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jurek owsiak
docenił knurowian

Knurów
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P y ta nIE

złupił
precjoza

W warszawskim teatrze Capitol Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy podsumowała 20 lat działalności. Korzystając z okazji
Jurek Owsiak podziękował ludziom, którzy od lat ją wspierają.
Wśród adresatów słów wdzięczności byli knurowianie

/bw/

Co sądzi Pani o likwidacji
funduszu kościelnego?
Pani Urszula z Knurowa:
Jestem osobą wierzącą, ale
uważam że fundusz powinien
zostać zlikwidowany. Jest takie
bezrobocie w Polsce, tylu biednych ludzi, którzy nie mają co
do garnka włożyć. To im należy
oddać te pieniądze. Kościół dostaje zarówno od państwa, jak
i od ludzi. Księża nie są biedni,
skoro stać ich na luksusowe
samochody. Ten procent od podatku wolałabym oddać raczej
na chore dzieci. One bardziej
potrzebują pomocy i wsparcia.
Not. JB

Foto: Arch. Bogdan Leśniowski

Jerzy Dudek i Bogdan Leśniowski
z Grupą Biegową Knurów zebrali zasłużone podziękowania za wieloletnie
wspieranie Orkiestry. Słowom towarzyszyły specjalne medale, wykonane przez
Mennicę Polską ze srebra sterlingowego,
a wręczone przez Owsiaka.
- To był szczególnie miły moment.
Knurów ponownie był na ustach wszystkich, gdyż Jurek Owsiak nie szczędził
ciepłych słów – mówi Bogdan Leśniowski
przywołując czwartkową uroczystość.
– Docenił ośmioletni już udział knurowskiej sztafety w tak pięknym i pożytecznym dziele, jakim bez wątpienia jest
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Pan Bogdan podkreśla, że knurowscy biegacze słusznie zostali dostrzeżeni
i docenieni. – To wspaniali ludzie, ochoczo włączający się w szczytną ideę.
Nic nie wskazuje na to, by knurowscy
biegacze przestali wspierać Orkiestrę. Jej
następna edycja byłaby dlań dziewiątą.

harfa na
zielonym
wzgórzu

dotknąć teatru

Choć przez chwilę poczuć się aktorem, stać na prawdziwej scenie i być
oklaskiwanym przez publiczność.
Już niedługo będzie na to szansa.
Akcja „Dotknij Teatru” odbywa się
w ramach Międzynarodowego Dnia
Teatru. Już 27 marca o godz. 16.30
Jolanta Niestrój-Malisz, aktorka Teatru Nowego z Zabrza, zaprasza na
warsztaty teatralne „Być albo nie być
na 101 sposobów”. Miłośnicy teatru
zmierzą się ze słynnym monologiem
Hamleta, próbując wykonać go na
kilkanaście różnych sposobów. Tego
samego dnia o godz. 17 odbędą się
również warsztaty baletowe. Wstęp
na spotkania - 5 zł.

RybniK

„biznes”
po
warszawsku

Dwaj przedsiębiorcy próbują
sprzedać swoją upadającą firmę
przewozową, napotykają jednak na
kłopoty − tak rozpoczyna się sztuka
„Biznes” wystawiana przez warszawski Teatr Komedia w Rybnickim
Centrum Kultury. Nieoczekiwane
zwroty akcji, skrzące się humorem
dialogi tworzą zabawną i nieprzewidywalną farsę. Jerzy Bończyk, reżyser
przedstawienia, zgromadził na scenie
plejadę polskich aktorów. W rolach
głównych zobaczymy m.in. Magdalenę Wójcik, Annę Korcz, Marcina
Trońskiego oraz Karola Strasburgera.
Spektakl rozpocznie się 28 marca o
godz. 20. Bilety − 90 i 100 zł do nabycia w kasie RCK.
JB
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Rozpłynęła się
w ciemności

Mowa o hondzie accord, którą
zabrzanin przyjechał w sobotę na
basen „Wodnik ” w Paniówkach.
Kiedy zakończył wodny relaks, zdał
sobie sprawę, że samochodu na parkingu już nie ma. Auto kosztowało
35 tys. zł.
/g/

Właściciel domu przy ul. Leśnej
odetchnął z ulgą, kiedy odkrył, że
drzwi prowadzące na taras okazały się
dla niedoszłego włamywacza nie do
sforsowania. Złodziej próbował m.in.
podważyć futrynę drzwi. Na szczęśnie
nie przyniosło to żadnego skutku,
oprócz drobnych zniszczeń. Straty nie
zostały jeszcze oszacowane.

ZaBrZE

GLIwICE

JB

reklama

PanIówKI

nieskuteczny

- Orkiestra gra i będzie grać do końca świat i jeden dzień dłużej
– zapewnia Jurek Owsiak; na zdjęciu podczas warszawskiej
uroczystości – za Jurkiem Bogdan Leśniowski
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Strona wpisuje się w nurt tzw.
blogów literackich. Krótkie
medytacyjne formy poświęcone codzienności w jej wszystkich wymiarach. Autorka nie
waha się się gać po r óżne
środki literackiego wyrazu.
Trochę prozy, odrobinę poezji. Wsłuchując się w r ytm
świata, opisuje pr zestr zeń
bliską i daleką. Autorka jest
wolontariuszką w hospicjum
w Poznaniu. To doświadczenie
wyraźnie odbija się w każdej
literze jej tekstów. Zwyczajnie magiczna, niecodziennie
zwyczajna.
JB

/g/

Knurów

Nie zapomnij
22 III

www.zorkownia.
blogspot.com

Tydzień temu informowaliśmy
o włamaniu do mieszkania przy ul.
Dywizji Kościuszkowskiej, skąd złodziej skradł złotą biżuterię i 600 zł.
W ubiegły piątek sytuacja się powtórzyła - tym razem na ul. Broniewskiego. Ktoś wyłamał okno domu
jednorodzinnego i skradł biżuterię
wartą 10 tys. zł.
Błyskotek i złodzieja poszukuje
policja.

/g/

Muzyka Loreeny McKennitt inspirowana jest tradycją celtycką. Artystka balansuje między oniryzmem
a patosem. Magiczne brzmienie harfy, bogate instrumentarium, nastrojowy głos − tworzą swoiste muzyczne
misterium. Kanadyjska pieśniarka od
lat adaptuje celtycką poezję i muzykę.
Twórczość artystki zdobyła uznanie
na całym świecie, albumy sprzedają
się w milionowych nakładach. Już
26 marca (poniedziałek) Loreena
wystąpi w Domu Muzyki i Tańca w
Zabrzu. Koncert rozpocznie się o
godz. 20. Bilety − 90, 110, 130, 160 zł
do nabycia w kasie DMiT bądź online www.bilety.dmit.com.pl.
JB

SPRoStowanie

W artykule „Błądząc w ciemnościach” [PL nr 11/2011] błędnie
wskazaliśmy osobę biorącą udział
w szkoleniu na temat orientacji
przestrzennej w Bydgoszczy. W
rzeczywistości takie szkolenie odbył
Józef Kachel, a nie - jak napisaliśmy
- Adam Wala (który też przeszedł
takie szkolenie, ale na terenie Knurowa i Gliwic zorganizowane przez
Fundację Szansa dla Niewidomych).
Za pomyłkę Czytelników i zainteresowanych serdecznie przepraszamy.
Redakcja

GLIwICE

muzyka
z blaskiem

Dawniej instrumenty dęte były
nieodłącznie związane z dworami cesarskimi i królewskimi. Cracow Brass
Quintet nawiązuje do tych tradycji. W
czasie ich koncertów można przenieść
się w czasy, kiedy kapela katedralna
na Wawelu uświetniała każdą większą uroczystość. Zespół wykonuje
zarówno utwory dawne, jak i całkiem
współczesne, napisane specjalnie
na kwintet blaszany. Od Gabrillego
po Mozarta i króla jazzu − Georga
Gershwina. Zaskakujące aranżacje,
zmieniające się nastroje, cudowne
dźwięki z pewnością odkryją przed
słuchaczami nieznany świat trąbek,
waltorni, puzonu czy tuby. Koncert
odbędzie się 25 marca o godz. 16.00 w
Willi Caro. Bilety w cenie 12 i 8 zł do
nabycia przed koncertem.
JB
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Sąd rozstrzygnie o winie?
Grupka gapiów przygląda się rozbitemu fordowi
mondeo. Chwilę wcześniej samochód wjechał
w przegub autobusu linii 47. Na szczęście w kolizji
nikt nie ucierpiał
Piątek, godz. 14.30. Samochód
niczym muzealny eksponat obchodzą z każdej strony gapie. Maska złożyła się jak harmonijka, na przedniej
szybie leży zderzak. Wjazd do zatoki
przy ul. 1 Maja jest zablokowany
przez Ikarusa.

Chwilę wcześniej ford wjechał w
jego przegub.
Kierowca samochodu przygląda
się wszystkiemu z dystansu. Dochodzą do niego komentarze przyglądających się. Ktoś szuka śladów
hamowania, inny cieszy się na myśl,

że wysłużony autobus w końcu pójdzie na szrot.
Wszyscy zastanawiają się, kto
jest winien kolizji. Jedni twierdzą, że
ford („Jechał za szybko”), drudzy, że
kierowca autobusu („Jeżdżą jak święte krowy, a przecież w środku ludzi

Przód osobówki złożył się jak harmonijka

Uderzenie było mocne, co widać po pojazdach; ludzie - na szczęście - nie ucierpieli

przewożą”). Sprawę ma rozstrzygnąć
drogówka z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, jednak jakoś nie
nadjeżdża.
Do zatoki podjeżdżają kolejne
autobusy z Gliwic i z Knurowa. Kierowcy wypuszczają pasażerów na ulicę. Ludzie z przystanku przechodzą
na krawężnik ulicy i tam oczekują.
Rozbity ford został odtransportowany lawetą dopiero około godz.
19.00. Ikarus odblokował zatokę
znacznie wcześniej.
- Kierowca autobusu przyznał,
że zajechał mi drogę. Policja jednak
uznała, że to ja jechałem za szybko.
Potraktowali mnie rutynowo. Stwierdzili, że skoro są ślady hamowania, to
wina moja. Gdyby ich nie było, winny
byłby kierowca autobusu - relacjonuje
kierowca forda.
Twierdzi, że jego przypadek jest

identyczny jak ten Jarosława Wałęsy.
Przypomnijmy. Kierowca toyoty,
wyjeżdżając na drogę z pobocza,
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
motocyklowi, kierowanemu przez
europosła. Biegli ustalili, że Wałęsa
przekroczył dozwoloną prędkość.
Prokurator postawił jednak kierowcy
toyoty zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku.
Kierowca forda przyjął mandat
karny na kwotę 250 zł, jednak jak
zapowiada, nie zamierza płacić. Rozważa oddanie sprawy do sądu. - Policja nie zadała sobie nawet trudu, aby
zmierzyć drogę hamowania. Wszyscy
wiemy, jak jeżdżą kierowcy autobusów. Nie czuję się winny. Skonsultuję
całą sprawę z prawnikiem i być może
oddam ją do sądu.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Czarny piątek na knurowskich drogach
W piątek w Knurowie miały miejsce jeszcze dwa - oprócz
opisanego wyżej - groźne zderzenia. Rano doszło do
kolizji dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu
ulic Szpitalnej i Ziętka, natomiast wieczorem na
ul. Kosmonautów motocyklista uderzył w osobówkę

W wyniku kolizji ucierpieli nie tylko ludzie i pojazdy, ale i przydrożne oznakowanie
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Nadchodząca wiosna, wzrost temperatur oraz brak opadów powodują
spadek czujności u kierowców. To
zwiększa ryzyko wypadków i kolizji
drogowych.
Tak było w piątkow y poranek,
kiedy po godzinie 9.00 miała miejsce
kolizja na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Ziętka. Mężczyzna jadący seatem
ibizą ulicą Szpitalną w kierunku Gliwic
uderzył w fiata punto, skręcającego w
stronę osiedla przy ulicy Ziętka. Siła
uderzenia była tak duża, że fiat wylądował na barierkach, natomiast drugi z
samochodów na pobliskim trawniku.
Na miejscu szybko pojawili się
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, udzielając pomocy
poszkodowanym. Obydwaj kierowcy
zostali przewiezieni do szpitala. – Kobietę prowadzącą fiata od razu zabrano
do szpitala, natomiast kierowca seata
po początkowych zapewnieniach, że
czuje się dobrze, później zmienił zdanie
i zdecydował się jednak skorzystać z pomocy medycznej – informuje młodszy
brygadier Wojciech Gąsior, dowódca
JRG w Knurowie. Na szczęście nikomu
nic poważnego się nie stało.
Jak poinformował Przegląd komi-

sarz Marek Słomski, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
przyczyną wypadku było wymuszenie
pierwszeństwa przez kierowcę punto.
– Kierujący został ukarany mandatem
w wysokości 300 zł – mówi.

Pechowo na Kosmonautów

Wieczorem, po godzinie dziewiętnastej, doszło do kolejnego groźnego
zdarzenia, tym razem z udziałem
motocyklisty i samochodu osobowego.
Kolizja miała miejsce na ulicy Kosmonautów na wysokości przystanku
autobusowego. Prowadzący motor nie
wyhamował, wskutek czego znalazł się
pod kołami samochodu. Na miejscu
pojawiły się służby ratownicze. Motocyklista trafił do szpitala. Na szczęście
nic poważnego mu się nie stało. Jak
powiedział Przeglądowi komisarz
Słomski, motocyklista został ukarany
mandatem w wysokości 500 zł.
To trzecia w odstępie kilku dni
kolizja na ul. Kosmonautów. W dwóch
poprzednich – o których pisaliśmy
przed tygodniem - uszkodzonych zostało łącznie siedem samochodów.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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Powiat. Ważne dla rolników

Uprzejmie informuję, iż na prośbę Prezesa Sądu Okręgowego
w Gliwicach Rada Miasta Knurów dokona wyborów uzupełniających
4 ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2012-2015.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem
partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej
wyboru.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach
oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia
można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska
związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym
sądzie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej
osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko
niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony
władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie
została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu
wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty określone w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie
wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub
zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza
się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis
lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru
lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
W/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż
trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą
imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego
zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób
zgłaszających kandydata.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia
lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego
rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub
zaświadczenie.
O kandydatach na ławników rady gminy zasięgają informacji od
właściwych organów Policji.
Mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.
Kandydatów na ławników można zgłaszać w terminie do
20.04.2012 r.
Druki zgłoszeń pobiera się i składa w Biurze Obsługi Rady Miasta
(Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, I-sze piętro, pokój nr 19,
tel. 32 339 22 58, 32 339 22 67).
Wiceprzewodniczący Rady
					
