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Ruda Śląska. Wystawa i prezentacja książki Krzysztofa Gołucha

Człowiek zawsze w centrum
Najważniejszy jest człowiek – ta idea przyświeca twórczości Krzysztofa
Gołucha od zarania jego fotograficznej pasji. Potwierdza to najnowsza
wystawa zdjęć, połączona z promocją książki, w Muzeum Miejskim im.
Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

„C
Knurów

Piją i jeżdżą

3 kwietnia policjanci w gliwickiej drogówki
sprawdzali trzeźwość kierowców poruszających
się po Knurowie

P

lon poniedziałkowej akcji to
jedna nietrzeźwa pani i jeden
nietrzeźwy pan. 46-lenią panią zatrzymano na ul. Rybnickiej około
godz. 5.30. Mieszkanka CzerwionkiLeszczyn miała 1,1 promila. 29-letni

knurowianin wpadł trzy godziny
później na ul. Lignozy. Wydmuchał
0,65 promila. Kierowcom zatrzymano prawo jazdy. Grozi im również
kara grzywny – do 5 tysięcy złotych.
jb

o siódmy” – to tytuł książki autorstwa knurowianina. Co
oznacza? Będzie okazja zapytać autora i wydawcy podczas
wernisażu, który odbędzie się 7 kwietnia (piątek) w muzeum przy
ul. Wolności 26.
Publikacja jest podsumowaniem kilkuletniej pracy fotograficznej Gołucha, który dokumentował środowisko osób niepełnosprawnych na terenie Śląska. Czarnobiałe fotografie przedstawiają
inne niż zazwyczaj spojrzenie na zjawisko niepełnosprawności.
W jego twórczości w centrum fotograficznej idei znajduje się
człowiek, niezależnie od stanu zdrowia czy intelektu. Fotografie
przedstawiają ludzi poddanych przez los ciężkiej próbie życiowej
przez zbieg nieszczęśliwych wypadków. Pomimo wielkiego obciążenia i trudów życia ludzie ci starają się normalnie żyć.
Na wystawie będzie prezentowanych 37 czarno-białych fotografii, które powstały w latach 2002-2015. Kuratorem wystawy
jest Michał Szalast.
Wernisaż rozpocznie się o godz. 17. Ekspozycja będzie czynna
do 28 kwietnia.
Oprac. bw

Krzysztof Gołuch
urodził się w Rudzie Śląskiej, mieszka i pracuje w Knurowie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Wydziału Pedagogiki
i Psychologii, Akademii Humanistyczno-Technicznej w

Bielsku

Białej oraz Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego

śladem naszych publikacji
Trakcja – atrakcja

– W ubiegłotygodniowej informacji pt. „Trakcja-atrakcja” mowa
jest o zatrzymaniu sprawców kabla
zasilania sieci trakcyjnej. Oczywiście treść jest jak najbardziej
prawdziwa, ale zabrakło jednej, dla
mnie i kolegów z pracy dość istotnej, wiadomości. Otóż ci sprawcy
zostali ujęci przez pracowników
firmy Impel, a następnie przezeń
przekazani Policji. To tylko tyle i aż
tyle tytułem dopowiedzenia...
Czytelnik

5 lat za sarnę?

– Tego opisanego przez was
zwyrodnialca [PL nr 13/2017],
który zakłada wnyki, gdyby został
złapany, powinno się wysłać na
10 lat do ciupy. Pięć to za mało.
A wcześniej powinien stać na placu, najlepiej przy CH Merkury, na
widoku. Najlepiej przytrzaśnięty
tymi wnykami, co ich używa wobec
bezbronnych leśnych zwierząt.
Nie miałabym litości dla takich
oprychów.
Anna z Knurowa
reklama

Przystanek na żądanie

– Racja, dodatkowy przystanek
na Dworcowej byłby jak znalazł. Mam
swoje lata i każdych 100 metrów do
przejścia daje mi się we znaki. Młodym
to tam pewnie bez różnicy, czy podskoczą migiem, na jednej nodze, na
granicę z Gierałtowicami, czy pod dawny inkubator przedsiębiorczości. Dla
mnie jednak ma to znaczenie, dlatego
popieram pana Poradę i urzędników
z „prezydium”: zróbcie co się da, żeby
taki przystanek tam powstał.
Mieszkaniec Farskich Pól

RRUiM rozbuduje 1 Maja

– Mam nadzieję, że to nie był tekst
[PL nr 13/2017]primaaprilisowy...
Szkoda, że „nie szło” tego zrobić przy
okazji robót kanalizacyjnych. Jak już
rozkopywano drogę, to trzeba było
raz a dobrze. No ale trudno się mówi.
Mam nadzieję, że pójdzie to sprawnie. Dla mnie najważniejszy jest ten
lewoskręt z 1 Maja na Kazimierza
Wielkiego. Kto jeździ, ten wie, że to
bardzo potrzebne rozwiązanie.
A.R.
Not. bw

w Opawie (Czechy),obecnie doktorant na tej uczelni. Nagrodzony
w międzynarodowym konkursie uczelni artystycznych „Breaking
Stereotypes”, organizowanym przez Komisję Europejską. Dwukrotny (lata 2008 i 2014) stypendysta Marszałka Województwa
Śląskiego w dziedzinie kultury. Członek Związku Polskich Artystów
Fotografików. Laureat wielu konkursów fotograficznych w kraju i za
granicą. Zajmuje się fotografią dokumentalną i reportażową, której
głównym tematem jest człowiek.

Knurów

Knurów

Knurów

Sikali na wizji „Siódemka”

W

miniony poniedziałek wczesnym popołudniem dwóch
panów poczuło potrzebę. Nie przejmując się nikim i niczym, wysikali się na skwerze przy ul. Ogana,
zanieczyszczając moczem miejsce
publicznie dostępne. Mieli pecha,
bo uczynili to „na widoku” kamery
monitoringu miejskiego. Pamiątką z
nagrania będą dlań mandaty nałożone przez Straż Miejską.
/bw/

zaprasza
W

najbliższy poniedziałek, 10
kwietnia, obchodzony jest
Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.
Z tej okazji knurowski Klub Abst ynentów „Siódemka” zaprasza
wszystkich zainteresowanych do
swojej sied ziby (u l. Dworcowa
38), gdzie przez cały dzień będzie
pełniony dyżur, zaś o godz. 17.30
odbędzie się oficjalna część obchodów Dnia Trzeźwości.
MiNa

Chciał
do Bytomia
W

piątkową noc właściciel BWM
zgłosił brak samochodu, zaparkowanego przy ul. Rybnickiej. Nieznany sprawca „pożyczył” auto, pojeździł
i porzucił w Bytomiu. Bezczelny złodziej na pamiątkę ekscytującej jazdy
zabrał z samochodu kilka fantów,
m.in. laptop o wartości 10 tys. złotych,
dwie kurtki (męską i dziecięcą) za 500
zł, fotelik dziecięcy, trzy sztuki pasów
transportowych oraz faktury… Postępowanie prowadzi Komenda Miejskiej
Policji w Gliwicach.
jb

Informacja własna

Reklama

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE EKSPRESOWE

Praca w Gliwicach (Bojkowska) dla Każdego! Kontrola jakości – długotrwała
współpraca, atrakcyjne
wynagrodzenie. Zadzwoń
725252582 i dowiedz się
więcej.
ex. 14/17
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Miejsce zdarzenia zabezpieczali strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie

Knurów

Ogień w nocy
2 kwietnia na terenie knurowskiej
kopalni spłonęły dwie koparki
- przypadek czy celowe działanie?

Foto: Bogusław Wilk

W

nocy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie otrzymali zgłoszenie o pożarze
w pobliżu kopalni. Po przyjeździe
na miejsce zobaczyli dwie płonące
koparki. Działania przy sprzęcie
prowadziła już zakładowa straż
pożarna. W akcji, oprócz strażaków
z Knurowa, brała udział również
jednostka z Gliwic.
- Działania zastępów polegały

na podaniu dwóch prądów piany na
palący się sprzęt i ugaszeniu pożarów
– informują strażacy.
Koparki należały do firmy zewnętrznej, służyły do wyburzania.
Co się stało, że zaczęły płonąć?
- Przypuszczalna przyczyna to podpalenie – mówi mł. bryg. Andrzej Bąk,
zastępca dowódcy JRG Knurów. – Dalsze czynności śledcze prowadzi policja.
Foto: JRG Knurów

Knurów, Książenice. Ciężarówka wypadła z drogi

Jb

Z piachem do rowu

W poniedziałek około godz. 15 ciężarówka jednej
z rybnickich firm wypadła z drogi i wywróciła się
do rowu. Ruch na trasie pomiędzy Szczygłowicami
i Książenicami został wstrzymany w celu
wyciągnięcia pojazdu z pobocza
Na miejsce zdarzenia szybko zjechały służby ratownicze i mundurowe – strażacy z Knurowa i Rybnika,
policjanci z KMP Gliwice i KMP
Rybnik, pogotowie ratunkowe.
- Kierowca jest trochę poturbowany, ale wyszedł z auta o własnych
siłach – dodaje nasz rozmówca.
Mimo wszystko ratownicy zabrali
poszkodowanego do szpitala.
- Może mu ktoś wyjechał z przeciwka „na trzeciego” i musiał uciekać
na pobocze – zastanawiał się rowerzysta – starszy pan.
- Albo wyskoczył jakiś jeleń bądź
dzik... – głośno myślał kolejny ob-

Trawy płoną szybko - wystarczy chwila, aby pożar
stał się niebezpieczny dla ludzi i zwierząt

serwujący. – Przecież już nieraz tu
dochodziło do kolizji ze zwierzętami.
Zdaniem funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku
powodem zdarzenia była nieuwaga
kierowcy.
- 30-letni kierujący nie zachował
należytej ostrożności – informuje
KMP Rybnik. – Został ukarany
mandatem.
Kwadrans przed godz. 16 droga
została zamknięta na czas wyciągnięcia ciężarówki z rowu. Wieczorem trasa była z powrotem przejezdna.
/bw/

Koparki najprawdopodobniej ktoś podpalił

Poranny krajobraz po nocnej walce z ogniem

Foto: prywatne

D

o zdarzenia doszło niedaleko
granicy powiatów gliwickiego i rybnickiego (już na
terenie Książenic), tuż za kilkoma
zabudowaniami.
Ciężarówka załadowana piaskiem jechała od Rybnika w stronę
Szczygłowic.
- Z jakiegoś powodu jej kierowca
najpierw zjechał na prawe pobocze, po
czym „przybrał” darni tuż za granicą
asfaltu i chyba stracił kontrolę nad
pojazdem, w efekcie czego wjechał na
przeciwną stronę drogi i wywrócił się
do rowu – relacjonował Przeglądowi
jeden z obecnych w pobliżu mężczyzn.

Gierałtowice. Podpalacze znowu dali o sobie znać...

