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KNURÓW

Piją do kamery?

jerzy owSiaK ujawnił, iLe zebrała tegoroczna wieLKa orKieStra

niebotyczna kwota poszła
w świat spod ziemi

Nie sposób się pomylić: w tym roku
orkiestra zebrała 47 milionów 248
tysięcy 415 złotych i pięć groszy

Foto: Bogdan Leśniowski

Amatorzy mocnych trunków zdają się nie
zważać na przepisy i... kamery monitoringu.
Efekt: kilku z nich zostało przyłapanych na piciu
w miejscach publicznych i ukaranych mandatami

Dokładnie 320 metrów pod ziemią Jerzy Owsiak wyjawił
niebotyczną, bo rekordową, kwotę zebraną podczas
tegorocznej XIX Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Owsiakowa orkiestra zagrała po
47 milionów 248 tysięcy 415 złotych i
pięć groszy. Ostatni akord zabrzmiał
we wtorek w kopalni Guido w Zabrzu podczas specjalnej konferencji
prasowej.
- Wrażenie było naprawdę niezwykłe, udzieliło się wszystkim uczestnikom spotkania - mówi Bogdan
Leśniowski, knurowianin od lat
współpracujący z Jurkiem Owsiakiem. Wspomagający orkiestrę coroczną sztafetą na finał i - również już
tradycyjnym - biegiem na Woodstock.
- Tym samym orkiestra zakręciła pełny krąg, bo to przecież tutaj, w Guido,
rozpoczął się jej finał 2011 roku.
Biegacze skupieni wokół idei
Owsiaka i inicjatyw Bogdana Leśniowskiego zapowiedzieli, że nadal

będą się udzielać słusznej sprawie.
- Tak jak orkiestra będzie grać
do końca świata i jeden dzień dłużej,
tak i my będziemy biegać i wspierać
jej ideę po wsze czasy i dzień więcej
- zapowiada pan Bogdan.
Rekordowej wysokości kwota
zostanie przeznaczona na zakup
sprzętu medycznego dla szpitali,
m.in. dla placówek na Śląsku (przede wszystkim z myślą o dzieciach z
chorobami urologicznymi i nefrologicznymi).
- To bardzo ważne, by nasze serduszka były widziane w szpitalnych
oddziałach, by ludzie wiedzieli, na
co trafiają ich pieniądze - zaznaczył
Jurek Owsiak.
Przypomnijmy, że knurowianie
również hojnie obdarowali orkiestrę.

W tym roku na jej konto trafiło
dokładnie 26 tysięcy 474 złote i 85
groszy zebranych w Knurowie.
W przyszłym roku Orkiestra
rozpocznie grę w Zakopanem.

1 % dLa woŚP

/bw/

W tym roku po raz kolejny
istnieje możliwość przekazania
1% swojego podatku na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Osoby, które zechcą
przekazać 1% swojego podatku
dochodowego na rzecz Wielkiej
Orkiestry, proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszej Fundacji poprzez wpisanie nazwy:
Fu n d a c j a W i e l k a O r k i e stra Świątecznej Pomocy
Nr KRS: 0000030897

Tak było na przykład w sobotę.
Tuż przed godz. 16 trzej panowie
raczyli się piwem przed sklepem
przy ul. Lignozy. Nie uszło to uwadze
strażnika obserwującego ten teren
przez kamery miejskiego monitoringu. Do ceny trunku i kaucji doszła
jeszcze jedna kwota - mandatu, który
przyłapani na piciu miłośnicy chmielowego napoju musieli zapłacić.
Niespełna dwie godziny później
podobny los spotkał mężczyznę,
który smakował piwo przed spo-

KNURÓW

Pieski oK,
właściciele
mniej

W ubiegłym tygodniu knurowscy strażnicy miejscy kilkakrotnie
napominali właścicieli psów, którzy
wyprowadzali swoje czworonogi
bez zachowania nakazanych prawem
środków ostrożności. Upomnienia
doczekali się również ci, którzy
nie wywiązywali się z obowiązku
uprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez swoje zwierzęta.
/b/

żywczakiem przy ul. Kosmonautów.
Pan ten też został wypatrzony przez
kamery.
Nie minęło pół godziny, a kamera
namierzyła kolejnych trzech smakoszy piwa. Tym razem przy przystanku autobusowym przy ul. Szpitalnej.
Złamanie przepisów skończyło się
nałożeniem kolejnych mandatów.
/bw/

KNURÓW

groził nożem
przy kościele

W miniony piątek wieczorem
(po godz. 18) patrol Straży Miejskiej
interweniował w rejonie kościoła
pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Jak się okazało, do
salek katechetycznych wtargnął
mężczyzna, który - według świadka
- zaczepiał młodzież grożąc nastolatkom nożem. Narwańcem okazał
się mieszkaniec Wilczy. Wyszło na
jaw, że w rejonie kościoła pojawiał
się już wcześniej nachodząc przebywających w salkach młodych ludzi.
Strażnicy miejscy mężczyznę ujęli
i obezwładnili, po czym przekazali
wezwanemu na miejsce zdarzenia
patrolowi Policji.
/b/

Foto: Tomasz Rak

Kasia - maskotka zaKSy
O tym, że marzenia się spełniają, przekonała się
w ostatnią niedzielę lutego Kasia Fojt z Knurowa.
Niepełnosprawna dziewczyna zasiadła na trybunach
i kibicowała swojej ulubionej drużynie siatkarskiej
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Kibice i siatkarze tego klubu
przygotowali dla niej niespodziankę
Kasia to podopieczna Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną.
Od lat jej wielką pasją jest siatkówka.
- Zna całą drużynę i to nie tylko
nazwiska siatkarzy, ale również ich
pozycje na boisku - mówi jej mama
Longina. Informacja o niezwykłej
pasji Kasi dotarła również do Kędzierzyna.
- Dowiedziałem się, że jest w
Knurowie dziewczyna, która interesuje się siatkówką i jest wiernym
kibicem ZAKSY. Postanowiłem, że
zrobię jej niespodziankę – mówi
Tomek Białek, kibic klubu z Kędzierzyna. To właśnie Tomek wszystko
zorganizował.- Poprosiłem siatkarzy
o podpisane piłki specjalnie dla Kasi,
dodatkowo ufundowałem też koszulkę - dodaje kibic.
Pamiątki Kasi miały zostać prze-
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kazane przez ciocię, jednak szczęśliwy splot wydarzeń sprawił, że Kasia
razem z rodzicami pojawiła się na
półfinałowym meczu Pucharu CEV
z CSKA Sofia.
– Kasia bardzo przeżywała cały
wyjazd – mówi pani Longina. Przed
meczem piłkę z podpisami wszystkich zawodników wręczył Kasi
Patryk Czarnowski. Było to dla niej
spore zaskoczenie. Kasia z niezwykłą
pasją relacjonuje mecz: – Najbardziej
podobała mi się gra Piotra Gacka. To
mój ulubiony zawodnik. Byłam z niego dumna – mówi, nie kryjąc radości
ze zwycięstwa. Tym bardziej, że w
Bułgarii siatkarzom się nie poszczęściło i musieli odrabiać straty.
– Jeden z kibiców powiedział mi,
że to dzięki mnie siatkarze wygrali,
bo byłam maskotką drużyny - śmieje
się Kasia. Był to jej pierwszy mecz,
który widziała na żywo, jednak jak
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Kasia kibicuje kędzierzyńskiej
Zaksie - siatkarze to docenili
i sprawili fance przesympatyczny
prezent: piłkę z podpisami

zapewniają rodzice, z pewnością
jeszcze pojadą na mecz ZAKSY i
wspólnie będą kibicować ulubionej
drużynie.
Radość Kasi po niedzielnej przygodzie nie ma końca. W poniedziałek
ubrała się w koszulkę i szalik ZAKSY, zabrała pamiątki i poszła na
warsztaty.
- Wszyscy mi gratulowali i mówili, że to wielki zaszczyt dostać
takie pamiątki od ulubionej drużyny
- mówi Kasia.
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Marek Węgorzewski
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KNURÓW

Lasek tonie w śmieciach

Panu
MICHAŁOWI NIESZPORKOWI
Staroście Powiatu Gliwickiego
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składa

Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Śmiecący uczynili sobie
z zagajnika nielegalne
wysypisko

- Lasek w sąsiedztwie cmentarza przy
ul. Rakoniewskiego tonie w śmieciach
- zaalarmował nas jeden z Czytelników.
- Przykro patrzeć na walające się
wśród drzew odpady...
Faktycznie, ładnie nie jest. Butelki, pudełka po pizzy, kawałki tektury, szpargały i szmaty nie czynią z
zagajnika sympatycznej wizytówki
miasta.
- Jest gorzej, bo co myślą sobie o

KNURÓW

Sezon na straty

Pierwsze promienie słońca rozochociły złodziei, którzy
od kilku tygodni wyjeżdżają z knurowskich piwnic
na rowerach górskich. Ostatni taki przypadek policja
odnotowała w niedzielę, w bloku przy ul. Mieszka I.
Nieznany sprawca przeciął skobel, po czym z piwnicy
skradł rower o wartości 1000 zł

Uwadze włamywaczy nie uchodzą także ogródki działkowe. 4 marca
o godz. 17.00 złodziej zebrał żniwo w
postaci dwóch akumulatorów i elektronarzędzi. Fanty o wartości 400 zł
skradł z altany przy ul. Parkowej.
Wodą na mł yn włamy wacza
okazała się także szafka na basenie w
Paniówkach. Amator sportów wodnych skradł z niej telefon komórkowy
i pieniądze. Suma strat - 1224 zł.
Do grona poszkodowanych dołączył we wtorek górnik KWK „Szczygłowice”, któremu z haka ktoś skradł
telefon. Mała rzecz, a strata 400 zł.
Policyjne meldunki uzupełniają

naszym mieście ci, którzy odwiedzają
miejsce wiecznego spoczynku swoich
bliskich i znajomych... - zauważa
nasz rozmówca. - Mają mieszane
uczucia. Z jednej strony widzą ładną
i zadbaną nekropolię, a kilkanaście
metrów od jej ogrodzenia nie licujący z tym miejscem bałagan.
Bałaganiarze z pewnością nie
pomagają Kompanii Węglowej, która
jest właścicielem tego skrawka lasu.
Rozwieszony między drzewami
baner informuje, że ta nieruchomość
przeznaczona jest na sprzedaż. Ten,
kto ją kupi, na pewno będzie musiał
poświęcić sporo czasu i zachodu, by
doprowadzić teren do porządku...

Panu
MICHAŁOWI NIESZPORKOWI
Staroście Powiatu Gliwickiego
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
w imieniu Rady Miasta Knurów
składa Jan Trzęsiok
Przewodniczący Rady

MICHAŁOWI NIESZPORKOWI
Staroście Powiatu Gliwickiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają
Wójt Gminy Pilchowice, Przewodniczący Rady,
Radni oraz Pracownicy Urzędu Gminy Pilchowice

Tekst i foto: Bogusław Wilk

ponadto dwie nieudane, acz kosztowne, próby „przytulenia” cudzej
własności. Przy ul. Spółdzielczej
ktoś rozpracował wkładkę zamku w
drzwiach i wyłamał stacyjkę w Seacie Leonie. Na szczęście, nie udało
mu się odjechać z miejsca zdarzenia.
Straty - 2000 zł.
500 zł na naprawę szkód będzie musiał wydać właściciel Opla
Astry. Wandal urwał lewe lusterko
samochodu i tylną wycieraczkę.
Szkód dokonał pod osłoną nocy
przy ul. Mieszka I.

KNURÓW

Można odejść na zawsze, by stale być blisko
ks. Jan Twardowski

nos i ból

W ubiegły wtorek patrol Straży Miejskiej interweniował przy
ul. Niepodległości. Powodem był
mężczyzna, który w stanie upojenia
alkoholowego leżał na chodniku. Jak
się okazało, miał też obrażenia nosa.
Na miejsce wezwano pogotowie,
które zabrało poszkodowanego do
szpitala.
/b/

/g/

MICHAŁOWI NIESZPORKOWI
Staroście Gliwickiemu
serdeczne wyrazy współczucia po śmierci

OJCA
składają
Rada Powiatu Gliwickiego i Zarząd Powiatu Gliwickiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gliwicach

KoLejna oKazja do bezPłatnycH badań PierSi

Mammobus w gierałtowicach
Lepiej dmuchać na zimne i zapobiegać, zamiast
czekać na objawy choroby

Stąd gliwicki oddział Centrum
Onkologii – Instytutu Marii Curie-Skłodowskiej po raz kolejny
proponuje profilaktyczne badania
piersi. Możliwość wykonania darmowego badania mammograficznego mają kobiety między 50 a 69
rokiem życia, pod warunkiem, że

od ich poprzedniego badania finansowanego przez NFZ upłynęły co
najmniej 2 lata. Mammobus stanie
w Gierałtowicach przy restauracji
Szmaragdowej (ul. Ks. Roboty 69).
Badania będą wykonywane 14 i 15
marca w godz. 9-14 oraz 16 marca
od godz.12 do 17. Jedynedokumen-
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Staroście Gliwickiemu

ty, które należy ze sobą zabrać, to
karta chipowa, dowód tożsamości
z numerem PESEL oraz zdjęcie
z poprzedniej mammografii – o
ile ta była wykonywana. Badania
będą się odbywać na bieżąco, bez
wcześniejszych zapisów. Z udziału
w programie są wyłączone pacjentki leczone z powodu rozpoznanego
raka piersi.
MiNa

Panu MICHAŁOWI NIESZPORKOWI
i Jego Najbliższym
wyrazy współczucia w trudnych chwilach pożegnania

OJCA

w imieniu uczniów, nauczycieli i pracowników
składa
dyrektor
Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego
Dorota Gumienny
3

Foto: Bogusław Wilk
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Wiosenne wypalanie to zmora strażaków
- dwa lata temu ogień z palących się traw
przeniósł się w krywałdzki las stając się
dużym zagrożeniem dla całego osiedla

Zwiększyły się uprawnienia osób
sprawdzających bilety pasażerów

Nowe prawa
kontrolera

Od 1 marca kontrolerzy w autobusach
i tramwajach mogą więcej. Gapowicz,
który odmawia okazania dowodu
tożsamości, musi liczyć się z tym,
że zostanie ujęty i przekazany w ręce
policji