Jerzy Pach



Dopłaty do wzięcia

Do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski
o przyznanie płatności bezpośrednich.
Kto nie zdąży, będzie stratny
Przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego, płatności rolnośrodowiskowych i ONW
(„Wspierania gospodarowania na
obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania”) rozpoczęło się 15
marca. Potrwa do 15 maja. Spóźnialscy będą mogli to uczynić najpóźniej
do 25 dni po tym terminie (czyli do
11 czerwca), ale wówczas za każdy
dzień roboczy opóźnienia stosowana
będzie redukcja w wysokości 1 proc.
należnej kwoty płatności.
Tegoroczny nabór wniosków jest
dziewiątym z kolei, w którym rolnicy
mogą ubiegać się o płatności bezpośrednie, będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej
realizowanej przez Unię Europejską.
W tym roku polscy rolnicy mogą z
tego tytułu otrzymać w sumie około
3,4 mld euro.
Wypełnione wnioski można skła-

dać osobiście w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(biuro powiatu gliwickiego mieści się

w Pyskowicach przy ul. Kopernika
2), wysłać pocztą lub też skorzystać z
internetu (czyli wypełnić formularz
umieszczony na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl – gdzie znajduje się
też instrukcja, jak go przygotować).
/bw/
Foto: 123RF.com

INFORMACJA

W tym roku polscy rolnicy
w ramach dopłat bezpośrednich
mogą otrzymać w sumie nawet
3,4 mld euro

Tu znajdziesz pomoc

Potrzebujący informacji i wskazówek w wypełnianiu wniosków znajdą je w punktach konsultacyjnych Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego. Poniżej wykaz placówek działających w Gliwicach i gminach Powiatu Gliwickiego w
okresie od 15 marca do 15 kwietnia:
• Gliwice i Knurów: Biuro PZDR w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, pokój 215, 222, poniedziałek-piątek
w godz. 7.30-15.30;
• Gmina Gierałtowice: sala OSP, ul. Ks. Roboty 48, Gierałtowice, poniedziałek w godz. 8-15;
• Gmina Pilchowice: sala USC, ul. Damrota 6, Pilchowice, wtorek w godz. 8-15;
• Gmina Pyskowice: ul. Kopernika 2, Pyskowice, pokój 209, poniedziałek-piątek w godz. 8-15;
• Gmina Rudziniec: sala UG, ul. Gliwicka 26, Rudziniec, wtorek w godz. 8-15;
• Gmina Sośnicowice: Biuro Rady, ul. Rynek 17, Sośnicowice, czwartek w godz. 8-15;
• Gmina Toszek: sala UM, ul. Chrobrego 2, Toszek, poniedziałek w godz. 8-15;
• Gmina Wielowieś: sala UG, ul. Główna 1, Wielowieś, środa w godz. 8-15.
Biuro powiatu gliwickiego ARiMR – tel. 32 302 20 31.

Foto: Dawid Ciepliński

ogłoszenie

Ten pies znalazł dom, drugi
miał mniej szczęścia...

Psi los
- Na działkach, przy szkole podstawowej nr 2 ktoś wyrzucił dwa małe
pieski - takie już odchowane. Co to za
ludzie? Tak po świńsku postępować...
To było w czwartek. Sąsiad dał
im wczoraj jeść, ale dziś już poszedł
do pracy i nie ma się nimi kto zająć.
Powiadomiliśmy Straż Miejską.

Edmund Myszka

Od redakcji: Jak wynika z uzyskanych przez nas informacji, jeden
z piesków znalazł nowy dom. Drugi
trafił do schroniska w Rybniku.

Więzień
by zastrajkował
- Chciałabym poruszyć temat
szpitalnego wyżywienia - zwłaszcza

tego z pory obiadowej. Kasza niedogotowana, ryż twardy. Leżałam
w szpitalu 3 tygodnie i nie mogłam
tego przełknąć. Prawda, jest przy
szpitalu bar. Serwuje smaczne i
niedrog ie dania , ale nie k aż dy
może do niego wyjść i nie każdego
stać. Dzięki temu barowi większość
pacjentów, zwłaszcza tych, którzy
nie mają rodzin na miejscu, może
przetrwać.
Poszłam w tej sprawie do intendentki, a ta przyznała, że ona nie
je tych dań. Jeśli później siatkami
wynoszą to jedzenie dla psów, to coś
musi być na rzeczy.
Wiem, że ten catering przywożą
aż z Kędzierzyna-Koźla. Może warto
by pomyśleć nad zmianą firmy? Przecież szpital płaci za to kupę pieniędzy,
to niech też wymaga. Gdyby więzień
taki obiad dostał, to by zastrajkował!
Była Pacjentka

Gdzie
za potrzebą?
- Merkury - tyle sklepów, tyle
ławeczek, tyle ludzi, a żadnej toalety.
Gdyby nie uprzejmość Sanvity, to nie
wiem, co człowiek by zrobił...
Albo w takim Tesco czy Biedronce - klientów sporo, na parkingach
pełno samochodów, a jak komuś się

zachce, to co? Mężczyźni to idą za
sklep i po kłopocie, a kobiety? Matki
z dziećmi co mają zrobić? Był kiedyś
szalet na tym naszym nieszczęsnym
Fochu. Teraz ponoć się nie opłaca.
Jak ktoś nie może wytrzymać, to
jeszcze może skorzystać z toalety
baru piwnego. Dowiedziałam się, że
toalety na Fochu będą, gdy targowisko zostanie przebudowane. Tylko
kiedy to będzie? Miasto powinno coś
w tym temacie zdziałać!
Czytelniczka

Jeżdżą
(jak) wariaci
- Kilka dni wiosennej pogody i
kierowcy jakby oszaleli. Jeżdżą jak
wariaci. Strach puścić dziecko do
szkoły. Ba, trwoga samemu chodzić
po mieście. Napisaliście o autach,
które zostały poobijane, mimo że
stały na parkingu. Gdyby między
samochodami stali ludzie, też by
ucierpieli. Artykuł ukazał się w
czwartek, a w piątek zdarzyły się
kolejne stłuczki. Istne wariactwo.
Na miejscu policji sypałabym mandatami jak z rękawa. Może wysokie
mandaty ostudziłyby trochę gorące
głowy kierowców...
A.R.
not. /g/
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aktualności
W niedzielny wieczór kamery Miejskiego Gimnazjum nr 1
zarejestrowały trzech wyrostków, którzy kostką brukową
obrzucili szkołę. - Martwi mnie postawa przechodniów.
Widzieli co się dzieje, jednak nikt nie zareagował - mówi
dyrektorka szkoły Barbara Hankus
Knurów. Wandale budzą się na wiosnę i...

Obrzucili
szkołę
kamieniami
nie pokazuje to nagranie szkolnego monitoringu - wyrostki aż
trzykrotnie obrzucają szkołę kamieniami. Rozczarowuje postawa przechodniów, których także
uchwyciło oko kamery.
- Nikt nie zareagował, nawet
anonimowo - ubolewa Barbara

/pg/

Foto: Justyna Bajko

Wandale zaatakowali w niedzielę o godz. 22.20. Wcześniej
siedzieli na starym cmentarzu. Tam
prawdopodobnie zakiełkował pomysł, by zniszczyć elewację gimnazjalnej „Jedynki”. Trzej młodzieńcy
z kapturami na głowach wyrwali
kost kę gra nitową z cmentarnej
infrastruktury. Byli zdeterminowani. Z uszkodzonych schodów
prowadzących do doliny przynieśli
betonowe odłamy. Zgromadzonym
materiałem obrzucili budynek MG1. W elewacji szkoły powstały dziury, wandale zbili też szybę w oknie.
Dyrekcja oszacowała straty na 3 tys.
zł. Prawdopodobnie trzeba będzie
odnowić całą ścianę budynku.
Dyrektorka Barbara Hankus
nie kryje rozżalenia. - Elewację odnowiliśmy w 2006 roku ze szkolnych
środków. Kosztowało nas to wiele
wysiłku. Dzięki temu kameralna
szkoła zyskała miano perełki. Przykro, że taki ładny budynek został tak
potraktowany.
Pa ni dy rek tor nie w ierz y w
przy padek. Twierdzi, że było to
działanie z premedytacją. Dobit-

Ha n k u s . - Mie sz k ańc y d omó w
przy ul. Spacerowej też mogli coś
widzieć...
Budy nek jest ubezpieczony,
więc po szkodach niebawem nie
powinno być śladu. Nagranie z
monitoringu przeanalizowała już
k nurowska policja. Dy rektorka
szkoł y nie u k r y wa, że licz y na
złapanie wandali. - Docierają do
nas sygnały, że to mogą być nasi
uczniowie, pochodzący z trudnych
rodzin. Zastanawiałam się, co ich
podkusiło. Podejrzewam, że chcieli
w ten sposób odreagować jakieś
życiowe niepowodzenie. Jest takie
powiedzenie, że tylko ci schodzą na
psy, którzy w dzieciństwie rzucają
w szkołę kamieniami. Myliłam się
twierdząc, że w dzisiejszych czasach
jest ono nieaktualne...
Świadkowie zdarzenia proszeni
są o kontakt z policją.

Zbita szyba i zniszczona elewacja to efekt chuligańskiego wybryku

Wojewoda sprzeciwił się przyznawaniu gratyfikacji
pieniężnych dla małżonków z 50-letnim i dłuższym stażem

Nakaz wojewody:
gody bez nagrody
Knurów ceni sobie małżeństwa,
które spędziły zgodnie co najmniej
pół wieku. Dobitnym tego przejawem są uroczystości Złotych Godów, organizowane przez magistrat
kilka razy do roku. Ich pierwszoplanowymi postaciami są jubilaci
świętujący wspólne 50-, 55-, 60-, a
nawet 65-lecie.
W pamięci „złotych” małżonków z pewnością zapada odświętna
oprawa, towarzysząca wręczeniu
med a l i z a d ł ugolet n ie poż ycie
małżeńskie, przyznanych im przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wrażenia dopełniają osobiste
gratulacje prezydenta Knurowa i
przewodniczącego Rady Miasta,
obecność bliskich, przyjaciół i delegacji z byłych zakładów pracy, artystyczne występy, wreszcie jubilacki
obiad i wspomnienia przy kołoczu i

kawie. Słowom i bukietom kwiatów
towarzyszą upominki. Za miły, bez
wątpienia, dodatek, uchodzi gratyfikacja pieniężna, którą miasto
honoruje małżonków-jubilatów.
Niestety, wiele wskazuje na to,
że ten ostatni, finansowy, element
uroczystości przejdzie do historii.
To skutek unieważnienia przez
wojewodę śląskiego – w ramach
roz st r z yg n ię cia nad z orcz ego uchwały knurowskiej Rady Miasta,
na podstawie której możliwe było
nagradzanie pieniężne jubilatów.
- To z pewnością rozczarowująca
decyzja – usłyszeliśmy w knurowskim magistracie. – Przyznając gratyfikację miasto w szczególny sposób
podkreślało i doceniało wieloletnie
małżeństwa.
Niestety, przepisy nie pozostawiają złudzeń - nie pozwalają na
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upominki w formie pieniężnej.
- Takie jest prawo, więc mieszkańcy naszej gminy też nie otrzymują gratyfikacji finansowej – potwierdza Mirosław Marcol, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Gierałtowicach. Podobnie jak w
Knurowie, jubilaci - mieszkańcy
Chudowa, Gierałtowic, Paniówek
i Przyszowic – są zapraszani na
organizowane przez USC uroczystości. Odbywają się one w zamku w
Przyszowicach. Honory gospodarzy
czynią wójt gminy i przewodniczący Rady Gminy. Powinszowaniom
i życzeniom towarzyszą upominki,
jednakże nie w formie finansowej.
Knurowski magistrat zapewnia,
że uroczystości jubileuszowe nie
stracą na atrakcyjności. - Małżonkowie-jubilaci to przecież mieszkańcy
Knurowa, którzy przez dziesięciolecia
pracowali na rozwój naszego miasta.
Docenić ich nie tyle wypada, co wręcz
należy.
Nie zmieni się więc oprawa ceremonii. Gratyfikację pieniężną
zastąpią upominki.
Najbliższa uroczystość złotych
godów odbędzie się w kwietniu.
/bw/

Skarbówka zachęca podatników...

Rozlicz PIT
przez internet!

Oszczędność czasu, gwarancja
poprawności złożonej deklaracji
podatkowej oraz szybszy zwrot
nadpłaty to tylko niektóre korzyści
płynące ze składania PIT-u przez
internet
Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Gliwicach zachęca do skorzystania z tej możliwości. Przez
internet można składać następujące
deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
PIT-16A, PIT-19A za 2011 rok oraz
wniosek PIT-16 w 2012 roku.
Można się rozliczać tą drogą
bez użycia podpisu elektronicznego, wer y f i kowa nego z a pomocą ważnego certyfikatu. Aby
to zrobić wystarczy mieć dostęp
do internetu, przygotować dane
(NIP/PESEL , imię i nazwisko,
data urodzenia, kwota przychodu
wykazana w zeznaniu rocznym za
2010 rok), które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.
Dalej mamy już z górki. Ze
strony www.e-deklaracje.gov.pl pobieramy z zakładki „Do pobrania”
aplikację desktopową e-Deklaracje
lub właściwy formularz z zakładki
„Formularze”. Następnie wypełnia-

my go. Naszym podpisem jest kwota przychodu wykazana w zeznaniu
rocznym za 2010 rok. Wysyłamy
dokument.
Na leż y pobrać i zachować
Urzędowe Pośw iadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem
traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego czy
potwierdzeniem złożenia PIT-u w
urzędzie skarbowym.
Jeśli któryś z etapów jest niejasny, zawsze można skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań „krok
po kroku”, którą znajdziemy na
stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
Nie dość, że w ten sposób
oszczędzamy środowisko, to na
dodatek nie musimy wystawać w
kilometrowych kolejkach, mamy
pewność, że przesyłane dane są
bezpieczne, a składana deklaracja
wypełniona jest poprawnie.
/g/

Uciekł i zapłaci

W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy
kolizję do jakiej doszło 25 lutego na
ul. Kosmonautów. Sprawca staranował
3 samochody, po czym uciekł z miejsca
zdarzenia
Przypomnijmy. W kolizji uszkodzone zostały: fiat punto, renault
scenic i fiat seicento. Z relacji świadków wynikało, że ktoś nie wyrobił
na łuku i wjechał w zaparkowane
samochody. Kilka minut po kolizji
po sprawcy nie było śladu - odjechał.
Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach nie potrafił
nam tydzień temu odpowiedzieć na
pytanie o okoliczności zdarzenia.
Znaliśmy relację tylko jednego
z poszkodowanych: - Policja go
namierzyła. Od drogówki dowiedziałem się, że ojciec sprawcy kolizji
zdziwił się dziwnym zachowaniem
syna (zostawił w domu kluczyki od
samochodu i uciekł). Obejrzał auto
- było rozwalone. Dostrzegł policję
na sygnale i zgłosił się do nich.
Od rzecznika prasowego komisarza Marka Słomskiego usłyszeliśmy tym razem, że sprawcą kolizji
jest 23-latek. - Kierowca wpadł

w poślizg i stracił panowanie nad
kierownicą. Fakt, uciekł z miejsca
zdarzenia. Na szczęście świadkowie zapisali numer rejestracyjny
jego samochodu. Następnego dnia
zgłosił się na komendę i został przesłuchany.
23-latek przyjął 600-złotow y
mandat. Ponadto z jego ubezpieczenia zostaną pokryte koszty naprawy
zniszczonych samochodów.
- Nie wiemy, czy w momencie
kolizji był pod wpływem alkoholu.
Ciężko dzień po zdarzeniu to ustalić
- dodaje Słomski.
O losach 23-latka zdecyduje sąd.
Grzywna za popełnione przez niego
wykroczenie może wynosić do 5
tys. zł. Rachunek za spowodowane
szkody będzie z pewnością wyższy.
Jeden z poszkodowanych wynajął
adwokata i rzeczoznawcę, który
wycenił szkodę na 9 tys. zł.
/g/



aktualności
Najpierw pociągają, potem wciągają, na koniec zabijają...

