opłaty
(750 zł), na jednego członka rodziny
zostaje zaledwie po 156 złotych. Kasia nie dosłyszy. Czeka na specjalny
aparat słuchowy (w ubiegłym roku
zabrakło pieniędzy w NFZ) i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Najbardziej rodzinie potrzebna jest
żywność i środki czystości.
• Państwo Katarzyna i Przemysław wychowujący trzy córeczki:
Natalię (9 lat), Julię (7), Oliwię (5).
Pani Katarzyna szuka pracy, a pan
Przemysław pracuje dorywczo. Finansowo nie dają rady. Dwupokojowe
mieszkanko jest zadłużone od dwóch
lat na 15 tys. zł. Rodzice starają się
zaspokajać potrzeby dzieci, więc przy
niewielkich dochodach (ok. 260 zł na
osobę) nie wystarcza na uregulowanie rachunków. Na dodatek dzieci
chorują i część pieniędzy pochłania
leczenie. W maju Natalia przystąpi
do I komunii św. Rodzina potrzebuje
przede wszystkim żywności, środków
czystości i skromnego prezentu pierwszokomunijnego dla Natalii.
• Pani Iwona samotnie wychowująca dwie adoptowane córki: Katarzynę (19 lat) oraz Halszkę (11). Pani
Iwona nie może podjąć pracy, gdyż ma
problemy z biodrem i potrzebna jest jej
endoproteza. Utrzymuje się tylko z
alimentów i zasiłków pielęgnacyjnych
na córki. Starsza córka jest osobą

upośledzoną umysłowo, cierpi też na
przewlekłą depresję. Musi zażywać
drogie leki psychotropowe. Halszka
zaś cierpi na zespół Downa, jest z nią
trudny kontakt. Obie siostry uczęszczają do tej samej szkoły specjalnej.
Mieszkanie Pani Iwony w ymaga
remontu - malowania ścian i odnowienia łazienki. Rodzina potrzebuje
produktów żywnościowych (m.in.
herbaty, kawy, kakao, soków, ryżu,
kaszy, makaronu, mąki, cukru, dla
Halszki produktów niskokalorycznych)
i środków czystości.
• Pan Artur - z zaburzeniami
psychicznymi. Nie ma orzeczenia o
niepełnosprawności, gdyż nie chce
poddać się badaniu i leczeniu, więc
pomoc socjalna nie jest w pe łni
możliwa. Korzysta z pomocy PCK w
Knurowie. Byłby zadowolony, gdyby
dostał żywność, szczególnie półprodukty (nie umie gotować).
• Pani Renata z synem. Pracuje
dorywczo sprzątając mieszkania,
otrzymuje na syna 300 zł alimentów. Wynajmuje za 200 zł lokum
przeznaczone do rozbiórki (szkody górnicze), w którym wcześniej
przebywali bezdomni (skutecznie je
dewastując). Przy adaptacji lokalu
do potrzeb mieszkalnych pomaga
jej młodszy, niepełnosprawny brat
(stracił w większości słuch w wypadku samochodowym). Potrzebne jest
niemal wszystko: meble kuchenne,
farby, wykładziny, firany, żywność,
środki czystości.

HISTORIA SPRZED 27 LAT...

Kiedy casting był przesłuchaniem
-Zareagowałem jak pan Zagłoba - mowa była mi
przez jakiś czas odjętą - czytamy w relacji Romana
Radoszewskiego z knurowskich przesłuchań do
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki
we Wrocławiu
Kilkanaście dni temu słupy
ogłoszeniowe na terenie Knurowa
zostały obklejone plakatami zachęcającymi do wzięcia udziału
w castingu do programu TV N
„Mam talent”. To dobry pretekst
do tego, by przypomnieć jak 27 lat
temu knurowianie próbowali sił
w wyścigu do „Złotej Dziesiątki”
Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Przeglądu Piosenki we Wrocławiu...
OMPP to nieistniejąca już impreza, będąca szansą dla młodych
wykonawców i zespołów. Patronował jej Związek Socjalistycznej
Młodzieży Polskiej. Rokrocznie
w całym kraju odbywały się elimiPrzegląd Lokalny Nr 15 (945) 14 kwietnia 2011 roku

nacje do OMPP. Laureaci przeglądu
tworzyli tzw. „Złotą Dziesiątkę”,
która zasilała grono uczestników
koncertu debiutantów w ramach
opolskiego festiwalu.
W lut ym 1984 rok u jurorzy
OMPP trafili na przegląd zespołów
w Knurowie. Roman Radoszewski,
członek komitetów organizacyjnych
Rawy Blues i Metalmanii tak wspomina to, co zobaczył i usłyszał podczas knurowskich eliminacji: - Nie
spodziewałem się, że po zawierciańskim konferansjerze coś jeszcze zdoła
mnie zaskoczyć. A jednak: na przeglądzie w Knurowie wystąpiły tylko
cztery zespoły, wszystkie prezentujące tak żenujący, skandaliczny wręcz
poziom, że nawet w porównaniu z
innymi, wcześniejszymi produkcjami
wyznaczały całkiem nowe jakościowo... dno - czytamy w śląskim tygodniku „Tak i Nie”. - A ich pewność
siebie! Jury każdorazowo po występach, a przed wydaniem werdyktu
rozmawiało z wykonawcami, przed-

stawiając zespołom ich mankamenty,
podsuwając propozycje rozwiązań i
dzieląc się tzw. „życzliwymi uwagami”. Gdy jednak któryś wokalista z
knurowskiego przeglądu przeglądu
stwierdził (kokieteryjnie?!), że nie
obchodzi go w ogóle publiczność, bo
on śpiewa tak, by jemu sprawiało to
przyjemność, to zareagowałem jak
pan Zagłoba - mowa była mi przez
jakiś czas odjętą.
Pocieszeniem niech będzie fakt,
że ze „Złotej Dziesiątki” niewielu
zrobiło zawrotną karierę. Przez
jakiś czas w radiu hulała piosenka
„Super para” zespołu L-4. Udało się
wyłowić zespół Mister Z’OOB i jego
„Mój jest ten kawałek podłogi” oraz
Piotra Bukartyka. O całej reszcie
słuch zaginął.
Być może ktoś z naszych Czytelników pamięta szczegóły knurowskich eliminacji do OMPP, bądź
brał w nich udział? Zachęcamy do
kontaktu z redakcją.
Paweł Gradek
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rozmaitości
W Indiach nie
tylko dorośli
zarabiają na
utrzymanie

Robienie
zdjęć
sprawia
dzieciom
sporą frajdę

Hinduskie miasta już od rana tętnią życiem

Indie – kraina kontrastów
i spełnionych marzeń
Przegląd (w) podróży

- Podobno jeśli przejdzie się świątynię Tadż Mahal naokoło i pomyśli miłosne życzenie,
to ono się spełnia. Coś w tym jest, bo sam tego doświadczyłem – śmieje się Rafał
Tłomak wspominając ubiegłoroczną wyprawę do Indii
Chyba każdy z nas ma zakątek na Ziemi, do którego zawsze
chciał pojechać. Dla jednych to
Chiny i Japonia, drugim marzy
się Afryka, a jeszcze innym
skrawek raju na Pacyfiku. Rafał
Tłomak od zawsze marzył o
Indiach. Nic dziwnego, że gdy
tylko nadarzyła się okazja, niezwłocznie z niej skorzystał.
Decyzja zapadła w sierpniu.
Szybko... –Zadzwoniła do mnie
przyjaciółka z informacją, że
jej trener jogi zbiera ekipę na
wyjazd do Indii. Spytała, czy
nie wybrałbym się z nimi. Nie
wahałem się ani chwili – wspomina Rafał. -   Nie mogło być
inaczej, bo o Indiach marzyłem
od zawsze.

Do Azji via Moskwa

Młodzi Hindusi wspólnie z Rafałem i przed
świątynią Tadż Mahal
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Wyjazd na drugi, tak odmienny kontynent, to spore wyzwanie logistyczne. Najpierw
szczepienia. Bez tego ani rusz.
– Zaszczepiłem się na żółtaczkę typu A i B, a także na dur
brzuszny – mówi Rafał.
Ubiór, sprawa oczywista.
Ale nie tylko o tym trzeba było
zawczasu pomyśleć. - Musieliśmy
wziąć ze sobą sztućce i kubki,
gdyż tamtejsze hotele nie zawsze
mają je na wyposażeniu. Warto
zabrać linki do mocowania bagażu podczas podróży pociągiem
lub autokarem. Koniecznie należy
zadbać o kserokopie dokumentów,
ponieważ w razie jakiejś kradzieży
lub zgubienia bagażu, byłyby duże
problemy z powrotem do domu.
Podróż trwała dobę. 12-osobowa ekipa pojechała do Warszawy.
Stamtąd samolotem do Moskwy.

