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Foto: Archiwum szkoły

Knurów. Zdarzyło się na sesji

Pytanie o przyłącza
Ruszyły prace związane z uporządkowaniem
gospodarki ściekowej w mieście. Nic dziwnego,
że pojawia się wiele pytań z tym związanych
Do najczęściej sygnalizowanych
kwestii należy sposób podłączenia
budynku do kanalizacji sanitarnej.
Mieszkańcy pytają zwłaszcza o
fragment przyłącza pomiędzy budynkiem a granicą posesji. Temat
ten pojawił się podczas lutowej sesji
Rady Miasta. Poniżej fragment dyskusji dotyczący tej sprawy.
Radny Przemysław Dulias:
- Czy mieszkańcy mogą zwrócić się
do PWiK, by przedsiębiorstwo zrobiło przyłącza za odpłatnością?
Prezes PWiK Bogusław Tyszkowski: - Z tego względu, że będziemy
mieć naprawdę dużo pracy, wolałbym
[żeby] służby PWiK przeznaczyć na
awarie (...) i zaspokojenie potrzeb
mieszkańców w trakcie tego przedsięwzięcia. Takie inwestycje mogą
wykonywać małe firmy, które będą na
pewno tańsze. One powinny wykonywać takie mikroinwestycje. Sugeruję,
żeby zlecić coś takiego małym firmom,
a wszelkie informacje techniczne
mieszkańcy dostaną u nas.

Radny Emil Szolc: - Co do przyłączy, czy jest określone, do którego
momentu robi PWiK, a do którego
prywatnie?
Prezes PWiK Bogusław Tyszkowski: - Całą kanalizację, tłocznie,
pompownie, studzienki, czyli do
granicy posesji, wykonuje PWiK.
Odcinek między granicą posesji do
samego budynku: jeśli właściciel
obiektu ma z nami umowę, to robi
[go] PWiK (...), a jeśli właściciel ma
szambo w tym miejscu (albo nowo
wybudowany budynek), to przyłącze
wykona właściciel budynku sam
(czyli albo zleci, albo systemem gospodarczym sobie wybuduje).
Wybrał bw
Więcej informacji na stronie www.
pwik.knurow.com.pl. Znajduje
się tam m.in. skan obszernego
artykułu poświęconego omawianej sprawie, który ukazał się na
łamach Przeglądu w numerze 5 z
3 lutego 2011 r.

Gliwice. Ważne dla rolników

Rozmowy o dopłatach
10 marca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach
odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne
dotyczące VIII kampanii przyjmowania wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich na 2011 rok
potkanie przeznaczone jest dla
rolników z terenu powiatu gliwickiego. Organizuje je Biuro Powiatowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach
wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach. Organizatorzy za-

Knurów

Panie na
spotkanie!

We wtorek, 8 marca, do byłym
Domu Związkowca przy ul. Szpi-

praszają wszystkich rolników zainteresowanych tą tematyką. Informacji
udzielać będą pracownicy ARiMR,
którzy też odpowiedzą na pytania i
wyjaśnią wątpliwości rolników.
Spot ka n ie roz pocz n ie się o
godz. 11.

sisp, bw

talnej 3 odbędzie się spotkanie pań
zrzeszonych w Kole Emerytów i Rencistów, działającym przy Zarządzie
Związku Zawodowego Górników
w Polsce.
Zaprasza zarząd Koła.
Początek spotkania o godz. 10.
/b/

Knurów
Ciekawy pomysł na promocję czytelnictwa w MSP-6

Noc do innych niepodobna
Mimo wielu ciekawych akcji promujących
czytelnictwo, po książkę sięga coraz mniej osób.
Uczniowie „Szóstki” nie mają z tym problemu.
Do biblioteki szkolnej zaglądają często, a ostatnio
na czytaniu zeszła im cała noc!
Wyniki czytelnictwa w Polsce są
zatrważające. Aż 56 proc. Polaków
nie przeczytało w ubiegłym roku
żadnej książki. W Czechach odsetek
nieczytających wyniósł zaledwie
17 proc!
Jeden z cz y n ników mogący
znacznie wpłynąć na poprawę czytelnictwa Biblioteka Narodowa upatruje w szkolnych bibliotekach. Ta z
MSP-6 od kilku lat angażuje uczniów
w konkursy czytelnicze, ciekawe
akcje promocyjne.
Ostatnio grupa nauczycieli i
rodziców skorzystała ze sprawdzonego w 2008 roku pomysłu - nocy
w... bibliotece.
25 lutego o godz. 20 do MSP-6
zleciały się wszystkie mole książkowe. Zgasło światło i w świetle
latarki powitała przybyłych bibliotekarka Katarzyna Sołtysik-Andrysiak. Uczniowie podpisali specjalnie
informacja własna

przygotowany na tę noc „kontrakt”,
regulujący zasady bezpiecznego i
kulturalnego zachowania się.
Podczas czytelniczego maratonu
czytelnicy poznali: Oliviera Moona,
Czarownicę Otfriedę Preusslerę,
Wdeszczaka, upiorną rodzinkę i panią Zaza. Treść przeplatały konkursy,
wśród nich zawody w locie na miotle
i... balsamowanie kolegi na czas.
Atrakcją okazało się zwiedzanie
szkoły przy zgaszonych światłach.
W przewodnika wcielił się dyrektor
Eugeniusz Szybiak.
Po pamiątkowym zdjęciu przyszedł czas na sen. Jedni zasypiali od
razu, inni podczas projekcji Harrego
Pottera. Na nogach byli o 7 rano.
Potem śniadanie, podsumowanie
konkursów, wręczenie certyfikatów
i pożegnanie z ciekawą nocą z książkami. Pozostaną miłe wspomnienia...
oprac. /g/

Ważne dla licencjobiorców

Zmienione
przepisy

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gliwicach zwraca uwagę na nowe przepisy, dotyczące licencji drogowych
Z dniem 1 marca weszła w życie
zmiana ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym wprowadzająca karę pieniężną w wysokości
1 000 zł, której będzie podlegał
przedsiębiorca, który:
1) nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich
zmian danych zawartych we wniosku
o udzielenie licencji w terminie 14
dni od dnia ich powstania,
2) nie zwraca licencji lub wypisów z
licencji organowi, który udzielił licencji
w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja o cofnięciu licencji stała się
ostateczna.
Karę taką będzie mógł nałożyć
w drodze decyzji administracyjnej
organ właściwy w sprawach udzielenia licencji.
/sisp/

Knurów. karaoke

Zostań gwiazdą
W czwartek, 8 marca, w auli
Miejskiego Gimnazjum nr 3 odbędzie się VIII Miejski Festiwal Piosenki Karaoke „Zostań gwiazdą”

Tegoroczna edycja festiwalu adresowana jest do solistów i zespołów
wokalnych knurowskich szkół podstawowych. Każdy uczestnik w dniu przesłuchań otrzyma pamiątkowy dyplom,
zaś najlepsi - statuetki i nagrody.
Oceny uczestników dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów festiwalu: Miejskie Gimnazjum
Nr 3 i Centrum Kultury w Knurowie.

Oprac. b

Zaproszenie

Trójka otwarta

Na 9 marca Miejskie Gimnazjum
nr 3 w Knurowie zaplanowało dzień otwarty. Dyrekcja, grono pedagogiczne
oraz uczniowie zapraszają wszystkich
zainteresowanych od godz. 11.15. Dla
gości przygotowano występy artystyczne w szkolnej auli oraz prezentacje w poszczególnych salach.
Polecamy!
/g/

Komunikat
Policji

Foto: Tomasz Rak

W introligatorni u pana Dariusza Przybyły da się oprawić każdą książkę. W pracowni pięknieją prace magisterskie, prasowe zbiory kolekcjonerskie - papier nie ma dlań tajemnic.

/b/



W dniu 2.02.2011 r. około
godz. 12.15 w Knurowie na ul.
Ks. Koziełka 12, NN kierująca
nieustalonej marki pojazdem o
początkowych nr rej. SGL-9???
uszkodziła zaparkowany sam.
marki VW Golf, po czym oddaliła
się z miejsca zdarzenia. Świadkowie zdarzenia proszeni są o
kontakt z KMP WRD Gliwice, ul.
Powstańców Warszawy 12, pokój
39 lub o kontakt telefoniczny pod
nr. tel. 32 33 69 136 w godz. 8-15
oraz 997 - czynny całą dobę.
KMP Gliwice
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Pilchowice. Stanica

Kolejne ofiary domowych oprawców

Prawo i pięść

Pies bronił pana
Policja ustaliła tożsamość rowerzysty,
który w niedzielną noc, na drodze
między Pilchowicami a Stanicą, uległ
poważnemu wypadkowi

Zdecydowana większość sprawców ma problem alkoholowy. Tylko
w ubiegły czwartek wszczęto trzy
dochodzenia.
Knurowski komisariat przyjął
zgłoszenie informujące o 29-letnim
mężczyźnie, który fizycznie i psychicznie znęcał się nad 28-letnią
konkubiną.
Coraz częściej zdarza się, że ofiarami oprawców są rodzice lub dziadkowie. Tak było w przypadku 77-letniego pana Lucjana ze Szczygłowic,
którego wnuk okładał metalowym
prętem, a swoje niecne występki
nagrywał telefonem komórkowym.
Domownicy nie interweniowali.
Ba, nawet po ujawnieniu sprawy
trzymali stronę oprawcy. Dramat
77-letniego staruszka skończył się,
gdy telefon z filmami przechwycił
starszy kuzyn i o całej sprawie poinformował policję.
II komisariat w Gliwicach odebrał w ubiegły czwartek zgłoszenie
wskazujące na jedno z mieszkań przy
ul. Witkiewicza, gdzie 30-letni syn
znęcał się nad 55-letnim ojcem.
Policjanci z „Jedynki” zatrzymali 37-latka, który od maja 2008 roku
znęcał się fizycznie i psychicznie nad
swoją siostrą. Z kolei w piątek, 25
lutego, prokurator na wniosek policji
zastosował dozór policyjny, zakaz
kontaktowania się z pokrzywdzoną
oraz natychmiastowe opuszczenie
lokalu 38-letniemu gliwiczaninowi,
podejrzanemu o znęcanie się nad
żoną. Oprawca oczekuje na proces
karny. Za kratkami może spędzić
nawet 5 lat. W przypadku złamania
prokuratorskiego postanowienia
mężczyzna może zostać tymczasowo

Foto: arch. KMP Gliwice

Co jakiś czas wychodzą na jaw dramaty skrywane
w zaciszu czterech ścian. W sprawie przemocy w rodzinie
policjanci z gliwickiego garnizonu interweniują kilka razy
w tygodniu. Ostatnio także w Knurowie...

Około godz. 23.00 23-letni rowerzysta z niewyjaśnionej przyczyny
zjechał na przeciwległy pas ruchu i
zderzył się czołowo z Renault Kangoo, prowadzonym przez 29-letnią
mieszkankę Tychów. W wyniku
wypadku rowerzysta stracił przytomność. Na miejscu błyskawicznie
pojawiło się pogotowe ratunkowe i
policja. Niestety, służby miały problem z podjęciem akcji ratunkowej,

ponieważ dostępu do rannego bronił
pies, towarzyszący 23-latkowi w
rowerowej przejażdżce.
Czworonoga schwytali i zabezpieczyli dopiero pracownicy
schroniska dla zwierząt w Rybniku,
a rannego mężczyznę przewieziono
do szpitala w katowicach.
Postępowanie prowadzi KMP w
Gliwicach.
/kmp gliwice/

Knurów

Praktyka szpitalna?
Rodzina powinna być prawdziwym azylem,
zamiast tego często staje się domowym piekłem...
aresztowany.
- Prokuratura i sądy dysponują
narzędziami prawnymi, pozwalającymi skutecznie zwalczać przemoc
domową. Niezbędna jest jednak
świadomość ofiar oraz ich przekonanie, że mają prawo do życia bez
przemocy i strachu. Apelujemy do
ofiar przemocy, aby nie czekały bezczynnie na poprawę swojego losu.
Domowi oprawcy się nie zmienią.
Przeciwnie - obojętność i bezkarność
tylko ich rozzuchwalają - radzi podkomisarz Marek Słomski - rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Także knurowska Straż Miejska
odnotowała dwie interwencje, w

których pierwsze skrzypce grali podchmieleni mężowie. 22 lutego patrol
interweniował w budynku przy ul.
Kazimierza Wielkiego, gdzie pijany
mężczyzna dobijał się do jednego z
mieszkań. Jak się okazało był to niezameldowany pod tym adresem mąż,
który przyszedł do żony. Strażnicy
polecili opuścić mu budynek. Krewki „bohater” udał się na przystanek
autobusowy.
Kilka dni później patrol interweniował przy ul. Jagiełły, gdzie
nietrzeźwy mąż nie chciał wypuścić
z mieszkania swojej żony. Strażnicy
zastali na miejscu śpiącego pod
drzwiami męża, którego pouczyli.

/pg/

Knurów. 20-letni rozbojarz zatrzymany

We wtorkowy wieczór, 22 lutego patrol Straży Miejskiej po raz
kolejny został wezwany do szpitala
w związku z kobietą, która z nieuzasadnionych względów regularnie
nawiedza placówkę. Starsza pani
spacerująca po korytarzach rozsiewała wokół siebie nieprzyjemną woń,
co skłoniło szpitalny personel do
prośby o interwencję funkcjonariuszy. Niechcianemu gościowi polecono opuścić placówkę, co też kobieta

bez protestów uczyniła. Kobieta już
kilkakrotnie była przyczyną interwencji SM. Pisaliśmy na naszych
łamach o wydarzeniu z wtorku, 16
lutego, kiedy bezdomna utrudniała
pracę szpitalnemu personelowi.
Także wówczas opuściła szpital w
towarzystwie strażników, bez sprzeciwu – już sam widok mundurów jest
dla kobiety sygnałem do opuszczenia
placówki.
MiNa

Nie czyścił kominów
Mieszkanka jednego z budynków przy ul. Niepodległości miała
nie lada problem z ogrzewaniem
mieszkania – po rozpaleniu w piecu
dym zamiast wydobywać się, tradycyjnie, przez komin, przedostawał
się do pomieszczenia. Powodem
były karygodne zaniedbania, jakich

dopuścił się właściciel posesji nie
wywiązując się z obowiązku okresowego czyszczenia kominów. O ekspansji dymu w mieszkaniu kobieta
powiadomiła Straż Miejską. Z kolei
funkcjonariusze dali znać o sprawie
kominiarzowi, poinformowali też
właściciela posesji.
MiNa

reklama

Groził śmiercią - posiedzi
Klasyk Bareja miał rację twierdząc, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się.