Narkotyki na
wyciągnięcie ręki
Często wyobrażamy sobie osobę
uzależnioną jako brudnego bezdomnego, biorącego dożylnie kompot
i sprzedającego się za najmniejszą
nawet działkę. Narkotyki łączymy
z szeroko rozumianą patologią.
Doświadczenie osób pracujących z
narkomanami przeczy tej tezie. Po
środki odurzające sięga również młodzież z tzw. dobrych domów. Dzieci,
które żyją pod presją, zbyt wiele od
siebie wymagają − biorą, aby odreagować. Ślady po strzykawce nie są już
cechą charakterystyczną narkomana.
Obecnie środki się wciąga, pali, wdycha − to nie zostawia śladów.
− Każdy z nas może stać się osobą
uzależnioną, w każdym momencie i
w każdym wieku − mówi Marzena
Rębisz, psychoterapeutka z Punktu
Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie.

Jak rozpoznać uzależnienie?

− Są pewne sygnały ostrzegawcze,
począwszy od sygnałów ciała, np.
nastolatek jest za bardzo pobudzony
albo za bardzo śpiący. Oczy są nie
takie. Staje się bardzo zamknięty, albo
odwrotnie, nagle przesadnie otwarty.
Mogą pojawić się kłopoty w szkole.
Trzeba wychwycić pewne zmiany,
które, jeśli rodzice znają swoje dzieci,
powinny ich zaniepokoić − wyjaśnia
Marzena Rębisz.
Kiedy podejrzewamy, że nasze
dziecko ma kontakt z narkotykami,
należy delikatnie i ostrożnie zapytać
je o stosunek do różnych substancji. Osoby uzależnione często nie
wiedzą, że mają problem. Potrafią
sobie wytłumaczyć powód brania
narkotyków. Warto też poradzić się
psychoterapeuty. Specjalista z pewnością podpowie, jak poradzić sobie z
problemem. Poproszenie o pomoc to
nie wstyd, a wyraz odpowiedzialności. Dzięki wczesnej reakcji dziecko
ma większe szanse, by szybko wyjść
na prostą.

Droga do uzależnienia

Nikt nie bierze narkotyków po
to, aby się uzależnić. Pierwszy raz
zazwyczaj zdarza się na imprezie.
Niemożność przeciwstawienia się
grupie, strach przed utratą pozycji
czy zwykła ciekawość − to najczęstsze
powody sięgnięcia po środki odurza-

www.morguefile.com

Ankiety przeprowadzone w gminie Gierałtowice
wśród klas gimnazjalnych ujawniły, że ponad 7 proc.
uczniów zażyło narkotyki, a 9 proc. proponowano
ich zakup. Dotarcie do narkotyków też nie jest
problemem. Mitem jest więc myślenie, że młodzież
w małych miejscowościach nie ma dostępu do
środków odurzających

W dzisiejszych czasach zdobycie środków odurzających jest
dziecinnie proste...

jące. Narkotyki zwykle proponuje nie
przypadkowy, demonizowany diler,
a bliski kolega. Działa prosty mechanizm umniejszania: skoro kolega
bierze i świetnie się bawi, to dlaczego
ja nie mogę, przecież to nic takiego.
Proces uzależnienia jest niewidoczny
i może różnie się rozwijać.
− Na początku jest to kwestia
regulacji nastroju. Każdy, kto bierze,
czyni to z myślą, że uzależnienie go
nie dotknie, że zatrzyma się na etapie
przyjemności, że będzie miał kontrolę.
Nie przewiduje strat. Dobra zabawa
zaczyna kojarzyć się z narkotykami.
Organizm przyzwyczaja się do danej
dawki narkotyków, lecz potem potrzebuje ich coraz więcej. I choć na
początku wystarczył jeden skręt, to
teraz już muszą być dwa albo trzy.
Następnie pojawiają się objawy psychiczne. Narkotyk nie jest już brany
dla przyjemności, ale „na problem” −
tłumaczy psychoterapeutka.
Uzależnienie psychiczne to preludium to uzależnienia fizycznego.
Organizm odczuwa fizyczny ból z
powodu braku narkotyku.

Straty

Narkotyki to droga na skróty.
Zamiast nauczyć się pewnych umiejętności, pozwalamy przejąć kontrolę
substancjom odurzającym.
− Narkotyki to zawsze „brak

Aby otrzymać wsparcie wystarczy zgłosić się do Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie, ul. Dworcowa 38a, pok. 209, nr tel. 32 33923 12. Pomoc jest bezpłatna.
Psychoterapeuci gwarantują anonimowość.



czegoś”. Biorę, bo to coś mi załatwia.
Jednym załatwia spokój, innym pewność siebie czy dobrą zabawę. Z czego
płynie poczucie własnej wartości?
Ze świadomości, że jeśli pojawi się
trudność mogę polegać na sobie albo
na grupie fajnych przyjaciół, a nie na
narkotyku. Narkomani myślą, że to
narkotyk jest w stanie ich uspokoić,
rozbawić, to on a nie oni sami. Poczucie własnej wartości płynie wtedy
z zewnątrz, a nie ze środka − dodaje
Marzena Rębisz

Zasłona dymna

Ankiety przeprowadzone w gminie Gierałtowice wśród klas gimnazjalnych ujawniły, że ponad 7 proc.
uczniów zażyło narkotyki, a 9 proc.
proponowano ich zakup. Wyszło też
na jaw, że młodzież ma możliwość
dotarcia do narkotyków, np. przez
internet czy na imprezie. Myślenie
więc, że młodzież w małych miejscowościach nie ma dostępu do środków
odurzających to mit.
Bliskość zagrożenia zmusza rodziców i wychowawców do baczniejszej obserwacji podopiecznego.
Uzależnienie w pierwszym etapie jest
niewidoczne. Rodzice często uważają, że problem nie dotyczy ich dzieci.
Młodzież tworzy zasłonę dymną,
iluzję w którą rodzice chcą wierzyć.
− Musimy odczarować mity. Każdy rodzic powinien uznać, że dziecko
może mieć problem, dopuścić do siebie
taką możliwość. Tylko wtedy będzie
potrafił w porę zareagować − podsumowuje psycholożka.

Paniówki. Szkolne zajęcia dla dorosłych...

Jak być
mądrym rodzicem
Uważamy się za dobrych rodziców.
Czy słusznie, skoro w pierwszym
ogólnopolskim badaniu kompetencji
rodzicielskiej aż 41 proc. rodziców
otrzymało ocenę mierną, a 17 proc.
niedostateczną...

Objęci badaniem odpowiadali psycholożka.
na pytania, które dotyczyły zwyAby zostać mądrym rodzicem
kłych, codziennych sytuacji. Choćby przede wszystkim trzeba uświadotakie: - Pana(i) dziecko ma zadane mić sobie swoje błędy i ograniczenia.
na plastykę przygotowanie rysunku. Nie zrzucać winy na dziecko czy
Nie czuje się w tym dobre i prosi brak czasu.
Pana(nią) o zrobienie rysunku za
Spotkanie rozpoczyna się od częniego. Co Pan(i) robi? Albo to: - Twoje ści ogólnej, zaprezentowania tematu
dziecko po raz kolejny dostało uwagę i nowych umiejętności. Następnie
w szkole za to samo niewłaściwie rodzice dyskutują o trudnościach czy
zachowanie. Co robisz?
błędach. Takie rozmowy mają często
Większość rodziców uważa, że charakter terapeutyczny. Grupa
dobrze wychowuje swoje dzieci. Wy- wspiera i doradza. Ponadto rodzice
niki badań przeczą temu wrażeniu: wiedzą, że nie są odosobnieni w
prawie 6 na 10 rodziców zaliczyło je swych problemach. Mogą posłuchać,
co najwyżej na „dwójkę”.
jak inni radzili sobie w podobnych
Czy to wynik zaniedbań bądź sytuacjach. Każde spotkanie kończy
złych chęci? Niekosię otrzymaniem zadaniecznie. To raczej − Rodzice zdecydo- nia domowego.
brak świadomości po- wanie za mało chwa− Nasi rodzice mupełnianych błędów. lą. Widzą, że dziecko szą odrabiać zadania.
Wychowanie opiera nie umyło naczyń, Polegają one na przesię bardziej na intuicji ale nie zauważają ćwiczeniu poznanych
niż rzetelnej wiedzy o odrobionych lekcji umiejętności, np. udzierozwoju i potrzebach czy posprzątanego leniu dziecku krótkiej
pokoju
dziecka. W jaki sposób
informacji, mówieniu
zmniejszyć przepaść
o swoich emocjach czy
między wyobrażeniami a rzeczy- napisaniu liściku − mówi Iwona
wistością?
Urbanowicz
Pomocne w tym względzie mogą
Psycholożka zdradza, że najokazać się specjalne zajęcia dla większą trudność sprawia rodzicom
rodziców. Na przykład takie jak te, komunikacja. Zachęcenie dziecka do
które od początku roku prowadzone współpracy, do zwierzeń czy respeksą (już po raz drugi) w Szkole Pod- towania rodzicielskich decyzji wcale
stawowej w Paniówkach.
nie jest łatwe. Klaps to zawsze wyraz
− By jeździć samochodem trze- bezradności. Sporym problemem
ba zdać trudny egzamin, rodzicem jest także brak czasu, zbytnie skuzostajemy bez żadnych papierów − pianie się na pracy zawodowej oraz
podkreśla Iwona Urbanowicz, psy- niedostrzeganie pozytywnych cech
cholog i organizatorka warsztatów syna czy córki.
dla rodziców w SP w Paniówkach.
− Rodzice zdecydowanie za mało
To oferta dla wszystkich chcących chwalą. Widzą, że dziecko nie umyło
poprawić lub zmienić swoje metody naczyń, ale nie zauważają odrobiowychowawcze, jeśli dotychczasowe nych lekcji czy posprzątanego pokoju
przynoszą odwrotne efekty do za- − twierdzi psycholożka.
mierzonych.
Wiedza zdobyta na warsztatach
− Obecnie prowadzimy dwie z pewnością zaprocentuje w przygrupy, każda liczy po 12 osób. Nie szłości. Gdy dziecko wejdzie w etap
krytykujemy rodziców, ale przekazu- dojrzewania ważne, aby rodzice pojemy im wiedzę np. o komunikacji. trafili zaproponować mu coś więcej
Proponujemy inny model wycho- niż tylko pretensje i wyrzuty.
Justyna Bajko
wania, inne spojrzenie − informuje
Podobnego typu zajęcia dla rodziców prowadzi też Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie. Warsztaty pt. „Trening
umiejętności wychowawczych” odbywają się w pierwszy i drugi
poniedziałek miesiąca o godz. 16.30 przy ul. Kosmonautów 5a.
reklama
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Knurów. Gaszą pożary, ratują na drogach, zabezpieczają i chronią...

Strażacy nie od parady

Knurowska OSP chroni knurowian i okolicznych mieszkańców od ponad 100 lat - nic dziwnego, że
strażacy-ochotnicy są otaczani zasłużonym szacunkiem

Foto: Marcin Warzocha/OSP Knurów

- Rok 2011 nie należał do najłatwiejszych, jednak
strażacy mają powody do satysfakcji z efektów swojej
służby – ocenia ubiegłoroczną działalność Ochotniczej
Straży Pożarnej w Knurowie Piotr Dudło, prezes
Zarządu Gminnego Związku OSP Knurów

Strażacy podsumowali ubiegły rok w sobotę. Uczynili to podczas zebrania sprawozdawczego.
– Pod dyskusję trafiły sprawozdania z działalności, finansowe oraz
komisji rewizyjnej. Mowa była
też o zamierzeniach tegorocznych
– mówi Benedykt Wróż, prezes
OSP Knurów.
Przypomniano, że w 2011 r.
OSP uczestniczyła w 24 akcjach
ratowniczo-gaśniczych, trzykrotnie brała udział w likwidacji
miejscowych zagrożeń i 18 razy
w działaniach zabezpieczających.
Dwa razy jej interwencje miały
związek z fałszywymi alarmami.
- Nasze działania nie ograniczały się wyłącznie do Knurowa,
bowiem trzykrotnie wyjeżdżaliśmy poza teren gminy – dodaje
prezes Wróż. – Uczestniczyliśmy w akcjach ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów w Toszku
i Gierałtowicach. W Rudzińcu
odbyliśmy ćwiczenia w ramach
Krajowego Systemu Ratownictwa
Gaśniczego (KSRG).
Najczęściej w akcjach ratowniczo-gaśniczych OSP uczestniczyli
Dariusz Poloczek i Kazimierz
Warzocha (po 23 razy), Marek
Steiman (22-krotnie) i Grzegorz
Stanik (18 razy).
Zebranie było okazją do uho-

Knurów

Działkowcy się szkolą
Pretekstem do rozważań było
szkolenie zorga nizowa ne przez
gliwicką delegaturę. Odbyło się
w siedzibie ROD im. ks. Dzierżona w Knurowie. Udział wzięli
prezesi dziesięciu k nurowsk ich
ogródków działkow ych. Okazało
się ono dobr y m pretek stem do
z aprosz en ia wład z m ia st a . Samorządowcy nie odmówili – magistrat reprezentowali prezydent
Knurowa Adam Rams i sekretarz
Piotr Dudło.
– Co roku mamy s potk ania
s p rawoz d awcz e , a co t r zy l ata
sprawozdawczo-wyborcze. Przed
każdym takim spotkaniem Polski
Związek Działkowców Delegatura
w Gliwicach organizuje szkolenia z
zakresu prowadzenia regulaminu
tych spotkań, programu, wyjaśniające prowadzenie finansów i
administracji – w y jaśnia Franciszek Szafarz, prezes ogrodów
nosz ąc ych i mię k s. Dzierż ona .
– Coroczne szkolenia odbywają

Foto: Dawid Ciepliński

Jak skoordynować działania, by sprawniej i szybciej rozwiązywać
problemy działkowców - zastanawiali się w ubiegłą środę prezesi
wszystkich knurowskich ogrodów

