aktualności
ważne dla niepełnOsprawnych

ważne. KwaliFiKacja wOjsKOwa 2011

Ruszyła akcja „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym”. Dzięki niej osoby
niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach
i uprawnieniach podatkowych

sznurem

bezpłatne podatkowe porady Kto za mundurem

Jan
Peszek

Foto: www.teatry.art.pl

Porad udzielą eksperci ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Bezpłatne konsultacje
będą prowadzone do końca kwietnia we wtorki i czwartki
w godz. 9-15. Doradcy będą dyżurować pod numerem
telefonu 513 152 218. Na życzenie dzwoniącego doradca
będzie oddzwaniał na własny koszt.

gliwice

znakomici
aktorzy w gTm

Akcja jest wspólnym dziełem Zarządu Województwa
Śląskiego i śląskiego oddziału Samorządu Doradców Podatkowych. Jej pierwsza edycja odbyła się przed rokiem.
Cieszyła się sporym zainteresowaniem. Doradcy udzielali
wówczas po kilkadziesiąt porad dziennie.

/sisp, b/

Krywałd

elfryda z K.s. „lignoza”
Dwa tygodnie temu publikowaliśmy tekst pt. Knurów była
kobietą, przypominający postaci
przedstawicielek płci pięknej, które
w historii Knurowa i Krywałdu
odegrały istotną rolę odnosząc
sukcesy w różnych dziedzinach [nr
10/2011 PL, s.7]. Były wśród nich
wymieniane także knurowiankisportsmenki. Po publikacji naszą
redakcję odwiedził syn jednej z
nich, by zwrócić nam uwagę na

pomyłkę dotyczącą imienia matki.
Otóż jedną z wyróżniających się
krywałdzkich lekkoatletek była
nie, jak napisano w tekście, Helena
Machulik, ale Elfryda Machulik.
Jako dowód pan Czesław zaprezentował nam archiwalne czasopisma
i dyplomy zdobyte przez mamę.
Jeden z nich prezentujemy poniżej.
Gwoli uzupełnienia należy dodać,
że panna Machulikówna trenowała
w Klubie Sportowym „Lignoza”.
Redakcja

30 marca na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego dwukrotnie
wystąpi warszawski Teatr Imka z
przedstawieniem „Kwartet”. Na
scenie pojawią się znakomici polscy
aktorzy: Jan Frycz, Mikołaj Grabowski, Jan Peszek i Tomasz Karolak.
Sztuka Bogusława Schaeffera
to opowieść o czterech aktorach
poszukujących na oczach widzów
sensu dla swego życia, dla teatru i
sztuki. Przedstawienie odbędzie się
dwukrotnie o godz. 18 i 20. Bilety w
cenach od 60 do 70 zł do nabycia w
kasie GTM.

Od 4 kwietnia do 30 czerwca na terenie
województwa śląskiego przeprowadzona
zostanie kwalifikacja wojskowa. Dotyczy to
również Powiatu Gliwickiego, gdzie kwalifikacja
rozpocznie się 18 kwietnia i potrwa do 25 maja
Kwalifikacji wojskowej w tym
terminie podlegają:
• mężczyźni urodzeni w 1992 r.,
• mężczyźni urodzeni w latach
1987-1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 199091, które spełniają warunki, określone w Obwieszczeniu wojewody
śląskiego z dnia 21 marca 2011 r. o
kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
(treść obwieszczenia pod adresem:
www.starostwo.gliwice.pl/pl//media/
obwieszczeniekw.doc).
Do kwalifikacji wojskowej wzywa się też kobiety urodzone w latach
1987-1992, posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu ich
uzyskania, które w roku szkolnym
lub akademickim 2010/11 kończą
tę edukację. Wzywa się również do

stawienia się osoby, które ukończyły
18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo
do pełnienia służby wojskowej, jeżeli
nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
Dla osób zamieszkałych stale
lub przebywających czasowo ponad
trzy miesiące na terenie miast i gmin
Powiatu Gliwickiego kwalifikacja
wojskowa przeprowadzona zostanie
w Gliwicach. Odbywać się będzie
w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej mieszczącej się w Ośrodku
Badawczo-Rozwojowym Urządzeń
Mechanicznych OBRUM sp. z o. o.
przy ul. Toszeckiej 102.
Na naszym terenie kwalifikacja
trwać będzie od 18 kwietnia do 25
maja, prowadzona będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10-18.
/sisp, b/

pOwiaT. dOTacje dla Organizacji pOzarządOwych

będzie fajne „zamieszanie”
Znamy beneficjentów konkursu konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych na wykonanie
zadań publicznych w 2011 roku

Marek Węgorzewski

cenTrum KulTury pOleca...

bajki dla potłuczonych
Foto: Archiwum CK

Będzie wesoło. Teatr Paranoja znalazł
natchnienie w... kabarecie. Kto chce spędzić
czas na wesoło powinien zobaczyć i posłuchać
„Bajek dla potłuczonych”

Premiera spektaklu zaplanowana
jest na sobotę, 2 kwietnia, w Kinie
Scenie Kulturze.
„Bajki dla potłuczonych” to
zbiór skeczy kabaretu Potem przedstawiający nietypową, osobistą interpretację popularnych bajek. Na
scenie pojawią się znane wszystkim
postaci: Kopciuszek, K rólewna
Śnieżka, Mały Książę, krasnoludki,
Jaś i Małgosia, Baba Jaga, Smok
Wawelski i Dratewka.
- W naszej odsłonie wszystko
będzie na opak. Można by rzec jak zwykle - mówią młodzi twórcy.
- Dla przekory niektóre kobiece
role zagrają chłopcy, zaś męskie
– dziewczyny (tak niekiedy bywa
w teatrze amatorskim). Zapraszamy na szczyptę dobrego humoru…
Początek o godz. 17. Wstęp wolny.
Polecamy.

Zarząd Powiatu Gliwickiego
zdecydował, że dotacje z zakresu
kultury fizycznej i sportu otrzymają:
Liga Obrony Kraju Biuro Śląskiego
Zarządu Wojewódzkiego (3 tys. zł na
Mistrzostwa Żeglarskie Ligi Obrony
Kraju); Knurowskie Towarzystwo
Koszykówki na Mistrzostwa Powiatu
Gliwickiego w Koszykówce Ulicznej
(2,5 tys. zł na „Zamieszanie 2011”) i
Klub Środowiskowy Akademickiego
Związku Sportowego Politechniki
Śląskiej (1,5 tys. zł na XIII Ogólno-

polski Turniej Szachowy dla dzieci i
młodzieży z okazji Dnia Dziecka).
Dotację na zadania z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego otrzymało Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich na wykonanie
zadania: Śląsko-Kaszubskie klimaty
regionalnej kultury i literatury (10 tys.
zł). Z kolei z zakresu edukacji dotację
otrzymało Stowarzyszenie Cztery
Pory Roku na realizację projektu „Z
NGO-sami na ty” (766,60 zł).
/sisp,b/

wiosna, ach to ty!
21 marca przedszkolaki z MP-10 powitały wiosnę. Oprócz prezentacji
barwnych strojów, nie mogło zabraknąć gaiku, z którym dzieci wyszły
poza teren przedszkola. Radosny korowód przykuł uwagę sąsiedztwa
- prezydentów miasta - Adama Ramsa i Barbary Zwierzyńskiej, którzy
włączyli się w wiosenny spacer.

/bw/

Występują:
Piotr Pyrcioch, Małgorzata Wronkowska, Aleksandra Trzeciak, Konstancja
Dziedzic, Sandra Kłósko, Bartek Kula, Sebastian Linart, Adam Maleńki,
Joanna Matuszewska, Aleksandra Olejniczak, Marcelina Toszek, Jagoda
Zacher. Akompaniament: Katarzyna Boniek, reżyseria: Joanna ŚwięcikPatera.
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24.III - Narodow y Dzień
Życia
Światowy Dzień Gruźlic
y
27.III - Międzynarodowy
Dzień
Teatru

Foto: MP-10

Nie zapomnij
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aktualności
Knurów. Oszuści podszywają się pod pracowników TVK Waldex

Nad knurowską kopalnią zebrały
się ciemne burzowe chmury...

Kłopoty
w pakiecie

Podają się za pracowników Telewizji Kablowej Waldex
i oferują pakiety polepszające jakości obrazu. Waldex
dowiedział się o zdarzeniu w piątek od trzech mieszkańców
ul. Pocztowej i Spółdzielczej. Ilu ludzi dało się nabrać, nie
wiadomo...
Ostatni raz o nieuczciwych praktykach konkurencji pisaliśmy w
grudniu 2009 roku. Młodzi mężczyźni w garniturach pukali do domów i
informowali, że w nowym roku obraz
TVK Waldex zniknie z ekranów. Wybawieniem dla zaskoczonych knurowian miały być dekodery Cyfry
Plus. Nabrać dało się wtedy kilkoro
starszych ludzi. Proceder szybko
wyszedł na jaw, kiedy zdezorientowani klienci zadzwonili do Waldexu.
Na stronach kablówki natychmiast
pojawił się komunikat, w którym
zdementowano plotkę.
Materiały reklamowe, pozostawione w domach poszkodowanych,
zaprowadziły nas do zabrzańskiej
firmy. Kierownictwo zaklinało się
na wszystkie świętości, że pracownicy firmy nie przedstawiali ofert
knurowianom. Stanowisko zmieniło
się po kilku godzinach. W rozmowie
telefonicznej kierownik przyznał,
że umowy podpisało czterech knurowian, jednak żaden nie wyrażał z
tego powodu niezadowolenia.
W ubiegły piątek oszuści zapukali do mieszkań przy ul. Pocztowej i Spółdzielczej. Młodzi ludzie,
podszywający się pod pracowników
Waldexu zwracali uwagę na kiepską
jakość obrazu w tym rejonie miasta
i proponowali pakiety na jego polepszenie. Tego samego dnia w siedzibie
firmy rozdzwoniły się telefony od zaniepokojonych kilentów. Na stronach
kablówki błyskawicznie pojawiło się
ostrzeżenie.
- Dziś rano (poniedziałek - przyp.
red.) odebraliśmy kolejne zgłoszenie.
Tym razem od mieszkańca ul. Kapelanów Wojskowych. Na razie nie
wiadomo, ile osób dało się oszukać.
To wyjdzie z czasem - usłyszeliśmy w
siedzibie Waldexu.
Nie wiadomo, kto tym razem podszywa się pod knurowską kablówkę,

Poprawka
z bezpieczeństwa
2 wypadki śmiertelne, 5 ciężkich oraz dwa
pożary endogeniczne wywindowały KWK
„Knurów-Szczygłowice” na drugie miejsce
rankingu najniebezpieczniejszych kopalń

O nieuczciwych zagraniach
słychać najczęściej
w telekomunikacji; okazuje się,
że w branży telewizyjnej też
niezawsze obowiazuje zasada
„fair play”
ani co tak naprawdę oferuje...
- Czytajmy to co podpisujemy!
- radzi Ryszard Kowrygo, powiatowy
rzecznik konsumentów. - Jeśli umowa
została zawarta w domu i zostaliśmy
wówczas poinformowani o możliwości odstąpienia od niej, możemy to
zrobić bez podawania przyczyny w
terminie do 10 dni od podpisania.
Najlepiej takie oświadczenie wysłać
listem poleconym ze zwrotem potwierdzenia. Pamiętajmy, że sprzęt,
który otrzymaliśmy musimy wtedy jak
najszybciej zwrócić (wysłać kurierem
lub zrobić to osobiście).

W najbliższych wyborach do Sejmu...

Jeden poseł mniej

Prawdopodobnie dziewięciu, a nie dziesięciu - jak do
tej pory - posłów wybiorą mieszkańcy Gliwic, Knurowa i
okolic podczas najbliższych wyborów do Sejmu RP
To konsekwencja zmniejszającej
się ilości mieszkańców w okręgu
gliwickim, tworzonym przez Gliwice, Bytom, Zabrze oraz powiaty
gliwicki i tarnogórski. Państwowa
Komisja Wyborcza przez każdy-

KWK „Knurów-Szczygłowice” w czołówce
niechlubnego rankingu

mi wyborami uaktualnia dane o
liczebności okręgów wyborczych.
Chodzi o to, by liczba wybieranych
posłów była adekwatna do ilości
wyborców.
W najbliższych wyborach (naj-
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Jeżeli przy podpisaniu umowy
nie pojawiła się informacja o możliwości odstąpienia od niej, mamy na
to czas do 3 miesięcy.
Podszywanie się pod inne firmy
jest oszustwem, które należy zgłosić
na policję. O procederze trzeba także
poinformować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd
Komunikacji Elektronicznej.
Nie tylko rzecznik Kowrygo, ale
i policja uczulają, by nie wpuszczać
obcych do domów, a podejrzane
przypadki natychmiast sprawdzać.

Ranking kopalń to po uruchomieniu całodobowego górniczego
telefonu zaufania, kolejna inicjatywa
Wyższego Urzędu Górniczego, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa
pracy. O ile pierwsza nie przyniosła
oczekiwanych efektów, druga ma
być elementem publicznej presji na
pracodawców.
Zdaniem prezesa WUG-u Piotra
Litwy statystyka pozwoli wszystkim
wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Koniec 2010 i początek 2011
roku nie był szczęśliwy dla KWK
„Knurów-Szczygłowice”. Śmierć na
stanowiskach pracy poniosło 3 górników! Prezes Litwa uznał wówczas za
niezbędne przeprowadzenie w trybie
nadzwyczajnym przeglądu wszystkich stanowisk pracy w kopalni.
Przy okazji upublicznienia rankingu kopalń odniósł się do sytuacji
w KWK „Knurów-Szczygłowice”:
- Okoliczności niektórych wypadków
wskazują, że gdzieś popełniane były
błędy organizacyjne.

