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Pilchowice. Ruszył VII Gminy Konkurs „Betlyjki 2009”

Pamiętajmy
o niezłomnych

Najpiękniejsze
Betlyjki

Bohaterami konferencji zorganizowanej 9 grudnia przez Kancelarię
Prezydenta RP i Instytut Pamięci
Narodowej były osoby duchowne,

Foto: Jacek Cyganek

które w ok resie PR L pozostał y
wierne własnym przekonaniom. W
wielu przypadkach przypłaciły to
życiem. Ks. Sylwester Zych, ks. Ste-

Do udziału w konferencji ks. Andrzeja Wieczorka zaprosiła
Anna Walentynowicz

fan Niedzielak, nieformalny kapelan
Rodzin Katyńskich i ks. Stanisław
Suchowolec, przyjaciel ks. Jerzego
Popiełuszki i organizator mszy za
Ojczyznę – każdy z tych trzech kapłanów zginął w 1989 r, w ostatnich
miesiącach PRL-u.
Wśród omawianych sylwetek
niezłomnych ludzi Kościoła znalazł
się także śląski biskup międzywojnia
Juliusz Bieniek, bezkompromisowy
wobec nowych, powojennych władz,
jezuita o. Władysław Gurgacz, ks.
Kazimierz Jancarz, kapelan robotników „Solidarności” oraz s. Izabela
Łuszczckiewicz, która w czasie
wojennej okupacji ukrywała Żydów,
a po wojnie współpracowała z podziemiem.
- W ostatnich czasach można
zauważyć próby zdyskredytowania
roli Kościoła w odzyskaniu niepodległości. A przecież była ona naprawdę
duża – mówi ks. Wieczorek. – Ważne,
aby nie zapomnieć o osobach, które
zrobiły wiele w imię wolności, łącznie z ofiarą życia.
Proboszcz Wieczorek uczestniczył w konferencji na zaproszenie
Anny Walentynowicz, działaczki
pierwszej „Solidarności”.
MiNa

Knurów

Paw z kwiatów na Zaciszu
Kto wie, być może niebawem nad
krywałdzkim rondem będzie górował... paw.
Taką propozycję złożyła włodarzom miasta
krywałdzianka Karina Zawadzka
że fajnie by było, gdyby na wysepce
ronda stanął paw z kwiatów – dodaje
krywałdzianka.
W ubiegłym tygodniu odwiedziła naszą redakcję z gotowym
projektem, który wykonał jej kuzyn
z Czerwionki – mgr inż. Mariusz

Rondo według pomysłu
krywałdzianki



Przed rokiem podziwiano m.in. niebanalną szopkę państwa
Piotra i Edyty Wojcieszków z Pilchowic
VII Gminny Konkurs na najpiękniejsze betlyjki adresowany jest
wyłącznie do mieszkańców gminy
Pilchowice, bez względu na wiek.
Uczestnicy konkursu mogą wykonać
prace indywidualnie bądź w dwuosobowych zespołach. Organizatorzy
zachęcają także do tworzenia rodzinnych szopek. Prace należy składać
17 i 18 grudnia w godzinach 12-15
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Stanicy. Tam też nastąpi otwarcie
konkursowej wystawy (20 grudnia

– godz. 16.00). Batlyjki będzie można
oglądać do 30 grudnia w godz. 12-16
oprócz Wigilii i dni świątecznych.
Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi 5 stycznia
w ZSP w Stanicy o godz. 16.00.
Honorowy patronat nad konkursem objął wójt Pilchowic – Wilhelm
Krywalski.
Szczegółowych infor macji o
konkursie udzielają Maria Karolina
Kaszek (728 941 955) i Winfryd Ficoń (32 230 44 99, 32 235 04 79).
/pg/

Świętowali przyszli gwarkowie
W ubiegły wtorek w Kinie Scena Kult ura odbył y
się uroczystości Barbórkowe
zorganizowane przez Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 w
Knurowie. Były opowieści i
pieśni górnicze. Nie zabrakło
tradycyjnego „skoku przez
skórę”, czyli przyjęcia nowicjuszy do stanu górniczego.
Uroczystości zakończył poczęstunek w holu kina.
Marek Węgorzewski

/-/

Dziękujemy, przyjmujemy

Pozdrowienia z Glasgow

Foto: www.rybnik.pl

Rondo w Krywałdzie jeszcze nie
powstało, a już rozpala wyobraźnię
mieszkańców. Karina Zawadzka
postanowiła kuć żelazo póki gorące
i od kilku tygodni korespondowała
w tej sprawie z Urzędem Miasta w
Knurowie.
– Mój pomysł spotkał się z pozytywnymi reakcjami. Wymyśliłam,

Kranz.
- Paw ma ruchomą głowę, ogon z
kwiatów, a u podstawy widoczny jest
adres strony internetowej Urzędu
Miasta – tłumaczy Zawadzka.
Makieta wraz z całą dokumentacją trafiła na biurko prezydenta
miasta.
Przypomnijmy, że taki właśnie
ptak puszy się dumnie (w lecie) w
Rybniku w sąsiedztwie tamtejszego
ronda Mikołowskiego.

Foto: Bogusław Wilk

Proboszcz parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego, ks. Andrzej Wieczorek,
uczestniczył w zorganizowanej w Belwederze konferencji poświęconej
„Niezłomnym ludziom Kościoła”

Okres przedświąteczny, to w śląskich rodzinach czas
budowania stajenek bożonarodzeniowych – betlyjek.
Śląskie stajenki przynosiły wiele radości duchowej i były
małymi dziełami artystycznymi. Gminny Ośrodek Kultury
w Pilchowicach już po raz siódmy zachęca do budowania
konkursowych betlyjek

O Czytelnikach Przeglądu Lokalnego pamiętali uczestnicy delegacji
Comenius z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2. Emilia Brachaczek, Alina
Zyzik, Wiktoria Jurczyga, Barbara Zaremba i Teresa Bochenek spędziły
kilka dni w urokliwej Szkocji. Stamtąd też nadeszły pozdrowienia.
A tak to wygląda w Rybniku...

Dziękujemy.
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Piętnastolatka
ugrzęzła w błocie

Knurowianka nie była w stanie
poradzić sobie bez pomocy strażaków
W niedzielny wieczór, 6 grudnia
po godzinie 18 knurowska Straż
Pożarna odebrała telefon z dość
nietypowym zgłoszeniem. Pomocy
strażaków potrzebowała piętnastolatka, która ugrzęzła w błocie obok
jednego z osiedlowych bloków przy
ulicy Władysława Łokietka.
Do zdarzenia doszło w miejscu,
w którym kilka dni wcześniej prowadzono prace związane z usuwaniem
awarii wodociągowej. Jak poinformowano nas w Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Knurowie, teren po wykopie był
wyrównany, poza tym miejsce było
zabezpieczone barierkami.
Ogrodzone miejsce okazało się

tak grząskie, że piętnastolatka, która
się tam znalazła, nie była w stanie
poradzić sobie bez pomocy strażaków.
Ci, przybywszy na miejsce, zastali
dziewczynę z nogami uwięzionymi
w błocie, siedzącą na przewróconej
barierce. Aby uwolnić nogi piętnastolatki z zakleszczenia, strażacy
rozkopywali błoto zarówno przy
pomocy łopat, jak i gołymi rękami. Po
uwolnieniu dziewczyny zabezpieczyli
miejsce zdarzenia barierkami i taśmami ochronnymi. Cała akcja trwała w
sumie 33 minuty. Według knurowskiej Straży Pożarnej, przypuszczalną
przyczyną zdarzenia była nieostrożność małoletniej knurowianki.

Sprostowanie

zestaw trzech worków raz na rok, a
nie, jak napisałam, raz na miesiąc.
Za pomyłkę – przepraszam.
Jak informuje prezes, osoby,
które chcą korzystać z comiesięcznej
wywózki odpadów, powinny zakupić
dodatkowe worki (cena zestawu w
firmie Komart to 8 zł 10 gr).