Miasto ceni działalność i dokonania działkowców, więc przychylnie przyjmie pomysły, które uczynią
obopólną współpracę jeszcze bardziej owocną - zapewniali samorządowcy
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norowania osób szczególnie zasłużonych dla jednostki. – Wręczyliśmy pamiątkowe dyplomy w
ramach podziękowań za udaną
współpracę za rok 2011. Wyróżnieni zostali BudExpert, P.W. Samtrans, Eugeniusz Furgoł, a także
Marek Sanecznik, którego wkład
w działalność OSP podkreśliliśmy
wręczając specjalną pamiątkową
statuetką.
Członkowie OSP docenili
działania zarządu udzielając mu
absolutorium.
Knurowscy strażacy liczą, że
w tym roku jednostka wzbogaci
się o nowy sprzęt i przyciągnie kolejnych chętnych do ochotniczej
służby. Marzą o lepszym wozie
bojowym.
– Knurowska jednostka OSP
działa w ramach KSRG, co świadczy, że dysponuje profesjonalną
kadrą, wyszkoleniem, umiejętnościami, a także wyposażeniem
– mówi prezes Dudło. – Oczywiście chcemy, by starania o samochód miały jak najszybciej
szczęśliwy finał. Są realne szanse
na jego pozyskanie, jednak nie
sposób zagwarantować, że już w
tym roku, choć na to liczymy i tego
sobie życzymy.
DC

się od połowy lutego do marca we
wszystkich miastach powiatu gliwickiego. Zostały przeprowadzone w
Pyskowicach, Gliwicach, przyszedł
czas na Knurów.
Sprawy formalne nie wyczerpa ł y ha r monog ra mu z ebra n ia .
Działkowcy wykorzystali obecność
samorządowców.
– Wystąpiliśmy z propozycją
stworzenia zespołu do kontaktu z
Urzędem Miasta – mówi prezes
Szafarz. – Problemów na ogródkach
działkowych jest dużo. Jeśli każdy z
prezesów załatwiałby je osobno, to
zajmowałoby to zbyt dużo czasu.
Liczymy, że stworzenie odpowiedniego zespołu sprawi, iż problemy
byłyby rozwiązywane dużo szybciej
i sprawniej.
Pomy s ł z o s t a ł pr z yc hy l n i e
przyjęty. – Planujemy, że zespół
zostanie wybrany przed 1 maja,
po zakończeniu sprawozdań za rok
2011 – informuje Franciszek Szafarz. – Najprawdopodobniej będzie
się składał z trzech lub czterech
osób, choć niewykluczone, że może
być ich więcej.
O g r ó d k i d z i a ł k owe i m k s .
Dierżona będą obchodzić w tym
roku 80-lecie istnienia. – Tę okrągłą rocznicę chcemy pod koniec
września uczcić wyprawiając uroczyste dożynki. Temat ten był też
omawiany podcza s spotkania z
prezydentem Ram sem – dodaje
prezes.
DC



aktualności
KnuRów w baRwaCh natuRy

Piękno w obiektywie
- Poziom prac jest zdecydowanie wyższy niż
w poprzedniej edycji – podsumowuje II edycję
konkursu fotograficznego „Knurów w barwach
natury” Katarzyna Sołtysik-andrysiak, jego
organizatorka i pomysłodawczyni. We wtorek
w Sztukaterii nagrodzono autorów najlepszych zdjęć
Podsumowano II etap konkursu - pod hasłem „Knurów zimą”
- zorganizowanego przez Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy
współpracy z Radą Miasta i biblioteką szkolnej „Szóstki”. Zadaniem
młodych fotografów było ukazanie
najpiękniejszych miejsc Knurowa w
różnych porach roku.
Jurorzy - Piotr Barchański (fotograf), Urszula Kędzior (plastyk), Ma-

rian Gruszka (radny) – mieli twardy
orzech do zgryzienia. Zdecydowali,
że zwycięzcami zostaną Krystian
Zygała (w kategorii obejmującej gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)
oraz ex-aqueo Aleksandra Hajduk i
Aleksandra Kapuśniak (szkoły podstawowe).
Udział wzięło 41 osób, o pięć
więcej niż poprzednio.
Mile widziani kolejni amatorzy

fotografowania. 1 marca rozpoczęła
się trzecia edycja konkursu. Potrwa
do 26 maja. Każdy może spróbować
sił. Motyw przewodni: „Knurów
wiosną”.
– Zwieńczeniem całego konkursu
„Knurów w barwach natury” będzie
wystawa najlepszych prac w Sztukaterii – informuje Katarzyna SołtysikAndrysiak. – Zostanie włączona w
czerwcowe Dni Miasta.
DC

Fotografia kościoła parafii pw. św. Cyryla i Metodego zapewniła
Aleksandrze Kapuśniak I miejsce w konkursie
reklama

Szczygłowicka al. Piastów w obiektywie laureata konkursu Krystiana Zygały

wRoCław. gRand PRiX dla KnuRowianKi

7 marca zakończył się XX Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Obcojęzycznej we Wrocławiu. O główną
nagrodę starało się ponad 207 wokalistów
i zespołów z całej Polski. Wygrała knurowianka
- Sylwia Lipka
15-latka zapewnia, że muzyka
jest wszystkim, czego potrzebuje - wręcz jej pierwszą miłością.
Uczennica Miejskiego Gimnazjum
nr 3 śpiewa już od dobrych paru lat,
zachwycając słuchaczy łagodnym
głosem i dojrzałą interpretacją.
Potwierdzeniem jej talentu i już
sporych umiejętności są liczne nagrody zdobywane na festiwalach
w całej Polsce, m.in. I miejsce w
IV Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i
Jasełek w Lędzinach czy zwycięstwo
w VII Starochorzowskim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Chorzowie. To
tylko nagrody z tego roku. Te z poprzednich lat trudno zliczyć. Gdzie-
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kolwiek pojawi się, Sylwia czaruje
głosem publiczność i jurorów.
Wyjechała ze stolicy Dolnego
Śląska z Grand Prix oraz Nagrodą
Specjalną festiwalu, po raz kolejny
udowadniając swoją niezwykłą muzykalność i wrażliwość artystyczną.
Zwycięstwo przyniosła knurowiance
piosenka „You raise me up” (w wolnym
tłumaczeniu: „podnosisz mnie”).
Miejmy nadzieję, że sukcesy na
ogólnopolskich festiwalach wyniosą
Sylwię na wielkie muzyczne sceny,
także międzynarodowe. To dopiero
początek jej drogi na wyżyny.
JB

Foto: Produktownia.com

Sylwia zaśpiewała najpiękniej

- Muzyka pochłania mnie bez
reszty – zapewnia Sylwia
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RzeSzów. XV zlot KRyStyn z udziałem 6 KnuRowianeK

tyle Krystyn
w całym mieście?

Praca
w budownictwie!
Nie masz uprawnieñ?
WstÈp do nas na
KURSY MASZYN BUDOWLANYCH

Najbliĝszy kurs juĝ 26 marca!

DZIA KURSÓW MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
44-190 KNURÓW, ul. Szpitalna 8, tel.: (32) 401-00-07, 604-635-784
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O Krystynach można rozprawiać
już tylko w kategoriach fenomenu.
Uczyniły ze swoich imienin happening, który z powodzeniem odbywa
się od 15 lat. Mikołaje, Andrzeje i
Barbary mogą im tylko zazdrościć
takiej integracji.
Krystyna Palka to weteranka
Zlotów. Świętowała imieniny w towarzystwie imienniczek 6 razy. Każdy
wspomina bardzo dobrze, chociaż
ostatni - rzeszowski - najbardziej jej
się podobał.
- Były zjazdy na których byłam
sama z Knurowa. Z czasem dołączyły
do mnie koleżanki-imienniczki. W
tym roku uzbierało nas się sześć, a
mogło być i siedem. Obiecuję, że za
rok, jeśli zdrowie dopisze, będzie nas
więcej.
Krystyna Mirecka wspomina
jedną z imienniczek, która stała pod
sceną z herbem swojego miasteczka i
napisem: „Jestem ze Szczucina jedyna
Krystyna”. - My w przyszłym roku
będziemy sobie musiały jakiś transparent zrobić, abyśmy były widoczne.
Wśród zarażonych entuzjazmem
weternaki zlotów znalazła się Krystyna Gmyz. Z zaciekawieniem wsłuchiwała się w relacje z poprzednich
zlotów. Postanowiła urozmaicić życie
emerytki i przeżyć imieniny w inny
sposób.
Mówi, że ma zakładkę do książki
z imieniem Krystyna oraz jego znaczeniem: - Krystyna jest bezpośrednia
w kontaktach, a zarazem skryta. Jest
serdeczna, pomocna, uzdolniona
artystycznie i manualnie... Wszystko się zgadza. Kiedyś malowałam,
robiłam z papieru różne piękne rzeczy, byłam pracownikiem socjalnym
- opowiada.
Wraz z Krystynami: Zagrobelną
(pierwszy raz na zlocie), Mirecką,
Dąbrowską, Jankiewicz i Palką pojechała do Rzeszowa. Wcześniej, w
Katowicach, reprezentantki Śląska
otrzymały szaliki Euro Krystyn i
gwizdki. To wyróżniało je spośród
imienniczek z innych regionów. Ktoś
mógł pomyśleć, że to kolejny strajk,
manifa lub protest w jakiejś ważnej
sprawie.
- Na każdym kroku spotykałyśmy
się z serdecznością i sympatią. Ludzie
na nasz widok zatrzymywali się, pozdrawiali nas i machali - wspomina
Krystyna Mirecka. - Zachorowałam
na Krystynę i odtąd nie liczy się nic!
Knurowianki zostały podjęte
przez gospodarzy iście po królewsku.
Nocowały w zamku w Krasiczynie.
Wzięły udział w kilku prelekcjach,

Foto: Archiwum Krystyny Palka

Przeszło 600 Krystyn z kraju i odległych zakątków
świata bawiło w Rzeszowie na XV Zlocie Krystyn.
Wśród nich było aż 6 knurowianek. - Koleżanka
wiele mi o zjazdach opowiadała. Przeczytałam
ubiegłoroczną relację w Przeglądzie i obiecałam
sobie, że pojadę - mówi debiutantka Krystyna Gmyz

Reprezentacja
knurowskich Krystyn
z roku na rok
powiększa się

wernisażu, koncercie orkiestry
sy mfonicznej
Filharmonii Podkarpackiej, koncercie Waweli.
- Na mnie największe wrażenie zrobiła rewia
strojów świata - przyznaje Krystyna
Palka.
Je j kole ż a n k i ś m ie j ą si ę n a
wspomnienie pierwszego kontaktu
z imienniczkami z ca łej Polsk i.
- Każda z nas reagowała na imię
Krysia, dlatego później mówiłyśmy
np. Krysia z Katowic, Krysia z Torunia, żeby było wiadomo o którą
chodzi - wspomina Mirecka. - Fajne było to, że wszystkie byłyśmy
ta „ty”. Od sprzątaczki po panią
profesor.
Wśród przeszło 600 Krystyn nie
zabrakło tych naj. Najmłodsza miała
8 miesięcy, najstarsza 92 lata - pisarka
Krystyna Nepomucka. Nie zabrakło
też kolorowego ptaka polskiego showbiznesu Krystyny Mazurówny.
Panie nie miały oporów, by na
2 dni zostawić mężów w domach,
chociaż w ubiegłym roku widziały,
że część Krystyn przyjechała na zlot
z mężami. W tym roku były już bez
nich. - Chyba mężowie zobaczyli, że
tu się nic złego stać nie może - śmieje
się Palka.
Zapewniają, że to nie są puste
spotkania raz do roku. Raz nawiązane

tam znajomości zostają na dłużej. Krystyny dzwonią do siebie, wysyłają kartki na
święta, spotykają się przy
różnych okazjach, pomagają
sobie w różnych sprawach.
Ich telefony urywały się 13 marca od imieninowych życzeń.
Knurowianki ubolewają, że to
piękne imię (oznacza pochodzącą
od Chrystusa) tak rzadko nadawane
jest nowo narodzonym dziewczynkom. - Na każde imię przychodzi
moda. Może niebawem Krysia będzie popularna? - zastanawiają się
panie.
Prawdopodobnie XVI zlot odbędzie się Lublinie. Panie już zapowiadają, że zrobią wszystko aby
reprezentacja Knurowa była jeszcze
większa. -Jeśli każda z nas namówi
przynajmniej jedną Krysię, to będzie
nas 12 - dodaje Palka.
/pg/
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rozmaitości
Knurów

Sprzedam maturę!

Czy istnieje handel prezentacjami maturalnymi? −
Coś o tym słyszałam, ale w moim gronie nikt się na to
nie zdecydował. Za duże ryzyko... − mówi Magda
z Knurowa. Inni maturzyści też są tego zdania. Nie
ma więc problemu? Otóż jest. To dość powszechne
zjawisko...
Kiedy Ministerstwo Edukacji
Narodowej wprowadzało maturę
ustną z języka polskiego w formie
prezentacji, cel był jasny − nauczyć
uczniów samodzielnej pracy, zbierania i opracowywania materiałów oraz
budowania dłuższych wypowiedzi.
W 2015 roku prezentacje maturalne odejdą do lamusa. Co pojawi się
w ich miejsce? Jeszcze nie wiadomo.
− Trwają prace nad określeniem
formuły egzaminu maturalnego. W
najbliższym czasie zostanie zbudowany „Informator maturalny”, który
będzie obowiązywał od 2015 roku.
Informator z opisem zasad egzaminu
z danego przedmiotu jest podany do
wiadomości dla zdających dwa lata
przed egzaminem − informuje Anna

Krasuska z Okręgowej Komisji EgzaTajemnicą poliszynela jest, że
minacyjnej w Jaworznie
niektórzy poloniści też parają się
Powody rezygnacji z takiej formy sprzedażą prezentacji. Na forach
egzaminu ustnego wszystkim dzia- można natknąć się na ogłoszenie:
łającym w edukacji
Nauczyciel języka
są znane.
polskiego z długoAmator zy matur y „na
− Na rynku
letnim stażem naskróty” też padają ofiarą
trwa handel prepisze tanio prezenoszustów. Płacą, a prezentacjami. Co
tację maturalną.
zentacji nie otrzymują.
roku powtarzają się
Za gotow y
Kiedy zgłaszają „reklapewne propozycje.
scenariusz trzemację” i grożą naciąUczniowie, którzy
ba zapłacić od 30
gaczom policją, oszuści
już zdali maturę,
do nawet 150 zł.
straszą, że zawiadomią
wrzucają swoje preWszystko zależy
szkoły...
zentacje do interod tego, czy prenetu i sprzedają za
zentacja był wcześmałe pieniądze −
niej wykorzystana
mówi Aleksandra Włodarz, polonist- i jak została oceniona.
ka z Technikum nr 1 w Knurowie.
Dlaczego uczniowie decydują się

na zakup? Głównym powodem jest kupowanie gotowców i podpisywanie
lenistwo intelektualne. Po co ślęczeć się pod nimi swoim imieniem i nana czymś, co można mieć szybko i zwiskiem już tak. Maturzyści padają
tanio. O tym, czy dany scenariusz też ofiarą oszustów.
został kupiony, polonista dowiaduje
− Chciałam iść na łatwiznę, kusię dopiero na egzaminie.
pując prezentację maturalną przez
− Nauczyciele mogą sprawdzić tyl- internet. Niestety, oszukano mnie.
ko bibliografię i plan ramowy. Uczeń Wpłaciłam pieniądze -150 zł. Myślanie ma obowiązku przedstawiać całej łam, że skoro tak drogo, to pewnie soprezentacji − mówi Aleksandra Wło- lidna firma, a okazało się, że to tylko
darz − Jeśli uczeń wyraźnie wyuczył naciągacze. Wpłaciłam pieniądze na
się prezentacji na pamięć, to nawet konto bankowe, a pracy nie otrzymazapomnienie jednego słowa może wy- łam − pisze 18-latka podpisująca się
trącić go z równowagi. Jest to pewien jako Miaa
sygnał, że praca nie
Na forum prawbyła samodzielna.
niczym roi się od poKoszt gotowego sceDośw iadczony
dobnych problemów.
nariusza prezentacji
polonista, znając y
Kiedy poszkodowany
maturalnej mieści
swojego wychowanka
grozi policją, oszuści
się pomiędzy 30 a
domyśli się, że uczeń
grożą... zawiadomie150 zł.
nie ma pojęcia o teniem szkoły. By wa
macie swojej pracy,
więc, że maturzysta
że mówi z pamięci,
zniechęca się i postaużywa słów, których wcześniej nie nawia sam napisać pracę.
stosował. Egzaminator, osoba z zePrezentacje pomimo szczerych
wnątrz, ma trudniej.
chęci nie sprawdziły się. Uczniowie
Uczniowie raczej niechętnie pod- znaleźli sposób, aby ułatwić sobie
chodzą do prezentacji. Większość egzaminy maturalne. Czy zmiany
uważa jej wykonanie za stratę czasu. wprowadzone do matury ustnej będą
Najczęściej wybierane tematy to mo- służyły uczniom, a może MEN wróci
tywy literackie. Na rynku funkcjo- do starej formuły? Przekonamy się
nują słowniki terminów literackich za 3 lata. Wcześniej, bo już w maju,
z dok ładnie w yszczególnionymi najbliższe egzaminy maturalne. Ilu z
utworami, gdzie można je znaleźć. maturzystów pójdzie na łatwiznę?...
Wystarczy tylko zajrzeć. Sięganie
Justyna Bajko
po pomoce to nie przestępstwo, ale

