aktualności
Gierałtowice

Rusza projekt „Poznaję Przyjaciół”
Jego cel to
aktywizowanie osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
Foto: Bogusław Wilk

Pełna nazwa projektu realizowanego w Gierałtowicach to „Poznaję
Przyjaciół - aktywizacja i integracja
społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gminie Gierałtowice”. Realizatorem przedsięwzięcia
jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną z siedzibą w Knurowie.
Weźmie z nim udział 18 osób, w tym
6 osób niepełnosprawnych intelek-

Knurów. Ornontowiczanka pierwszym maluszkiem
w Nowym Roku

tualnie, mieszkających na terenie
gminy. Projekt traktuje priorytetowo
te osoby, które nie korzystają na co
dzień z żadnych form terapii zorganizowanej. Celem autorów projektu
jest zapobieganie marginalizacji i
wykluczeniu osób z intelektualną
niepełnosprawnością z lokalnej
społeczności, a także udzielenie
wielospecjalistycznego wsparcia im
samym, ich rodzinom i opiekunom.
Od lutego do czerwca będą prowadzone warsztaty dla 6 osób z
niepełnosprawnością intelektualną
– 18 pięciogodzinnych spotkań obejmujących zajęcia rękodzielnicze, pla-

Lilianna - aniołek
Dowody za darmo
z maleńkim różkami
Zmiany w prawodawstwie

Na świat przyszła 1 stycznia.
- Dokładnie o godzinie 15.05 - precyzuje dumny tato, Łukasz Kotlorz.
W momencie narodzin dziewczynka mierzyła 56 cm i ważyła
3.550 g.
- Przez pierwsze dni była jak
prawdziwy aniołek, spokojniutka
jak pewnie mało który dzieciaczek
- mówi pani Edyta, mama Lilianny.

To efekt zmian w ustawie o ewidencji ludności wprowadzonych w
życie 1 stycznia 2010 r. Do tej pory
każdy, kto dowód zgubił czy też
wymieniał go ze względu na zmianę
danych osobowych, musiał uiszczać
opłatę w wysokości 30 zł. Tyle samo
kosztowało otrzymanie pierwszego
w życiu dowodu osobistego. Zwolnienie z tej opłaty przysługiwało tylko
w nielicznych przypadkach – kiedy

- Ale chyba teraz nadrobi zaległości,
bo ostatnio pokazuje różki - śmieje
się.
Póki co, Lilianna nie ma konkurencji w rodzinie państwa Kotlorzów. Jest ich pierwszym dzieckiem.
- Mimo rożków, prawdziwym aniołeczkiem - nie ma wątpliwości pani
Edyta.

Wjazd do szpitala za „trójkę”

Ten, kto wybiera się samochodem do knurowskiego szpitala – czy to w
charakterze pacjenta, czy odwiedzającego – i chciałyby wjechać na szpitalny teren, powinien przygotować drobne. Od 7 stycznia 2010 r. obowiązuje
opłata stała za wjazd wynosząca 3 zł.
MiNa

Polowanie z humorem

MiNa

Foto: Archiwum ZS im. I.J. Paderewskiego w Knurowie

6 marca do Knurowa zjadą Łowcy.B. Na polowanie
z humorem zaprasza Centrum Kultury
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zmieniono nazwę ulicy, przy której
mieszkamy, gdy dane w dowodzie
były niewłaściwe na skutek urzędniczej pomyłki lub gdy dokument
uległ zniszczeniu wskutek klęski
żywiołowej. Od nowego roku opłata
za wydanie dowodu osobistego już
nie obowiązuje, zatem jedyny wydatek, jaki poniesiemy, to koszt dwóch
fotografii, które należy dołączyć do
wniosku o nowy dokument.

Do białego rana bawili się na studniówkowym
balu w Marysinym Dworze tegoroczni maturzyści
knurowskiego Liceum Ogólnokształcącego
i Technikum. Jeśli do pracy są tacy, jak do zabawy,
to o końcowy wynik „egzaminu dojrzałości” nie
ma co się martwić. Będzie celujący

Łowcy.B w Knurowie

Bal rozpoczął się zgodnie z tradycją - polonezem

Łowcy.B, czyli Bartosz „Góra” Góra, Bartosz „Prymus” Gajda,
Sławek „Zlew” Szczęch, Paweł „Zakleszcz” Pindur, Maciej
„Maćkowy Potwór” Szczęch i Mariusz „Basen” Kałamaga



Gośćmi maturzystów byli prezydent Knurowa Adam Rams, starosta
gliwicki Michał Nieszporek, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa
Jurczyga i przewodnicząca Rady
Rodziców Ewa Garbas.

sia Puchatka

Festiwal

Już za 100 dni
matura!

Knurów

To kolejna wizyta znanego kabaretu w mieście. Za każdym razem
widownia pękała w szwach. Zapewne i teraz będzie tak samo w sali Domu
Kultury w Szczygłowicach . Bilety w cenie 35 zł będą do nabycia w szczygłowickiej placówce od 1 lutego.

Nie zapomnij

Knurów. Maturzyści balują

/bw/

oprac. MiNa

18.I – Dzień Kubu

Osoby, które ubiegają się o nowy dowód
osobisty, nie muszą już za to płacić

Maleńka Lilianna Kotlorz z Ornontowic była
pierwszym maluszkiem urodzonym
w knurowskim szpitalu w 2010 roku

styczne, techniczno-modelarskie, a
także trening kulinarny, higieniczny
i umiejętności praktycznych. Z kolei
członkowie rodzin tych osób spotkają
się na odrębnych warsztatach, prowadzonych przez psychologa wraz z
pedagogiem-terapeutą zajęciowym.
Te z kolei warsztaty obejmą m.in.
metody radzenia sobie z własnymi
emocjami, komunikację interpersonalną, kompleksowe doradztwo
na temat niepełnosprawności oraz
instytucji i organizacji zajmujących
się osobami z niepełnosprawnością
intelektualną.

- To był uroczysty i bardzo udany
bal - zapewnia Dorota Gumienny,
dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. - Myślę,
że znakomita zapowiedź majowej
matury...

/bw/

Knurowianka
w finale

Anna Długosz z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr
9 zakwalifikowała się do
XIX Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Żory
2010

Szóstoklasistka z Knurowa przeszła przez kolejne etapy eliminacji i
znalazła się w gronie 18 osób, które
wystąpią 16 kwietnia w finale festiwalu. W poniedziałek odbył się
kolejny etap eliminacji, na który
Ania przygotowała pięć utworów.
Jurorów ujęła wykonaniem piosenki „Żyj kolorowo” z repertuaru
Ewy Bem. Teraz ją i pozostałych
finalistów czekają wspólne próby
z orkiestrą, która będzie im akompaniować w finałowym koncercie.
Anię do występów przed jurorami
i publicznością przygotowuje mama
– Alina Długosz.
MiNa

www.woodyallen.art.pl

1 grudnia ten jeden z najgenialniejszych i zarazem najbardziej
kontrowersyjnych amerykańskich
reżyserów skończył 74 lata. Warto
z tej okazji zajrzeć na poświęconą
mu polską stronę internetową.
Allen jest scenarzystą, reżyserem,
aktorem, muzykiem jazzowym,
producentem i dramaturgiem.
Woody Allen to laureat 136 nagród
filmowych, trzykrotnie otrzymał
Oscara oraz jako drugi reżyser
w historii po Ingmarze Bergmanie „ Palmę palm” w Cannes.
Na stronie internetowej znajdziemy
cytaty z kultowych filmów, wywiady, artykuły, opisy filmów, sztuki
teatralne, a nawet muzykę Allena.
Jest też forum, na którym można
podyskutować i podzielić się uwagami dotyczącymi artysty.
Marek Węgorzewski
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Gierałtowice. Pijany traktorzysta zorganizował dzieciom kulig

Na rauszu kulig
mknie

Knurów.
Obywatelska postawa w starciu z rozbójnikami

Bokser schwytał
rozbójnika

Historia zaczęła się pod sklepem spożywczym. Tam 42-latek poznał
dwóch mężczyzn. Niestety relacje z nowo zapoznanymi osobnikami
szybko się ochłodziły i zakończyły rozbojem. Dwóch mężczyzn zaczęło kopać 42-latka, co zauważył przechodzący nieopodal knurowianin
(nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że to były bokser). Ruszył on
na odsiecz i schwytał jednego z rozbójników, drugiemu udało się zbiec z
miejsca zdarzenia. Schwytany to bezdomny 19-latek znany policji i straży
miejskiej z wcześniejszych interwencji.
42-latek opowiedział o szczegółach napaści patrolowi straży miejskiej,
który pojawił się na miejscu. Okazało się, że mężczyźni zabrali mu portfel
z dokumentami i pieniędzmi w kwocie 640 zł. Na szczęście łup znajdował
się w kieszeni kurtki schwytanego 19-latka, którego przekazano policji.
W błyskawicznym tempie, kilka dni po zdarzeniu sąd podjął decyzję
o tymczasowym aresztowaniu krewkiego knurowianina.
- 19-latek kilkakrotnie był już przez nas notowany. Ostatnio, 29 grudnia w jednym ze sklepów spożywczych awanturował się i żądał wydania
alkoholu – dodaje komendant Straży Miejskiej Andrzej Daroń.

Foto: arch. KMP Gliwice

Zimowa aura sprzyja białemu szaleństwu. W Gierałtowicach
z tym szaleństwem dosłownie przeholowano. 33-latek na
rauszu zorganizował dla dwójki swoich dzieci kulig!
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Knurów. Dzieci dewastowały choinkę na Merkurach

Wojna na śnieżki
i żarówki

Kulig to świetna zabawa, pod warunkiem, że na trzeźwo

Małoletni wandal połasił
się na choinkowe żarówki
Po raz kolejny niezawodny okazał się monitoring miejski. 30 grudnia, około godz. 18.45, dyżurny
Straży Miejskiej wyłapał okiem
kamery trzech nastolatków (dwóch
knurowian i jednego wilczanina),
którzy rzucali śnieżkami w oświetloną choinkę.
Na miejsce udał się patrol straży
miejskiej. Zaskoczeni chłopcy (w
wieku 12-15 lat) przyznali, że obrzucili choinkę śnieżkami, ale także

wskazali jeszcze jednego kolegę,
który w głupiej zabawie poszedł o
krok dalej. Szóstoklasista z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 miał
wykręcać żarówki z oświetlenia
choinki i rzucać nimi w kolegów.
Rzeczywiście, wokół choinki leżało
zbite szkło, a na najniższym poziomie drzewka brakowało kilkunastu
żarówek.
Sprawę przekazano Komisariatowi Policji w Knurowie.

dzielny wieczór. Około godz. 20.40
na jednej z ulic policjant zobaczył
pędzący traktor, który ciągnął dwie
pary sanek z małymi pasażerami
(w wieku 10 i 4 lat). Duża prędkość
spowodowała, że końcowe sanki

Knurów. Monitoring pomógł schwytać złodzieja

Szampon dwa w jednym

Kto by pomyślał, że silne parcie na pęcherz zdemaskuje złodzieja
na gościnnych występach? Oko kamery monitoringu miejskiego
wychwyciło sikającego na przystanku „Foch” gliwiczanina. Krótko po
tym okazało się, że to nie jedyne jego przewinienie...
W niedzielne popołudnie u oczekującego na przyjazd autobusu odezwała
się silna potrzeba oddania moczu... na
elewację poczekalni autobusowej. Zdarzenie zarejestrował miejski monitoring,
a na miejscu błyskawicznie pojawił się
patrol straży miejskiej. W trakcie legitymowania gliwiczanina, strażnicy zwrócili uwagę na pozostawioną na ławce
reklamówkę, którą wcześniej mężczyzna
próbował ukryć. Żaden z oczekujących
na autobus pasażerów nie przyznawał
się do niej. W środku znajdowało się

Gliwiczanin nie zdawał sobie sprawy,
że parcie na pęcherz zakończy się tak
poważnymi konsekwencjami
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kilkanaście opakowań szamponu do
włosów. Gliwiczanin zaprzeczał jakoby
była to jego własność. Strażnicy nie dali
jednak za wygraną i w toku podjętych
czynności ustalili, że towar skradziono ze
sklepu „Tesco” przy ul. 1 Maja. Moment
kradzieży zarejestrowały kamery sklepowe. Mężczyzna odpowie za kradzież i
zanieczyszczanie miejsc publicznych.

Knurów

Wtargnął na jezdnię

Prawdopodobnie brak ostrożności 35-letniego mężczyzny sprawił, że
został potrącony przez przejeżdżającego obok mercedesa. W ubiegły piątek
o godz. 13.00 na ul. Lignozy 38-letni kierowca mercedesa potrącił knurowianina, który wtargnął na jezdnię z zaparkowanego na poboczu samochodu.
/pg/
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Foto: Kadr z monitoringu Straży Miejskiej

Foto: Kadr z monitoringu Straży Miejskiej

O tym, że choinka ustawiona w centrum
handlowym „Merkury” kole w oczy, świadczą
liczne, na przestrzeni lat, interwencje Straży
Miejskiej. Ostatnio udało się zatrzymać
małoletnich wandali...