Rzecznik Kompanii Węglowej
Zbigniew Madej nie chciał skomentować tej wypowiedzi. Zaznaczył
jedynie, że dla Kompanii bezpieczeństwo pracowników zawsze było, jest
i będzie priorytetem.
- Co roku górnicy schodzą głębiej
o 8-9 metrów co sprawia, że eksploatacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Wiele wypadków wynika po
prostu z uwarunkowań geologicznogórniczych lub spowodowanych jest
w 73 proc. błędem ludzkim - mówi
rzecznik KWSA i zapewnia, że
nakłady na bezpieczeństwo rosną z
roku na rok, a troska o pracowników
jest wysoka.
Z kronikarskiego obowiązku
dodamy, że na szczycie niechlubnego
rankingu znalazła się kopalnia „Rydułtowy-Anna”.
W ubiegłym roku śmierć w kopalniach poniosło 15 górników, w
2011 r. ofiar jest już 10.
/pg/

reklama

Tekst i foto: Paweł Gradek

prawdopodobniej pod koniec paździer nika) wyborcy z naszego
okręgu wybiorą dziewięciu posłów.
Rywalizacja zapowiada się więc
jeszcze bardziej zacięta niż zazwyczaj...
Wniosek PKW o zmianę liczby
mandatów poselskich trafił do marszałka Sejmu na początku marca.
Jeśli Sejm zaakceptuje wniosek
komisji, po jednym mandacie stracą też - oprócz Gliwic - Krosno i
Szczecin. Zyskają natomiast Kraków, Nowy Sącz i Warszawa.

/bw/



aktualności
Knurów. I LO powitało wiosnę wideoklipem

Foto: Mirella Napolska

LipDub Paderka
już w internecie!

Formularze PIT-ów i broszurki
- „instrukcje obsługi” - można znaleźć
na parterze budynku przy ul. Ogana

Premiera LipDubu knurowskiego ogólniaka odbyła się, zgodnie
z planem, 21 marca. W ten sposób
szkoła powitała wiosnę. W samo południe uczniowie i nauczyciele mogli
obejrzeć gotowe dzieło na ekranach
szkolnych komputerów, a o godz.
20 został udostępniony w internecie
wszystkim zainteresowanym. Jak widać z komentarzy internautów, bardzo się spodobał, zarówno obecnym,
jak i byłym uczniom, a także tym,
którzy z Paderkiem nic wspólnego
nie mieli (przynajmniej na razie).
- Tak, jestem dumna z tego, że
chodzę do Paderka – stwierdza Ata,
lat 19, na swoim profilu na www.
photoblog.pl . – Cieszę się, że kilka lat
temu nie podążyłam za marzeniami
i nie wybrałam pewnej rybnickiej
szkoły. Tak jak jest, jest dobrze.
Zdecydowanie! – Ata pod wpisem
zamieszcza link do LipDubu.

Może syn to nadrobi

Knurów. Aby pobrać formularze zeznań
podatkowych i złozyć je w skarbówce,
nie trzeba wyjeżdżać do Gliwic

Czas na PIT-y

Ostateczny termin składania zeznań
podatkowych mija co prawda dopiero
30 kwietnia, warto jednak mieć sprawę
na uwadze. Po formularze PIT niekoniecznie
trzeba się wybierać do Gliwic – można je pobrać
w internecie albo w Urzędzie Miasta Knurów
Wideoklip jest świetny, równie ciekawe są kulisy jego tworzenia
na nauczyciela matematyki i fizyki,
Grzegorza Cubera, który do LipDubu założył cylinder.
- L.o pierwsze :) Wielkie ukłony
dla wszystkich zaangażowanych w
to dzieło. – pisze saanka. – Za moich
czasów też było fajnie, miła atmosfera, super nauczyciele, super uczniowie. Jakby można się było jeszcze
raz zapisać to jestem pierwsza!! :D.
Foto: Paweł Gradek

Absolwentom I LO łza się w oku
kręci.
- Świetny libdub, fajnie powspominać liceum, trochę się tam zmieniło, ale pan Kołodziej wciąż ten sam
– pisze na www.wirtualnyknurow.
pl internauta piotruś. Wiele osób
z wzruszeniem zwraca uwagę na
bohatera pierwszej scenki, Andrzeja
Kołodzieja, historyka. Podobnie jak

Foto: Paweł Gradek

Po wielodniowych przygotowaniach, wyjątkowo pracowitym dniu
na planie filmowym i obróbce technicznej przyszedł czas na premierę.
LipDub I LO z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego już jest w sieci,
promuje szkołę, a przy okazji wzbudza zachwyt i nostalgię internautów

W filmie nie zabrakło scen z dreszczykiem...
reklama

A Pan Cuber zawsze był wspaniałym
człowiekiem i wielkie ukłony dla niego za poczucie humoru. co tu dużo
pisać REWELACJA!!!!! :)
- Super, rewelacja, pomysł i energia :) – chwali Dede. – ja osobiście
do Paderka nie chodziłem, ale może
mój syn to nadrobi :D pozdrawiam
serdecznie pomysłodawców i wykonawców.
Podobnie entuzjazmują się internauci na www.miastoknurów.pl.
- Brawo! :) Młodzież z Knurowa
pokazała, że potrafi. Dla mnie to
najlepszy lipdub! – uważa Grot.
Znajdują się jednak i tacy, którzy
ubolewają nad tym, że rzeczywistość
odbiega nieco od LipDubowej wizji.
– Ładnie, tylko szkoda, że w praktyce
tak nie wygląda – żali się internauta
o nicku uczeń. – W tej szkole nie ma
takiej rozrywki, musisz się uczyć, bo
w innym przypadku będziesz powtarzał klasę lub wywalą Cię ze szkoły
– straszy uczeń.
- A ty myślisz, że szkoła to tylko
zabawa? – odparowuje mu Parówka.
– To chyba logiczne, że jak ktoś się
obija to się go wywala, żeby utrzymać
jakoś poziom. Poza tym trzeba nieźle
się postarać, żeby nie zdać, albo być
naprawdę totalnym leniem.
Szkoła to nie tylko zabawa, ba
– nawet sam LipDub to wbrew pozorom także i sporo pracy. Jednak
miło popatrzeć, że nauczyciele i
uczniowie potrafią nie tylko dążyć
do wspólnych sukcesów, których
efekty widać na świadectwach i
olimpiadach, ale również wspólnie
się bawić.

Jeśli mamy dostęp do internetu,
możemy pobrać formularze PIT-ów
ze strony Ministerstwa Finansów
(www.mf.gov.pl => podatki => formularze podatkowe =>PIT). Osoby
nie korzystające z internetu też niekoniecznie muszą wybierać się do
Gliwic – mogą pobrać formularze na
miejscu, w Knurowie. Z inicjatywy
miejskich urzędników są one dostępne w Urzędzie Miasta Knurów,
na parterze. Formularze są dostarczane przez Drugi Urząd Podatkowy w Gliwicach. Warto zaznaczyć,
że pracownicy UM nie wchodzą w
kompetencje urzędników „skarbówki” i nie udzielają porad odnośnie
wypełniania PIT-ów.
Jesli dla kogoś wyjazd do Gliwic
jest uciążliwą wyprawą, nie powinien się martwić, bo – podobnie jak
w poprzednich latach –podatnicy
będą mieć możliwość złożenia ze-

znań podatkowych także w Knurowie. W tym roku pracownicy Urzędu Skarbowego będą dyżurować w
knurowskim urzędzie miasta stosunkowo krótko, bo jedynie przez
cztery dni, tuż po Wielkanocy – w
dniach 26-29 kwietnia. Przez pierwsze trzy dni dyżuru urzędnicy „skarbówki” będą przyjmować PIT-y od
godz. 8.00 do 14.00, zaś w piątek,
29 kwietnia będą dostępni krócej, w
godz. 8.00-13.00. Miejscem dyżuru
pracowników DUS będzie odrębne
pomieszczenie w budynku Urzędu
Miasta Knurów (ul. Ogana), zlokalizowane w pobliżu bankomatu
(dawne pomieszczenie redakcji
Przeglądu Lokalnego). Niewątpliwym plusem tej lokalizacji jest
fakt, że klienci nie będą musieli
pokonywać schodów prowadzących
do wejścia głównego.
MiNa

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 23.03.2011 r.
do 12.04.2011 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 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
reklama

MiNa

LipDub Paderka można oglądać m.in. na youtube.pl, vimeo.
com. Link na stronie szkoły
www.zsijp.pl
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Co dalej z pocztą
przy Dworcowej?

Czy urząd pocztowy przy ul. Dworcowej zostanie
wkrótce zlikwidowany? Obawiają się tego jego
klienci. Rzecznik prasowy Poczty Polskiej mówi,
że nic o tym nie wie. Potwierdza jednak, że firma
przymierza się do „głębokich zmian” w skali
całego kraju

Mieszkańcy Starego Knurowa nie wyobrażają
sobie dzielnicy bez placówki pocztowej

Foto: Mirella Napolska

Mieszkańców starego Knurowa
oburza szerząca się w ostatnich
dniach „pocztą pantoflową” wieść,
jakoby ta prawdziwa poczta przy
ul. Dworcowej 12 znalazła się na
liście urzędów przeznaczonych do
likwidacji.
– Wiele osób z tej części miasta
płaci rachunki korzystając regularnie właśnie z usług Poczty Polskiej
– mówi radny Emil Szolc, któremu
zaniepokojeni mieszkańcy sygnalizowali o sprawie.
Infor macji na temat planów
Poczty Polskiej wobec Urzędu Pocztowego Knurów 1 szukaliśmy u
źródeł.
– Nic mi o tym nie wiadomo,
to są tylko pogłoski – zapiera się
rzecznik regionalny poczty Bartłomiej Kierzkowski dodając, że
decyzją centrali wszelkie przekształcenia zostały wstrzymane do
końca kwietnia.
- Prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak zarządził przegląd
strategii firmy na lata 2010–2015
w zakresie zasadności przekształceń placówek własnych w agencje
pocztowe i związanej z tym procesem restrukturyzacji zatrudnienia

– informuje rzecznik Poczty Polskiej
Zbigniew Baranowski. – Wyniki
analizy poznamy do końca kwietnia.
Chodzi o zmiany w sieci Poczty Polskiej w miejscowościach na poziomie
gmin oraz miastach. Przekształcenia
placówek na terenach wiejskich
w przypadkach, gdy wynika to z
rachunku ekonomicznego, będą prowadzone tak, jak w ciągu ostatnich
kilkunastu lat.

Knurów. Niedole pasażera

Autobusem
na komisariat

Oporny gapowicz, który nie chce się
wylegitymować, może być przekazany policji.
Bywa, że wymaga to jazdy na komisariat, którą
odbywają, chcąc nie chcąc, także pozostali
pasażerowie...
Dwa tygodnie temu pisaliśmy o
tym, że zwiększyły się uprawnienia
kontrolerów biletów w pojazdach
komunikacji miejskiej. Prawo obowiązujące od 1 marca br. wyraźnie
mówi m.in., że jeśli pasażer jadący
bez ważnego biletu nie chce uiścić
zapłaty na miejscu, a przy tym
odmawia okazania dowodu tożsamości, kontroler ma prawo go ująć i
przekazać w ręce policji lub innych
organów porządkowych. Przewoźnicy uspokajają, że nie chodzi tu o
poddawanie gapowiczów przemocy
fizycznej, lecz o działania, dzięki
którym uda się przekazać opornego
pasażera funkcjonariuszom, np. o
zamknięcie tylnych drzwi w autobusie. Tyle że przy okazji mogą cierpieć również pozostali pasażerowie.
Zwróciła na to uwagę knurowianka,

- Strategia Poczty Polskiej zakłada dokonanie głębokich zmian w
firmie. Decyzja o zbadaniu zasadności merytorycznej i ekonomicznej jej postanowień dotyczących
przekształceń w sieci placówek
wynika z faktu, że chcę mieć całkowitą pewność do proponowanych
rozwiązań – podkreśla Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej.
- Poczta jednocześnie będzie kont ynuowała projek t z więk szenia
dostępności do usług pocztowych w
miastach. Ma on polegać na zwiększaniu liczby placówek agencyjnych
w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie – zapewnia rzecznik.
Gładkie, dyplomatyczne sformułowania kierownictwa Poczty

która odwiedziła naszą redakcję.
– Jakiś czas temu jechałam autobusem ze Szczygłowic i podczas
kontroli biletów okazało się, że jeden z
pasażerów jechał na gapę – opowiada
kobieta. – Autobus musiał z związku z
tym podjechać na policyjny komisariat, a my wszyscy razem z nim. Czemu
policjant nie przyjdzie do autobusu i
nie zajmie się gapowiczem? Dlaczego
policyjny radiowóz nie podjedzie na
któryś z przystanków? Zamiast tego
mają cierpieć uczciwi pasażerowie.
Ludzie jeżdżą autobusami do pracy,
mają przesiadki, spieszą się w różne
miejsca i nie zawsze mogą się tak po
prostu spóźnić. To mi się wydaje nie
w porządku. Nurtuje mnie to – czemu
niewinni pasażerowie mają się denerwować? Z ciekawości zapytałam
niedawno kontrolera, kto mi zapłaci
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Polskiej uspokajają. Ale na krótką
metę - miesiąc, może dwa. Nikt
z naszych rozmówców nie chce
of icjalnie powied zieć, jakie są
konkretne zamierzenia kierownictwa PP.
Czy obawy klientów urzędu
pocztowego przy Dworcowej okażą
się prorocze, przekonamy się w
maju. Oby nie...
MiNa

za szkody związane ze spóźnieniem.
Usłyszałam, że winą za to należy obciążyć pasażera jadącego na gapę.
Ale jak to zrobić i czy rzeczywiście
coś to da?
O koment arz poprosiliśmy
rzeczniczkę KZK GOP.
- Czasem, jeśli jest taka możliwość, kontrolerzy proszą, by policyjny radiowóz podjechał np. na ostatni
przystanek autobusu – mówi rzecznik
Anna Koteras. – Wówczas przekazanie gapowicza w ręce funkcjonariuszy
odbywa się bez szkody pozostałych
pasażerów. Jednak czasami jest to po
prostu niemożliwe i autobus musi dowieźć pasażera bez biletu na policyjny
posterunek. Niestety, cały autobus
ponosi tego konsekwencje.
Gapowicz zostaje za taką postawę dodatkowo ukarany – do jego
mandatu jest wówczas doliczana
opłata dodatkowa za spowodowanie
zatrzymania lub zmiany trasy bez
uzasadnionej przyczyny – 260 zł.
Jeśli zdarzy się, że w wyniku
nadplanowej trasy autobusu przez
policyjny posterunek ktoś poniesie
rzeczywistą szkodę (np. spóźni się na
pociąg), należy skierować pismo do
przewoźnika – w tym wypadku do
KZK GOP. Trzeba opisać sytuację,
określić szkodę, a do pisma dołączyć
bilet z feralnego przejazdu. Dalszy
tok sprawy zależy od konkretnego
przypadku, z których każdy jest
rozpatrywany indywidualnie.