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Ryszard danecki z Rybnika

ur. 12.03.2012 r., 2480 g, 52 cm

julia Kowol z Sierakowic

ur. 14.03.2012 r., 2490 g, 49 cm

mikołaj marquardt z Knurowa

ur. 17.03.2012 r., 3750 g, 55 cm
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Krzysztof Kwaśniewski z Knurowa
ur. 12.03.2012 r., 3690 g, 54 cm

wiktoria Chwolka z Pilchowic

ur. 15.03.2012 r., 3290 g, 53 cm

maciej Papierz z gliwic

ur. 18.03.2012 r., 4010 g, 58 cm

wiktoria lipka z ornontowic

ur. 12.03.2012 r., 3170 g, 54 cm

Fabian duda z gliwic

ur. 15.03.2012 r., 3600 g, 53 cm

Karolina Spałek z widowa

ur. 18.03.2012 r., 4075 g, 59 cm

oliwia Pientnik z Knurowa

mikołaj włodarczyk z Knurowa

borys olszewski z Przyszowic

zuzanna ziółkowska z Knurowa

ur. 13.03.2012 r., 3330 g, 52 cm

ur. 15.03.2012 r., 3670 g, 54 cm

zoﬁa wyciślok z Rudna

ur. 18.03.2012 r., 2810 g, 52 cm

ur. 13.03.2012 r., 3490 g, 55 cm

ur. 16.03.2012 r., 3310 g, 51 cm

maja Rolnik z zabrza

ur. 18.03.2012 r., 3570 g, 56 cm
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ROZRYWKA nr 12/2012

Knurów

Talenty rozkwitają
na wiosnę

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Festiwalem talentów przywitało wiosnę Miejskie
Gimnazjum nr 1 w Knurowie. Gimnazjaliści świetnie
się bawili - śpiewali, tańczyli, jeździli na deskorolce,
grali na gitarze
wystawa obrazów, rzeźb i modeli samolotów. Równolegle
przedstawiano też projekty matematyczne i fizyczne.

Tego pierwszego wiosennego
dnia MG-1 wypełnione było
talentami.

JB
Foto: Justyna Bajko

− Chcieliśmy stworzyć alternatywę dla Dnia Wiosny,
nazywanego w mediach także
Dniem Wagarowicza − mówi
Anna Stelmach, zastępczyni
dyrektora MG-1. − Zachęcić
naszą młodzież do przyjścia
do szkoły.
Występy rozpoczęła klasa
III a, brawurowo łącząc elementy parodii i tańca, zakończyła Kasia Stychno, czytająca
fragment swojego opowiadania grozy.
− Odkr y wamy talenty
naszej młodzieży. Nastolatki
mają możliwość pokazania
siebie, pochwalenia się przez
kolegami swoimi pasjami −
twierdzi Anna Stelmach.
Występom towarzyszyła

Nastolatki chcą i potrafią dobrze się bawić...

Knurów. Kabaret w kinie

Zapowiada się niezły
„Śmiechosteron”
Bez nich nie byłoby
ochroniarza Śruby,
niesamowitego Kłaka,
a przede wszystkim
hymnu na Euro 2012.
Są, bo jest Kabaret
Skeczów Męczących

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

23-29 III

Rzeź
6-12 IV

...na Kabaret Skeczów Męczących
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b r z m i a ł o : „ B r z y d a l ”.
Podwójny bi let do k i na
ot rz y muje Bog usława
Adamczyk. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do
redakcji.

informacja

Rozwiązanie konkursu z biletami...

Prawidłowa odpowiedź
na pytanie „Który z kabaretów gości ł w K nurow ie
– Kinie Scenie Kulturze – w
styczniu 2012 r.” to „Kabaret
Paranienormalni”.
W lo s ow a n iu n a g ró d
szczęście uśmiechnęło się do
Teresy Grabowskiej z Knu-

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 10/2012
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Wywodząca się z Kielc formacja
kabaretowa podbija serca mających
poczucie humoru Polaków od kilku lat.
Wykpiwają absurdy naszej codzienności, przy czym potrafią śmiać się także
z siebie. Śpiewają, parodiują, a wszędzie
tam gdzie się pojawiają, zdobywają rzesze nowych fanów.
W K nu row ie Kaba ret Skeczów Męczących wystąpi 30 marca
(piątek) o god z . 19. 30. Publ iczn o ś ć w K i n i e S c e n i e Ku l t u r z e
na pew no nudzić się nie będzie.
Bilety po 40 zł. Rezerwację i sprzedaż
prowadzi kasa kina w godz. 15-20,
tel.: 32 332 63 81.

Przy padł do gustu naszym Czytelnikom konkurs,
w którym nagrodami były
podwójne z aproszenia na
„Śmiechosteron”, czyli występ Kabaretu Skeczów Męcz ąc ych. Dowodem spora
liczba kuponów z rozwiązaniami.

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie.
Prosimy nadsyłać je (lub
donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem
w ciągu 10 dni od ukazania

rowa i Grzegorza Wadowca z
Gierałtowic.
Wszystkim uczestnikom
konkursu serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy i prosimy o zgłoszenie
się do reda kcji (K nu rów,
ul. Niepodległości 5 – obok
ratusza).

Muppety
I że cię nie opuszczę
13-19 IV
Dziewczyna z tatuażem
20-26 IV
Wstyd
W ciemności
27 IV-3 V
Rozstanie

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Usługi remontowo-budowlane, kafelkowanie, gładzie, tynkowanie, ocieplanie
mieszkań i domków. Tel. 603 228 549,
602 134 417
11-13/12

Krywałd. Rozpoczęta budowa domu na
działce 1147 m 2. Sprzeda. AS. Tel. 501
533 977

ZDROWIE i uroda

12/12

2-odw.

12-15/12

11-12/12

9-13/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

1-48/12

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka na
terenie Knurowa – 4-letnie doświadczenie,
posiadam kurs „Opieka nad dziećmi i osobami starszymi” oznaczony certyfikatem, bez
nałogów, dyspozycyjna. Tel. 721 292 214

Kupię mieszkanie z balkonem I,II p. Tel.
32 236 32 40

12/12

Kupię mieszkanie za gotówkę. Tel. 691
680 601

1-13/12

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

12/12

Adaptacja poddaszy, gładzie gipsowe,
malowanie, remonty klatek, piwnic, sufity
podwieszane, ścianki, suche tynki, ocieplanie domów. Tel. 602 407 190

Okazja. Sprzedam działkę budowlaną koło
ulicy Koziełka 980 m2. Tel. 723 483 617

1/12-odw.

Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052

Szukam pracy przydomowe: zrzucanie węgla, ścinka drzew, porządki wokół domu itp.
Okolice Knurowa, Gierałtowic i Przyszowic.
Tel. 697 651 478

12/12

9/12-odw.

Pilchowice 2-pokojowe, balkon 105.000 zł,
Biuro M3. Tel. 603 773 313

Szukam pracy w budownictwie lub inne.
Tel. 32 236 84 02

12/12

11–odw.

Pilchowice. Działka budowlana o pow. 817
m2. Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

Szukam pracy w budownictwie, roboty
wewnątrz (panele, wykończeniówka, malowanie itp.). Tel. 32 236 84 02

11-12/12

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

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

1/12-odw.

12/12

1/12-odw.

Wybrukuję chodniki, tarasy – tanio i solidnie. Tel. 509 933 604
Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

9/12-odw.

6-26/12

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/12-odw.

Kafelkowanie, gładzie, malowanie, tapetowanie, panele. Tel. 509 045 075

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe, I piętro, 44 m2, Biuro M3. Tel.
603 773 313

12/12

4 pokojowe, 150.000 zł, Biuro M3. Tel.
603 773 313
12/12

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

Budynek biurowo-produkcyjny z działką
30 0 0 m 2 , cena 40 0 t ys. AS. Tel. 512
393 052

Kompleksowe usługi budowlane. Ocieplenia budynków. Firma Mix-Bud. Tel.
722 161 972

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 38
m2 w Knurowie, WP II, koło Biedronki. Tel.
793 729 533

11-14/12

38/11-17/12

12/12

KREDY T Y ODDŁUŻENIOWE - 50 000
rata 889 zł Tel. 32 424 60 34 infolinia
801 614 100 czynna do 21:00
10-13/12

12/12

12/12

12-15/12

Gierałtowice, centrum – budynek piętrowy, 80 m2 – działalność, mieszkanie. Tel.
604 497 626
7-13/12

Gierałtowice. Wynajmę lokal na działalność. AS. Tel. 501 533 977
12/12

1/12-odw.

Kawalerka do wynajęcia. Tel. 796 423 585

12/12

1-25/12

12

12/12

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 663 256 363

12-14/12

SPRZEDAM MIESZKANIE - KNURÓW,
2 POKOJE, 38m 2 ,UL. JAGIEŁŁY. Tel.
500 012 704
11-14/12

12-13/12

12-13/12

Sprzedam nowy dom, ok. Pławniowic. AS.
Tel. 515 166 942

12/12

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

12/12

Wynajmę lokal 100 m 2 CHU Planeta na
atrakcyjnych warunkach. Tel. 600 547 458

12/12

11-14/12

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

Sprzedam kawalerkę w Knurowie. AS. Tel.
512 393 052

D z i a ł k a b u d o w l a n a w S t a n i c y. Te l .
609 932 263

Garaż do wynajęcia w Knurowie przy
ulicy W itos a. C ena 20 0 zł /m - c. Tel.
601 469 282

1-13/12

9-13/12

Wynajmę 2-pokojowe w Centrum. AS. Tel.
501 533 977

10-13/12

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

Sprzedam działki budowlane Knurów, ul.
Akacjowa. Tel. 695 558 074

Działka budowlana o pow. 767 m w Przyszowicach. Sprzeda AS. Tel. 512 393 052
2

1-51/52/12

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

Sprzedam działkę budowlaną Knurów (Farskie Pola) 1206 m2. Tel. 609 108 244

Sprzedam mieszkanie M - 4, III p. Tel.
600 780 272

12/12

6-13/12

10-12/12

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

12/12

Ocieplenia budynków, renowacja fasad.
Tel. 691 785 693

S p r z e d a m d o m w Ż e r n i c y. B N , t e l.
509 096 594, 32 230 54 07

Sprzedam mieszkanie M-3, 2 pokoje z
kuchnią, WP I, przy ul. Szpitalnej. Tel.
662 156 415, 32 726 56 04

Dzia ł ka 970 m 2 – 10 8.0 0 0. Tel. 6 01
077 290

Montaż instalacji gazowych, próby szczelności. Tel. 601 922 685

12/12

11-16/12

Dom przy ul. Niepodległości, cena 375 tys.
AS. Tel. 512 393 052

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

Sprzedam 2-pokojowe w Centrum Knurowa. AS. Tel. 501 533 977

12-14/12

8-13/12

Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 14.00
w dni powszednie, weekendy do ustalenia.
Ewentualnie sprzątanie, prasowanie. Tel.
501 385 666

12/12

10-12/12

Docieplanie budynków, mycie elewacji,
instalacje elektryczne. Tel. 665 639 146

1-13/12

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

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

Kawalerkę własnościową w Knurowie zamienię na dwupokojowe z balkonem. Tel.
792 530 131
10-17/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m , parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
2

11-12/12

12-17/12

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

Kupię dom do generalnego remontu.; Tel.
793 963 118

Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe. Tel. 668 524 924

Szukam pracy – opieka nad starszą osobą
lub dzieckiem. Tel. 516 122 845

12/12

12-14/12

Wynajmę lokal handlowy w Szczygłowicach. AS. Tel. 512 393 052
12/12

Wynajmę lokale na działalność, ul. Niepodległości i 1-go Maja. AS. Tel. 501 533 977
12/12

Za gotówkę kupię dom lub działkę. Tel.
792 496 905

12/12

Zamienię mieszkanie własnościowe na kawalerkę za dopłatą. 74 m2, piwnica, strych,
garaż, ogródek, ogrzewanie etażowe na
węgiel. Stary Knurów, dzwonić po 17-tej.
Tel. 501 804 526

2-13/12

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

DAM PRACĘ

6-13/12

autoskupslask@wp.pl; złomowanie. Tel.
602 342 826
3-12/12

Kupię Matiza, Corsę, Punto, Fiestę, Polo i
inne, stan obojętny. Tel. 507 572 625

6-13/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

Skupujemy samochody całe, rozbite,
skoro dowane. Tr ansp or t gr at is. Tel.
667 657 637
12-15/12

EDUKACJA
j. angielski – korepetycje. Tel. 663 379 982

10-13/12

Matematyka - korepetycje, matura, studia.
Tel. 692 845 849
6 – 15/12

Matura z j. angielskiego – korepetycje. Tel.
792 237 177
12-14/12

SPRZEDAM
Sprzedam łózko elektryczne 1000 zł. Tel.
32 42 73 090
11-12/12

SZUKAM PRACY
Emerytka odpłatnie udzieli pomocy osobom
starszym – porządki, kontakt z placówkami
służby zdrowia, zakupy. Tel. 781 719 783

7–odw.

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

7-22/12

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

1/12-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/12-odw.

