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Piją do kamer

Za to jednak nie dostaje się Oscarów,
a mandaty. W ubiegłym tygodniu
przekonało się o tym kilka osób, które
zlekceważyły przepisy zabraniające picia
alkoholu w miejscach publicznych
Nocą z soboty na niedzielę (około
godz. 23.30) wspólny patrol Straży
Miejskiej i Policji interweniował na
przystanku PKM przy ul. Lignozy w
Szczygłowicach. Powód dało im kilku panów, którzy zakłócali porządek
publiczny, co wychwycił operator
miejskiego monitoringu. Jeden z
mężczyzn poprzestał na piciu piwa,
drugi został przyłapany na rzucaniu

butelką. Na miejscu wyszło na jaw, że
jedna z tych osób nie ma jeszcze 18
lat. Nastolatek został przewieziony
do komisariatu Policji. Tam poddano
go badaniu na alkometrze (wynik
1,13 mg/l), po czym przewieziono
do miejsca zamieszkania przekazując rodzicom. Przeciwko dwóm
osobom zostaną skierowane wnioski
do sądu.

Więcej szczęścia mieli dwaj
panowie pijący piwo o północy
(noc z piątku na sobotę) w sąsiedztwie sklepów przy ul. Lignozy. Ich
sprzeczne z prawem zachowanie
zostało dostrzeżone okiem kamer
monitoringu. Przybyli na miejsce
strażnicy miejscy i policjanci poprzestali na pouczeniu.
Dla pijących piwo rankiem (przed
godz. 9 w piątek), także przy ul. Lignozy, trzech panów funkcjonariusze
straży nie mieli tak łagodnego podejścia. Wszyscy dostali mandaty. I w
tym przypadku wykroczenie zostało
ujawnione dzięki kamerom.
W sobotę po południu uwagę
mieszkańców zwrócili trzej panowie,
którzy w jednym ze śmietników
przy ul. Koziełka urządzili... libację
alkoholową. Zakłócający porządek
publiczny amatorzy mocnych słów
i trunków zostali ukarani mandatami.

Można sięgnąć po dopłaty

Do 16 maja rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie
płatności bezpośrednich na 2011 rok
do 15 kwietnia (szczegóły poniżej
w ramce).
Tegoroczny nabór wniosków
jest już ósmym z kolei, w którym
rolnicy będą mogli ubiegać się o
płat ności bezpośrednie, będące
głównym instrumentem Wspólnej
Polityki Rolnej realizowanej przez
Unię Europejską. W ramach dopłat
za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają
w sumie około 3,34 mld euro.
Wniosek o przyznanie płatności
rolnicy mogą złożyć od 15 marca
do 16 maja. Podobnie jak w latach
ubiegłych dopuszczalne jest także

Gliwice. Prelekcja dla rodziców

O mądrym dawaniu…
„Jak dać siebie dziecku…, ale nie dać się
zjeść?” - to tytuł prelekcji dla rodziców.
Zapraszają Szkoły ETE
Szkoły ETE zapraszają rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym oraz
uczęszczających do szkół podstawowych na cykl wykładów o wychowaniu. Pierwszy będzie dotyczyć
umiejętnego wręczania dzieciom
prezentów.
Spotkanie odbędzie się w czwartek (17 marca) w Gliwicach w auli
Szkół ETE przy ul. Franciszkańskiej
5. Początek o godz. 18.
Wykład poprowadzi małżeństwo Nela i Zbyszek Kłapowie. To

Oprac. b

Knurów

Spodobało
Sami na lodzie mu się?
Knurów

W ubiegły wtorek, tuż po południu, strażnicy miejscy udali się nad
zbiornik kopalniany przy ul. Niepodległości. Powodem była obecność
dwójki chłopców, którzy znajdowali
się na niebezpiecznym, bo kruchym
o tej porze lodzie. Nieletni zostali
przewiezieni do siedziby Straży
Miejskiej, skąd odebrali ich rodzice.
/bw/



złożenie wniosku w terminie 25 dni
kalendarzowych po tym terminie,
czyli do 10 czerwca. Jednak w takim
wypadku za każdy dzień opóźnienia
należna rolnikowi dopłata będzie
pomniejszana o 1 procent.

/sisp, bw/

Punkty konsultacyjne

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego:
• gminy Gliwice i Knurów: Biuro
PZDR w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, pok. 215 i
222, czynne od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30-15.30;
• gmina Gierałtowice: sala OSP,
Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48,
w poniedziałki w godz. 8-15;
• gmina Pilchowice: sala USC,
Pilchowice, ul. Damrota 6, we
wtorki w godz. 8-15.

Chudów

nauczyciele z wieloletnim stażem,
autorzy książek o nauczaniu dzieci.
Szkolą nauczycieli i wychowawców, pracujących z dziećmi. Swoim
doświadczeniem oraz wiedzą chcą
dzielić się również z rodzicami.
Oprócz przeprowadzenia wykładu,
chętnie odpowiedzą na pytania.
Więcej infor macji na w w w.
szkolyete.pl.

W minioną środę, w samo południe, strażnicy miejscy zostali
wezwani do szpitala. Jak się okazało,
powodem był bezdomny mężczyzna,
który został wcześniej opatrzony
przez lekarza. Po otrzymaniu medycznej pomocy pan uznał, że...
zostanie w szpitalu. Funkcjonariusze
przekonali go do zmiany zamiarów.
/bw/

Zmiany w zdrowiu

Od 1 marca Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził
zmiany w organizacji nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej. Dotyczą one również służby zdrowia na
terenie powiatu gliwickiego

/bw/

Region. Ważne dla rolników

Tej sprawie poświęcone było
spotkanie w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach. Odbyło się w miniony
czwartek. Prowadził je Andrzej Frejno, kierownik Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach.
Mowa była m.in. o wymogach formalnych przy ubieganiu się o fundusze i
zasadach wypełniania wniosków.
Potrzebujący w tym względzie
informacji i wskazówek otrzymają
pomoc w punktach konsultacyjnych
Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego. Punkty będą czynne

Ważne

Foto: Archiwum

Knurów

Knurowski szpital jest
jedną z kilku placówek w
powiecie udzielających
nocnej i świątecznej pomocy
zdrowotnej
Pacjent, który chce skorzystać z
tej formy opieki medycznej (udzielanej wieczorem lub w nocy oraz
w dni ustawowo wolne od pracy),
może zgłosić się do dowolnie wy-

branego podmiotu realizującego
świadczenia. Do tej pory można było
korzystać z opieki lekarskiej tylko w
przychodni wskazanej przez lekarza
rodzinnego.
Podajemy najbliższe punkty,
które w wyniku postępowania konkursowego podpisały umowę z NFZ:
• Szpital w Knurowie, ul. Niepodległości 8, nr tel. 32 331 92 80;
• 106 Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, Gliwice
ul. Zygmunta Starego 20, nr tel. 32
230 49 39;
• Górniczy Zespół Lecznictwa
Specjalistycznego w Gliwicach Fundacji „Unia Bracka”, ul. Błonie 3, nr
tel. 32 331 73 98;
• Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych AA „Remedium” spółka jawna
w Pyskowicach, ul. Paderewskiego
11, nr tel. 32 233 87 62.
SISP, b

Powiat gliwicki

Trzeźwy poniedziałek
8 kierowców po spożyciu alkoholu, w tym jeden
w Knurowie – to bilans poniedziałkowej akcji
gliwickiej policji przeprowadzonej na drogach
Gliwic i powiatu
Policja nci roz poczęli a kcję
„Trzeźwy poniedziałek” wczesnym
rankiem. Starali się skontrolować
jak największą liczbę kierowców.
Do godz. 13 zatrzymano ośmiu
kierowców, u których stwierdzono
alkohol w organizmie. U pięciu z nich
poziom przekraczał 0,5 promila, co
kwalifikuje czyn jako przestępstwo.
Jednego nietrzeźwego kierowcę zatrzymano w Knurowie. 49-latek jadący o godz. 5.50 ul. Zwycięstwa miał

w organizmie 1 promil alkoholu.
– Większość nietrzeźwych kierowców
zatrzymywanych rano to osoby, które
spożywały alkohol poprzedniego
dnia – mówi Arkadiusz Ciozak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. – Apelujemy
o więcej rozwagi, bo często kilka
godzin przerwy między piciem alkoholu a prowadzeniem pojazdu to
zdecydowanie zbyt krótko.
MiNa

Światowe

gospodynie
W sobotę, 19 marca,
w Chudowie odbędzie
się I Europejski Dzień
Kobiet. Na spotkanie
zjadą się panie
zrzeszone w Kołach
Gospodyń Wiejskich

Panie z powiatu gliwickiego
gościć będą w murach miejscowej
Szkoły Podstawowej. Zjadą się na
zaproszenie Małgorzaty Handzlik,
posłanki do Parlamentu Europejskiego.
W  programie spotkania przewidziano m.in. prezentacje przedstawicielek kół gospodyń, występ
artystyczny dzieci z chudowskiej
szkoły i... losowanie nagród. Wszystko przy kawie i smacznym (czy może
być inaczej przy tylu znakomitych
gospodyniach...) poczęstunku.
Początek spotkania: godz. 15.

/sisp, bw/

Dziki śmietnik

Przed tygodniem narzekaliśmy na śmieci, którymi upstrzony jest
zagajnik opodal cmentarza przy ul. Rakoniewskiego. To jednak tyle co
nic, jeśli porównać tamten bałagan ze sporym dzikim wysypiskiem, które
powstaje w pobliżu zbiegu ulic Koziełka i Jęczmiennej. Wygląda fatalnie.
Nie licuje z rosnącym niedaleko osiedlem nowych i ładnych domków
jednorodzinnych. Jak się dowiedzieliśmy, problem znany jest Wydziałowi
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w knurowskim Urzędzie
Miasta, który zlecił uprzątnięcie terenu.

Tekst i foto: Bogusław Wilk
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drzemka na ścieżce

reklama

Nie odludny zakątek, ale chodnik przy ulicy Kosmonautów
– dość nietypowe miejsce wybrał sobie na drzemkę pewien
mężczyzna
Oryginalne było nie tylko miejsce, ale i pora drzemki – okolice
dziewiątej rano, kiedy na Kosmonautów jest niemały ruch, związany
choćby z autobusami zatrzymującymi się na pobliskim przystanku.
Leżącego zauważył przez monitoring pracownik Straży Miejskiej.
Mężczyzna pojawił się w zasięgu
miejskiej kamery nagle, z chwili na
chwilę – i od razu ułożył się do snu,
częściowo na chodniku, a częściowo
na ścieżce rowerowej. Patrol Straży
Miejskiej udał się na miejsce zdarzenia, a w międzyczasie leżącym
zainteresowali się przechodnie.
Obudzony usiadł na ławce przystanku. Jak się okazało, mężczyzna jest
znany straży miejskiej.
– Jest to osoba bezdomna, która
ma prawo do korzystania zarówno z
noclegowni, jak i Dziennego Domu
Pomocy Społecznej, jednak nie korzysta z nich często ze względu na
przejawiane skłonności do spożywania alkoholu – informuje Andrzej
Dobrowolski, zastępca komendanta

Straży Miejskiej w Knurowie.
Strażnicy po rozmowie z bezdomnym stwierdzili, że jego stan nie
wymaga wzywania karetki pogotowia. Z kolei on sam nie wyraził chęci
udania się do DDPS – wolał zostać na
przystanku.