Co roku po zimie wzrasta liczba pożarów traw

Podpalacze
czują wiosnę
W samym tylko marcu aż 16
przypadków – knurowska straż
pożarna znów ma dużo roboty przy
gaszeniu płonących suchych traw
Nie tylko przebiśniegi i powracające z ciepłych krajów ptaki, ale
także – niestety – płonące trawy
zapowiadają rychłe nadejście wiosny.
Co roku jest podobnie – przedwiośnie
obfituje w pożary traw i rozmaitych suchych chaszczy. Zazwyczaj

Pieskie życie

- Tak sobie czytam o tych psich
kupach na chodnikach i proszę, wcale
nie musiałem daleko szukać! Problem
istnieje także przy ul. Mickiewicza.
Sąsiedzi wyprowadzają swoje pieski
prosto do ogródka za domem. Zadałem sobie trochę trudu i zliczyłem na
powierzchni 9 m2 aż 36 psich kup! W
głowie się nie mieści, że nikomu to
nie przeszkadza. Zwróci się uwagę,
to się człowiek nasłucha. Nie sądzę,
żeby ci ludzie płacili podatek za posiadanie psów.
Henryk

Foto: Tomasz Rak

Pikanteria
na zapleczu

- Rumpel na kółkach! Mam na myśli to, co się dzieje na zapleczu baru
z kebabami przy ul. Wilsona. Niby



przyczyną jest podpalenie i zwykle
sprawcy pozostają nieznani.
- W tym miesiącu zanotowaliśmy
już 16 pożarów traw, czyli średnio
ponad dwa dziennie – informował nas
8 marca rano st. kpt. Wojciech Gąsior,
dowódca JRG PSP w Knurowie. – Pło-

to Turki prowadzą, ale ja nie wiem,
bo tam nie wchodziłam do środka.
Uderzyło mnie to, co widzę od kilku
dni na tyłach baru: wory ze śmieciami, resztkami jedzenia, których nikt
nie wywozi. Dzięki Turkom raj ma
ptactwo. Zrobi się cieplej, pojawią
się muchy i o epidemię nietrudno.
Nie może tak być, że z kontenerów to
wszystko się wysypuje, a koty, ptaki
roznoszą to po okolicy!
Honorata
Od redakcji: Sprawdziliśmy sygnał naszej Czytelniczki jeszcze tego
samego dnia. Po workach ze śmieciami nie było już śladu. Nikt natomiast
nie zadbał o to, by uprzątnąć porozrzucane w pobliżu resztki.

Drogi bubel

- Irytuje mnie stan polskich dróg.
A jeszcze bardziej gadanie, że to nasz
klimat przyczynia się do powstawania
dziur. Mnie się natomiast wydaje, że to
sprawka ludzi - ich nieuczciwości bądź
hołdowania bylejakości. Dlaczego w
innych krajach (także o klimacie równie nieokiełznanym jak nasz) asfalt
wytrzymuje z 10 lat, a u nas kruszy
się tydzień po skończeniu pięć razy
krótszej gwarancji udzielonej przez

nęły m.in. nieużytki przy ul. Ułanów,
był też pożar na terenie „Komartu”.
Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Potencjalni podpalacze powinni być
rozsądniejsi. Zamiast robić coś tak
głupiego, mogliby pomyśleć – to nic
nie kosztuje, w przeciwieństwie do
akcji gaszenia pożarów.
Podpalaczami bywają często
młodzi ludzie, którzy robią to „dla
hecy”. Z kolei wśród dorosłych
podpalaczy ciągle pokutuje błędne
myślenie, że wypalanie traw jest
dobr y m s p osob e m u ż y ź n ia n ia
gleby i pozbycia się chwastów.
Tymczasem ogień nie tylko zabija
żyjące w trawie zwierzęta, ale także wyjaławia glebę, wyniszczając
całą jej mikrofaunę i mikroflorę.
Na głupotę nie wynaleziono
lekarstwa – z ustaniem plagi pożarów traw trzeba poczekać na
wiosnę. Kiedy pojawi się zieleń,
sezonowi podpalacze siłą rzeczy się
uspokoją.
MiNa

wykonawcę? Nie opuszcza mnie myśl,
że to przemyślane działanie. Przecież
to dla takiej firmy żyła złota. Najpierw
dostaje kasę za położenie asfaltu, a
potem żyje kilkanaście lat z łatania
w nim dziur. I tak się biznes kręci,
nieprawdaż? A traktowani jak głupcy
kierowcy tłuką się po tych wertepach,
szumnie zwanych drogami...
Podejrzliwy kierowca

Strażnicy
zrobili porządek

- Chcę podziękować strażnikom
miejskim za szybką, zdecydowaną, a
przede wszystkim skuteczną interwencję na przystanku autobusowym Foch.
Kilka dni temu wieczorem zebrana tam
młodzież zachowywała się w sposób,
który stawał się niebezpieczny dla
osób postronnych. O przekleństwach
nie wspomnę, bo to - poza zgorszeniem - było najmniejszym problemem.
Wyglądało na to, że za chwilę coś
złego może się stać - ktoś oberwie albo
dojdzie do wandalskiej rozróby. W porę
zjawili się jednak strażnicy i szybko
zaprowadzili porządek. Wiem oczywiście, że po to są, ale i tak uważam, że
słowo wdzięczności im się należy.
Knurowianka
Not. pg, bw

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła
w życie 1 marca, wprowadza do
Prawa przewozowego uściślenia
zwiększające uprawnienia kont rolerów biletów. Po pier wsze,
wyraźnie mówi, że gdy pasażer
nie ma ważnego biletu i 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.
Druga nowość – jeśli pasażer oddali się z miejsca kontroli przed
jej zakończeniem, podlega karze
grzywny.
Co znaczy, że gapowicz będzie
mógł zostać „ujęty”? To sformułowanie może budzić pewien niepokój
pasażerów. Niesłusznie – wyjaśnia
Anna Koteras, naczelnik Wydziału
Prasowego KZK GOP.
- Nie ma mowy o stosowaniu
wobec pasażerów przemocy fizycznej. Jeżeli chodzi o KZK GOP, system kontroli się nie zmieni. Nowy
zapis rozwiewa po prostu pewne
istniejące dotąd wątpliwości. Zdarzają się sytuacje, że gdy pasażer
be z bilet u od m a wia ok a za nia
dokumentu, kontroler prosi kierowcę o zamknięcie drzwi. Wśród
t ych pasażerów bywał y osoby,
które kierowały sprawę do sądu,
uważając, że w ten sposób została
naruszona ich wolność osobista.
Teraz prawo stoi jednoznacznie
po stronie kontrolera. Dzięki zapisowi kontroler wie, że ma prawo
zamknąć drzwi czy stanąć w nich
uniemożliwiając ucieczkę. I jak
każdy – zaatakowany ma prawo się
bronić - tłumaczy Koteras.
Druga nowość, dotycząca karania gapowicza za ucieczkę, też
jest ukonkretnieniem istniejących
zasad. Jak podkreśla naczelnik, w
regulaminie KZK GOP od dawna
jest zapis mówiący, że kontrolowany pasażer ma obowiązek pozostania na miejscu. Teraz ten zapis
ma swoje mocne umocowanie w
ustawie, a ucieczka jest karana
grzywną.
Oporni – do rejestru
Czy jednak nie powinniśmy
się obawiać, że wśród kontrole-

rów znajdą się tacy, którym nowe
prawo doda zbyt wiele „pewności
siebie” i zainspiruje do pewnej
nadgorliwości w podejściu do gapowiczów?
– W KZK GOP są dwie grupy
k ont rolerów – za wodowi ora z
zatrudniani na umowę-zlecenie,
w sumie ponad 150 osób – mówi
Anna Koteras. – Trudno wykluczyć
możliwość kontrowersyjnych sytuacji, zwłaszcza, że praca kontrolera jest związana z konfrontacją
człowieka z człowiekiem, gdzie
sprawy rozwijają się dynamicznie. Jednak nigdy się nie zdarza,
aby nasz kontroler kogokolwiek
atakował. Gdyby taka sytuacja
miała miejsce, są odpowiednie
służby powołane do rozstrzygania
takich spraw.
Różni są pasażerowie i różne ich
reakcje na kontrole. Owszem, zdarza
się, że gapowicz próbuje wziąć kontrolera „na litość”, mówiąc: „niech
pan odpuści!”. Bywa też, że dochodzi do wypowiedzi agresywnych
słownie. Incydentalnie zdarzają się
trudne sytuacje z próbami ucieczki.
Jednak w większości przypadków,
jak zapewnia pani naczelnik, wystarczy rozmowa z kontrolerem,
odrobina perswazji – i dochodzi do
porozumienia.
Dod at kow y m sposobem na
przekonanie opor nych gapowiczów do zapłacenia mandatu jest
współ praca z K rajow ym Rejestrem Długów. KZK GOP podjął
ją 1 stycznia b r. Po 60 dniach od
wystawienia mandatu do dłużnika
wysyłana jest informacja, że w
razie dalszej zwłoki w uiszczeniu
opłat y jego nazwisko zostanie
umieszczone w K R D. Wpis do
rejestru długów to poważne utrudnienie w wielu sprawach – może
uniemożliwić otrzymanie kredytu,
zawarcie umowy abonamentowej z
firmą telekomunikacyjną, itp.
- Połowa dochodów KZK GOP
to dochody ze sprzedaży biletów.
Przekłada się to na ilość kursów,
jakość autobusów. Ci, którzy nie
kasują biletów, jeżdżą na koszt tych
uczciwych – podsumowuje Anna
Koteras.
Mirella Napolska

W pojazdach KZK GOP tzw. opłata dodatkowa, jeżeli jest regulowana na
miejscu, wynosi 70 zł. Opłata kredytowa uiszczana do 7 dni po wystawieniu
mandatu to 90 zł, a jeśli zwlekamy dłużej, trzeba będzie zapłacić 130 zł. W
trudnych sytuacjach, kiedy dochodzi do interwencji policji, także ona może
nałożyć mandat.
W ubiegłym roku z zapłaconych mandatów do KZK GOP wpłynęło ponad 6
mln zł.
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Przez Watykan
do Krywałdu
Wraz z knurowskimi biegaczami była
na placu Świętego Piotra, teraz pojawiła się
w centrum Drogi Krzyżowej krywałdzkiego
kościoła. Mowa o drewnianej figurze
Chrystusa cierpiącego autorstwa Marka
Śpiewli

Po ubiegłorocznym remoncie
sufitu kościół w Krywałdzie nadal
pięknieje – tym razem stacje Drogi Krzyżowej zostały odnowione i
umieszczone na nowym, dębowym
krzyżu. W centrum krzyża znalazła
się rzeźba, której wcześniej w kościele
nie było – drewniana figura Chrystusa
cierpiącego. Jej autorem jest knurowski artysta, Marek Śpiewla, a ona sama
ma nietuzinkową historię. Jest tym
cenniejsza, że została pobłogosławiona przez papieża na placu Św. Piotra.
W 2003 roku grupa knurowskich
biegaczy wybrała się z pielgrzymką do Watykanu. Pokonali około
1700 km, a wraz z nimi – rzeźba
autorstwa Śpiewli, która miała być
podarunkiem dla Jana Pawła II w
25-lecie pontyfikatu. Biegacze mieli
ją ze sobą podczas nabożeństwa na
placu Św. Piotra. Jednak z powodów

organizacyjnych nie udało się
przekazać figury papieżowi.
– Wróciła z nami do kraju i
do tej pory znajdowała się u
mnie w domu – opowiada Marian Płaszczyk, ofiarodawca
rzeźby. – Szukałem dla niej miejsca,
myślałem nawet o tym, aby zawieźć ją
na Jasną Górę. A zawsze widziałem
ją jako zakończenie Drogi Krzyżowej.
Wreszcie znalazła idealne miejsce
– wróciła do początku, bo to z kościoła w Krywałdzie wyruszała nasza
biegowa pielgrzymka.
Figura trafiła do kościoła za pośrednictwem Jana Furgoła, który dowiedziawszy się, że Marian Płaszczyk
szuka dla niej stosownego miejsca,
podsunął ideę proboszczowi.
- Chrystus ukrzyżowany, a zarazem
trzymający kielich z Ciałem i Krwią
doskonale wyraża związek krzyża z Eu-

informacja

Knurów, Gierałtowice, Przyszowice

charystią – mówi ks. Marek Kamieński,
proboszcz parafii pw. Św. Antoniego i
Św. Barbary w Krywałdzie. – Rzeźba
jest interesująca, stosunkowo niewielkich rozmiarów. Gdyby wisiała osobno,
nie byłaby tak widoczna. Tak się tam
złożyło, że akurat powstawał nowy krzyż
pod stacje Drogi Krzyżowej. Nie było
pewności, czy rzeźba się zmieści, ale
okazało się, że pasuje idealnie.
Rzeźba Chrystusa cierpiącego nie
jest pierwszą, która „po przejściach”
znalazła przystań w krywałdzkiej
świątyni. W czerwcu 2009 roku do
kościoła powróciła figura Matki Pięknej Miłości. Nie jest to także pierwszy
watykański akcent w tej parafii – w
ubiegłym roku w otoczeniu kościoła
posadzono drzewka poświęcone przez
papieża Benedykta XVI.
MiNa

Gliwice. Górnośląskie
Kroszonki 2011

Muzeum
zaprasza
do kroszenia

reklama
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Gliwicka placówka ogłasza kolejną edycję świątecznego konkursu
„Górnośląskie Kroszonki”. Najlepsi
cieszyć się będą należnym uznaniem i
z pieniężnych nagród.
Konkurs skierowany jest do dorosłych mieszkańców województwa śląskiego. Zdobione wielkanocne jajka - 5
sztuk - należy dostarczyć w dniach 2428 marca w Dziale Etnografii Muzeum
w Gliwicach w Willi Caro (ul. Dolnych
Wałów 8a). Można to uczynić w godzinach: czwartek 10–18, poniedziałek i
piątek 9-16, sobota i niedziela 10-15.
Prace oceniane będą w czterech kategoriach według technik wykonania:
rytowniczą (drapane), batikową (pisane
woskiem), innymi tradycyjnymi technikami (np. oklejane) i nowatorskimi
technikami zdobienia.
Głównymi kryteriami oceny prac
będą walory artystyczne i estetyczne, a
także zachowanie tradycyjnych technik
i wzorów zdobienia (oczywiście to ostatnie nie dotyczy nowatorskich technik).
Za najlepsze prace konkursowe
przyznane zostaną nagrody w wysokości: I nagroda – 300 zł, II nagroda – 250
zł, III nagroda - 200 zł
Otwarcie wystawy pokonkursowej
nastąpi 9 kwietnia 2011 r. (sobota)
Wystawa trwać będzie do 8 maja
2011.
Więcej informacji na stronie internetowej muzeum: www.muzeum.
gliwice.pl.
bw

Perfekcja
w tańcu

Około 200 dzieci zaprezentowało swoje
umiejętności taneczne podczas trzech
pokazów, zorganizowanych przez
Akademię Tańca „Perfect”. - Działamy
od roku, a naszym największym
sukcesem jest spora grupa
zainteresowanych tańcem - mówi
instruktorka Jolanta Cybulska
Uc z y t a ń c z yć
od 17 lat. Jest wielokrotną Mistrzynią
Śląska w tańcu towarzyskim, posiada
najwyższą, międzynarodową klasę „S”
w tańcu sportowym.
Swoim doświadczeniem dzieli się z najmłodszymi. Efekty?
Wystarczyło wybrać
się na jeden z trzech pokazów tanecznych, żeby stwierdzić, że dzieciaki z pewnością nie będą podpierać
ścian podczas szkolnych dyskotek.
- Tańczymy różne gatunki, od
hip-hopu do tańca towarzyskiego.
Poziom zajęć dostosowany jest do
wieku i umiejętności dzieci - opowiada Cybulska.
Stawia na dobrą zabawę, połączoną z profesjonalnym podejściem
do młodych tancerzy. - Taneczny
boom to sprawa „You Can Dance”,
który dzieci uwielbiają oglądać.