Grill w plenerze

W niedzielne popołudnie Ochotnicza Straż Pożarna
w Gierałtowicach interweniowała w gierałtowickim
lesie. Niestety, piękna pogoda „zachęciła”
podpalaczy traw…

W

iosna to czas wzmożonej aktywności podpalaczy. Pomimo
apeli co rusz słyszymy o palących
się trawach. W niedzielę strażacy z
OSP Gierałtowice zamiast cieszyć się
z pięknej pogody, walczyli z ogniem
w pobliżu gierałtowickiego lasu.
Spaliło się około pół hektara traw.
Strażacy ugasili ogień, zalali pogorzelisko oraz zabezpieczyli pobliskie
budynki gospodarcze. W działaniach
uczestniczyli również JRG Knurów
i JRG nr 1 z Gliwic.
Przypominamy, że wypalanie
traw jest zabronione - kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny
nawet do 5000 zł.
Jb, foto: OSP Gierałtowice
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Knurów. Udany początek odnowy najstarszej części miasta

Ponownie w domu...
Po gruntownej modernizacji budynek przy ul.
Dworcowej 13 znowu zacznie tętnić życiem.
Niebawem wprowadzą się do niego lokatorzy.
We wtorek odebrali klucze do swoich mieszkań

W krótkiej uroczystości wzięli udział mieszkańcy,
samorządowcy, urzędnicy i przedstawiciele wykonawcy

Przywilej wręczenia
kluczy przypadł w udziale
prezydentowi Adamowi
Ramsowi

Wypiękniał budynek, otoczenie też zyskało na estetyce

K

i l k a m iesięc y i ntensy wnych robót, prowadzonych
przez firmę Albud, przyniosło oczekiwany efekt. Odnowiona
„Trzynastka” przy Dworcowej zwraca uwagę, podobnie jak przestronne,
uporządkowane otoczenie przed
budynkiem. Ponad 1,7 mln zł zainwestowanych z budżetu Knurowa
w modernizację odmieniło, zdecydowanie na lepsze, ponadstuletni
dom.
Wczesnym popołudniem na
dziedzińcu przed budynkiem zgromadziło się kilkadziesiąt osób.
Urzędnicy, budowlańcy, samorządowcy, a wśród nich najważniejsi
– czyli przyszli mieszkańcy – zebrali się, by wziąć udział w krótkiej
uroczystości przekazania kluczy do
odnowionych mieszkań.
– To ważna i bardzo radosna
chwila dla lokatorów, a zarazem niezwykle satysfakcjonująca dla samorządowców, urzędników i wykonawcy – podkreślił prezydent Knurowa
Adam Rams. – Cieszymy się wspólnie
z udanego początku dużego przedsię-

wzięcia, którego celem jest przemiana
oblicza Starego Knurowa.
Chwilę później prezydent wręczył klucze najemcom ośmiu odnowionych mieszkań. Świadkami byli
m.in. samorządowcy – wiceprezydenci Barbara Zwierzyńska i Piotr
Surówka, przewodniczący Rady
Miasta Tomasz Rzepa z wiceprzewodniczącymi Henrykiem Hibszerem i Jerzym Pachem, sekretarz
miasta Piotr Dudło, miejscy radni
– a także przedstawiciele spółki
Albud z prezesem Zbigniewem
Owczarkiem oraz urzędnicy – z naczelnikami magistratu – i okoliczni
mieszkańcy, bliscy i znajomi lokatorów.
– Och, to dla mnie niezwykle miła
chwila – przyznała Janina Ritau tuż
po przyjęciu kluczy do kameralnego
mieszkanka na parterze. – Wcześniej
mieszkałam przy ul. Słoniny. To nowe
mieszkanie bardzo, ale to bardzo, mi
się podoba.
Pani Janinie szczególnie do
gustu przypadła jasna kuchnia z widokiem na podwórko.

– Godna uwagi jest też funkcjonalna łazienka i bardzo ustawny
salon – zauważył Mirosław Obyć,
zięć pani Janiny. – Dom jest ocieplony, a to bardzo ważny atut. No i nie
trzeba będzie palić węglem...
– Myślę, że będzie mi się tu dobrze mieszkało... – dodała nasza
rozmówczyni.
Podek sc y towa nie nowością
udzieliło się również państwu Jaśkiewiczom.
– Poprzednio mieszkaliśmy tu na
parterze, teraz przenosimy się na piętro – zdradziła nam pani Agnieszka
oglądając – wraz z mężem Maciejem
i córką Martyną – pachnące świeżością mieszkanie.
Dla 16-latki zmiana będzie miała
wyjątkowo radosny wymiar.
– Córka zamieszka w pokoiku
na poddaszu. Już nie może doczekać
się przenosin – widać było, że pani
Agnieszka podziela radość Martyny.
Gruntowny remont budynku
okazał się sporym wyzwaniem dla
inwestora i wykonawcy.
– Staraliśmy się zaadaptować

Rozmowa Przeglądu
Bogusław Wilk: – Pani Prezydent, budynek przy Dworcowej 13
odnowiony, lokatorzy otrzymali klucze. Jakie odczucia?
Barbara Zwierzyńska, zastępca prezydenta Knurowa: – Na pewno
satysfakcja z udanej realizacji. Jednak najważniejsza jest ocena najemców,
wierzę, że będą zadowoleni.
– Przebudowa była dość znacząca...
– To była pełna modernizacja budynku. Począwszy od izolacji, docieplenia dachów, zmiany układu lokali, uwzględnienia nieobecnych wcześniej
łazienek, poprzez wymianę pieców węglowych na ogrzewanie gazowe,
a skończywszy na nawiązaniu w szczegółach do oryginalnej formy architektonicznej. Zakres był
naprawdę spory, długo byłoby wymieniać...
– Wszystko pod okiem konserwatora zabytków?
– Tak. Budynek spełnia wymogi współczesne, ale też zachowuje styl z początku XX wieku.
– W domu przy ul. Dworcowej jest osiem lokali. Czy we wszystkich zamieszkują dotychczasowi najemcy?
– Jedynie dwie rodziny mieszkały tam wcześniej. Do nowych mieszkań wprowadziły się osoby z innej
części starego Knurowa, m.in. ulic Janty, Mickiewicza czy Sieniewicza.
– Podobno budynek przy Dworcowej 13 był swoistym „poligonem” doświadczalnym...
– W istocie. Liczący ponad wiek budynek potrafił zaskoczyć niespodziankami. Jednak udało się
właściwie reagować. Doświadczenie wyniesione z jego remontu przyda się przy modernizacji
następnych budynków. Już dziś wiemy, że kolejne modernizacje nie będą powielać pierwotnego
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liczący ponad 100 lat obiekt na miarę początku XXI wieku. Konieczna
okazała się zmiana układu lokali na
bardziej funkcjonalny – mówi Krystyna Kostelecka z knurowskiego
Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału
Urbanistyki, Architektury, Strategii
Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych.
Fundamentalną zmianą było np.
uwzględnienie w mieszkaniach łazienek (poprzednio WC znajdowało
się na zewnątrz budynku).
– W trakcie remontu pojawiały
się niespodzianki, na przykład braki
w dokumentacji, z którymi musieliśmy sobie radzić – podkreśla pani
naczelnik.
– Musieliśmy uwzględniać wytyczne konserwatora zabytków –
przyznaje prezes Zbigniew Owczarek. – Oczywiście uczyniliśmy zadość
jego oczekiwaniom.
Dzięki tym zabiegom budynek
zachował charakter z początku XX
wieku. Łatwo to zauważyć wpatrując się w odtworzone wiernie drzwi
i okiennice (w oryginalnym, ciemnobrązowym kolorze), parapety czy
okna z pierwotnym podziałem.
Wiele osób chwali też otwartość przestrzeni przed budynkiem.

Gratulacje przyjmują
państwo Artur i Dorota
Socha

16-letnią Martynę
Jaśkiewicz cieszy własny
pokój na poddaszu, radość
córki podziela mama
Agnieszka

Znikło ogrodzenie, pojawił się za
to przydomowy parking. Jest też
skwer, który może okazać się polem
do popisu dla miłośników gustownie
urządzonej zieleni.
Remont budynku przy ul. Dworcowej 13 to wstęp znacznie obszerniejszego przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa
z likwidacją źródeł niskiej emisji”.
Inwestycja obejmie 21 budynków.
Pieniądze na jej realizację będą pochodzić z budżetu miasta i ze źródeł
zewnętrznych.
Bogusław Wilk

schematu, np. najprawdopodobniej konieczna będzie zmiana konstrukcji stropów. Chcemy też
uwzględnić sugestie przyszłych mieszkańców, toteż konieczne będzie elastyczne podejście do
tego zadania. Mimo trudności, które wystąpiły w trakcie realizacji, udało się zadanie doprowadzić
do zakończenia. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi, którzy uczestniczyli
w realizacji. Szczególnie mam na myśli panią Krystynę Kostelecką i pana Artura Lisowskiego,
nieocenionych w kwestiach technicznych, oraz panie Ewę Piskorz i Ilonę Kostelecką, które angażowały się w rozmowy i ustalenia z najemcami.
– Które domy przewidziane są do remontu jako kolejne?
– Budynki przy ul. Dworcowej 11 i 9.
– Jakie są plany samorządu co do tej części miasta?
– Omawiana modernizacja to początek znacznie większego przedsięwzięcia w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji. Obejmie ono gruntowną modernizację 21 budynków w starej części Knurowa: 18 domów wzdłuż ul. Dworcowej na III Kolonii i 3 „beamcioków” w pobliżu ronda.
– To zamierzenia na lata...
– Tak. Nie sposób zrealizować ich „na raz” z budżetu miasta. Staramy się i pozyskujemy środki zewnętrzne. Pewnie jest, że z funduszy UE otrzymamy środki na jeden z trzech budynków-beamcioków
przy ul. Dworcowej 33. Budynek ten zostanie zaadaptowany na potrzeby MOPS w celu utworzenia
Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Zrewitalizowany zostanie też skwer przy ul. Dworcowej.
To plany na stosunkowo nieodległą przyszłość, natomiast celem nadrzędnym jest by nie tylko III
Kolonia, ale cały stary Knurów, stały się wizytówką naszego miasta. Udana modernizacja budynku
przy ul. Dworcowej 13 jest tego dobrym prognostykiem...
Rozmawiał Bogusław Wilk
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Do tej pory Orange miał tylko magistrale światłowodowe, a od nich mieszkania połączone były kablami miedzianymi. Teraz firma
zaczęła montować światłowody bezpośrednio do domu czy mieszkania, dzięki czemu klienci mają superszybki internet. Dlaczego
warto inwestować w światłowody i na czym polega ich fenomen – o tym opowiada Marcin Szczerek - Dystrykt Menendżer