Po 7 godzinach kolejnym – tym
razem do Dehli, stolicy Indii.
– Wylądowaliśmy wczesnym wieczorem – wspomina Rafał.

Promile na zdrowie

Przełom sierpnia i września
to w Indiach koniec pory monsunowej. Dla Europejczyka to
spore wyzwanie. – Było bardzo
wilgotno i duszno. W nocy nawet
25 stopni Celsjusza, a w dzień jeszcze bardziej gorąco – wyjaśnia.
– Monsunowe deszcze to niesamowite zjawisko. Raz lało przez dwie
godziny. Wody było po kolana.
Zalała wszystko dookoła.  
Podróżując po Indiach najczęściej korzysta się z autokarów i pociągów. - Częściej
jeździliśmy pociągami. Ale nie
przypominają one naszych.
Wagony nie mają przedziałów.
W oknach są… kraty bez szyb.
Jako taki nawiew mają dać wiatraki, ale różnie to wychodzi…
– opowiada Rafał. – W mieście
najbardziej popularne są riksze
– mechaniczne i rowerowe.
Indie zaskoczyły podróżników kuchnią. – Zdecydowanie
odmienna od naszej. Przede
wszystkim o wiele zdrowsza. Zero  
tej chemii, którą nafaszerowane
są rodzime produkty – mówi.
– Zazwyczaj stołowaliśmy się w
małych knajpkach. Organizator
miał doświadczenie i wiedzę,
gdzie można zjeść, a gdzie lepiej
nie wchodzić. Wymienialiśmy się
z turystami informacjami, więc
orientowaliśmy się też, na jakim
bazarze są najlepsze, świeże
owoce.  
Egzotyka jest urokliwa, ale

miała też swoją cenę:  – Z   naszej dwunastki aż dziewięć osób
miało problemy zdrowotne – gorączkowało lub wymiotowało.
Przestrzeganie zasad higieny jest
bezdyskusyjne. Przed każdym posiłkiem trzeba bardzo dokładnie
myć ręce. Zabrzmi to jak zabrzmi,
ale wskazane jest przepłukanie
przed jedzeniem gardła… alkoholem. Wypicie niewielkiej ilości
jest dobrą profilaktyką.  

Krowa zawsze święta

Hindusi są tradycyjnym i
zhierarchizowanym narodem.
Żywicielem jest mężczyzna,
kobeta zajmuje się domem i
dziećmi. To przekłada się na
stosunek do kobiet z zagranicy.
– Wszystkie sprawy załatwiali
mężczyźni z naszej grupy. Wśród
osób jadących rikszą musiał być
facet, bo tylko z nim „taksówkarz” uzgadniał, gdzie jechać.
Podobnie w sklepach: sprzedawcy odzywali się wyłącznie do
mężczyzn, z kobietami w ogóle
nie zamieniali słowa.
Zakupy sprawiają sporą frajdę. - Są świetne okazje. Hindusi
uwielbiają się targować. Nawet
opuszczenie sklepu nie zniechęca ich do wyjścia za klientem na
ulicę i dalszym przekonywaniem
do zakupu. Bez problemu można
zbić cenę o połowę.
A co ze „świętymi” krowami? – Pełno ich wszędzie. Są
autentycznie czczone. Nie do
ruszenia. Jeśli krowa wyłoży
się na ulicy, to Hindusi będą
czekać, aż sama zejdzie lub
starać się jakoś ją ominąć. Nie
ma mowy o wypłaszaniu jej
bądź zrobieniu jakiejkolwiek
krzywdy.

trzymaliśmy się w bardzo fajnym
hotelu, w jednym z lepszych, w
których byliśmy. Wieczór spędziliśmy na dachu hotelu, skąd
podziwialiśmy świątynię. Choć
akurat nie była oświetlona i
widać było tylko zarys kopuł,
to i tak dawało to niesamowity
efekt – wspomina Rafał.
- Tadż Mahal odwiedziłem
nazajutrz tuż po szóstej rano.
Wrażenie zapierało dech w piersiach: piękne ogrody, fontanny,
mnóstwo ławek, na których można przysiąść i podziwiać budowlę. Świątynię da się zwiedzić w
godzinę, ja sam spędziłem tam
cztery. Podobno jeśli przejdzie
się Tadż Mahal naokoło i pomyśli
się miłosne życzenie, to ono się
spełnia. Chyba rzeczywiście tak
jest, bo sam tego doświadczyłem
– śmieje się młody podróżnik.
Czy można się dziwić, że właśnie
w Indiach zrodziła się „Kamasutra”… – Przy najbliższej okazji

ponownie zajrzę w to wspaniałe
miejsce – zapewnia Rafał.

Indie 2012…

Trzy tygodnie minęły jak z
bicza strzelił. – To nie jest kraj
oglądany w filmach Bollywood
– mówi Rafał. – Jechałem z
przekonaniem, że Indie są kolorowe i różnorodne. Jednak nie
ulega wątpliwości, że panuje
tam bieda.
Nasz rozmówca uważa pobyt
na półwyspie za najpiękniejsze
wakacje w życiu. Marzy mu się
ponowny wyjazd w przyszłym
roku. – Pojawiła się taka propozycja. Tym razem byłaby to
podróż po środkowej i południowej części kraju. Być może zahaczymy o Tybet. Plany się dopiero
konkretyzują, ale ja już jestem na
100 procent pewien, że chciałbym
tam jeszcze raz pojechać…
Dawid Cieplinski

Krowy w Indiach swobodnie spacerują między ludźmi
Panorama miasta – widok zapierający
dech w piersiach

Życie
w Indiach
toczy się
głównie
na ulicy

Marzenie i spełnienie

Indie są piękne. Mają fascynującą przyrodę i przepiękne
zabytki. Mała świątynia Hanumana, parlament w Delhi,
muzeum Gandhiego – długo i
dużo by wymieniać. Największe
wrażenie robi mauzoleum Tadż
Mahal. Budowla została wzniesiona w Agrze przez indyjskiego cesarza Szachdżahana na
pamiątkę jego przedwcześnie
zmarłej żony Mumtaz Mahal.
– Dotarliśmy tam po 12
godzinach jazdy pociągiem. Za-
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Przegląd (w) podróży

Podziel się wrażeniami

Na świecie jest mnóstwo pięknych i ciekawych miejsc. Jeśli odwiedziliście
któreś z nich, jeśli przeżyliście podróż pełną przygód - napiszcie do nas. Na
Przeglądowych łamach podzielcie się Waszymi wrażeniami z pozostałymi
Czytelnikami. Może dzięki temu ktoś inny skusi się i odwiedzi zakątek, który
Was urzekł, doceniając jego wyjątkowość.
Nasza skrzynka do Waszej dyspozycji: redakcja@przegladlokalny.eu.
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SZYMON BALUSZEK - UCZEŃ NA SZÓSTKĘ

Multiolimpijczyk z lotnym
umysłem
Zostać laureatem olimpiady
z jednej dziedziny nie jest łatwo.
Co powiedzieć o Szymonie, który
jest olimpijskim laureatem
z… sześciu przedmiotów!
Szymon Baluszek obecnie jest
uczniem III klasy Miejskiego Gimnazjum nr 3.
Uczniem wybitnym, laureatem
olimpiad z historii, biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki.
- Najtrudniejsze były drugie
etapy z matematyki i chemii. Pytania okazały się bardzo trudne i
trzeba się było solidnie przygotować
– wspomina.
Multiolimpijczyk próbował też
swoich sił na olimpiadzie z języka
angielskiego. - Przystopowałem na
drugim etapie. Nie byłoby problemu
z gramatyką i słówkami, jednak
komisja egzaminacyjna zapytała o
historię i na tym się wyłożyłem.