Fajnie, że coraz więcej chce iść w
ślady najlepszych.
Instruktorka szkoli w MSP-1,
2, 3 i 4 oraz szkołach w Przyszowicach i Gierałtowicach. - Są grupy
naprawdę zdolnych dzieci. Nie
skreślam nikogo. Z doświadczenia
wiem, że z najbardziej opornych
udaje się wykrzesać bardzo dużo!
Podczas pokazu w Kinie Scenie
Kulturze młodzi adepci tańca mieli
także okazję podziwiać swoich starszych kolegów, wychowanków Jolanty
Cybulskiej, którzy odnoszą już pierwsze sukcesy.
A k a dem ia Ta ńca „Perfect” idzie za
ciosem i organizuje
warsztaty taneczne dla
dorosłych. - Zapraszamy pary, a także panie,
dla których przygotowaliśmy kurs tańca
latino solo - dodaje
instruktorka.
/g/

ogłoszenie
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Promocja się kręci

W piątek padnie pierwszy klaps na planie LipDubu,
kręconego w murach Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego.
Muzycznym tłem będzie piosenka „You’re the one that
I want” z musicalu „Grease”. O projekcie rozmawiamy z dyrektorką
szkoły Dorotą Gumienny i nauczycielami-koordynatorami: Januszem
Hajdukiem i Bartoszem Kaczmarczykiem

Relację z planu filmowego LipDubu zamieścimy za tydzień!

Dwa piętra i sala gimnastyczna tworzą dwie części. Pierwsza będzie
wystarczą, żeby nakręcić dobry się składać z kilku ujęć: gimnazjaliLipDub?
sta przychodzi do naszej szkoły i tu
Janusz Hajduk, wuefista: - Nie spotykają go różne perypetie. Kiedy
wiem. To ocenimy, kiedy obejrzymy wychodzi z sekretariatu, zaczyna się
nakręcony LipDub. Chcieliśmy poka- LipDub. Całość będzie trwać od 7
zać całą szkołę. Niestety, nie jesteśmy do 8 minut. W napisach końcowych
w stanie. LipDub jest ograniczony chcemy umieścić ścinki i te materiadługością utworu. W naszym przy- ły, które powstały przy okazji. Gwapadku jest to piosenka z musicalu rantuję, że będzie ubaw po pachy.
„Grease”, która trwa 2 min. 58 s. PoBartosz Kaczmarczyk, germazwoliliśmy ją sobie przedłużyć o kilka nista: - Ogłosiliśmy konkurs na piorefrenów. W sumie wyjdzie 3 min. 40 senkę. Propozycje spływały na adres
s. W tym czasie zdążymy pokazać mailowy. Zasada była taka: piosentylko parter, pierwsze piętro i salę ka musiała być szybka, skoczna i
gimnastyczną, gdzie przewidziany żwawa. Podczas lekcji puściliśmy
jest finał projektu.
uczniom kilka wybranych utworów
- Ciężko było panią przekonać i ten z musicalu „Grease” cieszył się
do tego oryginalnego przedsię- największym powodzeniem.
wzięcia?
J.H: - Nie chcieliśmy dublować
Dorota Gumienny: - Nie bez po- tego, co już powstało, a i tak dwa
wodu jestem dyrektorem szkoły, w któ- tygodnie temu okazało się, przez
rej młodzież spędza pół dnia. Lubię no- przypadek, że jedna ze szkół nakręwoczesne formy, które przychodzą do ciła LipDub do wybranej przez nas
nas z tzw. wielkiego świata i świetnie piosenki. Doszliśmy do wniosku, że
funkcjonują w innie będziemy już
LipDub - co to jest?
ternecie. Młodzież
niczego zmieniać.
Nazwa pochodzi ze zbitki słów
to kupuje. Mamy
Mam nadzieję, że
- lips (usta) i dubbing. Moda
okazję zaprezentonasz LipDub się
przyszła z Zachodu. Podchwyciwać placówkę taką,
obroni...
ły ją przede wszystkim uczelnie
jaka ona jest na co
- Jak wygląi szkoły.
dzień, czyli żywioda kuchnia tak
LipDub to wideoklip (krótki,
łową, energiczną,
dużego przedsięzazwyczaj kilkuminutowy), w
dynamiczną, z wielwzięcia?
którym aktorzy udają, że śpiekim potencjałem,
J.H: -Najwają słowa piosenki, której muktóry czasami trzepierw przeszliśmy
zykę sł ychać w tle. Zdjęcia
ba okiełznać.
po szkole, żeby
kręc one są w uczelnianych
Jesteśmy w
zobaczyć, co je(szkolnych) wnętrzach - salach
bezwzględnej
steśmy w stanie
w ykładow ych, pracowniach.
awangardzie, jeśli
p o k a za ć w ta k
Każdy z aktorów przez chwilchod zi o k ręcek rótkim czasie.
kę odgrywa scenki. Ambicją
nie LipDubów w
Skupiliśmy się na
twórców jest, by cały film nagrać w jednym ujęciu, bez cięć.
szkołach średnich.
3 pracowniach:
Przykład przyszedł
biologicznej, fiz góry - ze środozycznej i chemiczwisk akademickich z całego świata. nej. Później zrobiliśmy listę tego, co
Podoba mi się, że forma musi spełniać chcielibyśmy pokazać, czym możemy
określone warunki. Nauczyciele kupili się pochwalić. Mam na myśli koła
pomysł, niezależnie od swojego stażu zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne.
pracy. W naszym LipDubie weźmie Później trzeba było to wszystko ustawięc udział najstarszy spośród nas wić w konkretnych miejscach.
oraz cała nauczycielska młodzież.
B.K: - Od dwóch tygodni spoJa także wystąpię, ale będę musiała tykamy się na długich przerwach w
zagrać siebie.
małych grupach do 30 osób i ćwi- Czym wasz LipDub będzie się czymy. Pokazujemy uczniom, skąd
różnić od tych, które można zoba- pójdzie kamera, kiedy będą w kadrze,
czyć w internecie?
co będą robić. W czwartek odbędzie
J.H: -W pierwszym planie bierze się próba generalna i wtedy złożymy
udział 218 uczniów, którzy odegrają to wszystko w całość. W piątek jest
kluczową rolę, natomiast cała reszta deadline. Kręcimy do oporu, aż nam
- około 70 osób, będzie tłem. Projekt się uda.
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J.H: - Z doświadczeń innych
wiemy, że kiedy przedsięwzięcie było
dobrze zorganizowane i poprzedzone
próbami, to kręcenie LipDubu trwało
około 6 godzin. Szkopuł w tym, że od
momentu włączenia kamery nie ma
miejsca na przerwy, cięcia.
LipDub to dobra zabawa, promocja szkoły czy szansa na wysoką
lokatę w internetowym rankingu?
D.G: - Wszystko, o czym pan
wspomniał, a także integracja uczniów. Angażujemy wszystkich, także
nauczycieli.
J.H: - Przyznam, że nauczyciele
zaskoczyli nas w pozytywny sposób.
W swoich pracowniach przygotowali
fantastyczne sceny, które będzie można na filmie zobaczyć. Wszystkich
zobaczymy w finale. Młodzież chce
występować, chce się pokazać, bo
wie, że to jedna z niewielu szans, by
zostawić coś po sobie na lata. Ja już
się nie mogę doczekać piątku!
B.K: - Cała szkoła żyje LipDubem. Słyniemy z tego, że bierzemy
udział w przedziwnych akcjach. Przy
okazji udało się uruchomić profil
szkoły na facebooku.
D.G: - Film zaprezentujemy w
gimnazjach, a prapremiera odbędzie się na Targach Edukacyjnych
w Gliwicach. Koniec marca będzie
deadlinem. Później opublikujemy
go w internecie. Nie ukrywam, że
praprapremierę urządzimy sobie w
pokoju nauczycielskim.
Rozmawiał Paweł Gradek

co cztery Lata

urodziny
jak olimpiada

Fart to bądź pech - różnie można oceniać.
Kilkudziesięciu knurowian datę swoich urodzin
widzi w kalendarzu zaledwie raz na cztery lata...
2011 nie jest rokiem przestępnym, więc po 28 lutego nastąpił 1
marca.
Statystyki wykazują, że urodzonych 29 lutego nie jest wielu. W
Knurowie w ciągu ostatniego półwiecza odnotowano tylko 36 osób z
urodzinami co cztery lata. Co ciekawe, w latach 1984 i 1988 na urodziny
dzień 29 lutego „wybrało” sobie po
9 osób. W latach 1972 i 1992 ta data
nie została przypisana żadnemu z
ówczesnych noworodków.
- Zazwyczaj, poza tymi dwoma
skrajnymi przypadkami, tego dnia
rodzi się jedna, dwie bądź trzy osoby
– mówi Barbara Bismor, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Knurowie. - To rzadkie przypadki. W skali
miasta jest ich naprawdę niewiele.
Podejrzewam, że także w kraju liczba
tych osób nie przekracza jednego

procenta wszystkich obywateli, a
możliwe, że jest jeszcze niższa.
Czy ta sporadyczność nie sprawia
urodzonym 29 lutego kłopotów?
- Nie ma żadnych problemów
z tym, że ktoś ma wpisane w akcie
urodzenia datę 29 lutego. Przede
wszystkim liczy się ukończony rok
urodzenia osoby, która chciałaby
załatwiać jakiekolwiek urzędowe
sprawy, a nie dzień. Wyjątkiem może
tu być np. składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, ale jeśli w
danym roku akurat nie ma w kalendarzu 29 lutego, wtedy taka osoba
zgłasza się następnego dnia, czyli w
tym wypadku 1 marca – rozwiewa
wątpliwości Barbara Bismor. - To
zagadnienie należy raczej potraktować jako ciekawostkę, gdyż jest to
naprawdę rzadki, choć interesujący
przypadek.

Urodzeni 29 lutego w Knurowie wg lat

Dawid Ciepliński
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Pytanie o datę

Czy rodząc się 29 lutego można mieć wpisaną jako datę urodzenia 28 lutego
bądź 1 marca?
Barbara Bismor, kierownik USC w Knurowie: - Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia na podstawie dostarczanego do Urzędu pisemnego
zgłoszenia o urodzeniu dziecka wypisywanego przez lekarza. Jeśli więc
dziecko urodziło się 29 lutego, to taką datę ma wpisaną w akcie urodzenia.
Dodatkowo akt urodzenia jest jeszcze sprawdzany przez rodziców dziecka, w
celu potwierdzenia, czy wszystkie zawarte w nim informacje się zgadzają.
Not. dc

wieSław ocHMan na KnurowSKiej Scenie

Karnawałowe spotkanie z operą
Jego głos podziwiała publiczność w La Scali, Metropolitan Opera czy
Covent Garden. Jeden z najsłynniejszych współczesnych polskich
śpiewaków operowych Wiesław Ochman w niedzielę zawitał do Knurowa
W wypełnionej po brzegi sali
Kina Sceny Kultury Wiesławowi
Ochmanowi towarzyszył kwintet
smyczkowy Camerata Impuls oraz
solistki Opery Śląskiej w Bytomiu
- Aleksandra Stokłosa (sopran) i Renata Dobosz (mezzosopran).
Artyści występ rozpoczęli pieśnią o Willi z operetki „Wesoła wdówka” Ferenca Lehara. Koncert składał
się z uroczych pieśni neapolitańskich
oraz znanych nie tylko melomanom
utworów operowych i operetkowych. Było również coś z pogranicza rozrywki. Kwartet smyczkowy

Camerata Impuls wykonał tango
znane z oscarowego filmu „Zapach
Kobiety”.
Ochman dał się poznać również
jako znakomity gawędziarz. Ze sceny zasypywał publiczność żartami na
różne tematy. Były anegdoty z życia

artysty, a także żarty sytuacyjne
związane z rozpoznawalnością. Prawie dwugodzinny koncert nie mógł
się zakończyć inaczej niż bisami
nagradzanymi owacyjnymi brawami
publiczności.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Z anegdot Ochmana

We wspólnym koncercie
występowało dwóch tenorów.
Po występie jeden z nich pyta
drugiego: - Jak wypadłem, czy
mój głos wypełniał salę? Kolega na to: - Wypadłeś wspaniale. Twój głos nie tylko wypełniał
salę, ale się w niej wręcz nie
mieścił. Do tego stopnia, że
trzy rzędy ludzi musiały wyjść
w trakcie...

W niedzielny wieczór
knurowską publiczność
bawili Aleksandra
Stokłosa, Renata Dobosz
i Wiesław Ochman
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Międzynarodowy Dzień Kobiet

Knurów była kobietą!
Foto: Archiwum autorki

Co do tego nie ma wątpliwości, kiedy prześledzimy rolę,
jaką kobiety odegrały w historii Knurowa i Krywałdu...