Kto wie, jaki byłby finał tej
zabawy, gdyby nie natychmiastowa
reakcja policjanta z I Komisariatu
Policji w Gliwicach, który zauważył
kulig będąc poza służbą.
„Zabawa” rozpoczęła się w nie-

wywróciły się wraz dzieckiem.
Czterolatek pozostał na jezdni i
głośno płakał. Traktorzysta nie
zorientował się, że zgubił dziecko.
Wrócił po nie dopiero po dłuższej
chwili.
Policjant zorientował się, że
mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. Kiedy traktorzysta zdał sobie
sprawę, z kim ma do czynienia, próbował uciec, jednak funkcjonariusz
udaremnił kontynuację kuligu.
Wezwany na miejsce patrol policji przejął zatrzymanego i przewiózł
do Komisariatu w Knurowie, gdzie
badania alkomatem wykazały ponad
2 promile alkoholu we krwi.
Traktorzyście zatrzymano prawo
jazdy oraz wszczęto postępowanie
dotyczące kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.
Wyjaśniana jest także sprawa zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci.

Złodziej próbował ukryć łup pod ławką

/pg/
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Aleja Piastów
w bieli
- Czy drogowcy zaglądają kiedykolwiek na al. Piastów? Chyba
nie. Przynajmniej ja nie widziałem
tu ani jednego pługu. Po ostatnich
opadach śniegu jezdnia jest nadal
biała. Zrobiła się z niej ślizgawica.
W tym samym czasie ul. Zwycięstwa miała czarny asfalt, czyli tam
się dało, a u nas, na Piastów, już
nie. Nawet nie wspominam o Książenickiej, bo ten kierunek chyba
całkiem został spisany na straty.
Pewnie dlatego, że to kraniec powiatu, więc - zdaniem decydentów
- po jakiego czorta zawracać sobie
nim głowę. A wczoraj pod wieczór
kolejne auto trzeba było wyciągać
z rowu. Zapewne kierowca „nie dostosował się do warunków jazdy”.
Tylko, że drogowcy też nie chcą
nam tych warunków polepszyć...
Kierowca

Knurów
i autostrada
- Właśnie przeczytałem, jak
rzecznik Pacer z Zarządu Dróg
Wo j ewó dzk ic h m ówi , że m oże

za kilka miesięcy ZDW ustawi w
Knurowie i okolicy znaki kierujące
na autostradę A-1. Że najpierw rozważać to będą specjaliści inżynierii
ruchu. To jakaś paranoja. Ja tam
żadnym specjalistą inżynierii ruchu
nie jestem, a mimo to wiem, że być
powinny. Teraz, a nie w odległej
przyszłości. Na mój chłopski rozum
ZDW powinno być przygotowane
do tego od dawna. Czy oni nie wiedzieli, że buduje się autostrada? To
jakaś kpina...
Knurowianin

jezdni jest tam tak niefortunny, że
wręcz „zachęca” do popełnienia
błędów. Nawet sygnalizacja im nie
zapobiega. Mieszkam niedaleko, to
wiem, co mówię. Co kilka dni jest tu
jakaś stłuczka. Można winę zrzucić
na kierowców, ale to nie do końca
sprawiedliwa ocena. Moim zdaniem, to skrzyżowanie prowokuje
do wypadków.
Marek

Niebezpieczna
krzyżówka

- Dziękuję
za tekst o księdzu Czakań s k i m. Pam i ę tam go jeszcze
z lat 70. To był
dobr y kapłan.
Obdarzony poczuciem humor u . P o r z ą d ny
Ksiądz Bernard
człowiek, bliski
Czakański
ludziom, można
rzec - „swój chłop”. Potem stracił
się mi z oczu. Mało kto chyba nawet
wiedział, że dożył tak sędziwego
wieku. Dobrze, że przypomnieliście tego ważnego dla Knurowa
kapłana.
Henryk z Knurowa

- Jeśli gdzieś by się w Knurowie
jeszcze jakieś rondo przydało, to na
pewno na ul. Szpitalnej. Gdzie? Na
krzyżówce niedaleko Tesco. Układ

Dobry kapłan

Not. bw

Posylwestrowa
czkawka
- Żałuję, że dałam się nabić w butelkę
panu Hołójowi. Wolałabym przeznaczyć
te pieniądze na szczytny cel niż popierać
jego cwaniactwo – Danuta Maj z Gliwic nie
szczędzi słów krytyki organizatorowi zabawy
sylwestrowej w Restauracji Letnia
W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy posylwestrowe refleksje knurowianina Rajmunda Bonka, który
ostatni dzień roku spędził w Restauracji Letnia [„Letnia restauracja czy
kolacja? PL nr 1/2010]. Mężczyzna
skarżył się na - jego zdaniem - nieprofesjonalną obsługę i wątpliwej
jakości jedzenie, które na dodatek
podano w małej ilości.
Właściciel lokalu Mariusz Hołój
odpierał wówczas zarzuty, a niezadowolenie klienta tonował przeprosinami. Argumentem przemawiającym
na jego korzyść miała być wizyta
biesiadników z Gliwic (stolik nr 5),
którzy odwiedzili go po sylwestrze
i dziękowali za udaną zabawę. Mariusz Hołój obiecał, że skontaktuje
nas z zadowolonymi. Do zamknięcia



tego wydania Przeglądu nie doczekaliśmy się, za to pojawili się kolejni
zawiedzeni uczestnicy imprezy.
Danuta Maj z Gliwic, poruszona
naszym artykułem zadzwoniła do
redakcji, żeby podzielić się swoimi
spostrzeżeniami. – Fatalna organizacja, zapuściłam korzenie czekając
w kolejce do szatni... Kolejne zaskoczenie – napis „Witamy Młodą
Parę”, który wisiał nad wejściem na
salę. Pod sufitem rozwieszone były
papierki... Dzieci potrafią lepsze
dekoracje wykonać.
Na pytanie, dlaczego nie sprawdziła oferty i samego lokalu przed
zabawą, gliwiczanka odpowiada,
że zaproszenia załatwiali znajomi z
Knurowa. – Wydając pieniądze na
zaproszenia zaufaliśmy właścicie-

lowi tego lokalu. Nikt nie zakładał
najgorszego, dlatego nie prosiliśmy
o pisemne przedsta wienie nam
pełnej oferty i jadłospisu. Przepisy
najwidoczniej chronią takie cwaniactwo – nie kryje rozgoryczenia
Danuta Maj.
Gliwiczanka dorzuca kolejne
kamyczki do ogródka Restauracji
Letniej: - Kiedy poprosiłam kelnera
o drugą kawę, usłyszałam, że mam
zapłacić 4 zł. W ogóle nie było miejsca do tańczenia, pary kłębiły się na
małej powierzchni, a zespół, który
przygrywał ani się nie przedstawił,
ani nie starał się nawiązać kontaktu
z publicznością. Dobrze, że kucharz
zniknął ludziom z oczu, bo po kilku
kieliszkach panowie chcieli mu, za
przeproszeniem, obić mordę.
Danuta Maj zakończyła rozmowę
słowami: - Nie chciałabym nawet
stypy w tym lokalu.
Zbulwersowania nie kryje także
pani Justyna, którą zraziły bardzo
brudne bulionówki, z których, jak
mówi, mieli pić tę różową wodę
zwaną przez właściciela barszczem. Sporo osób, łącznie z nami wędrowało do kuchni z prośbą o umycie tych
bulionówek. O 23.00 podano zimną
płytę, natomiast na chleb czekaliśmy
1,5 godziny, w końcu po naszej interwencji przyniesiono i chleb.
Pani Justyna nazywa przegięciem płatną szatnię. - Przy 300 zł

Ryszard
Kowrygo,
powiatowy
rzecznik
konsumentów

za sylwestra kasować jeszcze 2 zł za
powieszenie kurtek? Pierwszy raz
się z tym spotkałam, a na zabawy
chodzimy co roku od 10 lat, więc
mam porównanie.
Kobietę zbulwersowało tłumaczenie Mariusza Hołója. - Szkoda,
że nie wspomniał o pewnej pani,
która zaraz w sobotę o 9.00 przyszła
z pretensjami i barszczem... Tak, tak
z barszczem. Wiem, bo to ja byłam.
Przyniosłam mu pokazać, czym
nas poił na zabawie. Niestety, wyszłam z mieszanymi uczuciami, bo
o ile właściciel przeprosił, to pani
kucharka, miałam wrażenie sugerowała, że sami rozcieńczyliśmy
ten barszczyk. Dziś ja sugeruję, że
właściciel kłamie twierdząc, że o
krytyce dowiedział się z forum. Na
forum Wirtualnego Knurowa pierwsza opinia o sylwestrze pojawiła się
3 stycznia, a ja u właściciela byłam
2 stycznia rano. Widać zbyt kulturalnie się zachowałam i zapomniał
o mnie i moich uwagach.
Mariusz Hołój, mimo, że nie był
obecny feralnego dnia w Restau-

przypomina:
- Podstawą reklamacji przyjęć, balów itp. jest potwierdzenie uiszczenia
opłaty (rachunek, zaproszenie, bilet
wstępu lub faktura Vat). Aby uniknąć
rozczarowań należy poprosić organizatora o przedstawienie nam na
piśmie oferty, z której będzie wynikać,
do czego zobowiązuje się w ramach
zawartej z nami umowy. Dopiero wtedy możemy złożyć u organizatora reklamację i żądać zadośćuczynienia.

racji Letnia twierdzi, że sygnały
naszych czytelników to złośliwości
tych, którzy siedzieli tylko przy
jednym stoliku. – To prawda, że
prz yszła pani z rozcieńczonym
barszczem w butelce po coca-coli,
ale było to po godzinie od zakończenia imprezy. Ktoś mógł wlać jej
do barszczu wodę mineralną i go
rozcieńczyć...
Właściciel Restauracji Letniej
podkreślił, że po naszej publikacji
na kolejne imprezy zapisało się osiem
osób, nikt się nie wycofuje. Jedna z
pań miała tylko wątpliwości, które
właściciel w mig rozwiał.
Paweł Gradek

reklama
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Zima daje
nam popalić
Knurów

Na dachu ratusza utworzyły
się niebezpieczne nawisy;
problem rozwiązali
strażnicy z JRG

- Jak to jest - zastanawia się pan Andrzej - że
w górach przy półtora metra śniegu mówią
„piękna zima!”, a u nas w mieście wystarczy
30 cm i wszyscy wołają „kataklizm!”...
W Knurowie na Barbary brodziliśmy w wodzie, więc zapowiadało
się, że święta będą po lodzie. Nie
były. Na Sylwestra nieco sypnęło,
ale bardziej tak dla zasady. Za to po
Nowym Roku zima zabrała się do
roboty.

Ciemny bilans białych dróg

Z miejsca to odczuliśmy. Mroźne
noce, chłodne dni, sporo śniegu. Jezdnie oblodzone. Kierowcy ściągnęli
nogę z gazu. To jednak nie całkiem
pomaga. W statystykach Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach liczba
stłuczek skoczyła do kilkunastu na
dobę (było po kilka). W minioną środę, kiedy warunki były szczególnie
trudne, przekroczyła 20.
W ubiegłym tygodniu na okolicznych drogach doszło w sumie do
pięciu wypadków i 98 kolizji. Pięć
osób zostało rannych.
- Duża liczba zdarzeń drogowych
powoduje sytuacje, w której uczestnicy drobnych stłuczek... muszą czekać
- zastrzegają policjanci. - Praca
funkcjonariusza, który przyjeżdża
na miejsce zdarzenia drogowego, nie
kończy się w momencie obsłużenia
kolizji czy zdarzenia. Sporządzenie
dokumentacji pokolizyjnej, a tym
bardziej powypadkowej, zajmuje
dużo czasu.
Cięgi, często zasłużone, zbierają
drogowcy.
- Pługa to ta droga dawno nie
widziała.... - macha ręką Robert,
zmotoryzowany szczygłowiczanin.
Na myśli ma al. Piastów oraz ulice
Lignozy i Książenicką. We wtorek
wszystkie białe, faktycznie wyglądały na zapomniane przez drogowców.
O dziwo nieodległa ul. Zwycięstwa
zaskakiwała czer nią asfaltu. Za
pierwsze wymienione odpowiada
powiat gliwicki, o Zwycięstwa dba
powiat rybnicki.
Do najważniejszych „przelotówek” przez miasto - ulic Dworcowej
i Niepodległości - nie sposób się
nie przyczepić. W przypadku Niepodległości wystarczy przejażdżka
na odcinku od biura Matuszka po
Auto-Bum. Nieusunięte wcześniej
błoto zmieszane teraz ze śniegiem
daje breję, przez którą przekopują

Jak trwoga, to do...
strażaków; na zdjęciu
ochotnicy z OSP Knurów

się samochody. Do wtorkowego wieczoru żaden z przejeżdżających tędy
pojazdów nie przypominał pługa...
Za utrzymanie drogi, nominalnie
wojewódzkiej, odpowiada starostwo
w Gliwicach.

Dachy pod nadzorem

Policjanci uwijają się jak... w

Sople: tyleż piękne,
co groźne

Zima mocno daje się
we znaki kierowcom
ocenę sytuacji. Powód? - Alkohol, a
raczej jego nadmiar - dodają.