Młody knurowianin we wrześniu pójdzie do liceum. – Waham się
pomiędzy dwiema szkołami w Gliwicach: LO nr 5 i LO Filomata.
Filomata przyciąga uwagę Szymona możliwością wyboru trzech
przedmiotów na rozszerzonym poziomie. – Jeśli wybiorę tę szkołę,
chciałbym uczyć się w wersji rozszerzonej biologii, chemii, fizyki i
matematyki – mówi Szymon.
Plany nastolatka sięgają znacznie
dalej: – Myślę o studiach. Chodzi mi
po głowie jakiś kierunek biotechnologiczny, coś połączonego z medycyną, najchętniej na Uniwersytecie
Jagiellońskim, albo w Anglii.
Zdobywanie wiedzy w taki sze-

rokim zakresie pochłania mnóstwo
energii i czasu. Mimo to Szymon nie
zapomina o hobby. A zainteresowań
ma sporo: czytanie książek, narty,
pływanie. To główne, nie wszystkie.
Za swoją piętę achillesową gimnazjalista uznaje muzykę i plastykę.
– Nawet granie na zwykłych cymbałkach sprawia mi kłopot. Z malunków
wychodzą mi jakieś bezbar wne
kształty – śmieje się.
Szymonowi nie w ystarczają
zdobyte laury. W sobotę przystąpił
do kolejnego konkursu. Jego główną
nagrodą jest wyjazd do Brukseli.
– Spróbuję, zobaczymy, co z tego
wyjdzie…
Dawid Ciepliński

Foto: Mirella Napolska i Dawid Cieplicki

Marcel Krystek z Knurowa

Oskar Karbowiak z Knurowa

Antoni Kostowski z Gliwic

Dominika Krotoﬁ z Czerwionki

Damian Faruga z Czerwionki

ur. 4.04.2011 r., 2920 g, 54 cm

ur. 5.04.2011 r., 2630 g, 50 cm

ur. 5.04.2011 r., 3960 g, 57 cm

ur. 5.04.2011 r., 4420 g, 56 cm

ur. 6.04.2011 r., 3210 g, 50 cm

Maksymilian Rogoń z Pilchowic

Antoni Paprutny z Rybnika

Paweł Chyła z Czerwionki

Córka państwa Mroczków z Knurowa

Amelia Jasińska z Knurowa

ur. 7.04.2011 r., 3850 g, 56 cm

ur. 10.04.2011 r., 4000 g, 56 cm

ur. 11.04.2011 r., 4150 g, 60 cm

ur. 11.04.2011 r., 3370 g, 54 cm

ur. 11.04.2011 r., 2990 g, 51 cm

Eliza Żak z Katowic

Igor Maćkowski z Knurowa

Aleksandra Wymysło z Knurowa

ur. 11.04.2011 r., 4160 g, 56 cm

ur. 12.04.2011 r., 4060 g, 56 cm

ur. 12.04.2011 r., 3480 g, 56 cm

reklama
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KNURÓW. PRZEŁOŻONY KONCERT
ALEKSANDRY SZWED
14.04.2011 r.
CZWARTEK

15-16.04.2011 r.
PIĄTEK-SOBOTA

Zaśpiewa
Co się święci na urodziny
na Śląsku

PRZEGLĄD W RADIU PLUS 96,2 FM

„Los numeros”
- godz. 16.45, 18.15
„Jan Paweł II.
Szukałem Was...”
- godz. 16.00

„Wygrany”
- godz. 20.00

„Poznasz przystojnego
bruneta”
- godz.18.00

17-18.04.2011 r.
NIEDZIELA
-PONIEDZIAŁEK
„Los numeros”
- godz. 16.30, 20.00
„Wygrany”
- godz. 18.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

Planowany na sobotę koncert Aleksandry
Szwed został przełożony. Śpiewająca
aktorka wystąpi w Knurowie na Dniach
Miasta w czerwcu

„ P r zeglą d” w środę?
Ta k, ale t yl ko na falach
Radia Plus. Dokładnie: na
96,2 FM w audycji informacyjnej pt. „Co się święci
na Śląsku”. Słuchając jej w
godzinach 16-17 dowiecie
się o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach
dnia w regionie. Zadbają
o to reporterzy stacji oraz
prowadzący – redaktorzy
Krzysztof Kosiński i Michał
Koźlik.

ROZRYWKA NR 15/2011

Koncert nie odbędzie
się teraz z przyczyn niezależnych od Centr um
Kultury. Jak się dowiedzieliśmy, artystka wystąpi w Knurowie 19 czerwca
(niedziela) na Placu 700lecia o godz. 20.

- Jako ostatnia pozycja
programu wchodzi przegląd
tygodników lokalnych, tych,
które następnego dnia będą
w k iosk ach – mówi red.
Kosiński.
O n a sz y m „ P r z eg l ą d zie” usł ysz ycie więc w
przeglądzie w środy przed
godziną 17.
Polecamy, zapraszamy.
Na fale i na łamy.

/bw/
informacja

/bw/

GIERAŁTOWICE

Foto: Bogusław Wilk

Kiermasz
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA w urzędzie

W piątek, 15 kwietnia, w
sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Gierałtowicach odbędzie
się wielkanocny kiermasz.
Organizatorzy zapraszają
w godzinach 12-19. Będzie
okazja podziwiać (i kupić)
piękne świąteczne ozdoby
– m.in. kroszonki, stroiki,
kartki, wyroby rękodzielnicze. Niewątpliwą atrakcją
będzie pokaz zdobienia jaj
wielkanocnych (w godz. 1617). Dzieci będą mieć możliwość sprawdzenia świeżo
nabytych umiejętności na
miejscu.

PANIÓWKI
Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 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 Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 13/2011

15

brzmiało: „Francek”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Kornelia Barylska.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

„Wodnik”
z jajami
Dzień później - w sobotę,
16 kwietnia – na kiermasz
wielkanocny zaprasza Pływalnia „Wodnik” w Paniówkach. Tym razem chętni do
zaopatrzenia się w oryginalne ozdoby i wyroby świąteczne będą mieć taką możliwość
w godzinach 15-19. Także
tutaj przez godzinę (16-17)
prowadzony będzie pokaz
kroszenia jajek.
/bw/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo, bezpyłowe gładzie angielskie. Tel.
782 141 313
4-16/11

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253
8-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Szczygłowicach. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977
15/11

2-pokojowe, niski blok, 49 m2, po remoncie
- sprzedam. M3. Tel. 603 773 313
15/11

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

3-pokojowe, niski blok, sprzedam. M3. Tel.
603 773 313
15/11

3-22/11

BRUKARSTWOGLIWICE.PL;
667 360 802, 32 270 00 10

Atrakcyjny dom. Pow. 120 m2, działka 749
m2. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052
15/11

12-43/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830, 699 402 666

Lokal handlowy do wynajęcia (witryna,
ogrzewanie, woda, kanalizacja). Knurów, ul.
Witosa 29 (pater 50 m2). Tel. 601 416 434

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

15/11

M-3 Koziełka 50,5 m 2, 1 piętro, balkon.
LOKUS. Tel. 793 679 367
15/11

15/11

Centrum. 69,90 m po remoncie, cena: 215
tys. AS. Tel. 501 533 977

15/11

15/11

M-4 Batorego, 47 m2 i 52 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

15-16/11

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

Do wynajęcia M-3 w Knurowie (z możliwością kupna). Tel. 601 628 762
15-16/11

Auta kupię – skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Gotówka od ręki. Tel.
507 572 625

Młoda podejmie się opieki nad dzieckiem
lub osobą starszą. Tel. 600 182 084

15-19/11

Młody, z orzeczeniem o niepełnosprawności II gr., z uprawnieniami na wózki widłowe
szuka pracy. Tel. 693 441 589

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

14-23/11

14-23/11

1-odw.

M-3 Sienkiewicza, 50,5 m2, stan b.dobry.
LOKUS. Tel. 793 679 367
M-3 Sienkiewicza, 53,5 m 2, do remontu.
LOKUS. Tel. 793 679 367

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957

SZUKAM PRACY

15/11

M-3 Kilińskiego, 38m2, 98 tys. LOKUS. Tel.
793 679 367

15/11

13-16/11

15-17/11

15/11

2

Do wynajęcia lokal 100 m2 oraz 13 m2 na
działalność gospodarczą, Knurów, osiedle.
Tel. 668 690 859

SPRZEDAM
Sprzedam ladę system rurowo-kulkowy.
Tel. 505 127 137

M - 3 J a g i e ł ł y, 3 7 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367

Budynek szkolno-biurowy, pomieszczenia,
wynajem. LOKUS. Tel. 793 679 367

10-17/11

MOTORYZACJA

14-15/11

Lokale biurowo-usługowe o pow. od 10 m2
do 170 m2. Wynajmę. AS. Tel. 512 393 052

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991
12-21/11

EDUKACJA
Matematyka, fizyka – matura, korepetycje.
Tel. 692 845 849
11-16/11

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006
10-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

15/11

M-5 K. Wielkiego, 70 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367

10-odw.

ZDROWIE I URODA

Szukam pracy – mycie okien, sprzątanie.
Tel. 604 775 450

15/11

15-17/11

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2, LOKUS. Tel.
793 679 367

Szukam pracy (emerytka) w charakterze
opiekunki lub pomocy domowej. Tel.
793 953 727

15/11

9-18/11

M - 5 Szpitalna, 6 4,5 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367
15/11

DAM PRACĘ

M-5 Ziętka, 2 piętro, 73 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

Przyjmę barmankę. Tel. 510 119 325

15/11

14-22/11

Nowe, tanie mieszkania, Ornontowice.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

Czyszczenie dywanów, tapicerek – Karcher. Tel. 607 600 727

15/11

Przyjmę do pracy emeryta – branża budowlana/instalacyjna. Tel. 508 712 264

O F E R T Y N I E R U C H O M O Ś C I : w w w.
m3biuro.gratka.pl; Gliwice, ul. Raciborska
3/9. Tel. 32 234 24 81

Salon fryzjerski zatrudni fryzjera, fryzjerkę
z doświadczeniem. Tel. 665 156 565

12–17/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200
1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414
1-25/11

Drewno kominkowe tanio. Transport węgla.
Tel. 603 198 006
12-21/11

Firma budowlana wykonuje łazienki w
dobrej cenie, remonty domów, mieszkań.
Tel. 600 623 218
12-16/11

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksiążki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
33-odw.