W okresie międzywojennym dużą aktywnością wykazywały się knurowianki zrzeszone
w Towarzystwie Polek
Początki ruchu kobiecego sięgają
drugiej połowy XVIII wieku. Głównym jego celem była emancypacja
i równouprawnienie kobiet. W tym
roku upływa 100 lat, kiedy zapoczątkowano obchody Międzynarodowego
Dnia Kobiet. Decyzja zapadła w 1910
roku na Konferencji... Socjalistek w
Kopenhadze.
Ruch kobiecy rozwinął się na
ziemiach polskich w XIX wieku i
był związany z walką narodowowyzwoleńczą, zaś ruch emancypacyjny włączony został do programu
pozytywizmu warszawskiego. We
wszystkich trzech zaborach zakładano stowarzyszenia, a kobiety coraz
odważniej walczyły o prawa do
studiów wyższych. Pełne prawa polityczne Polki uzyskały w listopadzie
1918 roku!

Panie na zagrodzie

W historii Knurowa spotykamy
nazwiska wielu kobiet, które odegrały wiodącą rolę znacznie wcześniej!
W 1679 właścicielką połowy Knurowa była Anna Maria Reiswicowa,
zaś w latach 80. i 90. XVII wieku
Szczygłowice należały do Marianny
Cebulkowej.
Akta notarialne Knurowa z 1852
roku pełne są nazwisk kobiet-wdów,
które po śmierci mężów przejmowały
ziemię. Były to: Joanna Wawrzynek,
Franciszka Bebok, Julianna Szulc,
Joanna Lenża, Weronika Lenża, Petronela Hara, Marianna Palenga, Leopoldyna Strzała, Marianna Bismor,
Franciszka Baluch, Marianna Furgoł,
Karolina Dyrbuś, Monika Polak,
Marianna Baluch. W zależności od
wielkości posiadanej ziemi, zagrody
lub chaty, wpisane zostały do rejestru
notarialnego jako: siodłak, zagrodnik
lub chałupnik.
Większą rolę kobiety zaczęły
odgrywać pod koniec XIX wieku,
zaś w Knurowie w dwudziestoleciu
międzywojennym.
Od 1878 do 1896 właścicielką
fabryki prochu w Krywałdzie była
Paulina Güttler i to ona przyczyniła

się do jej rozbudowy.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, knurowski ruch kobiecy
działał coraz prężniej i był widoczny
na wielu płaszczyznach.

Patriotki, alty i soprany

Wielką aktywnością wykazywały się knurowianki zrzeszone w
Związku Towarzystw Polek (powołanym w styczniu 1920 roku).
Członkiem ZTP mogła zostać każda
Polka, która ukończyła 16 lat. Mimo
to większość stanowiły kobiety
zamężne. Z czasem ZTP przemianowano na Towarzystwo Polek,
któremu przyświecało hasło: „Bóg,
Rodzina, Ojczyzna”, zaś celem organizacji było krzewienie polskości
przez spotkania, wycieczki, odczyty,
zabawy. Szczególną rolę w Towarzystwie Polek odegrały: Anna Białas,
Jadwiga Dwucet (jedyna kobieta w
Radzie Gminnej Knurowa w 1924
roku!), Jadwiga Pawełczyk, Maria

Jeleń i Maria Słonina.
Wielką aktywnością wykazywało się knurowskie Towarzystwo Śpiewu „Jedność”, gdzie do wyróżniających się członkiń zaliczyć można:
Zofię Furgoł, Franciszkę Groborz,
Annę Białas, Marię Słoninę, Barbarę
Szendzielorz, Klarę Skrzypczyk,
Franciszkę Golec, Jadwigę Kroczek,
Martę Magnar, Paulinę Płaszczyk,
Weronikę Sekułę, Paulinę Ośliślok
oraz Marię Wawrzynek.
Jeszcze w czasie plebiscytu i
III powstania śląskiego (1921 rok)
patriotyzm krzewiło Towarzystwo
Czytelń Ludowych, zakładające
biblioteki i czytelnie. Kolporterką
polskich książek i czasopism była
Jadwiga K roczek, zaś prezeską
krywałdzkiego TCL - Krystyna
Wierzbicka, sprawująca funkcję
bibliotekarki, prowadziła świetlicę
dla dzieci i młodzieży, organizowała
odczyty i akademie, współpracując z nauczycielką Janiną Lange

W lutym, marcu, lipcu bądź w listopadzie...

(„lwowskim orlątkiem”). Knurowski
TCL prowadziła nauczycielka Łucja
Łobarzewska.

usamodzielniały się. Ich reprezentantem została Krajowa Rada Kobiet
Polskich.

Liga rządzi, liga radzi...

Słaba płeć?

Nie można zapomnieć o roli, jaką
odegrały żeńskie drużyny harcerskie
z Knurowa i Szczygłowic. Opiekunką szkolnej drużyny im. Emilii Plater
była nauczycielka Franciszka Chodura, zaś w Knurowie I Drużyną Żeńską im. Królowej Jadwigi kierowała
Róża Klaczka wraz z przyboczną
Marią Rduch. Opiekunką szkolnej
drużyny harcerskiej była nauczycielka Władysława Błachut.
Z inicjatywy knurowskiej OSP
od 1936 roku funkcjonowała żeńska
drużyna strażacka, którą kierowała
Aniela Smak.
Lata 30. XX wieku to także
prężna działalność religijnych stowarzyszeń kobiecych. W Knurowie
działały: Stowarzyszenie Kobiet św.
Wincentego a Paulo, którego członkinie nazywano „wincentkami”,
Sodalicja Mariańska Panien, kierowana przez Salomeę Lampert oraz
Arcybractwo Matek Polek.
Lata 30. to także ruch spółdzielczy, zdominowany przez mężczyzn,
ale i przy Spółdzielni Spożywców
utworzono Ligę Kooperatystek. W
Knurowie kierowała nią Helena
Janoszka, zaś w Krywałdzie własny
sklep spożywczy otworzyła Anna
Szendzielorz. W latach 1954-1976
prezesem PSS „Społem” w Knurowie
była Ruta Larysz, a od 1977 wieloletnim dyrektorm do spraw obrotu
towarowego-Krystyna Nadriczna.
Wybuch II wojny światowej
przerwał działalność organizacji i
stowarzyszeń kobiecych. Władze
okupacyjne powołały niemiecką Bund Deutscher Mädel.
Wraz z końcem okupacji ruch
kobiecy reprezentowany był przez
Ligę Kobiet, zaś od 1966 roku, w
wyniku odgórnych decyzji, nastąpiła
reorganizacja. Środowiska kobiece

Także knurowska i krywałdzka
oświata była silnie sfeminizowana.
Po zakończeniu wojny, pod koniec
marca 1945 r., do pracy w szkołach
zgłosiło się 13 nauczycielek! Niektóre pracowały jeszcze przed wojną.
W latach 1955-1967 dyrektorem
Liceum Ogólnokształcącego była
Zuzanna Matuszek, obecnie funkcję
dyrektora w ZS im. I.J. Paderewskiego sprawuje Dorota Gumienny,
a Grażyna Dąbrowska w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2.
Obecnie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w zdecydowanej większości pracują kobiety.
Knurowianki-sportsmenki wielokrotnie biły rekordy na stadionie lekkoatletycznym „Unii” Krywałd, a także
na zawodach krajowych. Wśród nich
były m.in.: Helena Pietrzyk, Helena
Szendzielorz, Jadwiga Słowik, Gertruda Szymocha, Helena Machulik,
Bożena Czapla, Weronika Losza.
Pierwszym lekarzem-kobietą,
pracującym na oddziale ginekologiczno-położniczym w knurowskim
szpitalu była Lidia Kaleta.
W latach 1967-1973 przewodniczącą Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej była Urszula Przybyła.
Apolonia Dubiel, Elżbieta Gumienny
i Danuta Matysek pełniły funkcję
wiceprezydenta Miasta Knurów.
Obecnie wiceprezydentem jest Barbara Zwierzyńska.
Polityce poświęciła się także Krystyna Szumilas - poseł na Sejm RP IV
i V kadencji, piastująca równocześnie
urząd wiceministra oświaty.
Wśród uhonorowanych „Laurem
Knurowa” są także kobiety. W latach
1995-2009 uhonorowano: Stefanię
Grzegorzycę, Urszulę Krawczyk,
Helenę Soppa.
Maria Grzelewska

reklama

Panowie też świętują

8 marca - Dzień Kobiet. Tą datę powinni
pamiętać wszyscy mężczyźni. Jednak mało kto
wie, że dwa dni później w Polsce wypada święto
dla panów

Sprawa nie jest jednak tak prosta i jednoznaczna jak w przypadku
święta pań.
Dzień Mężczyzn - bo taką ma
nazwę - został zapoczątkowany w...
Trynidadzie i Tobago. Zaledwie
12 lat temu, ale... 19 listopada. Tę
datę jako pretekst do świętowania
przyjęto też w Australii, Indiach,
Wielkiej Brytanii i USA.
Znacznie wcześniej, bo 23 lutego, panowie świętują w Rosji i
na Ukrainie. W Rumunii brzydsza
połowa kraju bawiła się w środę,
9 marca. Brazylijczycy zaszaleją
15 lipca, a Norwegowie dopiero 9
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września.
W Polsce nie ma tradycji obchodzenia Dnia Mężczyzny. Mało kto
słyszał o tym, że 10 marca przyjęto
za datę odpowiednią na takie święto w naszym kraju. Więcej osób
pamięta o Dniu Chłopaka, który
przypada na 30 września.
Czy raczkujące dopiero święto przyjmie się w naszym kraju
- trudno powiedzieć. Jeśli nie - nic
specjalnego się nie stanie. Mamy
przecież 8 marca. Niektórzy wszak
słusznie zauważają, że „Dzień Kobiet - świętem mężczyzn”...
Dawid Ciepliński



aktualności
Szczygłowice. iMPreza z HuMoreM

za zdrowie pań!
Szczygłowickie Koło Emerytów i Rencistów nr 3
udowodniło, że Dzień Kobiet to znakomity powód
do dobrej zabawy

Panowie nie szczędzili paniom
ciepłych słów i życzeń...
Impreza odbyła się w piątek w
szczygłowickim Domu Kultury.
Honory gospodarza czynili pospołu
zastępca przewodniczącego KEiR
Krystyna Nowacka i sponsorujący
zabawę radny Eugeniusz Tymoszek.
Wśród zaproszonych gości nie
zabrakło - co oczywiste - panów.
Wśród nich reprezentujących samorząd prezydenta Adama Ramsa i
wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Pacha oraz dyrektora Centrum Kultury Jerzego Kosowskiego.
Męska część zebranych zgodnie i
z nieskrywaną przyjemnością złożyła życzenia drugiej, tej piękniejszej,
bo kobiecej, większości. Winszując
wszystkim, panowie wręczyli bukiet
Panie bawiły się znakomicie; kres zabawie
przyniósł dopiero późny wieczór

rozśpiewany
dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet w szczygłowickim
Domu Kultury wystąpił
Damian Holecki - jeden
z najpopularniejszych
śląskich artystów. Publiczność, która licznie
przybyła na koncert, nie
tylko oklaskiwała artystę, ale razem z nim
śpiewała jego największe
hity.

kwiatów na ręce Róży Wywioł.
Popołudnie i wieczór upłynęły
wszystkim - paniom i panom - na
dobrej zabawie. Zadbał o to zespół
Taxi Sekret, tworzony przez duet w
składzie: Iwona Kobryń i Piotr Polok.
Oczywiście dobra zabawa nie mogła
obyć się bez tańców i konkursów z
nagrodami. Takie też były. Najweselszy okazał się konkurs... opowiadania dowcipów. Nic dziwnego, że raz
po raz w sali niósł się gromki śmiech.
Chętnych do tańca nie brakowało,
więc parkiet ani przez moment nie
świecił pustkami. Dobra zabawa
trwała do późnego wieczora.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

serdeczności

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom,
a zwłaszcza moim wyborczyniom
i ratowniczkom WOPR,
składam najserdeczniejsze życzenia wszystkiego
co najlepsze - zdrowia,
szczęścia, radości i pomyślności
Jerzy Pach
Radny Rady Miasta Knurów
informacja własna

Marek Węgorzewski

reklama
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Knurów. Ogólnopolski sukces Miejskiego Przedszkola nr 12

Krucha Miffy

Kasztanki z MP-12 z wychowawczynią Małgorzatą Dudą zwyciężyły
w ogólnopolskim konkursie „Miffy w przedszkolu”. Konkurencja była
spora - 40 przedszkoli z całej Polski...
Wypieki uwieczniliśmy na zdjęciach
grupowych, które przyniosły nam
zwycięstwo.
Przedszkolaki zajęły I miejsce w
słodkim konkursie. Zabawa zaowocowała atrakcyjnymi nagrodami z
wizerunkiem Miffy dla Kasztanków
i ich opiekunki. „Dostało się” także
przedszkolu.

Dzięki wypiekom dzieci
poznały słodki smak
zwycięstwa

/g/, foto: arch. MP-12

Jak widać, zabawa była przednia...