Ś

wiatłowód wyróżnia się nieograniczoną prędkością przesyłu
danych oraz niezawodnością i odpornością na zakłócenia.
Łącza światłowodowe gwarantują wysoką jakość transferu
nawet przy dużym obciążeniu, gdy wielu użytkowników
korzysta z internetu jednocześnie, a także wtedy, gdy użytkownik
korzysta z wielu usług w tym samym czasie. Sygnał światłowodowy
można przesyłać bez problemów na odległości setek kilometrów.
Obecnie w Orange Polska w tej technologii świadczymy dla klientów dostęp od internetu oraz usługę, zawierającą oprócz internetu o
prędkości do 100, 300 i 600 Mb/s także TV i telefon. W Orange trwają
prace nad zwiększeniem prędkości dostarczanego internetu w technologii światłowodowej. Obecnie testowana jest prędkość nawet do
1 Gb/s.
Jakie korzyści płyną z podłączenia mieszkania do sieci światłowodowej?
Ściągnięcie 4 GB filmu BlueRay zajmuje jedynie 48 sekund. Również
prędkość upload czyli wysyłania jest znacznie większa niż we wcześniejszych technologiach – nawet do 60 Mb/s. Dzięki temu, że światłowód dociera bezpośrednio do mieszkania klienta, możliwe jest uzyskanie bardzo dużych prędkości transferu. Gdyby chociaż ostatni z etapów
odbywał się za pomocą zwykłego kabla miedzianego lub koncentrycznego, transfer byłby zdecydowanie niższy.
Co jeszcze zyskujemy na podłączeniu do tego rodzaju sieci?
Brak technicznych ograniczeń w ściąganiu plików, streamingu muzyki
czy korzystaniu z interaktywnej rozrywki uwolni ogromny potencjał
kreatywny nie tylko przedsiębiorców, ale także osób młodych czy też
wykluczonych społecznie (niepełnosprawnych, seniorów, gorzej sytuowanych). Dzięki temu polska gospodarka przyspieszy. Potencjał budowany będzie przez miliony osób, a według szacunków Orange inwestycje o planowanej wartości 2,2 mld złotych podniosą polski produkt
potencjalny o nieco ponad 1 mld zł do 2020 r. i aż o 5 mld zł łącznie do
2030 r.
Czy z Waszej oferty korzystają też firmy i deweloperzy?
Orange Polska buduje światłowody na osiedlach mieszkaniowych.
Jeśli siedziba firmy mieści się w dzielnicy, w której są prowadzone
nasze inwestycje, to oczywiście również może skorzystać z superszybkiego internetu. Jeśli chodzi o deweloperów, to robią oni wszystko,
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aby wyposażyć budowane przez siebie mieszkania w superszybką
sieć internetową. Bardzo chętnie współpracują z Orange, bo chcą, aby
nabywcy mieszkań mieli dostęp do usług multimedialnych od pierwszego dnia zamieszkania, a my chcemy dostarczyć mieszkańcom najlepsze rozwiązania.
Orange planuje w ciągu 3 lat podłączyć do światłowodu ponad
3 miliony gospodarstw domowych. Jak chcecie tego dokonać?
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, zakres realizowanych inwestycji oraz środki, które planujemy na nie przeznaczyć, uważamy, że jest
to realne. Wśród właścicieli i zarządców nieruchomości cały czas rośnie
świadomość korzyści, jakie niesie za sobą podłączenie budynku do sieci
światłowodowej. Doświadczenia innych krajów europejskich pokazują,
że znacząco zwiększa to wartość nieruchomości. Od strony wykonawczej potencjał firm już dzisiaj pozwala podłączać nawet ponad 100 tys.
gospodarstw domowych miesięcznie.
Jak Polska wygląda na tle innych państw europejskich, jeśli chodzi
o szybkość internetu w domach i firmach?
Średnia prędkość internetu w Polsce wynosi obecnie 10,6 Mb/s –
stawiając nas na 9. miejscu wśród 30 najlepszych gospodarek świata. Jeśli cho-dzi o internet światłowodowy, to na początku tego roku
Polska po raz pierwszy została sklasyfikowana w europejskim rankingu państw z infrastrukturą światłowodową, przygotowywanym
przez FTTH Council Europe. Ranking obejmuje kraje, w których co
najmniej 1% gospodarstw domowych korzysta z internetu światłowodowego.
W jakich miastach na Śląsku można mieć FTTH, gdzie można to
sprawdzić i gdzie kupimy światłowodowy internet?
Obecnie świadczymy usługi światłowodowe w Katowicach, Sosnowcu, Mysłowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie, Radomsku, Knurowie,
Czerwionce-Leszczyny, Ornotowicach i Korzonku. Aby sprawdzić czy
nasze mieszkanie, dom jest w zasięgu usług światłowodowych Orange,
wystarczy sprawdzić to pod adresem https://www.orange.pl/zamawiam-swiatlowod lub pod numerem infolinii: 801 234 567. Zapraszamy
również do naszych salonów Orange.
Dziękuję za rozmowę.

Radosław Held
5
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Knurów. Jak łatwo dać się ponieść zakupowym emocjom...

Umowa jak cyrograf
– Mata nie jest mi potrzebna, a z tego wyjazdu chciałbym
zrezygnować, ale okazało się, że nie mogę i że mam zapłacić
prawie 5 tysięcy złotych – ubolewa nasz Czytelnik

K
Knurów

Dom otwarty
W środę każdy, kto chciał, mógł
się naocznie przekonać, jak
wiele daje swoim podopiecznym
Środowiskowy Dom Samopomocy,
działający w Ośrodku Matka
Boża Uzdrowienie Chorych
prowadzonym przez Caritas

Foto: Mirella Napolska

Grupa Teatralna Alternatywa w akcji

5

kwietnia ŚDS po raz kolejny
zorganizował Dzień Otwarty
– głównie z myślą o osobach,
które mogłyby skorzystać z jego
oferty. Dom wspiera osoby chore
psychicznie, a także niepełnosprawnych intelektualnie. Pomaga im w
zdobywaniu umiejętności potrzebnych na co dzień, przygotowuje do
funkcjonowania na rynku pracy,
rozwija twórczą ekspresję. W środę
goście mogli nie tylko zasięgnąć
informacji na temat oferty terapeutycznej czy procedury przyjęcia do

Serdeczności

ŚDS, ale i na własne oczy przekonali
się, jakie są efekty tej terapii. Grupa
Teatralna Alternatywa prowadzona
przez Annę Maksym przedstawiła
mroczny, acz życiow y spektak l
„Między nami Addamsami” Dariusza Jezierskiego, oparty na motywach „Rodziny Addamsów”. Po niej
na scenie pojawiła się energetyczna
grupa taneczna My Dance, prowadzona przez Ewelinę Maj. Pracownia
Gospodarstwa Domowego z terapii
zjęciowej zadbała o podniebienia
gości, przygotowując poczęstunek.
MiNa

tóregoś dnia pan Józef (imię zostało zmienione) odebrał telefon
z zaproszeniem na komputerowe
badanie pod kątem kompleksowej
oceny stanu zdrowia, powiązane
z prezentacją. W umówionym terminie, 16 grudnia, nasz Czytelnik
zjawił się w wynajętej przez organizatora sali restauracji na Zaciszu.
– Poddałem się badaniu – opowiada knurowianin. – Trzeba było
mieć gołe stopy, położone na takim
dywaniku, a w ręce – dwie elektrody.
Po pewnym czasie dostaje się wydruk
z wynikami badań. Po diagnozie
zaproponowali mi kurację. Pomyślałem, że dobrze by było poznać taką
dietę, która odkwasi, pomoże pozbyć
się toksyn.
Jak mówi pan Józef, prowadzący
prezentację podkreślali, że nie są lekarzami, sceptycznie odnosili się też
do farmakologii. Byli jednak na tyle
przekonujący, że mężczyzna podpisał z firmą umowę uczestnictwa
w programie leczniczo-rehabilitacyjnym. Koszt programu to 4990 zł,
za czego 200 zł zaliczki trzeba było
wpłacić przy zawieraniu umowy.

Jechać w ciemno?

Najbardziej kuszącym punktem
programu był pobyt w luksusowym
ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym (podczas prezentacji pan
Józef odniósł wrażenie, że turnus
trwa około dwóch tygodni, na umowie jest mowa o sześciu dniach). Do
tego dochodzi trzyletnia możliwość
kontrolnych badań raz na pół roku,
a także mata magnetyczna.
– Tyle że maty nam nawet nie
pokazano, nie było jej tam fizycznie –
opowiada pan Józef. – Potem okazało
się, że w tej macie jest stałe pole ma-

Knurów

Remontowany,
okradziony

30

marca pod osłoną nocy ktoś
włamał się do domu jednorodzinnego przy ul. Zwycięstwa.
Złodziej skorzystał z tego, że budynek był w trakcie remontu i skradł
stamtąd nowe, niezamontowane
jeszcze drzwi wejściowe, trzy kaloryfery, dwa piecyki (tzw. „kozy”),
metalowe drzwi (2 szt.), a także
cztery elektryczne silniki. Właści-

gnetyczne, a magnetoterapia polega
na zastosowaniu zmiennego pola.
Już w domu, gdy emocje opadły, nasz Czytelnik stwierdził, że
nie chce tej maty, wolałby z niej
zrezygnować i zapłacić tylko część
umówionej sumy. Okazało się, że tak
się nie da – bez względu na to, czy się
matę bierze, czy nie – kwota umowy
jest taka sama. Mata jest odbierana
na miejscu przez uczestników turnusu rehabilitacyjnego.
Przy zawieraniu umowy knurowianin zastrzegł sobie, że termin
jego turnusu może się zmienić, bo
miał w planach operację. I rzeczywiście, pobyt w szpitalu i sprawy
zdrowotne sprawiły, że z pierwszego
i kolejnego terminu pan Józef musiał
zrezygnować. Wreszcie, na początku
marca, ponieważ kondycja ciągle nie
pozwalała mu na wyjazd, zadzwonił,
a potem wysłał e-maila z prośbą o odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki.
Obie odpowiedzi – i ustna, i pisemna
– były odmowne. Powoływano się
przy tym na art.3 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, gdzie jest mowa o tym,
że w przypadku usług zdrowotnych konsumentowi nie przysługuje
ustawowe prawo do odstąpienia od
umowy. Firma zapewnia za to, że
postara się tak dopasować usługę, aby
knurowianin mógł z niej skorzystać
i był w pełni zadowolony, zaś matę
ostatecznie można wysłać pocztą.
Póki co, mata nie dotarła, a pan
Józef jest solidnie zdegustowany
tym, że zobowiązał się do kupna
kota w worku.
– Obiecywano nam, że z dokładnym programem pobytu będziemy
mogli się zapoznać w internecie, że
wszystko będzie do poczytania na
ciele okradzionego domu ponieśli
straty szacowane na 4300 zł. Sprawą
zajmują się knurowscy policjanci.
MiNa

Knurów

Bił córkę
O

by to był koniec kolejnego rodzinnego dramatu, związanego
z przemocą w domu – knurowscy
policjanci zatrzymali 69-latka, znęcającego się psychicznie i fizycznie
nad swoją córką. Oprawca szarpał
42-letnią kobietę, bił pięścią po twarzy, groził, że pozbawi ją życia.
MiNa

Knurów

Bez prawka na A1
W
piątkow y ranek, 30 marca
policjanci z komisariatu autostradowego zatrzymali przy A1
32-latka z Jastrzębia-Zdroju, który – mimo cofniętych uprawnień
do prowadzenia pojazdów – jakby
nigdy nic kierował oplem. Podobną
ignorancję prezentował mieszkaniec

6

Dąbrowy Górniczej – funkcjonariusze KAP zatrzymali 47-letniego
mężczyznę 2 kwietnia, w samo południe. Prowadził samochód, choć
wcześniej cofnięto mu uprawnienia.
Oba postępowania prowadzi knurowski Komisariat Policji.
MiNa

stronie, a tymczasem tam jest tylko
zdjęcie ośrodka. Czyli – mam jechać
w ciemno? Chciałbym dokładnie
wiedzieć, co mnie tam czeka i dopiero
wtedy zdecydować, czy tam jechać.
Przelewu nie zrobiłem i na razie nie
zamierzam zrobić. Poza tym, normalnie za wczasy płaci się na miejscu, czemu w tym przypadku trzeba
z góry? Zasięgnę porady prawników,
może dzięki pomocy życzliwych ludzi
uda mi się tę sprawę jednak odkręcić?
– zastanawia się knurowianin.