Na gościach ze Svitu
spore wrażenie zrobiła
nowoczesna sortownia

Knurów. Robocza wizyta partnerów ze Słowacji

Jak ujarzmić
śmieci

W miniony czwartek do Knurowa przybyła
delegacja ze słowackiego Svitu. - Ciekawi
jesteśmy waszych rozwiązań gospodarki
odpadami - wyjaśniali cel wizyty goście
z partnerskiego miasta
Do Knurowa przybyli Július Žiak,
Jozef Dluhy i Karol Hrkel’.
- Pozyskujemy pieniądze z funduszy unijnych - wyjaśniał Jozef Dluhy.
- Interesuje nas sposób funkcjonowania wysypiska odpadów.
W magistracie podtatrzańscy
partnerzy Knurowa spotkali się z
wiceprezydent Barbarą Zwierzyńską.
Przyjęli też zaproszenie kierownictwa
spółki Komart, które zaproponowało,
by na własne oczy przekonali się, jak
działa nowoczesne składowisko odpadów komunalnych.
Po obiekcie przy ul. Szybowej
oprowadził Słowaków wiceprezes
Komartu Janusz Różański: - Działalność firmy ukierunkowana jest
na komplek sowe roz wiąz y wanie
problemów dotyczących gospodarki
odpadami: przestrzennego zagospodarowania terenów przeznaczonych

na składowisko, zbiórkę, wywóz
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych - oraz prowadzenie
odzysku odpadów.
Spore wrażenie na przybyłych
zrobiła nowoczesna sortownia odpadów oraz produkcja energii elektrycznej z odzyskiwanego metanu ze
składowiska.
- To, co tutaj zobaczyliśmy, pomoże nam wybrać odpowiedni dla
nas sposób uporania się z odpadami.
Szczególnie zwróciliśmy uwagę na
systemowe podejście do gospodarki
odpadami. Rzuca się w oczy czystość,
zabezpieczenia na składowisku, które
świadczą o dużej odpowiedzialności
firmy Komart za środowisko - stwierdził Jozef Dluhy. - Warto było przyjechać do Knurowa.

/bw/
Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Póki co, przekształcenia zostały wstrzymane...

Na zdjęciu (od lewej): Karol Hrkel’, Július Žiak,
Janusz Różański, Barbara Zwierzyńska i Jozef Dluhy
reklama

MiNa



aktualności
Koniec zimy: sprawdź czy masz alergię

Knurów, Kraków

Wiosna we łzach?

Bieg w hołdzie
Janowi Pawłowi II

Według specjalistów już prawie 40 proc.
polskiego społeczeństwa choruje na różne
alergie. Najczęściej jest to alergia oczu, na którą
cierpi co piąty Polak

- To nasza druga, po ubiegłorocznej, edycja pielgrzymki – mówi
Czesław Kost rzak, lider klubu.
- Pragniemy wysiłek, jaki włożymy w
bieg, ofiarować jako swoiste wotum
naszemu papieżowi, wspaniałemu
rodakowi.
Start zaplanowano w sobotę, 2
kwietnia, z cechowni kopalni Knurów. Punktualnie o godz. 7.30 rano do
biegu ruszą: Czesław Kostrzak, Jerzy
Wroński, Zbigniew Kołodziejczyk,
Dariusz Kołodziejczyk, Szymon Masarczyk, Krzysztof Dziadek, Marian
Gruszka i Edward Włodarski. To
obecni i emerytowani pracownicy
kopalni Knurów. - Łączy nas zarówno zakład pracy, jak i sportowa pasja
– podkreśla Kostrzak.
- Jeśli tylko pogoda dopisze,
efektownej asysty na knurowskich
ulicach udzielą nam motocykliści
– dodaje Jerzy Wroński.
Zanim skierują się w stronę Krakowa, biegacze najpierw przemkną
ulicami Knurowa. – Z cechowni
skierujemy się ul. Kopalnianą na 1
Maja, potem Kazimierza Wielkiego,
Batorego, Szpitalną, Niepodległości
i Dworcową w stronę Koksoremu
– wylicza pan Jerzy.
- Każdemu z nas przypadnie
przebiec potem po około 20 km
– mówi Czesław Kostrzak.
Wczesnym popołudniem biegacze planują znaleźć się w Wadowicach. Zamierzają złożyć kwiaty i zapalić znicze przed domem rodzinnym
Karola Wojtyły. – Oczywiście nie
odmówimy sobie po słynnej wadowickiej kremówce – śmieją się panowie
Jerzy i Czesław.
Z Wadowic ruszą do Krakowa.
Na f inałowych siedmiu kilome-

Foto: Stanisław Salwa

2 kwietnia przypada szósta rocznica śmierci papieża
Jana Pawła II. Klub Biegacza Endurance Solidarni
chce złożyć hołd wielkiemu Polakowi organizując
pielgrzymkę biegową do Krakowa

Przed rokiem knurowian w Krakowie przywitał kardynał
Dziwisz; w tym roku też obiecał, że przyjmie śląskich biegaczy
na specjalnej audiencji…
trach specjalną kuratelą otoczą ich
krakowscy strażnicy miejscy. Na
Franciszkańskiej 3 znajdą się – jak
przewidują – wieczorem. Około godziny 21. będą gośćmi kardynała
Stanisława Dziwisza. – Naszym
udziałem będzie też krótka, honorowa warta przed oknem papieskim
– zaznacza Kostrzak.
Organizatorem pielgrzymki jest
Klub Biegacza Endurance Solidarni.
Ważnego logistycznego wsparcia biegaczom udziela NSZZ Solidarność
KWK Knurów. Honorowy patronat

sprawuje prezydent Knurowa Adam
Rams, natomiast duchową opieką
otaczają parafie świętych Cyryla i
Metodego oraz Matki Bożej Częstochowskiej.
- Doświadczamy bardzo wielu
ciepłych słów i przyjaznych gestów
– mówią panowie Kostrzak i Wroński. – Nasz papież potrafił jednoczyć
ludzi i to chyba jeszcze jeden z jego
wielu przejawów takiej niezwykłej
solidarności…
Bogusław Wilk

Alergiczne zapalenie spojówek
występuje samodzielnie lub z inną
alergią, a jego objawy są wyjątkowo
uciążliwe.
– Łzawienie, świąd oczu, obrzęk
spojówki to tylko niektóre dolegliwości występujące przy alergiach
oczu – mówi dr Iwona Filipecka z
bielskiej Kliniki Okulus, specjalizującej się w diagnostyce okulistycznej.
Istnieje kilka rodzajów alergii oczu.
– Najwięcej pacjentów cierpi na
sezonowe zapalenie spojówek (SAC),
wywoływane przez pyłki, grzyby i
alergeny zwierzęce. Ta postać, często
występuje wraz z zapaleniem błony
śluzowej nosa. SAC zwykle ujawnia
się przed lub w okresie dojrzewania.
Wielu Polaków dotyczy również problem wiosennego zapalenia
spojówki i rogówki (tzw. VKC). Jest
to przewlekły stan, rozwijający się
najczęściej u chłopców między 5 a
25 rokiem życia. Nasila się w okresie wiosennym i może powodować
uszkodzenia rogówki.
– U 75 proc. pacjentów z VKC
dodatkowo występuje astma i wyprysk alergiczny. Na wiosenne zapalenia spojówki często choruje
cała rodzina – mówi dr Filipecka.
Koniec zimy to idealny okres na
wykonywanie testów alergicznych.
W powietrzu nie ma jeszcze uczulających pyłków. – Znajomość kalendarza pylenia oraz włączenie
olopatadyny przynajmniej na dwa
tygodnie przed pojawieniem się alergenu zapobiega wystąpieniu alergii

lub znacznie łagodzi jej przebieg.

Dziedziczny problem

Z roku na rok, przybywa alergików. W ciągu ostatnich 10 lat ich
liczba zwiększyła się dwukrotnie.
Najgorzej jest w dużych miastach,
jak Warszawa, Kraków, Poznań czy
Katowice. W powietrzu unosi się
coraz więcej alergenów a ludzie są
coraz mniej odporni.
Skłonność do reakcji alergicznych zapisana jest w genach. Jeśli
jedno z rodziców ma (lub miało w
dzieciństwie) alergię, to prawdopodobieństwo, że dziecko ją odziedziczy wynosi 30-40 proc. Gdy
skłonność do uczuleń dotyczy obojga
rodziców, ryzyko przekazania go
dziecku wzrasta do 60-70 proc. Jednak dziedziczona jest jedynie sama
skłonność do alergii, a nie konkretna
jej postać czy nadwrażliwość na dany
alergen, zatem dzieci alergików wcale nie muszą reagować uczuleniem na
to samo co ich rodzice.
Alergiczne zapalenie spojówek
jest często lekceważone i traktowane
jako banalna choroba. Jednak specjaliści przestrzegają: – Alergiczne
zapalenie spojówek, zwłaszcza typu
sezonowego, nawet na kilka lat może
wyprzedzać wystąpienie innych
chorób uczuleniowych. Nieleczona
alergia, może doprowadzić w niektórych przypadkach do poważnego
uszkodzenia wzroku– przestrzega dr
Filipecka.
Oprac. b

Jak pomóc oczom w walce z alergią
• zmień ubranie po kontakcie z alergenem (np. po zabawie z psem);
• nie pocieraj oczu. To rozszerza naczynia krwionośne i alergen
łatwiej przenika;
• regularnie czyść klimatyzację w domu i samochodzie;
• książki trzymaj w zamkniętych szafkach;
• zamień zasłony na łatwo zmywalne rolety lub żaluzje;
• w okresie intensywnego pylenia, ogranicz wychodzenie z domu
rano i wczesnym wieczorem;
• jeśli dziecko jest alergikiem, zrezygnuj z kupowania pluszowych
zabawek.

Knurów. Starvin Marvin nagrywa teledysk

„130” po raz pierwszy

W styczniu knurowska grupa Starvin Marvin nagrała swój pierwszy teledysk.
Wideoklip do utworu „130” będzie miał premierę na krótko przed wydaniem
debiutanckiego krążka kapeli, które zaplanowano na kwiecień

Wkrótce teledysk znajdzie się na You Tube i Vimeo



Pierwszy klaps na planie padł 15
stycznia.
- Całość kręcona była w Hardrocku, na korytarzach i w naszej sali
prób, choć oglądając teledysk może
to nie być tak oczywiste – mówi Kuba
Skorupa, gitarzysta zespołu.
Nagranie zajęło weekend. Za zdjęcia do teledysku odpowiedzialni byli
Jan Pozowski i Andrzej Boczula, a
sprzęt oświetleniowy muzykom udostępniła firma Rocktime.

- Piątek poświęciliśmy na przygotowania, sobotę spędziliśmy na planie, a
w niedzielę nakręciliśmy także niewielkie nagranie do innego naszego utworu
– „127” – wyjaśnia Kuba.
Co ciekawe, teledysk nie był kręcony kamerą, lecz lustrzanką cyfrową.
- Nagrywanie jest fajnym doświadczeniem, chociaż zarazem ciężkim i
wyczerpującym zajęciem. Musieliśmy
zagrać kilkanaście razy ten sam utwór
– przyznaje Kuba. - Na szczęście dalej

go lubimy - śmieje się.
Trwa montaż teledysku. Wkrótce
znajdzie się na YouTube oraz Vimeo.
Data zostanie podana na profilach
zespołu w serwisach MySpace i Facebook.
Starvin Marvin będzie można usłyszeć na żywo w piątek w Raciborzu.
Knurowski zespół wystąpi w klubie
artystycznym Przystanek Kulturalny
Koniec Świata.
Dawid Ciepliński
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znamy Pierwsze szczegóły dotyczące Dni Knurowa

Kombii i Danzel na Dniach

- Wbrew pozorom młodzież chętnie sięga po książki - mówi
Katarzyna Bilińska

Knurów
Dyskusyjny Klub Książki zaprasza dzieci i młodzież

Foto: net

Poznaliśmy ramowy program
zbliżających się wielkimi krokami
Dni Knurowa (18-19 czerwca). I
pomyśleć, że jeszcze kilka miesięcy temu występ Kombii wisiał na
włosku.
- Kombii miało być gwiazdą ubiegłorocznych Dni Knurowa! - mówi
dyrektor knurowskiego Centrum
Kultury Jerzy Kosowski. - Występ
nie doszedł do skutku z powodu niedomówień ze strony menedżera. Nie
żałuję. Koncert Perfectu okazał się
przecież strzałem w dziesiątkę.
Centrum Kultury postanowiło
jeszcze raz spróbować ściągnąć
Kombii do Knurowa. Stosowną umowę udało się podpisać w listopadzie
2010 roku. Niestety, znów zaczęły
się schody... - Kiedy podpisywaliśmy
umowę z zespołem, nie obowiązywał
jeszcze 23 proc. VAT. W międzyczasie
zmienił się menedżer zespołu, a my
otrzymaliśmy aneks do umowy, z
którego wynikało, że mamy zapłacić
23 proc. VAT. Zespół postawił ultimatum: albo dopłacimy, albo występ
się nie odbędzie - opowiada dyrektor
Kosowski.
CK nie ugięło się. Ba, nawet znalazło gwiazdę w zastępstwie, jednak
po kilku dniach menedżer Kombii
wycofał się ze swoich roszczeń.
Jak się nam udało dowiedzieć gwiazda, którą zaplanowano zamiast
Kombii (nazwa utrzymywana jest w
ścisłej tajemnicy), prawdopodobnie
wystąpi w Knurowie za rok.
Zatem 18 czerwca (godz. 21.30)
zagra Kombii. Występ zwieńczy pokaz sztucznych ogni. Nie zabraknie
występu jednej z kapel działających
w Hard Rock. - Prowadzę rozmowy
z menedżerami kilku kabaretów.
Oczywiście nie będzie powtórki tego,
co już mieliśmy okazję w Knurowie
oklaskiwać - zapewnia Kosowski.