Taneczny Dzień Kobiet
Miffy to mały, biały króliczek stworzony przez holenderskiego pisarza Dicka Bruna.
Mimo że ma 56 lat, to jego
popularność wśród dzieci wciąż
rośnie.
Czterolatki z MP-12 wzięły
udział w konkursie ogłoszonym przez portal poświęcony
króliczkowi - miffy.pl. Twórcze
szaleństwo poprzedziło solidne
zapoznanie z postacią białego

króliczka. Po obejrzeniu bajki
„Dlaczego Miffy płakała” odbyły się zajęcia dydaktyczne,
na których każdy przedszkolak
wykonał kukiełkę Miffy. Najważniejszym punktem zajęć
były wspólne... wypieki!
- Dzieci pod okiem nauczycielki prz ygotował y ciasto.
Wycinały i ozdabiały kruche
ciasteczka, a także postać Miffy
- opowiada Małgorzata Duda. -
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Dzień Kobiet połączony z Tłustym
Czwartkiem świętowali członkowie z
Klubu Seniora w Lokatorku
Honory gospodarza czynił prezes Zygmunt Sobaniak. Życzeniami
i wspólnym toastem rozpoczęto oficjalną zabawę.Nad dobrym humorem klubowiczów czuwał Kabaret
Świr. Po występach kabaretowych

muzyczną oprawę zapewnił Werner
Gasz. Były konkursy, wspólne biesiadowanie i tańce. Zabawa trwała
do późnych godzin.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski



rozmaitości
wieczornica turyStyczna MoPP

odznaki za góry

- Chodzimy po górach, bo lubimy, bo nam się podoba, bo uważamy,
ze to świetny sposób na spędzanie czasu wolnego – można
było usłyszeć od młodych knurowian, którzy wspominali swoje
wycieczki, podczas wieczornicy turystycznej

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej podsumowało działalność
koła turystycznego w 2010 roku.
Uczniowie szkół podstawowych, jak
i gimnazjaliści wzięli udział w kilku
wycieczkach. W czasie wędrówek
zdobyli oni m.in. szczyty Beskidu
Małego, Śląskiego i Żywieckiego. Wspięli się m.in. na górę Żar,
Błatnią i Klimczok. Gimnazjaliści
zdobyli niewielką górę Beskidu
Małego – Groń Jana Pawła II - do

której wędrują nie tylko turyści, ale
i pielgrzymi.
Trasy są punktowane. Na koniec
sezonu zdobycze podliczono i nagrodzono. Uczniowie podstawówek
zdobyli 35 odznak popularnych i 8
brązowych. Gimnazjaliści zasłużyli
na 10 odznak popularnych i 2 brązowe.
Od z nak i w ręcz yła dy rek tor
MOPP Jolanta Leśniowska.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

ODZNAKI OTRZYMALI:
Uczniowie szkół podstawowych - odznaka popularna: MSP1 – Adrian Chęciński,
Wiktoria Pyka; MSP2 – Paulina Pykosz,
Daria Bałkiewicz, Grzegorz Mierzwa, Julia
Modrzejewska, Aleksandra Bryc, Fabian Geitz, Paulina Ponikiewska; MSP4 – Dominika
Oleksiak, Sandra Pajor, Oliwia Irytowska, Aleksandra Zamirska,
Bartosz Jegor; MSP6 – Oktawia Knut, Dominika Kulczycka, Olga
Burliga, Gabriela Jaros, Patrycja Podgórska, Wiktoria Śliwińska,
Karolina Fiedeń, Tania Białczak; MSP7 – Sylwia Zając, Przemysław
Tchórzewski, Małgorzata Piaskowiak, Natalia Suchy, Oliwia Kowaliszyn, Joanna Knop, Michał Koczy, Jonatan Pacek; MSP9 – Maria
Kasprzyk, Paulina Niebudek, Aleksandra Szyrmel, Daniel Pacek,
Alicja Kozień; odznaki małe brązowe: MSP1 – Weronika Suszek,
Marcin Kleibert, Antonina Łyczak; MSP2 – Joanna Szymkiewicz;
MSP7 – Martyna Malich, Monika Błażyczek, Grzegorz Jur; MSP9
– Julia Kempa;
Gimnazjaliści - odznaka popularna: MG1 – Katarzyna Dachton,
Dawid Gajda, Patrycja Romasz, Paweł Zadka, Grzegorz Guzera;
MG2 – Mateusz Bajer; MG3 – Konrad Szlachetka, Joanna Nachman, Tomasz Górka; MG4 – Weronika Mazur; odznaki małe brązowe: MG3 – Dominik Potera, Konrad Szlachetka.
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej pomaga młodzieży rozwijać jej turystyczne pasje

Foto: Tomasz Rak, Marek Węgorzewski

jędrzej bil z gliwic

ur. 27.02.2011 r., 2570 g, 50 cm

dorota dąga z Knurowa

jakub Hanak z czerwionki-Leszczyn

alan Kozak z Knurowa

ur. 27.02.2011 r., 4120 g, 57 cm

ur. 27.02.2011 r., 2380 g, 48 cm

ur. 2.03.2011 r., 3630 g, 58 cm

ur. 2.03.2011 r., 3710 g, 58 cm

adrian Kazula z Knurowa

Martyna zielińska z Leszczyn

nikodem Kamiński z Knurowa

Klaudia urzędnik z gierałtowic

Franciszek Machulik z Knurowa

ur. 3.03.2011 r., 3330 g, 53 cm
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ur. 3.03.2011 r., 3650 g, 54 cm

ur. 2.03.2011 r., 50 cm

ur. 5.03.2011 r., 2770 g, 50 cm

Paweł Mroncz z rybnika

ur. 28.02.2011 r., 3600 g, 54 cm

zoﬁa andryńska z gliwic

ur. 3.03.2011 r., 3415 g, 54 cm

wiktoria Szpecht z Pilchowic

ur. 5.03.2011 r., 2700 g, 50 cm

Sandra jabłonka z czerwionki,
ur. 1.03.2011 r., 3950 g, 58 cm

Kacper dulęba z Knurowa

ur. 3.03.2011 r., 3515 g, 51 cm

jakub Piasecki z gliwic

ur. 6.03.2011 r., 2620 g, 50 cm
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10.03.2011 r.
czwartek

The Social Network
- godz. 18.15

Safari
- godz. 15.00

Jak się pozbyć cellulitu
- godz. 17.00
PRÓBA TEATRU PARANOJA
- godz. 19.00
11-13.03.2011 r.
piątek-niedziela
Londyński bulwar
- godz. 16.30

Incepcja
- godz. 20.30
14-15.03.2011 r.
poniedziałek-wtorek
The Social Network
- godz. 16.00
Londyński bulwar
- godz. 18.15
Incepcja
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 10/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Knurów. W Kinie Scenie Kulturze

Eksperyment
Adam i Ewa
Agnieszka
Sitek, Tomasz
Mędrzak i Witold
Pyrkosz pojawią
się w Knurowie.
Opowiedzą teatralną
Historię Stworzenia
w ujęciu Marka
Twaina

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 8/2011
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brzmiało: „Równowaga”.
Podwójny bilet do k i na
otrzymuje Katarzyna Nieradzik. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

Sięgając do zarania dziejów 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.
Pomiędzy światem z kobiecego i – wręcz przeciwnie – z
męskiego punktu widzenia
stoi Wąż, Szatan, Demiurg,
który może zmienić bieg życia wielu... Ale po raz kolejny
okazuje się, że Ewa (nawet
wtedy, gdy zrywa zakazane
jabłko z Drzewa Wiadomości) jest zdecydowanie inteligentniejsza i... mądrzejsza od
swojego towarzysza. I tak naprawdę to ona, jako przyczyna sprawcza, stoi u początku
każdego nowego zdarzenia
we wszechświecie. Ostatecznie zrozumie to też i Adam,
który przyznaje w puencie
przedstawienia: gdziekolwiek była ona, tam był Raj.
Niespodzianką jest zaskak ują ca for m a s p ek t a k lu:
brak „czwar tej ściany”, a
także dialog z publicznością, nawiązujące do... kabaret u. Wspaniały, literacki
język nadaje spektaklowi
szlachetności i sprawia, że

dzieło jest ponadczasowe.
Do d at kową at r a kcją je st

twórczość Fryderyka Chopina, która tworzy oprawę
muzyczną przedstawienia.
Spektakl odbęd zie się
w K inie Scenie Kult u rze
20 marca 2011 (niedziela) o
godz. 18.
Bilety w cenie 30 zł (ulgowe 25 zł) do nabycia w kasie
kina (tel. 32 332 63 81).
CK, oprac. bw

informacja własna wydawcy

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

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

4-11/11

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

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

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

10/11

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

10/11

3-22/11

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

10-17/11

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

01-odw.

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

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

01-odw.

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

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

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

7-13/11

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

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

2

10-11/11

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

10/11

10/11

2-pokojowe po remoncie. Cena: 126 tys.
AS. Tel. 512 393 052

ok. Urzędu Miasta. 2 pokoje, 47 m2, cena
149 tys. AS. Tel. 512 393 052

10/11

10/11

3-pokojowe, po remoncie 175.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

PI L N I E kup i ę d o m lub dz i a ł kę. Te l.
792 496 905

10/11

10/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

4-pokojowe w Centrum. 69,90 m2 po remoncie, cena: 215 tys. AS. Tel. 512 393 052
10/11

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

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

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

Sprzedam 4-pokojowe, 70 m2, VI p. os. 1000lecia. Cena 230 000. Tel. 505 893 904

10/11

8-10/11

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

Sprzedam działkę budowlaną w Gierałtowicach, 139 tys. Atrium. Tel. 791 862 794

10/11

10/11

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

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

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

10/11

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

10-13/11

10/11

Dom wolnostojący sprzedam. Biuro M3.
Tel. 603 773 313

10/11

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

10/11

Działki w Knurowie i okolicy. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977
10/11

Łazienki pod klucz. Tel. 602 525 087

6-10/11

Ocieplanie domów, poddaszy, gładzie,
malowanie, regipsy, ścianki, remonty. Tel.
602 407 190

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

10/11

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

9-17/11

Kupię garaż w Knurowie. Tel. 511 313 000

10-11/11

Kupię kawalerkę w Knurowie lub w Czerwionce-Leszczynach. Tel. 600 547 458
Opróżnianie piwnic, strychów, wywóz. Tel.
530 124 134

7-10/11

7-10/11

Lokale biurowo-usługowe o pow. od 10 m2
do 170 m2. Wynajmę. AS. Tel. 512 393 052
10/11

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

10/11

10/11

PPHU „KOMART” sp. z o.o. w Knurowie, ul.
Szpitalna 7 zatrudni elektryka z uprawnieniami do 1kV. Osoby zainteresowane mogą
składać oferty w Dziale Kadr Spółki. Informacja pod numerem 32 235 11 83 w. 130
lub mailem na adres kadry@komart.pl
10/11

ZDROWIE I URODA
Praca w barze. Tel. 510 119 325

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 do pracy do myjni samochodowej.
Tel. 506 584 515
10/11

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

10-odw.

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

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

10-odw.

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

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

Zatrudnimy piekarza z doświadczeniem,
Knurów. Tel. 32 239 50 39, 32 238 94 75

9-18/11

10-11/11

10-11/11

7-11/11

Sprzedam M-3 na ul. Ułanów, 155 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794

10/11

Sprzedam M-3 w Szczygłowicach, 89 tys.
Tel. 502 644 776
10/11

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, niski
czynsz w Knurowie. Tel. 667 347 904,
794 025 900
10/11

Sprzedam mieszkanie 50 m2, 2 pokoje, ul.
A. Koziełka. Tel. 32 236 92 68
10/11

Sprzedam mieszkanie na ul. Spółdzielc zej, 3 5 m 2 , 2 pokoje, 13 0 0 0 0. Tel.
664 236 116

9-10/11

Szarych Szeregów, 3-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

9-12/11

10/11

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

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

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 7.03.2011 r.
do 27.03.2011 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 - osiem części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

10/11

3-odw.

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

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

10/11

51/52/10-13/11
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Firma Metall-Bau Bujok z siedzibą w Pilchowicach k. Gliwic zatrudni na stanowisko
Technolog Produkcji, Konstruktor z specjalizacją konstrukcje budowlane. Kontakt
32 235 69 28 lub metal-bau.bujok@wp.pl

7-10/11

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

7-10/11

1-odw.

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

10/11

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 605 923 945

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

1-13/11

DAM PRACĘ

9-11/11

10-11/11

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

MOTORYZACJA

10/11

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

2-pokojowe po remoncie, niski blok. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

1-25/11

9-11/11

10/11

10/11

8-odw.

6-10/11

2

33-odw.

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

3-13/11

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

9-10/11

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

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

Matematyka, fizyka - korepetycje, kursy
maturalne. Tel. 692 845 849

M-3, 47 m2 Puszkina– sprzedam. Tel. 32
236 20 56
M-4 Batorego, 47 m2 i 52 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

4-16/11

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

10/11

2

9-12/11

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

EDUKACJA

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

10/11

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

10/11

www.as.silesia.pl

10/11

Wynajmę lokal 70 m , biurowo-sklepowy w
Przyszowicach przy głównej drodze nr 44
Gliwice-Mikołów. Tel. 663 440 663
2

8-10/11
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sport

Za nami kolejna edycja pływackiej Grand Prix
Knurowa.
- Na starcie stanęły 104
osoby, a więc zainteresowanie tą formą rywalizacji
nie słabnie – cieszy się Tomasz Rzepa z Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice.
– Równie dużą frekwencję
odnotowaliśmy na trybunach
szczygłowickiej pływalni, a
swego rodzaju wydarzeniem
sobotnich zawodów był pokazowy występ 4-letniej Zuzi
Surdel, która jest najmłodszą pływającą zawodniczką
Sek cji Pł y wack iej TK K F
Szcz ygłowice. Jej wystę p
został nagrodzony gromkimi brawami i wzbudził
zachwyt wśród publiczności.
Zuzia do rywalizacji przystąpi zapewne za kilka lat, a
jej starsze koleżanki i starsi
koledzy tradycyjnie płynęli
w sobotę po kolejne punkty
Grand Prix.
Wyniki:
- klasa I – 25 metrów
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Agata Marek, 2.
Agata Szyrmel, 3. Aleksandra Suchanek, - chłopcy – 1.
Przemysław Rozumek, - 25
metrów stylem grzbietowym
– d ziewczęt a – 1. Agat a
Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Agata Szyrmel,
- chłopcy – 1. Dawid Milczanowski, 2. Przemysław
Rozumek,
- klasa II – 25 metrów
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska,
2. Vanessa Janicka, 3. Maja
Namysłowska, - chłopcy – 1.
Damian Godula, 2. Jakub
Erfurt, 3. Patryk Łowicki,
- 25 metrów stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska, 2. Vanessa
Janicka, 3. Maja Namysłowska, - chłopcy – 1. Damian
Godula, 2. Jakub Erfurt, 3.
Patryk Łowicki,
- klasa III – 25 metrów
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Karolina Kaletka,
2. Joanna Bismor, 3. Kamila
Wesołowska, - chłopcy – 1.
Tomasz Sosna, 2. Szymon