Czy da się to odkręcić?

Jak dowiadujemy się w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumenta,
szanse na anulowanie umowy są raczej marne. Art. 3 prawa konsumenta
rzeczywiście stanowi, że przepisów
ustawy nie stosuje się do umów „dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby
zdrowia pacjentom w celu oceny,
utrzymania lub poprawy ich stanu
zdrowia, łącznie z przepisywaniem,
wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów
medycznych, bez względu na to, czy
są one oferowane za pośrednictwem
placówek opieki zdrowotnej”. Jeśli
taka informacja znajduje się na umowie – a w przypadku pana Józefa tak
jest – to nie ma podstawy prawnej,
żeby żądać rozwiązania tej umowy.
Mata oferowana przez usługodawców
jest wyrobem medycznym – a przynajmniej taka informacja widnieje
na umowie.
Cóż, jest wiele firm, które w podobny sposób „łapią” klientów.
Z reguły przy zawieraniu umowy podpisuje się jednocześnie kredyt konsumencki na rzec zakupu
określonego towaru. Do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumenta
w każdym tygodniu zgłasza się po
kilka, kilkanaście osób, chcących
wycofać się z pochopnie zawartych
umów. Zazwyczaj są to starsze osoby,
które wstydzą się przyznać rodzinie,
że zrobili nieprzemyślany zakup. Na
szczęście w większości przypadków
odstąpienie od umowy jest możliwe – konsument ma na to 14 dni od
zakupu, bez podawania przyczyn. Są
wyjątki – w tym usługi zdrowotne.
– Staram się żyć zdrowo i chłonę
sprawy prozdrowotne, a tu się okazuje, że można się wpakować w maliny
– podsumowuje Czytelnik. – Warto
ostrzec ludzi, by byli ostrożni. Dziwi
mnie też, że lokale w Knurowie udostępniają sale różnym firmom, nie
sprawdzając ich ani nie biorąc za to
odpowiedzialności. A my, obywatele
jesteśmy wystawieni na żer.
Firmy organizujące objazdowe
prezentacje działają z reguły w granicach prawa, choć czasem poza
granicami etyki. Bronić się przed
nimi można przede wszystk im
ostrożnością i rozsądkiem – nie
ulegając porywom chwili, uważnie
czytając zawierane umowy przed ich
podpisaniem.
Mirella Napolska
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Oświata. Nauczyciele strajkowali

Wsparli mających gorzej

To się zdarza bardzo rzadko – w piątek, 31 marca, w całym kraju protestowali nauczyciele.
Do strajku przystąpiły także dwie knurowskie placówki
Tak się złożyło, że uczniowie
podstawówki z ZS nr 1 tego
dnia również nie mieli lekcji
– ze względu na rekolekcje.
Było więc wiadomo, że mimo
strajku nie zabraknie dyspozycyjnych nauczycieli, którzy
w razie potrzeby zapewnią
opiekę uczniom gimnazjum.
Jak się okazało, potrzeba nie
była wielka – w piątek przyszło do szkoły jedynie siedmioro gimnazjalistów. Najwyraźniej rodzice podeszli
do strajku ze zrozumieniem.
Niektórzy wyraźnie solidaryzowali się z protestującymi,
dając temu wyraz na portalach społecznościowych.
Wyrozumiali byli również rodzice uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 3, wchodzącej w skład
Zespołu Szkół im. Feliksa
Michalskiego – w piątek pojawiło się w niej jedno dziecko.
Miało zapewnioną opiekę –
z dziewięciu nauczycieli, któ-

Foto: Mirella Napolska

W

edług danych
przedstawianych
pr z e z Zw ią z ek
Nauczycielstwa Polskiego
w strajku wzięło udział około
40 procent szkół i przedszkoli
w całej Polsce. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej
informowało o 11 procentach strajkujących placówek.
Protestujący domagali się
10-procentowych podwyżek
wynagrodzeń zasadniczych,
wstrzymania reformy edukacji i deklaracji, że w ciągu
najbliższych pięciu lat nie
będzie zwolnień nauczycieli
ani pozostałych pracowników
szkół.
Do strajku przystąpiły
dwie knurowskie placówki. Jedna z nich to Miejskie
Gimnazjum nr 3, będące
częścią Zespołu Szkół nr 1 –
protestowało tu dwudziestu
dwóch nauczycieli. W MG-3
odwołano lekcje, proponując
w zamian zajęcia opiekuńcze.

rzy tego dnia mieli prowadzić
lekcje, protestowało sześciu.
Minister edukacji Anna
Zalewska przekonuje, że to
dy rektorz y strajkując ych
placówek, a nie MEN, były
stroną w sprawie. Tymczasem dyrekcje szkół na ogół
ze zrozumieniem odnosiły
się do decyzji pracowników,
którzy przystąpili do protestu.

Podobnie było w Knurowie.
– Szanuję tę decyzję –
przyznaje dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Knurowie,
Marzena Rudzewicz. – Nauczyciele są dumni z naszego
gimnazjum i jest im żal, że
ma zostać zlikwidowane, tym
bardziej, że pracuje się już
tak efektownie i efektywnie,
że rok w rok mamy laureatów

olimpiad i świetne wyniki
nauczania.
Również dyrekcja Zespołu Szkół im. F. Michalskiego
rozumie postawę protestujących, choć dla nauczycieli
krywałdzkiej placówki reforma nie powinna być straszna.
– W skład naszego zespołu wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole, więc

nie ma u nas widma zwolnień związanych z likwidacją
gimnazjów – mówi dyrektor
Zespołu Szkół im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, Barbara Iwanicka. – Nauczyciele,
którzy u nas podjęli strajk, są
związkowcami i solidaryzują
się z tymi, którzy są w gorszej
sytuacji niż oni – dodaje pani
dyrektor.
MiNa

Reklama

Szczygłowice

Zapraszamy do zabawy
Dla wszystkich niecierpliwie czekających dla otwarcie
placu zabaw w parku NOT-u w Szczygłowicach mamy dobrą
wiadomość – na zabawę zapraszamy już od czwartkowego
popołudnia

Pachnący świeżością plac zabaw nęci kolorami i atrakcjami

P

lac zabaw przeszedł zauważa lną metamorfozę – od paru dni mieni się
w czerwono-zielonych barwach. Pojawiły się nowe urządzenia, m.in. linarium i tzw.
gibaki, a te starsze zostały
odnowione. Aby zwiększyć
bezpieczeństwo bawiących
się dzieci, plac „wyściełano”
specjalną anty poślizgową
nawierzchnią. Kolejną za-

uważalną zmianą jest płot
z trzema furtkami, odgradzający przestrzeń zabawy
od pozostałych części parku.
– Płotek to bardzo dobry
pomysł – mówiła jeszcze przez
rozpoczęciem remontu pani
Marzena, która często przychodzi na plac z wnukami.
– Dzieci są ciekawe świata.
Wystarczy moment, aby stracić je z oczy. A tak… zanim
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maluch otworzy bramkę, zdążę zareagować.
Miasto przeznaczyło na
modernizację placu zabaw
429 tys. złotych. 6 kwietnia
o godz. 13 zaplanowano odbiór końcowy. Jeśli specjaliści
i urzędnicy potwierdzą, że
wszytko gra, plac otworzy swe
podwoje dla małych i dużych.
Jb, foto: UM Knurów
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Szczygłowice, Wrocław. „Patrz tam, gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć nie potrafią”

Nie ma złych pomysłów

„Kolorowe Czarodziejki” to nie jedyna drużyna ćwicząca w DK Szczygłowice. Maluchy z niepublicznego
przedszkola „Planeta dzieci” stworzyły drużynę „Indiański Deszcz”
(od nazwy nietypowego instrumentu). Piotr, Zuzanna, Jessica, Amelia,
Jakub, Lena, Zuzanna, Zofia, Wikto-

Drużyna „Kolorowe Czarodziejki”, reprezentująca Centrum Kultury
w Knurowie, zajęła wysokie miejsce na XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Kreatywności

swoje zdolności kreatywne. I choć
na finał do Wrocławia nie pojechali,
bo cztery dni z dala od rodziców
to za duże wyzwanie dla 5-latków,

Wiktoria i Lena zajęły III miejsca
w kategorii Wyzwania.
Olimpiada kończy, a zarazem
podsumowuje trwający kilka miesięcy program „Od wyobraźni do
kreatywności”, zachęcający dzieci
do poszukiwania nieszablonowych
rozwiązań, rozwijający kreatywność
i ćwiczący umiejętność pracy w gru-

foto: arch. prywatne

D

ziewczynki z drużyny „Kolorowe Czarodziejki” przebyły daleką drogę – z Domu
Kultury w Szczygłowicach, gdzie
dzielnie ćwiczyły przez siedem
miesięcy, aż na podium Olimpiady
Kreatywności we Wrocławiu. Reprezentantki Centrum Kultury: Maja,
Lena, Emilka, Natalka, Oliwka,

ria i Dorian przez cały rok rozwijali

maszyny złożonej z klocków konstrukcyjnych. Występom na scenie

chów.

foto: Krzysztof Gołuch

pie. To przygoda, której przebieg
ogranicza jedynie wyobraźnia.
Czarodziejki trenowały pod
okiem trenerów – Patrycji Tomczak
i Damiana Imieli.
– Dziewczynki uczą się działać
poza wyznaczonymi wzorcami – im
pomysł jest bardziej niekonwencjo-

Dobra pamięć to za mało – słowa trzeba odpowiednio „zagrać”, czyli nadać
im ton i podkreślić gestem. Wiedzą o tym dzieci i młodzież rywalizujące
w II Regionalnym Konkursie Recytatorskim
Jury w składzie: Brygida Dreślińska, kierownik knurowskiej MBP,
Magdalena Kałka, kierownik klubu
„Lokatorek” oraz Stanisław Rudzki,
przewodniczący Komisji Edukacji
w Radzie Powiatu Gliwickiego, usłyszało wiersze zabawne z zaskakującą
puentą i refleksyjne, zmuszające do

kulodromu na czas i zbudowania

Mariusz Kowalczyk, trener malu-

Zostań moim przyjacielem
konkursie zorganizowanym
przez Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, przy wsparciu
Miejskiej Biblioteki Publicznej i klubu
„Lokatorek”, królowały wiersze polskich poetów. Młodzi recytatorzy sięgnęli po słowa m.in. Juliana Tuwima,
Jana Brzechwy i Wandy Chotomskiej.