W tekście „Wystawka na okrągło” [nr 47/2009] w usta Józefa Wasika, prezesa Rodzinnych Ogrodów
Działkowych im. Ks. Dzierżona,
włożyłam mylną informację dotyczącą przydziału przez Zarząd ROD
worków na odpady segregowane.
Otóż każdy działkowiec otrzymał

MiNa

Mirella Napolska

nekrolog

Knurów. Zima idzie – kradną prąd

Podpięcie
pod napięcie
Wraz z nastaniem niskich temperatur rośnie liczba kradzieży
energii elektrycznej. Także w Knurowie, gdzie w miniony
weekend policjanci wykryli pięć takich przypadków złodziejstwa
Każdy chce mieć ciepło w mieszkaniu. Niektórzy kombinują, jak to zrobić,
aby kosztami za to ciepło obciążyć innych. To właśnie do ogrzewania mieszkań służy z reguły kradziony prąd.
Nadchodząca zima sprzyja narastaniu
zjawiska nielegalnego poboru energii
elektrycznej. W samym tylko Knurowie
w miniony weekend ujawniono aż pięć
takich przypadków. Miały one miejsce
w budynkach przy ulicach Mickiewicza, Spółdzielczej i Wilsona.
– Do tego typu incydentów dochodzi stosunkowo często – komentuje Mieczysław Kobylec, dyrektor
Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji w Knurowie. – Zdarzały się jednak przypadki bardzo przykre dla sprawcy
procederu – oprócz pokrycia strat
musiał on zapłacić bardzo wysoką
karę – ostrzega dyrektor.
Finansowa kara to nie wszystko,

Foto: Mirella Napolska

Knurów. Nietypowa akcja Straży Pożarnej

Jak oszukać licznik prądu zastanawiają się amatorzy energii
„na lewo”...
czego powinni się obawiać złodzieje
energii. Zdemaskowanym w miniony weekend „pajęczarzom”, którzy
nielegalnie podpięli się do sieci

energetycznej, za kradzież – oprócz
pokrycia strat – grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
MiNa

Żernica. Znaleziono ciało nieżyjącego rowerzysty

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci

Jana Suchana
Niezwykłej Osobowości,
Wspaniałego i Szlachetnego Człowieka
Rodzinie i Najbliższym,
a także Koleżankom i Kolegom z Nowin Gliwickich
szczere wyrazy współczucia w tych niewypowiedzianie
trudnych chwilach

Śmiertelny wypadek?
W niedzielne przedpołudnie
(6 grudnia) przypadkowi świadkowie
znaleźli w rowie nieżyjącego
42-letniego mieszkańca powiatu
gliwickiego. Obok ciała leżał rower...
Sprawą zajęli się policjanci z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. Wyjaśniają przyczyny i okoliczno-

ści wypadku. Pozycja ciała oraz ślady wskazują, że
mógł to być nieszczęśliwy wypadek. Ciało znaleźli
przypadkowi świadkowie w rowie przy ul. Nieborowskiej w Żernicy.
Oględziny miejsca zdarzenia mogą wskazywać, że
kierujący stracił panowanie nad rowerem i przewracając się doznał obrażeń skutkiem których był zgon.
/pg/, KMP Gliwice

reklama

składa
Zespół Redakcyjny Przeglądu Lokalnego

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Zofii Przesdzing
z powodu śmierci

brata
składają Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury
w Knurowie
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Kolonija w złym stanie
Część zasobów Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji, przejęta od Kombinatu
Koksochemicznego, jest w bardzo złym stanie. - W
tym roku przekroczyliśmy zakres planowanych
remontów – mówi Mieczysław Kobylec, dyrektor
MZGLiA

niesprawnych urządzeń grzewczych,
pieców kaf lowych i rozwalonych
kominów.
- Budynki są pod stałym nadzorem naszych inspektorów, do kontroli
zobowiązuje nas także straż pożarna.
Wydajemy znaczne kwoty na remonty, a kolejka oczekujących jest nadal
duża – przyznaje Kobylec.

W ubiegłym tygodniu inspektorzy MZGLiA odwiedzili dom przy
ul. Słoniny 6. Mieszkańców zaniepokoił przeciekający i zapadający
się dach.
– Okazało się, że większa część
więźby i łat była nadpalona. Kiedyś
musiał tam być pożar. Dach w każdej
chwili mógł się zawalić na komórki lokatorskie, klatkę schodową,
mieszkanie i ubikacje. Dodatkowo
zawaliła się część ściany od szamba
– wymienia inspektor nadzoru Przemysław Jarzombek.
MZGLiA błyskawicznie zareagowało na skargi mieszkańców.
Na miejscu pojawiła się ekipa re-

Kikuty
zagrożeniem
- Wystarczy kilka centymetrów śniegu i zagrożenie gotowe.
Tam, gdzie kończy się ul. Kochanowskiego ktoś jakiś czas temu
zlikwidował ogrodzenie, jednak
nie usunął słupków, tylko zostały
kilkucentymetrowe szpikulce. To
samo przy ul. Paderewskiego.
Dzieci tamtędy dużo chodzi i jak
spadnie śnieg, żadne nie zauważy
zagrożenia. Żaden z mieszkańców nie reaguje, zająłbym się
tym, ale przegoniliby mnie, bo to
nie mój teren.
Czytelnik

Za dużo błota
na Niepodległości
- Jazda po ul. Niepodległości
na w ysokoś ci biura Matuszka grozi wypadkiem. Chwilami
jezdnia pokryta jest grubą warstwą mokrego błota. Gubią je
ciężarówki, które wyjeżdżają
z jakiejś ziemnej budowy przy



Dotyczy wywozu odpadów komunalnych z terenu
Miasta Knurowa
PPHU „KOMART” sp. z o.o. informuje, że z dniem 01-01-2010
roku wprowadza nowe ceny za wywóz odpadów niesegregowanych,
jak i zbieranych selektywnie na terenie Miasta Knurowa, które są
uzależnione od wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Środowiska MP nr 57:
1. z zabudowy jednorodzinnej wywóz odpadów komunalnych
niesegregowanych
• o poj. 110 – 120 lit. - 13,00 zł brutto za pojemnik - 1 szt.
• o poj. 240 lit
- 24,00 zł brutto za pojemnik - 1 szt.
• zbieranych selektywnie w workach z logo Spółki „KOMART”
- 3,00 zł brutto za worek – 1 szt.
2. z zabudowy wielorodzinnej za 1 osobę 8,46 zł brutto.

Zarząd
PPHU „KOMART” sp. z o.o.

inspektorzy je weryfikują i podejmujemy się remontu. Zazwyczaj jest tak,
że w trakcie wychodzą kolejne usterki, które trzeba usunąć. Co za tym
idzie, koszt robót rośnie – tłumaczy
dyrektor Kobylec.
Przyznaje, że remontowy boom
rozpoczął się w momencie, kiedy
MZGLiA przejął budynki Kombinatu Koksochemicznego. – Wcześniej
tych wszystkich mieszkańców zapewniano, że będą remonty, przekładano
je z roku na rok, czasami łatano
powstałe dziury.
W efekcie budynki Koloniji zaczęły popadać w ruinę. Do listy zadań remontowych dopisano wymianę
instalacji elektrycznej, naprawę

Dyrektor uczula mieszkańców,
aby wszelkie usterki zgłaszali administratorowi na bieżąco. – Wiele
pieców i kominów, które teraz nam
mieszkańcy zgłaszają byliśmy w stanie naprawić latem, w korzystnych
warunkach pogodowych.
Mieczysław Kobylec przyznaje, że nie ma szans, aby wszyscy
oczekujący na remont, doczekali się
go w przyszłym roku. - W tym roku
przekroczyliśmy zakres planowanych
remontów. Gdyby chcieć uporać się
z tym wszystkim w przyszłym roku,
potrzebne byłoby kilkanaście milionów złotych...

Czarniawce. Co prawda po ulicy
jeździ dość często specjalna
czyszczarka, ale jedna nie jest w
stanie poradzić sobie z błotem.
Moim zdaniem powinna być jeszcze jedna. Teraz chwycił mróz
i błoto przymarzło do asfaltu.
Jeździ się jak po kartoflisku. To
nie przystoi drodze, która mieni
się wojewódzką...