Byle do wiosny

ukropie. Nie próżnują też strażacy.
Dużo więcej niż zazwyczaj uwagi
poświęcają dachom.
- Wszyscy mamy w pamięci tragedię hali targowej w Katowicach
sprzed czterech lat. To stało się przestrogą, bo teraz ludzie bardzo uważają na takie zagrożenie - mówi jeden z
ochotników z knurowskiej OSP.
Dbałość o stan dachów to jednak
nie tylko wyraz zapobiegliwości i
dobrej woli. To obowiązek. Nałożył
go na wojewodów Jerzy Miller, szef
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Pod nadzór trafią
przede wszystkim hale supermarketów i centrów handlowych. W Knurowie też są tego typu obiekty, więc i
one nie unikną kontroli.
Nie tylko nadmiar śniegu na
dachach (zwłaszcza płaskich) może
być zagrożeniem. - Niebezpieczne są
nawisy śnieżne i lodowe sople. Mało
kto idąc po chodniku rzuca okiem
trochę wyżej. A powinniśmy, by w
porę dostrzec zagrożenie - ostrzegają
strażacy.

Europa w lodowych okowach

W północnej Szkocji niżej podpisany spędził prawie dwa lata. W tym czasie widział śnieg dwa razy. W sumie raptem z 15 minut. Parę razy temperatura spadła
ciut poniżej zera. Ale i to wystarczyło, by całe Aberdeen - miasto wielkości Gliwic
- zamarło. Nieużywający zimowych opon Wyspiarze utknęli w kilometrowych
korkach. Do pracy docierał co drugi zatrudniony. W pubach ożyły legendy o
strasznych śniegach, które nawiedziły tę część Szkocji w mroźnych latach 80.
Na dowód w ruch puszczono fotki, na których faktycznie dało się dostrzec trochę
zimowej bieli.
Teraz kataklizm uderzył po raz wtóry. Zadbane i pieczołowicie pielęgnowane
trawniki, praktycznie wiecznie zielone, pokryła warstwa puchu.
- Zamarło niemal wszystko, a dla miejscowych świat stanął na głowie - mówi
Maciej Modzelewski, nasz były redakcyjny kolega, a od ponad trzech lat mieszkaniec Szkocji. - Kierowcy dostają nerwicy, bo za nic nie potrafią sobie poradzić
z oblodzoną jezdnią. Autobusy kursują albo i nie. Zamykane są szkoły i niektóre
instytucje. Na pół gwizdka pracuje lotnisko. Wszystko stanęło na głowie...
Tak samo wyglądają całe Wyspy. Podobne obrazki nadchodzą z połowy Europy.
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Polska
Rzeczpospolita
Lodowa

Zdaniem meteorologów to polska
najgorsza zima w XXI wieku. Istotnie daje się we znaki.
W sąsiedztwie Częstochowy prawie 250 tys. mieszkańców nie miało
prądu. Zamarzły i pourywały się
linie elektryczne. Braki w dostawie
ciepła spowodowały konieczność
zamknięcia niektórych przedszkoli,
szkół i instytucji. Kuleje komunikacja, zwłaszcza kolejowa. Aż 17
godzin spóźnienia miał pociąg z
Katowic do Gdyni.
W Świdnicy pod ciężarem śniegu
zawaliła się wiata przystankowa.
Cztery osoby zostały ranne.

Zdradliwe woda i... wóda

Na innego rodzaju niebezpieczeństwo zwracają uwagę członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Skute lodem akweny ściągają
amatorów ślizgania. Nie wszyscy
jednak potrafią ocenić grubość pokrywy lodowej. Łatwo o pomyłkę. A w
razie załamania się lodu o tragedię ostrzega Jerzy Pach, prezes Oddziału
Miejskiego WOPR w Knurowie.
O bezdomnych pamiętają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wraz ze strażnikami
miejskimi starają się jak najlepiej
trafić do nich z informacją o możliwościach bezpiecznego noclegu. Rok temu wyziębienie było przyczyną
śmierci bezdomnego, który na nocleg
wybrał miejsce... pod barakowozem
- przypominają. Co gorsza, bezdomnym trudno zazwyczaj o właściwą

- Jak to jest - zastanawia się,
pracowicie odśnieżając chodnik, pan
Andrzej - że w górach przy półtora
metra śniegu mówią „piękna zima!”,
a u nas w mieście wystarczy 30 cm i
wszyscy wołają „kataklizm!”...
- Wy, młodzi, nie wiecie, co to
zima - mówi pani Anna z Gliwic.

Wie, co mówi. Na Śląsk przyjechała z Kresów, a w liczącym blisko
90 lat życiu ma niełatwy epizod w
rosyjskiej Azji. - Na Syberii to jest
dopiero zima. A ta tutaj, to... - macha
tylko ręką.
- Tam przy minus 50 to się nawet
gęby otworzyć nie chce, żeby na mrozie
zęby nie popękały - śmieje się mąż, pan
Jan. - A i wiosna, to jest, panie, prawdziwa wiosna. Nie to, co ta tutaj...
Tekst i foto: Bogusław Wilk

Kto powinien odśnieżać
Zimowa aura zazwyczaj doprowadza kierowców do... wrzenia. Zwłaszcza wtedy,
kiedy nie wiadomo, do kogo kierować pretensje za nieodśnieżone drogi i zwisające
z dachu sople.
Zima przyszła do nas niespodziewanie i jak zwykle zaskoczyła drogowców. Przepisy
– często krytykowane, ale do tej pory bezskutecznie różnicują odpowiedzialność za
drogi. Jedno miasto, ale kilku administratorów.

Drogi wojewódzkie

Ulice Dworcowa, Niepodległości i Rybnicka są drogami wojewódzkimi, jednak są
utrzymywane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Za ich ośnieżanie odpowiada - na
zlecenie ZDP - firma Remondis Gliwice. W razie uwag co do stanu tych dróg należy
dzwonić pod numery telefonów: 32 234 06 96 lub 502 586 280.

Drogi powiatowe

Drogi powiatowe w Knurowie to ulice: 1 Maja, Szpitalna (od skrzyżowania z ul. Ułanów
do ul. Niepodległości), Wilsona, Michalskiego, Lignozy, al. Piastów i Książenicka.
Prace związane z utrzymaniem przejezdności tych dróg wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, a na zlecenie ZDP gliwicki Remondis. I w tym przypadku uwagi
zgłaszamy pod numerami telefonów: 32 234 06 96 lub 502 586 280.
Dokładne zestawienie sieci dróg powiatowych wraz z mapką można znaleźć na stronie
www.zdpgliwice.pzd.net.pl.
Ul. Zwycięstwa administrowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku. Uwagi
można zgłaszać pod nr. tel. 32 422 74 78, 32 422 78 74.

Drogi gminne

Jeśli chodzi o drogi gminne, w tym roku przetarg na ich odśnieżanie wygrał „Komart”
(32 235 11 83). Prywatni właściciele dróg muszą – jak co roku – sami zadbać o swoją
własność.

Dachy pod specjalnym nadzorem

Aby zapobiec takim tragediom, jak ta, która wydarzyła się w styczniu 2006 roku na
terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, wojewoda śląski w rozporządzeniu
przypomina o konieczności usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów oraz
tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektów, a także przebywających w nich lub w ich pobliżu ludzi.
Obowiązek taki spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków.
W przypadku znacznego nagromadzenia śniegu lub lodu, sopli i nawisów lodowych
zagrożenie należy niezwłocznie usunąć.
Usuwanie śniegu lub lodu z dużych powierzchni dachów wykonanych jako „lekka konstrukcja stalowa” powinno odbywać się pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną. Na tych, którzy nie wypełnią nakazów rozporządzenia, zostanie
nałożona grzywna. Wojewoda powierzył kontrolę nad przestrzeganiem przepisów
rozporządzenia policji, straży miejskiej i nadzorowi budowlanemu.
/pg/, /sisp/



aktualności
Rok 2009 w knurowskiej straży pożarnej

Niestraszny im ogień
ani... szerszenie

pożarną.
Wśród sygnałów docierających
do JRG są też fałszywe. Tych w ubiegłym roku było 14. Wbrew pozorom
nie wynikają one ze złych intencji
złośliwców. Czasem widok mgły,
dymu czy innych oparów niepokoi
obywatela, który dzwoni w dobrej
wierze, tyle że alarm okazuje się
fałszywy.
Według st. kpt. Wojciecha Gąsiora dla strażaków 2009 to był stosun-

W 2009 roku knurowscy strażacy
226 wyjeżdżali wzywani na miejsca
zdarzeń – niekoniecznie pożarów,
choć tych było aż 186. Wśród nich
prym wiodły pożary traw (64), które
zazwyczaj są efektem ludzkiej złośliwości.
– To i tak zdecydowanie mniej
niż w 2008 roku – komentuje st. kpt.
Wojciech Gąsior, dowódca knurowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP. 15 razy wzywano strażaków do pożarów mieszkań. Niektóre
przypadki okazywały się na miejscu
dość błahe (ot, mięso zostawione
przez sąsiada na gazie), inne poważ-

ne, jak choćby pożar mieszkania przy
ul. Kosmonautów.
– Jeśli miałbym mówić o niezadowoleniu, wiąże się ono właśnie z
kobietą, którą wyciągnąłem z płomieni w tamtym mieszkaniu -zamyśla
się st. kpt. Gąsior. - Kilka dni później
zmarła.
9 strażackich interwencji dotyczyło pożarów samochodów, 5
– płonących piwnic.
– To niesamowite, jak bezmyślnie
niekiedy ludzie gromadzą materiały w piwnicach – mówi dowódca.
– Jeden z zeszłorocznych pożarów
wybuchł w miejscu, w którym w

Foto: Mirella Napolska

bezpośrednim sąsiedztwie pieca
centralnego ogrzewania składowano
ogromne ilości drewna! Wiadomo,
że w takiej sytuacji wcześniej czy
później dojdzie do pożaru. Dobrze, że
wydarzenie miało miejsce w dzień, bo
gdyby ogień pojawił się nocą, mógłby
spłonąć cały dom.
Do wypadków knurowska JRG
była wzywana 24 razy. Niestety,
kolizji i wypadków było stosunkowo
dużo, w tym – z ofiarami śmiertelnymi.
Inter weniowano też w przypadkach podtrucia tlenkiem węgla.
– Niesprawny piecyk gazowy, złe spalanie, kiepska wentylacja – to stwarza poważne zagrożenie – ostrzega
st. kpt. Gąsior.
Tymczasem CO jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. Gdy zauważymy, że się ulatnia, może być
za późno.
W minionym roku 16 razy zwrócono się do straży pożarnej o pomoc
w pozbyciu się gniazd os lub szerszeni.
– Owady szukają do zagnieżdżenia się miejsc trudno dostępnych
– mówi dowódca. – Z kolei ludzie
często zbyt późno orientują się, że
mają tego typu groźnych lokatorów. Gdy próbują sami pozbyć się
gniazda owadów, ale nie dają sobie
z tym rady, wtedy dzwonią po straż

Foto: Bogusław Wilk

Strażacy dziewięć razy gasili płonące auta

Foto: Paweł Gradek

To był stosunkowo spokojny rok, choć nie zabrakło
wydarzeń, w których były ofiary śmiertelne. Powodem
większości wyjazdów knurowskich strażaków był ogień,
ale wzywano ich także do wypadków, zatruć tlenkiem węgla
czy do walki z owadami

Największy ubiegłoroczny pożar miał miejsce w krywałdzkim
lesie

Straż Miejska może więcej



Nowe przepisy
pozwalaja
straży na
posiadanie...
konia
służbowego;
póki co,
knurowscy
strażnicy
korzystają
z koni
mechanicznych
lub też
poruszają się
pieszo

Foto: Archiwum

Nowelizacja ustawy weszła w
życie 24 grudnia 2009 roku. Wśród
nowych uprawnień dla strażników
miejskich znalazło się prawo do
dokonywania kontroli osobistej, a
także przeglądania zawartości podręcznych bagaży.
Komendant knurowskiej Straży
Miejskiej, Andrzej Daroń, podkreśla
jednak, że prawo do kontroli osobistej obowiązuje jedynie w konkretnych przypadkach: - Wtedy, kiedy
istnieje uzasadnione podejrzenie,
że osoba popełniła czyn zabroniony
pod groźbą kary lub osoba stwarza

Mirella Napolska

24 razy strażacy interweniowali w związku z wypadkami
drogowymi

Knurów. Nowelizacja ustawy poszerzyła zakres uprawnień strażników miejskich

Znowelizowana ustawa o strażach gminnych wprowadziła nowe
uprawnienia dla strażników miejskich oraz uporządkowała
szereg niejednokrotnie martwych przepisów

kowo spokojny rok. - Wyjazdów było
nieco mniej niż w roku poprzednim.
Było również wiele pozytywów,
przede wszystkim nowy samochód,
który strażacy otrzymali w grudniu.
Poza codzienną pracą udało się też
zorganizować piknik oraz Mikołaja,
w których brali udział strażacy i
pracownicy pogotowia ratunkowego
wraz z rodzinami.
– Kooperacja z pogotowiem
świetnie się rozwija – przyznaje
dowódca. – Innym pozytywem zauważalnym w zeszłym roku jest to, że
coraz więcej zakładów pracy współpracuje z nami w celu polepszenia
warunków ochrony przeciwpożarowej na swoim terenie. Ludzie sami
pytają nas o radę w tej kwestii, a to
naprawdę cieszy.

bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także mienia. Kontrolę możemy także wykonać
wobec osoby nietrzeźwej w związku
z doprowadzeniem do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
jeśli zachodzi podejrzenie, że może
posiadać przy sobie niebezpieczne
przedmioty zagrażające życiu lub
zdrowiu ludzkiemu.
Do tej pory, w przypadkach,
kiedy istniała potrzeba przeszukania,
strażnicy musieli wzywać policję.
– Ten zapis bardzo usprawni naszą pracę, a także uczyni ją
bezpieczniejszą. Do tej pory nie
mieliśmy możliwości sprawdzić, czy
zatrzymani przez nas posiadają przy
sobie niebezpieczne narzędzia...
– dodaje komendant Daroń.
Co ważne, powyższe czynności

powinny być wykonywane w sposób
możliwie najmniej naruszający dobra
osobiste osoby, wobec której zostają
podjęte.
St rażnicy mogą korzystać z
„koguta” i sygnału dźwiękowego w
przypadku wezwania do zdarzenia
związanego z zagrożeniem życia lub
zdrowia albo też mienia.
Wśród nowych środków przymusu bezpośredniego znalazły się m.in.
paralizatory, na które nie jest wymagane pozwolenie i... koń służbowy.
Knurowscy strażnicy nie dysponują
ani paralizatorami, ani koniem.
– Straże Miejskie nie mają pełnego rozeznania w temacie bezpieczeństwa i skuteczności paralizatorów.
Nie sądzę, żeby były one niezbędne
w naszej pracy, zwłaszcza, że nawet
policja ich nie stosuje. Są to zbyt
drogie urządzenia... Nie mamy też
warunków, aby pojawił się u nas
koń. Jest to rozwiązanie, które mogą
stosować większe miasta. Wiem, że
straż bytomska posiada konia. U nas
nie ma takiej potrzeby ani warunków
– mówi Andrzej Daroń.
Paweł Gradek

Przegląd Lokalny Nr 2 (880) 14 stycznia 2010 roku

aktualności

Knurów. Przebudowa chodnika

Szykany na Sienkiewicza
- Jak ktoś nie zauważy tego chodnika na środku drogi
i wjedzie na niego, może dojść do tragedii – pisze
poirytowany Czytelnik o nowo powstałych wysepkach
na ul. Sienkiewicza. Tymczasem, jak informuje naczelnik
WGKRiOŚ, powstałe wysepki zostały wykonane na prośbę
mieszkańców właśnie po to, by ewentualnej tragedii zapobiec

Pilchowice. Spotkanie z Markiem Szołtyskiem

Ślązoki nie gęsi

Marek Szołtysek, znany i ceniony autor książek
o Śląsku będzie gościć w Pilchowicach.
Na spotkanie zaprasza Stowarzyszenie
Pilchowiczanie-Pilchowiczanom

nane na prośbę osób mieszkających
w budynkach przy ul. Sienkiewicza 3
i 4 – informuje naczelnik.
Oddolna inicjatywa mieszkańców wzięła się stąd, że dotychczas
wejście do obu budynków znajdowało się niemal przy samej jezdni. Wysepki mają zapewnić mieszkańcom
bezpieczeństwo. Drugim celem, dla
którego utworzono nowe szykany,
jest spowolnienie ruchu pojazdów na
tym odcinku.
Jak dodaje Anna Lewandowska,
nowy projekt organizacji r uchu
został zatwierdzony przez Zarząd
Dróg Powiatowych i spełnia wszelkie
wymagane normy.

Śnieg przykrył wysepki, ale znak dobrze je
lokalizuje: ze zmian cieszą się przechodnie,
nosami kręcą za to kierowcy...
Foto: Mirella Napolska

dącego od ul. Dworcowej. Jak się
okazało, w dwóch miejscach chodnik poszerzono, dobudowując do
niego wysepki. Sama jezdnia w tych
miejscach jest rzeczywiście bardzo
wąska, jednak wysepek trudno nie
zauważyć, gdyż stoją na nich znaki nakazujące ich omijanie. O ile
niektórzy kierowcy, zwłaszcza ci
prowadzący samochody o większych
gabarytach, mogą być niezadowoleni
zwężeniem jezdni, o tyle dla pieszych
jest to pozytywna zmiana.
O wyjaśnienie przyczyn przebudowy nawierzchni na Sienkiewicza
poprosiliśmy Annę Lewandowską,
naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restr ukturyzacji i
Ochrony Środowiska. – Powstałe
wysepki, tzw. szykany, zostały wyko-

MiNa

reklama
Foto: Marek Jurkowski

- Jestem zbulwersowany tym,
co się w ostatnim czasie zmieniło
na ul. Sienkiewicza – dzieli się
wrażeniami knurowianin. – Na
środku ulicy powstał chodnik,
który bardzo utrudnia przejazd tą
ulicą, szczególnie, kiedy ktoś pokonuje ten odcinek kilka razy na
dzień. [...] Jeszcze nie spotkałem
się z sytuacją, żeby likwidować jeden pas ulicy po to, by zrobić tam
chodnik, tym bardziej, że ten jest
już w dwóch miejscach. Wolałbym, żeby chodnik został usunięty,
zanim dojdzie do jakiekolwiek, nie
daj Boże, tragedii.
Przebudowa chodnika, która
wzbudziła tak ogromne emocje
Czytelnika, dotyczy pierwszego
odcinka ul. Sienkiewicza, wio-

Gliwice

Nowy
proboszcz
Ormian

Ks. Tadeusz IsakowiczZaleski, legendarny
kapelan nowohuckiej
„Solidarności”, został
uroczyście wprowadzony
na nowy urząd proboszcza
parafii ormiańskokatolickiej pw. Świętej
Trójcy w Gliwicach

Marek Szołtysek to człowiekorkiestra. Jest pisarzem, publicystą,
dziennikarzem i fotoreporterem.
Nade wszystko jednak wyjątkowym Ślązokiem i autorem wielu
niesamowitych książek o Śląsku
takich jak: „Żywot Ślązoka po-

czciwego”, „Śląsk, takie miejsce
na ziemi”, „Biblia Ślązoka”, „Ślązoki nie gęsi”, „Śląskie podróże”.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 18 stycznia, w sali Ochotniczej
Straży Pożarnej w Pilchowicach.
Początek o godz. 18. Wstęp wolny.
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Nowy proboszcz 3 stycznia
odprawił w Gliwicach mszę w
obrządku ormiańskim. Niedzielna
msza była szczególnie uroczysta,
gdyż Ormianie obchodzili święto
Bożego Narodzenia, Objawienia
Pańskiego i chrztu Chrystusa. Ks.
Isakowicz-Zaleski zapowiada, że
msze w ormiańskim kościele będą
odprawiane dwa razy w miesiącu.
Proboszcz chce też wznowić środowe nowenny.
MiNa



aktualności
Występ Cropli przyciągnąl pod scenę młodzież

W niedzielę po raz 18 zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierano
pieniądze na wczesne wykrywanie
chorób nowotworowych u dzieci
Ponad 18 tys. zł ugrano w nurowie

Orkiestra z sercem
Pomimo że pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu, od samego
rana na ulicach Knurowa pojawili
się wolontariusze. W tym roku 56
osób zdeklarowało chęć bezinteresownego poświęcenia się. Przez cały
dzień dwoili się i troili, nie zważając
na mocno kapryśną aurę. Zimno i
śnieżyca nie zniechęciły młodzieży
do ofiarnego kwestowania na rzecz
dzieci.
Knurowianie, jak co roku, nie
szczędzili grosza. Mimo że wiele
osób odczuwa skutki gospodarczego
kryzysu, nie wahali się sięgnąć do
portfeli. Z godziny na godzinę na
kurtkach i czapkach ofiarodawców
przybywało czerwonych serduszek.
W ten sposób demonstrowali swoje
poparcie dla szczytnej akcji Jurka
Owsiaka.
Tradycyjnie rekompensatą i nagrodą za dobre serce były koncerty
zespołów młod zieżow ych. Ty m
razem ar tystyczna część f inał u
serduszkowej orkiestry odbyła się
w Kinie Scenie Kulturze.
Impreza, podczas której wystąpiły zespoły zrzeszone w knurowskim Hard Rocku, rozpoczęła
się o 16. Jako pierwszy na scenie
pojawił się zespół Strangers From
Red Planet 52. Następnie publiczność, która z godziny na godzinę
wypełniała salę kina, rozgrzewały
zespoły B.U.S.H. oraz Conect. Po
ich występie dziewczyny z Hipnoterii pokazały, jak tańczy knurowska
młodzież. Kolejna porcja muzyki to

Na scenie żywiołowa Hipnoteria



występy Starvin Marvin oraz Cropli. Wspaniałą zabawę urozmaicił
konkurs, w którym do wygrania
były autografy członków zespołu
Cropla. Aby zdobyć nagrodę, trzeba
było wykonać w ciągu minuty jak
najwięcej... przysiadów. Bezkonkurencyjni okazali się Mirek Morawski
i Michał Kusio i to specjalnie dla
nich zespół złożył swoje podpisy.
O godz. 20, tak jak w całej
Polsce, nad Knurowem pojawiło się
„Światełko do nieba”. Uczestnicy
wyszli z kina, aby podziwiać pokaz
sztucznych ogni. W ostatniej części
koncertu wystąpiły zespoły Bez Biletu, The Cumpels oraz Wyrwani.
Przez cały czas trwało gorączkowe liczenie zebranych przez
wolontariuszy pieniędzy. Najhojniej
obdarowanym wolontariuszem był
uczeń MSP 2 Wojciech Kuśmierz.
Do jego puszki trafiło 2150 zł.
Na rzecz chorych dzieci kwestowali też Honorowi Dawcy Krwi.
Podczas knurowskiego finału zebrano 18.232,28 tysięcy zł. W sumie w
całej Polsce ponad 10 mln zł (stan
na środę. Kwota ta z pewnością
wzrośnie, ponieważ trwają jeszcze
internetowe licytacje. Zebrane pieniądze organizatorzy przekażą na
doposażenie klinik onkologicznych
w sprzęt wysokospecjalistyczny.
Jak co roku, koordynacją akcji w
Knurowie zajęło się Centrum Kultury. Jego dyrektor, Jerzy Kosowski,
nie szczędził pochwał dla osób zaangażowanych w orkiestrę.

Mirek Morawski musiał zrobić sporo
przysiadów, żeby zdobyć autografy Cropli

Wojciech Kuśmierz - do
jego puszki trafiło najwięcej
pieniędzy
- Długo wymieniać wszystkich,
którz y mają swój udział w t ym
przedsięwzięciu - mówi dyrektor
Kosowski. - Szczególne wyrazy
podziękowania kieruję do naszych
honorowych krwiodawców i uczynnych pasjonatów k nurowskiego
oddziału Społecznej Krajowej Sieci
Ratownictwa, policjantów i strażników miejskich. Także spółki Protos
za sponsoring ciepłych posiłków dla
wolontariuszy i radnego Izydora
Golca za opiekę nad najmłodszymi
uczestnikami akcji.

Honorowi krwiodawcy jak co roku włączyli się
w pomoc chorym dzieciom

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Weronika Śilwa i Karolina Dzienis mimo złej
pogody wyszły kwestować na ulice miasta

Krystian Meitzner kwestuje na rzecz WOŚP
od samego początku
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Tym razem gośćmi ks. proboszcza
Andrzeja Wieczorka byli Trzej Królowie; jak
widać, nie przybyli z pustymi rękoma

Śpiew na nowe życie
Przeszło ćwierć tysiąca śpiewaków zebrał VI Przegląd
Kolęd w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego. Wypełniający świątynię po brzegi knurowianie
usłyszeli najpiękniejsze bożonarodzeniowe melodie
Ilość uczestników przeszła najśmielsze marzenia
organizatorów - Akcji Katolickiej i Centrum Kultury w
Knurowie.
- Przed rokiem w role artystów wcieliło się 150 dzieci
- sięga pamięcią Marian Gruszka, prezes knurowskiej Akcji
Katolickiej. - Teraz aż 260! To niesamowite, jak ten koncert
z roku na rok pięknie się rozwija.
Tym razem fantastyczny popis talentu dały dzieci z
Miejskich Szkół Podstawowych nr 1 i 2, gimnazjalnej
„Jedynki”, knurowskiego Liceum Ogólnokształcącego, a
także przedszkola „Światełko” i świetlicy noszącej imię
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.
- To było niezwykle wzruszające widzieć i słyszeć te dziecięce głosy, wyśpiewujące najpiękniejsze kolędy. Nie dość
na tym, bo przecież nie sposób pominąć otoczki - strojów i
wyjątkowej scenerii - prezes Gruszka nie szczędzi pochwał
uczestnikom koncertu. Zauważa dużą rolę pedagogów.
- Nie byłoby tego wszystkiego bez przychylności dyrekcji

placówek i twórczej, z sercem, opieki nauczycieli i
opiekunów. To oni kryją się za tym niezwykle udanym
przedsięwzięciem.
Słuchacze docenili trud i umiejętności dzieci.
Występujących nagrodziły gromkie brawa. Wśród
klaszczących nie zabrakło prezydenta miasta, Adama
Ramsa. Zadowolenia nie krył ksiądz Andrzej Wieczorek, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. Z podziwem o imprezie wyrażali
się członkowie Akcji Katolickiej z zaprzyjaźnionego z
knurowskim koła w Kobiórze.
- To był naprawdę wyjątkowy wieczór - nie ma wątpliwości prezes Gruszka. - Ciekawy i piękny. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się do jego przygotowania i przeprowadzenia. Słowami nie wyrażę całej
wdzięczności, bo jest ona naprawdę ogromna...
Medialnym patronatem imprezę objęły redakcje
Przeglądu Lokalnego, Gościa Niedzielnego i Radia
eM.