– Zadania polegały na ułożeniu

i indiańskie instrumenty – wylicza

Knurów. II Regionalny Konkurs Recytatorski

W

olimpiadę w domu kultury.

towarzyszył indiański śpiew, taniec

„Kolorowe Czarodziejki” na olimpiadzie świetnie się bawiły

Maluchy z „Indiańskiego Deszczu” zmagały się
m.in. z trudnym zadaniem konstrukcyjnym

trenerzy zorganizowali im małą

zadumy. Deklamatorzy opowiadali
rymowane historie o panu Maluśkiewiczu, który chciał zobaczyć wieloryba, zastanawiali się, co by było,
gdyby tygrysy jadły irysy oraz prosili
o przyjaźń. Pięknie zaprezentowali się
knurowianie, m.in. obdarzony fenomenalną pamięcią Wojciech Bernacki

nalny tym lepiej. Nie ma złych pomysłów. My możemy jedynie wspierać,
inspirować, ale nie wolno nam dawać
gotowych rozwiązań – opowiadają
trenerzy.
Podczas olimpiady czarodziejki
rywalizowały w Wyzwaniu na Już
(uczestnicy mają 5 minut na rozwią-

zanie łamigłówki) oraz Wyzwaniu
Drużynowym – zaprezentowały
przygotowywane przez cały rok
szkolny przestawienie o znacznie
kolorów i opowiedziały historię
o tym, jak zniknięcie jednego z nich
zmieniłoby świat.
Olimpiada to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim świetna
zabawa. Dziewczynki spędziły we
Wrocławiu cztery dni – tańczyły na
rozpoczęciu, rozmawiały z dziećmi z całego świata, brały udział
w warsztatach i…
– Byłyśmy też w ZOO, gdzie oglądałyśmy żyrafy przez teleskop, skakałyśmy na dmuchawcach. Bardzo nam
się podobało! – mówią czarodziejki,
obiecując, że nie spoczną na lurach
i wystartują też w przyszłym roku.
Jb

Wyniki II Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
Szkoła podstawowa: I miejsce – Mateusz Kluska (ZSS w Mikołowie); II miejsce – Michael Król (ZSS w Knurowie), Izabela Małkowska i Wiktoria Marzotko
(ZSS w Gliwicach); III miejsce – Aleksandra Jaworska (ZSS w Pyskowicach)
Gimnazjum: I miejsce – Julia Owczarek (ZSS w Gliwicach), Wojciech Bernacki
(ZSS w Knurowie), Szymon Badura (ZSS w Knurowie); II miejsce – Marika
Czupryńska (ZSS w Mikołowie), Daniel Paczkai (ZSS w Pyskowicach); III
miejsce – Wiktoria Wojciechowska (MG nr 2 w Knurowie), Beata Guzdek (ZSS
w Pyskowicach), Sebastian Zaik (MG nr 2 w Knurowie)

oraz Szymon Badura – recytator z aktorskim temperamentem. Obaj młodzi
panowie to uczniowie ZSS. Między
recytacjami dzieci odgadywały zagadki oraz słuchały opowieści o znanych
i mniej znanych poetach, przygotowane przez prowadzącą konkurs Annę
Bismor. Uczestników dopingowała

m.in. Alina Jaworska, dyrektor ZSS
oraz uczniowie i nauczyciele. Wsparcie
płynące z widowni wielu pomagało uporać się z paraliżującą tremą,
a wiara w siebie i w swoje siły to
z pewnością najcenniejsza nagroda
i zarazem najtrudniejsza do zdobycia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Laureaci konkursu recytatorskiego. Konkurs to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim integracja
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Docenieni wyróżnieni
Knurów chwali się talentami...

W wypełnionej po brzegi widowni knurowskiego kina odbyła się kolejna edycja Gali Sportu
i Kultury. W jej trakcie prezydent Adam Rams wręczył nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia
kulturalne i sportowe w 2016 roku

W

gronie nagrodzonych znaleźli się artyści
i sportowcy, zespoły muzyczne i kluby
sportowe, a także trenerzy i działacze. Z gratulacjami pospieszyli najbliżsi, przyjaciele
i znajomi, braw nie szczędzili też samorządowcy
– wiceprezydent Piotr Surówka, przewodniczący
Rady Miasta Tomasz Rzepa wraz z wiceprzewodniczącymi Henrykiem Hibszerem i Jerzym Pachem,
a także Joachimem Machulikiem – przewodniczą-

cym Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia RM. Wyrazy uznania wyróżniającym
się knurowianom złożyli też „branżowi” szefowie
miejskich instytucji – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Stolarek i dyrektor
Centrum Kultury Jerzy Kosowski.
– Podziwiamy wasz talent, niezwykłe umiejętności i wspaniałe sukcesy – podkreślał czyniący
honory gospodarza imprezy prezydent Rams. – Ale

nade wszystko, jako mieszkańcy Knurowa, jesteśmy
z was dumni...
Zasłużone uznanie kierowano w stronę sportowców i ludzi kultury, ale nie zapomniano o tych,
którzy również mają swój udział w ich osiągnięciach. Wyrazy szacunku popłynęły więc do trenerów, pedagogów, pracowników miejskich klubów
i instytucji oraz sponsorów.
/bw/ Foto: arch. Centrum Kultury

Nagrodzeni za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej
i upowszechniania kultury
Indywidualne:
Fotografia artystyczna: Krzysztof Gołuch i Jadwiga Janowska.
Nagrody Zbiorowe:
Zespoły muzyczne: za działalność koncertową:
• Bez Nazwy – zespół pod kierownictwem Agnieszki Bielanik-Witomskiej,
działający w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach
• Agnieszka Gabryś z zespołem – solistka, uczestniczka obecnej edycji
„Idola” działająca w Hard Rock – Centrum Kultury
• Orkiestra KWK Knurów – prezes Mariusz Jurczak, dyrygent Mariusz Kowalczyk; uczestnik programu „Ugoto-

Piotr Przesdzing

wani” TVN z solistką Joanną Spandel
Zespoły taneczne: za osiągnięcia na
festiwalach i konkursach tanecznych:
• Marzenie i Marzenie BIS– zespoły
taneczne z knurowskiej Sztukaterii,
prowadzone przez Joannę Kusy-Szpotańską; zdobywcy wielu czołowych
miejsc w konkursach ogólnopolskich
i wojewódzkich.

Jadwiga Janowska

Zespół Bez Nazwy

Adam Szaruga

Wyróżnienia:
• Joanna Kusy-Szpotańska – instruktorka zespołów tanecznych;
wyróżnienie za działalność edukacyjną i osiągnięcia w dziedzinie
tańca, a także organizację pokazów
zespołów działających w Centrum
Kultury
• Agnieszka Bielanik-Witomska –
instruktorka zespołów wokalno-aktorskich - Studio Piosenki i Musicalu;
wyróżnienie za działalność edukacyj-

Joanna Cybulska z zespołem

ną – musical, a także za działalność
artystyczną solową
• Krzysztof Skowroński – instruktor
zespołów działających w Hard Rock,
muzyk, gitarzysta basowy; wyróżnienie za działalność organizacyjną
i edukacyjną w pracy z młodzieżą
Hard Rock
• Joanna Święcik-Patera – instruk-

Agnieszka Bielanik-Witomska

Anna Maksym

Krzysztof Skowroński

torka teatralna teatru „Paranoja”;
wyróżnienie za działalność edukacyjną w dziedzinie teatru
• Damian Stroka – nauczyciel gry
na gitarze, muzyk; wyróżnienie za
działalność edukacyjną i artystyczną
solową
• Adam Szaruga – muzyk gitarzysta,
aranżer, organizator warsztatów
i koncertów muzycznych, wyróżnienie za szeroką działalność w kulturze
muzycznej miasta

Joanna Kusy z podopiecznymi

• Piotr Przesdzing – malarz, rzeźbiarz; wyróżnienie za działalność
artystyczną i edukacyjną
• Anna Maksym – aktorka, instruktor różnych form plastycznych,
wyróżnienie za działalność aktorską
i organizacyjną w kulturze miasta
• Jolanta Cybulska – instruktor
i założyciel szkoły tańca Perfekt;

Joanna Święcik-Patera

Krzysztof Gołuch
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Damian Stroka

wyróżnienie za działalność edukacyjną w dziedzinie tańca.
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Czempioni

Mistrzowie

- Jesteście taką naszą, knurowską Coca-Colą - mówił
prezydent Adam Rams do nagrodzonych i wyróżnionych
w czasie tegorocznej Gali Sportu i Kultury

Mecenasi
i solenizant

Sport to nie tylko działacz, trener, zawodnik i kibic.
To zdecydowanie bardziej
skomplikowany mechanizm,
w którym musi być miejsce
dla przedstawicieli biznesu.
W wielu miastach sport jest
oparty na trzech filarach, bo
obok przedstawicieli danej
dyscypliny zrzeszeni są sponsorzy, a całość spina samorząd
utrzymując obiekty i dotując
kluby. Taki model współpracy
wydaje się idealnym. Dlatego

każda ze stron powinna zabiegać o jak najlepsze relacje na
linii klub-biznes-samorząd.
W czasie knurowskiej gali
sportu mieliśmy okazję się
przekonać, że te relacje są
jak najbardziej poprawne,
czego dowodem było nadanie przez prezydenta specjalnych wyróżnień. Otrzymali
je organizatorzy i sponsorzy
sportowego wydarzenia roku
- Knurowskiego Festynu Piłkarskiego: Piotr Lebiodzik
(prezes MVK Line Polska),
Artur Bogusz (prezes SBB
Energy), Adam Kaczmarek

(przedstawiciel Porsche Inter
Auto) i Akademia Piłki Nożnej Marcina Brosza.
Mecenasa mi k nu rowskiego sportu zostali: Katarzyna Makarowicz (Komart), Tomasz Micha lsk i
(Komstal) i Paweł Surówka
(Eurocolor).
Z kolei wyróżnienie za
umiejętne łączenie sportowej
rywalizacji z pomocą dla potrzebujących otrzymał Jacek
Szurgot, autor projektu Gram
Kibicuję Pomagam, który w
dniu gali obchodził swoje
urodziny.