Kredyty od 100 000 rata 543 zł FACHOWO
ODDŁUŻAMY! Tel. 32 335 40 05, 32 235
01 37
14-17/11

2

2

Dom 127 m , działka 760 m , Farskie. LOKUS. Tel. 793 679 367
15/11

Dom wolnostojący z polem 395.000. M3,
Tel. 603 773 313
15/11
2

Działka budowlana, 1186 m , Rybnicka.
LOKUS. Tel. 793 679 367
15/11

Działka budowlana, 1433 m2, Michalskiego.
LOKUS, tel. 793 679 367
15/11

Działka przy ul. Niepodległości. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977
15/11

Garaże do wynajęcia – Szczygłowice. Tel.
607 658 375
14-15/11

Kawalerkę sprzedam lub zamienię na większe. Tel. 883 988 730
15/11

Ocieplanie domów, poddaszy, gładzie,
malowanie, regipsy, ścianki, remonty. Tel.
602 407 190
9-17/11

Ocieplenia. Tel. 530 124 134
14-17/11

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
3-odw.

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-17/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

Knurów centrum, do wynajęcia powierzchnia handlowo-usługowa. Tel. 515 182 015
13-16/11

Knurów. Kamienica w dobrym stanie technicznym. Pow. 812 m2, działka 2056 m 2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
15/11

KUPIĘ dom lub działkę (gotówka). Tel.
792 496 905

15/11

15-17/11

Pilnie poszukujemy 4-pokojowego mieszkania do sprzedaży w Knurowie. AS. Tel.
501 533 977

W charakterze sprzątaczki przyjmiemy
emerytki, rencistki. Tel. 664 040 345

15/11

Zatrudnię kierowcę kat. C. Tel. 609 775 488,
783 775 488

3-28/11

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372

Kupię M-4 na osiedlu 1000-lecia (bez pośredników). Tel. 605 697 323

Sprzedam 3-pokojowe (65 m 2). Knurów
– Redyna, 180 tys. zł. Tel. 510 354 637

ZWIERZĘTA

15-16/11

Sprzedam działkę budowlaną w Leszczynach 1318 m 2 , cena 125 t ys. Tel.
887 786 523

15/11

Sprzedam garaż na ulicy Targowej. Tel.
32 235 10 84 po godz. 12.00

Zatrudnię osobę do warsztatu samochodowego. Wymagania: zaangażowanie w
pracy, praca po godzinach, do 35 lat. Tel.
504 149 908
15/11

Sprzedam Yorki. Tel. 602 782 837
15-17/11

14-18/11

Sprzedam działkę budowlaną. Krywałd.
AS. Tel. 501 533 977

Zatrudnimy kierowcę z kat. C z Knurowa i okolic (praca na wywrotkach). Tel.
509 303 940
15/11

TOWARZYSKIE
Wdowa po 60-tce pozna wdowca do 70-tki.
Tel. 698 276 659
15/11

15/11

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie,
4000 zł. Tel. 693 547 871
14-18/11

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 68
m2, ul. Wilsona, zadbane. Tel. 32 235 25
04, 697 745 767
14-15/11

Sprzedam mieszkanie własnościowe 60
m2: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja,
duży przedpokój i balkon na 4 piętrze. Mały
czynsz. Tel. 602 281 421
15/11

Sprzedam nowy dom, Kuźnia Nieborowska.
Tel. 602 274 897
14-15/11

Spr zedam ogródek działkow y, altana
podpiwniczona, media, cena 23000. Tel.
508 125 413

14-15/11

15-17/11

INFORMACJA

www.as.silesia.pl
15/11

14-15/11

Kuźnia Raciborska, ładne, 3-pokojowe, 133
tys. AS. Tel. 512 393 052

12

14-15/11

15/11

12-15/11

Kupię M-4 na osiedlu 1000-lecia (bez pośredników). Tel. 605 697 323

41-odw.

12-16/11

Sprzedam 2-pokojowe, Stary Knurów. AS.
Tel. 501 533 977

15/11

K u p i ę k a w a l e r k ę w K n u r o w i e . Te l .
600 547 458

14/11

Wynajmę pomieszczenia magazynowe
lub pod działalność w Knurowie. Tel.
793 003 767, 792 001 764

15/11

14-15/11

Lokal handlowy do wynajęcia (ogrzewanie,
woda, kanalizacja). Knurów, ul. Witosa 29 (I
piętro, 160 m2). Tel. 601 416 434

Zamienię mieszkanie 55 m2 w Tarnowskich
Górach na podobne w Knurowie. Tel.
666 258 399

14-15/11

15/11

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 6.04.2011 r.
do 26.04.2011 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - trzy części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
Przegląd Lokalny Nr 15 (945) 14 kwietnia 2011 roku

Foto: sekcja pływacka

sport
MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

UPOS, Vibovit
i reszta
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie zakończył 21. edycję rozgrywek
Miejskiej Ligi Piki Nożnej
Halowej. Zdominowały ją dwa
zespoły: UPOS Soccer Sport
Pub i Vibovit. Ich przewaga
na finiszu nad trzecim w tabeli
Intermarche wyniosła odpowiednio 20 oraz 16 punktów, a
pozostałym 14 drużynom w 48
meczach nie udało się ani razu
pokonać któregoś z faworytów.
Sukces UPOS-u ma tym większe znaczenie, iż zespołowi
udało się skutecznie pogodzić
rozgrywki knurowskiej ligi z
występami w ogólnopolskiej lidze futsalu, w której wywalczył
awans na zaplecze ekstraklasy.
Kolejny sezon będzie jednak
dla nowego mistrza jeszcze
większym wyzwaniem, gdyż
dalekie wyjazdy do Gdańska
czy Białegostoku na pewno
będą miały wpływ na rodzime
rozgrywki.
Najbardziej utytułowanej
drużynie, czyli Vibovitowi, nie
udało się po raz trzeci z rzędu,
a ósmy w historii wygrać ligi.
Poza wicemistrzostwem i kolejnym tytułem najlepszego bramkarza dla Bartłomieja Poręby,
drużyna weteranów: Roberta
Kasińskiego i Krystiana Kijaka
wyśrubowała do niespotykanych granic jeden z ligowych
rekordów. Passa 50. meczów bez
porażki może jeszcze długo pozostać nie do pobicia, a chcący
poprawić ten wynik potrzebują
na to prawie dwóch lat.
Po raz kolejny na podium
znalazła się drużyna Intermarche, jednak w tym sezonie sprawa trzeciej lokaty była otwarta
niemal do końca rozgrywek.
Zespołowi Marcina Polywki mocno deptały po piętach
ekipy z Czerwionki-Leszczyn
- Apinex i Tomsat, a na samym
finiszu Intermarche doznało

bolesnej porażki z Teamem
Arttelekom, bezsprzecznie największą rewelacją ligi.
Stawkę drużyn w grupie
mistrzowskiej uzupełniły zespoły Intermarche A i FMS
Gierałtowice, jednak w drugiej
części rozgrywek nie odegrały
one większej roli.
W grupie spadkowej szybko zapewnili sobie utrzymanie
piłkarze Concordii Oldbojów
oraz dwaj nowicjusze – LineTrans i IPA. Ci ostatni zrobili
w ciągu siedmiu miesięcy ligowych zmagań największy
postęp – z drużyny typowanej
do spadku stali się solidnym
zespołem, który najdłużej z
całej stawki pozostawał niepokonanym w 2011 roku.
Największym rozczarowaniem była postawa Mistralu,
który jeszcze w 2009 roku stał
na ligowym podium. Zespół ten
spadł do II ligi, ale zachowuje
pewną szansę na występy wśród
najlepszych, gdyż na dzisiaj
nie wiadomo, czy do kolejnych
rozgrywek przystąpi borykający się od dłuższego czasu z
problemami organizacyjnymi
FMS Gierałtowice.
Poza Mistralem ligę opuszczają zespoły Black&Decker,
Nacynianki i PTK Holding. Ci
ostatni na pocieszenie zdobyli
Puchar Prezydenta Knurowa
sprawiając największą sensację
od kilku lat.
Knurowscy sympatycy halowej odmiany piłki nożnej
żegnają się z rozgrywkami do
września. Od przyszłego sezonu
I liga rywalizować będzie w 12zespołowym składzie, a po raz
pierwszy od 10 lat wznowiona
zostanie rywalizacja w II lidze,
do której prócz 4 spadkowiczów
zgłosiły się już zespoły Concordii 95, Wezyru i TKKF-u
Szczygłowice.