Wrazidloki
- od lat zespół z klasą!

/bw/

Foto: Jacek Cyganek

Wśród publiczności nie zabrakło
prezydenta miasta, Adama Ramsa
z rodziną

- Taki mały, taki duży, może
Świętym być - wyśpiewały
z werwą maluchy

reklama

Młodzi artyści urzekli widzów pięknem
śpiewu, gry i... strojów
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Jasełka w MSP-9

Dąbrówka

Szóstoklasiści dla przedszkolaków

Poranne
pastorałki

To już tradycja – uczniowie
z Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 9 zaprosili na Jasełka
przedszkolaków. Mali widzowie
obejrzeli przedstawienie
w podziwu godnym skupieniu

W sobotę, 16 stycznia,
w Dąbrówce odbędzie się
koncert laureatów oraz
wręczenie nagród uczestnikom
VII Wojewódzkiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek. Wśród
najlepszych są młodzi
knurowianie

W ubiegły piątek aula Dziewiątki wypełniła się
dziećmi z okolicznych przedszkoli – MP-2, MP-12
i MP-13. Przedszkolaki zasiadły na widowni, aby
przeżywać odgrywaną na scenie opowieść o naNa scenie rozpalono nawet ognisko...

Foto: Mirella Napolska

Mali widzowie w skupieniu oglądali występ nieco starszych aktorów
rodzinach Jezusa. Historia sprzed dwóch tysięcy lat, choć mocno osadzona
w tradycji, miała też odniesienia do współczesności. Jasełka wystawione z
rozmachem, rozśpiewane i kolorowe, do końca utrzymały małych widzów w
skupieniu. Na scenie prezentowali się szóstoklasiści.
– Każdy z nich bardzo chętnie bierze udział w Jasełkach – mówi Marzena
Rudzewicz, dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9. – A wymaga to od
nich sporo pracy – muszą przecież opanować materiał do prawie godzinnego
występu. Próby odbywały się przez miesiąc, niemal codziennie.
Jak co roku, koordynatorką przedstawienia była szkolna katechetka Halina Strzałka, zaś nad oprawą muzyczną czuwała Alina Długosz. Oprócz obu
pań w przedsięwzięcie było zaangażowanych wiele innych osób.
Jasełkowe przedstawienie w MSP-9, jak co roku, było odgrywane trzykrotnie – dla społeczności szkolnej, dla przedszkolaków z zaprzyjaźnionych
placówek, zaś na ostatni, wtorkowy występ szóstoklasiści zaprosili rodziców,
sąsiadów, przyjaciół i innych bliskich.
MiNa

Zespół Wokalny z MG-3

W miejscowej sali widowiskowej
wystąpią Anna Długosz z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie (podopieczna Aliny Długosz)
i Zespół Wokalny z Miejskiego
Gimnazjum nr 3 w Knurowie (pod
kierunkiem Jacka Żyły). Wśród laureatów są śpiewacy m.in. z Gliwic,
Zabrza, Rudy Śląskiej, Pyskowic,
Bytomia i Radzionkowa.
Po cz ąt ek gal i i konce r t u o
godz. 10.
/sisp,b/

Foto: Mirella Napolska

Agnieszka Jędrowicz z Czerwionki
ur. 4.01.2010 r., 3660 g, 56 cm

Magdalena Woś z Knurowa

Łukasz Wsuł z Knurowa

ur. 4.01.2010 r., 2850 g, 53 cm

Daniel Dyrbuś z Knurowa

Paweł Redzimski z Czerwionki

ur. 5.01.2010 r., 3690 g, 55 cm

ur. 6.01.2010 r., 3740 g, 56 cm

Julia Parzych z Gliwic

Ksawier Rutkowski z Knurowa

ur. 7.01.2010 r., 2890 g, 54 cm

10

Nicola Smyczyk z Gierałtowic

ur. 4.01.2010 g, 3120 g, 54 cm

ur. 7.01.2010 g, 4000 g, 57 cm

ur. 6.01.2010 r., 3870 g, 58 cm

Natalia Foik z Knurowa

ur. 8.01.2010 r., 4040 g, 56 cm

Ignacy Osmala z Knurowa

ur. 5.01.2010 g, 4200 g, 58 cm

Bartosz Krząkała z Knurowa

ur. 7.01.2010 r., 3300 g, 56 cm

Dominik Kempa z Knurowa

ur. 9.01.2010 r., 3530 g, 58 cm

Patrycja Winkler z Czuchowa

ur. 5.01.2010 r., 3750 g, 59 cm

Jagoda Łasut z Knurowa

ur. 7.01.2010 r., 3960 g, 56 cm

Paweł Kot z Chudowa

ur. 9.01.2010 r., 2780 g, 52 cm
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ogłoszenia
Nowy dom wolnostojący o pow. 160 m 2,
działka 1100 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501
533 977

Handel i Usługi

02/10

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

Okolice ul. Wilsona. Działka 1190 m2. Sprzedam. Cena 135 tys. AS. Tel. 501 533 977

01-odw.

02/10

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

Orzesze. Dom o pow. 150 m2, działka 458
m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

01-odw.

02/10

Pawilon piętrowy, 130 m2 – wynajem. Lokus, tel. 793 679 367

02/10

Poszukujemy lokali handlowych do wynajęcia. AS. tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

02/10

Eko - groszek, Pieklor z z dost awą do
domu. Pakowany w papierowe wor ki
z kopalni dawny „Julian”, 1 tona – 750 zł.
Tel. 508 124 247

01/10

FOTO B O O K . P L – t w o j e f o t o k s i ą ż k i
z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

Poszukujemy mieszkań do wynajęcia. AS.
Tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

02/10

Transpor t węgla, pr zeprowadzki. Tel.
603 198 006
02-06/10

Usługi mini koparką, prace ziemne. Tel.
602 271 856

01-05/10

33-odw.

Instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o.,
wykańczanie wnętrz, kafelkowanie. Tel.
669 061 267

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

01-05/10

Sprzedam mieszkanie 50 m2, Knurów, ul.
Koziełka. Tel. 32 235 35 06, 502 148 318

01–odw.

01-05/10

Kominki, gładzie, malowanie, remonty.
Tel. 32 793 60 85

01-02/10

Kredyty do 20 000 na oświadczenie - złóż
wniosek przez telefon, bezwiekowo, nieterminowe spłaty, bez BIK Knurów Szpitalna 2
(naprzeciwko Biedronki). Tel. 32 235 01 37

01-08/10

Kredyty hipoteczne konsolidacyjne na
oświadczenie, 0% prowizji, 0 zł za operat
Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki). Tel. 32 235 01 37

01-08/10

01-02/10

Spr zedam mieszkanie M - 5, 70 m 2 w
Szczygłowicach, przystępna cena. Tel.
32 236 70 36

Szukamy działek do sprzedaży. AS. tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

3-pokojowe os. 1000-lecia 186 tys. sprzeda
516 055 825 BN M3

Wilcza. Sprzedam działkę o pow. ok. 16
500m2. AS. Tel. 501 533 977

Budynek pod działalność z domkiem fińskim
229 m2 całość. Lokus, tel. 793 679 367

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

02/10

01-02/10

2/10

02/10

MOTORYZACJA

DAM PRACĘ
Kancelaria podatkowa zatrudni na stanowisko księgowej osobę wychowującą
samotnie dziecko. Knurów, Szpitalna 8/308.
Tel. 32 330 41 41, 602 424 970

Szukam pracy jako pomoc domowa (sprzątanie, prasowanie). Tel. 668 966 707

02-06/10

Szukam pracy w budownictwie – prace
wykończeniowe. Tel. 32 236 84 02

01-12/10

02-04/10

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 110 i 15 m 2 w Knurowie. Tel.
668 690 859

P r z y j m ę d o p r a c y b u k i e c i a r kę. Te l.
691 506 148

02-05/10

50/09-02/10

Do w ynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
w centrum Knurowa (od 1 lutego). Tel.
664 942 589, 602 416 067

01-08/10

Kobieta 33 lata szuka pracy z możliwością
przyuczenia do zawodu. Posiadam ważną
książeczkę zdrowia. Uczę się zaocznie.
Tel. 602 814 498

02/10

02/10

SZUKAM PRACY
Emeryt, średnie techniczne, prawo jazdy kat. B poszukuje pracy (kierowca,
ochrona) – dyspozycyjny, nie karany. Tel.
664 933 195

02/10

02/10

Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie w
Knurowie. Tel. 602 806 774

ZDROWIE I URODA

02-04/10

2-pokojowe Mieszka, Sienkiewicza sprzeda
M3. Tel. 516 055 825

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w
Knurowie. Tel. 788 487 695

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

02/10

Kredyty konsolidacyjne od 30 000 rata
429 zł, bez BIK pod zastaw samochodu,
bez zaświadczeń z ZUS i US Knurów
Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki). Tel.
32 235 01 37

Sprzedam Fiat Seicento 1.1 Actual, 2004
r., przebieg 87 tys., cena do uzgodnienia.
Knurów. Tel. 668 011 004

01-08/10

01-05/10

02-03/10

Szukamy domów do wynajęcia. AS. tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

01-03/10

Łazienki pod klucz. Tel. 32 236 63 54

2

1-pokojowe, Szczygłowice, 76 tys. sprzedam M3. Tel. 516 055 825

02/10

tanio.

02/10

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 32 336 23 68

02/10

gładzie,

Sośnica, ul. Michała 49 m , po remoncie.
Cena: 164 tyś. Sprzedam. AS. Tel. 501
533 977
Sprzedam mieszkanie 36 m , ul. Sienkiewicza. Tel. 500 095 081

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Kafelkowanie,
Tel. 791 017 444

02/10

2

33-odw.

01-02/10

Inst alac je wodno - kanaliz acyjne. Tel.
602 525 087

Rudy Raciborskie. Działka o pow. 737
m2, cena 89 tyś. Sprzedam. AS. Tel. 501
533 977

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, po
remoncie, umeblowane. 1000 zł/m-c. Tel.
606 941 452

02-03/10

02/10

Dom wolnostojący 145 m , działka 1251 m2.
Lokus, tel. 793 679 367
2

02/10

Domek fiński z budynkiem pod działalność
229 m2 całość. Lokus, tel. 793 679 367

02/10

Domów do sprzedaży poszukujemy. AS. tel.
32 238 20 41 lub 501 533 977

02/10

Działka budowlana 1433 m 2. Lokus, tel.
793 679 367

02/10

Ocieplanie domów, adaptacje poddaszy,
gładzie, malowanie, ścianki działowe, remonty. Tel. 602 407 190
50-04/10

Ocieplenie, remonty. Tel. 793 689 955

02-14/10

Remonty mieszkań, biur, sklepów. Solidnie
i tanio. Tel. 695 748 040

02/10

Knurów, nowe domy w zabudowie szeregowej. Pow. od 179 m2, cena od 449 tyś.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

02-03/10

EDUKACJA
Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

02/10

Lokali handlowych do sprzedaży poszukujemy. AS. tel. 32 238 20 41 lub 501
533 977

01-02/10

MSP nr 9 w Knurowie – kurs prawa jazdy.
Tel. 669 696 161

02-11/10

02/10

Remont y, oc ieplania budynków. Tel.
607 969 200

M-3 Sienkiewicza, 55 m , 145 tys. Lokus,
tel. 793 679 367

Tr a n s p o r t – k r a j , z a g r a n i c a . Te l .
600 801 320

Mieszkań do sprzedaży poszukujemy. AS.
tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

46/09-02/10

02-06/10

Sprzedam urządzenie do ćwiczeń typ Wioślarz BR-2200. Tel. 664 665 913

02/10

M-3 Marynarzy, 39 m2, 150 tys. Lokus. Tel.
793 679 367

01-21/10

Drewno kominkowe. Tel. 603 198 006

Krywałd. Działka 12 592m2. Cena 35zł/m2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Remonty, docieplenia. Tel. 692 062 183

02-11/10

Sprzedam

02/10

2

02/10
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02/10
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Violetta Villas zaśpiewa w Zabrzu

14.01.2010 r.
czwartek

Serafina
- godz. 16.00

15,18.01.2010 r.
piątek-poniedziałek
Ricky
- godz. 18.00
Dom Zły
- godz. 20.00
19.01.2010 r.
wtorek
Dom Zły
- godz. 18.00
20.01.2010 r.
środa
Ricky - godz. 18.00
Dom Zły
- godz. 20.00

Zombieland
- godz. 18.15

21.01.2010 r.
czwartek
Ricky - godz. 18.00

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 2/2010

Powrót legendy
polskiej estrady

Foto: imageshack.com

rozmaitości

Jej repertuar to kilkaset piosenek
śpiewanych w dziewięciu językach. Jej
wyjątkowy głos ma rozpiętość prawie pięciu
oktaw. Legenda polskiej muzyki Violetta
Villas, zdecydowała się wrócić na scenę
Wystąpi już 22 stycznia w
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Zapowiada się tam niezwykły koncert, który dedykowany jest obchodzącym w tym

czasie swoje święto babciom i
dziadkom. Z pewnością na widowni nie zabraknie również
młodszych wielbicieli talentu
piosenkarki. Violetta Villas

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Violetta Villas ma za sobą pół wieku kariery
przypomni swoje największe
przeboje, które od prawie pół
wieku rozbrzmiewają w Polsce, w Europie i za Oceanem.