Sportowo
zakręcona rodzina

Stałym punktem gali jest
nadanie przez prezydenta
tytułu Sportowej Rodziny.
W tym roku to zaszczytne
wyróżnienie otrzymali Renata, Robert, Grzegorz, Karol,
Kacper i Klaudia Guzerowie.
Ta szczególna rodzina
a kt y wnie uczestniczy we
wszelakich formach sportu, znakomicie czując się
w uprawianiu sztuk walki,
cross fitu, piłki nożnej, kickboxingu, a także tańca.

Nagrody i wyróżnienia
z a osią g n ięcia spor towe
otrzymali: Natalia Blacha,
R a fa ł Czempiel, Tomasz
Toma s z e w s k i, Gr z e gor z
Cieślak, Jakub Ostrowski,
Wojciech Papis, Kacper Romanów, Maria Kasprzyk,
Szymon Kędzierski, Przemysław Grochal, Sylwia Mularczyk, Paulina Mularczyk,
Norbert Kaczor, Daniel Machulik, Dorota Tomaszewska, Eugeniusz Meh lich,
Martyna Jaśkiewicz, Tomasz
Rutkowski, Artur Rużycki,
Dawid Ożga, Igor Szkodny,
Adam Witkowski, Mateusz
K ręplewsk i, A nna Cora,
Małgorzata Turek, Bartosz
Kata, Martyna Nowak, Jarosław Król, Mateusz Zakrzewski, Zofia Sontag, Julia
Świstuń, Magdalena Wolny,
Martyna Surówka, Sebastian
Ślósarczyk, Maja Dziublińska, Wojciech Czarkowski,
Szymon Mątewski, Marcin
Maziarz, Łukasz Grad, Dominik Strycharski, Damian

Durkacz, Michał Młynarczyk, Wiktoria Kamieniak,
Łukasz Gregeracki, Adrian
Romasz, Adrian Materna,
Mateusz Podgórczyk, Oliwier Zamojski, Piotr Kalisz,
Maciej Jaśk iew icz, Rafa ł
Si kor a , M icha ł Grodoń,
Ireneusz Przywara, Jan Kowa lczyk, Paweł Bańczyk,
Łukasz Pluta, Bogdan Danielak, Grzegorz Sobierajski, Leszek Tokarz, Robert
Czechma nn, Ada m Długaszek, Artur Niewiedział,
Moni k a Bajorsk a, Ja k ub
Dziekanowski, Adam Spiecha, KS Concordia Knurów
(rocznik 2002 - trener Tomasz Nowosielsk i, rocznik 2000 - trener Henryk
Skrzypczyk, rocznik 2003
- trener Patryk Pietraczyk),
APN Knurów (rocznik 2003
- trener Micha ł Grodoń,
rocznik 2002 - trener Dawid
Dybcio, rocznik 2006 - trener Krzysztof Nieradzik),
Mirosław Czech.
PiSk
Foto: Bogusław Wilk

Państwo Guzerowie - sportowa rodzina Knurowa

Nagrodzeni i wyróżnieni przez prezydenta Knurowa
uprawiają szeroki wachlarz dyscyplin sportowych

Sportowym wydarzeniem roku okrzyknięto
Knurowski Festyn Piłkarski - na zdjęciu
organizatorzy tej udanej imprezy
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Mecenas Sportu - to brzmi dumnie

Sport łączy grę z kibicowaniem
i pomaganiem
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Nagrody i wyróżnienia otrzymali m.in.
pięściarze, siłacze, piłkarze i pływacy

W akcji zespół Marzenie

Bez tytułu
Śpiewa
Sonia Biedrowska
Publiczność gromko oklaskiwała mistrzów sportu, artystów i twórców

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

Przed kilkoma dniami po raz kolejny znalazłem
się w centrum sportowo-kulturalnego zamieszania.
Zamieszania bardzo pozytywnego, zwanego galą tegoż
sportu i tejże kultury. To było coś w rodzaju 100 minut
z gwiazdami. Jedne śpiewały, drugie tańczyły, a jeszcze
inne wychodziły na scenę, odbierały nagrody i znikały
z pola widzenia.
W czasie każdej takiej imprezy powinno wydarzyć
się coś, co zapadnie głęboko w pamięci. Na przykład
kreacja jednej z gwiazd, albo fryzura. Może to być spektakularny występ lub przemówienie. A najlepiej, gdyby
ktoś spadł ze schodów, prowadzący zapomnieli listy
laureatów, albo dostawcy energii wyłączyli zasilanie.
To byłby temat na pierwszą stronę!
Nic takiego nie miało jednak miejsca, a coś mniej lub
bardziej ciekawego trzeba w tym miejscu napisać. Postanowiłem więc zwrócić uwagę na grupę fajnych młodych
ludzi. Uzdolnionych wokalnie, koncertujących, ale bez
nazwy. To znaczy z nazwą „Bez Nazwy”. Trzymam za
Was kciuki, podobnie jak za pozostałych nagrodzonych,
bo w sporcie mówi się, że raz wygrać to nie sztuka. Sztuką, a wręcz wyczynem jest powtórzenie sukcesu.
Powodzenia!
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MAJER A Klasa

IV liga

Debiut Japończyka

Mariusz Birówka
udanie zadebiutował
w roli trenera
Naprzodu Żernica,
a kibice z Knurowa
powinni go
bez problemu
pamiętać z występów
w Concordii

Mimo, że kilka tygodni
temu prezes Concord ii Wojciech Górka informował
na naszych łamach, że testowani zimą Japończycy nie
zostaną włączeni do kadry
zespołu, w minioną sobotę
jeden z nich zaliczył debiut
w knurowskiej drużynie.
- Rzeczywiście tak było
- przyznaje sternik klubu.
- Mówiłem, że ze względów
proceduralnych rezygnujemy
z pozyskania tych zawodników. Jak się jednak później
okazało, wszystkie formalności można załatwić bez
problemu więc zdecydowaliśmy się pozyskać jednego
Japończyka. Koji Aoki został
dobrze przyjęty przez naszych zawodników, w sobotę
zaliczył debiut na prawej
stronie obrony i ma u nas
status amatora.
Jak widać, knurowianie
skusili się na Japończyka,
a warto dodać, że najnowsza
historia Concordii mów i
o tym, że grało w niej dwóch
innych cudzoziemców: Ivan
Kharchenko z Ukrainy i Solomon Mawo z Kamerunu.

Bezkompromisowo

W sobotę knurowianie
rozegrali czwarty mecz pod
wodzą nowego trenera Zbigniewa Matuszka. I na razie
grają bezkompromisowo,
o czym świadczy bilans: 1
zwycięstwo i 3 porażki.
C e l , j a k i pr z y ś w i e c a
Concordii to utrzymanie się

Koji Aoki - nowy prawy
obrońca Concordii

w 4. lidze. Po 21. kolejkach
knurowianie są co prawda
nad „kreską”, ale mają tylko
trzy punkty przewagi nad
miejscem spadkowym. Również trzy punkty tracą do
zespołu, który ich wyprzedza w ligowej tabeli. Mając
to na uwadze, szkoda przede
wszystkim straconych punk-

tów w spotkaniach z Unią
R acibórz , cz y Gwa rk iem
Ornontowice.

Koledzy
ze starej szatni

W miniony weekend na
4-ligowych boiskach doszło
do ciekawej konfrontacji. Po
przeciwnych stronach sta-

21. KOLEJKA
Concordia - LKS Czaniec 0:1
0:1 Nazdryn-Platnitski (54)
Concordia: Stanek, Aoki, Michał Mikulski, Mateusz Mikulski,
Bociek, Górka, Gałach 82. Knot, Buchalik, Czerniak, Gajek 77.
Lipka, Zieliński.
Beskid Skoczów - Wilki Wilcza 3:1
1:0 Surawski (8), 2:0 P. Ferfecki (24), 3:0 Bezeg (63), 3:1 Żyrkowski
(84).
Wilki: Pietrek, Zalesiński, Steuer, Rajca, Orzeszyna, Bartoszewicz,
Żyrkowski, Podyma, Tabiś 69. Karcz, Mnochy 72. Jóźwik, Gajewski.
Unia Racibórz - Polonia Łaziska Górne 3:2, GKS Radziechowy
Wieprz - Krupiński Suszec 3:0, Podbeskidzie II Bielsko-Biała
- Spójnia Landek 3:0, Szczakowianka Jaworzno - Iskra Pszczyna
2:0, MKS Lędziny - Drzewiarz Jasienica 1:0, Orzeł Mokre - LKS
Bełk 0:5, Granica Ruptawa - Gwarek Ornontowice 2:3.

nęli koledzy ze starej szatni
Concordii, a dziś trenerzy:
Wojciech Kempa (Orzeł Mokre) i Jarosław Kupis (Decor
Bełk). Pierwszy z nich walczy
o utrzymanie, drugi jest na
szczycie tabeli i w koleżeńskim
pojedynku pewnie wygrał 5:0.
PiSk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bełk
Czaniec
Radziechowy
Podbeskidzie II
Lędziny
Skoczów
Jasienica
Racibórz
Wilki
Szczakowianka
Ornontowice
Łaziska Górne
Landek
Concordia
Ruptawa
Pszczyna
Mokre
Suszec

45
43
42
40
38
37
33
31
30
30
29
28
25
22
19
13
13
7

ZINA Klasa okręgowa

meczów z rzędu bez remisu - takim bilansem
spotkań mogą się pochwalić
piłkarze Tempa Paniówki.
Klub z Gminy Gierałtowice
jest jedynym, który nie zanotował w bieżącym sezonie
remisu.
18. KOLEJKA
GRUPA I:
Unia Kosztowy - Pogoń Nowy
Bytom 0:0, Pogoń Imielin JUW-e Jaroszowice 3:1, ZET
Tychy - Urania Ruda Śląska
2:0, AKS Mikołów - Tempo Paniówki 1:0, LKS Goczałkowice
Zdrój - Podlesianka Katowice
4:0, Grunwald Halemba - LKS
Łąka 2:1, GTS Bojszowy Sparta Katowice 1:1, Piast Bieruń Nowy - Wawel Wirek 2:2.