MiNa

podziękowania

Na sen każda pora jest dobra,
ale nie w każdym miejscu
wypada zasypiać

OJCA i DZIADKA

knuróW

Promile ścinają z nóg

dla Wiceminister Krystyny Szumilas, Konwentu Starostów Województwa Śląskiego, Rady i Zarządu Powiatu
Gliwickiego, włodarzy gmin i przedstawicieli rad Powiatu
Gliwickiego, pracowników Starostwa Powiatowego
w Gliwicach, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich, którzy okazali nam wsparcie
w tych trudnych chwilach składają

Nadmiar alkoholu szkodzi głowie i... nogom. Te potrafią odmówić
posłuszeństwa w najmniej oczekiwanych miejscach
Przykładów dostarcza życie. Tylko w ubiegłym tygodniu knurowska
Straż Miejska miała do czynienia z
osobami, które nadużyły alkoholu
i... padły na wznak.
W ubiegły piątek strażnicy zbierali nietrzeźwego pana z chodnika
przy śmietniku przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Parę chwil później trafił

pod opiekę... żony. Do zdarzenia doszło po południu, przed godz. 16.
Nazajutrz wieczorem (około
godz. 21) patrol Straży Miejskiej
natknął się na mężczyznę śpiącego
w rejonie hali sportowej przy ul.
Sztygarskiej. I jego zmorzył alkohol.
Strażnicy przewieźli „zmęczonego”
pana do domu. Tym razem zajęła się

nim mama.
Sama reakcja strażników nie
w ystarczyła w przy pad k u bezdomnego, który w stanie upojenia
alkoholowego leżał za przychodnią rejonową przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Potrzebna była pomoc
pogotowia ratunkowego. Mężczyznę
przewieziono do szpitala.
/bw/

ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
Komenda Miejska Policji w Gliwicach poszukuje zaginionych - Jerzego
Banaczka i Mariana Stabryłę
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Starosta Gliwicki Michał Nieszporek wraz z Rodziną
nekrolog

Pani

ZOFII PRZESDZING
z powodu śmierci

TATY

zaGinieni

Jerzy Banaczek - ur.
2 stycznia 1960 r. w miejscowości Sadek, powiat
szydłowiecki, województwo
mazowieckie.
Rysopis: wzrost 176180 cm, sylwetka szczupła,
wysmukła, włosy ciemne,
cera śniada, twarz owalna,
czoło wysokie, oczy jasne
szare, normalnie osadzone,
nos średni, prostolinijny, kolor nosa naturalny, uszy
duże, wyraźnie odstające, wargi cienkie, widoczne
braki uzębienia, podbródek z widoczną bruzdą,
wystająca krtań.
Cechy szczególne: blizna długości około 4 cm
pod prawym okiem.
Zaginiony ostatni raz był widziany w 2004
r. w Gliwicach. Wyjechał stąd - jak oświad-

Serdeczne podziękowania
za otrzymane kondolencje, słowa współczucia
oraz obecność na pogrzebie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składają
Pracownicy Biblioteki, Centrum Kultury
wraz z Dyrekcją

czył rodzinie - szukać pracy w swoich rodzinn y c h s t r o n a c h ( w m i e j s c o w o ś c i S a d e k) .
Marian Stabryła - ur. 4
maja 1968 r., zamieszkały w
Gliwicach, ul. Dąbrowskiego
21/6.
Wysoki - wzrost 180-185
cm. Zaginiony ostatni kontakt
z rodziną zamieszkałą w Giżycku nawiązał na przełomie
czerwca i lipca 2010 r.
Wszystkie osoby, które
mogą pomóc w odnalezieniu
zaginionych osób proszone są o kontakt z policjantami z Wydziału Kryminalnego KMP w Gliwicach
tel. 032 3369342, 032 3369339 lub z najbliższą
jednostką policji - tel. 997, 112.

Naszej koleżance

IWONIE SZYMOSZEK

i Jej najbliższym
wyrazy żalu i szczerego współczucia
w trudnych chwilach pożegnania

MATKI
składają
Współpracownicy z MZGLiA w Knurowie

Źródło: KMP Gliwice
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Knurów. Bieganie dla zdrowia może nie wyjść... na zdrowie...

Jogging czy pościg?

Co robić,
kiedy podczas
biegowego
treningu
spontanicznie
ruszy za nami
mijany właśnie,
spuszczony ze
smyczy pies?

Czerwionka-Leszczyny

Będzie praca
w Kopalni
Dębieńsko

Na problem zwrócił nam uwagę jeden z knurowskich biegaczy,
który podczas treningów niejednokrotnie spotykał się z sytuacją,
kiedy spuszczone ze smyczy psy
na widok biegnącego człowieka
podążały za nim. Pół biedy, kiedy mamy do czynienia z małym
kundelkiem, ale będąc ściganym
przez duże zwierzę można czuć

To dobra wiadomość dla przyszłych
i obecnych górników – już wkrótce
w Kopalni Dębieńsko zostaną
zatrudnieni pierwsi pracownicy
Po 11 latach od zamknięcia Zakładu Dębieńsko kopalnia ma zostać
wskrzeszona, i to już niebawem. Jak
informuje „Dziennik Zachodni”, zarządzający kopalnią koncern NWR
Karbonia ma zamiar już na przełomie maja i czerwca b.r. zatrudnić
tam pierwszych 200 pracowników
z planowanych 2 tysięcy. Dla knurowskich górników to wiadomość na
otarcie łez po tym, jak w ubiegłym
tygodniu Zarząd Kompanii Węglowej nie zatwierdził wcześniejszych
ustaleń ze związkowcami o zatrudnieniu 1500 osób ponad wcześniej
zakładany plan. W przeszłości wielu
górników z Knurowa znajdowało

się niekomfortowo. Czy pies, który
zaczyna biec za nami, myśli o nas
jako o zwierzynie łownej? Czy
takie zachowanie ze strony zwierzęcia musi oznaczać, że jesteśmy
w niebezpieczeństwie?
- Nie zawsze jest to przejaw
agresji – mówi Szymon Kościarz,
weter y narz. – Czasami bieg za
człowiekiem oznacza po prostu
chęć zabawy. Innym razem w psie
obudzi się instynkt łowiecki i kieruje nim chęć upolowania czegoś.
Jednak w takiej sytuacji nie należy
panikować, bo droga od biegu do
pościgu jest daleka. Najlepiej się
zatrzymać, po czym nie patrząc
psu w oczy ruszyć w swoją stronę.
Ważne, aby unikać tej wymiany
spojrzeń, bo pies potraktowałby ją
jako zachętę do ataku. Ale psy nie
są zwierzętami, które marnowałyby
energię na zbędny atak.
Wol no biegających psów w
K nurowie nie brak, choć wedle
obowiązujących przepisów każdy
pies wyprowadzany na zewnątrz,

Knurów, Gierałtowice

zatrudnienie w Dębieńsku, zapewne podobnie będzie w niedalekiej
przyszłości.
Osoby chętne do pracy w nowej
kopalni Dębieńsko mogą składać
podania w biurze NWR Karbonia
(Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja
45 A). W pierwszej kolejności będą
przyjmowani ci, którzy mieli już
styczność z pracą w kopalni. Zatrudnienie w Kopalni Debieńsko znajdą
także sztygarzy z uprawnieniami i
fachowcy – elektrycy, ślusarze, zaś
w okresie remontu kopalnianych
budynków będą potrzebni także
pracownicy budowlani.
MiNa

Skoki na baki
Na stacjach benzynowych ceny idą
w górę, a niektórzy radzą sobie z tym
problemem jak mogą, nawet wchodząc
w kolizję z prawem

Ostatnio na naszym terenie
doszło do dwóch podobnych
kradzieży, których celem było
paliwo. Bardzo prawdopodobne,
że sprawca obu włamań był ten
sam, choć na razie pozostaje on
nieznany. W piątek, 11 marca
w Gierałtowicach przy ul. Ks.

Roboty ktoś włamał się przez wlew
paliwa do baku koparki i skradł
z niej 70 l tego cennego płynu.
Wartość skradzionego paliwa to
ok. 350 zł. Sprawca włamał się też
do skrzynki narzędziowej, z której
podprowad ził komplet k lucz y.
Skok na koparkę przyniósł złodzie-

bez względu na wielkość czy rasę,
powinien znajdować się na smyczy. Przy psach ras agresywnych
oprócz smyczy obowiązkowy jest
kaganiec. Podczas spacer u, w
miejscach odludnych, gdzie jest
dużo wolnej przestrzeni, można
spuścić psa ze smyczy, jednak
wówczas musi on mieć założony
kaganiec. – Brak zachowania
zwykłych środków ostrożności
może się dla wła ściciela psa
zakończyć mandatem w wysokości 200 zł – przypomina Andrzej Daroń, komendant Straży
Miejskiej w Knurowie. – Warto
przypomnieć, że ani smycz, ani
kaganiec nie zwalniają właściciela psa od odpowiedzialności za
ewentualne krzywdy wyrządzone
przez zwierzę.
Starą, ale ciągle żywą praktyką
jest wypuszczanie psów z mieszkań
samopas. Takie samodzielne spacery psów mogą się skończyć źle
zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
MiNa

jowi łączny zysk około 850 zł. Do
wydarzenia doszło w biały dzień,
około godz. 14.30.
Z kolei dwa dni później, w
niedzielny wieczór, około 22.30,
obiektem przestępczych działań
nieznanego sprawcy stała się ciężarówka stojąca w Knurowie przy
ul. Sztygarskiej. Skradł on z jej
baku 350 litrów oleju napędowego
wartego 1750 zł, a później ukradł
również odtwarzacz radiowy i CBradio o łącznej wartości 250 zł.
Nie wiadomo, czy paliwo było
potrzebne złodziejowi do dalekiej podróży, czy też postanowił
je spieniężyć na rzecz zakupu
in nego, w ysokoprocentowego
„paliwa”.
MiNa

reklama

Autobus
spóźniony...

Knurowa do Rybnika po południu.
I ani razu (wiem co mówię) autobus
nie podjechał na przystanek o czasie.
Za każdym razem miał opóźnienie.
Kurs po godz. 15 spóźnił się prawie
20 minut! Co ma więc zrobić pasażer, który wie, że to nie wyjątek, lecz
norma. Oczywiście skorzysta z innej
możliwości. Firma sama wbija sobie
gwóźdź do trumny, niestety...
Pasażer z przypadku

- Czytam, że PKS Rybnik ledwo
rzęzi. Ponoć jego upadek jest bliski,
a przyczyniać się ma do tego między
innymi konkurencja, która „podkrada” pasażerów podjeżdżając na
przystanek kilka minut wcześniej
niż rozkładowy pekaes. Powiem, że
ja na miejscu tych pasażerów też
wsiadałbym do tego autobusu wcześniej. Dlaczego? Kilka razy miałem
potrzebę jechać autobusem PKS z



Znowu te kupy...
- Wiosna nadchodzi nieuchronnie. Oczywiście pojawiają się różne
zapachy, nie tylko miłe. Niektóre
przyprawiają o mdłości. To odór
nieposprzątanych psich odchodów.
Cóż to za „piękny” i powtarzalny
widok, kiedy właściciele wychodzą
ze swoimi psami przed nasze okna i
na naszym wspólnym chodniku czy

W Walii (UK) nieposprzątanie
po piesku może kosztować jego
właściciela 75 funtów (około 370
zł); w Polsce - nawet do 500 zł...

trawniku zostawiają ciepłą i parującą kupę... Podobno właściciele psów
płacą nie wiedząc za co. Ale chyba za
to, żeby ich psy mogły „rżnąć” gdzie
popadnie. Nie rozumiem - pies to
przyjaciel człowieka, czemu człowiek
nie może być przyjacielem psa i nie
posprzątać po nim? A może edukować psy, skoro z ludźmi gorzej...
Stały Czytelnik

Not. bw
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aktualności
Region. Górny Śląsk nie mają wątpliwości...

Płatne autostrady?
Co to, to nie!

w kilku urzędach miast, m.in. w
Czerwionce-Leszczynach, Orzeszu,
Rybniku, Żorach, Wodzisławiu Śląsku, Jastrzębiu-Zdroju i Raciborzu, a
także w biurach parlamentarzystów
w regionie.
Akcja spotkała się z ogromnym
odzewem społecznym. Przyłączają
się do niej uczelnie i szkoły średnie.
Na Facebooku popiera ją prawie 3
tys. internautów.

Podpisz się w Knurowie

Po Knurowie i miastach Górnośląskiego Związku Metropolitarnego kolejne
samorządy domagają się bezpłatnej autostrady na jej górnośląskim odcinku.
Sojusznikami samorządowców stają się znaczący politycy, a przede wszystkim
mieszkańcy regionu
Apel z knurowskiego magistratu
trafił też do 48 posłów województwa
śląskiego. Ze stanowiskiem władz
Knurowa zapoznały się także GZM i
Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Za darmo do Czech!

- Każdy głos za autostradą wolną od opłat jest ważny i cenny mówi sekretarz Piotr Dudło zachęcając do wpisów pod apelem,
który trafi do ministra
20 gr od auta osobowego, 10 gr od
motocykla - tyle trzeba będzie wydać
za 1 km jazdy autostradą. Kierujący
pojazdami cięższymi, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5
tony i autobusami, wyłożą nawet do
53 gr za 1 km.
Takie kwoty pojawiają się w projekcie rozporządzenia ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka.
Tę bolesną dla kierowców wiadomość ministerstwo chce złagodzić
ustalając kilka odcinków wolnych
od opłat. Założyło, że darmowy (ale
tylko dla pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 t) w naszym regionie
byłby tylko przejazd autostradami w
obrębie aglomeracji katowickiej: na
A-4 odcinek trasy pomiędzy węzłami
Kleszczów i Murckowska, na A-1
kilka kilometrów między węzłami
Sośnica i Bytom.

Pozytyw? Prędzej zapaść...

W ramach tzw. konsultacji społecznych projekt rozporządzenia
został skierowany do dziewięciu
organizacji zrzeszających przewoźników drogowych.
- Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój
regionalny - przekonują ministerialni
urzędnicy. Ich zdaniem opłaty nie
wpłyną na rynek pracy. A jeśli już,
to rozporządzenie „w przypadku
oddawania do użytku nowo budowanych odcinków autostrad może mieć
pozytywny wpływ na rynek pracy
poprzez stworzenie nowych miejsc
pracy związanych z koniecznością
obsługi systemu pobierania opłat”.
Takiego dobrego samopoczucia
urzędników ministerstwa infrastruktury nie podzielają samorządowcy na
Górnym Śląsku.
- Wprowadzenie opłat za przejazd spowoduje, iż przedsiębiorcy

oraz ich kontrahenci będą omijać
nasz region, co w konsekwencji doprowadzi do zapaści gospodarczej
- nie ma wątpliwości prezydent Rybnika Adam Fudali.

Knurów: A4 gratis, A1 płatna?