Niestety, szansy aby się o tym przekonać nie miała ekspedientka sklepu monopolowego...
W ubiegły czwartek na „zakupy”
wybrał się 20-letni knurowianin. Ze
sklepu monopolowego wyniósł alkohol
na sumę 350 zł. Jakby tego było mało,
broniącej towaru ekspedientce groził
pozbawieniem życia. Na szczęście nie
cieszył się długo wolnością.
Dwa dni później, decyzją Sądu
Rejonowego w Gliwicach, knurowianin został tymczasowo aresztowany. Wnioskowali o to: prokurator
i policja.
Aresztowany czeka obecnie na
proces karny. Grozi mu nawet 10 lat
pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w
Knurowie.
/g/

Krewkiemu „klientowi” grozi nawet 10 lat więzienia...
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Knurów

Była wycinka,
będzie nasadzanie

Dotarły do nas sygnały, jakoby
populacja dzików w rejonie Knurowa
i okolic rozrosła się tak, że potrzebne
były dodatkowe odstrzały tych
zwierząt. Nic podobnego – dementuje
nadleśnictwo

Nowy parking przy Niepodległości z jednej strony sąsiaduje z
miejskim ratuszem, z drugiej – z
terenem do niedawna zarośniętym
drzewami i krzewami. Ta półdzika
przestrzeń wyglądała nieciekawie,
toteż zeszły piątek wkroczyła na nią
ekipa uzbrojona w piły łańcuchowe,
aby zrobić porządek.
Jest to teren oddany w wieczy-

ste użytkowanie KWK KnurówSzczygłowice Ruchu Knurów i to
na polecenie kopalni piły poszły w
ruch. Chodzi o rewitalizację tego
obszaru zieleni.
– Gmina zwróciła się do nas z
wnioskiem o uporządkowanie tego
terenu – informuje Zbigniew Gałkowski, rzecznik Ruchu Knurów.
– Podjęliśmy decyzję o wycince,

a w zamian zostanie tam nasadzona
nowa zieleń.
Według planów ma się tam pojawić kilkadziesiąt nowych drzew
i krzewów. Przetarg na prace przy
nasadzaniu zieleni został ogłoszony
i już wkrótce, przy sprzyjającej aurze, przy parkingu pojawi się nowa
roślinność.
MiNa

Foto: Tomasz Rak

Żeby posadzić nowe drzewka najpierw
trzeba było się pozbyć licznych „dziczek”

Straszne,
co się dzieje

Dłuższy
lewoskręt

- Po przeczytaniu tekstu „Kat z
twarzą dziecka” o nastolatku dręczącym
swojego dziadka nie mogę oprzeć się
przeświadczeniu, że to nie niekoniecznie odosobniony przypadek. My nawet
nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się
dzieje za ścianami naszych mieszkań. I
chyba nie zawsze się interesujemy. Kto
wie, czy nie dlatego, żeby może nawet
boimy się wiedzieć za dużo... Gdy jakieś
takie straszne zdarzenie wyjdzie na jaw
słychać powszechne zarzekanie się
sąsiadów: nic nie wi(e)działem, nic nie
słyszałem, przecież to tacy sympatyczni
i życzliwi ludzie... A wracając do tego
chłopca: to ogromny dramat całej rodziny. Żal mi jej, wszystkich bez wyjątku,
włącznie z odsądzanym teraz od czci i
wiary nastolatkiem...
A. ze Szczygłowic

- Przyglądając się przebudowie
ulicy 1 Maja w związku z modernizacją
stacji Orlen zauważyłem, że powstał
oddzielny pas do skrętu w lewo na tą
stację. Zastanawia mnie, dlaczego w
ramach tej przebudowy nie wykonano
przedłużenia tego pasa dla skrętu w
lewo w ulicę Wilsona oraz ulicę Wolności. Sądzę, ze większość kierowców
będzie skręcać w wymienione ulice niż
na stację paliw. Dużym utrudnieniem
dla kierowców jest brak dodatkowego
pasa dla skrętu w lewo. W Rybniku już
dawno zajęto się tym problemem. Liczę,
że odpowiednie władze obudzą się i zaczną myśleć wybiegając w przyszłość i
nie będą powielać starych błędów.
Druga rzecz to nowe wiaty na
przystankach autobusowych w pobliżu opisywanej stacji. Są one otwarte
ze wszystkich stron i przy złej aurze
(deszcz, wiatr) nie spełniają swojej
funkcji. Wyjaśnienie pani naczelnik
Lewandowskiej z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska w (...) Przeglądzie
Lokalnym nie jest dla mnie przekonujące - cytuję: „Przyjęliśmy taki model
ze względu na liczne dewastacje wiat
przystankowych”. Rozumując w ten
sposób można zadać sobie pytanie: po
co malować bloki, po co tworzyć parki

Kupy,
znowu kupy...
- Wiem, że to staje się nudne, ale
muszę słówko o psich kupach. Odkąd
śnieg znikł widać je (i czuć) w całej okazałości. To żałosne, żeby w XXI wieku
nie uporać się z tym problemem...
R.N.



Dziki pod
kontrolą
Knurów

Na teren sąsiadujący z przyratuszowym parkingiem
wkroczyła ekipa z piłami

i skwery, czy place zabaw, one również
mogą być obiektem dewastacji chuliganów. Nie zgadzam się z takim tokiem
myślenia. Od czego jest Straż Miejska i
monitoring miasta?
P.

Koszmar
na Książenickiej

- Pisaliście już o tym, ale trzeba do
skutku. Stan ul. Książenickiej woła o
pomstę do nieba. Pofałdowana jezdnia
(to efekt szkód górniczych) to jeden
problem dla kierowców. Drugim jest
mnóstwo dziur. W pewnym miejscu
jest ich takie zagęszczenie na jednym
pasie, że kierowcy muszą - jeśli chcą
zachować zawieszenie i opony - zjechać na drugi pas. Panowie drogowcy,
nie wystarczy postawić znak ograniczający prędkość. To pozoranctwo a
nie rozwiązanie problemu. Lada dzień
będziecie musieli całkiem zamknąć
tę drogę, bo nie da się nią normalną
osobówką przejechać...
G.S.
Not. bw

Prawdziwość pogłosek o rzekomym rozroście dziczej populacji
sprawdziliśmy u najlepiej zorientowanego źródła – w Nadleśnictwie Rybnik. Otóż najnowsza
inwentaryzacja wykazała, że w
lasach Knurowa i okolic żyje obecnie 185 dzików – 110 na terenie
Koła Łowieckiego „Szarak” i 75
na terenie działań Koła Łowieckiego „Cyranka”. W ubiegłym
roku było ich w sumie 155. Zmiana
liczebności jest tak niewielka, że
można uznać, iż ilość dzików w
populacji utrzymuje się na stałym
poziomie. Nie ma też informacji,
jakoby dziki czyniły ludziom jakieś poważniejsze szkody.
- W tym sezonie nie mieliśmy
od mieszkańców Knurowa niepokojących sygnałów na ten temat
– mówi Paweł Hajduk, zastępca
nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik. – W całym naszym rejonie
również jest spokojnie. Owszem,
zdarzały się pojedyncze głosy,
ale tak jest od lat i aby ich nie
było, koła łowieckie musiałyby
chyba zlikwidować całą populację
dzików. A o tym nie ma przecież
mowy.
Jak wspomina Paweł Hajduk,
wyjątkowym rokiem pod względem nat ęże n ia sz kód cz y n io nych przez dziki był 2009. Aby
zmniejszyć rozrośniętą populację,
organizowano wówczas dodatkowe polowania. Od tamtej pory
jest pod tym względem stabilnie.

Dod at kow y m cz y n n i k iem tej
stabilności jest być może to, że
społeczeństwo się przyzwyczaiło
do sąsiedztwa dzików – ci, którzy
mieli już kiedyś do czynienia z
wizytą tych zwierząt w pobliżu
ich gospodarstwa, są przygotowani na ewentualność kolejnej,
zabezpieczyli swoje tereny tak, i
aby ustrzec się szkód.
Z dzikami nigdy nic do końca
nie wiadomo, bo mają dużą tendencję do rotacji.
– Dzik dziś jest tutaj, a jutro
na przykład pod Pilchowicami
– mówi Tadeusz Musiał, prezes
Koła Łowieckiego „Cyranka” w
Knurowie. – Najistotniejsza jest
dla niego baza żerowa. Atrakcyjne
są obszary uprawy rolnej, a także
przemysłowe.
Jak wspomina prezes, zachwianie równowagi w populacji dzików
miało miejsce około 3 lat temu,
kiedy zima była wyjątkowo lekka.
Wówczas dziki wypraszały się
po 3 razy w ciągu sezonu, stąd w
krótkim czasie było ich trzy razy
więcej. W bieżącym sezonie jest
spokojnie i wszystko idzie zgodnie
z planem. – Mieliśmy zaplanowany
odstrzał 50 dzików, odstrzelonych
zostało 49 – infor muje prezes
„Cyranki”.
Zbiorowe polowania odbywały
się do 15 stycznia. Do końca lutego
mogły odbywać wyłącznie polowania indywidualne.
MiNa

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 23.02.2011 r.
do 15.03.2011 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 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
reklama
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Foto: Tomasz Rak

Wizualizacja: Lucjan Matera

aktualności

operacja
na otwartym
organizmie
Kompleksowy remont przychodni przy
ul. Koziełka 8 wzbudza skrajne emocje.
- Gołe ściany, mnóstwo kurzu, brak osobnego
wejścia dla chorych - złości się mama małego
pacjenta. Kierownik przychodni wraz
z inwestorem uspokajają: - Po remoncie będzie
to najnowocześniejsza przychodnia w mieście
W ubiegłym tygodniu do redakcji
zadzwoniła knurowianka niezadowolona z remontu przychodni.
- Chcecie temat na pierwszą stronę? Wystarczy przejść się do przychodni przy ul. Koziełka i zobaczyć w jakich
warunkach przyjmowani są pacjenci.
Remont na całego! - w głosie słychać
silne wzburzenie. - Gołe ściany, mnóstwo kurzu, a w tym wszystkim małe
dzieci w kolejce do pediatry, także
takie z alergią. Każdy mówi do pana
Kuczy, że tak być nie powinno, a on
odpowiada, że remont trzeba zrobić...

USG. Estetycznie wykonane pomieszczenie o przepisowej powierzchni 17,6
m 2 w sytuacjach awaryjnych może
przyjąć pierwszych pacjentów.
Na poddaszu zwiększono powierzchnię użytkową, co pozwoliło wydzielić gabinet przychodni
psychiatrycznej, salkę do leczenia
uzależnień, poradnię psychologiczną. Projekt przewiduje ponadto
powstanie gabinetu z ciemnią okulistyczną.
Na piętrze zaprojektowano pracownię RTG, co w przyszłości warunkuje powstanie poradni ortopedycznej, gabinet zabiegowy oraz dwa
internistyczne.
- Zmodernizujemy gabinet stomatologiczny, niektóre gabinety
wyposażymy w kabiny higieniczne,
co spowoduje, że oprócz ginekologa
przyjmować będzie mógł także urolog - mówi Lucjan Matera.
Wierzy, że odnowiona przychodnia w ynagrodzi pacjentom
chwilowe niedogodności. - Trudności stwarza wiek budynku, który

Gabinet USG to pierwsza jaskółka
nadchodzących zmian

Foto: Lucjan Matera

KNuRów. tRuDNY ReMONt PRZYCHODNI

wyjŚcie awaRyjne

Faktycznie, na miejscu praca
wre. Robotnikom na parterze nie
brakuje cierpliwości - co chwilę ktoś
wchodzi lub wychodzi, powodując
przestoje w pracy. Kurzy się, to fakt.
Że za głośno - takie realia budowy.
Dyrektor ZOZ-u Knurów Tomasz Pitsch odpiera zarzuty niezadowolonej.
- Ka żda z matek ma pra wo
skorzystać z innych przychodni
pediatrycznych. W Knurowie są
trzy takie punkty. Jeśli pojawią się
jakieś problemy - osobiście będę
interweniować - obiecuje.
Dyrektor Pitsch tłumaczy, że
niemożliwe było zamknięcie przychodni na czas remontu. - Mamy
wielu starszych pacjentów ze Starego
Knurowa, dla których wizyta w przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego
byłaby sporym utrudnieniem. Pocieszające jest to, że po remoncie będzie

to najnowocześniejsza przychodnia
w Knurowie!
Lucjan Matera - właściciel budynku, w którym mieści się apteka
św. Barbary i przychodnia sięga
pamięcią kilka lat wstecz.
- Budynek był zagrzybiony, klatka
schodowa bez uwzględnienia przepisów przeciwpożarowych... Z aktu
notarialnego wynika, że budynek liczy
100 lat. Nareszcie udało się wystartować z remontem, który robimy głównie
z myślą o pacjentach. Dzięki niemu
przychodnia spełniać będzie wszystkie
normy unijne - zapewnia pan Lucjan.