HALOWY TURNIEJ PIŁKARSKI META-MORFOZA CUP

Knurowski finał
dla Intermarche
W futsalowym turnieju
Meta-Morfoza Cup wzięły
udział m.in. zespoły z Gliwic, Mi kołowa, Katowic,
Jastrzębia i Bielska-Białej.

11 zawodniczek i zawodników – 10 wywalczonych
medali, to bilans pływaków TKKF Szczygłowice
w rywalizacji o Puchar Kmity

PŁYWANIE

Dziesięć medali
do kolekcji
Jedenastu zawodników
sekcji p ł y wa ck iej T K K F
Szczygłowice wywalczyło
dziesięć medali w ogólnopolsk ich zawod ach o puchar Kmity w Zabierzowie.
W rywalizacji 14-latków zawodniczki TKKF Szczygłowice wywalczyły dwa medale. Oba brązowe. Zdobyła
je Aleksandra Bańbor na dystansie 50 i 100 metrów stylem
dowolnym.
O rok młodsze reprezentantki knurowskiej sekcji pływackiej stawały na „pudle”
siedem razy.
Wiktoria Musioł wygrała
rywalizację na 200 metrów stylem grzbietowym i cztery razy
uplasowała się na drugim miejscu (50 m stylem grzbietowym,
50 m stylem motylkowym, 50
m stylem dowolnym, 100 m
stylem zmiennym). Dwukrotnie trzecie miejsce zajęła Magdalena Wolny (50 i 100 metrów
stylem dowolnym).
Dziesiąty „krążek” wywalczyła przedstawicielka
najmłodszej kategorii wiekowej – 12-letnia Emilia Bra-

chaczek, uzyskując trzeci
czas na 400 metrów stylem
dowolnym.
- Jestem bardzo zadowolony
z występu naszych zawodniczek
i zawodników, którzy zaprezentowali się z dobrej strony w
dużej ogólnopolskiej imprezie –
mówi kierownik sekcji Dariusz
Brachaczek. – W Zabierzowie
wystąpiło aż 450 pływaków z 63
klubów. Wśród nich było wielu
uczestników mistrzostw Polski,
prezentujących wysoki poziom
sportowy. My zdobyliśmy dziesięć medali i cenne doświadczenie przed kolejnymi startami.
Dodajmy, że oprócz wymienionych medalistek sekcję
pływacką TKKF Szczygłowice reprezentowały: Martyna Nowak, Agata Rzepa,
Jagoda Przybyła, Jagoda Orlik,
Maja Dziublińska, Jakub Michałów i Krzysztof Hołysz.
Wraz z knurowską ekipą do Zabierzowa wyjechali wychowankowie, którzy obecnie startują
w barwach Victorii Racibórz
- Kacper Dziubliński i Grzegorz
Lalek.

W finale zagrali jednak knurowianie reprezentujący ArtTelekom i Intermarche.
PiSk

WYNIKI SPOTKAŃ GRUPOWYCH:
- Wezyr Knurów - Apteka św. Barbary Knurów 0:2, TKKF Szczygłowice - Intermarche Knurów 0:3, Apteka – MetPOL Wilcza 2:1,
ArtTelekom Knurów - TKKF 0:1, Wezyr - MetPOL 0:2, Apteka
- TKKF 0:0, Wezyr - Intermarche 0:2, Apteka - ArtTelekom 0:3,
MetPOL - TKKF 0:1, ArtTelekom – Intermarche 2:2, Wezyr TKKF 0:2, MetPOL - ArtTelekom 0:3, Apteka - Intermarche 0:1,
Wezyr - ArtTelekom 1:2, MetPOL - Intermarche 0:4,
- Kirchhoff Gliwice - Concordia 95 Knurów 4:1, Art-KAM Katowice - Mistral Knurów 5:0, Concordia – Mistral 5:0, Kirchhoff - Law
Perfect Bielsko-Biała 4:0, Kirchhoff - Art-KAM 3:0, Mistral - Law
Perfect 0:5, Concordia - Art-KAM 0:3, Kirchhoff - Mistral 5:0,
Concordia - Law Perfect 0:1, Art-KAM - Law Perfect 0:1,
- WSD Katowice - UKS Milenium Gliwice 3:1, Cukiernia Jagódka
Morsy Jastrzębie – MOSiR Mikołów 0:1, Milenium – Mikołów 2:1,
WSD - Kamikadze Katowice 1:1, WSD - Cukiernia 0:2, Mikołów
- Kamikadze 1:0, Milenium - Cukiernia 0:4, Milenium - Kamikadze
2:1, WSD - Mikołów 1:2, Cukiernia - Kamikadze 2:0,
- ćwierćfinały
Intermarche Knurów – Law Perfekt Bielsko-Biała 4:1, TKKF
Szczygłowice - Cukiernia Jagódka Morsy Jastrzębie 2:3, UKS
Milenium Gliwice - Kirchhoff Gliwice 0:5, MOSiR Mikołów – ArtTelekom Knurów 1:2,
- półfinały
Cukiernia Jagódka Morsy Jastrzębie - Intermarche Knurów 0:3,
Kirchhoff Gliwice - ArtTelekom Knurów 1:1 karne 0:2,
- mecz o III miejsce
Cukiernia Jagódka Morsy Jastrzębie - Kirchhoff Gliwice 1:4
- finał
ArtTelekom Knurów - Intermarche Knurów 1:2
Organizator - TKKF Szczygłowice nagrodził najlepszego bramkarza (Łukasz Porada z Intermarche Knurów) i króla strzelców
(Rafał Wądołowski z Kirchhoff Gliwice).
Ponadto nagrodę pocieszenia wylosowała Apteka św. Barbary
Knurów.
informacja

PiSk

Waldemar Jachimowski

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
WYNIKI Z 5 KWIETNIA:
1. Ryszard Nosiadek
2. Zdzisław Mral
3. Piotr Arent
4. Kazimierz Fąfara
5. Grzegorz Grzemba
6. Tadeusz Żogała
7. Bogumił Wolny
8. Ginter Fabian
9. Grzegorz Tabath

- 2.519 pkt
- 2.228 pkt
- 2.186 pkt
- 2.082 pkt
- 2.034 pkt
- 1.975 pkt
- 1.958 pkt
- 1.947 pkt
- 1.844 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Kazimierz Fąfara
- 17.641 pkt
2. Janusz Myszka
- 17.554 pkt
3. Piotr Arent
- 17.082 pkt
4. Wojciech Napierała
- 17.052 pkt
5. Czesław Antończyk
- 16.902 pkt
6. Grzegorz Grzemba
- 16.846 pkt
7. Dariusz Skowron
- 16.810 pkt
8. Bernard Musiolik
- 16.659 pkt
9. Ryszard Nosiadek
- 16.571 pkt
10. Stefan Dylus
- 16.325 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 16.30
w klubie „Gama”.
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Jestem mieszkańcem Knurowa i współorganizatorem akcji
oddawania krwi przez kibiców FC Barcelona.
„Na świecie występuje wiele tysięcy zespołów piłkarskich, ale
tylko jeden firmowany jest hasłem „więcej niż klub” („mes que un club”).
Kibice FC Barcelona utożsamiają się z ideami, które są integralną
częścią Dumy Katalonii.
Nieoficjalna grupa fanów Barcy z Górnego Śląska (Śląscy Cules)
zaplanowała, przy okazji pojedynku ligowego z Realem Madryt, wspólne oddanie krwi. Tuż przed Gran Derbi, 15 kwietnia kibice FC Barcelona zbiorą się na rynku w Katowicach (przed budynkiem „Skarbek”)
o godzinie 14.
Śląscy Cules po raz pierwszy połączą swoje siły, by ratować życie
potrzebujących. Tego dnia biało-czerwony krwiobus przywdzieje barwy bordowo-granatowe i będzie czekał na każdego dawcę w godzinach
od 10 do 16.
Oddanie krwi trwa około pięciu minut, a może uratować życie
niejednej osobie. Zachęcamy więc wszystkich, nie tylko kibiców
Barcy, do wzięcia udziału w akcji. Każdy, kto pragnie pomóc potrzebującym, może zapisać się na to wydarzenie za pomocą portalu
społecznościowego – Facebook (www.facebook.com/SlascyCules) lub komunikatora gadu-gadu (nr 3891676).
Zapisy trwają do 15 kwietnia – piątku poprzedzającego mecz
pomiędzy FC Barcelona a Realem Madryt.
Pomóż innym, być może jutro Ty będziesz potrzebował pomocy!