Rządowy plan nie budzi entuzjazmu kierowców z Knurowa i
Gierałtowic. Uderzyłby ich po kieszeni. Gdyby bowiem wjechali się na
A-1 przy ul. Dworcowej, to musieliby
zapłacić za dojazd do Sośnicy. Aby
tego uniknąć, wielu zapewne nadrabiałoby kilka kilometrów, by włączyć
się w system autostrad (A-4) przez
Bojków i ul. Rybnicką w Gliwicach.
Te, dość absurdalne, konsekwencje rządowego zamysłu nie podobają
się władzom miasta. Zareagował
prezydent Adam Rams. Jeszcze w
styczniu wystąpił w interesie knurowian i skierował apel do ministra Cezarego Grabarczyka. „Reprezentując
mieszkańców 40-tysięcznego miasta
Knurowa zwracam się o zwolnienie
motocykli i samochodów osobowych
do 3,5 t z obowiązku wnoszenia opłat
za przejazd autostradami na odcinku
Węzeł Knurów - Węzeł Gliwice Sośnica na autostradzie A 1” - czytamy
w piśmie do ministra infrastruktury.
Jednocześnie poparł stanowisko
prezydentów miast członkowskich
GZM. „Przyjęcie proponowanych
rozwiązań przyniesie wiele korzyści, m.in. odciążenie z ruchu dróg
lokalnych. Niewątpliwie nastąpi
również zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotowych dróg i
ich remontów” - wyłuszcza argumenty prezydent Rams. I puentuje:
„Najważniejsze jednak to poprawa
bezpieczeństwa ruchu oraz korzystny wpływ na rozwój gminy, z uwagi
na lokalizację Węzła Knurów na
autostradzie A1 oraz Węzła Gliwice
Sośnica na autostradzie A4”.
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Za Knurowem poszły następne
samorządy. O bezpłatną autostradową „Jedynkę” - do granicy z Czechami - upomniały się CzerwionkaLeszczyny, Rybnik, Żory, Wodzisław
Śląski, Jastrzębie-Zdrój.
Z każdym dniem ujawniają się
kolejni przeciwnicy płatnych autostrad w regionie. Przed paroma
dniami do ministra Grabarczyka apel
wystosowali najważniejsi ludzie w
województwie - w tym m.in. wojewoda Zygmunt Łukaszczyk i marszałek
Adam Matusiewicz. Argumentują w
nim, że A1 jest łącznikiem między
aglomeracjami katowicką i rybnicką,
natomiast tę samą rolę A4 pełni dla
Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca. Poparcia udzielił Tomasz Tomczykiewicz. To szef śląskiej Platformy Obywatelskiej, partyjny kolega ministra
Grabarczyka. To bardzo znaczący i

znamienny głos - byłoby co najmniej
dziwne, gdyby te dwie znaczące w
PO postaci wyrażały wykluczające
się w tej sprawie opinie...
W poniedziałek głos zabrał Sejmik Województwa Śląskiego. Radni
przyjęli oświadczenie dotyczące
bezpłatnego korzystania z odcinków
autostrad A1 i A4 na terenie województwa śląskiego. Stanęli na stanowisku, aby rozporządzenie Rady
Ministrów określiło dla naszego
regionu dłuższe odcinki autostrad,
na których nie będą pobierane opłaty
od kierowców. Wnoszą o bezpłatne
odcinki autostrad pomiędzy węzłami
Pyrzowice i Gorzyce (na A1) oraz
Kleszczów i Brzęczkowice (A4).
Wypowiadają się nie tylko różnego szczebla politycy. Rozmachu
nabiera medialna akcja, zainicjowana
przez Dziennik Zachodni, pod hasłem „Chcemy darmowej autostrady
A1 w naszym regionie”. Polega na
zbieraniu podpisów pod petycją
skierowaną do ministra Grabarczyka
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd A1 na odcinku od węzła Sośnica
do Gorzyczek. Apel można podpisać

Droga ta droga

Po wprowadzeniu płatnych autostrad przejazd do Wrocławia może kosztować około 120 zł (w tym prawie 40 zł
za opłaty i 80 zł paliwo). Do Krakowa już płacimy (płatny
odcinek Brzęczkowice - Balice), a będziemy więcej - w
sumie wyskok na Wawel to może być wydatek 60 zł (20
zł opłata + 40 zł paliwo) w jedną stronę. Prawie dycha
to sama (bez paliwa) opłata za dostanie się nad granicę
z Czechami. Jeśli doczekamy otwarcia A-1 (Gorzyczki
- Gdańsk) na całej jej długości, to wypad nad morze
wydrenuje nam kieszenie. Na samą opłatę trzeba będzie
wyłożyć ponad 100 zł (plus paliwo przeszło 200 zł). Pojedynczej osobie zapewnie taniej będzie zainwestować
w przelot z Pyrzowic...

Ciężarówki nas rozjadą

Obok batalii o bezpłatne autostrady dla pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony toczy się druga kampania.
Chodzi o zwolnienie z opłat pojazdów znacznie cięższych.
Okoliczni samorządowcy obawiają się, że uciekając przed
kosztami TIR-y będą omijać płatne odcinki A4 i A1. Wjadą
wówczas w centra śląskich miast.
„Niepokoi nas możliwość wprowadzenia rozwiązań, które

Od wtorku akcję można poprzeć
w Knurowie. W Urzędzie Miasta
przy ul. Ogana (w biurze obsługi
klienta na parterze) została wyłożona
lista. Już po kilku minutach pojawiły
się pierwsze wpisy.
- Jesteśmy zdecydowanie konsekwentni w naszym dążeniu do bezpłatnej autostrady w naszym regionie
- tłumaczy decyzję o wyłożeniu listy
z apelem sekretarz miasta Piotr Dudło. - To kolejny krok po styczniowym
apelu prezydenta Ramsa do ministra
Grabarczyka i górnośląskich parlamentarzystów, poparciu stanowiska
GZM, domaganiu się zwolnienia z
opłat ciężkiego transportu i lobbowaniu - w jak najlepszym tego słowa
znaczeniu - wśród znaczących postaci życia politycznego.
Cieszę się, że po prezydencie
Ramsie głos w tej sprawie zabrali
włodarze Subregionu Zachodniego
Woje wód zt wa Śląsk iego. To na
pewno mocny sygnał w tej ważnej
dla nas kwestii - dodaje sekretarz
Dudło.
Jego uwadze nie uszły pierwsze
wpisy. - Są widomym potwierdzeniem słuszności naszych starań mówi. - Knurowianie są przekonani,
że autostrady w naszym regionie
powinny być bezpłatne. Podobnego
zdania są tysiące mieszkańców Górnego Śląska. Myślę, że tak mocny
głos nie może zostać niezauważony
przez ministerstwo...
Tekst i foto: Bogusław Wilk

spowodują ucieczkę ciężkiego transportu z nowo wybudowanych autostrad na nieprzystosowane do tego drogi lokalne” - piszą do premiera Donalda Tuska samorządowcy z
kilkunastu okolicznych miast i gmin (m.in. z Knurowa, Gliwic,
Zabrza, Toszka, Gierałtowic, Pilchowic, Sośnicowic).
- Niedotrzymanie obietnicy składanej przez kolejne rządy o braku odpłatności za przejazd miejskimi odcinkami
autostrad dla ruchu lokalnego oraz obłożenie ruchu
ciężarowego opłatami zniechęcającymi do korzystania
z jedynych przystosowanych dla niego szlaków, przyniesie naszym miastom oraz sąsiadującym gminom
zniszczenie dróg lokalnych - zauważają samorządowcy.
Nie mają złudzeń: - Nie tylko nie uzyskamy oczekiwanego odciążenia dróg lokalnych oraz poprawy jakości
życia i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, jak
również nie zostaną osiągnięte spodziewane wpływy
do budżetu państwa.
Obawiają się, że „lokalne drogi pozostaną zatłoczone
samochodami, a potencjał miejskich odcinków autostrad
nie zostanie należycie wykorzystany”.
Na koniec apelują do premiera „o przyjęcie rozwiązań
służących dobru mieszkańców wszystkich aglomeracji,
których dotyczy problem”.

Autostradową „Jedynką” powinniśmy jeździć
bezpłatnie do granicy z Czechami - to powszechna
opinia wśród kierowców na Górnym Śląsku



aktualności
Knurów

Przesłuchanie w medibusie
W poniedziałek w Knurowie na pięć godzin zatrzymał się
medibus - specjalistyczny ambulans, w którym możliwe jest
przebadanie słuchu
Medibus zaparkował w pobliżu
marketu Netto. Stało się tak, bowiem
Knurów znalazł się wśród miast objętych Ogólnopolską Akcją Bezpłatnych Badań Słuchu. To inicjatywa
kierowana przede wszystkim do
osób, które skończyły 50 lat.

Z badań w ramach akcji do tej
pory skorzystało przeszło 6 tysięcy
Polaków. Ich udział sfinansowała
wrocławska firma Medicus - Aparatura i Instrumenty Medyczne.
- Chcieliśmy wyjść naprzeciw
osobom, które mają problemy ze słu-

chem. Przede wszystkim uświadomić
im, że ten zmysł jest bardzo ważny
– usłyszeliśmy od protetyka przeprowadzającego badania. Specjalista za
pomocą wysokiej jakości aparatury
kontrolował uczestniczących w badaniu knurowian.
Wyniki trafią m.in. do NFZ, ministerstwa zdrowia, Naczelnej Izby
Lekarskiej i Wojewódzkich Konsultantów ds. Laryngologii.
Zainteresowani badaniem mogą
uzyskać więcej informacji pod numerami telefonicznymi: 32 331 60 17,
71 34 72 100 lub drogą elektroniczną
(e-mail: info@medi-bus.pl).
DC, bw

Słabo słyszymy

W Polsce na problemy ze słuchem
cierpi około 5-6 mln osób. Szacuje
się, że tylko 10 proc. z nich jest
świadomych swojego problemu, a
zaledwie 6 proc. podjęło działania
dla poprawy swojego słuchu. Pod
tym względem w skali Europy Polska plasuje się na szarym końcu
krajów Unii Europejskiej.
Źródło: www.medi-bus.pl

Medibus kryje specjalistyczną aparaturę do badań słuchu

Gliwice. Sukces młodych knurowian

Laureaci na
deskach teatru

We wtorkowy wieczór Gliwickim Teatrze Muzycznym odbył się
koncert galowy, podczas którego wystąpili laureaci XIII Wojewódzkich
Prezentacji Artystycznych. Knurów reprezentowały zespoły działające
pod skrzydłami Centrum Kultury - Marzenie III, którego opiekunem jest
Joanna Kusy, i Happy Band - pod opieką Agnieszki Witomskiej.
Relacja z koncertu w następnym numerze „Przeglądu Lokalnego”.
Polecamy.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski

Strażacy OSP Szczygłowice

Bronią i chronią już 100 lat

Dotychczasowy prezes Jan Przybyła pokieruje
szczygłowicką jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej przez
kolejną kadencję. Szczególną, bowiem rozpoczynającą
drugie stulecie działalności OSP Szczygłowice

Nowy zarząd OSP
Szczygłowice:

prezes - Jan Przybyła, naczelnik - Lucjan Bismor, sekretarz
Paweł Pawlata, skarbnik - Piotr
Pawlata, członkowie zarządu
- Dariusz Kubacki, Karolina
Jonda; komisja rewizyjna: przewodnicząca - Patrycja Buchta,
członkowie - Karlona Jonda,
Tomasz Tkacz.

potrzeba pozyskania nowego samochodu strażackiego.
- W ubiegłym roku zezłomowano
starego żuka. Tym samym nasza straż
dysponuje jedynie 24-letnim Tarpanem, który też już jest zużyty - uzasadniał zamiary prezes Przybyła.
W tym roku szczygłowickiej
OSP stuknie sto lat. Ten temat nie
mógł być więc pominięty. Strażacy
zaplanowali, że najbardziej uroczysta odsłona obchodów przypadnie
na 22 maja (niedziela). Tego dnia
o godz. 11 w miejscowej świątyni
pod wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny Królowej Świata odbędzie się
Foto: Zbigniew Piasecki

Decyzja zapadła w sobotę,12
marca. Tego dnia w siedzibie szczygłowickiej OSP odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze. Podsumowano wówczas poprzednią kadencję i wybrano zarząd na kolejną
[pełny skład w ramce].
Sporą część obrad poświęcono
sprawom bieżącym i planom. Wśród
zamierzeń na czołowym miejscu jest

specjalne nabożeństwo jubileuszowe.
Jego kulminacyjnym momentem
będzie poświęcenie sztandaru. Jego
koszt szacowany jest na 6,5 tys. zł.
Strażacy liczą, że knurowianie pomogą im w realizacji tego planu.
Prezes Przybyła: - Zarząd OSP
Szczygłowice zwraca się z gorącym
apelem do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe na zakup sztandaru.
Tym, którzy nas zechcą wspomóc w
tym dziele z góry serdecznie dziękujemy.
Dla zainteresowanych numer
konta, na które można wpłacać
datki: OSP Szczygłowice, 4484540
0012071003670600001, z dopiskiem
„Sztandar”.
Obradom strażaków przysłuchiwali się goście. Wśród nich byli
przedstawiciele samorządu z przewodniczącym Rady Miasta Janem
Trzęsiokiem i sekretarzem miasta
Piotrem Dudło. Nie zabrakło kolegów
po fachu, czyli strażaków z ościennych jednostek i zawodowców z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Szczygłowiccy strażacy nie ograniczają swojej działalności do uczestnictwa w akcjach ratowniczych.
Udzielają się społecznie, chętnie
wspierają różne inicjatywy środowiskowe. Wystarczy przypomnieć,
że w ubiegłym roku tylko podczas
akcji i prac społecznych wypracowali
przeszło tysiąc godzin.
Marek Węgorzewski