Foto: Paweł Gradek

Legenda lat 80. i gwiazda muzyki dance - to główne
składniki koktajlu przygotowanego z okazji Dni Knurowa
przez Centrum Kultury. Oprócz Kombii i Danzela
rozsmakujemy się w występie kabaretu, a na dokładkę...
niespodzianka

Co się odwlecze, to nie uciecze - dowodem występ Kombii
W niedzielę (19 czerwca) scena
będzie należeć m.in. do Danzela
- Belga znanego z hitu „Pump it up”.
- Dlaczego Danzel? To muzyka dla
każdego. Przygotowując program
Dni Knurowa staramy się zapraszać
takich artystów, których muzyka
ma szerokie grono odbiorców. Nie
jesteśmy w stanie zadowolić każdego.
Rok temu zajrzałem na knurowskie
forum, gdzie ktoś rzucił hasło z propozycją wykonawcy. Finał był taki,
że forumowicze tak się zapętlili, że
nie byli w stanie dojść do porozumienia, kogo chcieliby w Knurowie
usłyszeć.
Kolejną atrakcją czerwcowych
Dni będzie pokaz militariów z okresu II wojny światowej. - Kilkudziesięcioosobowa grupa hobbystów,
sporo sprzętu, mundurów, broni i
pojazdów z tego okresu - wylicza
Kosowski. - Będzie także próbka
pokazu bojowego!

W tym roku Centrum zrezygnowało z występów zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Dla nich,
wzorem lat ubiegłych, zorganizuje
w kwietniu Przegląd Dorobku Artystycznego.
Dni Knurowa to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Ustawa o
bezpieczeństwie imprez masowych
nakłada na organizatorów szereg
wymogów. -Pisma, zezwolenia, stos
papierów, Sanepid, straż pożarna,
policja, karetka pogotowia i terminy... Nie jest prosto spełnić wszystkie
wymogi. Niestety, wszystko kosztuje.
Po wypadkach, jakie były w kraju,
przepisy zostały zaostrzone - dodaje
dyrektor.
Twierdzi, że wymagania gwiazd
są o wiele mniejsze, choć bywają
oryginalne (szklanka ciepłego mleka
na scenie).
Paweł Gradek

Podyskutuj
o książce!

Dyskusyjny Klub Książki przy Filii Dziecięcej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie
zaprasza wszystkich sympatyków słowa
pisanego. - Spotykamy się raz w miesiącu
i dyskutujemy o przeczytanych książkach
- mówi Katarzyna Bilińska - opiekun klubu
Dyskusyjne Kluby Książki to
odtrutka w erze komputerów. Pielęgnują nawyk czytania ze zrozumieniem, umiejętność wyrażania
swojego zdania i ciekawe spędzanie
czasu. DKK działa w Knurowie od
3 lat. Przez ten czas udało się młodym czytelnikom pochłonąć sporą
porcję ambitnej literatury. Nad doborem czytelniczych pozycji czuwa
bibliotekarka Katarzyna Bilińska.
Przekonana o słuszności ogólnopolskiej inicjatywy zaprasza kolejnych
miłośników książek.
- Wbrew temu, co się mówi, młodzież często sięga po książki, i nie są
to tylko lektury! Tym bardziej zależy
mi, by grupa dyskusyjna powiększyła
się. Obecnie skupia 5 gimnazjalistek,
które co miesiąc spotykają się w bi-

bliotece i dyskutują o przeczytanych
książkach.
Te dostarcza do knurowskiej
placówki Biblioteka Śląska. - Sporym
zainteresowaniem cieszy się fantastyka, książki o wampirach z serii
„Błękitnokrwiści”, ale także książki
Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk,
Anny Onichimowskiej i te, dotykające problemu narkomanii - mówi
bibliotekarka.
Dyskusyjny Klub Książki to
ciekawy sposób na poznanie nowych
ludzi i przeczytanie interesujących
książek. Wystarczy przyjść na spotkanie (najbliższe 1 kwietnia).
Być może w przyszłości powstanie DKK dla dorosłych.
/pg/

reklama
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Knurów, Gliwice. Sukces młodych artystów z Knurowa

Thriller z Kotami nagrodzony brawami
Marzenie III, Kolorowe Nutki i Happy Band - te, działające przy knurowskim Centrum Kultury,
zespoły znalazły uznanie w oczach jury XIII Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych. Koncert
galowy laureatów odbył się w Gliwickim Teatrze Muzycznym przy Nowym Świecie
– Dzieci z pokorą czekały na
wejście, musiały być w kulisach i nie
mogły zobaczyć występów kolegów i
koleżanek, ale wytrzymały – opowiada Agnieszka Witomska.
Festiwal to ogromny sukces
zespołów występujących pod skrzydłami Centrum Kultury. W konfrontacjach tanecznych drugie miejsce zajął
zespół Marzenie III, który wykonał
„Thriller” Michaela Jacksona. Jak
podkreśla Joanna Kusy, nie do końca była przekonana co do wyboru
repertuaru.
– Ogromne podziękowania należą się Kindze Włodarczyk - mówi
pani Joanna. - To ona namawiała
mnie żeby właśnie ten utwór pokazać
w konkursie. Kinga jest motorem napędowym zespołu. Byłam przeciwna
temu utworowi, bo wydawało się, że
muzyka Jacksona jest już strasznie
wytarta i trzeba jakoś zaskoczyć
publiczność.
Wymyślono występ w maskach
i właśnie one wniosły do interpretacji tego utworu pewien element
tajemniczości, a może grozy, który z
pewnością zwrócił uwagę jury.
– Ogromne podziękowania nale-

żą się też Danielowi Ślósarczykowi,
który zgrał nam muzykę – dodaje
Kusy.
W konfrontacjach muzycznych
sukces na całej linii odniosła Agnieszka Witomska. Pierwsze miejsce w kategorii zespołu wokalnego
zdobył Happy Band z fragmentem
musicalu „Koty”. O tym, że występ
został zapamiętany świadczy fakt,
że część widzów opuszczając teatr
nuciła ich pieśń o kocie czarodzieju
Mefistofeliksie.
Występ młodych, choć już bardzo profesjonalnych, dzieci z Happy
Bandu to rzeczywiście istne czary.
Oprócz nich doceniony przez jury
został zespół Kolorowe Nutki (II
miejsce w kategorii zespół wokalny).
Z kolei w kategorii solista II miejsce
zajęła Julia Matuszczyk, a wyróżnienie w tej kategorii przyznano
Martynie Wolsztyńskiej.
Jak podkreślają obie panie droga
do sukcesu to lata pracy.
– Dziś nie wystarcz y równy
taniec, żeby zostać zauważonym i
oczarować publiczność. Chcę podkreślić, że jestem dumna zarówno z
Marzenia II i III. Marzenie II niczym

nie odstaje, ale jak pokazuje życie na
sukces trzeba długo pracować. Starsi
mają już wypracowaną osobowość
i świadomość sceniczną. Bardziej
radzą sobie z tremą. Sukces to z
pewnością powód do dumy, jednak
nie można osiadać na laurach i trzeba dalej pracować – mówi Joanna
Kusy. Z kolei Agnieszka Witomska

Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Krzysztof Gołuch
Foto: Krzysztof Gołuch



Marek Węgorzewski

Fragmenty koncertu można zobaczyć na stronie internetowej
Miejskiej Telewizji Gliwice (www.itv.gliwice.pl).

Dumy ze swoich podopiecznych nie kryły
opiekunki - Joanna Kusy i Agnieszka Witomska

Musical „Koty” zrobił ogromne wrażenie na
publiczności i jurorach

podkreśla, że największą satysfakcję
daje jej radość dzieci: – Długo pracowaliśmy nad repertuarem i ważne, że
ta praca została nagrodzona. Dzieci
były bardzo szczęśliwe z zajętego
miejsca. Gratuluję im i cieszę się, że
odniosły sukces.

Foto: Mariusz Kowalczyk

W XIII Wojewódzkich Prezentacjach Artystycznych Knurów reprezentowały Marzenie II i Marzenie III
pod opieką Joanny Kusy oraz Happy
Band i Kolorowe Nutki, nad którymi
pieczę sprawuje Agnieszka Witomska. Zespoły do konkursu o zasięgu
wojewódzkim dostały się bez eliminacji. 10 marca w Domu Kultury w
Szczygłowicach odbyły się zmagania
konkursowe, które oceniali profesjonalni jurorzy. Najlepsi w nagrodę
wystąpili 5 dni później na deskach
Gliwickiego Teatru Muzycznego.
Jak podkreślają obie panie, dla
dzieci ogromnym przeżyciem był
właśnie występ w teatrze. Pomimo,
że koncert rozpoczął się o godz. 17
uczestnicy już kilka godzin wcześniej zjawili się na miejscu. Zakwaterowani w teatralnej garderobie
mogli krok po kroku przekonać się
na własne oczy jak wygląda występ
w profesjonalnym teatrze. Najpierw
próba, sprawdzenie nagłośnienia,
ustawienia i ostatnie korekty. Po
próbie powrót do garderoby. Tam malowanie, charakteryzacja, fryzury,
no i to niekończące się oczekiwanie
na występ.

Niekonwencjonalna interpretacja „Thrillera” Michaela
Jacksona zaintrygowała widzów spektaklu
Przegląd Lokalny Nr 12 (942) 24 marca 2011 roku
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xiV OgólnOpOlsKi zjazd KrysTyn

Krystyny świętowały
na śląsku

Już po raz 14 kilkaset pań o wdzięcznym imieniu Krystyna
wspólnie i hucznie obchodziły swoje imieniny

wszysTKie na „Ty”

Dla Krystyny Mireckiej to był
pierwszy zjazd, i – jak się zarzeka
– na pewno nie ostatni. Słyszała o
nich już od kilkunastu lat, ale co zrobić, aby się znaleźć w tym towarzystwie Krystyn, gdzie się zgłosić, jak
zarezerwować miejsce? To nie było
takie oczywiste. – Aż przypadkiem
usłyszałam od koleżanki „wiesz, jadę
na zjazd Krystyn”. Od razu poprosiłam, aby zapisała i mnie.
Pierwsze wrażenie było niesamowite. Kilkaset kobiet, wszystkie
mówimy do siebie na „ty”. Krysie
zajmujące się różnymi dziedzinami,
pełniące różne funkcje.

– I, co ważne, nie widać żadnej
różnicy stanowiskowej, sprzątaczka
czy dyrektor – nie ma znaczenia – dodaje Krystyna Gruziewicz.
Wśród uczestniczek są Krystyny
znane z estrady (jak Giżowska czy
Prońko), ze świata polityki (knurowianka – wiceminister Szumilas), medycyny, biznesu. Najstarsza z Krystyn
na zjeździe, Nepomucka, pisarka, ma
91 lat. Przyjechała z Warszawy prowadzonym przez siebie samochodem.
Dla śląskich Krystyn tegoroczny
zlot nie był tak egzotyczny, jak dla
koleżanek z innych stron Polski, które chętne uczyły się podstawowych
śląskich słów (szkolił je Marek Szołtysek, pisarz, publicysta autor wielu
poczytnych książek o Śląsku). Panie
zwiedziły m.in. kopalnię Guido w
Zabrzu, były zadziwione architekturą
Nikiszowca, miały okazję posłuchać
i zobaczyć na żywo orkiestrę górniczą, skosztować przysmaków śląskiej
kuchni. Była też biesiada, pokaz mody,
gorące rytmy samby.

ławKa KrysTyny bOcheneK

Spotkanie na Śląsku było jednak
przede wszystkim okazją do wspomnienia Krystyny Bochenek, tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej
pomysłodawczyni zjazdów Krystyn,

świetnej dziennikarki oraz wicemarszałek senatu. Imienniczki złożyły
kwiaty na jej grobie, zaś w ogrodzie
botanicznym w Zabrzu ustawiono ławeczkę pamięci Krystyny Bochenek.
Mszę w intencji tragicznie zmarłej
odprawił abp Damian Zimoń. W
organizację zjazdu zaangażowała się
córka tragicznie zmarłej wicemarszałek, Magda. Wraz z nią wydarzenie
organizowały Krystyny: Szaraniec
(dyrektor Teatru Śląskiego), Klaczkowska (lekarz), Papiernik (prezes
Śląskiej Izby Turystyki). Panie były
podejmowane przez gospodarzy
– wojewodów, prezydentów miast.
Na zjeździe pojawili się też znani
ślązacy, wśród nich prezenter Kamil
Durczok i reżyser Kazimierz Kutz.
Zjazd Krystyn miał tez swój akcent w
telewizyjnej „Familiadzie”. Krysie ze
Śląska zmierzyły się z imienniczkami
z Warszawy.
- Niesamowite, że są Krysie,
którym nie chce się jechać – ubolewa
Krystyna Palka. – Gdyby pojechały
raz, chciałyby na pewno znowu.
Chodzi o to, by być między Krystynami i przeżyć choć jeden dzień w
roku inaczej.
Za rok panie spotkają się w
Rzeszowie.
Mirella Napolska
Foto: Arch. K. Palka

Nie ma sensu zastanawiać się,
czemu akurat Krystyny zwołują co
roku takie pospolite ruszenie, a nie
na przykład Doroty, Ewy czy Andrzejowie. Faktem jest, że pomysł
był strzałem w dziesiątkę – już od
kilkunastu lat niezmiennie około
700 Krystyn razem świętuje swoje
imieniny, co roku w innym zakątku
Polski. Tym razem, od piątku do
niedzieli (11-13 marca) panie gościły na Śląsku. Zjazd jest z nazwy
ogólnopolski, ale w praktyce wręcz
światowy. W tym roku pojawiły się
na nim Krystyny m.in. z Brazylii,
Czech, Belgii, Anglii, Francji, Szwecji, Węgier, Niemiec... Były również
Krystyny-knurowianki: Palka (po
raz piąty z rzędu) i Mirecka, a także
ich imienniczka z Przyszowic – Krystyna Gruziewicz.
- Zrobiłam męża w konia. Zadzwoniłam do niego z hotelu i mówię:
a wiesz, że nocuję w dwuosobowym
pokoju i tak się składa, że moja
współlokatorka to też Krystyna!
– opowiada Krystyna Mirecka. – On
na to, że fajny zbieg okoliczności,
dopiero po chwili się zorientował, że
przecież tam, gdzie pojechałam, są
same Krystyny!