Pozdrawiam serdecznie.
red. naczelny FCB24
Mateusz Hadam
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MARCIN MICHALAK - WYCHOWANEK CONCORDII MARZY O GRZE W EKSTRAKLASIE

Ma talent i nie boi się pracy
Na tydzień przed inauguracją wiosennej rundy w
klasie okręgowej piłkarze
Concordii Knurów mieli rozegrać sparing z rezerwami
Górnika Zabrze. Potyczka
zapowiadała się ciekawie, a
smaczku temu spotkaniu dodawał fakt, że w zabrzańskiej
bramce miał stanąć wychowanek Concordii – Marcin
Michalak. Niestet y mecz
został odwołany, bowiem
boisko po nieoczekiwanych
opadach śniegu nie nadawało
się do gry. Aura przeszkodziła piłkarzom, jednak nic
nie stanęło na przeszkodzie,
by porozmawiać z Marcinem
Michalakiem. A było o czym,
bowiem 18-latek w przerwie
zimowej znalazł się wśród
podopiecznych Adama Nawałki na zgrupowanie w Turcji. – Przyznaję, że powołanie
mnie do kadry na ten obóz to
było duże zaskoczenie – relacjonuje młody golkiper. – O
tym, że zostałem włączony do
zespołu trenera Adama Nawałki dowiedziałem się dwa
dni przed wylotem do Turcji.
Rozgrywałem akurat sparing
w Młodej Ekstraklasie i po
tym meczu ta informacja do
mnie dotarła.
Wyjazd na takie zgrupowanie to duże przeżycie. Na
pewno sporo się nauczyłem
na tym obozie, a ponadto w
mojej ocenie pokazałem się
trenerom z jak najlepszej
strony. Chciałbym, żeby od
tego zgrupowania rozpoczął
się kolejny rozdział w mojej

przygodzie z piłką.
- Wyjazd na zgrupowanie
do Turcji nie był jednak okazją do pierwszego kontaktu z
tymi, którzy na co dzień grają
w ekstraklasie?
- Dokładnie tak. W treningach z pierwszym zespołem
uczestniczę praktycznie już
od roku, trzy razy w tygodniu.
Z tego co mi mówią trenerzy
to są zadowoleni z mojej postawy, a to jest dla mnie taką
nadzieją, że mogę coś w przyszłości osiągnąć. Na pewno
przez ten rok zrobiłem duże
postępy. Sam to dostrzegam
i praktycznie po każdym tygodniu czuję się lepszy. Wiem
jednak, że dużo mi jeszcze
brakuje do tego, by zagrać w
ekstraklasie.
Cieszę się, że zawodnicy
z ekstraklasy dobrze mnie
przyjęli, bo jestem wśród nich
najmłodszy. Na pewno więcej
rozmawiam z tymi młodszymi, jednak nie ma jakiejś
bariery między tymi starszymi i gdy potrzebuję rady to
bez problemu mogę z nimi
porozmawiać. Po treningu
jest też czas na żarty, a prym
w tym temacie wiodą przede
wszystkim Marcin Wodecki,
Tomasz Zahorski czy Mariusz
Magiera.
- Gdy trenowaliście w Turcji, działacze podpisali kontrakt z innym bramkarzem,
Mateuszem Sławikiem...
- Po cichu liczyłem na
kolejny łut szczęścia i miałem nadzieję, że będę trzecim
bramkarzem. Stało się inaczej,

Wychowanek Concordii w czasie
treningu Górnika Zabrze
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ale nie zniechęca mnie to do
dalszej pracy.
- Nad czym szczególnie musisz pracować, a jaki
element gry opanowałeś najlepiej?
- To trudne pytanie. Tak
samo, jak trudno być w pełni
skoncentrowanym w czasie
całego meczu. Niekiedy właśnie chwila dekoncentracji

jest ze mnie dumny, bo jemu
nie udało się zagrać w klubie
spoza Knurowa.
- Jakie masz oczekiwania
związane z rundą wiosenną?
- Wydaje mi się, że najszybciej do ekstraklasy można
się dostać z zespołu, który występuje w młodej ekstraklasie.
Wszystko wskazuje jednak na
to, że rundę wiosenną spędzę

Mateusz Zachara, Gabriel
Nowak i Marcin Michalak

Marcin Michalak, Sebastian Nowak
i Adam Stachowiak w czasie
tureckiego zgrupowania
w zespole juniorów. Prawdopodobnie będę grał ze swoim
rocznikiem. Dobrze się w tej
drużynie czuję i mam nadzieję,
że nadal będę mógł trenować z

zespołem ekstraklasy, a dzięki
dobrej grze pomogę zespołowi
wywalczyć mistrzostwo okręgowej ligi juniorów.
Rozmawiał Piotr Skorupa

Wojciech Kempa (pierwszy trener Marcina Michalaka w Concordii
Knurów):
- To, że Marcin wyjechał z pierwszym zespołem Górnika Zabrze
na zimowe zgrupowanie do Turcji nie jest dla mnie zaskoczeniem. Mogę śmiało stwierdzić, że Marcin to ikona pracy. To typ
zawodnika, dla którego pozostanie po treningu i wykonanie kilku
dodatkowych ćwiczeń nie było problemem. Pamiętam zajęcia, po
których Marcin wykonywał 20-30 dodatkowych wybić piłki z pięciu
metrów. Uczył się wznawiania gry ręką.
Jego sumienne podejście do zajęć oraz pomoc ojca, który również
był bramkarzem, daje dzisiaj oczekiwany efekt.
Marcin ma zadatki na ekstraklasowego bramkarza.

może bramkarza wiele kosztować. Muszę też pracować
nad techniką bramkarską oraz
innymi elementami gry.
Moim atutem jest zapał do
pracy, zaangażowanie w każdy trening. Piłka nożna to dla
mnie wielka pasja i na każdym
treningu staram się pokazać z
jak najlepszej strony.
- Jak doszło do tego, że
zamieniłem Concordię na
Górnika?
- Jako kibic Górnika pojechałem na mecz derbowy z
Ruchem Chorzów i w przerwie
tego spotkania usłyszałem
komunikat, że klub z Zabrza
prowadzi nabór do drużyn
juniorów. Pojechałem na testy, dobrze na nich wypadłem
i postanowiłem przejść do
Górnika.
- Zmiana klubu wiązała
się z wieloma wyrzeczeniami,
a na dodatek musisz wcześnie wstawać, by zdążyć na
pierwszą lekcję do szkoły. Nie
brakuje niekiedy snu?
- Pobudka o szóstej to
normalka i rzeczywiście niekiedy brakuje snu. Dojazdy do
Zabrza o tak wczesnej porze
na pewno utrudniają życie,
ale tak jak powiedziałem,
piłka nożna to dla mnie wielka
pasja. Kocham to co robię i nie
wyobrażam sobie życia bez
piłki. To powoduje, że łatwiej
wstaje się o tej szóstej rano.
- Twój ojciec również był
bramkarzem, zatem domyślam
się, że w domu piłka nożna jest
tematem wiodącym w czasie
waszych rozmów.
- Zgadza się. Rozmawiamy
i zawsze mogę liczyć na jego
pomoc. Na wskazówki, podpowiedzi. Ogląda moje mecze
i na podstawie tego co widzi,
doradza. Wydaje mi się, że

Piłka jest okrągła,
a bramki są dwie
Co jakiś czas, ten czy inny
działacz piłkarski chce zreformować tę najpopularniejszą dyscyplinę. Jedni chcą
wprowadzenia dodatkowych
sędziów, inni optują za tym, by
piłkom wszczepić czipy. Ktoś
walczy o to, by w spornych
sytuacjach zatrzymać grę i dać
czas sędziemu, by ten dzięki
transmisji telewizyjnej mógł
zobaczyć powtórkę zdarzenia budzącego wątpliwości.
Pomysłów na „uzdrowienie”
tak zwanej kopanej (znam
takich co mówią „skopanej”)
jest wiele. Jedne wchodzą w
życie, miejsce innych wciąż
jest w poczekalni. Na szczęście
nikt nie próbuje zmienić tego,
o czym przed laty śpiewała
nawet grupa No To Co (pamiętacie piosenkę „Piłka jest
okrągła, a bramki są dwie”?).
Wydaje się, że niektóre
fragmenty przepisów gry w
piłkę nigdy się nie zestarzeją.
Nigdy też nie będzie potrzeby,
by je zmieniać.
Przejdźmy jednak do lokalnej piłki, bo tu zmiany są
wskazane. Przed kilkoma

dniami usłyszałem, że kibiców
satysfakcjonowałaby gra seniorów z Knurowa w III lidze.
Super. Też byłbym usatysfakcjonowany. Wszak jedyni knurowscy seniorzy biegający po
zielonej murawie, grają na VI
szczeblu rozgrywkowym.
Droga do wspomnianej III
ligi to jednak nie autostrada bez
bramek. Na ten szczebel nie
dojedzie się bez kosztów, albo
po kosztach minimalnych. Na
pewno te koszty można zredukować, mając pod ręką utalentowaną młodzież, a tej podobno
w Knurowie nie brakuje.
Śmiem twierdzić, że dzisiaj
bardziej od tej trzeciej ligi,
brakuje w Knurowie zespołu juniorów, występującego
w regionalnej „ekstraklasie”,
czyli śląskiej lidze juniorów
starszych.
Taki zespół to przecież
skarb. Wiedzieli o tym w Knurowie przed laty. I na wychowankach grających w popularnej „emce” budowali drużynę
seniorów. Ci wychowankowie
grali później w Górniku Zabrze, Ruchu Chorzów, Odrze