Otwarta Trójka
Miejskie Gimnazjum nr 3 otworzyło swoje podwoje przed
szóstoklasistami nie tylko miejskich, ale i okolicznych szkół
podstawowych. W środę, 9 marca szkołę odwiedziło około
200 przyszłych gimnazjalistów. Nauczyciele i ich podopieczni
zrobili wszystko, by od nowego roku szkolnego w murach
MG 3 nie było pustych klas. Zaprezentowano bogatą ofertę
gimnazjum.
ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Knurów informuje, że przyjmowane są WNIOSKI
MIESZKAŃCÓW o odbiór odpadów zawierających AZBEST pochodzących z demontażu pokryć dachowych i elementów elewacji
obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych lub
znajdujących się w zasobach Gminy Knurów.
Jednocześnie informujemy, że odbieranie azbestu odbywało się
będzie na identycznych zasadach jak w roku ubiegłym.
Potrzebę odbioru azbestu z nieruchomości należy zgłosić w UM
Knurów przed jego zdjęciem z obiektu budowlanego na przygotowanym w tym celu formularzu wniosku.
Szczegółowe informacje co do obowiązujących zasad odbioru
odpadów, oraz formularz wniosku są dostępne w UM Knurów pok.
214 (tel. 32 339 22 14) lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl. w zakładce ”Jak załatwić sprawę
w urzędzie” / „Sprawy Referatu Ochrony Środowiska”.
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Sukces knurowskiej gimnazjalistki

Justyna o papieżu
wie wszystko
Justyna Gruziewicz z Miejskiego Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II w Knurowie zajęła II miejsce w eliminacjach
wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu „Papież
Słowianin”
15-letnia podopieczna katechetki
Grażyny Czernik znakomicie zaprezentowała się podczas finału wojewódzkiego w Częstochowie.
- Poziom był zróżnicowany. Pytania były i łatwe i trudne, ale myślałam,
że będzie o wiele gorzej - powiedziała
Przeglądowi Justyna. - Nie przypuszczałam, że zajmę tak dobre miejsce.
W połowie kwietnia w kuratorium
zostaną uroczyście wręczone nagrody. Justyna wraz ze swoją opiekunką
czekają też na werdykt ogólnopolskiej komisji.
- Do 5 kwietnia ma zostać ogłoszona lista 50 uczestników konkursu
ogólnopolskiego, który odbędzie się
w Łodzi 18 maja, w rocznicę urodzin
Karola Wojtyły - mówi Grażyna
Czernik
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Uczestnicy konkursu sprawdzą swoją wiedzę w praktyce
podczas wizyty w Rumunii

Knurów. Gimnazjaliści uczą się trudnego języka

Polsko-rumuńskie
rozmówki

24 uczniów i 3 nauczycieli z Miejskiego
Gimnazjum nr 1 uczy się języka
rumuńskiego. Czynią to dzięki udziałowi
szkoły w programie Comenius
Justyna Gruziewicz godnie reprezentuje swoją szkołę noszącą
imię Jana Pawła II

Pieniądze z Unii...

Na przepustkę
do samodzielności

Piękniejące klomby i nowe umiejętności to nie wszystkie
pożytki, jakie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną czerpie z udziału
w trzech projektach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Pierwszy z projektów to „Przepustka do samodzielności”. Liderem
jest Fundacja na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa, a Stowarzyszenie
partnerem. Projekt rozpoczął się w
sierpniu 2010 r. i skończy się w styczniu 2012 r. Biorą w nim udział osoby
z niepełnosprawnością intelektualną
oraz ich najbliższe otoczenie.
Program obejmuje podstawy
ogrodnictwa i f lorystyki. Zajęcia
prowadzone są co dwa tygodnie.
Trwają po 6 godzin. Poza tym co
dwa tygodnie uczestnicy ćwiczą
na pływalni lub w siłowni. Projekt
obejmuje też rodziców i opiekunów.
W ramach zajęć mają oni spotkania
z psychologiem, kosmetyczką bądź
wizażystką.
W ramach wycieczek integracyjnych odbyły się wyjazdy do
Tarnowskich Gór, gdzie zwiedzano
Sztolnię Czarnego Pstrąga i zabytkową kopalnię Rud Srebronośnych.
Uczestnicy odwiedzili też Górki
Małe i Wielkie. - Duże wrażenie
zrobiła na nich chlebowa chata.

Mogli zobaczyć całą drogę od ziarna do wypieczenia chleba. Każdy
mógł też posmakować wypieczonych
podpłomyków, sera i masła. Widzieli
pasiekę i zakosztowali miodu - mówi
Urszula Krawczyk, przewodnicząca
stowarzyszenia. Atrakcją było zwiedzanie stadniny, konne przejażdżki
i kulig.
- Projekt daje nam bardzo dużo
satysfakcji. Uczestnicy zarażają
nas entuzjazmem i radością. Są już
widoczne pierwsze efekty szkolenia. Na klombach wokół fundacji
wykiełkowały pierwsze cebulki.
Prace wykonane w ramach zajęć są
eksponowane w sali szkoleniowej.
Knurowianie też zobaczą efekty
pracy uczestników programu, którzy
będą pielęgnować klomby na terenie
miasta - mówi Halina Huczek, prezes
Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa.
Pozostałe dwa projekty obejmują gminę Gierałtowice. To „Poznaję przyjaciół 2A i 2B”. - Mają
na celu integrację społeczną osób
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niepełnosprawnych z terenu gminy
- mówi Ewa Dudzińska, koordynator
projektu. Rozpoczęty w styczniu
program zakończy się w czerwcu.
Uczestniczy w nim siedem osób z
upośledzeniem znacznym i głębokim, niekorzystających z żadnych
form terapii. W ramach zajęć uczą się
samodzielnie przygotowywać sobie
posiłki, myją naczynia, ustawiają
rzeczy na półkach. Są to tzw. zajęcia
ogólnorozwojowe. Co ważne, na każdą osobę niepełnosprawną przypada
jeden terapeuta.
Program 2B skupia rodziny i
opiekunów. Obejmuje terapię zajęciową, spotkania z psychologiem i
wyjazdy do teatru. Prowadzone są
zajęcia relaksacyjne, tai chi i wykłady z prawa dotyczące kwestii interesujących rodziny. - Poruszane są
m.in. kwestie dotyczące ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych
i jego konsekwencji, a także możliwości pracy czy zatrudnienia takiej
osoby - tłumaczy Dudzińska.
Marek Węgorzewski

Gimnazjum od dwóch lat jest
uczestnikiem dwustronnego programu „Moje miejsce w kraju,
regionie i poszukiwania tożsamości
kulturowej”. Jednym z jego punktów jest 20-godzinny kurs języka
kraju partnerskiego.
- Rumuński należy do grupy języków romańskich. Z tego powodu
jest dla nas trudnym wyzwaniem
- mówi Barbara Przerwa, koordynator programu.
Zajęcia obejmują podstawy
językowe. Mowa jest też o Rumunii, pięknym, choć niedocenianym
kraju. Są pokazy multimedialne,

omawianie zwyczajów i codziennego życia. Zajęcia prowadzi lektor
Marcin Raiman z Krakowa.
Po zakończeniu kursu jego
uczestnicy wyjadą oni do Mamai
nad Morzem Czarnym. Będą tam od
26 maja do 6 czerwca. - To rewizyta,
bowiem w ubiegłym roku odwiedzili
nas uczniowie z Rumunii. Pokazaliśmy im wówczas Kraków i Wyżynę
Krakowsko-Częstochowską - dodaje koordynator programu. Koszty
projektu pokrywane są z funduszy
unijnych.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
LAUR KNUROWA
W terminie do 31.03.2011 r. można zgłaszać kandydatów
do nagrody „Laur Knurowa”.
Nagroda „Laur Knurowa” przyznawana jest za wybitne działania
rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ na podniesienie
poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.) w kategoriach:
• osób fizycznych,
• instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek
gospodarczych.
Kandydaci do „Lauru Knurowa” zgłaszani są na podstawie wniosku do Biura Obsługi Rady Miasta przez:
• komisje stałe Rady,
• organizacje,
• związki, zrzeszenia,
• grupę co najmniej 10 mieszkańców z terenu miasta Knurowa.
Druki wniosków oraz regulamin nagrody „Laur Knurowa” dostępne są w Biurze Obsługi Rady Miasta (Urząd Miasta Knurów ul.
Niepodległości 7, I-sze piętro, pokój nr 19), na stronie internetowej
www.knurow.pl w menu Rada Miasta Laur Knurowa oraz na stronie
BIP Urzędu Miasta www.knurow.bip.info.pl w Spisie podmiotów w
zakładce Rada Miasta Wyróżnienia.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok



aktualności
konkurS

Znani i lubiani aktorzy są magnesem
przyciągającym publiczność do teatru

Strofy z serca

- Nasz cel: trafić do serca mamy słowami płynącymi
z głębi serca – słowami naszych dzieci i młodzieży
- mówią zgodnie Włodzimierz Gwiżdż i Marian Gruszka,
pomysłodawcy konkursu „Wiersz dla mamy”

Foto: www.produktowinia.com

konkurS
WyGraj Bilet
D o w yg r a ni a d wa
pojedyncze bilety na
przedstawienie. Wystarczy zadzwonić do
nas w PIĄTEK punktualnie o godz. 12.00
i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie:
w jakim filmie Witold
Pyrkosz zagrał Franka Wichurę? Nasz telefon: 32 332 63 76.

Może się udać. Wierzą w to inicjatorzy wspierani przez grono pedagogiczne knurowskich szkół, dyrektora Centrum Kultury Jerzego Kosowskiego, a także przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św.
Cyryla i Metodego i Stowarzyszenie „Moja Gmina Nasz Powiat”.
Finał przewidziano 28 maja podczas festynu rodzinnego. To może być
nie lada przeżycie dla autorów najpiękniejszych strof. Usłyszą je bowiem
nie tylko mamy, ale wszyscy uczestnicy imprezy.
Wiersze oceni komisja, którą tworzą: przewodniczący Włodzimierz
Gwiżdż oraz Marian Gruszka, Marzena Rudzewicz, Ola Żydek i Joanna
Nowak.
/bw/

knuróW. zaProSzenie na „ekSPeryMent adaM i eWa”

test z Witoldem Pyrkoszem

Witold Pyrkosz w roli biblijnego węża, kuszącego Adama i Ewę?
Dlaczego nie. Aktor znany m.in. z filmów „Vabank” i „Alternatywy
4”, wystąpi z teatrem Tomasza Mędrzaka w przedstawieniu
„Eksperyment Adam i Ewa”. Spektakl zostanie wystawiony
20 marca na deskach knurowskiego Kina Sceny Kultura
„Eksperyment Adam i Ewa” to sztuka warszawskiego
teatru TM, oparta na „Pamiętnikach Adama i Ewy” Marka
Twaina. Ich autor z dużą dawką humoru i właściwego dla
siebie dystansu na nowo opisuje historię znaną z biblijnej

Księgi Rodzaju. Na szczególną uwagę zasługuje doborowa obsada spektaklu, w którym występują Tomasz
Mędrzak, Agnieszka Sitek i Witold Pyrkosz.
- Opowiadając Historię Stworzenia Mark Twain pisze
o sobie i o swojej żonie. Być może dlatego jego Adam i
Ewa to postaci żywe, pełne temperamentu i na wskroś
współczesne, a relacje pomiędzy nimi to kwintesencja
spontaniczności i poczucia humoru – mówią przedstawiciele Teatru.
Przedstawienie „Eksperyment Adam i Ewa” odbędzie
się 20 marca w knurowskim Kino Scena Kultura przy
ul. Niepodległości 26. Początek spektaklu o godzinie 18.
Bilety: 30 zł (normalny) oraz 25 zł (ulgowy), do nabycia w
kasie kina. Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury
w Knurowie.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 332
63 81.
JS, oprac. b

reklama
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LipDub Paderek
Knurowskie LO promuje się w internecie

Foto: Paweł Gradek

To było doświadczenie, jakiego raczej nie zapomną. Świetna zabawa integrująca
całą szkolną społeczność, ale i duże, wymagające przedsięwzięcie. Efekt –
LipDub knurowskiego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół
im. I.J. Paderewskiego będzie mieć swoją premierę 21 marca, w samo południe