Jak widać, nie tylko publiczność świetnie się bawiła...

pOcząTeK świaTa w Kinie scenie KulTurze

było jak w raju

Trójka znakomitych aktorów pojawiła się
w niedzielny wieczór na deskach Kina Sceny
Kultury. Teatr Tomasza Mędrzaka wystawił
„Eksperyment Adam i Ewa”, sztukę opartą na
„Pamiętnikach Adama i Ewy” Marka Twaina
Pierwszy pojawił się Witold Pyrkosz. Aktor, znany z takich ról jak
Duńczyk z „Vabank” czy Balcerek z
serialu „Alternatywy 4”, opowiedział
kilka anegdot związanych z kreowanymi przez niego postaciami.
Później publiczności ukazał się
Tomasz Mędrzak – niezapomniany
Staś z pierwszej wersji filmu „W
pustyni i w puszczy”. Po nim wyszła
Agnieszka Sitek – Weronika z serialu
„Złotopolscy”.
Trio przedstawiło historię znaną
z Księgi Rodzaju. Była to zabawna
próba opisania początku świata z

dwóch punktów widzenia – kobiecego i męskiego. Różne podejście do
życia i świata, rozstania i powroty,
a przy tym wszystkim wzajemna
i silna zależność bohaterów, przetrwały w relacjach damsko-męskich
do dzisiaj, czyniąc dzieło Marka
Twaina ponadczasowym. Znakomity
i pełen humoru tekst, świetna gra
aktorów oraz żywiołowe reakcje
licznie zebranej publiczności złożyły
się na sukces spektaklu, czyniąc go
niezapomnianym.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski
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Krystyny (od lewej): Jankiewicz, Gruziewicz, Palka, Szumilas,
Dąbrowska i Mirecka

reklama
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pilchOwice. isTOTa pOezji...

za jeden kwiat oddać cały świat
Fraszka Jana Izydora Sztaudyngera jak ulał pasuje do starań młodych
uczestników regionalnego konkursu recytatorskiego „Mały OKR 2011”

Eliminacje zorganizował Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach. Do
udziału - w siedzibie GOK-u w Nieborowicach - zgłosiło się ćwierć setki
gimnazjalistów, uczniów podstawówek i
przedszkolaków z okolicznych placówek.
Swój talent i umiejętności poddali pod
ocenę jury, które tworzyli: Adam Radosz
- dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury
w Katowicach, Danuta Czok - dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu,
Mariusz Kowalczyk - wicedyrektor Centrum Kultury w Knurowie, aktor Michał
Skiba i Tomasz Pietrek z Fundacji LGD
Spichlerz Górnego Śląska.
Zwycięzcami lirycznej zabawy zostali
Paweł Twardokęs i Karolina Józefowska,
II miejsce przyznano Kamili Kuczyńskiej
i Dominice Grzelak, natomiast III lokatę
wyrecytowali sobie Marek Kocur i Agata
Żyła. Zwycięzcy będą reprezentować
gminę Pilchowice na szczeblu regionalnym konkursu w Katowicach.
Sabina Rogoń, bw

Foto: Archiwum GOK Pilchowice
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Mówienie wierszem ma swój urok - zapewniali wszyscy uczestnicy konkursu

Foto: Mirella Napolska

hanna marszałek z Knurowa

ur. 14.03.2011 r., 2480 g, 49 cm

agata żywoł z czuchowa

ur. 15.03.2011 r., 3190 g, 51 cm

jakub Kosek z gliwic

ur. 17.03.2011 r., 3030 g, 53 cm

10

rafał potempa z leszczyn

szymon smyczyk z gierałtowic

mateusz Kraska z leszczyn

Fabian lisowski-bubiak z leszczyn

błażej Kowol ze stanicy

Oliwia rot z czerwionki-leszczyn

ur. 14.03.2011 r., 3200 g, 56 cm

ur. 16.03.2011 r., 3680 g, 54 cm

ur. 18.03.2011 r., 3420 g, 53 cm

ur. 14.03.2011 r., 3400 g, 51 cm

ur. 16.03.2011 r., 2880 g, 51 cm

ur. 18.03.2011 r., 3120 g, 52 cm

lena Kowalska z Knurowa

ur. 15.03.2011 r., 3880 g, 53 cm

Tobiasz papkala z przyszowic

alicja mateja z Knurowa

ur. 15.03.2011 r., 3280 g, 52 cm

dominik rogowski z Knurowa

ur. 16.03.2011 r., 4230 g, 57 cm

ur. 16.03.2011 r., 2550 g, 48 cm

julia z zabrza

mateusz grondalski z Knurowa

ur. 19.03.2011 r., 3390 g, 52 cm

ur. 21.03.2011 r., 2340 g, 46 cm
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25-26.03.2011 r.
Piątek-Sobota

9:00-15:00
Prezentacja zespo³ów
Dom Kultury
Knurów-Szczyg³owice

23 marca 2011
9:00-15:00
Prezentacja zespo³ów
Dom Kultury
Knurów-Szczyg³owice
Czarny czwartek.
Janek Wiśniewski padł
- godz. 16.00, 18.00

Wszystko w porządku
- godz. 16.00, 18.00
Skyline
- godz. 20.00
27.03.2011 r.
Niedziela
Gala Spotkań Teatralnych
Bez Maski
- godz. 17.00

Para na życie
- godz. 20.00

28-30.03.2011 r.
poniedziałek-środa
Wszystko w porządku
- godz. 16.00, 18.00
Skyline
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

24 marca 2011
9:00-15:00
Prezentacja zespo³ów
Dom Kultury
Knurów-Szczyg³owice
27 marca 2011
17:00
Uroczysta Gala Festiwalu
Kino-Scena-Kultura

Patronat:
Nelli Rokita- Arnold - pose³ na sejm RP
Barbara Dziuk - radna Sejmiku Œl¹skiego
Micha³ Nieszporek - Starosta Powiatu Gliwickiego
Adam Rams - Prezydent Miasta Knurów
Radio Plus
Portal ITV.gliwice.pl

ORGANIZATORZY:
CENTRUM KULTURY W KNUROWIE, ZESPÓ£ SZKÓ£ IM.I. J.PADEREWSKIEGO W KNUROWIE,
GIMNAZJIUM ETE IM. A. SHWEITZERA W GLIWICACH, STOWARZYSZENIE NOE

ROZRYWKA nr 12/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 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 10/2011
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www.bezmaski.com

24.03.2011 r.
czwartek

S p o t k a n i a Te a t r a l n e
“bezMASKI”
22 marca 2011

brzmiało: „ Pątnik ”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Jolanta Kleta. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

Knurów. Poetycki wieczór w 777

Dusza śpiewa wierszem
O tym, że na poezję śpiewaną jest w Knurowie duże
zapotrzebowania świadczy liczna publiczność, którą
do Pubu 777 ściągnął występu duetu Spoza Nas
Spoza Nas tworzą Natalia
Świtała ze Świętochłowic,
studentka teorii muzyki na
III roku Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach i absolwentka
śpiewu klasycznego, oraz Damian Stroka - knurowianin,
absolwent Akademii Muzycznej w klasie gitary i nauczyciel
gry na tym instrumencie. Pretekstem był Międzynarodowy
Dzień Poezji Śpiewanej. Występ Damiana Stroki i Natalii
Świtały to knurowski debiut.
- Miałem tremę - przyznał
Damian. - Najtrudniej gra się
dla znajomych...
Muzycy rozpoczęli od
utworu Edwarda Stachury.
Dwugodzinny koncert wypełnili też kompozycjami Agnieszki
Osieckiej, Kabaretu Starszych
Panów, Seweryna Krajewskiego i Jonasza Kofty. Nostalgiczny nastrój przeplatały standardy
jazzowe. To celowy zabieg.
- Mamy słabość do stand a rd ów ja z zow ych , wię c
wpletliśmy kilka tego typu
utworów do naszego repertuaru. Szukaliśmy piosenek
dobrych, wysokiej próby – tłumaczył Stroka.
Wystę p za kończ ył się
gromkimi brawami. Bisując
Damian wykonał „Kołysankę
dla okruszka” ze specjalną
dedykacją dla swojego nowo
narodzonego syna Artura.
Nie mogło być wątpliwości, że debiutancki występ
duetu Stroka-Świtała można
uznać za bardzo udany. Sami
muzycy po koncercie nie kryli
zadowolenia: – Spotkało nas
bardzo miłe i ciepłe przyjęcie
– przyznała Natalia Świtała.

– Cieszy mnie również to, że
posłuchać przyszło nas tak
wiele osób. Wszystkie bilety

zostały wykupione...

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

informacja

Kontakt z instruktorem tańca tel. 515 093 369
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-28/11

Usługi elektryczne, instalacje, naprawa i
modernizacja, pomiary, uprawnienia SEP.
Tel. 781 901 576

9-12/11

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

Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe. Tel. 668 524 924
12-13/11

Bram-Met wykonuje bramy, furtki, przęsła,
poręcze balkonowe, tarasowe i schodowe,
kraty. Montaż. Knurów, ul. Wolności 10 A.
Tel. 32 236 50 13, 669 022 966

11-12/11

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

3-22/11

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

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

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

01-odw.

4-16/11

8-odw.

2-pokojowe, 49 m2, loggia. Nieruchomości
M3. Tel. 603 773 313

12/11

3 -pokojowe mieszkanie do wynajęcia,
kuchnia umeblowana, I piętro. Knurów, tel.
785 549 221, 32 236 24 30
12/11

3-pokojowe, niski blok. 169.000 zł. Nieruchomości M3. Tel. 603 773 313

01-odw.

Czyszczenie dywanów, tapicerek – Karcher. Tel. 607 600 727
12–17/11

Docieplenia budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
7-13/11

Docieplenia budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
7-13/11

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

Bojków. Dom o pow. 170 m2, do zamieszkania i na działalność. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
12/11

Brenna – sprzedam piękną działkę 3 ary
i 11 m2 pod zabudowę budynku mieszkalno-letniskowego. Cena 25 000. Tel.
503 050 888
12/11

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

12/11

Centrum. 4-pokoje, 69,90 m2 po remoncie,
cena: 215 tys. AS. Tel. 501 533 977

12/11

Czerwionka-Leszczyny. 3-pokojowe po
remoncie. 73,70 m2. Cena 178 tys. AS. Tel.
501 533 977

12/11

Działka budowlana, 1433 m , Michalskiego.
LOKUS, tel. 793 679 367
2

12/11

Działkę 1533 m2 z mediami, ul. Wilsona
- sprzedam. Tel. 600 073 556

11-12/11

Kawalerka, 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

12/11

Knurów, kamienica pow. 812 m . Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977
2

12/11

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

33-odw.

Kredyty od 10 000 rata 220 zł, ODDŁUŻAMY. Tel. 32 235 01 37

10-13/11

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

Przeprowadzki, utylizacja, kompleksowe
sprzątanie. Tel. 795 979 190

KUPIĘ dom (może być do remontu) lub
działkę. Tel. 792 496 905

12/11

Kupię garaż murowany przy ul. Mieszka
I-go lub Witosa. Tel. 502 176 064
10-13/11

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
12-15/11

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

12/11

12/11

M-5 K. Wielkiego, 70 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367
12/11

12/11

Now y dom w zabudowie szeregowej.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
12/11

11-12/11

OFERTY nieruchomości www.m3biuro.
gratka.pl; Gliwice, ul. Raciborska 3/9. Tel.
32 234 24 81

12/11

Poszukujemy mieszkań do sprzedaży lub
wynajmu. AS. Tel. 501 533 977, 32 337
00 22
12/11

Sprzedam 410 m2 piękną, zadbaną działkę
rekreacyjną w Gierałtowicach z altaną murowaną (okna PCV + rolety). Cena 10 000.
Tel. 503 050 888
12/11

Sprzedam działkę budowlaną. AS. Tel.
501 533 977

12/11

Spr zedam gara ż blaszany, stan bardzo dobr y, cena do uzgodnienia. Tel.
696 303 550
12/11

Sprzedam mieszkanie w Knurowie 53 m2.
Tel. 660 844 683
12-13/11

Stary Knurów. 2 pokoje. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977
12/11

Szczygłowice. 2-pokojowe. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

12/11

ul. Łokietka. 54 m2, cena: 158 tys. AS. Tel.
501 533 977

12/11

www.as.silesia.pl

12/11

W yn a j m ę mi e s z ka ni e p r z y ul. Ko ziełka, 2-pokojowe. Tel. 793 003 767,
792 001 764
11-12/11

Zamienię mieszkanie komunalne w
Knurowie 28,8 m2 na większe w Szczygłowicach. Tel. 798 735 824
11-12/11

51/52/10-13/11

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

1-17/11

12

12/11

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

9-18/11

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02

3-13/11

ZDROWIE I URODA

DAM PRACĘ
Praca w barze. Tel. 510 119 325
Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

7-14/11
8-13/11

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

12-16/11

RÓŻNE
Niedrogo odstąpię 3 okna PCV – używane.
Tel. 604 906 439

11-12/11

Nowy, wykończony dom, ul. Przedwiośnia – sprzedam. Tel. 600 073 556

3-odw.

11-14/11

11-16/11

12/11

MOTORYZACJA

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

Matematyka, fizyka – matura, korepetycje.
Tel. 692 845 849

Mieszkanie do wynajęcia 35 m2, Knurów,
ul. Spółdzielcza. Tel. 609 466 651, 32 236
79 71

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

Świadectwa, audyty energetyczne. www.
termoswiadectwa.pl, tel. 607 843 171

EDUKACJA

12/11

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

2

10-odw.

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

Nowe mieszkania w Ornontowicach. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

12-21/11

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

12/11

2

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

10-odw.

M-3 Sienkiewicza, 50,5 m2, stan b.dobry.
LOKUS. Tel. 793 679 367

2

SZUKAM PRACY

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

12/11

12/11

9-12/11

11-12/11

M - 3 Ł o k i e t k a , 5 4 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367

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

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

Sprzedam BMW E39, 525D, 192000 km,
2x komplet opon, bdb wyposażony. 100%
bezwypadkowy. 19900 (do negocjacji). Tel.
504 003 572

12/11

33-odw.