PRZYCHODNIA wOlNA
OD bARIeR

Mimo że termin zakończenia prac
przewidywany jest na październik, to
na poddaszu gotowy jest już gabinet
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stanowi obiekt o wartościach kulturowych chroniony prawem miejscowym. Musimy spełnić określone
normy, a jednocześnie zachować
funkcjonalność i stuletni styl.
Przychodnia po liftingu będzie
wolna od barier architektonicznych.
Niepełnosprawni oraz starsze osoby
będą mogły korzystać z windy, a
matki, zamiast „parkować” wózki
dziecięce pod wiatą, przechowają je
w wózkowni.
O słuszności inwestycji przekonany jest kierownik przychodni
Jacek Kucza.
- Wszystkim wyjdzie na dobre
- zarówno lekarzom, jak i pacjentom.
Remont na raty ciągnąłby się kilka lat
i były jeszcze bardziej uciążliwy niż
teraz - dodaje.
Paweł Gradek

ważne. cZeKa naS naRodowy SpiS powSZechny

jak się
spiszemy

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzony będzie Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011).
Rachmistrza spodziewać się możemy jednak
już wcześniej, w marcu. Odwiedzi nas
w ramach tzw. obchodu przedspisowego
Celem NSP 2011 r. jest:
• zebranie informacji o stanie
liczebnym ludności Polski oraz
sytuacji demograficznej - poszczególnych jednostek podziału terytorialnego kraju;
• poznanie zmian zachodzących
w procesach demograficznych i
społecznych;
• zebranie informacji o liczbie i
strukturze gospodarstw domowych
i rodzin (ich wielkości i składzie)
oraz warunkach mieszkaniowych;
• zbadanie zjawiska migracji
ludności;
• zebranie informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych oraz wynikających ze zobowiązań wobec UE i ONZ.
W spisie będą zbierane dane w
ramach tematów: stan i charakterystyka demograficzna ludności,
edukacja, aktywność ekonomiczna
osób, dojazdy do pracy, źródła
Bogusław Wilk: - W jaki
sposób możemy się upewnić, że
odwiedza nas rachmistrz, a nie
jakiś przebieraniec za niego się
podający?
Piotr Dudło,, sekretarz Knurowa: - Rachmistrz spisowy będzie
nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem, a także pieczęcią urzędu
statystycznego oraz pieczątką
imienną i podpisem dyrektora
urzędu, który wydał ten
identyfikator.
- Co jest celem
przedspisu?
- W czasie obchodu
przedspisowego praca
rachmistrza będzie polegać na dokładnym zaznajomieniu się z całym
przydzielonym mu obwodem. Ponadto zweryfikuje wykaz adresów
zamieszkanych budynków, przygotowanych wcześniej przez służby
statystyki publicznej i urzędy gmin.
- Rachmistrz nie pójdzie
więc „w ciemno”...
- Oczywiście, że nie. Będzie
posługiwać się mapą obwodu,
na której zaznaczono budynki do
weryfikacji. Sprawdzi aktualność i
poprawność adresów oraz dopisze
adresy budynków istniejących,
których brak w wykazie i na mapie.
Może zaistnieć też potrzeba usunięcia z mapy nieistniejących budynków. Wykazy adresów i mapa
będą dostępne na przenośnym
urządzeniu elektronicznym.
- Przedspis jest obowiązkowy, czy rachmistrz może go nie
przeprowadzać?
- Wszyscy rachmistr zowie
mają obowiązek przeprowadzenia
obchodu przedspisowego. Sam
spis zrealizują w obwodzie, który
przydzielono im do weryfikacji

utrzymania osób, niepełnosprawność, obywatelstwo, migracje wewnętrzne i zagraniczne, narodowość
i język, wyznanie, gospodarstwa
domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.
Spisane zostaną:
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach,
budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
• osoby niemające miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Narodowy Spis Powszechny zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym w dniach 1-17 marca 2011
r. Poniżej rozmowa na ten temat z
sekretarzem miasta Piotrem Dudło.
/b/

podczas obchodu przedspisowego. Nie może to być jednak obwód,
w którym zamieszkują.
- Czy rachmistrz może być
- tak przy okazji - roznosicielem
ulotek, dorabiając sobie w ten
sposób?
- W żadnym wypadku! Rachmistrzowie uczestnicząc w obchodzie przedspisowym i spisie
nie mogą angażować się w prace
inne niż spisowe.
- Jeszcze jedna, ale bardzo
ważna sprawa. Chodzi o poufność danych. Nie ma obaw, że
„wyciekną”, że staną się publiczną tajemnicą?
- Wszystkie informacje zebrane
podczas spisu są prawnie chronione
w ramach tajemnicy statystycznej.
Dane zostaną odpersonalizowane.
Mogą być wykorzystane jedynie do
opracować, zestawień, analiz statycznych oraz do aktualizacji operatu
do badań prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych
uzyskanych w spisie do innych celów
niż wymienione jest zabronione.
Rozmawiał Bogusław Wilk
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Plastik się zestarzał,
nadchodzą e-dowody

W styczniu minął okres ważności pierwszych „nowych” dowodów osobistych.
Posiadacz dokumentu, który utracił ważność, nie tylko nie załatwi formalności
urzędowych, ale - co gorsza - może zostać ukarany grzywną lub... karą
ograniczenia wolności
1 stycznia 2001 r. w miejsce
papierowych książeczek wprowadzono plastikowe karty. Dowody te
są ważne przez 10 lat. Oznacza to, że
osoby, które jako pierwsze otrzymały
taki dokument, muszą go wymienić.
Dowody po utracie ważności są
automatycznie unieważniane przez
system wydawania dowodów osobistych. Dokumenty, które stracą
ważność, nie będą uprawniały do
posługiwania się nimi. W związku z
tym ich posiadacz nie tylko nie otrzyma kredytu, lecz także nie odbierze
przesyłki pocztowej.
- Dlatego każdy posiadacz dowodu osobistego powinien sprawdzić na
dokumencie datę jego ważności (dolny prawy róg w części ze zdjęciem)
i najpóźniej 30 dni przed terminem
upływu ważności dowodu osobistego
złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości - mówi
Adam Ostalecki, naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich w knurowskim
Urzędzie Miasta. Wniosek ten jest
wolny od opłat.

potrzebne są dwie aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami, w
taki sposób, aby ukazywały głowę w
pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem
równomiernego oświetlenia twarzy.
Do wniosku o ponowne wydanie
dowodu osobistego nie załącza się
skróconego odpisu małżeństwa, lub
aktu urodzenia, jeżeli dane zawarte
w dowodzie osobistym nie uległy
zmianie.
Wniosek o wymianę dowodu
osobistego należy składać osobiście.
To w y maganie ustawowe sł u ż y
temu, żeby pracownik przyjmujący
wniosek sprawdził, czy jest to rzeczywiście wnioskodawca. Są jednak
wyjątki od tej reguły. W przypadku
niemożności osobistego stawienia
się w urzędzie (choroba, kalectwo,
wiek) do wskazanego miejsca pobytu
udają sie przedstawicicle urzędu i na
miejscu dokonują czynności związanych z kwestiami wypełnienia

legać będą dowody z dobiegającym
końca 10-letnim terminem ważności.
Nowy dowód osobisty będzie dokumentem potwierdzającym tożsamość
i obywatelstwo polskie na terenie
Polski oraz m.in. państw strefy
Schengen. Prawo do posiadania dowodu osobistego będzie miał każdy
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
od chwili urodzenia, natomiast osoby
pełnoletnie zamieszkałe na terytorium RP będą miały obowiązek
posiadania tego dokumentu. Dzieci
do 5 roku życia otrzymają dowód
osobisty z terminem ważności 5 lat,
a pozostałe osoby na 10 lat.
- Obecnie prawo do posiadania
dowodu mają osoby od 13 roku życia.
Do 13 roku życia dowód może być
wydawany na uzasadniony wniosek
rodziców. W przypadku e-dowodu
będzie go można wyrobić każdemu
od urodzenia. Dowód dla dzieci do 5
roku życia nie będzie zawierał podpisu osobistego z braku możliwości jego
uzyskania - mówi Adam Ostalecki.
Również i obecnie obowiązujące

W nowym e-dowodzie informacje zawierać będzie chip

Foto: Humbak Shutterstock.com

Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr
139, poz. 993 z późn. zm.) obywatel
polski zamieszkały w Polsce jest obowiązany posiadać dowód osobisty od
ukończenia 18. roku życia. Za uchylanie się od posiadania lub wymiany
dowodu podlega karze ograniczenia
wolności do jednego miesiąca albo
grzywnie.
- Karze podlega również osoba,
która nie zwraca dowodu np. w
chwili utraty obywatelstwa - dodaje
naczelnik.
W świetle obowiązującej jeszcze
do 1 lipca ustawy wymiany dowodu
osobistego dokonuje organ gminy
właściwy co do miejsca stałego
zameldowania (wójt, burmistrz, prezydent miasta) na wniosek zainteresowanej osoby.

Wniosek składa się

na odpowiednim for mularzu
dostępnym w urzędzie. Do wniosku



wniosku. Okres od złożenia wniosku
do odbioru dowodu wynosi zgodnie z
przepisami do 30 dni.
Wymiana dowodu wiąże się z innymi obowiązkami. Dowód posiada
swoją serię i numer, którą podaje się
w wielu instytucjach (np. założenie
konta bankowego, przystąpienie
do OFE, Urząd Skarbowy, etc.).
Obywatel wymieniający dowód ma
obowiązek poinformowania instytucji o zmianie numeru i serii dowodu.
Urząd Skarbowy można powiadomić
za pośrednictwem urzędu, w którym
dowó osobisty się wymienia.
W resorcie spraw wewnętrznych
trwają prace nad nowymi dowodami
osobistymi - to tak zwane

e-dowody

Zgodnie z planami ministerstwa
nowe dowody osobiste mają być wydawane od lipca tego roku. Najpierw
otrzymają je osoby, którym wydano
dokument tożsamości w 2001 roku.
W następnych latach wymianie pod-

przepisy przewidują sytuacje, w których są one pozbawione podpisu.
- W przypadku choroby lub kalectwa pracownicy urzędu komisyjnie
stwierdzają brak możliwości złożenia
podpisu przez taką osobę - dodaje
naczelnik.
Ważny podk reślenia jest, że
obecne plastikowe dowody w dalszym ciągu będą zachowywać swoją
ważność. Np. osoba, która wymieni
dowód w maju 2011 roku będzie się
nim mogła posługiwać do maja 2021
r., czyli przez 10 lat, bez konieczności
wymiany na e-dowód. Ważne będą
też zawarte w nim dane.
- Z jednym wyjątkiem. Plastikowe
dowody mają adres zameldowania,
nowe chipowe nie będą posiadały
takich informacji. W związku z tym
od dnia wejścia w życie nowej ustawy plastikowe dowody w zakresie
meldunku nie potwierdzają adresu
zameldowania - precyzuje naczelnik
Ostalecki.
Marek Węgorzewski

Nowe uliczki zyskały bardzo optymistyczne i sympatyczne miano

Knurów
Nowe ulice na osiedlu domków jednorodzinnych mają
swoje nazwy

Przy Jęczmiennej
będą kwiaty

Chabrowa, Stokrotki, Kwiatowa... Tak nazywają się
nowe ulice na osiedlu domków jednorodzinnych
powstającym w rejonie ul. Jęczmiennej
Nazwy zostały nadane nowym
ulicom na mocy uchwały podjętej
przez radnych podczas niedawnej
sesji Rady Miasta Knurów.
- Z uwagi na czytelną i właściwą lokalizację nieruchomości w
tym rejonie, jak również biorąc pod
uwagę dobro i wolę mieszkańców
– należy nadać nazwy planowanym
ulicom – czytamy w uzasadnieniu do
uchwały, która wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Radni zaaprobowali jeden z
pięciu wariantów nazw zaproponowanych przez urzędników. Na skutek
ich decyzji w Knurowie pojawiły się
ulice Chabrowa, Stokrotki i Kwiatowa (tym samym przychylając się
m.in. do sugestii okolicznych mieszkańców), zaś na nadanie nazwy czeka
czwarta z nowych ulic (proponowana
nazwa – Różana). Jako że nie jest to
droga publiczna, do „ochrzczenia”
ulicy potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli drogi, a więc
każdego z właścicieli znajdujących
się przy niej działek.
- Gmina może nadawać nazwy
bezwarunkowo ulicom leżącym na
gruntach, które są jej własnością,
natomiast jeżeli współwłaścicielami
są osoby fizyczne – a tak było w
przypadku dwóch spośród czterech

nowych ulic z rejonu ul. Jęczmiennej
– wymagane jest uzyskanie od nich
wszystkich zgody na proponowane
nazwy – tłumaczy Mariusz Aleksiej,
naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów.
Kwiatowy pakiet nazw ulic wygrał z czterema innymi wariantami
proponowanymi radnym przez knurowskich urzędników. Powróciły
propozycje wysuwane już – bez
powodzenia – w 2008 roku wobec
nazw ulic na obecnym Osiedlu Czterech Pór Roku [pisaliśmy o tym na
naszych łamach – nr 30/2008 PL,
s.6]. Radni mieli więc do rozpatrzenia wariant owocowy (Wiśniowa,
Morelowa, Brzoskwiniowa, Bananowa) i „jubilerski” (Złota, Perłowa,
Bursztynowa, Szafirowa). Radni
otrzymali też pod rozwagę dwa nowe
pomysły – według nich ulice miałyby
nosić nazwy Przytulnej, Zacisznej,
Miłej i Serdecznej lub też Miodowej,
Owocowej, Kwiatowej i Serdecznej.
Propozycje nazw w ysuwane
przez urzędników są jedynie sugestiami, którymi radni mogą, ale nie
muszą się kierować. Skorzystali z
inspiracji. Teraz z kolei mieszkańcy mogą – choć wcale nie muszą
– zasadzić przy nowych ulicach
stokrotki lub róże, żeby nazwy były
adekwatne.
MiNa

Więcej ogłoszeń niż liści
- Codziennie tędy przechodzę i
krew mnie zalewa na widok drzewa
przy ul. Niepodległości, które jest
traktowane jako słup ogłoszeniowy.
Pal licho, że wygląda to obskurnie.
Gorzej, że niszczeje drzewo. Aż
się prosi o interwencję i ukaranie
winnych. Jak ich znaleźć? Nic prostszego - po ogłoszeniach. Przecież
numery telefonów tam podane poprowadzą do sprawców jak po nitce
do kłębka...
Knurowianin

Foto: Tomasz Rak

Ważne. Sprawdź, czy masz ważny dowód osobisty

Foto: Tomasz Rak
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Nowy cennik usług cmentarnych obejmuje rozmaite warianty pochówku

Urny na wieczność

Coraz częstszą praktyką są pogrzeby, w których chowa się
nie trumnę z ciałem, ale urnę z prochami. Powody? Chyba
raczej praktyczne, niż ekonomiczne
Przybywa pochówków w urnach
- w Knurowie zdarza się to
średnio raz w miesiącu

Spotkanie z gośćmi z Turcji i Bułgarii było świetną lekcją wiedzy
o tych pięknych krajach; Knurów też pozostanie w ich miłej pamięci...