Moda na LipDuby,

czyli wideoklipy, w któr ych
wyższe uczelnie i szkoły średnie
promują się na wesoło, przyszła do
nas z Zachodu i szybko zdobywa
popularność. Idea jest prosta – chodzi

o to, by w teledysku, którego podkładem jest znana, żwawa piosenka,
pochwalić się szkołą i jej osiągnięciami, utrwalić jej atmosferę i ludzi,
którzy ją tworzą. Atrakcją LipDubu
jest to, że główna scena filmu składa
się zwykle z jednego ujęcia kamery
sunącej przez korytarze, sale i zakamarki. Wykonawcy zmieniają się jak
w kalejdoskopie – każdy ma swoich
parę sekund. Aby w kilkuminutowym filmie pokazać kilkaset osób i
tak dużą przestrzeń, potrzeba entuzjazmu i żelaznej dyscypliny.
Koordynatorami projektu zostali Janusz Hajduk, nauczyciel wf
oraz Bartosz Kaczmarczyk i Dawid
Szymała, germaniści. Grupa uczestników LipDubu powstawała oddolnie
– rekrutację rozpoczynano od ochotników. Uczniowie sami przychodzili
z ciekawymi pomysłami, wymyślali

reklama

Młodzież opuściła filmowy plan
już około godz. 14. Dla realizatorów
to nie był jednak koniec – trzeba było
nakręcić jeszcze dodatkowe ujęcia
– początek i zakończenie wideoklipu.
Wyszli ze szkoły grubo po siedemnastej. Do LipDubu knurowskiego
ogólniaka powstało w sumie 13 dubli
głównego ujęcia. Pozostaje jeszcze
wybór najlepszego. Brane są pod
uwagę dwa ostatnie.
– Dwunasty dubel jest dokładniejszy, za to w trzynastym jest więcej
życia – mówi Dorota Gumienny,
dyrektor Zespołu Szkół im. I.J.
Paderewskiego. – Wszyscy mieli już
świadomość, że kończymy pracę, że
muszą się sprężyć jeszcze tylko raz...
Realizacja LipDubu to fantastyczna
przygoda. Jestem pod wrażeniem
postawy naszej młodzieży. Zaimponowała mi pełną koncentracją, niesamowitą dyscypliną. Z kolei Rada Pedagogiczna dała się poznać uczniom
z innej, bardzo atrakcyjnej strony.

poszczególne scenki. Rada pedagogiczna również zaangażowała się
w sprawę – i tak wspólnymi siłami
stworzono zarys filmu. Aby jednak
jedno tak długie, kilkuminutowe ujęcie z udziałem tak wielu osób się udało, plan musiał być precyzyjny. I był
– wszystko zostało rozpisane co do
sekundy. Wymagania realizatorów
były wysokie – pełen profesjonalizm,
bez taryfy ulgowej. Przedsięwzięcie
wymagało, aby szkoła była dobrze
nagłośniona, toteż LipDub był świetnym pretekstem do montażu nowego
sprzętu – budynek jest świetnie zradiofonizowany.

Nasz będzie najlepszy!

LipDub knurowskiego LO rozpoczyna się w sekretariacie, zaś wielki
finał odbywa się w sali gimnastycznej. Po drodze sale i korytarze pełne

ta z II „c”, która na parterze kręci
hula-hopem. – Teraz jest moda na
LipDuby, wiele szkół je robi, ale nasz
będzie najlepszy!
Sam efekt końcowy, wideoklip
trwa ledwie kilka minut, ale praca
nad nim to dobre parę godzin realizacji poprzedzone intensywnymi
przygotowaniami. To świetna zabawa, ale i wysiłek. Po kilku dublach
coraz częściej można było usłyszeć
„mam już dość”. Operator jest profesjonalistą, ale to jego pierwszy
LipDub i chyba on też zapamięta
to doświadczenie na resztę życia. Z
dubla na dubel widać po nim rosnące
zmęczenie.
Po każdym dublu odbywa się
szybki przegląd nakręconego ujęcia.
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Trailer już jest

Foto: Paweł Gradek

- You’re the one that I want!
– w zeszły piątek na korytarzach i
w salach knurowskiego ogólniaka
dziesiątki osób po wielekroć nuciły
gremialnie piosenkę z musicalu
„Grease”. I przede wszystkim – poruszały ustami. Od rana trwały zdjęcia
do szkolnego LipDubu, w którym
wzięli udział i uczniowie, i pracownicy szkoły. Nikt nie wiedział, jak
długi będzie dla nich dzień na planie
filmowym. Wiadomo było tylko tyle,
że pierwszy klaps jest planowany o
godz. 10.30 i że kręcą do oporu. Jak
się okazało, potrzeba było 13 dubli.

sportowców, naukowców, artystów,
lingwistów i rozmaitych pasjonatów.
Jest nawet Joker, Przemek, który podczas przerw technicznych zabawia
kolegów karcianymi sztuczkami.
- Najbardziej męczące jest bieganie do sali gimnastycznej – przyznają dziewczyny w białych kitlach z
pracowni biologicznej. – Za każdym
razem po odegraniu naszej scenki
musimy szybko zejść na parter, do
sali, gdzie jest kręcony finał. A potem
znowu na górę – i tak w kółko. Cała
scenka to w sumie jakieś 10 sekund.
Scenka z pracowni biologicznej
przedstawia krew w żyłach mrożący epizod z operacji chirurgicznej.
Operacja jest, rzecz jasna, pozorowana, ale rekwizyty – serce i nerka,
jak najbardziej prawdziwe, choć
wieprzowe.
- Ciekawy pomysł – mówi Mar-

Realizatorzy są bardzo wymagający.
Tu widać za dużo sufitu, a tu z kolei
ta dziewczyna jest za bardzo z lewej,
a może Tomek-Atlas powinien jednak
kręcić tym globusem...
A kiedy już wszystko idzie dobrze, dochodzi do głosu złośliwość
rzeczy martwych, na przykład żarówki, która się przepala. Potrzebna
jest chwila przerwy technicznej – i
od początku.

Fantastyczna integracja około 270
osób. Nie ma tu wiodącej gwiazdy,
zamiast tego każdy ma tu swoje parę
sekund. Każdy podszedł do swojej
roli z pełną odpowiedzialnością.
Efekt piątkowego przedsięwzięcia – LipDub Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego będzie można obejrzeć 21
marca w samo południe, najpierw na
wszystkich szkolnych komputerach,
a potem w internecie. W ten sposób I
LO powita wiosnę. Trailer zapowiadający premierę już można zobaczyć
na prof ilu szkoły na Facebooku
(Paderek Knurów) oraz na stronie
szkoły: www.zsijp.pl .
Mirella Napolska



rozmaitości
Wojciech Pyka ze szkolnej „Dwójki”
został zwycięzcą VII Regionalnego
Konkursu Języka Angielskiego o tytuł
Mistrza Poziomu Podstawowego

reGion

angielski na dobrym poziomie

Najlepsi
uczestnicy
konkursu
otrzymali
upominki
i dyplomy

W czwartek 10 marca do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7
zjechali przedstawiciele podstawówek z Przyszowic, Pyskowic,
Gierałtowic i wszystkich knurowskich podstawówek. Przeważali
szóstoklasiści.
Do rozwiązania mieli test
sprawdzający znajomość słownictwa i gramatyki. Trzeba było też
napisać wypracowanie na temat
wycieczki.
Mistrzem Poziomu Podstawowego został Wojciech Pyka, uczeń
MSP-2. Z wicemistrzostwa cieszył
się Jakub Wiaterek z Gierałtowic.
III miejsce zajęli ex aequo Wiktor
Mryka z Paniówek, Weronika
Filus z Paniówek i Julia Rejdych
Przyszowic.

Najlepsza dwójka w nagrodę
będą uczestniczyć w bezpłatnym
kursie języka angielskiego w Levelu. Pozostali uczestnicy nie zostali z pustymi rękami – otrzymali
pamiątkowe dyplomy, a najlepsza
dziesiątka upominki.
– Test nie był łatwy. Jedna z
jego części dotyczyła znajomości
kultury angielskiej. Najbardziej
spodobało mi się zadanie, w którym trzeba było napisać opowiadanie o ciekawej wycieczce
– zdradził nam zwycięzca. Jak się
okazało, nie poprzestał wyłącznie
na szkolnych lekcjach. Angielski
szlifuje uczestnicząc w zajęciach
dodatkowych.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

knuróW

Będą gwiazdami?

Foto: Mirella Napolska

- Mają talent i spore szanse na sukces
- tak o uczestnikach VIII Miejskiego
Festiwalu Karaoke „Zostań gwiazdą”
mówią jurorzy
Impreza odbyła się w auli gimnazjalnej „Trójki”.
- Udział wzięli reprezentanci
knurowskich szkół podstawowych
- mówi Jacek Żyła z organizującego
festiwal Miejskiego Gimnazjum nr 3.
- Tegoroczna edycja skierowana jest
do solistów i zespołów wokalnych.
Umiejętności śpiewających oceniali wicedyrektor Centrum Kultury
Mariusz Kowalczyk i Danuta Czok dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Rudzińcu.
- Dzieci wiele już potrafią, przyszłość przed nimi - podsumowali po
werdykcie.
W środowe przedpołudnie najlepsi uczestnicy festiwalu pokazali
się w Kinie Scenie Kulturze na koncercie laureatów. Do otrzymanych
do tej pory nagród przyszły kolejne
- gromkie brawa publiczności.

agata Steuer z leszczyn

ur. 7.03.2011 r., 2980 g, 52 cm

jakub Szczepanek z dębieńska
ur. 7.03.2011 r., 3140 g, 51 cm

Maja Bartosik z Gliwic

ur. 8.03.2011 r., 3590 g, 56 cm

/bw/

Laureaci festiwalu
Soliści: kategoria wiekowa I – III: 1. Julia Hemmerling (MSP 7), 2. Bartłomiej Kaszuba (MSP 7), 3. Alicja Rokita (MSP 2); kategoria wiekowa IV – VI:
1. Aleksandra Śmieja (MSP 3), 2. Weronika Suszek (MSP 1), 3. Klaudia
Szczepanik (MSP 7).
Zespoły wokalne: kategoria wiekowa I – III: 1. duet wokalny Sonia Biedrowska i Julia Matuszczyk (MSP 4), 2. zespół wokalny z MSP 3(Familijny
blues); kategoria wiekowa IV – VI: 1. zespół wokalny „Siódemka” (MSP 7),
2. ex aequo: zespół wokalny Nas Czworo (MSP 7) i zespół wokalny Tęcza
(MSP 4), 3. duet wokalny z MSP 9(„My Cyganie”).

emilia kałuzińska z czerwionki
ur. 8.03.2011 r., 3400 g, 55 cm

julia Walentyńska z Bojkowa

Mikail yilmaz z leszczyn

ur. 8.03.2011 r., 3940 g, 55 cm

ur. 8.03.2011 r., 3560 g, 54 cm

Szymon Birlicki z czerwionki

Patrycja Pawliczek z knurowa

Foto: Marek Węgorzewski

Milena Banasik z knurowa

ur. 9.03.2011 r., 2710 g, 50 cm

bowych Mistr zo i zmier zyli się w X Klu
Honorowi dawcy krw
agań nad szazm
Po kilku godzinach
stwach w Szachach.
, prezes Klubu
ch
dry
Fry
stał Stanisław
chownicą zw ycięzcą zo
nisław Gdowski
lejne miejsca zajęli Sta
HDK im. dra Ogana. Ko
i Leszek Kobrzyński.

Sara Pawliczek z leszczyn

ur. 9.03.2011 r., 3060 g, 53 cm
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ur. 9.03.2011 r., 3900 g, 57 cm

Maja Piaskowska z leszczyn

ur. 13.03.2011 r., 3175 g, 55 cm

ur. 9.03.2011 r., 3250 g, 53 cm

kacper herman z czerwionki

ur. 14.03.2011 r., 2800 g, 50 cm
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rozmaitości
informacja

17.03.2011 r.
czwartek
„Bajki dla potłuczonych”
- godz. 20.00

„Para na życie”
- godz. 19.00
„Czarny czwartek”
- godz. 20.45

18.03.2011 r.
piątek

20.03.2011 r.
niedziela
„Eksperyment Adama i Ewy”
Obsada: Agnieszka Sitek,
Tomasz Mędrzak,
Witold Pyrkosz
Teatr TM; Reżyseria Tomasz
Mędrzak
- godz.18.00
Bilety. 30 zł, 25 zł. ULGOWY

„Alicja w krainie czarów”
- godz. 15.30
„Czarny czwartek”
- godz. 17.30
„Jak zostać królem”
- godz. 19.15
„Para na życie”
- godz. 21.15

21.03.2011 r.
poniedziałek
„Jan Paweł II Szukałem Was”
- godz. 10.30, 12.30
„Czarny czwartek”
- godz. 16.00, 18.00
„Para na życie”
- godz. 20.00

19.03.2011 r.
sobota
„Alicja w krainie czarów”
- godz. 15.00
„Jak zostać królem”
- godz. 17.00

22-23.03.2011 r.
wtorek-ŚRODA
„Czarny czwartek”
- godz. 16.00, 20.00
„Para na życie”
- godz. 18.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 11/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Konkurs fotograficzny

Wiosna w naszej
gminie Pilchowice

Atrakcyjne nagrody rzeczowe i publiczna prezentacja
zdjęć są zachętą do udziału w konkursie fotograficznym
„W poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny”
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury

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 rozr ywki z nr 9/2011
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brzmiało: „Koźlarz”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Leokadia Oślizło.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

Organizatorzy zapraszają
do udziału zarówno fotografów-amatorów, jak i profesjonalistów. Mogą to być jednak
wyłącznie osoby zameldowane na terenie gminy.
Temat konkursu zawarty jest w jego tytule. Jeden
uczestnik (wyłącznie autor
zdjęć) może zgłosić nie więcej
niż dwie fotografie. Powinien
to uczynić w okresie pomiędzy
21 i 31 marca 2011 r. Zdjęcia
dostarczone później nie będą
brane pod uwagę.
Co ważne, zgłaszać można
wyłącznie zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani
wyróżnione w innych konkursach. Nie mogły być też wykorzystywane i rozpowszechniane
przez inne podmioty.
Zdjęciom należy nadać
formę plików cyfrowych i
zgrać na płytę CD w formacie
JPG (min. 5184 x 3456 pikseli). Każda fotka powinna mieć
tytuł i nazwę kategorii, do
której jest zgłaszana.
Przewidziano trzy kategorie: szkoły podstawowe,
gimnazja i dorośli.
Podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika płytę
CD ze zdjęciami i formularzem zgłoszeniowym w wersji
papierowej (do pobrania ze
strony www.gok.pilchowice.
pl) należy dostarczyć pod
adresem: Gminny Ośrodek
Kultury w Pilchowicach, 44144 Nieborowice, ul. Główna
50). Druga możliwość to droga

elekt roniczna: kaszek m@
gmail.com. Przesyłkę należy
opatrzyć dopiskiem „Konkurs
fotograficzny - „Wiosna w naszej gminie Pilchowice”.
Lau reatów kon k u r su
wybierze komisja powołana przez GOK. Wyłonienie
zwycięzców odbędzie się 5
kwietnia o godz. 17 w siedzibie GOK-u. Nagrody zostaną
wręczone 8 kwietnia o godz.