Bilety od 35 do 50 zł jeszcze do nabycia w DMiT w
Zabrzu.
Marek Węgorzewski

Rozwiązanie
świątecznej krzyżówki

Hasło krzyżówki brzmiało: „Zwięzłość to siostra talentu”.
Nagrody otrzymują:
• zaproszenia na komputerową analizę kolor ystyczną
w Studiu BoArt: Irena Panos-Zubrzycka i Patrycja Kluczny;
• zaproszenie na kolację dla dwojga w Pubie 777: Maria
Szafarczyk;
• zaproszenia podwójne na wieczór kabaretowy z Łowcami.B
(6 marca): Przemysław Rokitowski, Elżbieta Lewicka;
• kalendarze ścienne „Odkryj piękno Knurowa” wraz z płytą
CD z telewizyjną audycją „Smaki Knurowa”: Czesław Kuźma,
Damian Stanik, Eryk Skorupa, Tadeusz Kozień, Stanisław Kasprzyk, Anna Wansławonicz, Werner Grieger, Krystian Kijak,
Grażyna Glosowitz, Zygmunt Podraza;
• albumy „Oblicza Knurowa” wraz z płytą CD zespołu Calvi
Cantores: Florentyna Tomaszek, Jan Giniewicz, Henryk Mikosz,
Paweł Ignasiak, Stefan Wróbel, Eugeniusz Migut, Teresa Jurek,
Beata Jakóbczyk, Mariusz Tomaszewski, Irena Romaniuk;
• dwugodzinne karnety do pływalni aQuaRalax i na basen w
Szczygłowicach: Ryszard Kaczor, Andrzej Woźniak, Stanisław
Maciołek, Krystian Kijak, Magdalena Mosakowska;
• dwuosobowe bilety na seans do Kina Sceny Kultury:
Aleksandra Szczepanik, Genowefa Krzywdzińska, Józef
Grzesiczek;
• upominek: Maria Dusza
• roczna prenumerata Przeglądu Lokalnego: Adelajda
Knapik.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej zabawy. Gratulujemy nagrodzonym. Po odbiór nagród zapraszamy
do redakcji.

Sponsorzy krzyżówki

UM Knurów, MOSiR-aQuarelax, Centrum Kultury-Kino Scena
Kultura, Studio BoArt, Calvi Cantores, Pub 777.

UM Knurów

informacja własna wydawcy

Liter y 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). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet do kina
Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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sport

Poznaliśmy
zwycięzców
Pływanie. Grand Prix Knurowa

W minionym tygodniu zakończono – umownie nazwaną
– sesję jesienną k nurowskiej
Grand Prix w pływaniu dzieci i
młodzieży. Jak przy każdej tego
typu imprezie zawodnikom nie
można było odmówić ambicji i
w wielu przypadkach wysokiej
formy. Z kolei na trybunach krytej
pływalni w Szczygłowicach nie
zabrakło najbliższych młodych
zawodników, którzy „pod rygorem punktów karnych” dopingowali milusińskich do osiągnięcia
jak najlepszych wyników. Postępy
w pływaniu najmłodszych mieszkańców Knurowa śledzili również m.in.: Barbara Zwierzyńska
(zastępca prezydenta), Krzysztof
Stolarek (dyrektor MOSiR) i Jerzy
Pach (prezes WOPR).
- W zawodach zamykających
sesję jesienną wystąpiło 107 pływaków, a w całej rundzie było ich
153 – relacjonuje Tomasz Rzepa,
jeden z organizatorów zawodów.
W ostatniej odsłonie sesji
jesien nej miejsca na podium
wywalczyli:
- styl dowolny - uczniowie
klas I-III – dziewczęta – 1. Julia
Kaczmarczyk, 2. Julia Świstuń, 3.
Aleksandra Szyrmel, - chłopcy – 1.
Kacper Borkowski, 2. Tomasz Sosna, 3. Bartosz Szkółka, - uczniowie
klas IV – dziewczęta – 1. Emilia
Brachaczek, 2. Weronika Suszek,
3. Kinga Kruszniewska, - chłopcy
– 1. Wojciech Kostelecki, 2. Bartosz Sacha, 3. Miłosz Stańczyk,
- uczniowie klas V – dziewczęta
– 1. Magdalena Wolny, 2. Karolina
Kołodziejak, 3. Maja Dziublińska,
- chłopcy – 1. Mateusz Michalski,
2. Maciej Dzindzio, 3. Kacper
Przybyła, - uczniowie klas VI
– dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Patrycja Sładek, 3. Adrianna
Lepiorz, - chłopcy – 1. Krzysztof
Malich, 2. Kamil Mikołajczak, 3.
Michał Godula, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Martyna
Nowak, 2. Jagoda Przybyła, 3.
Agata Rzepa, - chłopcy – 1. Kacper
Dziubliński, 2. Grzegorz Lalek, 3.
Karol Adamus,
- styl grzbietowy – uczniowie
klas I-III – dziewczęta – 1. Aleksandra Szyrmel, 2. Paulina Biskup, 3.
Julia Świstuń, - chłopcy – 1. Kacper
Borkowski, 2. Damian Godula, 3.
Tomasz Sosna, - uczniowie klas IV
– dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Weronika Suszek, 3. Kinga
Kruszniewska, - chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk, 2. Wojciech Kostelecki, 3. Adam Babiński, - uczniowie
klas V –dziewczęta – 1. Magdalena

Dekoracja dziewcząt
Wolny, 2. Maja Dziublińska, 3.
Karolina Kołodziejak, - chłopcy
– 1. Maciej Dzindzio, 2. Kacper
Przybyła, 3. Mateusz Tchórzewski,
- uczniowie klas VI – dziewczęta –
1. Aleksandra Bańbor, 2. Adrianna
Lepiorz, 3. Oliwia Miecznikowska,
- chłopcy – 1. Krzysztof Malich,
2. Michał Wojtaszek, 3. Michał
Godula, - uczniowie gimnazjum
– dziewczęta – 1. Jagoda Przybyła,
2. Magdalena Ostrowska, 3. Patrycja Jasto, - chłopcy – 1. Karol
Adamus, 2. Marcin Kinek, 3. Kamil
Babiński,
- styl klasyczny – uczniowie
klas VI – dziewczęta – 1. Patrycja
Sładek, 2. Oliwia Miecznikowska,
- chłopcy – 1. Michał Wojtaszek,
2. Grzegorz Gołyś, - uczniowie
gimnazjum – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa,
3. Alicja Kostelecka, - chłopcy
– 1. Kacper Dziubliński, 2. Patryk
Dusza, 3. Grzegorz Lalek,
- styl motylkowy – uczniowie
gimnazjum – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak, 2. Jagoda Przybyła, 3. Agata Rzepa, - chłopcy
– 1. Kacper Dziubliński, 2. Filip
Wajszczyk, 3. Krzysztof Hołysz.
Dzięki operatywności i zaangażowaniu organizatorów oraz
rodziców, każde dziecko oprócz
napoju, słodyczy i pamiątkowego
kalendarza WOPR miało szansę
wylosować nagrodę rzeczową. – I
tak będzie teraz na każdych zawodach. Zakończenie kolejnego etapu
rozgrywek pływackich w naszym
mieście było okazją do tego, by
wyróżnić kilka osób tytułem „Przyjaciel sekcji pływackiej TKKF
Szczygłowice” - podkreśla Tomasz
Rzepa. – W ten sposób podziękowaliśmy rodzicom, ludziom wielkiego
serca, dzięki którym tak okazale

Ostatnie uwagi
sędziego przed
startem
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Dziubliński, 2. Karol Adamus, 3.
Fryderyk Król,
- styl grzbietowy – uczniowie
klas I-III – dziewczęta – 1. Aleksandra Szyrmel, 2. Syntia Paliszewska, 3. Paulina Żyrkowska, chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2.
Tomasz Sosna, 3. Damian Godula,
- uczniowie klas IV – dziewczęta
– 1. Emilia Brachaczek, 2. Weronika Suszek, 3. Kinga Kruszniewska, - chłopcy – 1. Wojciech
Kostelecki, 2. Wojciech Gradowski, 3. Adam Babiński, - uczniowie klas V – dziewczęta – 1.
Maja Dziublińska, 2. Magdalena
Wolny, 3. Karolina Kołodziejak,
- chłopcy – 1. Maciej Dzindzio,
2. Kacper Przybyła, 3. Mateusz
Tchórzewski, - uczniowie klas
VI – dziewczęta – 1. Aleksandra
Bańbor, 2. Adrianna Lepiorz, 3.
Oliwia Miecznikowska, - chłopcy
– 1. Krzysztof Malich, 2. Michał
Wojtaszek, 3. Michał Godula,
- uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Jagoda Przybyła, 2.
Magdalena Ostrowska, 3. Patrycja Jasto, - chłopcy – 1. Karol
Adamus, 2. Kamil Babiński, 3.
Marcin Kinek,
- styl klasyczny – uczniowie
klas VI – dziewczęta – 1. Patrycja
Sładek, 2. Oliwia Miecznikowska,
3. Aleksandra Kapica, - chłopcy –
1. Michał Wojtaszek, 2. Grzegorz
Gołyś, 3. Kamil Bismor, - ucznio-

Dzieci znakomicie
czują się w wodzie
Czas na losowanie nagród

Chłopcom dopisywał
humor przed i po starcie
mogliśmy nagrodzić zwycięzców.
Finansowe wsparcie na zakup
pucharów otrzymaliśmy od Katarzyny i Tomasza Michalskich, Zbigniewa Kaletki, Sylwestra Wnuka,
Anny Namysłowskiej, państwa
Babińskich oraz Sonii i Macieja
Borkowskich.
Pamiątkowe medale i tytuł
„Przyjaciela sekcji pływackiej”,
a także honorowe członkowstwo
sekcji pływackiej za stałą pomoc i
wspieranie zarówno sekcji pływackiej jak i Grand Prix w pływaniu
dzieci i młodzieży otrzymali:
Barbara Zwierzyńska - zastępca
prezydenta Knurowa, Krzysztof
Stolarek - dyrektor MOSiR oraz
Piotr Skorupa - redaktor sportowy „Przeglądu Lokalnego”.
Klasyfikacja generalna:
- styl dowolny - uczniowie
klas I-III – dziewczęta – 1. Aleksandra Szyrmel, 2. Natalia Tkocz,
3. Julia Kaczmarczyk, - chłopcy
– 1. Kacper Borkowski, 2. Tomasz
Sosna, 3. Szymon Wąsik, - uczniowie klas IV – dziewczęta – 1.
Emilia Brachaczek, 2. Weronika
Suszek, 3. Kinga Kruszniewska,
- chłopcy – 1. Wojciech Kostelecki, 2. Bartosz Sacha, 3. Wojciech
Gradowski, - uczniowie klas V
– dziewczęta – 1.Karolina Kołodziejak, 2. Magdalena Wolny,
3. Maja Dziublińska, - chłopcy
– 1. Mateusz Michalski, 2. Maciej
Dzindzio, 3. Kacper Przybyła,
- uczniowie klas VI – dziewczęta
– 1. Aleksandra Bańbor, 2. Patrycja Sładek, 3. Adrianna Lepiorz,
- chłopcy – 1. Krzysztof Malich,
2. Michał Godula, 3. Kamil Mikołajczak, - uczniowie gimnazjum
– dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Jagoda Przybyła, 3. Agata
Rzepa, - chłopcy – 1. Kacper

wie gimnazjum – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa,
3. Alicja Kostelecka, - chłopcy
– 1. Kacper Dziubliński, 2. Patryk
Dusza, 3. Szymon Kotański,
- styl motylkowy – uczniowie
gimnazjum – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa,
3. Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1.
Kacper Dziubliński, 2. Fryderyk
Król, 3. Filip Wajszczyk.
Na sesję wiosenną organizatorzy przygotowali kilka zmian
regulaminowych. - W rozgrywkach rozpoczynających się w lutym zmienione zostaną kategorie
wiekowe najmłodszych, czyli nie
będzie już kategorii klas I-III, tylko każda klasa startować będzie
osobno – mówi Tomasz Rzepa.
– Ponadto w klasach I-III za
błąd wychwycony przez sędziów
będzie tylko rozmowa z młodym
pływakiem, w klasach IV-VI za
każde przewinienie przyznawany
będzie punkt karny odejmowany
od punktów zdobytych w czasie
zawodów, natomiast w klasach
gimnazjalnych błąd skutkować
będzie dyskwalifikacją.
Kolejną nowością przyszłej
edycji Grand Prix będzie możliwość startu zawodnika w starszej
kategorii wiekowej, ale pod warunkiem, że startują w stylach,
których nie ma w ich kategorii wiekowej, zachowując prawo tylko do
tylu startów ile jest w ich kategorii
wiekowej. Przykład: zawodnicy V
klas mogą startować z klasami VI
w stylu klasycznym.
Wiadomo również, że szkoła,
która uzyska najwięcej punktów
w dwóch edycjach (wiosenna i
jesienna) otrzyma puchar i sprzęt
sportowy.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