Knurów
Wizyta partnerska nauczycieli z Turcji i Bułgarii

Foto: Tomasz Rak

Nauka przez sztukę

Knurowscy radni uchwalili nowy
cennik opłat za korzystanie z miejsc,
obiektów i urządzeń na cmentarzach
komunalnych. Pierwszym powodem
przygotowania uchwały była zmiana
stawki VAT z 7 na 8 procent. Drugim
– powoli, lecz systematycznie rosnąca liczba pochówków urn z prochami
zmarłych.
– Same opłaty nie zostały podwyższone, zmiana obejmuje jedynie
wzrost stawki VAT – zapewnia Beata
Lubecka z Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restr uktur yzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Knurów. – Druga przyczyna wiąże
się z tym, że rośnie zapotrzebowanie na różne formy pochówku. Nie
wszystkie formy były ujęte w dotychczasowym cenniku, zatem należało
wprowadzić aktualizacje. Docierały
do nas także głosy mieszkańców sygnalizujących taką potrzebę. Z roku
na rok coraz częściej knurowianie
decydują się właśnie na pochowanie
bliskich w urnach, choć oczywiście
zdecydowanie przeważa tradycyjna
forma pochówku.
Najczęściej pochówek w urnie
to decyzja wynikająca ze względów
praktycznych. Z tego na przykład,
że w rodzinnym grobowcu nie ma
miejsca na trumnę, zaś na urnę się
znajdzie. Na cmentarzu komunalnym
przy ul. 1 Maja nie ma już przestrzeni
na nowe groby. Tradycyjne pochówki
możliwe są tam tylko na miejscach „z
odzysku”, czyli takich po likwidacji
grobu, którego okresu użytkowania
nikt nie przedłużył. Tymczasem, jeśli
ktoś ma już na tym cmentarzu grób
bliskich, to przy zgonie kolejnego
bliskiego może urnę z jego prochami
dochować do istniejącego grobu.
Na cmentarzu przy ul. Rakoniewskiego jest więcej możliwości
pochówków z urnami, nie tylko w
grobach ziemnych czy grobowcach,
ale także w kolumbariach, czyli
ścianach pamięci. Jest też możliwość
wybudowania grobowca na urny.

Kościół dopuszcza, ale...

Według ks. Andrzeja Wieczorka,
proboszcza parafii p.w. świętych
Cyryla i Metodego, na urny najczęściej decydują się osoby, które chcą
dochować zmarłych do grobów przy

1 Maja, zaś ci, którzy nie mają tam
bliskich, wybierają z reguły tradycyjny pochówek przy Rakoniewskiego.
Ludzie są jednak przywiązani do
zwyczajowej formy pochówku. Także sam Kościół jest za tym, by odbywały się one w sposób tradycyjny.
– Kościół dopuszcza spopielanie
zwłok – mówi ks. Wieczorek. – Ale
jest zalecane, by wcześniej zorientować się, czy w danym przypadku taki
rodzaj pochówku nie jest wyrazem
zaparcia się wiary w zmartwychwstanie.
Decyzja o spalaniu zwłok może
mieć związek np. z przekonaniami
hinduistycznymi lub z chęcią odcięcia się od tradycji katolickiej. Jak
dodaje proboszcz, o zwiększającej
się ilości pogrzebów z urną decydują
względy raczej praktyczne, niż ekonomiczne (np. dochowanie do grobu
rodzinnego).
– Być może dla niektórych liczą
się także względy estetyczne – przypuszcza ksiądz.
Współwłaścicielka jednego z
działających w Knurowie zakładów
pogrzebowych (chce pozostać anonimowa) przyznaje, że pochówek z
urnami zdarza się częściej niż dawniej, ale nie za często, średnio raz w
miesiącu.
– Czasem ludzie mówią: „jak
umrę, to po taniu mnie spalicie i
tyle”, bo im się wydaje, że kremacja wypada taniej niż tradycyjny
pochówek, ale to nieprawda, koszty
są porównywalne – mówi nasza rozmówczyni.
Urna może być tańsza niż trumna, ale trzeba przewieźć zwłoki do
krematorium, potrzebna jest też
trumna, która będzie spalona razem
ze zwłokami. Sama kremacja kosztuje, a potem trzeba przewieźć urnę
z powrotem. W dodatku bywa, że
trzeba czekać, termin kremacji nie
zawsze jest dogodny. Nie zmienia to
faktu, że z różnych względów coraz
częściej będziemy się decydować na
nowe formy pochówku.

Najtańsze trumny i skromna
stypa

Od 1 marca obowiązują nowe
przepisy odnośnie zasiłku pogrzebowego – jest on odtąd wypłacany
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w kwocie 4 tys. zł. To zdecydowanie
mniej niż dotychczas, kiedy rodzina
zmarłego otrzymywała na pokrycie
kosztów pogrzebu sumę 200 procent przeciętnego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału (do końca
lutego br. było to 6406 zł i 16 gr).
- To zmiana bardzo niekorzystna
dla rodzin – ocenia współwłaścicielka zakładu pogrzebowego. – Jak to
będzie wyglądało w praktyce, wkrótce się okaże. Pewnie ludzie będą
kupować te najtańsze trumny.
Najtańsze są zwykłe, sosnowe,
opalane, wykonywane samodzielnie
przez właściciela zakładu pogrzebowego. Kosztują 500-600 zł. Przeciętna trumna jest do kupienia za około
1000 zł, lepsza około 1400-2000 zł.
Nasza rozmówczyni przyznaje
jednak, że jak człowiek skromnie podejdzie do sprawy, to można za kwotę
4 tys. zł urządzić godny pochówek.
- Może trzeba będzie rezygnować
ze styp, albo robić, ale skromniejsze.
Tu, na Śląsku, jest pod tym względem
szczególnie – stypy to często przyjęcia na wiele osób, w restauracjach.
Zauważyłam, że w innych regionach
Polski po prostu zaprasza się najbliższą rodzinę do domu na herbatę,
ciastko – i tyle.
- Ale bulwersuje mnie coś jeszcze
– to, że rodzina zwracająca się do
ZUS z wnioskiem o zasiłek, musi czekać na jego wypłatę po trzy, cztery
tygodnie. Skąd ci ludzie mają mieć
gotówkę? Niejednokrotnie zakładamy za naszych klientów gotówkę, by
im pomóc, a ZUS obraca naszymi
pieniędzmi. Człowiek się wczuwa,
jak by był na ich miejscu. My możemy
poczekać, ale inni niekoniecznie. A
trzeba jeszcze zapłacić na cmentarzu za wykopanie dołu, księdzu, i
restauracji, w której organizuje się
stypę... Do tego rodzina chciałaby
też odpowiednio się ubrać, aby to
pożegnanie było godne.
Stała stawka 4 tys. zł będzie
wypłacana rodzinie bez względu
na wydatki związane z pogrzebem.
Jeśli koszty zostały poniesione przez
osoby spoza rodziny lub przez instytucje, zasiłek będzie odpowiadał
wydatkom, ale nie może przekraczać
4 tys. zł.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 już po raz trzeci
uczestniczy w programie Sokrates Comenius. W ramach
projektu „Learning by Art” gościła w ubiegłym tygodniu
nauczycieli z Turcji i Bułgarii
Goście mieli okazję zobaczyć i poczuć, co to znaczy prawdziwa zima.
- Pokazaliśmy im Wisłę, a w niej
starą i nową skocznię, muzeum naszego wybitnego sportowca - Adama
Małysza, a także jego czekoladową
podobiznę. Kulig i pieczenie kiełbasek na długo pozostaną w ich pamięci
- mówi wicedyrektor „Siódemki”
Danuta Pluta.
Pobyt Turków i Bułgarów obfitował w wiele ciekawych wydarzeń.
Partnerzy z Comeniusa odwiedzili
szkołę i poprowadzili zajęcia z klasami szóstymi. Uczniowie mieli okazję
poznać kilka zwrotów w języku
tureckim i bułgarskim, usłyszeli o
kulturze i tradycjach obu krajów.

Z kolei goście z zaciekawieniem
obejrzeli prezentację multimedialną
na temat religii w Polsce.
Jednym z punktów programu
było zwiedzanie Gliwic. - Pokazaliśmy naszym partnerom Willę Caro,
Muzeum Odlewnictwa oraz ważne
miejsce w historii Polski - Radiostację Gliwicką - relacjonuje wicedyrektor Pluta.
Dzień pełen wrażeń zakończył
w Sztukaterii koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach, poświęcony muzyce Fryderyka
Chopina. Dopełnieniem wieczoru był
także seans filmu o życiu i twórczości kompozytora.
Wizyta pozwoliła ustalić szczegóły dotyczące wyjazdu knurowskich
uczniów do Bułgarii. Odwiedziny
wieńczące program zaplanowano na
10-17 kwietnia. Do Dobrich pojedzie
16 uczniów MSP-7. Zaprezentują tam
produkt końcowy - przedstawienie
folklorystyczne z elementami tańca,
śpiewu i poezji śląskiej.
-Ta wizyta była cennym doświadczeniem dla szkoły, pokazującym
uczniom różnorodność kultur, uczącym szacunku. Nauczycielom dała
możliwość wymiany doświadczeń
zawodowych - dodaje Danuta Pluta.
/-/, Foto: T. Rak

reklama

Mirella Napolska
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skibaraba samych swoich
Nie wygrali głównej nagrody w programie „Mam talent”,
ale zyskali coś więcej niż 300 tys. zł i występy w telewizjach
śniadaniowych - sympatię publiczności, która
w nadkompletach pojawiła się na koncercie Me Myself and I

Publiczność dopisała

My Myself and I udowodnili, że śpiew a capella to ich mocna strona

To już trzeci finalista „Mam
talent”, który pojawił się w Knurowie. Wcześniej Centrum Kultury
gościło niewidomą śpiewaczkę Ewę
Lewandowską i dwukrotnie akordeonistę Marcina Wyrostka.
Sądząc po frekwencji, koncert
kolejnego finalisty nie mógł przejść
niezauważony. I tak faktycznie
było. Salę Kina Sceny Kultury
wypełnili nie tylko knurowianie.
Pojawiła się też spora grupa z Gliwic i Czerwionki-Leszczyn. Już na
kilka dni przed koncertem zabrakło
biletów - nawet na dostawki.
Rosły ochroniarz wprowadził
zespół na scenę i rozpoczęła się
uczta dla ducha.
Niewinna improwizacja okazała się przygrywką do „Skibaraba”
- utworu znanego z castingów do
tvn-owskiej produkcji. Dwóch

beatboxerów stworzyło tło dla wspaniałego głosu Magdaleny Pasierskiej.
Swoboda z jaką poruszała się po
gamie wywołała burzę braw, ale nie
tylko... Zniecierpliwiony wokalnymi
popisami chłopczyk zapytał matkę:
- Kiedy się ten film skończy?
Przy „Takadum” zespół wyjął
asa z rękawa w postaci Cezarego Nowaka, znanego z programu Szymona
Majewskiego jako Cezik - człowiek
śpiewający od tyłu. Zastąpił Piotra
Saula, który po udziale w „Mam
talent” zdecydował się na karierę
solową.
Tercet zaserwował „Summertime”, „Sweet dreams” Eurythmics, a
nawet „Boys, boys, boys” Sabriny.
W międzyczasie jeden z filarów
zespołu Michał Majeran wyznał, że
zna Knurów, bywał tu przejazdem,
bo pochodzi z Czerwionki. Jeśli

Cezik, Magdalena Pasierska i Michał Majeran
byli zadowoleni z żywiołowych reakcji publiczności
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dodać do tego gliwicki adres Cezika,
to wychodzą nam koncertowe odwiedziny po sąsiedzku!
Niedowiarki przekonały się na
własne uszy, że Me Myself and I
to 100 proc. talentu bez ściemy.
Wspomagają się tylko „magiczną
skrzynką”, która przetwarza ich głosy w zależności od wykonywanego
utworu.
Godzinny występ zaostrzył apetyty publiczności, która wynegocjowała rzęsistymi oklaskami jeszcze
kilka bisów. Mimo wszystko pozostał
niedosyt, który będzie można zaspokoić debiutancką płytą. Premiera 3
marca.
Jedno jest pewne: gdyby zamiast
komiksu eksportować do Niemiec
interpretację chopinowskiego „Mazurka” w wykonaniu Me Myself and
I, nie byłoby blamażu.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama
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sZcZyGłowice. premiera musicalu „koty”

Agnieszka Bielanik-Witomska po raz kolejny
wyreżyserowała musical na wysokim poziomie i bez
kompleksów. „Koty” utwierdziły publiczność
w przekonaniu, że rozrywka w miejskim wydaniu
może być interesująca

Obsada musicalu „Koty”:
Aleksandra Siwiecka, Nicola
Nowakowska, Zuzanna Klasa,
Bartek Kowalski, Milena Błędzińska, Paulina Chojnacka,
Malwina Marek, Oliwia Gardyjas, Wiktoria Jaros, Agata
Witomska, Maja Bocz, Oliwia
Wladarz, Sonia Kamrad, Nicola Szczepańska, Martyna
Sado, Julia Matuszczyk, Aleksandra Malanowska, Sonia
Biedrowska, Michalina Pałac

koci band na wagę złota
O tym, że talentów w Knurowie
nie brakuje próbuje nas od kilku
lat przekonać Agnieszka BielanikWitomska - instruktorka z Domu
Kultury w Szczygłowicach. O skuteczności tych zabiegów świadczą
udane premiery musicali - w tym
ostatnia - kultowe „Koty” Andrew
Lloyda Webbera. Ambit ny plan
zmierzenia się z klasyką musicalu
zyskał przychylność knurowskiego
Centrum Kultury i Domu Kultury
w Szczygłowicach, a ciężkiej, acz
satysfakcjonującej, pracy z dziećmi
podjęła się także solistka Teatru
Rozrywki w Chorzowie - Małgorzata
Ochabowicz.
Tym razem do projektu zaangażowano 19 wychowanków, członków
zespołu Happy Band, a nie jak to
było dotychczas - dziewczęta z grupy
Music Joy.
Pierwsze efekty można było podziwiać podczas ubiegłotygodniowej
prapremiery. Niepozorna scenografia
autorstwa plastyczki Katarzyny
Furch w połączeniu z oświetleniem i
efektami specjalnymi Daniela Ślósarczyka zrobiła na wszystkich wielkie
wrażenie. Całość dopełniła udana
charakteryzacja. Nie zabrakło drobnych potknięć, co można usprawiedliwić pierwszym kontaktem z dużą,
aczkolwiek przychylnie nastawioną
publicznością, złożoną z bliskich
młodych wykonawców.