17, także w siedzibie ośrodka,
podczas uroczystego otwarcia
wystawy pokonkursowej.
Regulamin konkursu jest
dostępny na stronie internetowej pilchowickiego GOKu (www.gok.pilchowice.pl).
Szczegółowe informacje można też uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej
(kaszekm@gmail.com).

/bw/

informacja własna wydawcy

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

Transpor t, pr zeprowadzki tanio. Tel.
607 566 006

4-11/11

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

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

3-22/11

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

10-17/11

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

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

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

4-16/11

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

8-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

2-pokojowe, 49 m 2, po remoncie. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

11/11

3 -pokojowe, po remoncie, niski blok sprzedam. M3. Tel. 603 773 313

11/11

4-pokojowe, II piętro, balkon. M3. Tel.
603 773 313

11/11

11/11

Docieplenia budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

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

Docieplenia budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

Centrum. 4-pokoje, 69,90 m2 po remoncie,
cena: 215 tys. AS. Tel. 512 393 052

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

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

7-13/11

1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

1-25/11

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

33-odw.

Instalacje elektryczne. Tel. 502 644 776

11/11

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

Pity 2010, szybko, profesjonalnie, tanio,
tylko 10 zł. Tel. 798 735 824

10-11/11

11/11

11/11

11/11

Do wynajęcia M-3, Knurów, os. Wojska
Polskiego, dogodny dojazd do Gliwic. Tel.
691 396 067 po 15.00
Działka budowlana, 1433 m2, Michalskiego.
LOKUS, tel. 793 679 367

11/11

Działki w Pilchowicach i Stanicy. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

11/11

11/11

Mieszkanie czteropokojowe, 64,5 m 2 ,
parter, bloku czteropiętrowym w Knurowie, ul. Szpitalna. Łazienka z kabiną, WC
osobno. Ekspozycja okien na trzy strony
świata. Świetna lokalizacja - bardzo ładne
osiedle z nowym placem zabaw, bliskie
otoczenie, przedszkola, szkoły, banku. Tel.
692 835 437
10-11/11

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

11/11

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

9-11/11

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 693 547 871

7-11/11

Sprzedam M-3 w Szczygłowicach, 89 tys.
Tel. 502 644 776

7-14/11

P r z y j m ę d o p r a c b r u k a r s k i c h . Te l .
783 775 488, 609 775 488

10-11/11

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

8-13/11

Salon „Inspiration” pr zyjmie kreaty wnych fryzjerów, fryzjerki ze stażem. Tel.
793 191 810
8-11/11

RÓŻNE
		
		
Niedrogo odstąpię 3 okna PCV – używane.
Tel. 604 906 439
11-12/11

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

10-11/11

Zatrudnimy piekarza z doświadczeniem,
Knurów. Tel. 32 239 50 39, 32 238 94 75
10-11/11

11/11

Sprzedam mieszkanie 44 m2 w Ornontowicach. Tel. 663 363 144

11/11

Sprzedam mieszkanie w Kraśniku, woj.
lubelskie. Tel. 509 632 926

11/11

Sprzedam nowy, wykończony dom, ul.
Przedwiośnia. Tel. 600 073 556
11-12/11

Szczygłowice – 2-pokojowe, 92.000. M3.
Tel. 603 773 313

11/11

Szczygłowice. 2-pokojowe. Cena: 125 tys.
AS. Tel. 501 533 977

11/11

ul. Koziełka. 2 pokoje. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

11/11

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

WP II. 3-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

2

11/11

11/11

www.as.silesia.pl

11/11

Wynajmę mieszkanie przy ul. Koziełka, 2pokojowe. Tel. 793 003 767, 792 001 764

11-12/11

3-odw.

10-11/11

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

51/52/10-13/11

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

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

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

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

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

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

11-12/11

11/11

3-28/11

Praca w barze. Tel. 510 119 325

Sprzedam kawalerkę 36 m2, ul. Sienkiewicza (bez pośredników). Tel. 603 076 369

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

11-14/11

DAM PRACĘ

11-12/11

11/11

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

1-13/11

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

Sprzedam działkę 1533 m2 z mediami, ul.
Wilsona. Tel. 600 073 556

ul. Łokietka. 54 m , 158 tys. AS. Tel.
501 533 977

Remonty od A do Z, kafelkowanie, gładź,
adaptacja pomieszczeń, malowanie, panele podłogowe. Tel. 660 481 277

9-11/11

11/11

ok. Urzędu Miasta. 2 pokoje. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052

Kupię garaż w Knurowie. Tel. 511 313 000

9-12/11

Sprzedam 4 nowe opony letnie BRIDGESTONE 195/60/14. Tel. 509 632 926

3-13/11

Szukam pracy: prawo jazdy kat. B i C. Tel.
512 985 913

11/11

10-13/11

11/11

1-odw.

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

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

11/11

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

11/11

11/11

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

9-18/11

2

11/11

Knurów, kamienica pow. 812 m2. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

10-odw.

11/11

11/11

10-11/11

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

10-odw.

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

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

7-13/11

MOTORYZACJA

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

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

11/11

01-odw.

11/11

SZUKAM PRACY

33-odw.

2-pokojowe, 49 m2, nowe okna, sprzedam
– M3. Tel. 603 773 313

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

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

11-16/11

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

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

11-12/11

11/11

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

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

41-odw.

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

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

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

11/11

11/11

11/11

EDUKACJA
K o r e p e t y c j e z h i s z p a ń s k i e g o . Te l .
535 205 744

11/11
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sport
Foto: Piotr Skorupa

miejsKa liGa
piłKi nożnej
halowej

upos zdetronizował Vibovit
Przedostatnia kolejka rozgrywek przyniosła długo oczekiwaną
konfrontację dwóch bezsprzecznie najlepszych zespołów ligi:
UPOS-u i Vibovitu. Licznie zgromadzeni widzowie mieli okazję
oglądać spotkanie na bardzo
wysokim poziomie, pełne szybkich akcji, strzałów i efektownych
parad bramkarskich. Przez ponad
pół godziny tego meczu utrzymywał się rezultat bezbramkowy, a
w głównych rolach występowali
golkiperzy Paweł Ignasiak i Bartłomiej Poręba. Ostatecznie bohaterem tego meczu został piłkarz
UPOS-u Wojciech Rozumek,
który w końcówce dwukrotnie
pokonał bramkarza rywali zapewniając swojej drużynie mistrzowski tytuł.
UPOS Soccer Sport Pub nie
tylko zdobył po raz trzeci mistrzostwo, ale też przerwał piękną serię 50 spotkań bez porażki
7-krotnego mistrza Knurowa.
Niespodziewanym zwycięstwem Teamu Arttelekom zakończyła się jego potyczka z
Intermarche. Młodzi piłkarze
Dariusza Flisa w drugiej połowie
zdominowali spotkanie strzelając
faworytom w całym meczu aż 8

goli. Największa rewelacja sezonu
nie może teraz odżałować straconych na początku rozgrywek
punktów w meczu z PTK Holding, których zabrakło do miejsca
na podium.
Derbowe spotkanie zespołów reprezentujących w lidze
Czerwionkę-Leszczyny miało
bardzo wyrównany przebieg i
wszystko wskazywało na to, że
zakończy się remisem. O wygranej Apineksu przesądziły jednak
gole Przemysława Zagórskiego
na 11 sekund przed końcem meczu oraz Adama Bugli równo z
końcową syreną.
Niecodzienne wydarzenie
miało miejsce w grupie spadkowej. Spotkanie zdegradowanych
drużyn PTK i Nacynianki zakończyło się wynikiem 7:0 dla PTK,
które nie straciło gola w meczu
ligowym po raz pierwszy od 6 lat.
Do zachowania czystego konta
zmobilizował ligowych seniorów
fakt, iż w tabeli wszechczasów po
stronie straconych goli widnieje w
ich rubryce liczba 999. Czy uda
im się uchronić od gola nr 1000
zadecyduje w ostatniej kolejce ich
mecz z Osiedlem Szczygłowice.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 24. KOLEJKI:
Black&Decker – Osiedle Szczygłowice 3:4 (1:2)
1:0 Ł. Żurawski 10’, 1:1 K. Stępień 12’, 1:2 D. Plewa 18’, 2:2
Ł. Żurawski 23’, 2:3 K. Stępień 28’, 2:4 P. Gałach 35’, 3:4 W.
Kalkowski 37’.
PTK Holding - Nacynianka 7:0 (4:0)
1:0 M. Wasita 2’, 2:0 R. Nowosielski 4’, 3:0 R. Nowosielski 5’,
4:0 P. Smagło 19’, 5:0 R. Nowosielski 25’, 6:0 M. Kwinta 37’, 7:0
J. Urbański 39’.
Mistral – Concordia Oldboje 4:6 (2:3)
0:1 D. Walus 3’, 0:2 A. Niewiedział 5’, 1:2 D. Kuć 6’, 1:3 A.
Niewiedział 15’, 2:3 Ł. Dembowski 18’, 3:3 D. Lewandowski 21’,
3:4 D. Walus 27’, 4:4 P. Molata 34’, 4:5 D. Wiercioch 35’, 4:6 M.
Pastor 38’.
żółta kartka: K. Smętek (Concordia).
LineTrans – IPA Knurów 3:6 (2:2)
0:1 D. Sterczek 5’, 1:1 M. Kurcbart 12’, 2:1 T. Żurek 14’, 2:2 M.
Klaczka 17’, 2:3 B. Szostak 31’, 2:4 B. Szostak 32’, 2:5 M. Klaczka 35’, 2:6 T. Hajduczek 39’, 3:6 T. Żurek 40’.
Intermarche – Team Arttelekom 3:8 (2:2)
0:1 A. Niewiedział 5’, 1:1 D. Tkocz 11’, 2:1 M. Szatka 16’, 2:2 A.
Niewiedział 19’, 2:3 M. Mularczyk 23’, 2:4 D. Kraska 27’, 3:4 D.
Skorupski 28’, 3:5 D. Kraska 29’, 3:6 A. Niewiedział 32’, 3:7 A.
Niewiedział 38’, 3:8 D. Kraska 40’.
Vibovit – UPOS Soccer Sport Pub 0:2 (0:0)
0:1 W. Rozumek 32’, 0:2 W. Rozumek 39’.
żółta kartka: D. Tałajkowski (UPOS).
FC Apinex Czerwionka – Tomsat 6:4 (2:2)
0:1 S. Dolaciński 5’, 1:1 M. Reguła 7’, 1:2 M. Stopa 14’, 2:2 M.
Reguła 17’, 2:3 M. Stopa 21’, 3:3 L. Bartyzel 25’, 3:4 S. Dolaciński
26’, 4:4 T. Michalski 27’, 5:4 P. Zagórski 40’, 6:4 A. Bugla 40’.
żółta kartka: S. Dolaciński (Tomsat).