Praca w barze na weekendy (Gierałtowice).
Tel. 510 119 325
5-12/12

Przyjmę do saloniku prasowego w Knurowie. Mile widziane również osoby w wieku
50+. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres
salonik.knurow@gmail.com
11-12/12

Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem. Tel.
607 848 333, 32 236 12 85

12/12

Zatrudnię kelnerki oraz studentów studiów
zaocznych w restauracji. Tel. 664 040 345

12-14/12

Zatrudnię mężczyznę do pracy w biurze
(branża okienna) z doświadczeniem. Tel.
602 720 120

11-13/12

Zatrudnię pracownika do myjni ręcznej
w Knurowie przy ul. Niepodległości. Tel.
502 215 904

12-13/12

12-13/12

różne
K u p i ę z i e m i ę , w i ę k s z ą i l o ś ć . Te l .
661 630 959

12-14/12
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sport
grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 13 marca:
1. Tadeusz Wodziczko
2. Grzegorz Grzemba
3. Piotr Arent
4. Ginter Fabian
5. Jerzy Makselon
6. Zdzisław Mral
7. Bernard Musiolik
8. Emil Kasperek
9. Henryk Brola
10. Jerzy Niewiadomski

- 2.343 pkt
- 2.272 pkt
- 2.186 pkt
- 2.017 pkt
- 1.820 pkt
- 1.781 pkt
- 1.749 pkt
- 1.741 pkt
- 1.640 pkt
- 1.630 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
2. Bernard Musiolik
3. Czesław Antończyk
4. Tadeusz Wodziczko
5. Mieczysław Polok
6. Jerzy Makselon
7. Bernard Wróbel
8. Ginter Fabian
9. Piotr Pakura
10. Jan Krzysteczko

- 13.623 pkt
- 12.126 pkt
- 11.865 pkt
- 11.125 pkt
- 11.079 pkt
- 10.903 pkt
- 10.520 pkt
- 10.507 pkt
- 10.158 pkt
- 9.962 pkt

Poznaliśmy spadkowiczów
Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Miejskiej Ligi
Piłki Nożnej Halowej wyjaśniła
się sprawa spadku do 2. ligi.
Ten smutny los dotknął zespoły LineTransu i TKKF Stary
Knurów. O ile ci pierwsi sami
znacznie się do tego przyczynili otrzymując regulaminową
karę odjęcia pięciu punktów,
to ci drudzy ambitnie walczyli o utrzymanie się będąc
najmłodszą drużyną w lidze.
TKKF Stary Knurów w meczu
z Apineksem był bliski zdobycia
kompletu punktów prowadząc
niemal przez całe spotkanie,
jednak w 38. minucie rywale
wyrównali. W dramatycznej
końcówce Krzysztof Stępień
trafił w słupek bramki Apineksu, a kontratak zespołu z Czerwionki przyniósł zwycięskiego

gola, gdy do końca meczu pozostawało 11 sekund.
Najciekawszym meczem tej
kolejki była jednak konfrontacja
prowadzącego w tabeli Soccer
Sport Pubu z TKKF Intermarché. Wprawdzie mecz rozpoczął
się dla mistrza niepomyślnie, bo
już w 2. minucie prowadzenie
dla rywali zdobył Przemysław
Kośmider, to z upływającym
czasem drużyna Łukasza Spórny i Wojciecha Kempy zaczęła
dyktować warunki gry uzyskując do przerwy dwubramkowe
prowadzenie. W drugiej połowie
rezultat długo pozostawał bez
zmian, ale gdy tylko Intermarché zdobyło kontaktowego gola,
lider ponownie podkręcił tempo
i nie dał sobie wydrzeć punktów.
Po tej wygranej droga do obrony mistrzowskiego tytułu stoi

Foto: Piotr Skorupa

Kolejny turniej odbędzie się 27 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Uczestnicy i medaliści Mistrzostw Polski gościli we wtorek w knurowskim Ratuszu

Gratulacje od prezydenta
dziennie wykonują ci młodzi
sportowcy.
Osiągnięcia młodych pływaków dostrzegają nie tylko
rodzice i kibice, ale również
władze samorządowe Knurowa. To one przeznaczają
z budżetu Gminy środki na
szkolenie, to one zaprosiły
też we wtorek do Ratusza tych
najlepszych z najlepszych.
- Startowaliście ostatnio
w różnych regionach Polski,
ale dzięki kierownikowi sekcji Dariuszowi Brachaczkowi
miałem bieżące informacje
niemal po każdej konkuren-

cji – mówił Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa. – Waszą pracę obserwuję
na co dzień i cieszę się, że w
dążeniu do coraz lepszych
wyników pomagają wam rodzice, a wy tworzycie zgraną
„paczkę” młodych ludzi.
W spotkaniu z młodym i p ł y wa k a m i w zią ł te ż
udział Jerzy Pach, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
– Gratulując wam sukcesów
cieszę się, że wielu z was jest
nie tylko pływakami, ale i
ratownikami wodnymi. To
sprawia, że zachowujemy

Waldemar Jachimowski

I LIGA - Wyniki 20. kolejki (19.3.2012 r.):
Concordia Oldboje – Team Stalmet 1:4 (0:1)
0:1 D. Kraska 18’, 0:2 D. Kraska 23’, 0:3 Andrzej Niewiedział 30’,
0:4 D. Flis 38’, 1:4 D. Wiercioch 40’.
IPA Knurów – TKKF Apteka Św. Barbary 8:3 (1:0)
1:0 J. Stępień 12’, 2:0 K. Kwietniewski 23’, 2:1 J. Gendarz 28’,
3:1 M. Klaczka 29’, 4:1 J. Stępień 32’, 4:2 D. Łakota 33’, 5:2
J. Stępień 38’, 5:3 J. Gendarz 38’, 6:3 M. Milczarek 39’, 7:3 T.
Macha 40’, 8:3 T. Macha 40’.
żółte kartki: J. Stępień (IPA Knurów), Ł. Kruszkiewicz, P. Mastyj
(TKKF Apteka Św. Barbary).
FC Apinex Czerwionka – TKKF Stary Knurów 4:3 (0:2)
0:1 G. Wojtala 8’, 0:2 M. Łyziński 17’, 1:2 A. Łuc 21’, 1:3 G.
Wojtala 23’, 2:3 T. Michalski 25’, 3:3 A. Majorczyk 38’, 4:3 T.
Michalski 40’.
Mistral – Vibovit 1:12 (0:3)
0:1 M. Bagiński 2’, 0:2 T. Dura 17’, 0:3 G. Bęben 20’, 0:4 T. Dura
24’, 0:5 A. Zabłocki 26’, 0:6 T. Dura 28’, 1:6 D. Lewandowski 30’,
1:7 M. Bagiński 32’, 1:8 R. Kasiński 35’, 1:9 T. Dura 36’, 1:10 M.
Bagiński 39’, 1:11 M. Bagiński 39’, 1:12 M. Bagiński 40’.
LineTrans – Tomsat 6:11 (0:3)
0:1 R. Metelski 8’, 0:2 R. Metelski 10’, 0:3 S. Kubisz 18’, 0:4 R.
Metelski 21’, 0:5 R. Metelski 23’, 1:5 D. Szymański 25’, 1:6 R.
Metelski 26’, 2:6 D. Szymański 27’, 2:7 M. Stopa 27’, 2:8 M. Stopa
28’, 2:9 M. Stopa 30’, 2:10 M. Stopa 31’, 3:10 M. Kurcbart 33’,
4:10 M. Kurcbart 36’, 5:10 Ł. Sobczyński 38’, 6:10 M. Skoczylas
39’, 6:11 M. Stopa 40’.
1. Soccer Sport Pub
56
żó ł ta kar tka: S. Kubisz
2. Vibovit
55
(Tomsat).
3. Team Stalmet
43
Soccer Sport Pub – TKKF
4. TKKF Intermarché
43
41
5. Tomsat		
Intermarché 5:3 (3:1)
6. Concordia Oldboje
25
0:1 P. Kośmider 2’, 1:1 Ł.
7. FC Apinex Czerwionka
25
Spórna 3’, 2:1 P. Karwowski
8. Apteka Św. Barbary
22
9’, 3:1 W. Rozumek 20’, 3:2
9. IPA Knurów
15
A. Kasprzyk 32’, 4:2 W.
10. Mistral
13
Rozumek 35’, 5:2 Ł. Spórna
11. TKKF Stary Knurów
7
39’, 5:3 A. Kasprzyk 40’.
12. LineTrans
4

II LIGA - Wyniki 24. kolejki (14.3.2012 r.):

Pływanie

Rekordy życiowe i medale mistrzostw Polski – to
ostatnio chleb powszedni reprezentantów Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice.
Dębica, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn – w tych
miastach młodzi k nurowianie spełniali ostatnio
swoje sportowe marzenia,
walcząc z krajową czołówką,
jak równy z równym. Plon tej
rywalizacji to kilka awansów
do finału A i ostatecznie kilka medali mistrzostw Polski,
a co za tym idzie, olbrzymia
satysfakcja z pracy, jaką co-

przed Sport Pubem otworem,
gdyż jego najbliższy rywal Tomsat przystąpi do poniedziałkowego meczu mocno osłabiony,
a w ostatniej kolejce rywalem
mistrzów będzie Mistral.
Porażkę Intermarché wykorzystał Team Stalmet, który
wyprzedza swojego konkurenta
lepszym bilansem bezpośrednich spotkań. Drużyna Dariusza
Flisa ma korzystniejszy układ
gier i tym samym stoi przed dużą
szansą przełamania dotychcza-

sowej hegemonii trzech najlepszych knurowskich drużyn i
znalezienia się na podium.
Jeżeli kibic futsalu zastanawia się, ile lat trzeba grać,
by wygrać 300 meczów, to odpowiedź brzmi: - 21. Tak długo występuje w knurowskiej
lidze Vibovit, który odniósł
to jubileuszowe zwycięstwo w
meczu z Mistralem. Ci drudzy
utrzymali się w lidze, ale notują kolejny słaby sezon i jeśli nie
dokonają wzmocnień, w przyszłym sezonie mogą podzielić
los obecnych spadkowiczów.

ciągłość szkolenia kadry
ratowniczej na bardzo wysokim poziomie - mówił
Jerzy Pach, honorowy prezes Oddziału Miejskiego
WOPR Knurów.
W spotkaniu zorganizowanym w Ratuszu wzięli
udział: Magdalena Wolny, Wiktoria Musioł, Maja
Dziublińska, Krzysztof Hołysz, Martyna Nowak, Michał Godula, Aleksandra
Bańbor, a także założyciele
sekcji: Dariusz Brachaczek i
Tomasz Rzepa.
PiSk

Contra – Concordia 94/95 3:2 (1:1)
0:1 Górka 7’, 1:1 R. Wesołowski 20’, 2:1 M. Koper 22’, 2:2 M.
Szczurek 33’, 3:2 K. Gałęziowski 39’.
żółte kartki: R. Wesołowski (Contra), S. Juzwuk (Concordia
94/95).
PTK DB Schenker – Orchidea 2:3 (1:2)
0:1 W. Michałowski 7’, 0:2 P. Palczak 10’, 1:2 M. Wasita 14’, 1:3
P. Brzeziński 28’, 2:3 R. Nowosielski 29’.
żółte kartki: R. Nowosielski, J. Nowosielski (PTK DB Schenker),
P. Brzeziński (Orchidea) – dwie.
czerwona kartka: P. Brzeziński (Orchidea).
Milenium – Sensual Felgus 1. PTK DB Schenker
36
Meksyk 2:5 (1:1)
2. Orchidea
34
31
0:1 A. Wronowski 12’, 1:1 M. 3. Soft Processing
28
Gajda 17’, 1:2 M. Fetler 21’, 4. Sanit
1:3 I. Strumski 32’, 1:4 M. 5. Sensual FelgusMeksyk 27
20
Fetler 37’, 1:5 A. Wronowski 6. Contra
7. Concordia 94/95
19
38’, 2:5 M. Wawrzynek 40’.
19
8. Milenium
żół ta kar tka: I. Strumski 9. Nacynianka
17
(Sensual Felgus Meksyk).
10. Black&Decker
13
W poniedziałek (26 marca) zagrają: TKKF Stary Knurów – Concordia Oldboje (18.00), TKKF Apteka Św. Barbary – LineTrans
(18.45), IPA Knurów – Team Stalmet (19.30), FC Apinex Czerwionka – Mistral (20.15), TKKF Intermarche – Vibovit (21.00),
Tomsat – Soccer Sport Pub (21.45).

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

Przegląd Lokalny Nr 12 (994) 22 marca 2012 roku

13

sport

Trzy „ciosy” młodzieżowców

Foto: Piotr Skorupa

Piłkarski Puchar Polski

Michał Bagiński
(przy piłce) był
jednym z tych
piłkarzy Concordii,
którzy nie mieli
problemu z
pokonaniem
bramkarza rywali
strzałem z 11
metrów

O trofeum Podokręgu,
Concordia walczyć będzie
z Przyszłością Ciochowice.
Wróćmy jednak do sobotniego
meczu z Jednością Przyszowice. Półfinał naszpikowany
był sporą dramaturgią. Po 12
minutach z prowadzenia cieszyli się goście, a na 9 minut
przed zakończeniem meczu
knurowianie „wrócili” do gry,
doprowadzając do remisu i
tym samym, do dogrywki. Gol
dla Jedności padł po stałym
fragmencie gry. Rzut wolny ze
znacznej odległości (ponad 25
metrów) na bramkę zamienił
doświadczony Rafał Hajok.
Na kolejną bramkę trzeba było

czekać aż do minuty 81, a jej
strzelcem okazał się debiutant
w zespole seniorów, 18-letni
Seweryn Juzwuk.
Dodatkowe pół godziny
ry walizacji nie przyniosło
rozstrzygnięcia, a to oznaczało, że finalistę w yłonią
rzuty karne.
Ten dodatkowy element
piłkarskiej rozgrywki należał
do kolejnych młodzieżowców
w z espole C oncord i i. Do
bohatera z ostatnich minut
regulaminowego czasu gry
– Seweryna Juzwuka – dołączyli: bramkarz Mateusz
Wider a i obrońc a Daw id
Wiercioch. Pierwszy z nich

obronił rzut karny w drugiej
serii, a Wiercioch podszedł
do piłki ustawionej na „wapnie”, jako ostatni, pieczętując
sukces knurowskiej drużyny
(wcześniej w zespole Concordii rzuty karne wykorzystali: Jarosław Kupis, Łukasz
Spórna, Artur Niewiedział i
Michał Bagiński).
Knurowianie zagrali w
następującym składzie: Widera, Kasprzyk 91’ Salwa, Wiercioch, Bagiński, Jaroszewski, Paśnicki 60’ Niewiedział,
Kempa, Tkocz 79’ Juzwuk,
Spórna, Kupis, Modrzyński
71’ Przesdzing.