A kasztanowców żal

Kierowca z Krywałdu

Foto: Bogusław Wilk

montowa, która lada dzień skończy
wymianę dachu. Szacunkowy koszt
remontu to około 65 tys. zł.
Budynki na Koloniji, będące w
zasobach MZGLiA to prawdziwa
skarbonka.
– Nie ma sensu remontować tego
wszystkiego po łebkach. Staramy się
reagować na każde zgłoszenie, nasi

OGŁOSZENIE

Przyjmowanie opłat z zabudowy jednorodzinnej za pierwsze
półrocze 2010 r. odbywa się w m-cu styczniu w dniach od 04-012010 r. do 29-01-2010 r., w godzinach:
• poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 700 - 1500; przerwa 1000 - 1030
• środy
1000 - 1800; przerwa 1330 - 1400

Dach budynku przy ul. Słoniny 6 w porę doczekał się remontu

Nadpalone w pożarze
krokwie i łaty groziły
zawaleniem

ogłoszenia

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniach 6, 7 i 8 stycznia 2010 r. odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
dwunastu lokali mieszkalnych położnych w budynku przy ul. Staszica 1 w Knurowie.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów, ul.
Ogana 5, II piętro, pok. 208, tel. 32 339 22 05. Ponadto ogłoszenie
o przetargach oraz szczegółowe warunki przetargowe zostały
umieszczone w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.
knurow.bip.info.pl.
reklamy

Paweł Gradek

- Proszę podjechać i zobaczyć jak wyglądają piękne do
niedawna kasztanowce obok
bloku przy ul. Mieszka I 19c.
Pięć 30-letnich drzew zostało
potraktowanych okrutnie. Nie
mogę się z tym pogodzić. W
tym roku pierwszy raz zakwitły.
Były naprawdę piękne. I wcale
nie przekonuje mnie twierdzenie, że stwarzały zagrożenie,
bo rosną wystarczająco daleko
od bloku. Nie podoba mi się to
i będę głośno przeciw takiemu
drastycznemu traktowaniu pięknych drzew protestować. Gdzie
się tylko da...
Stanisław Krzyżostaniak

Po przycince drzewa (nie tylko kasztanowce) wyglądają wręcz ponuro

Przegląd Lokalny Nr 50 (876) 17 grudnia 2009 roku

aktualności
Knurów

Ruszyło rondo
na Dworcowej

Koniec z korkami na
ul. Dworcowej. Powodująca
je budowa ronda została
zakończona

Cierpliwość kierowców wystawiana była na próbę przeszło
miesiąc.
- Oj, szlag mógł człowieka
trafić, gdy przyszło czekać kilkadziesiąt minut w korku – mówi pan
Marek. Katowiczanin, kierowca
jednej z f ir m przewozowych,
Knurów odwiedza kilka razy w tygodniu. – Ale na pewno się opłaci.
Lada dzień zrekompensuję sobie
tamto snucie się po drodze w rytmie gaz-hamulec, gaz-hamulec…
„Lada dzień”, bo właśnie na
dniach otwarty zostanie odcinek

Sośnica – Bełk autostrady A-1.
Budowa nowego ronda ma ścisły
związek z autostradą. Dosłownie:
to właśnie do ronda poprowadzony
jest łącznik z A-1 (i odwrotnie: na
rondzie rozpoczyna się wjazd na
„Jedynkę”).
- Koniec z przebijaniem się
przez pół Knurowa, a potem ze
staniem w kolejce na światłach
przy Rybnickiej w Gliwicach, żeby
dostać się na A-4 – mówi pan
Marek. – Albo z tłuczeniem się
przez kilka wiecznie zatłoczonych
miejscowości. Teraz kwadrans

będzie mi aż nadto, by się wyrobić
z kursem.
We wtorek rozpoczął się odbiór
techniczny drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
obiecuje, że kierowcy pojadą „Jedynką” jeszcze przed świętami.

Tekst i foto: Bogusław Wilk

Knurów. Towarzyszyliśmy akcji MOPS i Straży Miejskiej

W poszukiwaniu
lokum dla bezdomnych

Z dnia na dzień coraz chłodniej. Z myślą o bezdomnych Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej i Straż Miejska przeprowadziły akcję, która ma
uświadomić niemających stałego lokum o możliwościach noclegu
Ostatni dzień listopada. Ruszamy kilka minut po godz. 18. Już
w sąsiedztwie dworca znajdujemy
pierwszego bezdomnego. Biorące
w akcji panie z MOPS-u przez kilka
minut wypytują go, gdzie śpi i czy nie
potrzebuje pomocy. Z bezdomnym
jest nieco utrudniony kontakt. Jako
swoje lokum wskazuje zdewastowaną wiatę w szczygłowickiej zajezdni
autobusowej. Zapada decyzja, żeby
pojechać z nim do noclegowni. Po
kilkunastu minutach jesteśmy już na
ul. Szpitalnej.
Noclegownia nie może przyjmować osób nietrzeźwych. Na szczęście
dla pana, którego przywieziono do
ośrodka, uznano, że wrócił na tyle
do rzeczywistości, że nadaje się do
zakwaterowania. Bezdomny będzie
miał gdzie spędzić noc.
Wyruszamy dalej. Na obrzeżach
miasta przy granicy z Gierałtowicami
znajdujemy prowizoryczną, drewnianą
chatkę, a w niej dwóch mężczyzn. Jeden z nich twierdzi, że opiekuje się drugim, który kilka dni temu wyszedł ze
szpitala. Mężczyźni są trzeźwi. Panie z
MOPS-u dają im ulotki i informują ich,
w jaki sposób uzyskają pomoc i gdzie
mają się po nią zgłosić.

Strażnicy i pracownicy socjalni starają się dotrzeć
do wszystkich okolicznych bezdomnych

Kłopoty z A-1 na trasie Świerklany – Gorzyczki
We wtorek GDDKiA poinformowała, że zerwała umowę na budowę A-1 na odcinku od Świerklan do granicy z Czechami. Do tej
pory obowiązywał kontrakt z konsorcjum Alpinie Bau GmbH. Powód
odstąpienia od umowy: opóźnienia ze strony wykonawcy. Zdaniem
Dyrekcji roboty na tym odcinku powinny być zaawansowane w 85
proc., tymczasem są zaledwie w 50 proc.
Co zdecydowało o rozwiązaniu kontraktu? Jak czytamy w oświadczeniu Dyrekcji „wykonawca 18,3-kilometrowego odcinka autostrady
A1 notorycznie uchylał się od prowadzenie robót zleconych w kontrakcie, a w ramach podjętych jedynie częściowo obowiązkowych prac
stale dochodziło do licznych, niczym nieuzasadnionych opóźnień. Po
kilkukrotnych wezwaniach do podjęcia prac przez GDDKiA na radach
budowy wykonawca deklarował przyspieszenie prac, ale nie podejmował żadnych działań mających temu służyć. Nie przedłożył też, chociaż
zobowiązał się do tego, harmonogramu przyspieszenia prac.
Co więcej nie był w stanie zmobilizować niezbędnej kadry inżynierskiej oraz robotników. W piątym miesiącu prac wykonawca
dysponował jedynie 69 pracownikami fizycznymi na placu budowy.
Zdaniem GDDKiA powinno być ich kilkuset. Nie wypełniał też wymogów dotyczących godzin prowadzenia prac w ciągu doby (godz.
6-22). Na budowie autostrady A1 pracowały osoby nie posiadające
wymaganych uprawnień do obsługi sprzętu”.
Nowy przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogłoszony w kwietniu 2010 roku. GDDKiA zapewnia, że mimo komplikacji, do granicy z
Czechami dojedziemy przed czerwcowymi (2010 r.) Mistrzostwami
Europy w piłce nożnej.

reklama

Kolejne miejsca, w których potencjalnie mogą znajdować się bezdomni to zarośla w pobliżu byłego
Koksoremu i garaże na Koloniji. Tam
nie znajdujemy nikogo, kto potrzebowałby pomocy.
Ostatnim punktem akcji jest
osiedle Wojska Polskiego. Tutaj
jednak żadnej bezdomnej osoby
nie widać. Zdaniem pracowników
socjalnych i strażników miejskich
„zawiniła” zbyt dobra pogoda. Poza
tym większość bezdomnych wra-
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ca do swoich „domostw” późnym
wieczorem, po godz. 22. To dopiero
wówczas można spotkać znacznie
więcej osób bez stałego zamieszkania. Inna sprawa, że nie z każdym
wówczas będzie możliwa trzeźwa
rozmowa...
Obydwie instytucje na bieżąco
starają się - i będą to czynić nadal
- docierać z informacjami bezdomnych. I oczywiście pomagać w każdym tego typu przypadku.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski



rozmaitości
Chudów. Koło Gospodyń Wiejskich świętuje 40-lecie

- Gospodynie i XXI wiek wcale się nie gryzą.
Mało tego, chęć do wstąpienia do naszego
koła zgłaszają... panowie! Koniec świata?
Nie, dobry przykład, który działa jak magnes
- mówi Agnieszka Czapelka, przewodnicząca
chudowskich gospodyń w rozmowie
z Przeglądem Lokalnym
którym ta organizacja powstała.
Nieoceniona w tym względzie jest na
przykład pani Agnieszka Richter, która przez 30 lat nam przewodniczyła.
- Ile gospodyń liczy koło?
- Prawie pół setki. Więcej seniorek,
choć nie brakuje też dwudziestolatek.
Koło gospodyń to nie przeżytek, skoro
„młody narybek” też się garnie.
- Gdzie się spotykacie?
- Mamy swój lokal - biuro i