12/11

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

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

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo, bezpyłowe gładzie angielskie. Tel.
782 141 313

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

10-17/11

12/11

M-3 Sienkiewicza, 53,5 m 2, do remontu.
LOKUS. Tel. 793 679 367

12-43/11

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

M-3 Kap. Wojskowych, 43 m2, stan dobry.
LOKUS. Tel. 793 679 367

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

ogłoszenie
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 23 marca 2011 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów „REJON FOCH” dla obszaru położonego w rejonie ulicy
Targowej
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Knurów Nr XLV/618/10
z dnia 21 kwiecień 2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „REJON FOCH” obejmującego obszar położony
w rejonie ulicy Targowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.03.2011 r. do 29.04.2011 r., w siedzibie Urzędu
Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, 44-190 Knurów, w godzinach
pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko
odbędzie się w dniu 21.04.2011. r. w siedzibie Urzędu Miasta Knurów,
ul. Niepodległości 7, w sali nr 12 (Sala Sesyjna) o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2011 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21, w związku z art.
39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2008 r. Nr 199 poz. 1227) - zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2
ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., niniejszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do
przepisu art. 54 ust. 3 – należy wnosić na zasadach powołanego na
wstępie art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w terminie do dnia 23.05.2011 r.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Boks

Foto: archiwum klubu

sport
Reprezentacja Endurance Solidarni Knurów

Bolesna strata
punktów
Walczący o awans z klasy terenowej Orzeł Stanica
nie zdołał pokonać drugiego
zespołu Naprzodu Świbie.
Zawodnicy Orła dominowali
przy stole tylko na początku meczu, wygrywając trzy

Foto: Archiwum klubu

Brązowy medal
Czarkowskiego

Tenis stołowy

pierwsze pojedynki bez straty
seta. Później celuloidowa
piłeczka po zagraniach rywali sprawiała „Orłom” sporo
problemu i ostatecznie mecz
zakończył się remisem 5:5.

PiSk

WYNIKI:

Bieg wiosenny

Wygrał
samochód
na weekend

Tomasz Czarkowski z prezesem BKS
Concordia Mieczysławem Gołębiem
W Lublinie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w
boksie. Do rywalizacji o medal
w tym prestiżowym turnieju
przystąpił m.in. Tomasz Czarkowski z Bokserskiego Klubu
Sportowego Concordia Knurów. Jak się okazało, debiutant
z naszego miasta awansował do
półfinału i tym samym wrócił
do Knurowa z medalem.
- To duży sukces Tomka,
któr y ma na swym koncie
zaledwie siedem walk i debiutował w wadze superciężkiej
– mówi Mieczysław Gołąb,
prezes knurowskiego klubu.
– Pojedynek eliminacyjny
Tomek wygrał już w pierwszej
rundzie. W ćwierćfinale jego

przeciwnik nie przystąpił do
walki, a w półfinale miał za
rywala mistrza Polski. Nasz
zawodnik rozpoczął odważnie
i w mojej ocenie pierwszą rundę wygrał. W drugim starciu
inicjatywę przejął bardziej
doświadczony rywal, który
stoczył już niemal 40 walk.
Droga Tomasza Czarkowskiego po brązowy medal
Mistrzostw Polski Juniorów:
zwycięstwo w I rundzie z Patrykiem Kumke (Copacabana
Konin), wygrana walkowerem
z Danielem Siarkiem (Rushh
Kielce) i porażka w II rundzie z Łukaszem Sipowiczem
(Olimp Szczecin).

Niecod zien ną nagrodę
wygrał Dariusz Kołodziejczyk
(Endurance Solidarni) uczestnicząc w Biegu Wiosennym na
15 km, który został rozegrany
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Ową nagrodą okazał się
samochód na weekend.
Dariusz Kołodziejczyk
cieszył się z niecodziennej
nagrody, natomiast Czesław
Kostrzak miał satysfakcję z
osiągnięcia najlepszego wyniku wśród knurowskich biegaczy. Dystans 15 kilometrów
pokonał w czasie 1.07.06, co

PiSk

Boks

Grzegorz pojedzie
na olimpiadę

konał Roberta Kowalczyka z
Rudy Śląskiej. W finale miał
walczyć z Robertem Jesionk iem z Jast rzębia, jed nak
rywal nie przystąpił do tego
pojedynku i tym samym w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży wystąpi pięściarz
Concordii.

Rywalizacja pod siatką

dało mu 173 miejsce w open i
16 w kategorii M-50.
Klub Endurance Solidarni reprezentowali również:
Szymon Masarczyk – czas:
1.08.46 (227 miejsce w open i
50 miejsce w M-20), Dariusz
Kołodziejczyk – czas: 1.15.27
(415 w open, 77 w M-20), Zbigniew Kołodziejczyk – czas:
1.19.39 (523 w open, 61 w
M-50), Jerzy Wroński – czas:
1.35.01 (756 w open, 27 w
M-60).
W biegu uczestniczyło
około 1000 osób.
PiSk

WYNIKI z 15 marca:

PiSk

Za tydzień na naszych łamach zamieścimy m.in. relacje
z turniejów siatkarskich organizowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

TABELA KLASY TERENOWEJ:

grand prix knurowa
w skacie sportowym

Foto: Tomasz Rak

Grzegorz Tokarz z Bokserskiego Klubu Sportowego
Concordia wystąpi w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Reprezentant k nurowskiego klubie wywalczył
awans w czasie turnieju eliminacyjnego w Jaworznie.
W pier wszej walce, w
kategorii 60 kg Grzegorz po-

Orzeł Stanica – Naprzód II Świbie 5:5
Żyła – Rygol 3:0 (9, 2, 7), Szmaj - Konieczny 3:0 (4, 7, 3), Zapart
– Kalka 3:0 (6, 5, 5), Dola – Zieńć 2:3 (-9, 4, 9, -7, -5), Żyła/Dola - Rygol/Konieczny 3:0 (3, 5, 4), Zapart/Kowol - Kalka/Zieńć 2:3 (-13, -9, 3,
2, -7), Żyła – Konieczny 3:0 (4, 7, 2), Szmaj – Rygol 1:3 (3, -3, -2, -5),
Kowol - Zieńć 0:3 (-6, -4, -5), Dola - Kalka 2:3 (-7, 5, -12, 10, -9).
Wyniki pozostałych meczów w klasie terenowej: Victoria Pilchowice
- Halembianka Ruda Śląska 4:6, Naprzód II Żernica – Spartakus
Gliwice 2:8, Strażak Mikołów - MOKiS Pyskowice 6:4, Wilki II Wilcza - Drama Kamieniec 6:4, Naprzód II Łubie – pauza.
Dodajmy, że miniona kolejka nie była udana dla naszych zespołów
występujących w klasie okręgowej. Naprzód Żernica przegrał z
ULKS Tajfunem II Ligota Łabędzka 4:6, natomiast Wilki Wilcza
uległy na wyjeździe 3:7 Naprzodowi Świbie.

1. Joachim Makselon
2. Edward Nowak
3. Stefan Dylus
4. Wojciech Napierała
5. Alfred Wagner
6. Grzegorz Grzemba
7. Bogdan Litwin
8. Bernard Wróbel
9. Józef Antończyk
10. Zdzisław Mral
11. Ryszard Malka

- 2.657 pkt
- 2.410 pkt
- 2.321 pkt
- 1.996 pkt
- 1.976 pkt
- 1.919 pkt
- 1.878 pkt
- 1.806 pkt
- 1.733 pkt
- 1.626 pkt
- 1.594 pkt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Strażak II Mikołów
Spartakus Gliwice
Orzeł Stanica
Halembianka Ruda Śląska
Naprzód II Żernica
Victoria Pilchowice
Drama Kamieniec
MOKiS Pyskowice
Naprzód II Świbie
Wilki II Wilcza
Naprzód II Łubie

15
16
15
16
15
15
16
16
16
15
15

27
27
26
26
22
13
11
6
5
5
2

110-40
113-47
101-49
107-53
91-59
74-76
67-93
57-103
57-103
40-110
33-117

Tenis stołowy - Mistrzostwa Śląska LZS

Mistrzyni Adrianna
i mistrz Michał
W znakomitych nastrojach wracali z Łazisk Górnych
tenisiści stołowi Orła Stanica
i Victorii Pilchowice, którzy
zanotowali udany występ w Mistrzostwach Śląska Ludowych
Zespołów Sportowych. Prestiżowe tytuły mistrzyni i mistrza
Śląska wywalczyli: Adrianna
Kot (Victoria Pilchowice) w
kategorii juniorek i Michał
Żyła – kadet Orła Stanica. Wicemistrzem Śląska młodzików
został jego klubowy kolega
Wojciech Zapart, a na trzecim

miejscu wśród juniorek mistrzostwa zakończyła Klaudia
Grzelak (Victoria Pilchowice).
Pozostali reprezentanci Orła
Stanica zostali sklasyfikowani
na następujących lokatach:
- Justyna Żyła - 5-6 miejsce
w kategorii młodziczek,
- Aleksander Kowol – 9-12
miejsce w kategorii młodzików,
– Dominik Szmaj – miejsca
9-12 w kategorii juniorów,
- Bartek Dola – miejsca
17-24 wśród kadetów.
PiSk

informacja

Klasyfikacja generalna:
1. Janusz Myszka
- 13.491 pkt
2. Kazimierz Fąfara
- 12.921 pkt
3. Jerzy Pluta
- 12.851 pkt
4. Wojciech Napierała
- 12.533 pkt
5. Joachim Makselon
- 12.402 pkt
6. Dariusz Skowron
- 12.353 pkt
7. Piotr Arent
- 12.318 pkt
8. Czesław Antończyk
- 11.865 pkt
9. Edward Nowak
- 11.823 pkt
10. Jan Pikus
- 11.773 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 29 marca o godzinie 16.30
w klubie „Gama”.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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wOjcIech Kempa, trener Ks cOncOrdIa:

nie możemy koncentrować się
tylko na „murowaniu”
własnej bramki

1

- Jak bardzo będzie zatem zmieniona drużyna Concordii?
- Zacznijmy od tego, że
Concordia ma młody zespół i
wciąż zdarzają się zbyt duże
wahania formy. Brakuje nam
też serii wygranych meczów.
Kilka zwycięstw z rzędu pozwala uwierzyć w swoją wartość, a
to bardzo pomaga przed kolejnym meczem.
W przerwie zimowej
testowaliśmy
kilku zawodników, w tym znanego kibicom z wcześniejszych występów w naszym
klubie Piotra Karwowskiego.
Na dzisiaj nie wsz yscy
testowani piłkarze są już zatwierdzeni do gry w Concordii
więc zaczekajmy jeszcze kilka
dni z podawaniem konkretnych
nazwisk.
- W 15 meczach rundy
jesiennej strzeliliście tylko 13
bramek. To oznacza, że pod
tym względem plasujecie się
na ostatnim miejscu. Pierwsze gry sparingowe pokazały,
że potraficie zdobywać gole,
jednak im bliżej wznowienia
rozgr y wek l igow ych t ym
trudniej było wam trafić do
siatki rywala.
- Do wyników gier kontrolnych nie przywiązuję dużej
uwagi, natomiast zmieniamy
system gry na bardziej ofensywny. Chcąc wygrywać mecze nie możemy koncentrować
się t ylko na „murowaniu”
własnej bramki.
W rundzie jesiennej kilka
razy byliśmy k rok od uzyskania korzystnego wyniku,
jednak mała kreatywność w
grze ofensywnej odbiła się na
nas negatywnie i zamiast mecz
zremisować - przegrywaliśmy.
- Strzelanie bramek to
jedno, a skuteczna gra w defensywie to kolejny element
gry, który budzi obawy. Po
odejściu przed kilkoma laty
Pawła Zarzyckiego, w Concordii nie pojawił się bramkarz, który w trudnych momentach potrafił zespołowi
pomóc. Czy ostoją może być
niespełna 19-letni Kamil
Mossakowski?
- Pra wda jest taka, że
każdy trener układa swój zespół od tyłu, a więc od pozycji
b ra m k a r za . In n a p ra wd a
jest taka, że po rundzie jesiennej w kadrze Concordii
został jeden bramkarz -Kamil
Mossakowski. Jego podejście do pracy na treningach
i jego postawa w meczach
sparingowych napawa mnie
optymizmem.

Jego konkurentem jest
Dawid Gierlich z Płomienia
Czuchów, jednak dzisiaj nie
podam nazwiska bramkarza,
który w sobotę rozpocznie mecz
z Bełkiem.
- Dawid Gierlich należy
do kilkuosobowej grupy
zawodników, którzy
otrzymali od Pana
szansę pokazania się,

chociaż
wcześniej grali na
niższym szczeblu. Obserwował ich Pan w rundzie jesiennej, czy sami zgłosili swój
akces do Concordii?
- Moim celem było sprowadzenie do drużyny Jarosława
Kupisa, Piotra Karwowskiego
i Łukasza Pilca. Na dzisiaj nie
udało się ściągnąć Pilca.
Dawid Gierlich został mi
polecony przez naszego prezesa.
Wraz z Gierlichem przyszedł
jego klubowy kolega z Płomienia
Czuchów - Grzegorz Ciupka.
Sam zgłosił się do nas napastnik
Borowika Szczejkowice Michał
Boroń, który w poprzednim klubie zbyt dużo nie grał, bowiem
miał problemy, by pogodzić
treningi z pracą zawodową.
- To są ewentualne nowe
twarze w zespole, a kogo
wiosną w Concordii nie zobaczymy?
- Treningów nie wznowili
Krysiak i Grodoń, natomiast
po rozmowie z Osmańskim
doszliśmy do wniosku, że ze
względu na uraz pięty zostanie
przesunięty na rundę do zespołu juniorów.
- Wiem, że każdy trener,
każdy piłkarz wierzy przed
meczem w zwycięstwo. Wrócę jednak jeszcze na moment
do sytuacji w tabeli. Plasujecie się tuż nad strefą spadkową. Nie zapala się Panu czerwona lampka ostrzegająca
przed kolejnym spadkiem?
Gdy rozmawialiśmy kilkanaście miesięcy temu też
Pan nie dopuszczał do myśli
degradacji z IV ligi...
- Obawy oczywiście są.
Solidnie przepracowana zima
pozwala jednak być optymistą.
Wiem, że wszystko zweryfikuje boisko. Mam nadzieję, że
po czterech, pięciu kolejkach
będziemy kilka miejsc wyżej i
przestaniemy nerwowo liczyć
punkty, jakie dzielą nas od
strefy spadkowej.
- Wróćmy jeszcze na mo-

ment do awansu UPOS -u
Exorigo do futsalowej 1. ligi.
Przepisy mówią jasno, że
piłkarz na tym szczeblu nie
może łączyć gry w hali z grą
na zielonej murawie. Jaką
zatem podejmiecie decyzję?
- Rozmawialiśmy na ten temat z zawodnikami i w tej chwili dla nas najważniejsze jest
utrzymanie w klasie okręgowej
Concordii Knurów. Po sezonie

każdy z nas
będzie mógł
podjąć najlepszą dla siebie
decyzję. Wtedy
dowiemy się, kto
decyduje się na
grę w hali, a kto
na dużych boiskach.