Piotr Skorupa

Vibovit na podium w Brennej
W miniony weekend odbył się coroczny turniej piłki
nożnej halowej Brenna Cup,
w którym wzięły udział dwie
czołowe knurowskie drużyny:
Vibovit i TKKF Intermarché.
Sobotnią fazę grupową turnieju nasze zespoły zakończyły
bez porażki i z pierwszych
miejsc awansowały do drugiej
rundy. Świetnie prezentowała
się zwłaszcza ta druga drużyna pokonując m.in. występujące w 1. lidze futsalu Remedium
Pyskowice i to w rozmiarach
6:1. Intermarché zanotowało
w sobotę komplet zwycięstw,
strzeliło 13 bramek tracąc
tylko 3 i uchodziło za faworyta
turnieju.
Do niedzielnych zmagań
zespół Marcina Polywki podszedł niestety zupełnie odmieniony i całkowicie zatracił
skuteczność. W pierwszym
meczu zremisował bezbramkowo z Normalem BielskoBiała, a w starciu ostatniej
szansy uległ 0:1 Domusowi
Łabędy i odpadł z turnieju.
Tymczasem Vibovit, któ-

14

ry w sobotę prezentował się
poprawnie, ale bez błysku, w
niedzielnych meczach konsekwentnie zmierzał do celu. Po
remisie z Tech-comem Katowice i wygranej z Domusem
Łabędy knurowianie awansowali do najlepszej „ósemki”
turnieju. Ćwierćfinałowym
rywalem zespołu z Knurowa
była ekipa gospodarzy - Złoty
Potok. Vibovit nie dał rywalowi najmniejszych szans i
wygrywając 5:0 awansował do
półfinału. Tam jego rywalem
była drużyna z Rudy Śląskiej,
w barwach której grało kilku piłkarzy ekstraklasowej
Gwiazdy. 7-krotni mistrzowie
Knurowa rozpoczęli mecz
od mocnego uderzenia prowadząc 2:0, jednak później
do głosu doszli rywale strzelając cztery gole. Vibovit w
końcówce w ycofał jeszcze
bramkarza, zdobył kontaktowego gola, ale na wyrównanie
zabrakło mu czasu. W finale
pocieszenia knurowska drużyna okazała się lepsza od
swojego rywala skuteczniej

egzekwując rzuty karne. Warto dodać, że Vibovit zajmując
trzecie miejsce pow tórzył
sukces zespołu UPOS Komart, który na najniższym
stopniu podium tego turnieju
znalazł się w 2010 roku.
Oprócz zajęcia 3. miejsca

Vibovit zdobył także Puchar
Fair Play, a tytuł króla strzelców turnieju wywalczył występujący gościnnie w tej drużynie zawodnik Soccer Sport
Pubu i kapitan knurowskiej
Concordii Łukasz Spórna.

Nie obrażą się chyba najbardziej doświadczeni piłkarze Concordii Knurów,
jeżeli napiszę, że zwycięstwo
do finału Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu Zabrze
nasz zespół zawdzięcza młodzieży. Wiem. Piłka nożna to
gra zespołowa, ale skoro inni
komentując zwycięstwa FC
Barcelona czy Realu Madryt
mówią i piszą, że trzy punkty tym drużynom zapewnił
Messi czy Ronadlo, to ja dzisiaj pozwolę sobie docenić
cegiełkę, jaką w sobotę do
sukcesu Concordii dołożyli
tacy zawodnicy, jak Mateusz
Widera, Seweryn Juzwuk i
Dawid Wiercioch.
Mimo, że odegrali główne role w sobotnim meczu z
Jednością Przyszowice, kibicom niewiele mówią ich nazwiska. Widera, Juzwuk czy
Wiercioch to dzisiaj piłkarze
anonimowi, co nie znaczy,
że nie mają na swym koncie
sukcesów. Widera i Juzwuk to
przecież jedni z tych zawodników urodzonych w 1994
roku, którzy zdobywali przed
kilkoma laty trzy razy z rzędu mistrzostwo Podokręgu
Zabrze w rozgrywkach ligi
trampkarzy. Ba. Mateusz swój
nieoficjalny debiut w zespole
seniorów zanotował już w
roku 2005, a więc w wieku 11
lat. To nie pomyłka. Pamiętacie, jak Jerzy Dudek wygrał Ligę Mistrzów i później
zorganizował w Knurowie
specjalny mecz towarzyski?
Jeżeli pamiętacie ten mecz to
pamiętacie też zapewne, jak w
drugiej połowie tego piłkar-

skiego show, nasz utytułowany golkiper wpuścił między
słupki pewnego chłopca. To
był właśnie Mateusz Widera, który zebrał wtedy sporą
dawkę braw za swoją postawę
i w nagrodę udzielił wywiadu
m.in. Andrzejowi Zydorowiczowi z Polsatu Sport. Od
tamtego meczu minęło niespełna siedem lat. Mateusz
Widera w sobotę zanotował
oficjalny debiut w zespole
seniorów i znowu zwrócił na
siebie uwagę. Tak samo, jak
Seweryn Juzwuk, który w
debiucie znakomicie wcielił
się w rolę „jokera” – wszedł na
plac gry z ławki rezerwowych
i tuż przed końcem meczu
strzelił bramkę na 1:1. Później
przysłowiową kropkę nad „i”
postawił Dawid Wiercioch.
Mimo, że w drużynie seniorów zagrał raptem kilka razy,
przy ostatnim rzucie karnym
zachował się, jak stary wyga.
Po jego strzale arbiter zakończył mecz, a Concordia mogła
się cieszyć z awansu.
Na początku wspomniałem, że piłka nożna to gra zespołowa. Skoro tak, to wypada
zadać pytanie:
Jeżeli mamy w Knurowie
utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia to dlaczego
drużyna juniorów regularnie
dostaje w lidze baty?
Wiem, problem jest złożony...
Wypada się zatem cieszyć,
że Wojciech Kempa, jako
trener drużyny seniorów daje
szanse nastolatkom, a ci starają się ją wykorzystać.
Piotr Skorupa

Waldemar Jachimowski

WYNIKI knurowskich zespołów
i strzelcy bramek:
Intermarché:
Semi Nosiadek Jastrzębie-Zdrój 3:0 (A. Kasprzyk 2, M. Cygnarowski),
Wapienickie Lwy Bielsko-Biała 4:2 (P. Kośmider 2, D. Kramorz,
M. Mularczyk)
Remedium Pyskowice 6:1 (M. Cygnarowski 4, A. Kasprzyk, M.
Mularczyk)
Normal Bielsko-Biała 0:0
Domus Łabędy 0:1
Vibovit:
Tech-com Katowice 1:1 (D. Kraska)
Domus Łabędy 2:1 (R. Kasiński, K. Kijak)
Ziemowit Lędziny 0:0
Wapienickie Lwy Bielsko-Biała 6:2 (R. Kasiński 3, D. Kraska
2, Ł. Spórna)
1/4:
Vibovit – Złoty Potok Brenna 5:0 (Ł. Spórna 2, R. Kasiński, B.
Flis, D. Kraska)
1/2:
Zygzak Ruda Śląska 3:4 (Ł. Spórna 2, D. Kraska)
o 3. miejsce:
Semi Nosiadek Jastrzębie-Zdrój 1:1 (Ł. Spórna), karne 3:2.

Foto: Arch. Przegląd Lokalny

Piłkarze Concordii kontynuują dobrą passę. Po tym,
jak rundę jesienną zakończyli
w fotelu lidera 1. grupy klasy
okręgowej, w minioną sobotę
awansowali do finału Pucharu
Polski na szczeblu Podokręgu
Zabrze.
Półfinałowym rywalem
knurowian był lider 4. grupy
klasy okręgowej – Jedność Przyszowice. Konfrontacja dwóch
liderów odbyła się na bocznym
boisku Stadionu Miejskiego
w Knurowie. W tym miejscu
warto dodać, że główna arena
tego obiektu będzie miejscem
rozegrania finału, który zaplanowano na 28 marca.

Nastolatek broni,
nastolatek strzela

Mateusz Widera udziela wywiadu Andrzejowi
Zydorowiczowi. Od tego wydarzenia minęło siedem lat
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KLASA
OKRĘGOWA

Jesień
była
nasza...

Runda jesienna bieżącego sezonu w klasie okręgowej należała
do trzech zespołów z naszego
terenu: Concordii Knurów, Jedności Przyszowice i Tempa Paniówki. Nasze trio już w najbliższy weekend zainauguruje rundę
wiosenną, w której na pewno nie
zabraknie zaciętej walki o awans
do IV ligi.
By kibice mieli pełne rozeznanie w „rozkładzie jazdy” na
poszczególne weekendy, publikujemy szczegółowy terminarz
gier wymienionych zespołów z
naszego terenu oraz ich konkurentów.
Jesień była nasza, a wiosna?
Odpowiedź poznamy najpóźniej 9 czerwca.

PiSk

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie
informuje, iż w związku
z II etapem robót związanych
z termomodernizacją budynku
Hali Sportowej i Krytej Pływalni
od dnia 16.04.2012 r.
Hala Sportowa przy ulicy
Górniczej 2 będzie
nieczynna.
Pływalnia kryta, siłownia,
salka konferencyjna, salka
do tenisa stołowego
będą nieczynne
od dnia 1.06.2012 r.

Ratownictwo wodne

Zorganizujemy
Zimowe
Mistrzostwa
Śląska
1 kwietnia do Knurowa zjadą najlepsi ratownicy wodni, by
rywalizować o tytuł zimowych
mistrzów Śląska.
Rywalizacja przebiegać będzie
na pływalni krytej w Szczygłowicach, a uczestnicy mistrzostw
startować będą w następujących
konkurencjach: 200 m z przeszkodami, sztafeta 4x50 m z przeszkodami, 50 m holowanie manekina,
100 m ratowanie kombinowane,
100 m ratowanie manekina w płetwach i 100 m ratownik.
Organizatorami zawodów jest
Oddział Miejski WOPR Knurów,
Gmina Knurów, MOSiR Knurów
i ZW WOPR Katowice.
Patronat honorowy objął prezydent Knurowa - Adam Rams.
PiSk

Terminarz Klasy okręgowej
– wiosna 2012 - grupa I

16. kolejka

– 24 marca
Concordia - Rozwój II Katowice
Śląsk Świętochłowice - Unia Bieruń Stary
LKS Bełk - Sokół Orzesze
Ogrodnik Tychy - Pogoń Imielin
Sokół Wola - Orzeł Mokre
Stal Chełm Śląski* - Krupiński Suszec
GKS Gieksa II Katowice - Czarni Piasek
Unia Kosztowy - MKS Lędziny

17. kolejka

– 31 marca
Krupiński Suszec - Concordia Knurów
Unia Kosztowy - Śląsk Świętochłowice
MKS Lędziny - GKS Gieksa II Katowice
Stal Chełm Śląski* - Czarni Piasek
Rozwój II Katowice - Sokół Wola
Orzeł Mokre - Ogrodnik Tychy
Pogoń Imielin - LKS Bełk
Sokół Orzesze - Unia Bieruń Stary

18. kolejka

– 7 kwietnia
Concordia Knurów - Czarni Piasek
Śląsk Świętochłowice - Sokół Orzesze
Unia Bieruń Stary - Pogoń Imielin
LKS Bełk - Orzeł Mokre
Ogrodnik Tychy - Rozwój II Katowice
Sokół Wola - Krupiński Suszec
Stal Chełm Śląski* - MKS Lędziny
Gks Gieksa II Katowice - Unia Kosztowy

19. kolejka

– 14 kwietnia
MKS Lędziny - Concordia Knurów
GKS Gieksa II - Śląsk Świętochłowice
Stal Chełm Śląski* - Unia Kosztowy
Czarni Piasek - Sokół Wola
Krupiński Suszec - Ogrodnik Tychy
Rozwój II Katowice - LKS Bełk
Orzeł Mokre - Unia Bieruń Stary
Pogoń Imielin - Sokół Orzesze

20. kolejka

– 18 kwietnia
Concordia Knurów - Unia Kosztowy
Śląsk Świętochłowice - Pogoń Imielin
Sokół Orzesze - Orzeł Mokre
Unia Bieruń Stary - Rozwój II Katowice
LKS Bełk - Krupiński Suszec
Ogrodnik Tychy - Czarni Piasek
Sokół Wola - MKS Lędziny
Stal Chełm Śląski* - GKS Gieksa II

21. kolejka

– 21 kwietnia
GKS Gieksa II - Concordia Knurów
Stal Chełm Śląski* - Śląsk
Unia Kosztowy - Sokół Wola
MKS Lędziny - Ogrodnik Tychy
Czarni Piasek - LKS Bełk
Krupiński Suszec - Unia Bieruń Stary
Rozwój II Katowice - Sokół Orzesze
Orzeł Mokre - Pogoń Imielin

22. kolejka

– 28 kwietnia
Stal Chełm Śląski* - Concordia Knurów
Śląsk Świętochłowice - Orzeł Mokre
Pogoń Imielin - Rozwój II Katowice
Sokół Orzesze - Krupiński Suszec
Unia Bieruń Stary - Czarni Piasek
LKS Bełk - MKS Lędziny
Ogrodnik Tychy - Unia Kosztowy
Sokół Wola - GKS Gieksa II Katowice

23. kolejka

– 3 maja
Concordia - Śląsk Świętochłowice
Stal Chełm Śląski* - Sokół Wola
GKS Gieksa II - Ogrodnik Tychy

1. Concordia Knurów
2. GKS Gieksa II Katowice
3. Krup[Iński Suszec
4. Unia Bieruń Stary
5. Unia Kosztowy
6. Sokół Wola
7. Rozwój II Katowice
8. MKS Lędziny
9. LKS Bełk
10. Orzeł Mokre
11. Pogoń Imielin
12. Sokół Orzesze
13. Czarni Piasek
14. Ogrodnik Tychy
15. Stal Chełm Śląski*
16. Śląsk Świętochłowice

Unia Kosztowy - LKS Bełk
MKS Lędziny - Unia Bieruń Stary
Czarni Piasek - Sokół Orzesze
Krupiński Suszec - Pogoń Imielin
Rozwój II Katowice - Orzeł Mokre

24. kolejka

– 5 maja
Sokół Wola - Concordia Knurów
Śląsk Świętochłowice - Rozwój II
Orzeł Mokre - Krupiński Suszec
Pogoń Imielin - Czarni Piasek
Sokół Orzesze - MKS Lędziny
Unia Bieruń Stary - Unia Kosztowy
LKS Bełk - GKS Gieksa II Katowice
Stal Chełm Śląski* - Ogrodnik Tychy

25. kolejka

– 12 maja
Concordia Knurów - Ogrodnik Tychy
Śląsk Świętochłowice - Sokół Wola
Stal Chełm Śląski* - LKS Bełk
GKS Gieksa II - Unia Bieruń Stary
Unia Kosztowy - Sokół Orzesze
MKS Lędziny - Pogoń Imielin
Czarni Piasek - Orzeł Mokre
Krupiński Suszec - Rozwój II

26. kolejka

– 19 maja
LKS Bełk - Concordia Knurów
Śląsk Św. - Krupiński Suszec
Rozwój II Katowice - Czarni Piasek
Orzeł Mokre - MKS Lędziny
Pogoń Imielin - Unia Kosztowy
Sokół Orzesze - GKS Gieksa II
Unia Bieruń Stary - Stal Chełm Śląski*
Ogrodnik Tychy - Sokół Wola

27. kolejka

– 26 maja
Concordia - Unia Bieruń Stary
Ogrodnik Tychy - Śląsk Św.
Sokół Wola - LKS Bełk
Stal Chełm Śląski* - Sokół Orzesze
GKS Gieksa II - Pogoń Imielin
Unia Kosztowy - Orzeł Mokre
MKS Lędziny – Rozwój II Katowice
Czarni Piasek - Krupiński Suszec