Pawlik, 3. Karol Rzepa, - 25
metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta - 1. Karolina
Kaletka, 2. Joanna Bismor,
3. Kamila Wesołowska, chłopcy – 1. Tomasz Sosna,
2. Karol Rzepa, 3. Szymon
Pawlik,
- klasa IV – 50 metrów
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Julia Kaczmarczyk,
2. Julia Świstuń, 3. Aleksandra Szyrmel, - chłopcy – 1.
Mateusz Kamiński, 2. Dawid Szolc, 3. Maciej Brzozowski, - 50 metrów stylem
grzbietowym – dziewczęta
- 1. Julia Kaczmarczyk, 2.
Aleksandra Szyrmel, 3. Julia
Świstuń, - chłopcy – 1. Mateusz Kamiński, 2. Dawid
Szolc, 3. Błażej Bęben,
- klasa V – 50 metrów
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Paulina Bieniek,
3. K i nga K r u sz n iewsk a ,
- chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk, 2. Dominik Romanów,
3. Wojciech Gradowski, - 50
metrów stylem grzbietowym
– d ziewczęta - 1. Emilia
Brachaczek, 2. Weronika
Suszek, 3. Paulina Bieniek,
- chłopcy - 1. Miłosz Stańczyk, 2. Dominik Romanów,
3. Wojciech Gradowski,
- klasa VI – 50 metrów
stylem dowolnym – dziewczęt a – 1. Wi k tor ia Musioł, 2. Magdalena Wolny, 3.
Maja Dziublińska, - chłopcy
– 1. Paweł Sosna, 2. Kacper
Przybyła, 3. Maciej Dzindzio, - 50 metrów stylem
grzbietowym – dziewczęta
- 1. Wi k tor ia Mu sio ł, 2.
Magdalena Wolny, 3. Maja
Dziublińska, - chłopcy – 1.
Kacper Przybyła, 2. Maciej
Dzindzio, 3. Paweł Sosna,
- gimnazjum – 100 met rów st ylem dowolny m –
dziewczęta – 1. Aleksandra
Bańbor, 2. Martyna Nowak,
3. Patrycja Sładek, - chłopcy
– 1. Krzysztof Hołysz, 2. Jakub Michałów, 3. Krzysztof
Malich, - 100 metrów stylem
grzbietowym – dziewczęta
– 1. Aleksandra Bańbor, 2.
Dominika Wiewióra, 3. Anna

informacja

Zuzia Surdel ma
zaledwie 4 lata, a już
zebrała sporo braw
prezentując swe
pływackie umiejętności

Konieczna, - chłopcy – 1. Mateusz Płowiec, 2. Krzysztof
Hołysz, 3. Michał Godula,
- 100 metrów stylem klasycznym – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa,
3. Jagoda Orlik, - chłopcy – 1.
Dominik Sodel, 2. Fryderyk
Król, 3. Dawid Kozioł, - 50
metrów stylem motylkowym
– dziewczęta – 1. Anna Konieczna, 2. Martyna Czmok,
3. Agata Rzepa, - chłopcy – 1.
Mateusz Płowiec, 2. Krzysztof Malich, 3. Fryderyk Król,
- 100 metrów stylem zmiennym – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Aleksandra
Bańbor, 3. Anna Konieczna,
- chłopcy – 1. Mateusz Płowiec, 2. Dominik Sodel, 3.
Jakub Michałów.
PiSk

O puchar prezydenta
Trybuny wypełnione do
ostatniego miejsca, lista startowa, na której wpisano około
170 nazwisk, a na miejscach
dla gości specjalnych m.in.
Piotr Surówka (zastępca prezydenta Knurowa), Jerzy Pach
(wiceprzewodniczący Rady
Miasta) i Krzysztof Stolarek
(dyrektor MOSiR). Taką oprawę miały pływackie mistrzostwa naszego miasta. Rywalizowali uczniowie szkół pod-

Foto: Tomasz Rak

Brawa dla
4-letniej Zuzi

Pływackie Mistrzostwa Knurowa uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych

stawowych i gimnazjalnych, a
nagrodami były m.in. puchary
prezydenta Knurowa.
Wyniki:
- klasa I – 25 met rów
stylem dowolnym - dziewczęta – 1. Agata Szyrmel,
2. Aleksandra Suchanek, 3.
Wiktoria Matonia, – chłopcy
– 1. Przemysław Rozumek,
2. Dominik Szafarczyk, 3.
Dawid Milczanowski, - 25

Pracowite dni
pływaków
To były niezwykle pracowite dni dla młodych knurowskich pływaków. Najlepsi
gimnazjaliści po udziale w
zawodach miejskich o puchar
prezydenta wyjechali na rejonowe zawody wojewódzkiej
gim nazjady. - Ich w ystę p
można uznać za bardzo udany, tym bardziej, że na skompletowanie drużyny było tylko
jedno popołudnie – relacjonuje Tomasz Rzepa z Sekcji
Pływackiej TKKF. - Drużynę
stanowiło osiem dziewcząt
i ośmiu chłopców. Każdy z

nich mógł wystartować tylko
w jednej konkurencji oraz w
sztafecie 8x50 metrów stylem
dowolnym.
Uczniowie Miejskiego
Gimnazjum nr 2 zdobyli siedem medali indywidualnych
oraz dwa w sztafetach.
Na słowa pochwały zasłużyli nie tylko pływacy,
ale i ich rodzice - Przybyła,
Rzepa, Foit i Godula - którzy
podzielili się obowiązkami
związanymi z udziałem ich
pociech w tych zawodach.
PiSk

miejskie gimnazjum nr 2 z knurowa reprezentowali:
- Agata Rzepa – 1 miejsce na 50 metrów stylem motylkowym,
- Marta Nowak – 1 miejsce na 100 metrów stylem klasycznym,
- Jagoda Przybyła – 2 miejsce na 100 metrów stylem motylkowym,
- Krzysztof Hołysz – 2 miejsce na 100 metrów stylem motylkowym,
- Michał Foit – 3 miejsce na 50 metrów stylem motylkowym,
- Krzysztof Klimasara – 3 miejsce na 100 metrów stylem dowolnym,
- Adrianna Lepiorz – 3 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym,
- Martyna Nowak – 4 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym,
- Alicja Graca – 5 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym,
- Michał Godula – 6 miejsce na 100 metrów stylem klasycznym,
- Dawid Szafarczyk – 6 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym,
- Karolina Kempa – 6 miejsce na 100 metrów stylem dowolnym,
- Jakub Dzindzio – 7 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym,
- Daria Gaweł – 8 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, 		
- Paweł Kieś – 8 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym,
- Marcin Kinek – dyskwalifikacja na 100 metrów stylem grzbietowym,
- sztafeta dziewcząt – 3 miejsce,
- sztafeta chłopców – 1 miejsce.
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Foto: Tomasz Rak

Foto: Agnieszka Rzepa

Grand Prix Knurowa w pływaniu

metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta – 1. Aleksandra
Suchanek, 2. Agata Szyrmel,
3. Monika Wojtyna, – chłopcy – 1. Dominik Szafarczyk,
2. Przemysław Rozumek, 3.
Dawid Milczanowski,
- klasa II – 25 metrów stylem dowolnym – dziewczęta
– 1. Maja Namysłowska, 2.
Vanessa Janicka, 3. Zuzanna
Maciejczak, – chłopcy – 1.
Damian Godula, 2. Patryk
Łowicki, 3. Jakub Erfur t,
- 25 metrów stylem grzbietow y m – d ziewczęta – 1.
Vanessa Janicka, 2. Zuzanna
Maciejczak, 3. Kinga Jękner,
– chłopcy – 1. Damian Godula, 2. Patryk Łowicki, 3.
Jakub Erfurt,
- klasa III – 25 metrów stylem dowolnym – dziewczęta
– 1. Julia Kempa, 2. Joanna
Bismor, 3. Kamila Wesołowska, – chłopcy – 1. Tomasz
Sosna, 2. Szymon Pawlik,
3. Karol Rzepa, - 25 metrów
stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Joanna Bismor, 2.
Kamila Wesołowska, 3. Julia
Kempa, – chłopcy - 1. Tomasz
Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3.
Karol Rzepa,
- klasa IV – 50 metrów
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Julia Świstuń, 2.
Aleksandra Szyrmel, 3. Syntia Paliszeska, – chłopcy – 1.
Mateusz Kamiński, 2. Dawid
Szolc, 3. Henryk Cieślik, - 50
metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta – 1. Aleksandra
Szyrmel, 2. Julia Świstuń, 3.
Syntia Paliszewska, – chłopcy - 1. Mateusz Kamiński,
2. Błażej Bemben, 3. Dawid
Szolc,
- klasa V – 50 metrów
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Karolina Bieniek,
3. Marzena Przybyszewska,
– chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk, 2. Dominik Romanów,

3. Wojciech Kostelecki, - 50
metrów stylem grzbietowym
– d ziewczęt a – 1. Emilia
Brachaczek, 2. Weroni ka
Suszek, 3. Marzena Przybyszewska, – chłopcy - 1.
Miłosz Stańczyk, 2. Dominik Romanów, 3. Wojciech
Gradowski,
- klasa VI – 50 metrów stylem dowolnym – dziewczęta
– 1. Magdalena Wolny, 2. Michalina Karwot, 3. Małgorzata
Kowol, – chłopcy – 1. Paweł
Sosna, 2. Kacper Przybyła, 3.
Maciej Dzindzio, - 50 metrów
stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Magdalena Wolny,
2. Maja Dziublińska, 3. Antonina Łyczak, – chłopcy – 1.
Kacper Przybyła, 2. Maciej
Dzindzio, 3. Rafał Czerwiec, 50 metrów stylem klasycznym
– dziewczęta – 1. Małgorzata
Kowol, 2. Paulina Bieniek, 3.
Maja Dziublińska, – chłopcy
– 1. Mateusz Michalski, 2. Paweł Sosna, 3. Henryk Cieślik,
- sztafeta 5x50 metrów
szkół podst awow ych – 1.
MSP-7 (Julia Świstuń, Mateusz Michalski, Kacper Przybyła , Pawe ł Sosna , Magdalena Wol ny), 2. MSP-2
(Paulina Bieniek, Damian
Godula, Marzena Przybyszewska, Maciej Dzindzio,
Emilia Brachaczek), 3. MSP4 ( Mar t y na Tałajkowska,
Dominik Romanów, Rafał
Czerwiec, Miłosz Stańczyk,
Maja Dziublińska),
- gimnazjum – 50 metrów
stylem motylkowym – dziewczęta – 1. Agata Rzepa, 2.
Jagoda Przybyła, – chłopcy – 1. Krzysztof Malich,
2. Fryderyk Król, 3. Kamil
Mikołajczak, - 100 metrów
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Martyna Nowak,
2. Aleksandra Bańbor, 3. Adrianna Lepiorz, – chłopcy – 1.
Krzysztof Hołysz, 2. Fryderyk
Król, 3. Jakub Michałów, - 100
metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta – 1. Aleksandra
Bańbor, 2. Jagoda Przybyła, 3.
Adrianna Lepiorz, – chłopcy
– 1. Michał Wojtaszek, 2.
Krzysztof Hołysz, 3. Jakub
Michałów, - 100 metrów stylem klasycznym – dziewczęta
– 1. Martyna Nowak, 2. Agata
Rzepa, - chłopcy - 1. Michał
Wojtaszek, 2. Dawid Kozioł,
3. Michał Hejna.
PiSk
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Foto: Waldemar Jachimowski

Concordia

50 meczów bez
porażki Vibovitu
Zgodnie z oczekiwaniami
najciekawszym spotkaniem kolejki była konfrontacja drugiej i
trzeciej drużyny w tabeli czyli
Vibovitu z Intermarche. Przez
ponad 30 minut tego pojedynku
trwała wymiana „ciosów”, a
młoda ekipa Intermarche dotrzymywała kroku rutyniarzom.
W ostatnich 5 minutach meczu
górę wzięło jednak doświadczenie obrońców tytułu i Vibovit po
raz drugi w tym sezonie ograł
Intermarche różnicą czterech
goli. Wygrana Vibovitu była już
50. spotkaniem z rzędu, w którym nie poniósł on porażki.
O przerwaniu tej bezprecedensowej serii myśli UPOS
So c c e r Sp or t P ub. Ju ż w
najbliższy poniedziałek UPOS
spotka się ze swoim głównym rywalem i będzie chciał
się zrewanżować za jedyną
porażkę, jaką poniósł w tym
sezonie, ulegając Vibovitowi
1:2. UPOS po zwycięstwie nad

Teamem Arttelekom ponownie
przystąpi do meczu na szczycie
z pozycji lidera i jeśli wygra,
to poza awansem do ogólnopolskiej I ligi futsalu, będzie
mógł się cieszyć ze zdobycia
mistrzostwa na knurowskim
„podwórku”.
W grupie drużyn walczących o utrzymanie wyjaśniła
się sprawa spadku do II ligi.
Do wcześniej zdegradowanych drużyn PTK Holding i
Nacynianki dołączyły ekipy
Black&Decker i Mistralu. Ci
ostatni mieli jeszcze szanse
przedłużyć nadzieję na grę
w I lidze, musieli jednak pokonać Osiedle Szczygłowice.
Zespół Osiedla rozstrzygnął
to spotkanie na swoją korzyść
i przyczynił się do największej
niespodzianki in minus tego sezonu czyli degradacji do II ligi
drużyny, która przed dwoma
laty zajęła w lidze 3. miejsce.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 23. kolejki:
PTK Holding – IPA Knurów 4:7 (1:3)
0:1 D. Sterczek 3’, 1:1 M. Wasita 10’, 1:2 D. Sterczek 19’, 1:3 K.
Kwietniewski 20’, 1:4 D. Sterczek 26’, 2:4 R. Nowosielski 28’, 2:5
D. Krukowski 35’, 3:5 T. Olszewski 36’, 3:6 B. Durczyński 38’, 3:7
B. Durczyński 39’, 4:7 M. Wasita 40’ (k)
Osiedle Szczygłowice – Mistral 5:4 (3:3)
0:1 K. Matuszek 3’, 1:1 A. Oboński 8’, 1:2 P. Mazur 14’, 2:2 P.
Pietraczyk 16’, 3:2 A. Oboński 17’, 3:3 M. Kusiak 20’, 4:3 S. Basak 28’, 5:3 A. Oboński 33’, 5:4 K. Matuszek 40’ (k)
żółte kartki: K. Matuszek, R. Brodziński (Mistral).
Black&Decker – Concordia Oldboje 1:6 (1:1)
1:0 G. Podoba 11’, 1:1 M. Pastor 18’, 1:2 D. Walus 21’, 1:3 D. Wiercioch 25’, 1:4 K. Smętek 30’, 1:5 K. Smętek 31’, 1:6 D. Walus 34’.
UPOS Soccer Sport Pub – Team Arttelekom 6:3 (3:1)
1:0 Ł. Spórna 2’, 1:1 A. Niewiedział 15’, 2:1 D. Tałajkowski 16’, 3:1
Ł. Spórna 19’, 3:2 A. Niewiedział 24’, 4:2 D. Tałajkowski 27’, 5:2
W. Rozumek 28’, 6:2 W. Rozumek 33’, 6:3 A. Nakonieczny 36’.
żółta kartka: A. Niewiedział (Team Arttelekom).
Intermarche A – FC Apinex Czerwionka 6:8 (1:1)
0:1 T. Michalski 5’, 1:1 P. Mastyj 13’, 1:2 A. Bugla 21’, 1:3 T.
Młynek 24’, 1:4 T. Michalski 26’, 1:5 S. Kupczyk 29’, 1:6 S.
Kupczyk 30’, 2:6 P. Mastyj 31’, 3:6 P. Mastyj 32’, 4:6 P. Mastyj
34’, 4:7 T. Michalski 36’, 5:7 M. Boryga 37’, 5:8 T. Młynek 39’,
6:8 D. Litwin 40’.
FMS Gierałtowice – Tomsat 2:5 (0:0)
0:1 S. Dolaciński 22’, 0:2 S. Dolaciński 27’, 0:3 S. Kubisz 29’,
1:3 R. Metelski 35’, 1:4 S. Dolaciński 37’, 1:5 S. Kubisz 38’, 2:5
Ł. Rakowski 39’.
Vibovit – Intermarche 8:4 (2:2)
0:1 Ł. Winiarczyk 3’, 1:1 K. Kijak 5’, 2:1 R. Kasiński 18’, 2:2 P.
Kośmider 20’, 3:2 M. Mikulski 25’, 4:2 P. Przesdzing 28’, 4:3 D.
Tkocz 29’, 5:3 K. Kijak 34’, 6:3 A. Zabłocki 37’, 7:3 M. Bagiński
38’, 8:3 R. Kasiński 39’, 8:4 Ł. Winiarczyk 40’.