Foto: Archiwum KGW Chudów

Bogusław Wilk: - Kołu stuknęła „czterdziestka” - obecna
przewodnicząca z pewnością jego
początków nie pamięta...
Agnieszka Czapelka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Chudowie: - O nie, na pewno nie.
Nie było mnie jeszcze na tym świecie.
Mimo to wiedzę o pierwszych latach
działalności mamy z pierwszej ręki,
bowiem są wśród nas panie, dzięki

Rok temu do Chudowa zleciały się czarownice
z 16 miejscowości

Foto: Archiwum KGW Chudów

To nie obciach!
kuchnię w budynku ośrodka zdrowia.
Przydzielił nam go Urząd Gminy
Gierałtowice. Też za sprawą urzędu
został wyremontowany i odpowiednio wyposażony. To fajne miejsce,
gdzie miło się spotkać i pogadać.
- Często?
- Raz w miesiącu - w pierwszą
środę.
- Skromniutko...
- Skądże! A przede wszystkim
liczy się jakość, a nie ilość...
- I o czym gospodynie rozprawiają?
- O... zawsze jest o czym mówić.
Zastanawiamy się, co trzeba i można
zrobić, gdzie pojechać. Czasem rozmarzamy się i snujemy plany bardzo
daleko wybiegające w przyszłość.
Poza tym jesteśmy naprawdę bardzo
fajne i zgrane babki. Lubimy pogadać o życiu. Ponoć niesie się fama,
że Chudów ma najciekawsze koło w
powiecie. Nie zaprzeczamy...
- Inna wieść niesie, że bardzo
robotne z was panie.
- Więc słusznie ludzie prawią.
Faktycznie mamy się czym pochwalić.
- Czym?
- Są małe i większe sukcesy. Naszą dumą jest plac zabaw przy świetlicy środowiskowej. Zbudowałyśmy

go w czynie społecznym w ogrodzie roposłanka Małgorzata Handzlik.
księdza proboszcza Janusza Kwa- Podobno panie nie mogą na
piszewskiego. Oczywiście za jego miejscu usiedzieć.
wiedzą i serdeczną aprobatą.
- No tak, ciekawość świata mamy
- Zaraz, zaraz. To panie osobi- we krwi. Pragę odwiedziłyśmy dwuście z siekierami i piłami w rękach krotnie, wybieramy się do Wiednia,
obiekt zbudowały?
nie stronimy od krótszych, ale też
- Nie przesadzajmy. A od czego bardzo ciekawych wypadów. Nanasz wrodzony dar przekonywania. wiązałyśmy i utrzymujemy świetnie
Tak więc pomogli nam tatusiowie, kontakty z gospodyniami z Dolnego
bracia, młodzi ochotnicy, a my tylko Śląska i Wielkopolski.
odpowiednio nimi pokierowałyśmy
- Miałem na myśli dyskoteki...
(śmiech). Umiejętną perswazją prze- A..., chodzi o te „dla starszych
konałyśmy do pomysłu sponsorów, nastolatków”, ot, takich po trzypomógł nam też urząd.
dziestce. Pomysł pozytywnie zasko- Efekt godny starań?
czył. Będzie kontynuacja.
- Jak najbardziej. To zielony i
- A co z tradycją?
bezpieczny zakątek. Idealny dla na- Nie zapominamy. Nie ma dożyszych maluchów.
nek bez naszych gospodyń i pięknej
- O nieco starszych dzieciach korony. W każdej ciekawej imprezie
też pamiętacie?
środowiskowej w najbliższej okolicy
- Oczywiście. To głównie z myślą bierzemy czynny udział. Krzewimy
o nich realizowałyśmy - wraz z Gru- wszystko co dobre w tradycji. I nie
pą Odnowy Wsi - projekt „Z przyrodą tylko jako koło, ale indywidualnie,
za pan brat”. W jego ramach dzieci swoim normalnym życiem.
sadziły las, były ogniska, spotkania z
- Jak inni postrzegają waszą
leśnikami i strażdziałalność?
nikami. Teraz ze
- Można się
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich
szkołą uczestnichwalić, ale po
w Chudowie tworzą: przewodniczyłyśmy w proco. Niech przecząca Agnieszka Czapelka, wicejekcie - „Wnuczek
m ó w i ą f a k t y:
przewodnicząca Agnieszka Richter,
sekretarz Maria Juszczyk i skarbnik
i starka to fajna
zgłaszają się do
Krystyna Strzelczyk
parka”. Było kinas sołtysi z bliższenie kapust y,
szych i dalszych
skubanie pierza,
miejscowości z
robienie zagłówków, a potem ich prośbą o pomoc w utworzeniu koła
licytacja. Zebrane pieniądze zostały gospodyń. Tak jak w Świbiu i Wieprzeznaczone na zakup pomocy na- lowsi.
ukowych dla dzieci.
- To przekonywające...
- Daleko niosło się o waszym
- A co pan powie na to, że chęć do
ubiegłorocznym Zlocie Czarownic. wstąpienia do naszego koła zgłasza- Świetna impreza! Pomysł na ją... panowie?
integrację wypalił, bo „zleciało się”
- Serio?
aż 16 kół gospodyń z 4 powiatów.
- Naprawdę. I nie mówimy „nie”.
Pomógł nam Gminny Ośrodek Kul- Zresztą wiemy, że powstały już Koła
tury, zdobyłyśmy dofinansowanie z Gospodarzy Wiejskich. Czego to
Urzędu Marszałkowskiego.
dowodzi?
- Będzie powtórka?
- ???
- Oczywiście. W przyszłym roku.
- Koła Gospodyń Wiejskich i XXI
Zapowiedziało się sporo fajnych wiek się nie gryzą. To naprawdę nie
czarownic. Wśród nich, obdarzona jest obciach!
Rozmawiał Bogusław Wilk
niezwykłym poczuciem humoru, eu-

Knurów. Oświata pomoże uczniom za pieniądze z Unii

Mądre głowy i... SZOK zawodowy
Ponad 850 tys. zł dotacji otrzyma Gmina Knurów na
realizację w miejskich szkołach dwóch wysoko ocenionych
projektów. Jeden z nich ma wyrównać szanse edukacyjne
uczniów, drugi – pomóc gimnazjalistom w wyborze
kierunku kolejnego etapu kształcenia i przyszłego zawodu
Dofinansowanie pochodzi ze
środków budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jest stuprocentowe - pokrywa całkowity koszt
przedsięwzięć, bez konieczności
udziału własnego gminy. Realizatorem obu projektów będzie Miejski
Zespół Jednostek Oświatowych w
Knurowie.
Pierwszy z nich –

„Mądra głowa skarbem
Knurowa”

– zakłada zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów
mających różnego rodzaju problemy z nauką. Mają to być zajęcia
dwojakiego t y pu. Po pier wsze
– przedmiotowe.
– Będą to zajęcia z języka pol-



skiego, matematyki, informatyki
i języka angielskiego – informuje
Wojciech Świerkosz, zastępca dyrektora MZJO. – Zatem główny nacisk
zostanie położony na te przedmioty,
z których wiedza i umiejętności będą
najbardziej przydatne podczas egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów kończących naukę w szkołach
podstawowych.
Zajęcia będą się odbywać w
grupach mniej licznych niż klasa,
10-12-osobowych. To, ile grup powstanie w danej szkole oraz jakimi
przedmiotami będą się one zajmować,
ma zależeć od zapotrzebowania w
poszczególnych placówkach. Prowadzący będą zatrudniani przez MZJO,
przy zdroworozsądkowym założeniu,
że w pierwszej kolejności będą to ci
sami nauczyciele, których dzieci znają

na co dzień ze szkolnych lekcji.
W ramach „Mądrej głowy...”
będą prowadzone także zajęcia o
charakterze psychologiczno-adaptacyjnym.
– Będą one kierowane do dzieci
mających różnorakie deficyty, które
utrudniają im zdobywanie wiedzy, chociażby dysleksję, dysgrafię czy problem
z wymową – wyjaśnia Wojciech Świerkosz. – Celem zajęć jest niwelowanie
problemów dostosowawczych tych
dzieci. Spotkania będą prowadzone w
małych, 3-osobowych grupach, aby
każdemu z uczestników można było
poświęcić odpowiedni czas i uwagę.
Według założeń „Mądra głowa...”
obejmie nawet 1100 dzieci. Całkowita
wartość projektu to 672.645 zł. Projekt
potrwa trzy semestry we wszystkich
knurowskich podstawówkach i gim-

nazjach. Jego realizacja rozpocznie
się już niebawem, bo w styczniu przyszłego roku (pierwsze zajęcia odbędą
się w lutym).