28. kolejka

– 2 czerwca
Sokół Orzesze - Concordia Knurów
Śląsk Świętochłowice - Czarni Piasek
Krupiński Suszec - MKS Lędziny
Rozwój II Katowice - Unia Kosztowy
Orzeł Mokre - GKS Gieksa II
Pogoń Imielin - Stal Chełm Śląski*
Unia Bieruń Stary - Sokół Wola
LKS Bełk - Ogrodnik Tychy

29. kolejka

– 6 czerwca
Concordia Knurów - Pogoń Imielin
LKS Bełk - Śląsk Świętochłowice
Ogrodnik Tychy - Unia Bieruń Stary
Sokół Wola - Sokół Orzesze
Stal Chełm Śląski* - Orzeł Mokre
GKS Gieksa II - Rozwój II Katowice
Unia Kosztowy - Krupiński Suszec
MKS Lędziny - Czarni Piasek

30. kolejka

– 9 czerwca
Orzeł Mokre - Concordia Knurów
Śląsk Świętochłowice - MKS Lędziny
Czarni Piasek - Unia Kosztowy
Krupiński Suszec - GKS Gieksa II
Rozwój II - Stal Chełm Śląski*
Pogoń Imielin - Sokół Wola
Sokół Orzesze - Ogrodnik Tychy
Unia Bieruń Stary - LKS Bełk
15
37
38 - 19
15
35
40 - 14
15
34
39 - 15
15
31
32 - 21
15
24
26 - 27
15
24
23 - 24
15
23
33 - 23
15
21
28 - 25
15
19
37 - 33
15
19
28 - 35
15
18
27 - 28
15
17
22 - 35
15
16
21 - 33
15
13
23 - 36
15
10
22 - 31
15
4
11 - 51

* Drużyna wycofana z rozgrywek. Przeciwnicy otrzymują walkower 3:0
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Terminarz Klasy okręgowej
– wiosna 2012 - grupa IV

16. kolejka

– 24 marca
Jedność 32 Przysz. - Gwarek Zabrze
Ruch II Radzionków - Tempo Paniówki
Tarnowiczanka - Carbo Gliwice
Piast II Gliwice - Sparta Zabrze
Kończyce Zabrze - KS 94 Rachowice
Polonia II Bytom - Fortuna Gliwice
ŁTS Łabędy - Płomień Połomia
Silesia Miechowice - Orzeł Miedary

17. kolejka

– 31 marca
Jedność 32 Przysz. - KS 94 Rachowice
Tempo Paniówki - Polonia II Bytom
Silesia Miechowice - Kończyce Zabrze
Orzeł Miedary - ŁTS Łabędy
Płomień Połomia - Ruch II Radzionków
Fortuna Gliwice - Piast II Gliwice
Sparta Zabrze - Carbo Gliwice
Tarnowiczanka - Gwarek Zabrze

18. kolejka

– 7 kwietnia
Jedność 32 Przysz. - Kończyce Zabrze
Piast II Gliwice - Tempo Paniówki
Tarnowiczanka - KS 94 Rachowice
Gwarek Zabrze - Sparta Zabrze
Carbo Gliwice - Fortuna Gliwice
Polonia II Bytom - Płomień Połomia
Ruch II Radzionków - Orzeł Miedary
ŁTS Łabędy - Silesia Miechowice

19. kolejka

– 14 kwietnia
Tarnowiczanka - Jedność 32 Przysz.
Tempo Paniówki - Carbo Gliwice
ŁTS Łabędy – Kończyce Zabrze
Silesia Miech. - Ruch II Radzionków
Orzeł Miedary - Polonia II Bytom
Płomień Połomia - Piast II Gliwice
Fortuna Gliwice - Gwarek Zabrze
Sparta Zabrze - KS 94 Rachowice

20. kolejka

– 18 kwietnia
Gwarek Zabrze - Tempo Paniówki
Jedność 32 Przysz. - Sparta Zabrze
Tarnowiczanka - Kończyce Zabrze
KS 94 Rachowice - Fortuna Gliwice
Carbo Gliwice - Płomień Połomia
Piast II Gliwice - Orzeł Miedary
Polonia II Bytom - Silesia Miechowice
Ruch II Radzionków - ŁTS Łabędy

21. kolejka

– 21 kwietnia
Tempo Paniówki - KS 94 Rachowice
Jedność 32 Przysz. - Fortuna Gliwice
Ruch II Radzionków – Kończyce Zabrze
ŁTS Łabędy - Polonia II Bytom
Silesia Miechowice - Piast II Gliwice
Orzeł Miedary - Carbo Gliwice
Płomień Połomia - Gwarek Zabrze
Tarnowiczanka - Sparta Zabrze

22. kolejka

– 28 kwietnia
Tempo Paniówki - Jedność 32 Przysz.
Kończyce Zabrze - Sparta Zabrze
Tarnowiczanka - Fortuna Gliwice
KS 94 Rachowice - Płomień Połomia
Gwarek Zabrze - Orzeł Miedary
Carbo Gliwice - Silesia Miechowice
Piast II Gliwice - ŁTS Łabędy
Polonia II Bytom - Ruch II Radzionków

23. kolejka

– 3 maja
Płomień Połomia - Jedność 32 Przysz.
Tarnowiczanka - Tempo Paniówki
Polonia II Bytom - Kończyce Zabrze
1. Jedność 32 Przyszowice
2. Tempo Paniówki
3. Gwarek Zabrze
4. Fortuna Gliwice
5. Kończyce Zabrze
6. Orzeł Miedary
7. Polonia II Bytom
8. Piast II Gliwice
9. Ks 94 Rachowice
10. Płomień Połomia
11. Sparta Zabrze
12. Tarnowiczanka
13. Silesia Miechowice
14. Ruch II Radzionków
15. ŁTS Łabędy
16. Carbo Gliwice

Ruch II Radzionków - Piast II Gliwice
ŁTS Łabędy - Carbo Gliwice
Silesia Miechowice - Gwarek Zabrze
Orzeł Miedary - KS 94 Rachowice
Fortuna Gliwice - Sparta Zabrze

24. kolejka

– 5 maja
Sparta Zabrze - Tempo Paniówki
Jedność 32 Przysz. - Orzeł Miedary
Tarnowiczanka - Płomień Połomia
Kończyce Zabrze - Fortuna Gliwice
KS 94 Rachowice - Silesia Miechowice
Gwarek Zabrze - ŁTS Łabędy
Carbo Gliwice - Ruch II Radzionków
Piast II Gliwice - Polonia II Bytom

25. kolejka

– 12 maja
Silesia Miech. - Jedność 32 Przysz.
Tempo Paniówki - Fortuna Gliwice
Piast II Gliwice – Kończyce Zabrze
Polonia II Bytom - Carbo Gliwice
Ruch II Radzionków - Gwarek Zabrze
ŁTS Łabędy - KS 94 Rachowice
Orzeł Miedary - Tarnowiczanka
Płomień Połomia - Sparta Zabrze

26. kolejka

– 19 maja
Kończyce Zabrze - Tempo Paniówki
Jedność 32 Przyszowice - ŁTS Łabędy
Fortuna Gliwice - Płomień Połomia
Sparta Zabrze - Orzeł Miedary
Tarnowiczanka - Silesia Miechowice
KS 94 Rach. - Ruch II Radzionków
Gwarek Zabrze - Polonia II Bytom
Carbo Gliwice - Piast II Gliwice

27. kolejka

– 26 maja
Ruch II Radzion. - Jedność 32 Przysz.
Płomień Połomia - Tempo Paniówki
Carbo Gliwice – Kończyce Zabrze
Piast II Gliwice - Gwarek Zabrze
Polonia II Bytom - KS 94 Rachowice
ŁTS Łabędy - Tarnowiczanka
Silesia Miechowice - Sparta Zabrze
Orzeł Miedary - Fortuna Gliwice

28. kolejka

– 2 czerwca
Jedność 32 Przysz. - Polonia II Bytom
Tempo Paniówki - Orzeł Miedary
Fortuna Gliwice - Silesia Miechowice
Sparta Zabrze - ŁTS Łabędy
Kończyce Zabrze - Płomień Połomia
Tarnowiczanka - Ruch II Radzionków
KS 94 Rachowice - Piast II Gliwice
Gwarek Zabrze - Carbo Gliwice

29. kolejka

– 6 czerwca
Piast II Gliwice - Jedność 32 Przysz.
Silesia Miechowice - Tempo Paniówki
Gwarek Zabrze – Kończyce Zabrze
Carbo Gliwice - KS 94 Rachowice
Polonia II Bytom - Tarnowiczanka
Ruch II Radzionków - Sparta Zabrze
ŁTS Łabędy - Fortuna Gliwice
Orzeł Miedary - Płomień Połomia

30. kolejka

– 9 czerwca
Jedność 32 Przysz. - Carbo Gliwice
Tempo Paniówki - ŁTS Łabędy
Kończyce Zabrze - Orzeł Miedary
Płomień Połomia - Silesia Miechowice
Fortuna Gliwice - Ruch II Radzionków
Sparta Zabrze - Polonia II Bytom
Tarnowiczanka - Piast II Gliwice
KS 94 Rachowice - Gwarek Zabrze
15
34
35 - 16
15
32
37 - 20
15
30
27 - 11
15
29
39 - 30
15
28
29 - 17
15
24
24 - 14
15
23
39 - 23
15
23
29 - 22
15
19
25 - 31
15
17
24 - 33
15
16
22 - 31
15
16
18 - 28
15
14
27 - 30
15
14
21 - 38
15
9
18 - 29
15
7
7 - 48

15

W sobotę padły pierwsze klapsy na planie filmu „Dwa Światy
– jakby nie patrzeć: Paderek”. Serial pojawi się w internecie.
- To nasz kolejny, po zeszłorocznym LipDubie, pomysł na
promowanie szkoły – mówią twórcy serialu
Knurów

Cisza na planie.
Kamera. Akcja!

informacja

I do tańca,
i do różańca

Skecze, przyśpiewki, śląski kołocz
i humor bez limitu złożą się na II
Europejski Dzień Kobiet. Tym razem
panie z Kół Gospodyń Wiejskich powiatu
gliwickiego spotkają się w Pilchowicach
Zapowiada się dobra zabawa.
W sobotę do miejscowego zespołu
szkół zjedzie się sporo ponad sto
pań. - Wszystkie pięknie, młode,
pełne werwy, energii i chęci, by
uczynić to popołudnie niezapomnianym – przekonują członkinie
chudowskiego KGW. Wiedzą co
mówią. To one przed rokiem pełniły

Foto: Dawid Ciepliński

Zespół Szkół im I.J. Paderewskiego doskonale wie jak dobrze
zarekomendować szkołę i przyciągnąć młodzież kończącą gimnazjum.
– W zeszłym roku promowaliśmy
się przez LipDuba, natomiast teraz
chcieliśmy zrobić coś innego, nowatorskiego – wyjaśnia Janusz Hajduk,
główny pomysłodawca i reżyser
serialu. – Wpadliśmy więc na pomysł,
by nakręcić serial internetowy, który
będzie opowiadał o tym, co dzieje się
w naszej szkole.
Liceum chce pokazać dwa oblicza placówki. Obraz kieruje do
uczniów, stawiających głównie na
naukę, jak też do tych, którzy chcą
rozwijać się w innych dziedzinach,
niekoniecznie bezpośrednio z nauką związanych. – Chcemy dowieść,
że każdy, kto wybierze nasze liceum,
znajdzie tutaj swoje miejsce – mówi
Ba r tek Kaczma rcz yk z z espoł u
promocyjnego liceum. – Czyli, jak
mówi nazwa projektu, nasza szkoła
łączy te dwa światy – naukowy i ten
bardziej kulturowy, związany z muzyką, sportem, aktorstwem...
Bohaterów serialu jest dwoje - w
ich role wcielają się Monika Lebusz i
Kamil Barski. Są maturzystami, którzy przyszli poznać oceny z egzaminów. Okazuje się jednak, że zjawili
się o godzinę za wcześnie, więc w
oczekiwaniu na wyniki wspominają
swoje trzy lata spędzone w liceum.
– Premiera pier wszego odcinka
będzie miała miejsce w internecie,
na oficjalnym profilu liceum na
facebooku 1 kwietnia o godzinie 20
– informuje Dawid Szymała, współpomysłodawca projektu. - Kolejne
odcinki będą pojawiać się co tydzień.
Łącznie będzie ich 7 –po około półtorej minuty każdy. Wszystkie opowiadają inną historię.
Prace na pla nie tr wa ł y ca łą
sobotę. – Kręciliśmy głównie w lice-

Pilchowice. Jedyne takie panie...

informacja

Twórcy filmu w akcji - jak się okazało, cały dzień to za mało,
by uporać się z nagraniem

um. Chcieliśmy zakończyć całość w
ciągu jednego dnia, ale nie udało się
i będziemy musieli poświęcić jeszcze
jeden dzień na dogranie kilku scen
– wyjaśnia Bartek Kaczmarczyk.
Promować seria l mają rów nież
krótkie wywiady z mieszkańcami
miasta, które już od poniedziałku
ukazują się na facebookowym profilu liceum.
Twórcy serialu nie ukrywają, że
projekt jest tworzony głównie po to,
by zachęcić uczniów z gimnazjów
do wyboru knurowskiego liceum.
– Dzięki takim akcjom w naszej
szkole zawsze jest ciekawie. Podobnie było przed rokiem. Stworzony
przez nas LipDub został pozytywnie
oceniony. To też sprawiło, że nasze
liceum wybrali gimnazjaliści nawet
z odległych miejscowości – wyjaśnia Janusz Hajduk. – Liczymy na
podobny sukces serialu.
Do projektu entuzjastycznie
podchodzi też Dorota Gumienny,
dy rektor k nurowsk iego liceum.
– Dzięki takim projektom nasza
placówka pokazuje swoją różnorod-

ność. Im więcej ludzi jest zaangażowanych, im bardziej unikatowy jest
to projekt, tym większe ma szanse na
dotarcie do podmiotu naszych działań, czyli młodzieży – mówi. – Bo
dobra szkoła to nie tylko taka, która
zapewnia świetne wyniki naukowe,
ale też taka, która stwarza warunki
do wszechstronnej aktywności.
Twórcy serialu zapewniają, że
pomysłów na promocję szkoły mają
więcej. – Z roku na rok staramy podwyższać sobie poprzeczkę. Robić coś,
czego nie robi nikt inny. Czynić to
ciekawie i zabawnie – mówi Janusz
Hajduk. - W przyszłym roku szykujemy coś wyjątkowego. Na szczegóły
jednak jeszcze za wcześnie...
Dawid Ciepliński

W środę odbył się doroczny (już
13., tym razem będzie to szczęśliwa
trzynastka) koncert knurowskiego
liceum inaugurujący projekt „Paderek”, którego długofalowym celem
jest nagranie profesjonalnej płyty
z twórczością utalentowanych muzycznie uczniów liceum. Informacje
o projekcie i relacja z koncertu w
najbliższym wydaniu PL.
reklama

honory gospodyń I EDK. - Impreza
była wspaniała, do dzisiaj jest co
wspominać...
Wraz z okolicznymi gospodyniami bawić się będzie Małgorzata
Handzlik, posłanka do Parlamentu
Europejskiego. Spotkanie rozpocznie
się o godz. 15.

/bw/