tabele po 23 kolejce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

20
20
20
21
21
20
21
21

57 164-45
56 158-35
43 126-57
38 93-62
37 86-94
37 90-83
23 75-98
22 75-129

19
18
14
12
12
12
6
7

0 1
2 0
1 5
2 7
1 8
1 7
5 10
1 13

10
8
8
7
4
4
3
2

3
4
3
3
2
1
2
1

grupa spadkowa:
20
20
20
20
20
20
20
20

33
28
27
24
14
13
11
7

89-102
93-85
84-102
74-99
73-99
60-105
61-133
52-124

7
8
9
10
14
15
15
17

PROGRAM 24 KOLEJKI (14 marca):
PTK Holding – Osiedle Szczygłowice (godz. 18.00), PTK
Holding - Nacynianka (18.45), Mistral – Concordia Oldboje
(19.30), LineTrans - IPA Knurów (20.15), Intermarche - Team
Arttelekom (21.00), Vibovit - UPOS Soccer Sport Pub (21.45),
FC Apinex Czerwionka – Tomsat (22.30).
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Bielszczanie
dzielili i rządzili

Zespoły z Bielska-Białej
zajęły dwa pierwsze miejsca,
natomiast knurowski Team
ArtTelekom uplasował się na
trzecim miejscu turnieju rozgrywanego pod patronatem

Soccer Sport Pubu.
W sportowej rywalizacji
na parkiecie hali knurowskiego MOSiRu uczestniczyło
dziesięć zespołów.
PiSk

Wyniki:

Piłka nożna

Finałowa porażka
Concordii

Zespół Concordii (rocznik 1998) doznał jednej
porażki. Niestety w najważniejszym meczu turnieju
Trzy zespoły z Knurowa nałów. Z grupy A – Concordia
i siedem z naszego regionu Knurów i z grupy B – Promo– tak przedstawiała się obsa- tor Rokitnica.
da czwartej edycji halowego
W grupie A porażki nie
turnieju piłkarskiego Hand– doznała również Odra WoPol Cup. W roli organizatora dzisław, jednak ostatecznie
wystą piła Akademia Piłki więcej punktów zdołał zgroNożnej wystawiając do rywa- madzić MKS Sośnicowice.
lizacji 13-latków dwie swoje
Bezsprzecznie najlepszym
drużyny. W początkowej fazie zespołem turnieju okazał się
turnieju 10 zespołów walczyło Promotor Rokitnica. Komplet
w dwóch grupach, a następnie zwycięstw i zero straconych
po dwie najlepsze drużyny bramek musiało robić wrażeawansowały do półfinałów.
nie, dlatego obok drużynowego
Trzy zespoły kończyły triumfu, nagrodę indywidualną
rozgrywki grupowe jako nie- otrzymał bramkarz Promotora
pokonane, jednak tylko dwie - Marcin Masłowski.
(WJ / PiSk)
z nich awansowały do półfiWYNIKI turnieju:
- grupa A - Concordia Knurów – Odra Wodzisław 1:1, A P N I
Knurów – Trampkarz Biskupice 0:0, MKS Sośnicowice – Concordia Knurów 0:2, Odra Wodzisław – APN I Knurów 1:1, Trampkarz
Biskupice – MKS Sośnicowice 0:1, Concordia Knurów – APN I
Knurów 0:0, Odra Wodzisław – Trampkarz Biskupice 2:1, APN
Knurów – MKS Sośnicowice 0:1, Concordia Knurów – Trampkarz
Biskupice 3:1, Odra Wodzisław – MKS Sośnicowice 1:1,
- grupa B - Promotor Rokitnica - LZS Gierałtowice 1:0, KS
Bojków – Jedność Przyszowice 4:0, APN II Knurów – Promotor
Rokitnica 0:3, LZS Gierałtowice – KS Bojków
1:1, Jedność
Przyszowice – APN II Knurów 3:0, Promotor Rokitnica – KS
Bojków 2:0, LZS Gierałtowice – Jedność Przyszowice 0:2, KS
Bojków – APN II Knurów 1:0, Promotor Rokitnica – Jedność
Przyszowice 2:0, LZS Gierałtowice – APN II Knurów 3:0,
- mecz o 9 miejsce - APN II Knurów – Trampkarz Biskupice 2:0,
- mecz o 7 miejsce - APN II Knurów – LZS Gierałtowice 0:0
rzuty karne 4:3,
- mecz o 5 miejsce - Odra Wodzisław – Jedność Przyszowice 3:1
- półfinały - Concordia Knurów – KS Bojków 1:0, MKS Sośnicowice – Promotor Rokitnica 0:3,
- mecz o 3 miejsce - MKS Sośnicowice – KS Bojków 1:0,
- finał - Promotor Rokitnica – Concordia Knurów 2:0.

KS Concordia

grupa mistrzowska:

Futsal

Tym razem
nie strzelili
Po raz pierwszy tej zimy
piłkarze Concordii kończyli
sparing z zerowym dorobkiem
bramkowym. W szóstym meczu
kontrolnym knurowianie doznali pierwszej porażki, ulegając
rezerwom Piasta Gliwice 0:1.
- Tym razem skorzystałem tylko
z tych zawodników, którzy na
pewno będą bronić barw naszego klubu w rundzie wiosennej
– tłumaczy absencję niektórych
testowanych zawodników Wojciech Kempa, trener Concordii.
– Z nowych twarzy zagrali

- Grupa I - TKKF - Intermarche 1:2 (Mateusz Szymański - Wojciech
Kandzior, Miłosz Szatka), Apteka Św. Barbary - TKKF 1:0 (Mateusz Hornik), Intermarche - Fumar Komorowice 1:3 (Miłosz Szatka
- Kornel Adamus, Dawid Sawicki, Bartosz Sawicki), Apteka Św.
Barbary - Law Perfect 0:2 (Dawid Lech, Krystian Mańkus), TKKF
- Law Perfect 0:2 (Mateusz Wojtas, Tomasz Bydliński), Apteka
Św. Barbary - Intermarche 3:2 (Mateusz Hornik, Daniel Gawron 2
- Damian Tkocz, Miłosz Szatka), Law Perfect - Fumar Komorowice
2:0 (Tomasz Gala 2), Intermarche - Law Perfect 1:4 (Łukasz Winiarczyk - Tomasz Gala, Krystian Mańkus 3), Apteka św. Barbary
- Fumar Komorowice 1:3 (Mateusz Hornik - Kornel Adamus, Paweł
Mucha, Bartosz Sawicki), TKKF - Fumar Komorowice 1:3 (Mateusz
Szymański - Kornek Adamus 2, Marek Jastrzębski),
- Grupa II - Team ArtTelekom - Intermarche A 0:0, Intermarche
A - Concordia ‘95 0:2 (Karol Dąbrowski, Daniel Ceremuga), UKS
Milenium - Wezyr S.C. 2:1 (Wojciech Żur, Mateusz Wardziński
- Sebastian Goncarzewicz), Concordia ‘95 - Wezyr S.C. 1:0
(Daniel Ceremuga), UKS Milenium - Concordia ‘95 2:1 (Marek
Gajda 2 - Grzegorz Górka), Intermarche A - UKS Milenium 2:2
(Przemysław Bara 2 - Mateusz Wardziński, Marek Gajda), Team
ArtTelekom - Concordia ‘95 4:1 (Andrzej Niewiedział, Bartosz
Flis, Mateusz Mularczyk, Dariusz Flis - Daniel Ceremuga), Team
ArtTelekom - Wezyr S.C. 7:1 (Andrzej Niewiedział 4, Dariusz Flis,
Paweł Galbierz 2 - Daniel Gaj), Wezyr S.C. - Intermarche A 1:9
(Dawid Łakota - Przemysław Bara 7, Marcin Michalak, Arkadiusz
Wisniowski), UKS Milenium - Team ArtTelekom 0:0,
- półfinały - UKS Milenium - Law Perfect 1:1, w karnych 1:3 (Marek Gajda - Dawid Lech), Team ArtTelekom - Fumar Komorowice
2:2, w karnych 0:2 (Paweł Galbierz, Dariusz Flis - Paweł Mucha,
Marcin Jastrzębski),
- mecz o 3. miejsce - Team ArtTelekom - UKS Milenium 5:0 (Mateusz Mularczyk 2, Andrzej Niewiedział 2, Dariusz Flis),
- finał - Law Perfect - Fumar Komorowice 1:0 (Tomasz Gala).
Nagrody indywidualne otrzymali: Przemysław Grondalski (Concordia 95) - najlepszym bramkarzem turnieju oraz Przemysław
Bara (Intermarche) - król strzelców.
Najlepszy zespół z Knurowa – Team ArtTelekom wystąpił w następującym składzie: Kubiak, Krysiak, B. Flis, D. Flis, Mularczyk,
Niewiedział, Galbierz.

Wyciskanie sztangi

Mistrzostwa
Polski w Knurowie
Hala Miejskiego Ośrodka Spor t u i Rek reacji w
Knurowie-Szczygłowicach
będzie w najbliższy weekend
areną Mistrzostw Polski w
wyciskaniu sztangi. O krajowy czempionat rywalizować
będą juniorzy w kategoriach
wiekowych do 18 i 23 lat.
- Wiemy już, że do Knurowa przyjedzie 115 zawodniczek i zawodników z 23 klubów – informuje Eugeniusz
Mehlich, który tym razem
występuje w roli jednego z

organizatorów. - W sobotę o
godzinie 10.45 nastąpi uroczyste otwarcie mistrzostw,
natomiast kwadrans później
rozpocznie się rywalizacja.
Dzień później początek walki
o medale zaplanowano na
godzinę 11.00.
Honorowy patronat nad
Mistrzostwami Polski objął
prezydent Knurowa Adam
Rams.
Wstęp dla kibiców bezpłatny.
PiSk

zatem Gierlich i Kupis, a na
boisku zabrakło Ciupki, Karwowskiego i Boronia.
Prz y pom nijmy, że we
wcześniejszych sparingach
knurowianie pokonali 4:1 LKS
35 Gierałtowice, 6:1 Wilki
Wilcza i 8:0 ŁTS Łabędy oraz
zremisowali 3:3 z Przyszłością
Ciochowice i 2:2 z Jednością
Grabownia.
Kolejnym przeciwnikiem
Concordii będzie gliwickie
Carbo.
PiSk
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Pechowe
losowanie

FUTSAL - II LIGA

Awansowali
do I ligi!
Na kolejkę przed zakończeniem 2-ligowego sezonu
zespół UPOS Exorigo Knurów w y walcz ył awans na
zaplecze Ekstraklasy. Korki
szampanów wystrzeliły na
znak sukcesu równo z ostatnią syreną meczu z Fretpolem
Akademią Pyskowice. Meczu
wygranego 7:5.
Wyższość zespołu z Knurowa nie podlegała ani przez
moment dyskusji. Zastrzeżenia

do gry UPOS Exorigo można
było mieć w drugiej połowie, ale prowadzenie czteroma
bramkami zrobiło swoje i dało
się zauważyć chwile dekoncentracji gospodarzy. Szczególnie
w sytuacjach, gdy knurowianie
stawali oko w oko z bramkarzem gości. Sporo takich
pojedynków wygrał golkiper z
Pyskowic, jednak ostatecznie
trzy punkty wywalczył lider.
PiSk

Wyniki 13 kolejki:
UPOS Exorigo Knurów – Fretpol Akademia Pyskowice 7:5 (5:1)
1:0 Spórna 7’, 2:0 Karwowski 11’, 3:0 M. Rozumek 13’, 3:1
Sobczak 16’, 4:1 W. Rozumek 18’, 5:1 Kempa 20’, 5:2 Barszcz
21’, 5:3 Połek 30’, 6:3 Karwowski 33’, 6:4 Sobczak 39’, 6:5
Świątek 40’ (przedłużony rzut karny), 7:5 Wieliczko 40’ (przedłużony rzut karny).
Upos Exorigo:
Bartłomiej Poręba, Paweł Ignasiak, Dawid Wieliczko, Wojciech Rozumek, Robert Kasiński, Marcin Rozumek, Wojciech
Kempa, Szymon Jezierski, Przemysław Zagórski, Michał
Bagiński (żk), Łukasz Spórna, Piotr Karwowski (żk).
Rodakowski Tychy – Energetyk Jaworzno 1:4, Dąbrovia
Jaworzno - Futsal Siechnice 3:7, Pizzeria Luciano Strzelec
Gorzyczki – Orlik Brzeg 10:9.
UPOS Exorigo Knurów
Orlik Brzeg
Futsal Siechnice
Energetyk Jaworzno
Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
Rodakowski Tychy
Fretpol Akademia Pyskowice
Dąbrovia Jaworzno