Foto: Piotr Skorupa

- W przerwie między jesienną a wiosenną rundą w
rozgrywkach klasy okręgowej
miał Pan kilka okazji do tego,
by na znak zwycięstwa napić
się szampana. Awansował Pan
wraz z UPOS-em Exorigo do
futsalowej 1. ligi, został Pan
mistrzem Knurowa z UPOS
Soccer Sport Pub, a ponadto
uzyskał Pan mandat radnego
knurowskiej Rady Miasta.
Jak się Pan odnajduje w tej
nowej sytuacji?
- Nie ukrywam, że największą niespodzianką tego okresu
było uzyskanie mandatu radnego. Powiem nawet, że wiadomość ta spadła na mnie, jak
grom z jasnego nieba. Powoli
zaczynam się przyzwyczajać
do tej roli. Wchodzę w rytm
pracy radnego, który cechuje
się między innymi spotkaniami
radnych na poszczególnych
komisjach i sesjach.
Krótko mówiąc uczę się
czegoś nowego w moim życiu.
Cieszę się też z tego, że
miniony czas był ok resem
sportowych zwycięstw. Nie
ukrywam jednak, że do pełni
szczęścia brakuje mi spokojnego utrzymania Concordii w
klasie okręgowej.
- Zdaję sobie sprawę z
tego, że nie sposób porównać
gry w hali z grą na zielonej
murawie, jednak te sukcesy
odniesione w futsalu pokazały, że w zawodnikach drzemie
spory potencjał. Biorąc pod
uwagę to, że zespół UPOS
Exorigo tworzą niemal w stu
procentach piłkarze Concordii, ciśnie się na usta pytanie,
czy ów potencjał pokażecie
również w klasie okręgowej?
- Trzon drużyny UPOS
Exorigo rzeczywiście tworzą
piłkarze Concordii. Pracuję z
nimi na co dzień w obu odmianach futbolu i widzę, że są oni
w stanie oddać serce dla drużyny, w której grają. Każdemu
trenerowi i każdemu klubowi
życzę takich zawodników.
- Czyli zapowiada się spokojna wiosna w wykonaniu
Pana podopiecznych.
- Chciałbym, by tak właśnie było.
- Patrząc na tabelę trudno
w to uwierzyć. Concordia ma
tylko jeden punkt przewagi
nad strefą spadkową...
- Dlatego rozmawiając z
prezesem na temat ewentualnej dalszej współpracy, już po
rundzie jesiennej mówiłem, że
konieczne jest przewietrzenie
szatni. Wiem, że to nie musi
być gwarancją sukcesu, jednak
prezes poznał kilka nazwisk
piłkarzy, na których bardzo mi
zależało.

Rozmawiał
Piotr Skorupa

Wojciech Kempa

Lukas podolski już był.
będzie manchester city?
10 marca minęła czwarta
rocznica śmierci Alfreda
Olka. Młodszym Czytelnikom należy w tym miejscu
dopowiedzieć, że Alfred
Olek w latach 70. był piłkarzem Concordii, a wcześniej
broniąc barw Górnika Zabrze sięgał po tytuły mistrza
Polski. Kibice, którym dane
było oglądać Alfreda Olka
na boisku, charakteryzują Go
używając kilku słów: - Panie
to był zawodnik o żelaznych
płucach – mówią.
Sportowe sukcesy i popularność ówczesnego Górnika spowodowały, że zespół
Skaldowie nagrał specjalną
piosenkę poświęconą piłkarzom, a Alfred Olek wystąpił w niej jako bożyszcze
wszystkich Polek.
To również zawodnik,
który zagrał w finale Pucharu Zdobywców Pucharów.
Niespełna 41 lat temu na
Praterstadion w Wiedniu
rywalem Górnika Zabrze był
Manchester City. „Górnicy”
przegrali to spotkanie 1:2 i do

dzisiaj pozostają jedyną polską drużyną klubową, która
zagrała w finale europejskich
rozgrywek klubowych.
Kilka tygodni po śmierci
Alfreda Olka w naszej redakcji narodził się pomysł,
by zorganizować turniej oldbojów i rozgrywki te nazwać
Jego imieniem. Pomysł chwycił, bowiem w tym samym
czasie o organizacji turnieju
pomyślał przedsiębiorca i
kibic z Kuźni Nieborowskiej
– Herbert Kaschek. On jako
organizator, a z drugiej strony
rodzina byłego piłkarza, nie
mieli nic przeciwko naszemu
pomysłowi i tak turniej im.
Alfreda Olka stał się faktem.
W pierwszej edycji na boisku
mogliśmy zobaczyć m.in.
Zygfryda Szołtysika i Waldemara Podolskiego, któremu z
boku kibicował syn Lukas.
Obecnie trwają przygotowania do czwartej edycji, którą zaplanowano na 18 czerwca
br. Biuro organizacyjne podało już, że udział w turnieju
potwierdziły takie zespoły,

jak Korona Kielce, GKS
Bełchatów, Concordia Knurów, Górnik Zabrze, Ruch
Chorzów, Piast Gliwice.
Hitem może być jednak
przyjazd Manchesteru City.
Tego samego, z którym Alfred Olek rywalizował w
1970 roku o cenne klubowe
trofeum.
Zaproszenie do Manchesteru osobiście zawiózł
wspomniany wcześniej Herbert Kaschek, który poznał
angielskich piłkarzy rok
temu w czasie ich wizyty w
Zabrzu. Pan Herbert czeka
teraz na odpowiedź z Anglii.
Jeżeli będzie na „tak” to
turniej poświęcony pamięci
wspaniałego piłkarza zyska
na blasku, a przy okazji
Manchester City zagra przed
knurowską publicznością.
Dokładnie 19 czerwca w
towarzyskim meczu z oldbojami Concordii, dzień po
turnieju im. Alfreda Olka,
który tradycyjnie już odbędzie się w Zabrzu.
Piotr Skorupa
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mIejsKa LIGa
pIłKI nOżnej
haLOwej

Wiosenny terminarz rozgrywek w grupie I klasy okręgowej
16. kolejka - 26-27 marca
Concordia Knurów - LKS Bełk
Tempo Paniówki - LKS Łąka
Pogoń Imielin - Stal Chełm Śląski
Czarni Piasek - Krupiński Suszec
Leśnik Kobiór - GKS II Katowice
Sokół Wola - Znicz Jankowice
Iskra Pszczyna - MKS Lędziny
Unia Bieruń Stary - Unia Kosztowy

21. kolejka – 30 kwietnia – 1 maja
Sokół Wola - Tempo Paniówki
Iskra Pszczyna - Concordia Knurów
Unia Bieruń Stary - Leśnik Kobiór
Unia Kosztowy - Czarni Piasek
MKS Lędziny - Pogoń Imielin
Znicz Jankowice - LKS Łąka
LKS Bełk - Stal Chełm Śląski
GKS II Katowice - Krupiński Suszec

26. kolejka - 28-29 maja
Pogoń Imielin - Concordia Knurów
Tempo Paniówki - Znicz Jankowice
LKS Bełk - MKS Lędziny
GKS II Katowice - Unia Kosztowy
Krupiński Suszec - Unia Bieruń Stary
Stal Chełm Śląski - Iskra Pszczyna
LKS Łąka - Sokół Wola
Czarni Piasek - Leśnik Kobiór

17. kolejka – 2-3 kwietnia
Znicz Jankowice - Concordia Knurów
Unia Bieruń Stary - Tempo Paniówki
Unia Kosztowy - Iskra Pszczyna
MKS Lędziny - Sokół Wola
LKS Bełk - Leśnik Kobiór
GKS II Katowice - Czarni Piasek
Krupiński Suszec - Pogoń Imielin
Stal Chełm Śląski - LKS Łąka

22. kolejka – 3 maja
Concordia Knurów - Sokół Wola
Tempo Paniówki - GKS II Katowice
Krupiński Suszec - LKS Bełk
Stal Chełm Śląski - Znicz Jankowice
LKS Łąka - MKS Lędziny
Pogoń Imielin - Unia Kosztowy
Czarni Piasek - Unia Bieruń Stary
Leśnik Kobiór - Iskra Pszczyna

27. kolejka – 1 czerwca
Concordia Knurów - LKS Łąka
Czarni Piasek - Tempo Paniówki
Leśnik Kobiór - Pogoń Imielin
Sokół Wola - Stal Chełm Śląski
Iskra Pszczyna - Krupiński Suszec
Unia Bieruń Stary - GKS II Katowice
Unia Kosztowy - LKS Bełk
MKS Lędziny - Znicz Jankowice

18. kolejka - 9-10 kwietnia
Concordia Knurów - MKS Lędziny
Tempo Paniówki - Stal Chełm Śląski
LKS Łąka - Krupiński Suszec
Pogoń Imielin - GKS II Katowice
Czarni Piasek - LKS Bełk
Leśnik Kobiór - Znicz Jankowice
Sokół Wola - Unia Kosztowy
Iskra Pszczyna - Unia Bieruń Stary

23. kolejka - 7-8 maja
Concordia Knurów - Tempo Paniówki
Sokół Wola - Leśnik Kobiór
Iskra Pszczyna - Czarni Piasek
Unia Bieruń Stary - Pogoń Imielin
Unia Kosztowy – LKS Łąka
MKS Lędziny - Stal Chełm Śląski
Znicz Jankowice - Krupiński Suszec
LKS Bełk - GKS II Katowice

28. kolejka - 4-5 czerwca
Stal Chełm Śląski - Concordia Knurów
Tempo Paniówki - MKS Lędziny
Znicz Jankowice - Unia Kosztowy
LKS Bełk - Unia Bieruń Stary
GKS II Katowice - Iskra Pszczyna
Krupiński Suszec - Sokół Wola
LKS Łąka - Leśnik Kobiór
Pogoń Imielin - Czarni Piasek

19. kolejka - 16-17 kwietnia
Unia Kosztowy - Concordia Knurów
Iskra Pszczyna - Tempo Paniówki
Unia Bieruń Stary - Sokół Wola
MKS Lędziny - Leśnik Kobiór
Znicz Jankowice - Czarni Piasek
LKS Bełk - Pogoń Imielin
GKS II Katowice - LKS Łąka
Krupiński Suszec - Stal Chełm Śląski

24. kolejka - 14-15 maja
Leśnik Kobiór - Concordia Knurów
Tempo Paniówki - LKS Bełk
GKS II Katowice - Znicz Jankowice
Krupiński Suszec - MKS Lędziny
Stal Chełm Śląski - Unia Kosztowy
LKS Łąka - Unia Bieruń Stary
Pogoń Imielin - Iskra Pszczyna
Czarni Piasek - Sokół Wola

29. kolejka - 11 czerwca
Concordia Knurów - Krupiński Suszec
Pogoń Imielin - Tempo Paniówki
Czarni Piasek - LKS Łąka
Leśnik Kobiór - Stal Chełm Śląski
Sokół Wola - GKS II Katowice
Iskra Pszczyna - LKS Bełk
Unia Bieruń Stary - Znicz Jankowice
Unia Kosztowy - MKS Lędziny

20. kolejka - 23-24 kwietnia
Concordia Knurów - Unia Bieruń Stary
Tempo Paniówki - Krupiński Suszec
Stal Chełm Śląski - GKS II Katowice
LKS Łąka - LKS Bełk
Pogoń Imielin - Znicz Jankowice
Czarni Piasek - MKS Lędziny
Leśnik Kobiór - Unia Kosztowy
Sokół Wola - Iskra Pszczyna

25. kolejka - 21-22 maja
Leśnik Kobiór - Tempo Paniówki
Concordia Knurów - Czarni Piasek
Sokół Wola - Pogoń Imielin
Iskra Pszczyna – LKS Łąka
Unia Bieruń Stary - Stal Chełm Śląski
Unia Kosztowy - Krupiński Suszec
MKS Lędziny – GKS II Katowice
Znicz Jankowice - LKS Bełk

30. kolejka – 18 czerwca
GKS II Katowice - Concordia Knurów
Tempo Paniówki - Unia Kosztowy
MKS Lędziny - Unia Bieruń Stary
Znicz Jankowice - Iskra Pszczyna
LKS Bełk - Sokół Wola
Krupiński Suszec - Leśnik Kobiór
Stal Chełm Śląski - Czarni Piasek
LKS Łąka - Pogoń Imielin

ObradOwała KOmIsja spOrtu rady mIasta

zrobili pozytywne wrażenie
Radni z Komisji Sportu
knurowskiej Rady Miasta
kontynuują „przesłuchania”
prezesów klubów sportowych
działających na terenie naszego miasta. Przypomnijmy, że
na „pierwszy ogień” poszedł
w lutym Bokserski Klub Sportowy Concordia. We wtorek
z zaproszenia przewodniczącego Joachima Machulika
skorzystali przedstawiciele
piłkarskiej Concordii. Prezes
tego klubu Zbigniew Kosmala
wraz z wiceprezesem Dariuszem Kardasem zrobili na
radnych niezwykle pozytywne
wrażenie. Radnym spodobał
się pomysł sterników klubu
na poszukiwanie środków
potrzebnych do prowadzenia
bieżącej działalności.
– My nie tylko oczekujemy na pomoc finansową
od miasta, ale sami wiele
robimy, by ciągle poprawiać
sytuację w klubie – mówił
Zbigniew Kosmala. – My
cieszymy się z każdej okazanej nam pomocy, jednak
mamy do radnych prośbę,
by w przyszłości nie zmniejszać wysokości dotacji na
szkolenie dzieci i młodzieży,
a nowe kluby wspomagać z
dodatkowej puli. Przez to, że

na ten rok otrzymamy mniejszą dotację, będzie dysponowali tylko 85 procentami
k wot y potrzebnej na bieżącą działalność. Mamy co
prawda wokół klubu grono
przyjaznych firm, które nam
pomagają, jednak niewykluczone, że obniżenie dotacji
skutkować będzie szukaniem
oszczędności.
Prezes Concordii zaznaczył, że obecnie w klubie
szkolonych jest około 180
piłkarzy. Radny i jednocześnie grający trener Wojciech
Kempa uzupełnił tę informację dodając, że w kadrze
pierwszego zespołu jest 22
wychowanków.
– A dodajmy, że wielu
naszych zawodników gra w
klubach z ościennych gmin
– dodaje Zbigniew Kosmala.
– Wracając do spraw finansowych pragnę zaznaczyć,
że na spokojne utrzymanie
drużyny w klasie okręgowej
potrzebujemy 60-65 tysięcy
złotych na sezon.
Przedstawiciele Concordii zwrócili się z prośbą do
radnych, by zorganizować
w mieście spotkanie z przedst aw iciela m i wsz yst k ich
klubów. Tego typu „okrągły
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stół” mógłby być początkiem
debaty nad sposobami pomocy klubom. Zbigniew Kosmala nie ukrywał też, że jest
zadowolony ze współpracy
z dy rek torem Miejsk iego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Krzysztofem Stolarkiem.
– Współ pracujemy od
lipca ubiegłego roku i rzecz y wiście jest to owocna
współpraca. Zdarza się, że
rozmawiamy „po męsku”,
ale najważniejsze, że każdy
z nas rozumie możliwości
jednego i potrzeby drugiego. To pozwala nam iść do
przodu. - mówił dyrektor
MOSiR-u.