12

Goczałkowice
Kosztowy
Grunwald
Imielin
Wawel
Urania
Sparta
Łąka
Mikołów
Bieruń Nowy
Nowy Bytom
Podlesianka
ZET
Bojszowy
Paniówki
Jaroszowice

P

o tym, jak Witold Czek a ńsk i zrez yg nowa ł z
pracy w Naprzodzie Żern ic a , z espó ł prz eją ł Mariusz Birówka. Były piłkarz
Concordii Knurów w swym
debiucie zanotował pewne,
bo 5:1 zwycięstwo nad Stalą
Zabrze, która prowadziła w
18. KOLEJKA:
Gwarek Zabrze - Zaborze
Zabrze 2:2, Olimpia Pławniowice - Zamkowiec Toszek 1:2,
Naprzód Żernica - MOSiR Stal
Zabrze 5:1, Carbo Gliwice Tęcza Wielowieś 0:2, Gwiazda
Chudów - Ruch Kozłów 2:2,
Piast Pawłów - Zryw Radonia
1:0, Amator Rudziniec - Drama Kamieniec 1:2, Społem
Zabrze - Gwarek II Ornontowice 3:0.

16. KOLEJKA:

Tempo walczy o utrzymanie w Zina Klasie okręgowej i
po 18 kolejkach ma na swym
koncie zaledwie 5 zwycięstw.
Do największych bolączek
drużyny należy zaliczyć mecze wyjazdowe, w których nie
zdobyła nawet punktu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hat-trick i udany
debiut trenera
Żernicy 1:0...
Naprzód wyrównał jeszcze przed przerwą za sprawą
Łukasza Balona, po zmianie
stron hat-tricka skompletował Michał Stocki, po czym
Łukasz Balon ustalił wynik
meczu na 5:1.
PiSk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zaborze
Wielowieś
Gwarek
Carbo
Chudów
Kozłów
Żernica
Pawłów
Toszek
Radonia
Stal
Kamieniec
Pławniowice
Rudziniec
Społem
Ornontowice II

41
36
35
29
28
27
27
26
25
24
23
19
18
17
14
13

Sushi Kushi B Klasa

Jedyni tacy

18

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Koji Aoki

Foto: Piotr Skorupa

Concordia nie wykorzystała potknięć przeciwników i wciąż
musi nerwowo spoglądać za siebie, bo ma tylko 3 punkty
przewagi nad strefą spadkową

44
38
37
33
32
31
29
27
26
21
21
20
19
15
15
6

Inny zespół z naszego terenu - Jedność 32 Przyszowice
toczy wyścig na „dochodzenie” z liderem z Gaszowic. W
tym roku przyszowiczanie
odrobili już do lidera 4 punkty. Pozostaje jeszcze 8, ale już
w najbliższy weekend czeka
18. KOLEJKA
GRUPA II:
ŁTS Łabędy - Czarni Pyskowice 0:0, ROW 1964 II Rybnik
- Drama Zbrosławice 3:1, Naprzód Rydułtowy - Dąb Gaszowice 2:0, Jedność 32 Przyszowice - Sokół Łany Wielkie 5:0,
Unia Książenice - Młodość
Rudno 6:0, Zameczek Czernica - LKS 1908 Nędza 1:6,
Przyszłość Ciochowice - KS
94 Rachowice 3:2, Buk Rudy
Wielkie - Rymer Rybnik 1:2.

nas bezpośrednia konfrontacja Dąb - Jedność. Jeżeli goście
wygrają, zmniejszą dystans
do lidera do 5 „oczek”. Jeśli
wygra Dąb to sprawa awansu
będzie już teoretycznie przesądzona.

Wilki II Wilcza - Leśnik Łącza
1:1, Concordia II Knurów Start Kleszczów 0:3 (vo), Start
Sierakowice - Naprzód Łubie
2:1, Ruch II Kozłów - Orzeł
Stanica 1:1, LKS 45 Bujaków - Pogoń Ziemięcice 1:2,
Sośnica Gliwice - Quo Vadis
Makoszowy 2:0, Burza Borowa Wieś - Naprzód Świbie 2:2.

PiSk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gaszowice
Przyszowice
Rydułtowy
ROW II
Książenice
Czernica
Rachowice
Nędza
Ciochowice
Rymer
Zbrosławice
Łabędy
Łany Wielkie
Buk
Pyskowice
Rudno

46
38
32
32
31
29
27
27
24
23
23
23
19
14
12
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sośnica
Burza
Stanica
Sierakowice
Kleszczów
Bujaków
Świbie
Quo Vadis
Ziemięcice
Łubie
Kozłów II
Wilki II
Łącza
Concordia II

41
40
34
32
30
26
26
21
17
15
9
7
1
25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bojszów
Bujaków II
Walka
Bycina
Zaborze II
Chudów II
Kłodnica
GSF
Bargłówka
Kamieniec II
Rudno II

29
24
24
20
18
16
16
13
10
8
7

Klasa C
13. KOLEJKA:
Kłodnica Gliwice - Drama II
Kamieniec 1:1, Ślązak Bycina
- Zaborze II Zabrze 1:1, Walka
Zabrze - pauza, Młodość II
Rudno - GSF Gliwice 1:3, LKS
45 II Bujaków - Orły Bojszów
2:2, Gwiazda II Chudów - Korona Bargłówka 5:1.
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W

Ostrawie odbył się
mecz bokserski kadetów i juniorów pomiędzy
czeskimi Morawami a polskim Śląskiem. W naszym
zespole wystąpili m.in. pięściarze Gardy Gierałtowice.
W kategorii wiekowej junior
Mateusz Wuzik (waga 60
kg) pokonał jednogłośnie

Foto: prywatne

Śląsk pokonał
Morawy

na punkty Viktora Kubecka
(Ołomuniec), a Marcin Trybalski (waga 81 kg) wypunktował 3:0 Wacława Klimza
(Sokol Poruba).
Spotkanie zakończyło się
zwycięstwem Śląska 20:10.
Rewanż planowany jest na
jesień br.
PiSk

Gol Cieślara
w kadrze

Pięściarze Gardy Gierałtowice są mocnym
punktem reprezentacji Śląska

W ubiegłym roku w finale Jatta Pucharu Polski
rezerwy Górnika Zabrze zagrały z Tempem
Paniówki. Tym razem zmierzą się z Wilkami Wilcza

Wilcza
gospodarzem
finału

18

kwietnia br. odbędzie
się finał Jatta Pucharu
Polski na szczeblu Podokręgu Zabrze. Triumfatora rozgrywek poznamy na obiek-

Foto: Garda

J

cie Wilków Wilcza, gdzie
rywalem gospodarzy będzie
Górnik II Zabrze. Początek
meczu o godzinie 17.00.
PiSk

Nowy zarząd
Victorii

L

udowym Klubem Sportowym Victoria Pilchowice
kieruje nowy zarząd. Na jego
czele stoi prezes Hubert Kionka, wiceprezesem jest Marek

Janowi Cieślarowi kibicowali m.in.
Krzysztof Nieradzik i Dawid Kołodziej

Niemiec, fukcję skarbnika
sprawuje Sebastian Garcorz,
a członkami zarządu są Piotr
Pokora i Janusz Szołtysek.

PiSk

Biegi
Beskidzka
160 Na Raty

1 kwietnia w Goleszowie
odbyła się wiosenna edycja
Beskidzkiej 160 Na Raty. Rywalizacja odbywała się na trzech
dystansach: 100, 50 i 25 km. Na
„50” wystartował knurowianin
Bartosz Małka (niezrzeszony),
który pokonał ten morderczy
dystans w czasie 6 godzin 23
minut i 1 sekunda, zajmując
24 miejsce w klasyfikacji open.

Półmaratony

2 k w iet n ia m i łośn ic y
biega n ia z K nu rowa w y-

stąpili w półmaratonie. W
Żywcu, trasę dookoła tamtejszego jeziora żywieckiego
pokonali: Artur Łyczak (Vibovit) - 1.47.22, Anna Dyrcz
(niezrzeszona) - 1.48.4 6,
Waldemar Jachimowski (Vibovit) - 1.54.32, Paweł Sulik
(n iezrz esz ony) - 1. 58. 57,
Patr yk Mokrzycki (SaintGobain Squad) - 2.05.52.
Wcześniej, bo 25 marca półmaraton w Sobótce
pokonał Zbigniew Kopszak
(AKB) z czasem 1.59.42.
PiSk

ak już informowaliśmy, kilku zawodników knurowskiej Akademii Piłki Nożnej
było branych pod uwagę przy
ustalaniu kadry Podokręgu
Zabrze na turniej poświęcony
pamięci Jerzego Wyrobka.
Ostatecznie szansę pokazania
się w tych rozgrywkach otrzymał Jan Cieślar. I wykorzystał
ją strzelając m.in. bramkę

w meczu Podokręgu Zabrze
z Podokręgiem Bytom (6:0).
Warto dodać, że występy
Jana Cieślara w chorzowskim
turnieju, z wysokości trybun
obserwowali Krzysztof Nieradzik (trener APN) i Dawid
Kołodziej (kierownik knurowskiego zespołu).
PiSk

Skat sportowy
WYNIKI
Z 28 MARCA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Tadeusz Kamczyk - 13.914
1. Zenon Niemiec
- 2.611
2. Michał Foit
- 13.552
2. Dariusz Skowron - 2.401
3. Jerzy Pluta
- 12.907
3. Jacek Zacher
- 2.248
4. Jacek Zacher
- 12.905
4. Piotr Arent
- 2.221
5. Adam Dudziński
- 2.205 5. Zbigniew Ciszewski - 12.545
- 12.444
6. Joachim Makselon - 2.060 6. Janusz Nowak
7. Michał Foit
- 2.044 7. Kazimierz Fąfara - 12.293
8. Dariusz Skowron - 12.262
8. Bernard Wróbel
- 2.037
9. Jerzy Makselon
- 11.788
9. Janusz Myszka
- 2.015
10. Janusz Myszka
- 11.650
10. Ginter Fabian
- 1.904
Kolejny turniej odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

informacja
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Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06, 793 181 986
7-26/17

MOTORYZACJA
Auto skup za gotówkę, ka żdy stan.
Tel. 507 572 625

1-17/17

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

5-26/17

50/16-41/17

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

13-26/17

KOMUNIE, przyjęcia, catering. Kawiarnia
Kaprys. Tel. 795 456 584, 32 235 62 26

14/17 Y

M alowanie od 3 zł /m2, t apet y, g ł adź.
Tel. 724 526 713

14/17

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

1-17/17 Y

13-14/17

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 32 238 21 93

13-26/17

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

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

Pizzeria Gruby Benek zatrudni kierowcę
do rozwozu pizzy. Tel. 608 327 604

SZUKAM PRACY
Dyspozycyjna czasowo i mająca doświadczenie, w wieku około 40 lat, szuka pracy
dorywczej, jako pomoc domowa, sprzątanie
itp. oraz przeróbki krawieckie. Knurów
i okolice. Tel. 503 570 366

foto-migawka
Foto: archiwum prywatne

USŁUGI

9-15/17

Zatrudnię kucharkę w lokalu. Tel. 664 040 345

14-15/17

Zatrudnię sprzątaczkę umowa zlecenie lub
etat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Tel. 509 441 515, kigw@wp.pl
14-17/17

Zatrudnimy mężczyzn do pracy w cyklu
produkcyjnym. Tel. 32 33 55 101

14-15/17

Zatrudnimy osobę do szycia pokrowców
samochodow ych z doświadczeniem.
Tel. 794 009 467, email: mzakrzewski@
autoczesci24sklep.pl

14/17

14/17-odw.