Doradzić, co dalej

Drugi z projektów nosi nazwę „Na
kryzys światowy – SZOK zawodowy”. Jego wartość to 186.355 zł Będzie realizowany przez cały rok 2010
i obejmie dwa roczniki knurowskich
gimnazjalistów - obecnych i przyszłorocznych trzecioklasistów. Autorem
projektu, podobnie jak w poprzednim
przypadku, jest MZJO, a współautorami BWZ Urzędu Miasta oraz
kwalifikowani doradcy zawodowi
– Ewa Szczerbetka i Grażyna Śliwa,
nauczycielki Miejskiego Gimnazjum
nr 4, w którym co roku są prowadzone
konsultacje mające na celu preorientację zawodową uczniów kończących
gimnazjum. Model opracowany w
MG-4 zostanie adaptowany także w
innych knurowskich gimnazjach.
Projekt przewiduje 14 godzin
zajęć w semestrze dla każdej z grup, z
czego 10 godzin zajmą spotkania z doradcą zawodowym, a kolejne 4 – z psychologiem. Zajęcia mają uświadomić

młodemu człowiekowi, jakie są jego
predyspozycje i kwalifikacje zawodowe. Podsumowaniem cyklu będą indywidualne rozmowy z doradcą. Będzie
także możliwość skorzystania z dyżurującego popołudniami Szkolnego
Ośrodka Kariery, gdzie na konsultacje
mogą przyjść także rodzice.
– Projekt powstał w odpowiedzi na
zapotrzebowanie sygnalizowane przez
dyrektorów knurowskich gimnazjów
– mówi wicedyrektor MZJO. – Znaczna grupa młodzieży po skończeniu
szkoły gimnazjalnej czuje zrozumiały
niepokój i zdarza się, że nie wie, co
dalej robić, w którym kierunku pójść.
To dobrze, że sugeruje się tym, co radzi rodzic, najlepiej przecież znający
swoje dziecko, ale równie ważne jest
i to, by dobrze poznać siebie i własne
predyspozycje – i w tym zamierzamy
naszym gimnazjalistom pomóc.
Dodatkową satysfakcją jest fakt,
że oba projekty nie tylko otrzymały
dotacje, ale i zostały bardzo wysoko
ocenione merytorycznie przez komisję, która je rekomendowała do dofinansowania Zarządowi Województwa
Śląskiego. A konkurencja była olbrzymia – do Urzędu Marszałkowskiego
napłynęło ponad 500 wniosków, zaś
280 z nich było rozpatrywane na
etapie oceny merytorycznej. Spośród
nich „Mądra głowa...” zajęła 10 miejsce, zaś „Na kryzys światowy - SZOK
zawodowy” – 31.
Mirella Napolska
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aktualności

Urząd Miasta Knurów w dniu 24 grudnia 2009 r.

będzie nieczynny
z uwagi na udzielony dzień wolny pracownikom
zamiennie za 26 grudnia 2009 r.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
								
Sekretarz Miasta
			
Anna Karwot

INFORMACJA
KASA URZĘDU MIASTA KNURÓW
W DNIU 24 GRUDNIA 2009 r. – CZWARTEK (WIGILIA)

BĘDZIE NIECZYNNA
W DNIU 31 GRUDNIA 2009 r. – CZWARTEK (SYLWESTER)

BĘDZIE CZYNNA DO GODZINY 10.00

			

Sekretarz Miasta
Anna Karwot

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU
DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY GIERAŁTOWICE
DLA TERENU POŁOŻONEGO W PRZYSZOWICACH
PRZY ULICY BRZEG
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwały nr
XXXVII/281/09 z dnia 2 grudnia 2009 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy
ulicy Brzeg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w
Referacie Budownictwa i Architektury Urzędu Gminy Gierałtowice, ul.
Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice oraz składać wnioski dotyczące
zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski mogą być wnoszone w formie:
- pisemnej na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty
48, 44-186 Gierałtowice
- ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Architektury,
Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:
budownictwo@gieraltowice.pl w terminie do dnia 14.01. 2010 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości
której dotyczy.
Wójt Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel
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Knurowianie wśród odznaczonych
Knurowscy pracownicy
oświaty znaleźli się
wśród wyróżnionych
odznaczeniami
państwowymi,
przyznawanymi przez
Prezydenta RP

Uroczystość wręczenia odznaczeń
państwowych odbyła się 2 grudnia
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach. Wśród wyróżnionych
pracowników oświaty z Knurowa
znaleźli się: odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Maria Kamińska-Mosio
(dyrektor Miejskiego Przedszkola nr
3) oraz Krystyna Dziedzic (dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3) i
Lidia Książek (dyrektor Miejskiego
Przedszkola nr 2) – uhonorowane
Srebrnymi Krzyżami Zasługi, Aldona
Rychlewska (dyrektor MP nr 13) i Krystyna Rudzewicz (pedagog z MSP nr
7)– wyróżnione Brązowymi Krzyżami

Foto: Marek Węgorzewski

INFORMACJA

Edukacja

W knurowskiej oświacie pracują wysokiej klasy fachowcy prezydenckie odznaczenia są dobitnym tego potwierdzeniem
Zasługi. Ponadto, na wniosek dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 1, prezydent
RP przyznał Medale za Długoletnią
Służbę. Złoty Medal otrzymał Rudolf
Franik, Srebrny – Bożena Kamrad, zaś
Brązowy Medal – Agnieszka Sikora.
W ubiegłym tygodniu w Miej-

skim Zespole Jednostek Oświatowych odbyło się spotkanie wyróżnionych z zastępcą prezydenta Knurowa
Piotrem Surówką, który gratulował
pracownikom oświaty owocnej i
docenionej pracy.
MiNa

Knurów. Sukces przedszkolnej Dwunastki

Przyjaciele przyrody
Miejskie Przedszkole nr 12
im. J. Korczaka zostało
docenione za kształtowanie
świadomości ekologicznej
dzieci i młodzieży

Przedszkolna Dwunastka znalazła się wśród laureatów konkursu
„Na najlepiej prowadzoną edukację
dla zrównoważonego rozwoju w
placówkach oświatowo–wychowawczych województwa śląskiego w roku
szkolnym 2008/2009”.
Za sukcesem stoją kier ujące
przedszkolem dyrektor Ilona Wierzbowska-Pluta i wicedyrektor Elżbieta
Tubacka.
Wyróżnieni spotkali się na uroczystości w Katowicach. Oprócz
zasłużonych gratulacji otrzymali
nagrody. Ufundowała je - doceniając
działalność najbardziej proekologicznych placówek - Fundacja Ekologiczna „Silesia”.
/b/

Foto: Archiwum MP-12

informacja

Wyróżnienie to duży sukces kierujących Dwunastką dyrektorek
- Ilony Wierzbowskiej-Pluty i Elżbiety Tubackiej

Żernica. Barbórka 2009

Górnicza biesiada
Po raz jedenasty ludzie, którym nie są obce tradycje
śląskie, spotkali się w Żernickim Domu Kultury
na biesiadzie barbórkowej, zorganizowanej przez
Rajnarda Dyrszkę

Ponad sto osób bawiło się przy
akompaniamencie zespołu Clift
Band, śpiewając górnicze pieśni.
Impreza została uatrakcyjniona
występem młodych, utalentowanych
żernickich dziewcząt- Emilii Osmańczyk i Julii Niestrój. Biesiadników
obsługiwała żernicka młodzież.
W czasie biesiady Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach Maria Karolina Kaszek
rozprowadzała wśród biesiadników
cegiełki, które były jednocześnie
biletami wstępu na koncert charytatywny „Dary Serc”, organizowany
przez Stowarzyszenie Moja Gmina
Nasz Powiat. Zebrano 457 zł. Pieniądze zostaną przekazane na potrzeby
Domów Pomocy Społecznej w gliwickim powiecie.
Tekst i foto: Janusz Pogorzelski
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Wyjątkowa okazja: w Izbie Tradycji każdy
może wybić monetę osobiście

Foto: Paweł Gradek

ogłoszenie własne wydawcy

Knurów

W Izbie Tradycji biją gwarki

To już piąta moneta, jaką w świecie numizmatyków może pochwalić
się Knurów. Pamiątkowego 1 gwarka można osobiście wybić
w Izbie Tradycji KWK „Knurów”
Moneta ma promować KWK
„Knurów” i Izbę Tradycji. Jej awers
przedstawia szyby Piotr i Paweł, a
rewers logo Izby Tradycji. Monetę
zaprojektował Grzegorz Szyguła, syn
kustosza izby Bogusława Szyguły.
- To nasza odpowiedź na kryzys.
Odwiedza nas bardzo dużo ludzi,
każdy chce mieć stąd jakąś pamiątkę,
a że wprawiliśmy się już w biciu monet,
pomyślałem, dlaczego nie bić własnej?
– śmieje się kustosz Szyguła, który
nieraz miał okazję przyglądać się pracy mincerza (bije monety) z Opola.