Zapowiadana na piątek premiera
nie odbyła się z powodu choroby odtwórczyni głównej roli. Przeniesiono
ją na wtorek i zaprezentowano w
dwóch odsłonach.
„Koty” w wykonaniu Happy
Band to składanka piosenek znanych z jedynej jak dotąd polskiej
premiery stołecznego Teatru Roma.
Reżyserka okroiła fabułę specjalnie
pod warunki szczygłowickiej sceny
i możliwości podopiecznych.
W głównej roli zobaczyliśmy
i usłyszeliśmy Julię Matuszczyk
- zjawiskowo wykonała „Pamięć”.
Na uwagę zasługuje rodzynek wśród
kotek - Bartek Kowalski, który do

perfekcji opanował choreografię, a
także duet Sonia Biedrowska i Michalina Pałac - wyśpiewały i zagrały
swoje role koncertowo!
Publiczność nagradzała brawami zespół Happy Band po każdej
sekwencji. Koty odczarowały scenę
i tym razem zagrały na 100 procent
swoich możliwości. Dumy nie kryje
Agnieszka Bielanik-Witomska, która
cały czas wierzy, że na tym solidnym
fundamencie uda się w przyszłości
zbudować Studio Piosenki i Musicalu. Dobrych głosów i pomysłów na
kolejne premiery nie brakuje.

W musicalu nie zabrakło ciekawych rozwiązań
choreograficznych

Tekst: Paweł Gradek,
foto: Tomasz Rak

Agnieszka Bielanik-Witomska nie kryła zadowolenia
z występu swoich podopiecznych

Makiawel
czyli Bartek Kowalski

Chwila oddechu po premierze
Przegląd Lokalny Nr 9 (939) 3 marca 2011 roku
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rozmaitości
Knurów

informacja własna

będzie pociecha ze śpiewaków
- Są bardzo młodzi, a mimo to prezentują wysoki poziom umiejętności wokalnych
- uznali obserwatorzy obserwując występy uczestników II Miejskiego Konkursu
Piosenki Bożonarodzeniowej
Organizatorem imprezy jest
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi im. K.
Miarki w Knurowie. Personalnie
to udane dzieło dyrektor Teresy
Bochenek, uczącej muzyki Beaty
Wapińskiej i uczącej kształcenia zintegrowanego Ewy Dębowskiej.
Tym razem młodzi śpiewacy
spotkali się na deskach Kina Sce-

ny Kultury. Występy oceniano w
siedmiu kategoriach wiekowych. W
trzech z nich zwyciężyli uczniowie
szkolnej „Siódemki”, w dwóch „Jedynki”.
Uczestnicy zostali docenieni nie
tylko słownie. Miłą pamiątką, świadczącą o udanych występach, będą
dlań statuetki i dyplomy.
Oprac. b

Występując w kinie dzieci oswajały się z prawdziwą sceną

Laureaci

Kategoria: grupy „0”: 1. Patrycja
Aksman - MP 2 (opiekun C. Boryga), 2. Sebastian Gabryś - MSP 1
(op. I. Suszek), 3. Nikola Kocięba
- MSP 2 (op. B. Wapińska).
Klasa I: 1. Kaja Tomeczkowska
- MSP 1 (op. J. Musiał – Orlik),
2. Karolina Zawadzka - MSP 9 (op.
A. Długosz), 3. Alicja Rokita - MSP
2 (op. B. Wapińska).
Klasa II: 1. Bartłomiej Kaszuba MSP 7 (op. S. Kopeć), 2. Zuzanna
Maciejczak - MSP 2 (op. B. Wapińska), 3. Olga Tomeczkowska - MSP
1 (op. K. Ciupek–Ciesielska).
Klasa III: 1. Julia Hammerling - MSP
7 (op. S. Kopeć), 2. Monika Skrobisz
- MSP 6 (op. J. Żyła), 3. Julia Matuszczyk - MSP 4 (op. B. Mazurek).
Klasa IV: 1. Klaudia Szczepanik
- MSP 7 (op. S. Kopeć), 2. Karolina
Janecka - MSP 2 (op. B. Wapińska), 3. Weronika Leśniak - MSP 6
(op. E. Płonka).
Klasa V: 1. Weronika Suszek - MSP
1 (op. M. Wojtaszek), 2. Anna Mielczarek - MSP 2 (op. B. Wapińska).
Klasa VI: Weronika Gajos - MSP 9
(op. B. Borycka), 2. Jacek Pawliczek
- MSP 1 (op. M. Wojtaszek), 3. Karolina Kiszka - MSP 6 (op. E. Płonka).

Foto: Tomasz Rak, Mirella Napolska

olga wiciak z wilczy

ur. 17.02.2011 r., 3530 g, 50 cm

mikołaj niemiec z tarnowskich Gór
ur. 18.02.2011 r., 2990 g, 52 cm

oskar piksa z leszczyn

ur. 22.02.2011 r., 3200 g, 51 cm
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paweł wiśniewski z czerwionki

julia huczwa z knurowa

ur. 17.02.2011 r., 3750 g, 53 cm

ur. 18.02.2011 r., 3130 g, 51 cm

amelia nowińska z knurowa

magdalena radwan z przyszowic

ur. 19.02.2011 r., 2680 g, 50 cm

agata Gąsior z knurowa

ur. 23.02.2011 r., 2760 g, 50 cm

ewelina krasnowska z Gierałtowic
ur. 18.02.2011 r., 3610 g, 54 cm

wiktoria szymczak z knurowa

ur. 20.02.2011 r., 3730 g, 56 cm

ur. 20.02.2011 r., 3950 g, 55 cm

sylwia nowak z knurowa

aleksandra rynkiewicz z knurowa

ur. 23.02.2011 r., 2990 g, 51 cm

ur. 23.02.2011 r., 2950 g, 53 cm

krystian leśniak z knurowa

ur. 18.02.2011 r., 3050 g, 53 cm

konrad sitek z knurowa

ur. 21.02.2011 r., 3700 g, 53 cm

alicja skowrońska z czerwionki-leszczyn
ur. 23.02.2011 r., 4160 g, 59 cm
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rozmaitości
Knurów. W Kinie Scenie Kulturze

informacja

Eksperyment
Adam i Ewa

3.03.2011 r.
czwartek

Ja się pozbyć cellulitu
- godz. 18.00, 20.00

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

6.03.2011 r.
niedziela
KONCERT
WIESŁAWA OCHMANA
- godz. 18.00
BILETY. 40 ZŁ/ 30 ZŁ
(ULGOWE)

Och Karol 2
- godz. 15.30, 17.15
PRÓBA TEATRU PARANOJA
- godz.19.00
4-05.03.2011 r.
piątek-sobota

7.03.2011 r.
poniedziałek
Safari
- godz. 16.00
Ja się pozbyć cellulitu
- godz. 20.00
8-09.03.2011 r.
wtorek, środa
Safari
- godz. 16.00
Ja się pozbyć cellulitu
- godz. 18.00, 20.00

Safari
- godz. 16.00

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej:

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 9/2011

Koncert
karnawałowy
w kinie

- Do wygrania podwójny bilet do kina Wiesław

Ochman
wystąpi w
Knurowie

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. Ostatecz-

nie zrozumie to też i Adam,
który przyznaje w puencie
przedstawienia: gd ziekolwiek była ona, tam był Raj.
Niespodzianką jest zaskak ują c a for m a s p ek t a k lu:
brak „cz war tej ściany”, a
także dialog z publicznością, nawiązujące do... kabaret u. Wspaniał y, literacki
jęz yk nadaje spek taklowi
szlachetności i sprawia, że
dzieło jest ponadczasowe.
D o d at kową at r a kcją je s t
twórczość Fryderyka Chopina, która tworzy oprawę
muzyczną przedstawienia.
Spek t ak l odbęd zie się
w K i n ie Scen ie Kult u r ze
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

„Koncert
karnawałowy.
Wiesław Ochman
i jego goście” - taki
tytuł nosi program,
który knurowskie
Centrum Kultury
przygotowuje
na 6 marca

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 y wki z nr 7/2011
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brzmiało: „Ptaszek”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Artur Kaźmierczak.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

Gwiazda międzynarodowych scen operowych
wystą pi w Kinie Scenie
Kulturze. Wraz z nim publiczności zaprezentują się
Aleksandra Stokłosa (sopran), Renata Dobosz (mezzosopran) i kwintet smyczkowy Camerata Impuls.
Zebrani usłyszą najpiękniejsze pieśni neapolitańskie
i operowo-operetkowe.
Program rozpocznie się
o godz. 18. Bilety kosztują
40 zł normalny (30 zł ulgowy). Można je rezerwować
telefonicznie pod numerem
32 332 63 81.
/bw/
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Kontakt z instruktorem tańca tel. 515 093 369
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

33-odw.

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

4-16/11

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

MOTORYZACJA

9/11

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

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

9/11

9-18/11

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

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 236 84 02

3-13/11

9/11

PI L N I E kup i ę d o m lub dz i a ł kę. Te l.
792 496 905
Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

3-22/11

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

01-odw.

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

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remonty bieżące. Tel.
664 455 253

7-13/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

1-25/11

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

33-odw.

Instalacje elektryczne. Tel. 502 644 776

9/11

Łazienki pod klucz. Tel. 602 525 087

6-10/11

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

Opróżnianie piwnic, strychów, wywóz. Tel.
530 124 134

7-10/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Rybnik: 53 m , cena: 159 tys. oraz 129
m 2 cena: 280 tys. Sprzedam. AS. Tel.
509 370 529

9/11

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

9/11

Do wynajęcia 100 m2 i 13m2 na działalność
Knurów - Wojska Polskiego II - niski czynsz.
Tel. 668 690 859

9/11

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

9/11

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

9/11

Komfortowa kawalerka w Centrum. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052
Kupię kawalerkę w Knurowie lub w Czerwionce-Leszczynach. Tel. 600 547 458
7-10/11

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

9/11

9-12/11

Sprzedam działkę budowlaną w Leszczynach, 1318 m2. Tel. 887 786 523

9-11/11

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

7-10/11

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

7-11/11

Sprzedam M-4 z balkonem w Knurowie,
169 tys. Atrium. Tel. 791 862 794
9/11

Spr zedam mieszkanie 2- pokojowe w
ocieplonym bloku, IV piętro, 37 m 2, bez
pośredników. Cena 130 tys. do uzgodnienia. Knurów, ul. Jagiełły 3 c/14. Tel.
669 972 288

9/11

Sprzedam mieszkanie 39 m (bez pośredników). Tel. 505 036 134, 513 105 085
2

8-9/11

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

9/11

Sprzedam mieszkanie M3, 48 m 2 , WP
II z balkonem (bez pośredników). Tel.
509 571 247

Świadectwa, audyty energetyczne. www.
termoswiadectwa.pl, tel. 607 843 171
7-10/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-28/11

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

4-11/11

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

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

9/11

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

9/11

M - 3 Ł o k i e t k a , 5 4 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367
9/11

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

9/11

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

9/11

9-12/11

M-3, 47 m2 Puszkina– sprzedam. Tel. 32
236 20 56

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

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

41-odw.
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DYŻURY RADNYCH

9-10/11

9/11

1-13/11

8-11/11

9/11

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

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

8-13/11

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

8-10/11

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie,
145 tys. Atrium. Tel. 791 862 794

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

3-odw.

51/52/10-13/11

7-14/11

8-9/11

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

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

8-9/11

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

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

Do wynajęcia M-3, Knurów, os. Wojska
Polskiego, dogodny dojazd do Gliwic. Tel.
691 396 067 po 15.00

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

ZDROWIE I URODA

9/11

5-9/11

9/11

7-9/11

Kawiarnia Kaprys w Pilchowicach zatrudni
bufetową na 1/2 etatu lub dorywczo. Tel.
32 235 67 74, 795 456 584

9/11

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

Dom w zabudowie szeregowej. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

DAM PRACĘ
Firma Mostostal Group w Knurowie ul.
Przemysłowa 22 poszukuje pracowników
na stanowisko ślusarz, spawacz. Tel.
32 232 00 00

2

6-9/11

9/11

1-odw.

9/11

3-pokojowe, niski blok, nowe okna, 169
000. Biuro M3. Tel. 603 773 313

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

9-11/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

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

Redyna. 3-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

9/11

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

9/11

2-pokojowe po remoncie, 48 m2, balkon,
sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313

9/11

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

Połowa bliźniaka – 330.000. Biuro M3, tel.
601 077 290

8-odw.