Wodzisław. Zdobywali tytuły
mistrzów Polski, strzelali
bramki w europejskich pucharach. Tak było...
Od jakiegoś czasu „emka”
jest wciąż melodią przyszłości. To z kolei oznacza, że
zakręca się „kurek” nie tylko
z pieniędzmi płynącymi do
Knurowa po ewentualnym
transferze, ale również brak
wychowanków zdolnych do
kontynuowania kariery w
zespole seniorów.
Obecny prezes Concordii Zbigniew Kosmala po
wyborze na to odpowiedzialne stanowisko mówił m.in.,
że jego celem będzie awans
do śląskiej ligi ju niorów
starszych. I oby wraz z trenerami i zawodnikami tego
dokonał.
I oby ten pomysł na lata
nie utknął w „poczekalni”.
Póki co w klubach ekstraklasy i I ligi mamy kilku
wychowanków z Knurowa.
Jednym z nich jest Marcin
Michalak (szerzej piszemy o
nim na sąsiednich łamach).
Piotr Skorupa
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KLASA OKRĘGOWA
- GRUPA I

Akcję, która zakończyła się
zdobyciem gola zainicjował
Mateusz Mikulski

Mikulski - Kupis
via Grzegorzyca
W trzecim meczu rundy
wiosennej Concordia odniosła
drugie zwycięstwo. Po niecodziennej porażce ze Zniczem
Jankowice, gdy podopieczni
Wojciecha Kempy stracili
dwie bramki w doliczonym
czasie gry, w sobotę, właśnie w doliczonym czasie gry
pierwszej połowy strzelili
jedynego gola w spotkaniu z
MKS-em Lędziny.
Akcja po której knurowianie mogli unieść ręce do
góry na znak radości była
wręcz podręcznikowa. Gdy
rozpoczynała się pierwsza
minuta doliczonego czasu gry
pierwszej połowy, odpowiedzialność za rozprowadzenie
ataku wziął na siebie środkowy obrońca Concordii Mateusz Mikulski. Ze spokojem
minął dwóch rywali i linię
środkową boiska. Na podanie
czekali w tym momencie m.in.
Marcin Grzegorzyca, Jarosław Kupis i Michał Boroń.
Mikulski wybrał pierwszego

z nich. Prostopadłe podanie
w „uliczkę” otworzyło Grzegorzycy drogę do bramki. Ten
jednak dostrzegł jeszcze lepiej
ustawionego Kupisa, któremu
nie pozostało nic innego, jak
ulokować piłkę w niemal pustej bramce.
Gol do „szatni” uspokoił
poczynania gospodarzy w
drugiej połowie, natomiast
inicjatywę przejęli goście z
Lędzin. Knurowska defensywa okazała się jednak nie
do przejścia, a stojący po raz
pierwszy w tym roku między
słupkami Kamil Mossakowski też nie popełnił błędu i
tym samym Concordia mogła
dopisać do swego dorobku
kolejne trzy punkty.
D o d aj m y j e s z c z e , ż e
k nu row ia n ie dw u k rot n ie
„ s t e m plowa l i” pi ł k ą p o przeczkę rywala. W 22 minucie bliski wpisania się na
listę strzelców był Kupis, a
w 73 – Grzegorzyca.
PiSk

WYNIKI 18. KOLEJKI
Concordia Knurów - MKS Lędziny 1:0
1:0 Jarosław Kupis 45+1’
Concordia:
Mossakowski, Wieliczko, Salwa, Mikulski, Sterczek, Tkocz, Kempa, Spórna (żk), Kupis, Grzegorzyca 84’ Przesdzing, Boroń 90’
Gołębiowski.
Sokół Wola – Unia Kosztowy 2:1, Iskra Pszczyna - Unia Bieruń Stary
1:2, Tempo Paniówki - Stal Chełm Śląski 1:1, LKS Łąka - Krupiński
Suszec 1:1, Czarni Piasek - LKS Bełk 0:3, Leśnik Kobiór - Znicz Jankowice 2:2, Pogoń Imielin - GKS II Katowice 2:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Iskra Pszczyna
Krupiński Suszec
Sokół Wola
Unia Bieruń Stary
Stal Chełm Śląski
Leśnik Kobiór
Czarni Piasek
MKS Lędziny
LKS Bełk
Pogoń Imielin
GKS II Katowice
Concordia Knurów
Tempo Paniówki
LKS Łąka
Unia Kosztowy
Znicz Jankowice

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

47
31
31
29
29
28
25
24
24
24
23
22
21
16
13
11

51:7
38:24
30:26
27:22
32:29
30:23
27:35
27:26
32:32
22:30
30:25
18:24
23:39
21:28
16:29
22:47

W kolejnej serii spotkań Concordia zagra na wyjeździe z Unią
Kosztowy.

Takie mecze lubią... statystycy. W sobotniej konfrontacji
z MKS-em Lędziny piłkarze
Concordii Knurów odnieśli
setne zwycięstwo w swej najnowszej historii (po likwidacji
GKS-u i powołaniu KS). W
tym samym meczu knurowianie
strzelili bramkę numer 350.

Setne
zwycięstwo
i gol numer
350
Setna wygrana Concordii
stała się faktem w meczu numer
226. Obecny bilans knurowian
występujących w rozgrywkach ligowych, jako KS Concordia (od początku sezonu
2003/2004) to 100 zwycięstw,
42 remisy i 84 porażki.
226 s p ot k a ń pi ł k a r z e
Concordii potrzebowali też
na strzelenie 350 bramek. Tę
„okrągłą” zdobył w sobotę
Jarosław Kupis.
PiSk

KLASA „A” Podokręg Zabrze

Karwowski w Gierałtowicach
W przerwie zimowej wydawało się, że Piotr Karwowski po kilku latach nieobecności w Concordii, ponownie
zagra w jej barwach. Wystąpił
w kilku sparingach, strzelił
jedną bramkę i ostatecznie
wzmocnił zespół... LKS 35
Gierałtowice. Piotr Karwowski ma już za sobą debiut w tej
drużynie. – Jak na pierwszy
mecz to nie było źle, ale Piotrek musi się przyzwyczaić do
gry w A-klasie – mówi trener
Gierałtowic Marcin Rozumek.
Dodajmy, że debiut Piotra
Karwowskiego przypadł na
derbowy mecz z Jednością
Przyszowice, który zakończył
się bezbramkowym remisem.
PiSk

1 bramka w historii
KS Concordia
Michał Zieliński
– 9.08.2003 (IV liga,
Concordia – KS
Częstochowa 1:4)

50 bramka
Marcin Rozumek
– 2.10.2004
(klasa okręgowa,
Concordia – Karb
Bobrek Bytom 2:0)
100 bramka
Piotr Karwowski
– 20.08.2005
(klasa okręgowa,
Sośnica Gliwice
– Concordia 0:6)
150 bramka
Michał Zieliński
- 12.08.2006 (klasa okręgowa, Przyszłość Ciochowice
- Concordia 1:4)
200 bramka
Tomasz Dura
- 16.06.2007 (klasa
okręgowa, Drama
Zbrosławice Concordia 0:3)
250 bramka
Dariusz Oleś
– 7.06.2008 (klasa
okręgowa, Concordia – Gazobudowa Zabrze 4:1)
300 bramka
Michał Grodoń
– 9.05.2009
(4 liga, LKS Czaniec – Concordia
0:3)
350 bramka
Jarosław Kupis
– 9.04.2011
(klasa okręgowa,
Concordia – MKS
Lędziny 1:0)