Ręczne bicie monet to dość trudna sztuka, zresztą nie każda wychodzi idealna. W izbie zamontowano
maszynę, która dość prosta w obsłudze, umożliwia wybicie monet
każdemu.
Maszynerię wykonali w ramach
praktyk instruktorzy i uczniowie
warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Natomiast
matryce i krążki monet ufundował
Zarząd SITG KWK „Knurów”.
Nominał 1 gwarek nie ma konkretnej wartości. Moneta jest z mo-

siądzu lub aluminium, ma charakter
pamiątkowy i będzie ją można wybić w Izbie Tradycji za darmo. Mile
widziane są wolne datki. Szyguła
dodaje, że podczas Barbórki górnicy
zamiast zwiedzać izbę, zapalili się
do bicia monet.
Niebawem numizmatycy będą
mogli uzupełnić swoje kolekcje o
kolejną, szóstą knurowską monetę
– 200 żaków, wybitą na jubileusz
200-lecia Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1.

reklama

/pg/

tekst sponsorowany

Studio BoArt Odkryje Twoje Piękno

I Ty możesz być olśniewająca
Wizyta w Studio BoArt – oto dobra propozycja dla kobiet,
które poszukują własnego stylu. Porady wizażystki udzielane w oparciu o nowoczesną analizę komputerową pozwolą
paniom odnaleźć wizerunek, który podkreśli walory ich
urody i zatuszuje wady. Wizerunek, z którym będą się czuć
naturalnie i swobodnie.
- To niesamowita radość móc sprawić, że każda zwyczajna dziewczyna, niezależnie od wieku, może być olśniewająca – uważa Bożena Nowaczyk,
wizażystka prowadząca studio
BoArt, od pięciu lat zajmująca się
zawodowo odkrywaniem kobiecego
piękna.
Komputerowa Analiza Proporcji
Twarzy oraz Analiza Kolorystyczna
w Studiu BoArt to pełny serwis – począwszy od określenia stanu skóry,
stopnia jej nawilżenia, poprzez
dobór odpowiedniego typu kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała,
po ustalenie, jaki makijaż byłby
najbardziej stosowny dla potrzeb,
wieku, urody konkretnej osoby.
Wszystko to oparte jest na programie Salon Prestige.
Jak przebiega taka analiza? Najpierw trzeba wprowadzić
do programu szczegółowe dane matematyczne dotyczące
rozmiarów twarzy, nosa, ust, rozstawu oczu, kształtu brwi.
Na podstawie tych informacji program proponuje optymalną
technikę, jaką należy zastosować podczas makijażu, aby
wydobyć piękno i zamaskować niedoskonałości. Na przykład
określając budowę powieki i oka zaproponuje nam sposób
nakładania cieni czy poprowadzenia kreski na powiece. Efektem analizy jest 20 wygenerowanych do druku szczegółowo
opisanych kart z rysunkami, trickami i poradami dotyczącymi



zarówno pielęgnacji cery, jak i doboru kolorystyki w makijażu,
ubiorze, dodatkach. W ten sposób powstaje niepowtarzalny
przepis na dobry wygląd, indywidualny dla danej klientki.
Dopełnieniem analizy jest wykonanie makijażu. Osoby, które
zechcą dopełnić nowy wizerunek profesjonalną fryzurą, zapisując się na sesję mogą dodatkowo umówić się z fryzjeremstylistą. Na całą sesję (przeprowadzenie i omówienie analizy
oraz wykonanie makijażu) trzeba zarezerwować sobie około
3-4 godzin. Po takiej wizycie żadna
z klientek nie będzie miała problemu
z pewnym poruszaniem się w świecie barw. Wyniki tej wnikliwej analizy
pozwolą im bez wahań wybierać
garderobę o najwłaściwszych dla
siebie odcieniach. System generuje
też intensyfikatory – trzy barwy, które powinno się nosić najbliżej skóry,
włosów, tęczówki oka.
Oferta jest szczególnie interesująca dla osób, którym ze względu
na rodzaj wykonywanej pracy zależy
na wykreowaniu odpowiedniego
image’u.
Przyszłe młode pary – zarówno panie, jak i panowie
– znajdą tu poradę odnośnie kolorystyki ślubnych kreacji
oraz dodatków – kwiatów czy też biżuterii, aby ten wyjątkowy
dzień był pełen harmonii.
Osobom, które chcą się nauczyć profesjonalnego makijażu, Studio BoArt proponuje indywidualne, dwugodzinne
warsztaty temu poświęcone. Oferuje ono także stylizację
paznokci, manicure, pedicure, hennę.
Studio BoArt mieści się w Knurowie,
przy ul. 1 Maja 51 (I piętro). Tel. 692 596 919.
e-mail: boart.visage@gmail.com
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aktualności
Szczygłowice

Koncert z sercem
Adam Sobierajski i Adam
Mazoń

Ponad pięć tysięcy złotych zebrano
w czasie tegorocznej, siódmej, edycji
„Darów Serc”. Z pieniędzy skorzystają
podopieczni okolicznych domów pomocy
społecznej. Beneficjenci odwdzięczyli
się ofiarodawcom podczas finałowego
koncertu w sobotę
Publiczność nie szczędziła braw

Na kiermaszu można było kupić przepiękne świąteczne ozdoby
reklama

Marta Kozak
Wśród publiczności samorządowcy (od lewej)
radny powiatowy Piotr Dudło, prezydent
Adam Rams, wójt Pilchowic Wilhelm
Krywalski, radny Izydor Golec, starosta
Michał Nieszporek i wójt Joachim Bargiel
Impreza, zainicjowana przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gmin Powiat u Gliwickiego, od
początku cieszy się niezmiennym
powodzeniem. Co ważne, łączy w
szczytnym celu pomocy potrzebującym postaci, które na co dzień dzieli
światopogląd bądź polityka.
Także i tym razem idea spotkała
się ze sporym odzewem. Nieźle rozchodziły się cegiełki (od 2 do 20 zł)
rozprowadzane przez wolontariuszy.
Kulminacją przedświątecznej akcji był koncert z udziałem beneficjentów - mieszkańców DPS-ów z terenu
powiatu gliwickiego. Impreza odbyła
się w sobotę w Domu Kultury w
Szczygłowicach. Na scenie zaprezentowały się zespoły i soliści DPS-ów
„Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej,
„Ostoja” w Sośnicowicach, placówki
z Wiśnicza wraz z młodzieżą z gimnazjum w Wielowsi, a także ośrodka
w Pilchowicach. Efektowny program
przygotował Ośrodek Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych w Knurowie i
solistka Marta Kozak. Gościem specjalnym wieczoru był znany i uznany
tenor - Adam Sobierajski.

- Jesteśmy niezwykle zadowoleni
z wyniku akcji - powiedział Przeglądowi Marian Sadecki, prezes Stowarzyszenia. - Pieniądze z pewnością
bardzo się przydadzą podopiecznym
ośrodka. Jak zauważyliśmy już dawno, dla mieszkańców domów pomocy
społecznej ta akcja to wspaniała
sposobność do wyrażenia swojej
wdzięczności. Oni przez wiele tygodni przygotowują się, by na scenie w
czasie koncertu „Dary serc” specjalnie podziękować za datki, ale przede
wszystkim za pamięć o nich i ich
potrzebach. Radość na ich twarzach
jest najwspanialszą nagrodą...
- Miło widzieć zadowolone twarze, miło mieć świadomość, że ta
pomoc naprawdę się przyda - dodał
wiceprezes Stowarzyszenia Włodzimierz Gwiżdż. - To cieszy, ale i motywuje do jeszcze lepszych starań.
Popisy artystów podziwiali widzowie, którzy szczelnie wypełnili
widownię Domu Kultury. Wśród
oklaskujących występujących byli
przedstawiciele samorządu Knurowa
z prezydentem Adamem Ramsem,
radnymi miejskimi i powiatowymi.