9/11

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

9/11

SZUKAM PRACY

9-10/11

9/11

ul. Łokietka. 54 m2, 159 tys. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

9/11

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

9/11

www.as.silesia.pl

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 8.03.2011 r. w godz. 16.00 do
17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 1 – ul. Słoniny
Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkoła Podstawowa Nr 9 – Al. Lipowa

9/11

Wynajmę lokal 70 m2, biurowo-sklepowy w
Przyszowicach przy głównej drodze nr 44
Gliwice-Mikołów. Tel. 663 440 663

8-10/11

Wynajmę lokal handlowy 150 m . Wynajmę
pizzerię. Tel. 515 182 015
2

6-9/11

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

6-10/11
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W imieniu Zarządu Wojewódzkiego WOPR wspaniałych osiągnięć gratulował
Jerzemu Pachowi prezes Wiktor Zajączkowski, braw nie szczędzili - co widać
- wiceprezydent Knurowa Piotr Surówka i przewodniczący Rady Miasta
Jan Trzęsiok

Wywiad

Ratownictwo:
pasja na całe życie

Mistrzostwa Śląska w pływaniu

Agata multimedalistka
„Olimpijczyk” – nazwa
gliwickiej pływalni krytej
działa na wyobraźnię. Przyglądając się rywalizacji najmłodszych pływaków w tym
obiekcie, wielu zadaje sobie
zapewne pytanie, czy ogląda przyszłych uczestników
Igrzysk Olimpijskich? Miejmy
nadzieję, że adeptom sztuki
pływackiej nie odechce się
trenować i wciąż będą poprawiać technikę i śrubować
rekordy życiowe. Oby tak
się stało, bo sportowych talentów nie brakuje. Również
w naszym mieście, czego
dowodem są kolejne sukcesy
członków sekcji pływackiej
TKKF Szczygłowice. Tym
razem odniesione na wspomnianej pływalni w czasie

Mistrzostw Śląska dla kategorii wiekowej 14-16 lat. Dziewięcioosobowa reprezentacja
Knurowa zdobyła „worek”
medali. Sześć z nich (trzy w
rywalizacji indywidualnej i
trzy w sztafecie) wywalczyła
Agata Rzepa. Najcenniejszy
– srebrny medal Mistrzostw
Śląska – zdobyła na 400 metrów stylem zmiennym, a
brązowe „krążki” stały się jej
udziałem w konkurencjach na
100 i 200 metrów stylem motylkowym oraz w sztafetach
na 100 i 200 metrów stylem
dowolnym, a także na 100 m
stylem zmiennym. Dodajmy,
że knurowską sztafetę wraz z
Agatą Rzepą tworzyły: Martyna Nowak, Jagoda Orlik i
Jagoda Przybyła.

Na podium Mistrzostw
Śląska stanęły również: Aleksandra Bańbor (2. miejsca na
50 i 100 metrów stylem dowolnym), Jagoda Przybyła (2.
miejsce na 200 metrów stylem
motylkowym).
Medal na „Olimpijczyku”
wywalczył także wychowanek
knurowskiej sekcji pływackiej,
a dziś reprezentant Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Raciborza – Kacper Dziubliński
(3. miejsce na 1500 metrów
stylem dowolny).
Wracając do knurowskiej
sekcji pływackiej dodajmy, że
jej skład uzupełniali: Patrycja
Sładek, Krzysztof Hołysz,
Fryderyk Król i Jakub Michałów.
PiSk

Foto: sekcja pływacka

Foto: Marek Węgorzewski

sport

W zarządzie knurowskiego WOPR-u udzielał się przez
ćwierć wieku, przez ostatnich 21 lat był jego prezesem.
- Nie wyobrażam sobie życia bez ratownictwa wodnego
- przyznaje Jerzy Pach w rozmowie z Przeglądem
Lokalnym
Bogusław Wilk: - Przed
tygodniem napisaliśmy, że
rezygnuje Pan z prezesowania knurowskim ratownikom wodnym. To jednak
nie dość precyzyjne sformułowanie...
Jerzy Pach, prezes honorowy Oddziału Miejskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie: - Faktycznie. W rzeczywistości bowiem nie składałem
rezygnacji, lecz po prostu nie
kandydowałem na tę funkcję w
kolejnej kadencji.
- To istotne rozróżnienie?
- Tak. Chodzi przecież o
stan faktyczny. Ten jest taki,
że zakończyła się kadencja
działalności zarządu. Co do
następnej - podjąłem decyzję
o nieuczestniczeniu w staraniach o prezesurę.
- Dl acz e go, pr z e cie ż
kierował Pan knurowskim
WOPR-em przez 21 lat?
- WOPR to jakby moje
dziecko... Brzmi może górnolotnie, ale faktycznie tak jest.
Ratownictwo wodne to naprawdę moja życiowa pasja.
Przez przeszło dwie dekady
poświęcałem mu serce i czas.
- Ponawiamy więc pytanie: dlaczego?
- W ostatnich wyborach
samorządowych wyborcy obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali na radnego knurowskiej
Rady Miasta. Z kolei szanowne Koleżanki i Koledzy radni
powierzyli mi funkcję wiceprzewodniczącego Rady. To
nie tylko zaszczyt, ale przede
wszystkim nowe i liczne obo-

wiązki. Doba ma natomiast
tylko 24 godziny i nie sposób
wszystkiego pogodzić. Musiałem podjąć trudną decyzję. I
to właśnie powód, dla którego
nie zdecydowałem się ubiegać
o prezesurę oddziału.
- Czym się różni WOPR
obecny od tego z 1990 roku?
- Można powiedzieć, że
zaczynaliśmy prawie od zera.
Nie było ewidencji, biura,
drużyny ratowniczej. Przed
21 laty nasz WOPR zrzeszał
52 członków.
- Ilu jest teraz?
- Dokładnie 272. Mamy
zaplecze, odpowiedni sprzęt
do treningów, a przede wszystkim wspaniałą drużynę.
- Chciał Pan powiedzieć:
mistrzowską drużynę?
- Dokładnie. Myślę, że
8 tytułów mistrza Śląska w
ratownictwie wodnym mówi
samo za siebie. Dodam indywidualne mistrzostwo Polski
Sandry Pietrzak, wielu kadrowiczów reprezentacji kraju
i Śląska.
- W ratownictwie nie
chodzi jednak wyłącznie o
tytuły...
- Zgoda. To jedynie dodatek do naszej działalności, aczkolwiek też pewien
wyznacznik umiejętności w
skali województwa czy kraju.
Najważniejsza jest natomiast
codzienna praca: szkolenie
kolejnych zastępów ratowników i dbałość o bezpieczeńst wo w ypocz y wających w
basenach i przy akwenach.
Oczywiście czynimy to także
pospołu z innymi służbami
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- Strażą Miejską i - w zależności od potrzeb - Policją.
Grono naszych współpracowników i sympatyków jest
liczne - jeszcze raz serdecznie
wszystkim dziękuję za owocne
współdziałanie.
- Młodzież garnie się do
ratownictwa?
- Tak, ale pod warunkiem,
że ma st worzone warunki
do nauki i szkolenia. A my
właśnie takie gwarantujemy.
Przy wydatnej pomocy miasta z prezydentem Adamem
Ramsem, co trzeba koniecznie
podkreślić. Znakomicie układa nam się też współpraca z
sekcją pływacką przy TKKF.
To bogate źródło pływackich
i ratowniczych talentów.
- Podsumowując swoje
dwie dekady w WOPR polecił Pan - jako kandydata
na nowego prezesa - Adama
Kubicę, dotychczasowego
skarbnika oddziału.
- Zebrani przychylili się do
mojej opinii. Kolega Kubica
jest sprawdzonym woprowcem. Nie mam wątpliwości, że
podoła funkcji.
- Ratownicy chcą, by Pan
nadal wspierał ich pomocą.
Wyrazili to sugest y wnie
nadając Panu tytuł honorowego prezesa OM WOPR w
Knurowie...
- To w yjątkowo miłe i
wzruszające. Oczywiście, że
nie zrywam z ratownictwem.
Będę nadal - w miarę sił i
możliwości - wspierać nasz
WOPR. Nie wyobrażam sobie
inaczej...

Po takim występie humory muszą dopisywać zarówno trenerowi Sławomirowi
Prędkiemu, jak i podopiecznym. Od lewej: Ola Bańbor, Agata Rzepa, Martyna
Nowak, Jagoda Orlik i Jagoda Przybyła

Król Przemysław

Przemysław Bara (na zdjęciu z lewej) został królem strzelców halowego
turnieju, któremu patronował Soccer
Sport Pub.
Szczegółowe informacje o turnieju
zamieścimy za tydzień.
PiSk

informacja

Rozmawiał Bogusław Wilk
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BoKS. miStRZoStwa polSKi KoBiet

KS concoRdia

Brązowy medal
jadwigi Stańczak

Foto: Jan Pluta

unikają
porażek

Jadwiga Stańczak w towarzystwie swoich trenerów: Bogdana Wyrzychowskiego
(z lewej) i Zbigniewa Kicki

gRand pRiX KnuRowa
w SKacie SpoRtowym
WYNIKI Z 22 LUTEGO:
1. Ginter Fabian
2. Kazimierz Fąfara
3. Piotr Arent
4, Józef Foit
5. Stefan Dylus
6. Ryszard Nosiadek
7. Emil Kasperek
8. Bogdan Litwin
9. Michał Foit
10. Janusz Nowak
11. Jerzy Niewiadomski
12. Janusz Myszka
13. Tadeusz Kamczyk

- 2.274 pkt
- 2.035 pkt
- 1.957 pkt
- 1.881 pkt
- 1.862 pkt
- 1.852 pkt
- 1.785 pkt
- 1.775 pkt
- 1.763 pkt
- 1.760 pkt
- 1.701 pkt
- 1.642 pkt
- 1.638 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Ryszard Nosiadek
- 8.498 pkt
2. Piotr Arent
- 8.400 pkt
3. Kazimierz Fąfara
- 8.243 pkt
4. Ginter Fabian
- 8.228 pkt
5. Jerzy Pluta
- 7.977 pkt
6. Bogumił Wolny
- 7.955 pkt
7. Janusz Myszka
- 7.880 pkt
8. Czesław Antończyk
- 7.598 pkt
9. Bernard Musiolik
- 7.425 pkt
10. Jan Kowalski
- 7.419 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 8 marca o godzinie 16.30 w klubie
„Gama”.

naszej Jadzi to mistrzyni Europy i brązowa medalistka
mistrzostw świata.
Doświadczenie – ten element w dużej mierze decydował o przebiegu pojedynku półfinałowego. Ambitna
Jadwiga Stańczak chciała
sprawić niespodziankę, ale
ostatecznie to jej rywalka
awa n sowała do f i nał u , a
następnie sięgnęła po swój
kolejny tytuł mistrzyni Polski. Zawodniczka Concordii
wróciła do domu z brązowym
krążkiem, a to oznacza, że nie
zawiodła.
PiSk

zrobić Jadwiga Stańczak. Jej
celem był tytuł bokserskiej
mistrzyni Polski. Wychowanka knurowskiego klubu
mistrzynią nie została, ale
wciąż ma szansę spełnić swe
marzenia. Są one związane z
występem na olimpiadzie w
Londynie. To będą historyczne igrzyska, bowiem panie
pięściarki po raz pierwszy
walczyć będą o tytuły mistrzyń olimpijskich.
Na tegoroczny Dzień Kobiet Jadwiga Stańczak „zafundowała” sobie brązowy
medal Mistrzostw Polski. Jest
realna szansa, że dokładnie za
rok będzie świętować awans
na największą światową imprezę sportową.
Drogie Panie, wszystkiego
najlepszego i niech spełniają
się Wasze marzenia.
Piotr Skorupa

Bieg twaRdZiela

w gronie 102
W Wodzisławiu Śląskim,
a dok ład n ie w d ziel n icy
Wilchwy odbył się 6. Bieg
Twardziela. Po raz pierwszy
wystartowali w nim m.in.
zawodnicy knurowskiego klubu Endurance Solidarni. W
crossie na 6,5 km barw tego
stowarzyszenia bronili: Czesław Kostrzak (czas: 30,43) i
Jerzy Wroński (czas: 43,00),
którego organizatorzy uhonorowali dodatkową statuetką
dla najstarszego uczestnika
imprezy.
Z grona 102 biegaczy organizatorzy wyłonili nie tylko
najstarszego, ale również najmłodszego biegacza. Okazał
się nim reprezentant Sokoła Knurów – Dawid Gołyś,
który w kategorii juniorów
rywalizował m.in. ze swoim
klubowym kolegą Pawłem
Szkatułą.
Starsze „Sokoły” zdominowały rywalizację. Klasyfikację open wygrał Łukasz

Mika, na trzecim miejscu
został sklasyfikowany Rafał Gałuszka, na piątym
- Kamil Klonowski,
a na ósmym - Piotr
Bieliński.
Wracając do reprezentantów Endurance Solidarni to przygotowują się oni do Biegu
Wiosennego, który odbędzie
się 20 marca w Chorzowie.
PiSk

Foto: Endurance Solidarni

szek z Gardy Otwock. Po tej
walce było wiadomo, że knurowianka stanie na „pudle”.
Niewiadomą był tylko rodzaj
kruszcu, z jakiego wykonany
będzie jej medal.
Półfinałową rywalką naszej zawodniczki była Karolina Graczyk, która występowała jako niestowarzyszona.
Brak klubowej przynależności mógł niektórych zmylić, wszak niestowarzyszeni
prezentują z reguły niższy
poziom wyszkolenia od tych,
którzy bronią barw danego
klubu. – Karolina Graczyk
to niez wykle ut ytułowana
zawodniczka, która od lat jest
reprezentantką Polski – mówi
Mieczysław Gołąb, prezes
BKS Concordia. – Rywalka

W obliczu zbliżającego
się Dnia Kobiet i kolejnego
sukcesu Jadwigi Stańczak
zastanawiam się, co pcha te
fajne dziewczyny do ringu.
Szermierka na pięści to przecież brutalny sport. Z drugiej
strony muszę przyznać, iż
pojedy n ki pań sprawiają ,
że boks staje się dyscypliną
jakby łagod niejszą. Fak t,
zawodniczki wyprowadzają
i ciosy proste, i sierpowe, ale
w tym „tańcu” między linami można przecież dostrzec
nie tylko walkę na pięści...
15 lat temu podopieczni
Ireneusza Przywary zrobili niedowiarkom psikusa i
przenieśli stolicę do Knurowa. Przez rok nasze miasto
było określane stolicą polskiego boksu.
Przed kilkoma dniami
podobnego psikusa na ringu
w G r ud ziąd z u próbowała