Prezes Concordii dał się
poznać, jako osoba, która
wid zi nie t yl ko pot rzeby
swojego klubu. Pozytywnie
wypowiadał się o przedstawicielach innych dyscyplin.
Taką postawą wzbudził podziw wśród członków Komisji Sportu. Joachim Machulik, Jerzy Pach i Tomasz
Rzepa podkreślali, że właśnie takiej postawy oczekują
od prezesów poszczególnych
klubów. Nie od dziś przecież
wiadomo, że najlepsze efekty współpracy są wtedy, gdy
wszyscy „pchają wózek” w
tym samym kierunku.

zacięty finisz
Ostatnia kolejka sezonu
stała pod znakiem bardzo wyrównanych spotkań. Spośród
siedmiu meczów aż cztery
zakończyły się jednobramkową wygraną którejś z drużyn
i trzeba przyznać, że pomimo
tego, że już wcześniej zapadły
najważniejsze rozstrzygnięcia, wszystkie zespoły do
końca traktowały z powagą
swój udział w lidze.
Najwięcej uwagi przyciągnął mecz świeżo upieczonego mistrza UPOS-u Soccer
Sport Pub z Intermarche. W
pierwszej połowie spotkania obie drużyny poszły na
prawdziwą wymianę ciosów
strzelając po pięć goli. Choć
Intermarche po przerwie objęło nawet prowadzenie, to
ostatecznie uległo mistrzom
jedną bramką. Poza porażką
ekipa Intermarche musiała
przeżyć jeszcze jedno rozczarowanie, gdyż walczący o
koronę króla strzelców jej najlepszy snajper Łukasz Winiarczyk nie mógł zagrać w tym
spotkaniu z powodu kontuzji.
W tej sytuacji po raz drugi z
rzędu najlepszym strzelcem

ligi okazał się Sebastian Dolaciński z Tomsatu.
Równie zacięty był mecz
Vibovitu z Apineksem. Drużyna z Czerwionki rozpoczęła od mocnego uderzenia
prowadząc w 9. minucie 3:1,
a na początku drugiej połowy
6:3. Vibovit otrząsnął się w
końcu z letargu i głównie za
sprawą Roberta Kasińskiego i
Mateusza Mikulskiego wygrał
po ciężkim boju 7:6.
W grupie spadkowej PTK
Holding nie zdołał po raz
drugi uchronić się od utraty
bramki nr 1000 w historii
ligowych występów i przegrał
z Osiedlem Szczygłowice,
natomiast w bratobójczym
spotkaniu drużyn prowadzonych przez braci Wochników
Mistral, czyli zespół Patryka,
okazał się lepszy od drużyny
Dawida, Black&Decker.
Sezon – tradycyjnie - zamknie Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa połączony z oficjalną ceremonią
wręczenia nagród. Początek
turnieju w najbliższą sobotę
o godzinie 9.00.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 25. KOLEJKI:
Black&Decker – Mistral 2:6 (2:2)
0:1 K. Matuszek 2’, 1:1 W. Kalkowski 6’, 2:1 W. Kalkowski 9’, 2:2
K. Matuszek 19’, 2:3 S. Brodziński 21’, 2:4 S. Brodziński 25’, 2:5
K. Matuszek 26’, 2:6 S. Brodziński 36’.
IPA Knurów – Concordia Oldboje 4:8 (3:2)
1:0 D. Krukowski 6’, 1:1 D. Wiercioch 8’, 2:1 M. Klaczka 9’, 3:1 D.
Krukowski 18’, 3:2 K. Calov 19’, 3:3 D. Walus 24’, 4:3 M. Klaczka
27’, 4:4 D. Wiercioch 28’, 4:5 M. Pastor 31’, 4:6 M. Pastor 34’, 4:7
D. Walus 39’, 4:8 D. Walus 40’.
Nacynianka – LineTrans 4:5 (1:1)
1:0 A. Sobel 4’, 1:1 D. Roszyk 20’, 2:1 A. Sobel 23’, 3:1 A. Sobel
30’, 3:2 D. Roszyk 31’, 3:3 M. Kurcbart 33’, 3:4 S. Morozan 34’,
3:5 M. Kurcbart 40’, 4:5 A. Sobel 40’.
PTK Holding – Osiedle Szczygłowice 4:5 (2:3)
0:1 S. Basak 7’, 1:1 W. Pach 14’, 2:1 R. Nowosielski 15’, 2:2 S.
Cieśla 18’, 2:3 S. Cieśla 20’, 2:4 S. Basak 24’, 2:5 D. Gawron 32’,
3:5 R. Nowosielski 36’, 4:5 W. Pach 39’.
Intermarche A – FMS Gierałtowice 6:4 (3:0)
1:0 P. Mastyj 7’, 2:0 P. Mastyj 15’, 3:0 P. Mastyj 19’, 3:1 A. Nurkiewicz
25’, 3:2 A. Nurkiewicz 26’, 3:3 M. Zdrzałek 29’, 4:3 K. Majewski 35’,
5:3 P. Mastyj 40’, 5:4 A. Nurkiewicz 40’, 6:4 P. Mastyj 40’.
Vibovit – FC Apinex Czerwionka 7:6 (3:5)
0:1 A. Bugla 2’, 0:2 T. Młynek 6’, 1:2 R. Kasiński 7’, 1:3 T. Michalski 9’, 2:3 M. Mikulski 12’, 3:3 R. Kasiński 14’, 3:4 T. Michalski
16’, 3:5 M. Reguła 20’, 3:6 M. Grolik 21’, 4:6 K. Kijak 22’, 5:6 R.
Kasiński 27’, 6:6 M. Mikulski 28’, 7:6 M. Mikulski 35’.
żółte kartki: R. Kasiński (Vibovit), T. Młynek (Apinex).
Intermarche – UPOS Soccer Sport Pub 6:7 (5:5)
0:1 W. Rozumek 2’, 0:2 S. Jezierski 4’, 1:2 P. Bodzioch 7’, 2:2 P.
Bodzioch 8’, 2:3 W. Rozumek 10’, 2:4 Ł. Spórna 17’, 3:4 P. Kośmider 17’, 3:5 . Rozumek 18’, 4:5 P. Bodzioch 19’, 5:5 P. Bodzioch
20’, 6:5 P. Rolnik 21’, 6:6 S. Jezierski 25’, 6:7 W. Rozumek 36’.

TABELE KOŃCOWE:

Piotr Skorupa

GRUPA MISTRZOWSKA:

awans koszykarzy
Udany występ w powiatowym turnieju koszykarskim mają za sobą uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie.
Podopiecz n i Wojciecha
Kempy pokonali rówieśników z Gierałtowic 26:8 i
Toszka 26:4, a to oznacza,
że knurowianie awansowali

do rozgrywek na szczeblu
rejonu.
W drużynie Miejskiego
Gimnazjum nr 2 wystąpili:
Krzysztof Danek, Maciej
Piszczek, Grzegorz Tokarz,
Marek Bielecki, Miłosz Dąbrowski, Michał Bylak, Michał Godula i Bartek Tasak.

PiSk

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

UPOS Soccer Sport Pub
Vibovit
Intermarche
Team Arttelekom
FC Apinex Czerwionka
Tomsat
Intermarche A
FMS Gierałtowice

22
22
22
22
22
22
22
22

63
59
43
40
40
38
25
23

173-51
165-43
135-72
94-97
102-94
97-68
81-133
79-104

21
19
14
13
13
12
8
6

0 1
2 1
1 7
1 8
1 8
2 8
1 13
5 11

11
10
9
9
5
4
3
3

3
4
3
3
2
1
2
1

GRUPA SPADKOWA:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LineTrans
Concordia Oldboje
IPA Knurów
Osiedle Szczygłowice
Mistral
Black&Decker
Nacynianka
PTK Holding

22
22
22
22
22
22
22
22

36
34
30
30
17
13
11
10

97-111
107-93
94-113
83-106
83-107
65-115
65-145
63-129

8
8
10
10
15
17
17
18
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Chudów. Gospodynie wespół w zespół

Jak kobieta czegoś chce,
to Bóg tak chce...
Przeszło 150 pań świetnie się bawiło w sobotnie
popołudnie podczas I Europejskiego Dnia Kobiet
powiatu gliwickiego w Chudowie
i żywieckim. Dzięki paniom z
Chudowa pomysł, podchwycony przez gospodynie z innych
miejscowości, szybko został
wcielony w życie.
Uczestniczki sobotniej zabawy nie poprzestały na pogawędkach o „babskich” sprawach. Każde z kół przygotowało
krótki, ale nader ciekawy, program artystyczny. Były pieśni,
piosenki, skecze, wice, a nawet
domowy wypiek ciasta.

Trzy godziny zleciały jak
z bicza strzelił. Przemknęły
uczestniczkom i gościom, wśród
których dało się zauważyć również panów - wójta gminy Gierałtowice Joachima Bargiela i
przewodniczącego Rady Gminy
Marka Błaszczyka.
I właśnie wójtowi Bargielowi - „młodemu, przystojnemu i u władzy”, jak zauważyła
poseł Handzlik - przypadło
w udziale wylosowanie pań,

Foto: Bogusław Wilk (7)

Do miejscowej sz koł y
podstawowej zjechały się gospodynie z 11 kół.
- Już nieraz przychodziło
nam na myśl, by się spotkać
w tak licznym, a mimo to nadal niemal rodzinnym, gronie
- mówi Agnieszka Czapelka,
szefująca Kołu Gospodyń Wiejskich w Chudowie. - Jak na
prawdziwe gospodynie przystało, od słów szybko przeszłyśmy
do czynów, dzięki czemu zjawiło
się nas tu razem ponad półtorej
setki. Dzień Kobiet okazał się
idealnym pretekstem...
Pomysłodawczy impuls
wyszedł od posłanki do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik. To za jej sprawą
podobne, integracyjne, spotkania od kilku lat stały się udziałem gospodyń w kilku innych
powiatach - m.in. pszczyńskim

które pojadą na wycieczkę do
Brukseli.
Jak się okazało, na zaproszenie europosłanki z wizytą
do Parlamentu Europejskiego wybiorą się Sabina Nocoń
(KGW Przyszowice) i Edyta
Dola (KGW Stanica).
- Jestem zauroczona fantastycznym przyjęciem i wspaniałą atmosferą - Małgorzata
Handzlik z entuzjazmem wypowiadała się o chudowskiej
imprezie. - To była zabawa na
iście europejskim poziomie...
Radości nie kryła też przewodnicząca Czapelka: - Mówi
się, że „jak kobieta czegoś chce,
to Bóg tak chce”. I coś w tym
chyba jest...
/bw/

Życzenia wszystkim paniom - poprzez posłankę Małgorzatę
Handzlik i przewodniczącą Agnieszkę Czapelkę - złożyli wójt
Joachim Bargiel i przewodniczący RG Marek Błaszczyk

Przyszowianki rozbawiły
publiczność smerfnymi
skeczami

W imprezie
uczestniczyły Koła
Gospodyń Wiejskich:
Chudów, Gierał towice,
Pr z yszowice, St anica,
Żernica, Wilcza, RaduńBorowiany, Wilcze Gardło, Świbie, Wielowieś,
Rudno.

Po naszymu, czyli po śląsku, śpiewały
i godały gospodynie z Gierałtowic

Pełnym ekspresji i humoru występem
Cecylia Figura i Monika Organiściok
z Chudowa zrobiły prawdziwą furorę

Piękne pieśni zaprezentowały
gospodynie z Żernicy

Panie z Wilczy wspierała Joanna KołoczekWybierek, wójt gminy Pilchowice

Akcja „Szlachetne jaja 2011”

Z pomocą dla rodzin
Foto: Ojciec Jan Kanty Stasiński

Wystarczy wybrać rodzinę, której chcemy pomóc, przygotować
paczkę i dostarczyć ją do sztabu akcji. Niedługo później prezent
trafi do potrzebujących...

Kilkudziesięcioosobowa reprezentacja Grupy Pielgrzymkowej Imperium Miłości gościła
w ubiegłym tygodniu na Ziemi Świętej
Wsparcie najuboższych inicjuje
Grupa Pielgrzymkowa Imperium
Miłości KWK Knurów-Szczygłowice.
- Mowa o akcji pod naz wą
„Szlachetne Jaja 2011” - wyjaśnia Marek Dymkowski z liczącej przeszło ćwierć tysiąca osób

G r upy. - Ka żd y może d o niej
przystąpić - poprzez zgłoszenie
rodziny potrzebującej, przygotowanie paczki albo dołożenie się
do paczek przygotowanych przez
Grupę.
Więcej szczegółów o technicznej stronie przedsięwzięcia będzie

Gospodynie ze Stanicy przypomniały
sentencje o kobietach

można znaleźć na początku kwietnia na stronie internetowej www.
imperiummilosci.pl.
Pytania można też kierować do
Marka Dymkowskiego drogą elektroniczną (e-mail: marekdym@
op.pl).

/bw/