- Jestem pod wrażeniem entuzjazmu i umiejętności solistów i
aktorów - przyznał prezydent Rams.
- Świetnym pomysłem było zaproszenie tenora Adama Sobierajskiego.
To wspaniały artysta, który urzekł
swoim śpiewem całą szczygłowicką
publiczność.
Nie zabrakło wójtów Joachima
Bargiela (Gierałtowice), Wilhelma
Krywalskiego (Pilchowice), starosty
Michała Nieszporka i przewodniczących rad sołeckich z okolicznych
miejscowości.
Poza sceną też było ciekawie.
W holu rzucały się w oczy kramiki
zastawione kolorowymi ozdobami
świątecznymi, dzieła niezwykle
uzdolnionych mieszkańców DPS-ów.
Wiele z bombek i stroików znalazło nabywców i okrasi świąteczne
choinki.
- Są niezwykłe, są przepiękne!
- zachwycał się wójt Bargiel przy
kramiku. Też nie wrócił do domu z
pustymi rękoma.
Pojawili się również fundatorzy
słodkiego poczęstunku - piekarze i
cukiernicy z terenu powiatu.
Organizatorzy jeszcze podliczają
pieniądze, lecz już teraz wiadomo, że
zebrano ponad pięć tysięcy złotych.
Pieniądze zostaną przekazane dyrektorom pięciu placówek jeszcze przed
Świętami Bożego Narodzenia.
Tekst i foto: Bogusław Wilk

Aktorzy i śpiewacy wykazali się sporą
pomysłowością i umiejętnościami
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Knurów. Uzdolnione uczennice otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów

- Systematyczna nauka to podstawa.
Dochodzimy do wyznaczonych celów ciężką
pracą, ale warto – przekonują Aleksandra
Jaśkowiec i Patrycja Jakimowicz, które
otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów

życie szkoły. Staram się uczęszczać na
wykłady na Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach, a także na zajęcia, które
odbywają się w profesjonalnym laboratorium – mówi Ola, która w trakcie
rozmowy z Przeglądem dowiedziała
się od wicedyrektor I LO Bożeny
Leżuch, że przeszła do drugiego etapu
olimpiady z biologii.
Foto: Paweł Gradek

Średnia ocen – 5,14 to dla większości uczniów pułap nie do zdobycia.
Aleksandra Jaśkowiec, drugoklasistka
z knurowskiego Liceum Ogólnokształcącego może się pochwalić takim
osiągnięciem. Wybrała klasę o profilu
medycznym. Ma dystans do osiąganych przez siebie wyników. – Ważna
jest chęć do nauki, zaangażowanie w

Patrycja Jakimowicz (od lewej) i Aleksandra Jaśkowiec to
najzdolniejsze knurowianki

Patrycja Jakimowicz, uczennica
III klasy Technikum przyznaje, że
nie ma na koncie tylu sukcesów, co
koleżanka. – Moim największym,
do tej pory, osiągnięciem było świadectwo z wyróżnieniem. Cieszy to
zarówno mnie, kolegów jak i nauczycieli, którzy przekazują nam wiedzę
– dodaje Patrycja, która uzyskała
średnią 4,8.
Obie uczen nice za zdobycie
najwyższej średniej ocen w szkole
otrzymały stypendia Prezesa Rady
Ministrów. Wręczyła je 27 października w siedzibie Starostwa Powiatowego sekretarz stanu Krystyna
Szumilas.
W szczególny sposób wyróżniono Olę Jaśkowiec – otrzymała zaproszenie na spotkanie stypendystów z
premierem Donaldem Tuskiem i minister edukacji narodowej Katarzyną
Hall. Stolicę odwiedziła 2 grudnia
jako jedna z pięciu osób ze Śląska i
72 z całej Polski.
– To dla mnie duże wyróżnienie.
Same pozytywne emocje... Premier
Donald Tusk zrobił na mnie duże
wrażenie, dla każdego ze stypendystów miał czas na rozmowę i wspólne
zdjęcie – mówi Ola.
Dziewczyny nie osiadają na
laurach. Przed Patrycją jest egzamin
zawodowy. Marzy o rachunkowości

Foto: Karol Nowak

Premier pogratulował sukcesów

Dla Aleksandry Jaśkowiec (druga z lewej) spotkanie
z premierem Donaldem Tuskiem było wielkim przeżyciem
na Akademii Ekonomicznej. Ola
celuje w medycynę, a szczególnie w
toksykologię. Potwierdzeniem ich
ambicji niech będzie fakt, że ani razu
w swojej uczniowskiej „karierze” nie
otrzymały oceny niedostatecznej.
Stypendia chcą przeznaczyć
na zak up materiałów i pomocy
naukowych, niezbędnych w przygotowaniach do zbliżającej się matury.
Chociaż z takimi osiągnięciami zdaje
się ona być jedynie formalnością.

Wicedyrektor Bożena Leżuch nie
kryje dumy ze stypendystek. – Życzę
im rozwoju pasji. Co roku mamy
stypendystę na poziomie starostwa,
jednak po raz pierwszy wyróżniono
naszego ucznia wyjazdem do Warszawy. Warto podkreślić, że stypendyści
oprócz wysokiej średniej musieli
wykazać szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
Paweł Gradek

Foto: Marek Węgorzewski

Jakub Gaworek z Gliwic

ur. 7.11.2009 r., 3830 g, 57 cm

Dawid Kujawa z Knurowa

ur. 9.12.2009 r., 3670 g, 51 cm

Franciszek Ziębik z Gliwic

ur. 9.12.2009 r., 3500 g, 56 cm

10

Szymon Mostowski z Knurowa

Karolina Malarska z Gliwic

ur. 7.12.2009 r., 3560 g, 56 cm

ur. 8.11.2009 r., 3390 g, 52 cm

Wojciech Ogórek z Knurowa

Piotr Paszek z Czerwionki-Leszczyn

ur. 9.12.2009 r., 3885 g, 58 cm

Adam Kalnik z Wiczy

ur. 10.12.2009 r., 3400 g, 51 cm

ur. 9.12.2009 r., 3720 g, 52 cm

Zuzanna Nagiecka z Knurowa

ur. 10.12.2009 r., 3100 g, 56 cm

Hanna Pankiewicz z Knurowa

ur. 8.12.2009 r., 4490 g, 59 cm

Patryk Paździor z Zabrza

Artur Kępiński z Leszczyn

ur. 9.12.2009 r., 2350 g, 50 cm

Nadia Strzelczyk z Knurowa

ur. 9.12.2009 r., 4060 g, 54 cm

ur. 9.12.2009 r., 3630 g, 54 cm

Wiktor Kędzierski Knurowa

Maksymilian Zakrzewski z Gliwic

ur. 12.12.2009 r., 2890 g, 51 cm

ur. 12.12.2009 r., 3720 g, 51 cm
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ogłoszenia
29m˛ kawalerka, ul. Kap. Wojskowych.
Sprzedam. AS. tel. 501 533 977

Handel i Usługi

50/09

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel. 32 331
73 63, 888 400 830.

2-pokojowe wynajmę, 1100 zł/mies. Tel.
516 055 825. BN M3

44-51/52/09

50/09

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

3-pokojowe, 145 tys. sprzedam M3. Tel.
516 055 825

50/09

01-odw.

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

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

50/09

01-odw.

Chudów. Działki pow. 1029m 2 i 1067m 2.
Sprzedam. AS. tel. 0 501 533 977

Czyszczenie dywanów i tapicerki Karcher.
Tel. 607 600 727

50/09

45-50/09

Ekspresowy transport VW T4, max przedłużony. Tel. 605 270 859

49-51/52/09

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z waka-

07-51/52/09

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Tel. 517 065 745
47-50/09

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

46/09-02/10

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki. Tel.