Jerzy Wroński został
wyróżniony statuetką
dla najstarszego
uczestnika biegu

Foto: KB Sokół

Zawodniczka BKS Concordia Knurów Jadwiga Stańczak wywalczyła brązowy
medal Mistrzostw Polski seniorek w boksie.
Start w krajowym czempionacie w Grudziądzu był dla
wychowanki knurowskiego
klubu kolejnym poważnym
sprawdzianem. Jadwiga Stańczak jest przecież jedną z kilku zawodniczek z kategorii
wagowej 60 kg, które marzą o
wyjeździe na Igrzyska Olimpijskie do Londynu, gdzie kobiecy boks będzie debiutował
wśród dyscyplin olimpijskich.
Reprezentantka Concordii
w swoim pierwszym występie, w walce ćwierćfinałowej
wypunktowała jednogłośnie
Magdalenę Konarską-Stana-

a jej się
marzy londyn

Piłkarze Concordii Knurów
nie chcą już wracać pamięcią
do nieudanej rundy jesiennej i
nawet w meczach kontrolnych
unikają porażek jak ognia.
Podopieczni Wojciecha Kempy
przygotowując się do rewanżów
w klasie okręgowej już teraz
uczą się wygrywać i remisować. Ten nawyk ma im wejść „w
krew” po to, by nie trzeba było
do ostatnich kolejek walczyć o
utrzymanie w „okręgówce”.
W minioną sobotę Concordia wyszła na boisko po raz
piąty w tym roku i zanotowała
drugi remis. 2:2 z Jednością
Grabownia.
Warto odnotować, że testowany przez knurowian Michał
Boroń z Borowika Szczejkowice trafił do siatki po raz trzeci i
obok Marcina Salwy oraz Marcina Grzegorzycy jest najskuteczniejszym zawodnikiem w
zimowych grach kontrolnych.
W spotkaniu z Jednością
Grabownia na listę strzelców
wpisał się też Łukasz Spórna, a trener Wojciech Kempa
desygnował do gry następujących piłkarzy: Mossakowski,
Gierlich, Gałach, Mikulski,
Bagiński, Ciupka, Tkocz, Salwa, Przesdzing, Spórna, Karwowski, Boroń, Kozdroń i
Niewiedział.
Kolejnym sparingpartnerem Concordii będzie Piast
II Gliwice (do zamknięcia
tego wydania „PL” nie ustalono miejsca rozegrania tego
meczu).
PiSk

BoKS

2–1-2

W ramach bokserskiej
śląskiej ligi juniorów, która
odbyła się w Rybniku, wystąpiło pięciu zawodników
BKS Concordia. Podopieczni Zbigniewa Kicki odnieśli dwa zwycięstwa, jedną
walkę zremisowali i dwie
przegrali.
Sebastian Szkatuła wypunktował Damiana Cieślika (Jaworzno), Dawid Sierotowicz pokonał na punkty
Adriana Szmita (Gliwice),
Sebastian Pajor zremisował z Michałem Szymkiewiczem (Lipiny), Tomasz
Czarkowski przegrał z Arturem Gottschallem (Lipiny)
i Robert Kalus musiał uznać
wyższość Grzegorza Jasieńki (Jastrzębie).
PiSk

Knurowska ekipa na wodzisławski cross

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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MŁODZIEŻOWA
LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

mym do grona 33 innych graczy
mających na swoim koncie co
najmniej 100 strzelonych bramek, w tym dwóch swoich braci:
Marcina i Pawła. Jest to jedyny
taki przypadek w 21-letniej historii ligi, a łączny bilans braci
to 399 goli.
Rewelacja sezonu - Team
Arttelekom pokonał Apinex
Czerwionka, dzięki czemu
awansowała już na 4. miejsce.
Patrząc na wyczyny tego zespołu trudno uwierzyć, że rok temu
zajął on przedostatnie miejsce
w tabeli i uratował 1-ligowy byt
dzięki reorganizacji rozgrywek.
W grupie spadkowej prym
wiodą zespoły LineTransu i
Concordii, a po wygranej nad
Nacynianką utrzymanie zapewnił sobie inny beniaminek
– IPA Knurów.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 22. kolejki:
PTK Holding - LineTrans 1:11 (0:6)
0:1 D. Gigla 1’, 0:2 D. Gigla 3’, 0:3 M. Kurcbart 10’, 0:4 T. Żurek 13’,
0:5 M. Kurcbart 19’, 0:6 D. Roszyk 20’, 0:7 D. Roszyk 31’, 1:7 M.
Jaglarz 33’, 1:8 T. Żurek 35’, 1:9 T. Żurek 38’, 1:10 B. Gigla 39’, 1:11
W. Gaszka 40’.
Nacynianka – IPA Knurów 3:7 (1:1)
1:0 Ł. Swoboda 8’, 1:1 B. Szostak 15’, 1:2 K. Ferenstein 21’, 1:3
B. Durczyński 27’, 1:4 K. Ferenstein 30’, 2:4 R. Leitner 37’, 2:5 K.
Kwietniewski 38’, 3:5 . Matuszewski 38’, 3:6 D. Krukowski 40’, 3:7
D. Krukowski 40’.
Osiedle Szczygłowice – Concordia Oldboje 4:7 (3:4)
0:1 D. Wiercioch 4’, 1:1 K. Białecki 6’, 2:1 P. Pietraczyk 8’, 2:2 A.
Niewiedział 17’, 2:3 D. Walus 18’, 3:3 P. Gałach 20’, 3:4 D. Wiercioch
20’, 3:5 M. Pastor 24’, 4:5 P. Gałach 25’, 4:6 D. Walus 32’, 4:7 A.
Niewiedział 37’.
żółta kartka: G. Wojtala (Osiedle).
Vibovit – FMS Gierałtowice 6:0 (1:0)
1:0 R. Kasiński 18’, 2:0 K. Kijak 22’, 3:0 G. Bęben 26’, 4:0 P. Przesdzing 33’, 5:0 K. Kijak 38’, 6:0 L. Leszczyński 40’.
żółta kartka: A. Nurkiewicz (FMS).
Intermarche – Tomsat 6:2 (3:1)
1:0 S. Wawrzonkowski 4’, 2:0 M. Szatka 12’, 2:1 S. Kassolik 18’, 3:1
P. Kośmider 20’, 4:1 P. Bodzioch 28’, 5:1 Ł. Winiarczyk 34’, 5:2 S.
Dolaciński 40’, 6:2 P. Kośmider 40’.
żółta kartka: S. Wawrzonkowski (Intermarche).
Team Arttelekom – FC Apinex Czerwionka 8:4 (2:0)
1:0 D. Kraska 4’, 2:0 A. Nakonieczny 18’, 2:1 J. Mazgaj 24’, 3:1 A.
Nakonieczny 25’, 4:1 A. Nakonieczny 28’, 4:2 S. Kupczyk 37’, 5:2 A.
Nakonieczny 38’k. 5:3 T. Młynek 39’k. 6:3 A. Niewiedział 40’, 7:3 D.
Kraska 40’, 8:3 A. Niewiedział 40’, 8:4 M. Grolik 40’.
żółte kartki: A. Nakonieczny, M. Gmyz (Team Arttelekom), T. Michalski, M. Grolik (FC Apinex).
UPOS Soccer Sport Pub – Intermarche A 14:4 (5:0)
1:0 Ł. Spórna 2’, 20 D. Tałajkowski 11’, 3:0 W. Rozumek 13’, 4:0
D. Tałajkowski 19’, 5:0 Ł. Spórna 20’, 6:0 D. Wieliczko 21’, 7:0 W.
Rozumek 24’, 8:0 D. Wieliczko 25’, 8:1 P. Mastyj 27’, 9:1 S. Jezierski
27’, 10:1 Ł. Spórna 28’, 11:1 W. Rozumek 32’, 11:2 D. Kramorz 34’,
12:2 W. Kempa 35’, 12:3 P. Mastyj 35’, 12:4 D. Kramorz 38’, 13:4
W. Rozumek 39’, 14:4 W. Rozumek 40’.

Gold Team

Olympiakos
wicemistrzem
Szósta edycja rozgrywek
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie zakończyła się
triumfem Gold Teamu, który
już przed tygodniem świętował obronę mistrzowskiego tytułu. W ostatniej serii
spotkań Gold Team pokonał
Concordię 96, która pomimo
porażki rozegrała najlepszy
mecz w sezonie, a następnie
wygrał z Concordią 95 kończąc ligę bez straty punktu. W
tym ostatnim spotkaniu cztery
gole dla mistrzów zdobył Michał Szczurek, zapewniając
sobie w ten sposób koronę
najlepszego strzelca ligi.

Przed ostatnią kolejką
n iew ia domą pozost awała
sprawa d r ugiego miejsca.
Najbliższy osiągnięcia tego
celu był Olympiakos, który
musiał wygrać jedno z dwóch
ostatnich spotkań. Młodzi
gimnazjaliści z Gierałtowic
wykonali plan z nawiązką
pokonując zarówno UPOS
Exorigo, jak i Concordię 96.
W najbliższą sobotę drużyny spotkają się w Turnieju
o Puchar Prezydenta Miasta
Knurowa połączonym z oficjalnym zakończeniem sezonu
i wręczeniem nagród. Początek
rywalizacji o godzinie 9.00.
Waldemar Jachimowski

Foto: MOSiR

Tym razem najciekawszym
wydarzeniem był mecz Intermarche –Tomsat. Bezpośrednia
konfrontacja drużyn walczących
o 3. miejsce przyniosła wygraną
Intermarche, które zrewanżowało się swojemu rywalowi za porażkę sprzed dwóch miesięcy i
jest o krok od zapewnienia sobie
brązowego medalu. Poza walką
o podium dodatkowego smaczku temu meczowi nadawała rywalizacja o tytuł króla strzelców.
Najlepsi snajperzy – Sebastian
Dolaciński z Tomsatu i Łukasz
Winiarczyk z Intermarche wyszli z tego pojedynku na remis
zdobywając po jednym golu.
Wydarzeniem statystycznym tej kolejki było zdobycie
100. gola w historii rozgrywek ligowych przez piłkarza
UPOS-u Wojciecha Rozumka.
Zawodnik ten dołączył tym sa-

Foto: MOSiR

Bracia Rozumek
tworzą historię
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grupa spadkowa:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

20
19
19
19
19
19
20
19

33
25
24
21
14
13
11
7

89-102
87-84
77-98
69-95
69-94
59-99
61-133
48-117

PROGRAM 23 KOLEJKI (7 marca):
PTK Holding – IPA Knurów (godz. 18.00), Osiedle Szczygłowice
– Mistral (18.45), Black&Decker – Concordia Oldboje (19.30),
UPOS Soccer Sport Pub – Team Arttelekom (20.15), Intermarche A – FC Apinex Czerwionka (21.00), FMS Gierałtowice
– Tomsat (21.45), Vibovit – Intermarche (22.30).
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Jeżeli w najbliższą niedzielę UPOS Exorigo pokona
w hali knurowskiego MOSiRu „piątkę” Fretpol Akademia
Pyskowice to na kolejkę przed
zakończeniem sezonu będzie
mógł świętować awans na
zaplecze ekstraklasy.
Po ostatniej (zaległej) konfrontacji z Pizzerią Luciano
Strzelcem Gorzyczki nasz
zespół zrobił kolejny krok
w stronę 1. ligi. Podopieczni
Marcina Rozumka, jak na
lidera przystało, pokonali niżej notowanego rywala spod
czeskiej granicy 10:4.
Goście przyjechali na to
spotkanie w zaledwie pięcioosobowym składzie i po 16
minutach knurowianie prowadzili 3:0. Za chwilę nieuwagi
gospodarze musieli „zapłacić”
stratą dwóch bramek i na przerwę zespoły schodziły przy
stanie 3:2.
Po zmianie stron ekipa z
Gorzyczek poszła „za ciosem”
i nagle z 3:0 zrobiło się 3:3.
Od około 30 minuty UPOS
Exorigo przejął całkowitą
kontrolę nad wynikiem i gdy
tylko „podkręcił” tempo rozgrywania akcji ofensywnych
przed bramką rywala robiło
się gorąco. I tak w 37 minucie
było już 10:4.
- Goście mimo absencji
kadrowej pokazali niezwykłą

wolę walki – chwali rywala
kierownik knurowskiej drużyny, Robert Hałas. - Szkoda,
że sędzia w drugiej połowie
wystąpił w roli głównej. Tak
jednak czasem bywa, że za
role drugoplanowe dostaje się
Oskara... Przy okazji, jeszcze
raz brawa dla arbitrów, którzy
sędziowali nam mecz w Siechnicach. Tych panów widziałem
przed i po spotkaniu, w trakcie
meczu byli niezauważalni,
choć „odwalili” kawał dobrej
roboty. Oskarów nie dostaną,
ale chyba na tym ich praca
powinna polegać – ilustruje
kontrowersyjne wydarzenia na
boisku. A tych nie brakowało,
tak jak i kartek. Szczególnie
tych w kolorze czerwonym,
bowiem ujrzeli je czterej panowie (po dwóch z każdej
drużyny). – Przez ostatnie
trzy minuty obie drużyny tylko
stały na boisku podając sobie
wzajemnie piłkę od nogi do
nogi w obawie przed żółtymi
i czerwonymi kartonikami
– rozkłada bezradnie ręce
Robert Hałas.
Konfrontacja ze Strzelcem
Gorzyczki to już historia.
Teraz knurowian czeka spotkanie z Akademią Pyskowice
(niedziela, godz. 16.00), w
którym będą mogli postawić
kropkę nad „i”.
Piotr Skorupa

Wyniki spotkań zaległych:
UPOS Exorigo Knurów – Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
10:4 (3:2)
Bramki dla zwycięzców: Kasiński 3, Spórna 2, Wieliczko, W.
Rozumek, Jezierski, Karwowski i Zagórski po 1.
UPOS Exorigo:
Poręba (żk), Ignasiak, Spórna, Kempa, Wieliczko, W. Rozumek
(żk, czk), M. Rozumek, Kasiński, Jezierski, Bagiński, Karwowski,
Zagórski (żk, czk).
Futsal Siechnice – Orlik Brzeg 3:9
UPOS Exorigo Knurów
Orlik Brzeg
Futsal Siechnice
Energetyk Jaworzno
Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
Rodakowski Tychy
Fretpol Akademia Pyskowice
Dąbrovia Jaworzno

12
12
12
12
12
12
11
11

29
26
22
21
12
12
10
3

78:50
75:41
64:52
61:49
64:72
51:67
39:72
28:72

Olympiakos

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

Jak wygrają
to awansują

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

tabele po 22 kolejce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FUTSAL - II LIGA

SPARINGI

tabela końcowa:
1.
2.
3.
4.
5.