Barbara Zwierzyńska
(zastępca prezydenta) dziękuje
rodzicom za włączenie się do
współorganizacji imprezy

Bez nich nie byłoby Grand Prix - od
lewej: Jerzy Pach, Krzysztof Stolarek,
Barbara Zwierzyńska i Tomasz Rzepa

Na uczestników czekały napoje,
słodycze i kalendarze WOPR
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Dawid
Gołyś

Na nowych
zasadach
Skat sportowy

W dziesiątym dniu 2010
roku Dawid Gołyś z Knurowa
odebrał w Żorach puchar za
zwycięstwo w ubiegłorocznej
Grand Prix Okręgu Rybnik w
kategorii junior.
Wręczenie nagród za sezon 2009 zbiegło się z inauguracyjnym turniejem nowej
edycji Grand Prix. Tym razem
nastolatek z Knurowa uplasował się na 64 miejsce w klasyfikacji open, gromadząc na
swym koncie 1.793 punkty.
W niedzielę do Żor przyjechało 124 miłośników gry w
skata, w tym pięciu reprezentujących TKKF Szczygłowice.
Oprócz wspomnianego juniora
rywalizowali: Dariusz Gołyś
-.29 miejsce, 2.249 punktów,
Janusz Nowak - 43 miejsce, 2.109 punktów, Edward
Klaczka - 100 miejsce, 1.390

punktów, Henryk Brola - 114
miejsce, 1.118 punktów.
- Po raz pierwszy graliśmy według nowych zasad
– relacjonuje Dariusz Gołyś.
– Wcześniej graliśmy 3 serie
po 36 rozdań, a teraz 2 serie
po 48 rozdań.
Wracając do poprzedniej
edycji Grand Prix Okręgu
Rybnik przypominamy, że
Dariusz Gołyś zajął 15 miejsce
w kategorii open, a Janusz
Nowak był 30, co oznacza
awans do indywidualnych mistrzostw okręgu, które odbędą
się 30 i 31 stycznia w Żorach.
Już w najbliższą sobotę
(16 stycznia) w Sali RSP w
Pilchowicach odbędzie się 6.
edycja Turnieju Noworocznego o Puchar Firmy Auder.
Początek o godzinie 10.00.
PiSk

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Czekali ponad
dwa lata
Po poniedziałkowej serii
spotkań poznaliśmy nazwisko siódmego piłkarza, który
w dotychczasowej historii
lig i st r zelił 20 0 i w ięcej
bramek. Jest nim Daniel Tałajkowski z EFS.
- To była niezwykle wyrównana i emocjonująca kolejka – relacjonuje Waldemar
Jachimowski. - W pierwszym
spotkaniu wieczoru ostatnia
d r u ż yna ligi Nac ynia nk a
odniosła pier wsze w t ym
sezonie zwycięstwo pokonując zespół Concordii. Sympat yczna ekipa z Rybnika
wygrała po raz pierwszy od
ponad 2 lat!
Liderujący Vibovit odniósł pewne zwycięstwo nad
PTK, choć trzeba przyznać,
że seniorzy naszej ligi radzili sobie całkiem dobrze,
z właszcza do przer w y. W
meczu t ym Vibovit zagrał
bez najlepszego strzelca ligi
- Tomasza Dury, który powołany został do narodowej
reprezentacji na dwa towarzyskie spotkania z Ukrainą
we Lwowie.
Prawdziwą drogę przez
mękę musiał przebyć EFS,
żeby utrzymać 7-punktowy
dystans do Vibovitu. Apinex
postawił wiceliderowi nie-

Knurów
czeka na Gołotę

zwykle ciężkie warunki do
końca walcząc o remis.
Najwytrwalsi kibice futsalu, którzy pomimo późnej
por y pozostali w hali by
obejrzeć ostatni mecz pomiędzy Intermarche a Osiedlem
Szczygłowice nie mogli żałować. Zespół Osiedla przez
większość meczu prowadził
i gdy Intermarche na 45 sekund przed końcem wyrównało po strzale Przemysława
Bodziocha, wydawało się,
że obie drużyny podzielą się
punktami. Faworyt postawił
wszystko na jedną kartę i
zagrał końcowe sekundy z
lotnym bramkarzem. Taktyka
ta nie przyniosła powodzenia, a Robert Dziubliński w
ostatniej sekundzie meczu
skierował piłkę do pustej
bramki rywala. Po tej porażce Intermarche straciło trzecie miejsce na rzecz
swoich młodszych kolegów z
Intermarche A.
Klasyf ikację k róla
strzelców otwiera Tomasz
Du ra ( Vibovit) – 28 bramek, wyprzedzając Daniela
Tałajkowskiego (EFS) – 26
goli i Szymona Wawrzonkowskiego (Intermarche A)
– 23 bramki.
PiSk

skiego Związku Bokserskiego
z prezesem Jerzym Rybickim.
Przyjazd potwierdził promotor
boksu zawodowego - Tomasz
Babiloński, a w przerwach
między walkami wystąpi półfinalista You Can Dance, zespół
Cropla, a także cheerleaderki
i majoretki.
Mieczysław Gołąb poinWczoraj - po oddaniu gazety do druku - na krakowskie lotnisko udał się prezes
formował nas również, że nie
BKS Concordia Mieczysław Gołąb, by powitać Andrzeja Gołotę.
ma już w sprzedaży biletów
W sobotę zobaczymy go w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
po 35 złotych. Niewiele pozow Knurowie-Szczygłowicach, gdzie wspólnie z sympatykami „szermierki na
stało też tych po 70 zł. Można
pięści” śledzić będzie przebieg towarzyskiego meczu Polska – USA. Początek o je kupić w siedzibie MOSiR
i NSZZ „Solidarność” KWK
godzinie 17.00
„Knurów”.
W barwach reprezentacji
Przed nami bokserskie wy- niesie się na kilka pojedynków gościa honorowego wystą pi
darzenia 2010 roku w Knurowie. do amerykańskiego narożnika. m.in. Damian Jonak. – Zapro- Polski, którą w roli asystenta
Nieco ponad 13 lat po wywal- – Po wstępnych rozmowach jest siliśmy Zbigniewa Pietrzykow- Stanisława Łakomca prowaczeniu przez Concordię druży- taka możliwość – mówi Mieczy- skiego, Mariana Kasprzyka, dzi knurowianin – Ireneusz
nowego mistrzostwa Polski, w sław Gołąb, główny organizator Henryka Średnickiego, Jerzego Przywara, wystą pią: 57 kg
szczygłowickiej hali będziemy knurowskiego meczu. – Chcemy, Kuleja, Andrzeja Biegalskiego – Mateusz Mazik, 60 kg – Miświadkami polsko-amerykań- by Andrzej stanął w narożniku i wielu innych byłych pięścia- chał Syrowatka, 69 kg – Kamil
skiej potyczki. Osobą, która bu- wspólnie z Samem Colonną, rzy – kontynuuje sternik BKS Szeremeta, 72 kg – Michał
dzi największe zainteresowanie który poprowadzi Amerykanów Concordia. – Ponadto mamy Łoniewski, 75 kg – Maciej
jest oczywiście Andrzej Gołota. w meczu z Polską.
zapewnienia, że do Knurowa Adamiak, 81 kg – Włodzimierz
Rękawic w sobotę co prawda nie
Organizatorzy zapowiada- przyjedzie Marcin Najman i Letr, 91 kg – Krzysztof Zimzałoży, jednak niewykluczone, ją przyjazd do Knurowa wielu Klaudiusz Sevković. Nie za- noch, +91 kg – Marcin Jerzyk.
PiSk
że z miejsca dla VIP-ów prze- znanych pięściarzy, a w roli braknie również zarządu Pol-
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WYNIKI 15. kolejki
Line-Trans Nacynianka - Oldboje Concordia 8:5 (3:3)
0:1 A. Niewiedział 15’, 0:2 D. Wiercioch 16’, 1:2 M. Witkowski 17’,
2:2 M. Witkowski 17’, 3:2 M. Witkowski 18’, 3:3 P. Wiszniowski
20’, 3:4 M. Hornik 21’, 4:4 M. Ćwikliński 23’, 5:4 M. Młot 24’, 6:4
R. Leitner 32’, 7:4 M. Witkowski 37’, 7:5 M. Hornik 40’ (k), 8:5
M. Ćwikliński 40’.
Vibovit - PTK Holding S.A. 8:1 (2:0)
1:0 K. Kijak 2’, 2:0 M. Bagiński 15’, 3:0 A. Zabłocki 22’, 4:0 K.
Kijak 25’, 5:0 A. Zabłocki 28’, 6:0 M. Mikulski 35’, 6:1 M. Wasita
36’, 7:1 R. Kasiński 39’, 8:1 A. Zabłocki 40’.
Intermarche A - Veritax Gumiland 2:1 (1:1)
1:0 D. Tkocz 14’, 1:1 M. Kusiak 16’, 2:1 S. Wawrzonkowski 33’.
żółta kartka: M. Gryz (Veritax).
Tomsat - Team Stalmet 4:2 (3:1)
1:0 S. Dolaciński 13’, 1:1 B. Flis 15’, 2:1 S. Dolaciński 16’, 3:1 S.
Kubisz 17’, 4:1 S. Kubisz 33’, 4:2 B. Flis 38’.
Mistral - FMS Gierałtowice 5:3 (1:2)
0:1 R. Metelski 8’, 1:1 Ł. Szymura 15’, 1:2 M. Matras 15’, 2:2 A.
Hanak 23’, 3:2 A. Hanak 29’, 4:2 Ł. Klar 34’, 4:3 R. Metelski 35’,
5:3 D. Piwowarczyk 38’.
żółta kartka: Szymanik (Mistral).
EFS - FC Apinex Czerwionka 4:3 (0:1)
0:1 M. Grolik 3’, 1:1 P. Karwowski 21’, 1:2 J. Janik 23’, 2:2 W.
Rozumek 27’, 3:2 D. Tałajkowski 29’, 4:2 D. Tałajkowski 36’, 4:3
M. Grolik 40’.
żółte kartki: P. Karwowski, M. Rozumek (EFS), T. Młynek
(Apinex).
Intermarche - Osiedle Szczygłowice 5:6 (3:4)
0:1 A. Sarzała 3’, 1:1 M. Pietraczyk 5’, 1:2 A. Sarzała 6’, 1:3
R. Dziubliński 6’, 2:3 P. Rolnik 7’, 2:4 R. Dziubliński 16’, 3:4 P.
Pietraczyk 19’, 4:4 P. Bodzoch 25’, 4:5 A. Sarzała 37’, 5:5 P.
Bodzioch 40’, 5:6 R. Dziubliński 40’.
żółta kartka: P. Rolnik (Intermarche).

tabele po 15. kolejce
1. Vibovit
2. EFS
3. Intermarche A
4. Intermarche
5. Tomsat
6. Mistral
7. FC Apinex Czerwionka
8. Osiedle Szczygłowice
9. FMS Gierałtowice
10. Veritax Gumiland
11. Team Stalmet
12. Oldboje Concordia
13. PTK Holding S.A.
14. Line-Trans Nacynianka

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

43
36
29
28
27
24
21
20
17
17
12
12
8
4

119-30
97-35
64-38
77-42
66-47
63-54
76-69
61-74
78-80
46-55
57-77
54-102
52-123
51-133

14
11
8
9
8
8
6
6
5
5
2
3
2
1

1
3
5
1
3
0
3
2
2
2
6
3
2
1

0
1
2
5
4
7
6
7
8
8
7
9
11
13
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Piłkarska
orkiestra

Pięć zespołów zagrało
w n ied ziel ne po ł ud n ie w
osiemnastym f inale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W trakcie turnieju
zebrano 310 zł, a sportową
rywalizację wygrał TS Vibovit wyprzedzając UPOS
Komart, Concordię, Intermarche i A kademię Pił ki
Nożnej.
PiSk

WYNIKI

Biegiem
po zdrowie
Knurów. VI Sztafeta Biegowa wsparła WOŚP

Od sześciu lat sztafeta biegowa
pod wodzą Bogdana Leśniowskiego
wspiera dzieło Jurka Owsiaka. Na
liczniku ma już ponad 5 tys. km i
zaostrzony apetyt na kolejne tego
typu starty

prawdziwego czadu przemierzając miasto samochodem
ciężarowym.
W ek ipie k nu rowskiej
sztafety pojawili się po raz
drugi biegacze z Nowego Miasta nad Pilicą i z gliwickiego
Stowarzyszenia „Familia”. Z
roku na rok chętnych przybywa, co cieszy pomysłodawcę
przedsięwzięcia – Bogdana
Leśniowskiego. – Zastanawiałem się, jak to wszystko
zorganizować, aby wszyscy
mogli nam uwierzyć, że biegniemy tyle kilometrów w taki
sposób, aby żadnego nie pominąć. Wcześniejsze ekipy
sztafet może i na to liczyły,

Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

To już tradycja, że dzień
przed Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
z Knurowa wyrusza sztafeta
biegowa. O tym, że bieg cieszy
się coraz większą popularnością niech świadczy duże
zainteresowanie mediów i
nowych uczestników. W sobotni ranek na plac targowy
zawinęły wozy transmisyjne
TV Silesii i TVP Katowice.
Biegacze dzielili się wrażeniami z reporterką Polskiego
Radia Katowice...
Jak co roku startowi towarzyszyła rockowa asysta zespołu z Hard Rock Krzysztofa
Skowrońskiego. Muzycy dali

że jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy podjeżdżać
samochodem technicznym,
aby skrócić dystans biegowy.
Na szczęście była to nieliczna grupa biegaczy, której
od dawna nie ma wśród nas
– mówi maratończyk.
Sztafeta przebiegła dystans 350 km. W Drzewicy
dołączyło do niej 12 osób.
Przy wielkim wsparciu
sponsorów i sympatyków biegacze stawili czoła fatalnej
pogodzie. Intensywne opady
śniegu z deszczem w połączeniu z gołoledzią były nie
lada przeszkodą, którą w imię
szlachetnego celu udało się
pokonać.
Biegacze włączyli się w
Warszawie do biegu „Policz
się z Cukrzycą”, którego metę
zaliczyli na scenie pod Pałacem Kultury i Nauki.
W ostatnim, telewizyjnym wejściu na żywo można
było zobaczyć knurowian,
których Jurek Owsiak nazwał
„ekipą nie do zdarcia”. Biegacze przeznaczyli na licytację
medal ze 113. Maratonu w
Bostonie i zaproszenie do
zwiedzania KWK „Knurów”
dla dwóch osób. Ponadto
Bogdan Leśniowski zapowiedział, że zrobi wszystko, aby
przyszłoroczny XIX Finał
WOŚP Jurek Owsiak rozpoczął od wyjazdu z knurowskiej kopalni.

Intermarche - UPOS Ko mart 0:1, Vibovit - APN 4:0,
Concordia - Intermarche 2:1,
UPOS Komart - Vibovit 0:2,
Intermarche - APN 6:0, Concordia – UPOS Komart 0:1,
UPOS Komart - APN 4:2,
Concordia - Vibovit 1:1, APN
- Concordia 1:1, Vibovit - Intermarche 2:0.

Futsal

Teraz
Clearex?!
UPOS-Komart Knurów
awansował do kolejnej fazy
rozgrywek Pucharu Polski i
teraz marzy o tym, by zmierzyć się z drużyną od lat należącą do krajowej czołówki. Prezes Bogdan Łyziński
chciałby, by los skojarzył
jego zespół w parze z Clearexem Chorzów.
Knurowianie awansowali
do dalszych gier pucharowych
po zwycięstwie nad AZS UŚ
Katowice 3:2 (bramki dla
UPOS-Komart: Zabłocki 2 i
Wieliczko).
PiSk

Informacja
Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotnicze go Pogotowia Ratunkowego
w Knurowie informuje
i ostrzega:
„Zwracamy się z apelem o
zaniechanie ślizgania się na
pokrywach lodowych, które
mogą się pojawić na różnego
rodzaju zbiornikach wodnych:
stawach, jeziorach, oczkach
wodnych. Dzieci, młodzież i
dorośli nie zawsze pamiętają
o tym, iż może dojść do tragedii po załamaniu się lodu”.
Zadbajmy o bezpieczeństwo
naszych wychowanków, podopiecznych, o nasze dzieci. Nie kierujmy się przeświadczeniem „że mojemu
dziecku nic złego się nie
stanie”. Postarajmy się, aby
tej zimy nie doszło do tragedii
podczas zabawy na lodzie.
Jednocześnie zachęcamy do
bezpiecznej zabawy na lodowisku sezonowym w Knurowie, które jest zlokalizowane
przy ul. Ułanów 8.
Z ratowniczym
pozdrowieniem
Zarząd
OM WOPR Knurów
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Foto: Piotr Skorupa

Foto: Paweł Gradek

sport

Za kilka tygodni poznamy
odpowiedź, czy Tunezyjczyk
– Jelassi Yassin (na pierwszym
planie) będzie wzmocnieniem
Concordii

KS Concordia

Rozpoczęło 22
- Na pierwszym tegorocznym spotkaniu organizacyjnym stawiło się 22 piłkarzy
– informuje nas nowy trener
Concordii, Marcin Domagała.
W szatni – obok starych
znajomych – pojawiło się
k il ka now ych t wa r z y. W
najbliższym czasie o angaż w
Concordii zabiegać będą m.in.
zawodnicy Fortuny Gliwice:
Tunezyjczyk – Jelassi Yassin
(pomocnik), Mateusz Korban
(pomocnik) i Marek Kowalczyk (bramkarz).
Z profesjonalnego podejścia do pracy Marcina Domagały zadowolony jest prezes
Grzegorz Grzybowski, który
powiedział nam, że na liście

zawodników pozostających
do dyspozycji trenera jest aż
31 nazwisk.
Sternik knurowskiego klubu dodał też, że nikt w klubie
nie zrezygnował z walki o
utrzymanie się w IV lidze.
W okresie przygotowawczym Concordia rozegra 10
sparingów: 30 stycznia – Górnik MK Katowice, 9 lutego
– Gwarek Zabrze, 13 lutego
– LKS 35 Gierałtowice, 18 lutego – Silesia Miechowice, 20
lutego – LKS Bełk, 24 lutego
– Szombierki Bytom, 27 lutego – Wilki Wilcza, 6 marca
– Przyszłość Ciochowice, 13
marca – Carbo Gliwice, 20
marca – ŁTS Łabędy.
PiSk

Siatkówka

Rozkręcają się
Po dwóch porażkach na
inaugurację czwartoligowych
rozgrywek siatkarze TKKF
Szczygłowice zanotowali dwa
zwycięstwa i wiele wskazuje
na to, że ich forma wciąż rośnie. Owe drugie zwycięstwo
odnieśli w meczu wyjazdowym z Siatkarzem Beskid
Skoczów. Knurowianie wy-

grali ten bój 3:0, a najbardziej
zacięty był pierwszy set, zakończony zwycięstwem gości
33:31. Kolejne nasi siatkarze
wygrali do 18 i 19.
W niedzielę (godz. 12.00)
TKKF zmierzy się w Szczygłowicach z Quo Vadis Zabrze
Makoszowy.

PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wyniki turnieju z 5 stycznia:

Piotr Palica
Michał Szczecina
Alojzy Kopiec
Dariusz Gołyś
Robert Cipold
Bernard Musiolik
Edward Nowak
Piotr Grzywczak
Tadeusz Wodziczko
Piotr Arent
Michał Fojt
Jerzy Pluta

Gliwice
Nieborowice
Przyszowice
Szczygłowice
Knurów
Wilcza
Gliwice
Zabrze
Stanica
Knurów
Ostropa
Gliwice

2.714 pkt
2.146 pkt
1.973 pkt
1.931 pkt
1.876 pkt
1.860 pkt
1.850 pkt
1.839 pkt
1.791 pkt
1.726 pkt
1.616 pkt
1.615 pkt

Klasyfikacja generalna:

1.
Michał Szczecina
Nieborowice
27.258 pkt
2.
Edward Nowak
Gliwice
25.434 pkt
3.
Stefan Dylus
Gliwice
24.762 pkt
4.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
24.740 pkt
5.
Piotr Palica
Gliwice
24.626 pkt
6.
Janusz Myszka
Knurów
24.625 pkt
7.
Piotr Arent
Knurów
24.420 pkt
8.
Jan Pikus
Gliwice
24.109 pkt
9.
Henryk Hoinca
Pilchowice
23.820 pkt
10.
Bernard Wróbel
Knurów
23.734 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 19 stycznia o godzinie 16.00 w
Klubie LWSM „Gama”.
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Zdjęcie z cyklu „Ślady”

„Rugbyści II”

Knurowskie ślady
Kielce. Kolejne laury dla zdjęć Krzysztofa Gołucha

Krzysztof Gołuch, fotograf z Knurowa, zakończył
stary rok kolejnymi sukcesami.
W Otwartych Mistrzostwach Fotograficznych
jego zdjęcie „Rugbyści - II” otrzymało
wyróżnienie i nagrodę specjalną tygodnika
„Polityka”...

Na tym jednak nie koniec. W
Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym portalu „Wrota Świętokrzyskie” – „Pokaż swój świat” zdobył
II miejsce. Konkurs adresowano do
internautów, których zachęcono do
pokazania swoich rodzinnych miast,
miejscowości, ciekawych wydarzeń
i ludzi. Jury przewodniczył prezes
Zarządu Głównego Związku Polskich
Artystów Fotografików – Mariusz
Wideryński.
W kategorii K2 – zawodowcy
II miejsce za cykl „Ślady” zdobył
knurowianin K rzysztof Gołuch.
Nagrodzone zdjęcia przedstawiają
ubiegłoroczne Dni Knurowa, przedstawione w dość zaskakującej formie.

Mówi, że każdy kolejny sukces
jest dla niego miłą niespodzianką i
potwierdzeniem, że to co robi może
kogoś zachwycać. – Nigdy nie stawiam się w roli faworyta, bo oceny
i gusta jurorów są subiektywne.
Sukcesy motywują mnie do dalszej
pracy.
Zupełnie inna chemia wyróżnia
zdjęcie „Rugbyści –II”, wyróżnione
nagrodą specjalną tygodnika „Polityka” w Otwartych Mistrzostwach
Fotograficznych. – Przez długi czas
prz yglądałem się rugbystom na
wózkach, ich treningom, meczom.
To bardzo męski, twardy i czasem

nawet brutalny sport, dlatego nie
bez przyczyny nazywa się tych zawodników gladiatorami. Z wielkim
szacunkiem ich fotografowałem...
– opowiada Gołuch.
K nu rowianin nie osiada na
laurach. W marcu, w katowickim
Rondzie Sztuki weźmie udział w
przekrojowej wystawie polskich
studentów Uniwersytetu Śląskiego w
Opavie. Niebawem niepełnosprawni
podopieczni Krzysztofa Gołucha
pochwalą się kolejnym projektem
fotograficznym – „Mój świat – drugi
człowiek”.
Paweł Gradek

Zdjęcie z cyklu „Ślady”

– Od dwóch lat pracuję nad tym cyklem, broniłem z tego nawet dyplom
na swojej uczelni w Opavie.
„Ślady” przedstawiają świat z
pogranicza snu i jawy. Autor fotografuje ludzkie cienie rzucone
na niezwykle barwne urządzenia
lunaparku. – Plac 700-lecia jest
doskonałym miejscem do robienia
zdjęć, zwłaszcza popołudniem, kiedy
jest fajne światło. Wybierając się na
takie imprezy mam w głowie kilka
realizowanych przez siebie cykli,
które dopasowuję do okoliczności
– mówi Krzysztof Gołuch, który jest
artystą wszechstronnym, znanym
nie tylko ze zdjęć przedstawiających
niepełnosprawnych.

Szczygłowice. X Wspólne Kolędowanie

Co się wydaje

Śpiew z aniołem

Gmina
Gierałtowice

Ponad setka uczniów szkół specjalnych
wzięła udział w X Wspólnym Kolędowaniu w
szczygłowickim Domu Kultury

Impreza odbyła się w piątek.
Na scenie wystą pili uczniowie
placówek z Pyskowic, Gliwic,
Czerwionki–Leszczyn, knurowskich szkół podstawowych nr 2 i
nr 7 oraz Miejskiego Gimnazjum
nr 2. Nie zabrakło podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Z okazji jubileuszu oprócz
kolęd i pa stor a łek specjal n ie
przygotowano Jasełka. Miłą niespodzianką dla występujących
była pamiątkowa figurka anioła,
którą otrzymał każdy uczestnik
imprezy.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Motto „Gmina
prz yjazna mieszkańcom” przyświeca
nowemu wydawnictwu, które ukazało
się nakładem gierałtowickiego samorządu.
Folder skierowany jest od odbiorców z zewnątrz,
choć zapewne i mieszkańcy znajdą
w nim sporo nowych dlań informacji.
Opisuje gminę starając się wskazać jej
atuty gospodarcze, turystyczne i - tak
to nazwijmy - życiowe. Jako miejsce
doskonałe do zamieszkania, a przy tym
atrakcyjne dla inwestorów i poszukiwaczy turystycznych atrakcji. Wydawca liczy, że wśród zaciekawionych
znajdą się obcokrajowcy. Temu służy
opis po angielsku i niemiecku.
Folder wydany jest w kolorze, na
dobrym papierze. Z pewnością jest
efektowną wizytówką gminy. Czas
pokaże, na ile także efektywną.
/bw/