TABELE PO 24 KOLEJCE:
GRUPA MISTRZOWSKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

21
21
21
22
21
22
21
21

60 166-45
56 158-37
43 129-65
40 94-97
40 96-87
38 97-68
23 75-98
22 75-129

20
18
14
13
13
12
6
7

0
2
1
1
1
2
5
1

1
1
6
8
7
8
10
13

10
9
9
8
4
4
3
3

3
4
3
3
2
1
2
1

8
8
9
10
15
16
16
17

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

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

21
21
21
21
21
21
21
21

33
31
30
27
14
13
11
10

92-108
99-89
90-105
78-102
77-105
63-109
61-140
59-124

PROGRAM 25 KOLEJKI (21 MARCA):
PTK Holding – Osiedle Szczygłowice (godz. 18.00), IPA Knurów
– Concordia Oldboje (18.45), Black&Decker - Mistral (19.30), Nacynianka - LineTrans (20.15), Intermarche A - FMS Gierałtowice
(21.00), Vibovit – FC Apinex Czerwionka (21.45), Intermarche
– UPOS Soccer Sport Pub (22.30).
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Kończy się okres
przygotowawczy
ganych w pierwszych grach
kontrolnych, teraz nie wygrała
już trzech meczów z rzędu.
Mecz z Carbo nasz zespół rozpoczął w składzie:
Mossakowski, Gałach, Mikulski, Sterczek, Bagiński,
Przesdzing, Kempa, Salwa,
Spórna, Sendlewski, Kupis.
Po przerwie zagrali również:
Tkocz, Boroń, Ciupka i Niewiedział.
PiSk

tenis stołowy

orzeł z szansami
na awans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

informacja

Drugoligowe rozgrywki
dobiegły końca, czas więc
na podsumowanie, którego
dokonamy na naszych łamach
w jednym z najbliższych wydań.
PiSk

WYNIKI 14 KOLEJKI:

Ks concordia

Tenisiści stołowi Orła Stanica, jako jedyni z naszego
regionu mają okazję zakończyć ligowy sezon awansem
do wyższej klasy rozgrywkowej. Obecnie Orzeł należy do
czołówki katowickiej klasy
terenowej, a w ramach 16. kolejki odniósł zwycięstwo 7:3
z MOKiS Pyskowice. Punkty
dla Orła w tym meczu zdobyli:

wygrana
na pożegnanie
Zespół UPOS Exorigo
Knurów na pożegnanie z 2.
ligą pokonał Rodakowskiego
Tychy 8:5 (przypomnijmy, że
knurowianie tydzień wcześniej zapewnili sobie awans
do 1. ligi).

Czy 19-letni Kamil
Mossakowski będzie
wiosną bramkarzem
numer 1 w zespole
Concordii?

Piłkarzom Concordii Knurów pozostał do rozegrania już
tylko jeden mecz kontrolny. W
sobotę podopieczni Wojciecha
Kempy zmierzą się z rezerwami Górnika Zabrze, a tydzień
później zainaugurują rundę
wiosenną.
W minioną sobotę knurowianie zmierzyli się z gliwickim Carbo. I przegrali
1:2 (gol Marcina Salwy), a
to oznacza, że Concordia po
imponujących wynikach osią-

futsal - ii liGa

Wojciech Zapart - 2,5 oraz
Michał Żyła, Dominik Szmaj
i Bartek Dola po 1,5.
Oprócz Orła Stanica w
klasie terenowej rywalizują
również Victoria Pilchowice
(ostatnio 1:9 ze Spartakusem
Gliwice), Naprzód II Żernica
(5:5 z Halembianką Ruda Śląska) i Wilki II Wilcza (pauza).
PiSk

14
14
15
15
14
14
15
15
15
14
15

25
25
25
24
22
13
11
6
4
3
2

104-36
96-44
105-45
101-49
89-51
70-70
63-87
53-97
52-98
34-106
33-117

UPOS Exorigo Knurów – Rodakowski Tychy 8:5
Bramki dla zwycięzców: W. Rozumek i Spórna po 2, Kempa,
Wieliczko, Jezierski i Zagórski po 1.
Upos Exorigo:
Bartłomiej Poręba, Dawid Wieliczko, Wojciech Rozumek, Marcin Rozumek, Wojciech Kempa, Szymon Jezierski, Przemysław Zagórski, Łukasz Spórna.
Orlik Brzeg - Fretpol Akademia Pyskowice 7:7, Energetyk
Jaworzno - Futsal Siechnice 8:1, Dąbrovia Jaworzno - Pizzeria
Luciano Strzelec Gorzyczki 8:11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UPOS Exorigo Knurów
Orlik Brzeg
Energetyk Jaworzno
Futsal Siechnice
Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
Fretpol Akademia Pyskowice
Rodakowski Tychy
Dąbrovia Jaworzno

14
14
14
14
14
14
14
14

35
27
27
25
18
14
12
3

93:60
91:58
73:51
72:63
85:89
57:75
57:79
43:96

narciarstwo

zimowe ostatki

W kalendarzu wciąż zima,
za oknem słupek rtęci sięga
coraz wyżej, natomiast w Murzasichle odbyły się zawody w
narciarstwie alpejskim o puchar
wójta gminy Pilchowice. W
rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych, a najlepsi w
poszczególnych grupach wiekowych byli następujący miłośnicy białego szaleństwa:
- uczniowie szkół podstawowych – dziewczęta – 1.
Karolina Rusin (Żer nica),
2. Agata Kolka (Żernica), 3.
Urszula Krywalska (Żernica),

- chłopcy – 1. Piotr Dabiński
(Żernica), 2. Wojciech Kokot
(Żernica), 3. Karol Reginek
(Pilchowice),
- uczniowie gimnazjum
– dziewczęta – 1. Justyna
Reginek (Pilchowice), 2. Paulina Wolny (Żernica, 3. Dorota Krywalska (Żernica),
– chłopcy – 1. Filip Wajszczyk
(Żernica), 2. Adrian Szymura
(Pilchowice, 3. Michał Rusin
(Żernica).
W zawodach wzięło udział
23 uczniów szkół podstawowych i 27 gimnazjalistów.
PiSk

Grand priX Knurowa
w sKacie sportowym
WYNIKI Z 8 MARCA:
1. Janusz Myszka
2. Grzegorz Grzemba
3. Dariusz Skowron
4. Joachim Makselon
5. Bernard Wróbel
6. Leszek Sudnik
7. Kazimierz Fąfara
8. Zdzisław Mral
9. Jerzy Pluta
10. Wojciech Napierała
11. Jerzy Makselon

- 2.345 pkt
- 2.288 pkt
- 2.026 pkt
- 1.991 pkt
- 1.911 pkt
- 1.865 pkt
- 1.841 pkt
- 1.752 pkt
- 1.712 pkt
- 1.708 pkt
- 1.606 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Janusz Myszka
- 11.957 pkt
2. Kazimierz Fąfara
- 11.517 pkt
3. Jerzy Pluta
- 11.392 pkt
4. Ryszard Nosiadek
- 11.310 pkt
5. Piotr Arent
- 10.878 pkt
6. Dariusz Skowron
- 10.775 pkt
7. Wojciech Napierała
- 10.547 pkt
8. Ginter Fabian
- 10.476 pkt
9. Czesław Antończyk
- 10.330 pkt
10. Jan Pikus
- 10.329 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 22 marca o godzinie 16.30
w klubie „Gama”.
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sport
Narciarstwo biegowe

Knurów to kopalnia talentów. Po raz kolejny
mogliśmy się o tym przekonać w zeszły weekend.
Na mistrzostwach Polski w pływaniu zadebiutowały
15-letnia Martyna Nowak i 14-letnia Aleksandra Bańbor

Mariusz Łada wraz z córką Magdaleną
sował się na 332 miejscu.
biegiem wraz z kuzynem ojca
Do d ajmy, ż e n a Pa n a i jego narzeczoną, pokonała
Mariusza na mecie czekała dystans prawie 10 km.
córka Magdalena, która poza
PiSk

W pucharze
jak w lidze
Ostatnim akordem tegorocznych rozgrywek Ligi Młodzieżowej był turniej o Puchar
Prezydenta Miasta Knurowa. Swoją supremację wśród
gimnazjalistów potwierdziła
prowadzona przez Stanisława
Stępnia drużyna Gold Teamu,
która wygrała wszystkie spotkania, zgarniając także statuetki dla najlepszego strzelca ligi,
którym został Michał Szczurek
oraz dla najlepszego bramkarza - Pawła Cieślę.
Gold Team dokonał nie lada
wyczynu kończąc rozgrywki
drugi rok z rzędu bez poraż-

ki. – Chciałbym podziękować
chłopcom za cztery miesiące zaangażowania i zdobycie kolej-

nego tytułu. Życzę im wszystkim
sukcesów w rywalizacji wśród
dorosłych piłkarzy – powiedział
opiekun młodej drużyny ze
Szczygłowic.
Co ciekawe, kolejność turniejowych zmagań była identyczna, jak w zakończonej przed
tygodniem lidze. Najbardziej
wyrównanym pojedynkiem
był mecz walczących o drugą

Gold Team
lokatę Olympiakosu Gierałtowice z Concordią 95. Po wielu
niewykorzystanych okazjach
przez tych drugich triumfował
Olympiakos zdobywając gola w
ostatniej minucie meczu.
WJ

Sprostowanie
Olympiakos
WYNIKI:
Concordia 95 - UPOS Exorigo 2:0, Gold Team – Olympiakos
Gierałtowice 1:0, UPOS Exorigo – Concordia 96 0:5, Concordia
95 – Gold Team 2:5, Olympiakos Gierałtowice – Concordia
96 3:1, UPOS Exorigo – Gold Team 0:4, Concordia 95 – Concordia 96 3:0, Olympiakos Gierałtowice – UPOS Exorigo 4:1,
Gold Team – Concordia 96 3:1, Concordia 95 - Olympiakos
Gierałtowice 0:1.
1.
2.
3.
4.
5.

Gold Team
Olympiakos Gierałtowice
Concordia 95
Concordia 96
UPOS Exorigo

12 13-3
9
7-3
6 7-6
3 7-9
0 1-15

Kolejna edycja Ligi Młodzieżowej ruszy w październiku, a już
teraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zaprasza
do udziału w tych rozgrywkach wszystkich chłopców z roczników
1996–1998.
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MOSiR Knurów przep r a s z a z a i n t e r e s ow a n e
zawodniczki za podanie
błędnej informacji dotyczącej wyników zawodów
pływackich o Mistrzostwo
Knurowa Szkół Podstawowych w kategorii dziewcząt kl. V w stylu dowolny m, k tóre u ka zał y się
w poprzednim wydaniu.
Właściwa kolejność przedstawia się następująco:
Brachaczek Emilia MSP 2 - 0,33,67, Bieniek
Paulina - MSP 1 - 0,34,40,
Suszek Weronika - MSP
1 - 0,38,90, Przybyszewska Marzena - MSP 2 0,40,95

Udany debiut
To znaczący sukces zaczynających swoją przygodę
w zawodowym sporcie zawodniczek.
- Trenujemy na poważnie
dopiero od dwóch lat, więc
jesteśmy zadowolone z osiągniętych rezultatów – wyjaśniają dziewczyny.
Mar t y na star towała w
kategorii osób urodzonych
w 1996 roku, w zawodach
odby wających się w Cie chanowie. Na 25 metrowym
basenie młoda knurowianka
startowała w kilku konkurencjach. Sprawdziła swoje
umiejętności m.in. w stylu
dowolnym i motylkowym na
50 m, ale najlepiej zaprezentowała się w klasyku na 50 m,
gdzie osiągnęła 13 rezultat,
a w tej samej konkurencji na
100 m uplasowała się na 10
miejscu. Brała także udział
na 200 m stylem klasyczny m. Na zawodach miała
dużą konkurencję, była jedną z 170 uczestniczek więc
miejsca, które zajęła należy
uznać za spore osiągnięcie.
Druga z utalentowanych
knurowianek, Ola zanim wystartowała na mistrzostwach
Polski, zajęła 2 miejsce w
mistrzostwach śląska na 50,
100 i 200 metrów kraulem w
swojej kategorii wiekowej.
Natomiast już na ogólnopolskich zawodach, na które
pojechała do Gorzowa Wielkopolskiego startowała na
100 m stylem grzbietowym, a
także na 200, 100 (27 wynik)
i 50 (25 wynik) m stylem
d owol ny m . W z awo d a ch
wz ię ło ud z iał pona d 10 0
zawodniczek.
- Jestem bardzo zadowolony z tego jak zaprezentowały się Martyna i Ola – mówi
z dumą trener zawodniczek
Sławomir Prędki. - I tak ,
w porównaniu do inn ych
zawodniczek startujących
na mistrzostwach, które trenują dużo częściej niż my,
osiągnięte czasy w poszczególnych konkurencjach to
duży sukces.
War to zaznaczyć również, że knurowianki idealnie wstrzeliły się z formą na
zawody, ponieważ pobiły na
nich swoje dotychczasowe
rekordy życiowe.
Sekcja pływacka istnieje
od dwóch lat i wydawałoby
się, że bardzo trudno w tak
krótkim czasie osiągnąć tak
dobre wyniki, jednak Martyna i Ola pokazały, że nie ma
rzeczy niemożliwych. Bardzo szybko zaczęły walczyć
o medale w województwie
i powoli wkraczają już na
arenę ogólnopolską.
Knurowianki trenują 5

Foto: Dawid Ciepliński

Ponad 4200 narciarzy wzięło udział w tegorocznym Biegu
Piastów. W Szklarskiej Porębie
na Polanie Jakuszyckiej wystartował również knurowianin
Mariusz Łada. - To był mój
pierwszy start w tego typu
zawodach – mówi. – W mojej
ocenie Szklarska Poręba to
mekka naszego narciarstwa
biegowego, a Bieg Piastów jest
niezwykle popularny nie tylko
w naszym kraju, ale również
poza jego granicami. Bieganie
na nartach uprawiam drugi rok
i jestem bardzo zadowolony z
udziału w tej imprezie.
Mariusz Łada wystartował w biegu na 26 km stylem
klasycznym. Na tym dystansie rywalizowało ponad 1400
biegaczy, a knurowianin upla-