Gold Team
Olympiakos Gierałtowice
Concordia 95
Concordia 96
UPOS Exorigo

8
8
8
8
8

24
16
13
3
3

57-7
37-25
47-18
11-40
10-72

8
5
4
1
1

0
1
1
0
0

0
2
3
7
1

Wyniki z 26 lutego:
Gold Team - Concordia 96 4:0 (2:0)
1:0 D. Jabłoński 3’, 2:0 M. Szczurek 10’, 3:0 M. Michniewski
27’, 4:0 T. Smolka 30’.
UPOS Exorigo - Olympiakos Gierałtowice 0:4 (0:1)
0:1 S. Artemuk 7’, 0:2 S. Artemuk 17’, 0:3 D. Kabała 28’, 0:4 J.
Poloczek 30’.
Concordia 95 – Gold Team 1:5 (0:5)
0:1 M. Łyziński 2’, 0:2 M. Szczurek 4’, 0:3 M. Szczurek 10’, 0:4
M. Szczurek 11’, 0:4 M. Szczurek 13’, 1:5 D. Ceremuga 19’.
żółte kartki: M. Mazur, M. Bylak (Concordia 95).
Concordia 96 – Olympiakos Gierałtowice 1:3 (0:2)
0:1 J. Poloczek 5’, 0:2 S. Artemuk 14’, 1:2 J. Nowosielski 25’,
1:3 D. Kabała 29’.
żółta kartka: J. Nowosielski (Concordia 96).

WYNIKI:
LKS 35 Gierałtowice - Unia Książenice 2:4
(bramki dla pokonanych: Olejniczak i Promny)
LKS 35 Gierałtowice: Grondalski, Szczot, Paczkowski, Dziuba,
Gorzawski, Woźnica, Pilny, Blaut, Olejniczak, Promny, Jarzyna
(ponadto w II połowie zagrali: Brodziński, Żurawski, Cholewa,
Pindur, M. Rozumek).
LKS 35 Gierałtowice - Płomień Czuchów 2:4
(gole dla pokonanych: Szczot i Jarzyna).
LKS 35 Gierałtowice: Grondalski, Żurawski, Paczkowski,
Szczot, Majewski, Pindur, Brodziński, Blaut, Kusiak, Cholewa,
Jarzyna (ponadto w II połowie zagrali: Buda, Woźnica, Gorzawski, Promny, Pilny).
MKS 32 Radziejów-Popielów - Wilki Wilcza 2:2
(bramki dla Wilków: Sobota, Ł. Szymura)
Ruch Kozłów - Jedność 32 Przyszowice 0:0
Naprzód Żernica - Wilki Wilcza 0:7
(Stawiarski 2, G. Szymura 2, Matuszek, Klar, zawodnik
testowany)
Orzeł Stanica - Pierwszy Chwałowice 0:10
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Rekordzista Guinnessa w Knurowie

Młodzi i utalentowani, a przy tym pracowici - o tenisistach
i tenisistkach Orła słychać wyłącznie miłe opinie...

Talentu gratulowali mu Pele czy Beckenbauer. Kiedy na przełomie
lat 70. i 80. XX wieku trzykrotnie trafił do Księgi Rekordów
Guinnessa stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych magików
piłki na Zachodzie. Irlandczyk Adrian Walsh, bo o nim mowa, przez
kilka dni przebywał w Knurowie. Jego wizyta miała charakter
prywatny, jednak na Orliku pojawiał się codziennie

Tenis stołowy. Świetne wyniki
młodych stanickich sportowców

Foto: Archiwum prywatne Adriana Walsha

Orzeł mierzy
wysoko

- Marzy nam się awans - mówią młodzi tenisiści
stołowi Orła Stanica. Na słowach nie poprzestają
- na razie są w czubie tabeli klasy terenowej

Godnych podziwu umiejętności gratulował Walshowi sam Król - Pele

Wieści o jego niezwykłych umiejętnościach szybko się rozeszły w
piłkarskim świecie. Dzięki temu
Walsh poznał największe tuzy futbolu. Może się poszczycić zdjęciami
z Pele, Franzem Beckenbauerem,
Johanem Cruyffem, Bobbym Moorem, Georgem Bestem czy Stanleyem Matthews. Wszyscy podziwiali
umiejętności Adriana. Szczególnym
przeżyciem dla rekordzisty Guinessa
było jednak spotkanie z Pele, jego
największym piłkarskim idolem.
- W czasach, gdy Pele był piłkarzem New York Cosmos, przed meczem
pokazywałem swoje piłkarskie tricki.
Pele przebywał już wtedy ze swoją
drużyną na boisku. Podszedł do mnie,
uścisnął mi dłoń, poklepał mnie po
ramieniu i pogratulował umiejętności.
Od tego czasu spotkałem się z nim jeszcze czterokrotnie. To przesympatyczny
człowiek! – entuzjazmuje się Adrian.
Z kolei razem z legendą angielskiego
futbolu Bobbym Moorem prowadził
obóz treningowy dla dzieci.
Po wpisaniu do księgi rekordów
Adrian był zapraszany na różne pokazy, występy i treningi profesjonalnych
drużyn. Zawsze się zgadza i chętnie
bierze udział w tego typu inicjatywach.
Ma w tym również swoją misję.
W 1982 r. Adrian zwalczył chorobę nowotworową. Jego pasja bardzo
pomagała mu w walce z chorobą.
- Cały czas miałem plany na dalsze
życie, nadal chciałem bić rekordy.
Takie podejście pomogło mi pokonać
chorobę. Ludzie, którzy zmagają się z
nowotworami, myślą, że nic już w życiu
nie osiągną, gdyż czują, że utracili już
swoją pełnosprawność. Poprzez moją
pasję pragnę pokazać im, że nie wolno
się poddawać, że w dalszym ciągu
powinni marzyć, ćwiczyć i wierzyć w
swoje możliwości – podkreśla Adrian.
Dlatego, po pokonaniu choroby
postanowił, że poprzez to, co robi,
będzie pomagał innym. – Często

uczestniczę w szkoleniu i pomagam
w treningach zawodowych piłkarzy.
Pokazuję im ćwiczenia pozwalające
udoskonalić umiejętności.
Adrian postanowił, że honoraria, które będzie otrzymywał za każde takie szkolenie czy pokaz będzie
przekazywał na szpitale. - Taki jest
też mój warunek każdego występu.
Osoba, która mnie zaprasza, pokrywa wyłącznie koszty przejazdu,
natomiast za trening czy pokaz musi
wesprzeć lokalny szpital.
Walsh zamierza też nagrać film
treningowy. Wykorzysta tam fragmenty znanych piłkarskich meczów
i sytuacje, w których bramka nie
padła. – Chcę pokazać, w jaki sposób należało się wtedy zachować, by
strzelić gola. Czasami piłkarze strzelają, lecz nie potrafią zdobyć bramki.
Bardzo wielu znanych piłkarzy myśli,
że mają dobrą tylko prawą nogę.
Dzięki odpowiednim ćwiczeniom
mogą udoskonalą lewą część ciała.
W filmie oprócz Walsha będą brały
udział dzieci z całego świata.
Za miesiąc Adrian wyjeżdża do
Los Angeles. Będzie tam chciał pobić
swój pierwszy rekord.
- Nie przygotowuję się jakoś specjalnie do bicia rekordu. Ćwiczę trzy,
cztery razy w tygodniu. Gdy zbliża się
okres bicia rekordu wydłużam czas
treningu, o ok. 10-15 min. dziennie.
Poza tym jem dużo warzyw i owoce
– zdradza nam Adrian.
W Knurowie Adrian Walsh spędził
niespełna tydzień. Codziennie trenował na Orliku. – Bałem się, że boisko
będzie całe białe, jednak znalazłem
kawałek zielonej trawy – śmieje się
Walsh. - Poza tym w mieście bardzo
mi się podoba, macie bardzo dobre
jedzenie i są tu fantastyczni ludzie.
Co ciekawe, Adrian przyznał, że
„Przegląd Lokalny” jest pierwszym polskim medium, z którym rozmawia...
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

- Rywalizujemy z drużynami z
powiatów gliwickiego, zabrskiego i
tarnogórskiego - mówi Michał Zapart,
wiceprezes klubu ds. tenisa stołowego.
Są wśród nich zespoły z Pyskowic,
Mikołowa, Gliwic, Łubia, Świbia,
Kamieńca. Ale nie tylko, bo również
drużyny zza miedzy, czyli z Pilchowic
oraz rezerwy Żernicy i Wilczy. Emocje derbowe gwarantowane...
Występujący trzeci sezon na
terenowym szczeblu rozgr y wek
zawodnicy Orła spisują się znakomicie. Zazwyczaj wygrywają, więc nic
dziwnego, że patrzą na konkurentów
z innych zespołów z czuba tabeli.
- Wszyscy jesteśmy w klubie pod
wrażeniem gry i wyników naszej drużyny. Cieszymy się tym bardziej, że to
wyjątkowo młody zespół - podkreśla
Michał Zapart.
Ba rd zo m łody zespó ł. Jego
najstarszym reprezentantem jest...
16-latek Dominik Szmaj. Kapitanuje mu rok młodszy Michał Żyła. W
kadrze są 14-letni Bartłomiej Dola,
liczący 12 lat Wojtek Zapart, 13letni Aleksander Kowol, 15-latek
Mateusz Krotowski, 11-latek Damian Gilewski (syn Józefa Gilewskiego, bokserskiego olimpijczyka
z Knurowa).
Tę zdolną ekipę od trzech lat
trenuje Anna Rusin, znakomita tenisistka, zawodniczka AZS Gliwice.
- Tenis jest dyscypliną techniczną, wymaga - oprócz talentu - sporo
cierpliwości i żmudnej pracy - wyjawia pani Anna.
- Pani Ania ma świetny kontakt ze

swoimi podopiecznymi. Nic dziwnego,
że treningi odbywają się w sympatycznej atmosferze, a zawodnicy starają się
jak tylko mogą poprawiać swoje umiejętności - zauważa Michał Zapart.
- Są bardzo ambitni, pełni entuzjazmu i chęci do pracy - komplementuje młodzież trenerka. - A
dobre wyniki jeszcze bardziej ich
dopingują...
Szczególne powody do satysfakcji dają trenerce postępy Wojtka
Zaparta. 12-latek jest medalistą
mistrzostw Śląska żaków w grze
deblowej.
- Nie chcemy zapeszać, ale liczymy na awans - mówi pan Michał.
Póki co, tenisiści Orła są na dobrej
drodze do spełnienia tych pragnień.
Nasi rozmówcy podkreślają bardzo dobrą atmosferę wokół zespołu:
wsparcie od zarządu klubu, znakomitą współpracę z dyrekcją stanickiej
szkoły, kierowanej przez dyrektor
Anitę Szczęsną, i trudną do przecenienia ofiarność rodziców.
- Łączy nas wspólna pasja i cel.
Wierzymy, że zostanie osiągnięty podsumowuje Michał Zapart.
Miejscowi sympatycy sportu
podzielają tę wiarę. I nadzieję, że
tenisiści Orła pójdą drogą sukcesów,
wytyczoną przed laty przez Stefana
Dryszla. Wielokrotny reprezentant
kraju w Stanicy zaczynał piękną
karierę znacząc ją później m.in. pięciokrotnym mistrzostwem Polski w
grze podwójnej i mieszanej...
Bogusław Wilk

Tenisowej pasji młodzi zawodnicy poświęcają sporo
czasu - po trzy, cztery wieczory w tygodniu

Foto: Bogusław Wilk

Adrian Walsh piłką nożną interesował się - jak mówi - od zawsze.
Trenował w miejscowym klubie.
Gdy wszyscy po treningu już szli do
domu on zostawał i trenował dalej.
- Sprawiało mi to ogromną radość. Najpierw ćwiczyłem typową
„żonglerkę”, z czasem zacząłem robić
tricki i tak przez coraz dłuższe okresy
udawało mi się podbijać piłkę – mówi
o swoich początkach Walsh.
Jego treningi często obserwowała grupka piłkarskich kibiców.
– Ktoś, kto widział jak trenuję, podpowiedział mi, że powinienem pobić
rekord – śmieje się Adrian.
Z czasem myśl tę potraktował
poważnie. Pierwsze bicie rekordu
nastąpiło w 1978 r. na stadionie w
Galway. Wszystko to było pokazane w
irlandzkiej telewizji RTE TV. Ostatni
rekord, podczas którego Adrian Walsh
podbijał piłkę 4 godziny 3 minuty i 43
sekundy odbył się na stadionie Mallow
Utd w 1980 r. Sędziowie naliczyli
wówczas 23 549 odbić piłki.
- Przy biciu rekordu jest dwóch
profesjonalnych sędziów. Jeden mierzy
czas, drugi to licencjonowany sędzia
piłkarski. Po zakończeniu bicia rekordu sporządzają oni protokół i wysyłają
go do Guinnessa. Po zatwierdzeniu
rekordu otrzymuje się certyfikat potwierdzający wpisanie rekordu do
księgi – opowiada o szczegółach bicia
rekordu Walsh. Na ścianie w domu Adriana znajduje się taki certyfikat.

Foto: Bogusław Wilk

Z Pele za pan brat