Emerytka szuka pracy – sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

3-26/17

M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

1/17-odw.

Opiekun do zwierząt/wyprowadzanie psów
nieagresywnych. Tel. 604 482 453
2/17-odw.

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz pospr zątam.
Tel. 501 385 666

„Wspomnienia do siebie to mają, że
zawsze kiedy zechcesz
wracają” – ta stara prawda przyświeca
ła uczestnikom I Spotkań Knurowskic h Harcerzy Seniorów.
Druhowie, w sile ponad
20 osób, spotkali się w sobotę w klubie
Lokatorek. – To był
świetny pomysł – nie ma wątpliwości uczes
tniczący w „zbiór ce
po latach” Bogus ław Szyguła. – Z pewno
ścią skrzykniemy się
ponownie...
/bw/

1/17-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/17-odw.

NIERUCHOMOŚCI

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084
1/17-odw.

XPERT NIERUCHOMOŚCI
CHCESZ KUPIĆ LUB SPRZEDAĆ:
Mieszkanie, Działkę lub Dom ZADZWOŃ:

TEL. 664 257 601, 32/726 54 94

KNURÓW, UL. KAPELANÓW WOJ. 2D
I PIĘTRO NAD RESTAURACJĄ „KREDENS”

M5, 64 m, III piętro, balkon.
Cena: 205 tys. zł
4 pokoje, 73 m, os. WP. Cena: 212 tys.zł
Wynajmę wyremontowane, umeblowane,
2 pokojowe mieszkanie. Cena: 1300zł
Duży dom z warsztatem sam.
w Knurowie. Cena: 690 tys. zł
Lokal do wynajęcia. Knurów, ul. Witosa 23,
74 m2, piętro, media, parking, 4 km od autostrady A4 i A1. Tel. 505 701 587, 32 236 03 34
11-14/17

Lokal handlowy do wynajęcia. Centrum
osiedla Knurów Łokietka. Tel. 515 344 855

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214
1/17-odw.

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a d z i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399

1/17-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/17-odw.

13-14/17

Sprzedam działkę budowlaną 1250 m Krywałd. Tel. 507 925 080

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1200
m2 Gliwice, Bojków Wschód ul. Chabrowa.
Tel. 607 940 051

11-15/17

DYŻURY RADNYCH

14-15/17

Sprzedam garaż murowany przy ul. Targowej, sektor G. Tel. 600 887 923

14/17

Sprzedam garaż na ul. Targowej. Cena
36 tys. Tel. 792 958 503

14/17

EDUKACJA

Szczegóły zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miasta. Informacji można zasięgnąć także w Dziale
Administracji tut. Zespołu (pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18.

Firma budowlana z Knurowa poszukuje
pracowników na stanowisko pomocnik. Wymagania: brak nałogów. Wynagrodzenie od
2200 zł na rękę. Tel. 607 402 057

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarzy, murarzy, stolarzy i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. kontaktowy
696 413 216 lub 660 795 216.

11-15/17

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie informuje, iż istnieje możliwość bezprzetargowego
wynajęcia lokali użytkowych o pow. 15,32 m2 , 18,83 m2, 20,69 m2 przy
ul. Szpitalnej 8, lokalu użytkowego o pow. 18,10 m2 przy ul. 1 Maja
6, lokali użytkowych o pow. 87,00 m2, 34,70 m2 przy ul. H. Kołłątaja
5b lokalu użytkowego o pow. 15m2 przy ul. H. Kołłątaja 4b oraz lokalu
użytkowego o pow. 14 m2 przy ul. H. Kołłątaja 3b w Knurowie.

DAM PRACĘ

14-17/17
2

INFORMACJA

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 11.04.2017 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Zespół
Szkoła
Szkoła
Zespół

Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
Szkolno – Przedszkolny – ul. Michalskiego
Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkół Nr 1 – Al. Lipowa

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów. Tel.
784 02 78 17

1-15/17

ZDROWIE I URODA
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rozrywka nr 14
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Lena Głowaczewska z Zabrza

ur. 29.03.2017 r., 3060 g, 51 cm

Wiktor Błonkowski z Knurowa

ur. 30.03.2017 r., 4200 g, 57 cm

Dominik Promny z Knurowa

ur. 2.04.2017 r., 3950 g, 56 cm

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 się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).
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Piękna i Bestia 2D
- godz. 17.30

Wszystko albo nic
- godz. 19.45

Szymon Buczak z Gliwic

ur. 3.04.2017 r., 2520 g, 50 cm

Milena Opic z Gierałtowic

ur. 3.04.2017 r., 2640 g, 53 cm

ur. 3.04.2017 r., 3900 g, 55 cm

Michał Kochanowski z Gliwic

Adam Kasperczyk z Gierałtowic

7.04.2017 r.
PIĄTEK
Piękna i Bestia 2D
- godz. 17.00
Chata
- godz. 19.30
8.04.2017 r.
SOBOTA
Piękna i Bestia 3D
- godz. 15.00
Piękna i Bestia 2D
- godz. 17.30
Chata
- godz. 20.00
9.04.2017 r.
NIEDZIELA
Piękna i Bestia 2D
- godz. 15.00
Piękna i Bestia 3D
- godz. 17.30
Chata
- godz. 20.00

ur. 3.04.2017 r., 2800 g, 51 cn

ur. 4.04.2017 r., 3550 g, 52 cm

10-12.04.2017 r.
PONIEDZIAŁEK- ŚRODA
Piękna i Bestia 2D
- godz. 17.00
Chata
- godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino
zastrzega
prawo
zmian
repertuaru
Kino
zastrzega sobie
sobie prawo
dodo
zmian
w repertuaru
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Natan Hołub z Knurowa

ur. 30.03.2017 r., 3470 g, 55 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
12/2017 brzmiało: „GOŚCINA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Ilona Janiszewska.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Karolina Fic z Knurowa

6.04.2017 r.
CZWARTEK

Zuzanna Pulińska z Knurowa

ur. 29.03.2017 r., 3020 g, 51 cm

Tymoteusz Mikina z Przyszowic
ur. 4.04.2017 r., 3200 g, 53 cm

Franciszek Oleszowski z Pilchowic
ur. 4.04.2017 r., 3710 g, 53 cm
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Kultura. Formacja Chatelet jubileuszowo

Śmiech z sensem
W sobotni wieczór na scenie knurowskiego
Domu Kultury wystąpiła Formacja Chatelet

G

dy dwadzieścia lat temu, późną
jesienią 1996 roku, z inicjatywy Krzysztofa Niedźwiedzkiego
Formacja Chatelet rozpoczynała
kabaretową działalność, miała to
być tylko zabawa. Okazało się, że
to dużo więcej – pasja, sposób na
życie. Już kilka miesięcy później na
XIII Przeglądzie Kabaretów PaKA
w Krakowie Formacja Chatelet, tworząca wtedy na pograniczu kabaretu
i teatru, zdobyła Grand Prix.
Skład zespołu się zmieniał –
z tego pierwszego do dziś pozostał
Adam Małczyk – zmieniła się też

poetyka, ale niezmienny pozostaje
dobry kontakt z publicznością i humor, w zetknięciu z którym nawet
najwięksi kabaretowi malkontenci
w końcu miękną.
W sobotni, primaaprilisow y
wieczór widzowie zobaczyli program „Gramy dalej”, przygotowany
z okazji dwudziestolecia Formacji.
Znalazły się w nim skecze dobrze
znane wielbicielom kabaretu – jak
„Pierwsza randka”, „Zakład matrymonialny i Robo-Baba”, „Wanda
i Rydygier”, „Domowe uprzejmości” – ale i nowości, w tym krótkie

animacje wyświetlane jako przerywniki.
Skecze Chatelet bazują w dużej mierze na naśmiewaniu się ze
stereotypów na temat płci i relacji
damsko-męskich. A jednocześnie
są bliskie życiu i ciągle aktualne,
o czym świadczył niepowstrzymywany śmiech publiczności, okraszany
głośnymi komentarzami: „ja też tak
mam!”, „zupełnie jak moja żona!”. Bo
z Formacją Chatelet śmiejemy się też
trochę z samych siebie – jak u Gogola.
MiNa
Foto: Mirella Napolska

Knurów. Spotkania Teatralne „bez Maski”

Czary Mary(si) najlepsze...
„Koziołek Matołek” w wykonaniu Zespołu Czary
Mary(si) z Będzina zdobył Grand Prix VII Spotkań
Teatralnych „bez Maski”. Spektakl galowy odbył się
w knurowskim Domu Kultury

I
informacja własna wydawcy

mpreza, współorganizowana
przez Centrum Kultury, knurowski „Paderek” i gliwickie Szkoły ETE, ściągnęła wiele zespołów
teatralnych z województwa śląskiego. Konkursowe przeglądy trwały
dwa dni (27-28 marca).
W piątek wystąpili laureaci.
Widzowie mieli okazję ponow-

nie pod ziw iać ta lent i ku nszt
aktorski zwycięzców „Spotkań”
– Zespołu Czary Mary(si) z Będzina – w spektaklu pt. „Koziołek
Matołek”. Zasłużone brawa zebrał
też Teatr Akuku ze Świerklan za
„Dobry uczynek skrzatów”.
- Jestem pod wrażeniem umiejętności i werwy, z jaką oddajecie

Foto: Bogusław Wilk

Spektakl „Koziołek Matołek”
zachwycił publiczność

Nagrodzeni

Grand Prix: Zespół Czary
Mary(si) – SP-6 w Będzinie; wyróżnienie w I kategorii: Teatr Akuku –
SP-1 w Świerklanach;
wyróżnienie w III kategorii – Teatr 10 Kurtyna
– Gimnazjum nr 10 w ZS10 w Zabrzu; wyróżnienie
w V kategorii: Teatr DOiDO z MDK Gliwice, Teatr
Alternatywa – ŚDP -Ośrodek Matki Boskiej Uzdrowi e ni e C h o r yc h o r az
Teatr Fika z POPP przy
SP-1 w Świerklanach;
Wyróżnienia indywidualne: Nikola Szałaj, Anna
Garbień, Amelia Dubełek, Zuzanna Sęp, Zuzanna Gajdzik, Agnieszka Pączkowska.

...i wicedyrektor CK
Mariusz Kowalczyk

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

Twórcom gratulował
przewodniczący RM Tomasz Rzepa...
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się swojej pasji – komplementował
młodych aktorów przewodniczący
k nurowsk iej Rady Miasta Tomasz Rzepa. Gratulacje laureatom
złożył też wicedyrektor Centrum
Kultury Mariusz Kowalczyk.
Imprezę prowadziły Joanna
Święcik-Patera i Katarzyna Kamińska.
/bw/
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