13
13
13
13
13
13
12
12

32
26
25
24
15
12
10
3

85:55
84:51
71:55
65:50
74:81
52:71
44:79
31:79

Jest sukces.
Jest i obawa...
Każdy kibic i każdy sportowiec wie, że w rywalizacji
chodzi o to, by być lepszym
od przeciwnika. A jak się jest
lepszym to się wygrywa. Jak
się wygrywa to się awansuje.
A jak się awansuje to gra się
w wyższej lidze, o wyższe
cele. Niby wszystko jasne i
logiczne. Jest jednak małe
„ale”, bo do pełni szczęścia, a więc do tego realnego
awansu i gry o wyższe cele
potrzebna jest walizka. No
może nie walizka, a saszetka.
Od biedy może być koperta,
byle w y pchana do g ranic
możliwości bank notami o
najwyższym nominale.
Bywa, że same umiejętności nie wystarczają. Trzeba
mieć kasę. Wiedzą coś na
ten temat osoby związane
z knurowskim futsalem. W
sezonie 2008/2009 zespół
U POS Koma r t za kończ ył
rozg r y wki 1. ligi na bez-

piecz ny m siód my m miejscu. Nowy sezon rozpoczął
jed nak w lid ze... d r ugiej.
Powód? Brak środków f inansowych na rywalizację na
zapleczu ekstraklasy.
Mamy sezon 2009/2010.
Dzisiaj zespół zwie się UPOS
Exorigo i właśnie wywalczył
awans do 1. ligi. Jest więc
sukces. Jest radość, ale jest
i obawa, bo nikt dzisiaj nie
jest w stanie zapewnić piłkarzy, że ten awans da im
możliwość r y walizacji na
wyższym szczeblu. Sukces
stanie się faktem dopiero
wtedy, gdy „dobry wujek”
zwany sponsorem przeleje na
klubowe konto odpowiednią
kwotę.
I oby tak się stało, bo
pr zecież z w ycię st wo n ie
może być porażką. Bo to tak,
jakby dwa plus dwa nie równało się cztery.
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa
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Piotr Pyra dzięki startom
w t ur niejach Grand Prix
Polskiego Związku Bokserskiego wywalczył prawo rywalizacji w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski. Tegoroczny czempionat odbył się
w Koninie, a reprezentant
BKS Concordia może mówić

o sporym pechu, bowiem już
w pierwszej walce trafił na
kadrowicza - Włodzimierza
Letra (PKB Poznań).
Knurowianin przegrał
pojedynek ćwierćfinałowy, a
Letr został mistrzem Polski w
kategorii 81 kg.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 1 marca:
1. Stefan Wroblowski
2. Wojciech Napierała
3. Tadeusz Wodziczko
4. Antoni Malcherek
5. Michał Fojt
6. Dariusz Skowron
7. Grzegorz Tabath
8. Jan Pikus
9. Piotr Palica
10. Janusz Myszka
11. Jerzy Pluta

- 2.041 pkt
- 1.974 pkt
- 1.963 pkt
- 1.950 pkt
- 1.855 pkt
- 1.849 pkt
- 1.831 pkt
- 1.747 pkt
- 1.742 pkt
- 1.732 pkt
- 1.703 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Ryszard Nosiadek
- 10.170 pkt
2. Piotr Arent
- 9.722 pkt
3. Jerzy Pluta
- 9.680 pkt
4. Kazimierz Fąfara
- 9.676 pkt
5. Janusz Myszka
- 9.612 pkt
6. Ginter Fabian
- 9.486 pkt
7. Michał Fojt
- 9.006 pkt
8. Czesław Antończyk
- 8.950 pkt
9. Jan Pikus
- 8.905 pkt
10. Wojciech Napierała
- 8.839 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 15 marca o godz. 16.30 w klubie
„Gama”.   
informacja

Oni wywalczyli awans do 1. ligi
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Podróże Asi i Filipa

Autostopem do słonecznej Hiszpanii
Rozsmakowali się we francuskich bagietkach i serze, urzekło
ich piękno Barcelony i pogoda ducha Hiszpanów. Asia i Filip
- nasi młodzi Czytelnicy - wybrali się za Pireneje autostopem.
Całej gazety za mało, by spisać wszystkie przygody i wrażenia...
- Podróż zaczęła się w Gliwicach
– relacjonuje Asia. - Mój brat wpadł na
pomysł, że zabierze nas na autostradę
i tam przez CB-radio złapie kogoś, kto
mógłby nas zabrać ze sobą. Jednak nic
z tego nie wyszło, ponieważ CB radio
padło i o 5 rano wylądowaliśmy na
zjeździe koło Wilczego Gardła.
Na szczęście nie na długo. Do
dwójki autostopowiczów uśmiechnęło
się jednak szczęście i zabrali się razem
z kierowcą jednego z tirów do Wrocławia. Tam szybka przesiadka i podróż
do granicy z Niemcami w Zgorzelcu.
- Na razie szło nam jak z płatka... Nie
musieliśmy zbyt długo czekać, aż ktoś
się zatrzyma i zaoferuje swoją pomoc
w podwiezieniu nas dalej.

Przez Niemcy
z polskim akcentem

W Niemczech pojawiły się pierwsze kłopoty. Wynikły ze słabej znajomości języka niemieckiego.
- Z angielskim nie mieliśmy problemu, posługujemy się nim z Filipem
bardzo płynnie, ale język niemiecki
nie był naszą mocną stroną.
Początkowo na trasie jednym z
punktów docelowych była niemiecka
Kolonia, znajdująca się w zachodniej
części kraju, ale autostopowicze
musieli zmienić pier wotną trasę
podróży.
- Chcieliśmy odwiedzić ciocię Filipa, ale łapiąc stopa na autostradzie,
udało się nam spotkać polskiego kierowcę z Gliwic, który jechał do Szwajcarii i zatrzymywał się blisko granicy z
Francją. Tym samym postanowiliśmy
odłożyć odwiedziny na później i zabrać
się z nim, gdyż druga taka szansa mogła
się szybko nie pojawić – opowiada o
zmianie trasy Asia.
Wieczorem musieli się jednak
zatrzymać na nocleg, a już następnego
dnia rano zabrali się z gliwiczaninem
w dalszą drogę do granicy francuskoniemieckiej. Na granicy rozstali się ze
swoim „szoferem”, który odbił w stronę
Szwajcarii. Asia i Filip znanym już
sobie sposobem ponownie próbowali
złapać autostop w dalszą drogę.

bez chwili zwątpienia po tym, jak
się spóźnił. 
- Przez moment przeszła mi przez
głowę myśl, że może nie przyjedzie, ale
okazało się, że tylko zaspał – wspomina Asia.

Katalońskie wrażenia
i codzienna Sangria

Tego samego dnia dotarli jeszcze
do Barcelony. Poinstruowani przez
swojego towarzysza podróży udało
im się znaleźć dobry hotel, położony
w dogodnym miejscu, przy jednej z
głównych uliczek. W Barcelonie spędzili trzy dni.
- To naprawdę ogromne miasto,
i nie sposób w tak krótkim czasie
doświadczyć wszystkich jego uroków.
Oszałamiający jest widok panoramy
Barcelony oglądanej z wieży widokowej. Wspaniała jest kolejka linowa z
portu na wzgórze, na którym znajdował
się stadion zbudowany specjalnie na
olimpiadę w 1992 roku. Duże wrażenie
wywarł też na nas dużo większy w
porównaniu z polskim targ, na którym
zawsze można było znaleźć świeże
warzywa, owoce, ryby – opowiada o
urokach Barcelony Asia.
Z Barcelony nasi rozmówcy udali
się do malowniczej Tarragony. Pociągiem. Nie obyło się bez drobnych
problemów podczas kupna biletów.
- Pomogła nam jedna z pań w
kolejce. Podróż pociągiem była miłą

- Jechaliśmy k rótkimi odcinkami, tak po 50 km, co było dosyć
frustrujące.
Z największymi kłopotami spotkali się jednak na jednej z hiszpańskich autostrad.
- Najpierw zostaliśmy upomniani przez obsługę autostrady, która
ostrzegła nas, że nie wolno stać na
autostradzie i kazała nam się stamtąd
zabrać. Po chwili podjechała do nas
hiszpańska policja. Funkcjonariusze
nie byli tak uprzejmi. Wybiegli do nas
z kajdankami i grozili, że jeśli jeszcze

Rady dla innych
autostopowiczów

- To raj na Ziemi - mówią o pięknych
śródziemnomorskich plażach nasi
podróżnicy

odmianą po autostopie, a ponadto
komfort jazdy był wyższy niż w Polsce
– śmieje się Asia.
Tarragona zachwyciła ich naturalnym pięknem i rajskimi widokami.
Do najciekawszych zabytków tego
malowniczego miejsca należy jeden z
najstarszych akweduktów w Europie.
Zachował się w bardzo dobrym stanie
pomimo upływającego czasu.
Oprócz pięknych widoków i wspaniałych zabytków duże wrażenie
zrobili także na nich sami mieszkańcy
Hiszpanii. - To zupełnie inny naród
niż Polacy. Są bardzo pozytywnie
nastawieni do życia, niezwykle przyjaźni, pomocni, gadatliwi i wiecznie
uśmiechnięci.

Kłopoty na autostradzie

Powrót do domu nie wyglądał tak
różowo jak przyjazd do Hiszpanii. Asia
i Filip mieli duże problemy ze złapaniem
autostopu, który mógłby ich zabrać
przynajmniej do Barcelony.

godzin później. Potem jeszcze tylko
pociąg do domu i ich podróż zakończyła się szczęśliwie.

Barcelona: widok, który zapiera
dech w piersiach

Francuska bagietka
i ser w Lyonie

Szczęście odegrało ogromne
znaczenie w ich dalszej podróży. Któż
mógł przypuszczać, że jedną z osób,
która będzie chciała zabrać autostopowiczów będzie ktoś, kto również
jedzie do samej Barcelony.
- Gdy staliśmy przy drodze próbując złapać transport, który umożliwiłby nam dalszą podróż, zatrzymał się
pewien Niemiec, który podobnie jak
my jechał do stolicy Katalonii. To było
niesamowite szczęście. Musieliśmy
się tylko zabrać z nim do Lyonu, gdzie
nocował, i następnego dnia razem z
nim pojechać do Barcelony.
Po wymianie numerów telefonów
(na wszelki wypadek) i chwilowym
rozstaniu w centrum Lyonu, Asia i
Filip korzystając z wolnego czasu
postanowili skorzystać z francuskiej
gościnności i zasmakować francuskich specjałów. Była obowiązkowa
francuska bagietka i ser, a do tego
francuskie piwo.
Nazajutrz spotkali się ponownie
ze swoim nowo poznanym kolegą w
centrum Lyonu, choć nie obyło się

Asia u stóp katedry
w Tarragonie

raz nas tu zobaczą autostradzie, to zostaniemy zabrani do więzienia – wspomina podróżniczka.
Po autostopowych niepowodzeniach zmienili środek lokomocji i
część trasy przejechali pociągiem.
Po pokonaniu 70 km postanowili
znów spróbować szczęścia i złapać
autostop. Jednak i to nie przyniosło
oczekiwanych rezultatów. Przez około
2-3 godziny nikt się nie zatrzymał.
Po godzinie marszu i wielu bezowocnych próbach los się do nich w końcu
uśmiechnął. Strudzonych i zmęczonych
już ciągłymi niepowodzeniami zabrała
przyjazna kobieta, która - jak się okazało - w młodości tez jeździła autostopem
i doskonale rozumiała sytuację Asi i
Filipa, i zabrała ich aż pod samą granicę
hiszpańsko-francuską.

- Znowu był problem, bo nikt nie
chciał się zatrzymać i nas zabrać ze
sobą. Postanowiliśmy więc nie stać
bezczynnie i czekać, tylko i spróbować złapać coś idąc. Gdy doszliśmy
do stacji benzynowej, udało nam się
zabrać z jednym z dostawców aż do samego Lyonu, co było sporym sukcesem
po początkowych nie powodzeniach
– mówi Asia.
W Lyonie liczyli, że uda im się
znaleźć jakiegoś kierowcę tira, który
jedzie do Polski i z którym mogliby się
zabrać z powrotem do domu.
- Mieliśmy już dość łapania stopa
- mówią.
Po znalezieniu rodaków, którzy
zgodzili się zabrać ich do Poznania
byli wniebowzięci. Jednym minusem
całej sytuacji było tylko to, że nie mogli jechać od razu, gdyż tego dnia była
niedziela, w którą to tiry nie mogą
jeździć. - Nie przeszkadzało nam to.
Najważniejsze, że mieliśmy już transport do Polski, a powrót z Poznania
do domu to już żaden problem.
Z Lyonu wyjechali kilka minut
po północy, a w kraju byli już 20

Ponownie w Lyonie

Po nocy spędzonej na granicy
nowy dzień nie zaczął się tak, jak by
tego oczekiwali.

Targ na Ramblas w Barcelonie

Asia i Filip byli bardzo zadowoleni z wyjazdu, ale nie wiedzą,
czy zdecydowaliby się jeszcze raz
na coś takiego.
- Jest to na pewno trochę męczące. Dużo zależy od szczęścia. Jeśli
ktoś chciałby wybrać się w podobną
podróż, to najlepiej w kilka osób,
wtedy jest raźniej, a przede wszystkim bezpieczniej. Dobrym sposobem
jest również pisanie na kartkach
większych miejscowości, które są na
trasie podróży. To zwiększa szansę
na szybsze dotarcie do celu. Nie należy pisać odległych miejsc, tylko takie oddalone od siebie maksymalnie
o 300-400 km. Zawsze należy mieć
też ze sobą suchy prowiant i wodę,
bo nie wiadomo, ile będzie trzeba
czekać na jakikolwiek transport.
Ale jeśli ktoś chciałby wybrać się
w taką podróż, to naprawdę warto
coś podobnego przeżyć - dodaje na
koniec Asia.

Dawid Ciepliński
Foto: Archiwum Asi
i Filipa Grochowinów

Podziel się
wrażeniami

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