Foto: prywatne archiwum

Knurowianin
w Biegu Piastów

Aleksandra Bańbor, trener Sławomir Prędki
i Martyna Nowak
razy w tygodniu, po półtorej skoncentrowane – wyjaśnia
godziny i na jednym treningu trener Martyny i Oli.
przepływają od 3 do 4 kiloNam nie pozostaje nic
metrów.
innego, jak życzyć młodym
– Żeby osiągnąć jeszcze z awo d n ic z ko m d a l s z yc h
lepsze wyniki, treningi po- sukcesów i coraz lepszych
winny odbywać się częściej wyników, a w przyszłości
i od września planujemy je wyjazdu na olimpiadę.
zwiększyć. Jednak na razie
- Do Londynu już chyba
musimy stawiać nie na ilość nie zdążymy, ale nigdy nie
a na jakość treningów, a za- wolno mówić nigdy – śmieje
wodniczki muszą być na każ- się Sławomir Prędki.
Dawid Ciepliński
dym z nich w 100 procentach
informacja
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Wyciskanie sztangi

Mają patent
na wygrywanie

Ponad 120 zawodniczek
i zawodników z 23 klubów
przyjechało do Knurowa, by w
hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rywalizować o
Mistrzostwo Polski juniorów
do 18 i 23 lat. Najjaśniejszymi
postaciami czempionatu były
reprezentantki gospodarza
– UKS Eugen Knurów, które
„zmiażdżyły” rywalki w klasyfikacji drużynowej i zostały
mistrzyniami w obu kategoriach wiekowych. Wśród mężczyzn „drużynówkę” wygrali
zawodnicy Rybaka Władysławowo i Herkulesa Warszawa.
Zespół gospodarza uplasował
się na czwar tym i piątym
miejscu.
Nie da się ukryć, że nas
n ajba rd z iej i nt e r e sowa ła
postawa żeńskiej reprezentacji Eugena. To przecież
p o dopie cz ne Eu ge n iu sz a
Mehlicha były fawor ytkami mistrzostw. No i nie zawiodły. W kategorii do lat
18 „Eugenki” zgromadziły
50 punktów i wyprzedziły
rywalki z Relaxu Kamienna
Góra (32 pkt) i Nike Żagań
(21 pkt). W klasyfikacji do lat
23 kolejność na podium była
ident ycz na. K nu rowian k i
zdobyły 47 „oczek”, Relax
– 28, a Nike – 17.
W rywalizacji indywidualnej podwójne złoto wywalczyła Paulina Mularczyk, a
ponadto medale zdobyły i
swoją „cegiełkę” do drużynowego mistrzostwa Polski
dołożyły: debiutantki Emilia
Flis i Katarzyna Smykała, a
także Sandra Pyka, Daria Palikowska i Natalia Mikucka.
- Mamy powody do zadowolenia, bowiem pokazaliśmy
wysoki poziom sportowy i
organizacyjny – cieszy się

Eugeniusz Mehlich. – Chciałbym podk reślić, że nasza
drużyna składa się z bardzo
młodych osób. Młodych, ale
jednocześnie doświadczonych w trudnej sportowej
rywalizacji.
Podkreślić należy m.in.
udane debiut y Emilii Flis
i Katarz yny Smykał y. Do
największych niespodzianek
zaliczyłbym złote medale Sandry Pyki i Pawła Lichowicza,
z kolei duże słowa uznania
należą się Paulinie Mularczyk, która wystartowała w
niższej kategorii wagowej i
wywalczyła dwa tytuły mistrzowskie.
Ponadto udanie zaprezentowali się brązowi medaliści, czyli Wojciech Widach i
Paweł Kućmierczyk.
Dodajmy, że honorowy
patronat nad Mistrzostwami
Polski objął prezydent Knurowa Adam Rams. Uroczystego
otwarcia imprezy dokonał
jego zastępca Piotr Surówka,
a główny organizator – Eu-

geniusz Mehlich wręczając
pamiątkowe medale dziękował wszystkim instytucjom,
firmom i osobom za pomoc
w organizacji tej prestiżowej
imprezy.

Katarzyna Smykała
Daria Palikowska
Paweł Lichowicz

Piotr Skorupa
Foto: Piotr Skorupa i MOSiR

liczby mistrzostw

3

Brąz dla Wojciecha Widucha

- Knurów był gospodarzem
Mistrzostw Polski po raz trzeci.
W 1986 roku w krajowym czempionacie rywalizowali kulturyści
( juniorzy), w 2005 odbyły się
Mistrzostwa Polski młodzików w
wyciskaniu sztangi, a przed kilkoma dniami w hali MOSiR rozdane
zostały medale MP w wyciskaniu
sztangi juniorów.
Mając takie doświadczenie
i zbierając pochlebne recenzje,
Knurów mógłby już spokojnie ubiegać się o organizację Mistrzostw
Polski w kategorii senior.
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Eugeniusz Mehlich z pucharem
wywalczonym przez podopieczne

- tyle lat miała najmłodsza
zawodniczka i jednocześnie medalistka mistrzostw – Emilia Flis.

72,5

- tyle kilogramów wycisnęła
najsilniejsza knurowianka – Katarzyna Smykała.

175

Katarzyna Smykała
Srebro dla Natalii Mikuckiej

- tyle kilogramów wycisnął
najsilniejszy knurowianin – Paweł
Kućmierczyk.

1087,5
Paulina Mularczyk

Emilia Flis

- tyle kilogramów wycisnęły
obie reprezentacje UKS Eugen
Knurów.

Wyniki zawodniczek UKS Eugen Knurów
imię i nazwisko

kategoria

wynik

Paulina Mularczyk
Emilia Flis
Małgorzata Domańska
Patrycja Małkowska
Sandra Pyka
Karolina Szczot
Katarzyna Smykała
Daria Palikowska
Dorota Tomaszewska
Sandra Moraczewska
Natalia Mikucka

43 kg
47 kg
52 kg
52 kg
57 kg
57 kg
63 kg
72 kg
72 kg
+84 kg
+84 kg

47,5 kg
32,5 kg (rż)
37,5 kg
trzy próby
spalone
55 kg
47,5 kg
72,5 kg (rż)
45 kg
trzy próby
spalone
45 kg
67,5 kg

Mistrzostwa Polski
do lat 18

złoto
brąz
brąz
złoto
4. miejsce
srebro
4. miejsce
srebro

Mistrzostwa
Polski do lat 23

złoto
srebro
4. miejsce
srebro
4. miejsce
brąz
srebro

Złoto dla Sandrt Pyki

Paweł Kućmierczyk

Wyniki zawodników UKS Eugen Knurów
Wojciech Widuch
Adrian Heitze
Tomasz Tomaszewski
Łukasz Przybył
Paweł Kućmierczyk
Paweł Lichowicz

66 kg
74 kg
74 kg
83 kg
105 kg
120 kg

97,5 kg (rż)
105 kg (rż)
55 kg
107,5 kg
175 kg
97,5 kg

5. miejsce
7. miejsce
10. miejsce
4. miejsce
złoto

brąz
10. miejsce
10. miejsce
brąz
-

Organizator wręcza sponsorom
pamiątkowe medale

Brąz dla Małgorzaty Domańskiej
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Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Marek Węgorzewski, Tomasz Rak, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Przegląd Lokalny Nr 11 (941) 17 marca 2011 roku

15

Prawdziwą miłość poznaje się
nie po sile, ale po czasie jej trwania.
Doskonale o tym wiedzą małżeństwa,
które w ubiegły czwartek świętowały
wspólnie pięćdziesięciolecie
małżeństwa – Złote Gody
niałym przykładem małżeńskiej wytrwałości. W Knurowie takich par nie brakuje
– w zeszły czwartek spotkały
się na uroczystości zorganizowanej przez knurowski
Ur z ą d St a nu C y w i l nego,
k t ór a t r a dycy jn ie odbyła

MiNa
Foto: Foto-Color. Damian Kroczyk

W czasach, kiedy dzisiejsi nowożeńcy z reguły
są ju ż po t rz yd ziestce, a
liczba rozwodów rośnie, z
tym większym wzruszeniem
patrzy się na małżeństwa z
półwiecznym stażem. Dla
młodszych pokoleń są wspa-

się w restauracji „Protos”.
Zaproszono na nią 33 pary
obchodzące 50-lecie małżeństwa, a także 7 par „szmaragdowych” – idących wspólnie
przez życie już 55 lat.
- Podczas waszej aktywności zawodowej mieliście
ogromny wpływ na rozwój
naszego miasta – mówił do
jubilatów gospodarz u ro czystości, prezydent Adam
Rams. – Jesteście pięknym
przykładem silnej, trwałej
rodziny.
Prezydent wraz z przewodniczącym Rady Miasta
Janem Trzęsiokiem przekazali Złotym Jubilatom medale za długoletnie pożycie
małżeńskie, przyznane im
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Na uroczystość przybyli
też z gratulacjami przedstawiciele zakładów pracy, z którymi jubilaci byli związani w
czasach swojej aktywności
zawodowej. Po życzeniach
i pamiątkowych zdjęciach
przyszedł czas na wspólne
świętowanie przy stole.

Pary obchodzące Szmaragdowe Gody,
zaproszone na uroczystość:
Krystyna i Stefan Durczyńscy, Lidia i Jerzy Kabutowie, Magdalena i Rafał Kaliszowie,
Gertruda i Wojciech Krzakowie, Maria i Edward Motyczkowie, Natalia i Stanisław Sitarscy, Jadwiga i Franciszek Tkoczowie.

Przyszowice. IX Spotkania z pieśnią pasyjną

Nocą ogród oliwny
Po raz dziewiąty w Przyszowicach
chóralnym śpiewem rozpamiętywano postać
ks. Franciszka Pogrzeby. Na IX Spotkaniach
z Pieśnią Pasyjną wystąpiły cztery zespoły
śpiewacze
W n ied ziel ne popo ł ud n ie w m iejscow y m kościele pod wez waniem św.
Jana Nepomucena wystąpiły
chóry: Bel Canto z Chudowa (pod dyrekcją Barbary
Jałowieckiej-Cempura), gierałtowicki Skowronek (dyr.
Beata Stawowy), Cecylia z
Paniówek (dyr. Andronika
Krawiec) i - pełniący honory
gospodarza - Słowik (dyr.
Henryk Mandrysz).
Chórzystom towarzyszyli
Jadwiga Waluga (flet), Konrad
Długaj (wiolonczela), akompaniował Mirosław Marcol.
Zebrani w świątyni usłyszeli kilkanaście pieśni pasyjnych - zarówno tych popularnych, jak i utworów ambitnych,
rzadziej prezentowanych. Zabrzmiały m.in. „Ofiara krzyża”, „Błogosławiony człowiek”,

„Nocą ogród oliwny” i „Stała
Matka boleściwa”.
- To był koncert wyjątkowy, pełen wzruszeń. Mobilizujący do refleksji nad sobą
- przyznał, dziękując chórzy-

stom, biskup Stefan Cichy.
Przypomnijmy, że obecny
ordynariusz legnicki wywodzi się z Przyszowic. Jest też
honorowym patronem „Spotkań...” od ich zarania.
Wś r ó d s ł u c h a j ą c y c h
koncertu byli też wójt gminy Gier ał tow ice Joach i m
Bargiel i - czyniący honory
gospodarza parafii - ks. proboszcz Adam Niedziela.
Tekst & Foto: Tomasz Rak

Śpiewa chór Słowik, dyryguje Henryk Mandrysz

Złote Pary, którym prezydent RP przyznał medale
za długoletnie pożycie małżeńskie:
Krystyna i Kazimierz Adamiakowie, Zofia i Zdzisław Bednarscy, Helena i Józef
Bednarzowie, Irena i Ireneusz Bernasiukowie, Adelajda i Henryk Bieńkowie, Róża
i Władysław Cedzidłowie, Halina i Alfred Chruśnikowie, Irena i Kazimierz Dryndowie, Małgorzata i Stanisław Furchowie, Anna i Ginter Grabellusowie, Marta i
Serafin Huszczowie, Halina i Adam Jaskólscy, Zenobia i Zenon Jędraszczykowie,
Genowefa i Zygmunt Juszczykowie, Anna i Władysław Klimkowie, Maria i Zygmunt
Krelińscy, Helena i Karol Kubankowie, Elżbieta i Ernest Markowie, Bronisława i
Marian Mencnerowie, Władysława i Henryk Michniewscy, Inga i Jan Nazarukowie,
Bronisława i Henryk Potempowie, Zofia i Eugeniusz Remiszewscy, Aniela i Winifried
Różańscy, Krystyna i Stefan Ruszkowscy, Lucyna i Henryk Sękowscy, Małgorzata
i Józef Skubaczowie, Sylwia i Stanisław Smętkowie, Irena i Józef Szlezakowie,
Jadwiga i Teodor Szpernowie, Wiesława i Erwin Stanikowie, Irena i Eugeniusz
Szczepańscy, Aniela i Stefan Węglarzowie.
Foto: Mirella Napolska (4)

Razem
pół wieku
i dłużej
Knurów. Złote Gody