WYNIKI 18. KOLEJKI
Sośnica Gliwice - Zamkowiec Toszek 0:3, Jedność Przyszowice
- LKS 35 Gierałtowice 0:0, Gazobudowa II Zabrze - KS 94 Rachowice 2:0, Amator Rudziniec - Gwiazda Chudów 1:3, Czarni
Pyskowice - Przyszłość II Ciochowice 4:1, Społem Zabrze - Wilki
Wilcza 1:3, Orzeł Stanica - Sokół Łany Wielkie 0:2, Młodość
Rudno - Ruch Kozłów 0:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KS 94 Rachowice
Wilki Wilcza
Czarni Pyskowice
Zamkowiec Toszek
Przyszłość II Ciochowice
LKS 35 Gierałtowice
Społem Zabrze
Gazobudowa II Zabrze
Gwiazda Chudów
Jedność Przyszowice
Amator Rudziniec
Orzeł Stanica
Ruch Kozłów
Sośnica Gliwice
Sokół Łany Wielkie
Młodość Rudno

KLASA „B” Podokręg Zabrze

Naprzód odrobił
dwa punkty
Piłkarze Naprzodu Żernica są jedynymi z naszego
regionu, którzy zachowują
szanse na awans do klasy A.
Drużyna ta w pierwszej wiosennej kolejce odrobiła dwa

punkty do wicelidera Zrywu
Radonia i obecnie do miejsca
premiowanego promocją do
wyższej ligi traci tylko trzy
„oczka”.
PiSk

WYNIKI GRUPY I:
Olimpia Pławniowice – Naprzód Żernica 1:2, Victoria Pilchowice
– KS Bojków 0:2, Zryw Radonia – Naprzód Świbie 0:0, Quo Vadis
Makoszowy – Pogoń Ziemięcice 2:1, Leśnik Łącz – Orły Bojszów
0:1, Start Przezchlebie – Orzeł Paczyna 1:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Orły Bojszów
Zryw Radonia
Naprzód Żernica
KS Bojków
Naprzód Świbie
Olimpia Pławniowice
Pogoń Ziemięcice
Leśnik Łącza
Orzeł Paczyna
Quo Vadis Makoszowy
Start Przezchlebie
Victoria Pilchowice

12
12
12
12
13
12
12
12
12
12
13
12

32
28
25
25
22
18
12
10
8
8
7
5

44:11
44:9
29:10
27:10
27:15
26:24
27:21
15:32
15:32
16:39
13:48
6:38

WYNIKI GRUPY II:
Jedność II Przyszowice – LKS 45 Bujaków 0:3, Kłodnica Gliwice
– Stal Zabrze 0:7, Naprzód Łubie – UKS Biskupice 2:2, Start
Kleszczów – Drama Kamieniec 4:3, Górnik II Zabrze – Piast
Pawłów 6:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Górnik II Zabrze
Stal Zabrze
Start Kleszczów
Korona Bargłówka
Piast Pawłów
UKS Biskupice
LKS 45 Bujaków
Naprzód Łubie
Drama Kamieniec
Jedność II Przyszowice
Kłodnica Gliwice

11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11

33
30
22
21
17
12
12
10
6
4
2

93:5
51:16
31:19
27:16
14:24
30:34
27:39
19:37
16:42
9:38
7:54

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

45
38
32
32
29
24
24
23
23
22
22
21
20
16
14
14

66:24
44:22
43:30
37:23
36:29
27:26
29:30
34:38
30:36
23:28
27:34
34:41
33:41
31:51
28:43
25:51

APN zaprasza
do Ustronia
A kademia Piłki Noż nej
przygotowuje się już do organizacji piątej edycji letniego
obozu piłkarskiego. Wiadomo
już, że młodzi adepci futbolu
tym razem wyjadą do Ustronia, a ich bazą będzie ośrodek
wypoczynkowo-rekreacyjny
„Ondraszek”. Obóz odbędzie się
od 19 do 26 sierpnia.
PiSk

BIEGI

Czterech pod
Jasną Górą
Czterech zawodników Klubu Biegacza Endurance Solidarni Knurów wystąpiło w 3. Biegu
Częstochowskim. Rywalizowano na dystansie 10 km, a barw
naszego klubu bronili: Szymon
Masarczyk (czas: 43.20), Czesław Kostrzak (44.01), Zbigniew
Kołodziejczyk (50.01) i Dariusz
Kołodziejczyk (56.33).
PiSk

TENIS STOŁOWY

Niski lot Orła
Drugi zespół Wilków Wilcza przegrał z Victorią Pilchowice 1:9, a rezerwy Naprzodu
Żernica rozgromiły Naprzód
II Łubie 10:0. Z kolei tenisiści
Orła Stanica doznali wysokiej
– 2:8 – porażki w wyjazdowym meczu ze Spartakusem
Gliwice. Punkty w tym meczu
wywalczyli: Dominik Szmaj i
Michał Żyła.
Do zakończenia sezonu w
lidze terenowej pozostały dwie
kolejki.
PiSk
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KATOWICE. PODWÓJNA WYGRANA ZSZ NR 2

„Górka” górą!
Paweł Mendela, Sylwester Włodarczyk, Tomasz
Glazer i Paweł Dubiel z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 nie mieli sobie równych podczas debaty
„Chat(d)erska Prezydencja”

Paderek
w Paryżu
Wieczorny spacer nad Sekwaną,
artystyczna magia Montmartre,
tajemniczość Mony Lisy i wspaniałe
wrażenia zapadną w pamięć
uczniów knurowskiego Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego
po wycieczce do Paryża
Do stolicy Francji wybrało się 60 uczniów liceum i technikum pod opieką
reklama

nauczycieli: Aliny Motyki,
Joanny Rożek-Radek, Mar zeny Kolendy, Toma sza

Pyki i Dawida Szymały.
Par yż zrobił na k nurowia nach oszała m iające w r a żen ie. Zobacz yli
najpięk niejsze budowle:
zabytki z majestatyczną
kated rą Not re -Da me de
Paris, oszałamiającą bazyliką Sacré Cœur i arch itek ton icz ne cacka w
ultranowoczesnej dzielnicy
La Défence. Posmakowali
słynnej francuskiej kuchni,
nie odmówili sobie spaceru
wzdłuż Sekweny, poczuli
artystyczną magię Montmartre.
Wycieczkę zakończyli
w stylu… amerykańskim
- bawiąc się w szaleńczym
t e mpie r ol le r c oa s t e rów
p o dpa r ysk iego D isneylandu.
Tomasz Pyka, b

II debata z cyklu
„Chat(d)erska Prezydencja”
odbyła się w sali Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach. Tam, reprezentanci 17
szkół prezentowali filmy konkursowe pt. „Rozwój po godzinach. Kształcimy we wszystkich
dziedzinach” oraz referowali
niekonwencjonalne metody rozwoju intelektualnego „Rozwiń
się pod prąd”.
Na lidera knurowskiej reprezentacji wybrano ucznia IV
TG - Tomasza Glazera, który
wprawną gwarą przeczytał list
do dziadka: (...) Drogi, opa,
terozki moga Ci już pedzieć, co u
mie, bo już jest sie czym kwolić.
Wiesz, jak mi przyszło teściowo
łeb suszyła o robota – w końcu
żech poszoł na gruba. Godoł ze
mnom taki jeden miglanc. Pyto,
co jo umia i wiela chca piniendzy; godom mu, żech je silny, że
se poradza, że chca pińć tysięcy
na miesiąc i że teściowo kozała
mi przyiść (waryjot!), a tyn ważniok wyciepnoł mnie za drzwi!
I po ptokach. Nojpierw żech se
pomyśloł „Smola to!”, ale ujrzołech w szkole tabliczka z napisem
„Rozwój po godzinach: kształcimy we wszystkich dziedzinach” i
zapisołech sie na ty zajęcia. Opa,

padom Ci, ilech jo się naumioł bez
te łosiem miesięcy! Jeździłech po
różnych fabrykach i zakładach,
brołech udział w łonaczeniu
materiałów multimedialnych i
tworzyłech wirtualno firma, nauczyłech się prezentować siebie
i godać czysto po polsku. Gryfne
to było tak, że po lekcjach ani mi
było w gowie do dom iść. W końcu
zaś poszłech na gruba o robota
pytać. Oblekłech sie w anzug
(on! W anzug!), odpowiadołech
„Mam kwalifikacje, ponieważ
jestem absolwentem technikum
górniczego, chcę kontynuować
tradycje rodzinne i mieć dobrze
płatną pracę” – sztajger normal-

nie graba mi uścisnął i mom ta
robota! Rychtig sie ciesza, żem
na dobre zajęcia trafił i umia z
kożdym godać. W końcu nie jest
żech jakimś niyrobem, ino technikiem górnictwa, a to ogłady
wymago i wiedzy. Opłacało się
na swój rozwój zawodowy postawić, a że jak gorol byda godoł,
nie zaszkodzi. (....)
Nie mogło być inaczej. Knurowianie okazali się bezkonkurencyjni. Wygrali oba konkursy
i zdobyli atrakcyjne nagrody.
Radości z sukcesu podopiecznych nie kryła nauczycielka
Katarzyna Panfiluk.
/pg/