Do wynajęcia garaż przy targowisku. Tel.
668 788 427

50-51/52/09

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 110 i 15 m 2 w Knurowie. Tel.
668 690 059

50/09-02/10

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957

46-50/09

Do wynajęcia M-4 w centrum Knurowa. Tel.
668 788 427

20-51/52/09

Do wynajęcia mieszkanie, 52 m2, 2-pokojowe. Tel. 32 236 58 61, 788 487 695
50/09

Dom - 100m na działce 1400 m , nowe
okna, c.o. węglowe, - 360.000 zł. Biuro M3.
Tel. 603 77 33 13

Sośnica, ul. Michała 48,80m2, po remoncie,
165 tys. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

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

Sprzedam mieszkanie M-4 w Knurowie.
Tel. 509 712 979

Dom wolnostojący pow. 120m 2 , działka
700m2. Farskie Pola. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

Sprzedam nowy dom o pow. 164 m 2 +
garaż, na działce 1075 m w Knurowie przy
ul. Niepodległości. 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia. Tel. 503 076 035

2

cji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

2

50/09

33-odw.

INSTALACJE WOD.-KAN., remonty mieszkań. Tel. 602 525 087

50/09

47-51/52/09

KARCHER, czyszczenie dywanów, tapice-

50/09

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

50/09

603 198 006
Transport. Tel. 604 759 761

47-51/52/09

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

50/09

48-51/52/09

WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I
LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel. 515 191 401

Dyskoteka w Knurowie – wynajmę. Tel.
515 182 015

47-51/52/09

Działek do sprzedaży. Szukam. AS. tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

Kupię działkę budowlaną w okolicach Knurowa (bez pośredników). Tel. 798 857 234
50-51/52/09

Lokal ok. 20m, Wojska Pol. II. l piętro, wynajmę. Tel. 516 055 825
50/09

rek. Markowe środki. Tel. 793 751 219

50/09

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

Kompleksowy remont łazienek. Tel. 32 236

50/09

M-3 Marynarzy, 39 m2, 150 tys. Lokus. Tel.
793 679 367
kę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

63 54

39-51/52/09

50/09

33-odw.

M-3 Pocztowa 37 m2. Lokus, tel. 793 679
367

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

M-3 Sienkiewicza, 55 m2, 145 tys. Lokus,
tel. 793 679 367

01–odw.

50/09

W Y WROTK A DO 3,5 T – USŁUGI.
Tel. 515 191 401

Mieszkanie do wynajęcia 56 m2. Knurów,
osiedle WP II. Umeblowane + AGD. 1330
zł + media. Tel. 606 794 492

Drewno kominkowe. Tel. 603 198 006

47-51/52/09

50/09

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

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

49-51/52/09

50/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

50/09

Wynajmę pomieszczenie na gabinet kosmetyczny, studio paznokci w nowo wybudowanym i urządzonym budynku. Szczygłowice. Tel. 696 453 299

50-01/10

MOTORYZACJA
Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 728 591 141

09-51/52/09

POMOC DROGOWA – LAWETA 24 h. Tel.
505 933 266

35-51/52/09

DAM PRACĘ
Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. M.
Reja z oddziałami integracyjnymi w Knurowie poszukuje osoby do świadczenia usług
pielęgniarskich w środowisku nauczania i
wychowania dla uczniów gimnazjum
50/09

FIRMA NEW FORM zatrudni panią do pracy
w dziale handlowym + obsługa sekretariatu,
mile widziane prawo jazdy kat B, znajomość
j. angielskiego. CV proszę kierować na
adres: biuro@newform.pl
50/09

Przyjmę do pracy barmanko-kelnerkę – lokal dla nie palących. Tel. 604 193 649
50/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

01-odw.

Sprzedam Renault Kangoo, 2003 r. Tel.
602 630 937

50-51/52/09

50/09

49-50/09

Kredyty do 20 000 na oświadczenie złóż wniosek przez telefon, bezwiekowo,
nieterminowe spłaty Knurów Szpitalna 2
(naprzeciwko Biedronki) 32 2350137

Sprzedam

47-50/09

50/09

05–51/52/09

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztu-

50/09

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

45-51/52/09

50/09

Kredyty hipoteczne konsolidacyjne

Nowy dom wolnostojący w Pilchowicach o
pow. 200m 2, działka 1077m 2. Sprzedam.
AS. tel. 501 533 977

EDUKACJA
Kurs prawa jazdy MSP nr 9 w Knurowie.
Tel. 669 696 161

42-51/52/09

UDZIELĘ KOREPET YCJI Z R ACHUNKOWOŚCI (zakres szkoły średniej). Tel.
781 843 893

50-01/10

50/09

Or zesze. Dom o pow. 150m , działka
458m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
2

35-51/52/09

50/09

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

na oświadczenie, 0% prowizji, 0 zł za
operat Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) 32 2350137

50/09

45-51/52/09

PILNIE kupię dom (może być do remontu)
lub działkę za gotówkę. Tel. 792 496 905

Kredyty konsolidacyjne od 30 000 rata
429 zł, bez BIK pod zastaw samochodu,
Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki) 32 2350137

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

50/09

45-51/52/09

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

Posprzątam mieszkanie, umyję okna. Tel.
504 905 490

48-50/09

50/09

Poszukuję mieszkań do wynajęcia. AS. tel.
32 238 20 41 lub 501 533 977

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1-pokojowe, Szczygłowice, 95 tys. sprzedam M3. Tel. 516 055 825

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

Przegląd Lokalny Nr 50 (876) 17 grudnia 2009 roku

50/09

50/09

Przyszowice, dom wolnostojący. Pow.
150m2, działka 800m2. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

50/09
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ogłoszenia
Knurów. Maraton Pisania Listów

Słowo pisane
w obronie Rity

Dokładnie 613 listów to plon Maratonu Pisania Listów w Miejskim
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja. Piszący wspierali Ritę
Mahato, prześladowaną obrończynię praw kobiet, ofiar przemocy
Akcja ma związek z Międzynarodowym Dniem Człowieka pod auspicjami Amne-

Knurów. Gimnazjaliści z „Dwójki” nie próżnują

Aktywni w szkole
– Aktywni w życiu

sty Inter national. Maraton w Polsce odbył się po
raz 10. Tym razem w 100
m iejs c a ch w K nu row ie
- w gimnazjalnej Dwójce.
Dołączył y się pozostałe
miejskie placówki szkolne
i oświatowe, przedstawiciele samorządu i sł użb
mundurowych.
Pisz ą cy post a now il i
wyrazić swoją solidarność
z Ritą Mahato, obrończyni
praw człowieka w Nepalu.
Każdy z uczestników poświęcił półtorej godziny,
by wyrazić swoją solidar-

ność z bohaterką z odległej
Azji.
Plon sz t u ki epistolarnej jest okazały. Liczy 613
przesyłek. Wkrótce trafią
do A mbasady K rólest wa
Nepalu w Niemczech. Później do Inspektora Generalnego Policji w Kathmandu.
Wbrew pozorom akcja
nie jest przejawem sz t uki dla sztuki. Okazuje się
skuteczna. W ciągu dziesięciu lat napisano ponad milion listów, dzięki którym
dziesiątki prześladowanych
osób odzyskało wolność.

38 uczniów z klas I i II oraz ośmiu nauczycieli
z Miejskiego Gimnazjum nr 2 uczestniczyło
w projekcie pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego...
W ubiegłym roku szkolny m p o łożono n a cisk n a
przeszkolenie nauczycieli.
W bieżący m, do projek t u
zaproszono 38 uczniów. Brali
oni udział w 16 godzinnych,
dwudniowych „Warsztatach
aktywności własnej”, prowadzonych przez Ewę Skorek

17.12.2009 r.
czwartek
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
SPORTOWE PREZYDENTA
MIASTA KNURÓW ZA 2009 r.
- godz. 16.30

i Krzysztofa Grzelę. Praca
uczniów polegała na wykonywaniu różnych ćwiczeń,
gier i zabaw. Cel? Wskazanie
mocnych stron, integracja
grupy, kształtowanie umiejętności w porozumiewaniu
się z innymi.
Służyło temu m.in. przygotowanie w grupach czteroosobowych „kapsuł czasu” czy
przygotowanie maszyny produkującej zapałki, której elementami byli sami uczniowie.
Kopalnią wiedzy o sobie
były testy i ankiety wypełniane przez gimnazjalistów.
Zajęcia pozwoliły lepiej się

poznać, głównie przez rozmowy o gimnazjum, planach
na przyszłość, zainteresowaniach. Ćwiczenia zintegrowały grupę, a czas upływał
w miłej atmosferze.
5 grudnia ośmioosobowa
grupa uczniów pod opieką
koordynatora projektu – Teresy
Niźnikiewicz uczestniczyła w
„Ponadregionalnych Warsztatach Naukowych”, które odbyły się w murach Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Efekty warsztatów tylko zaostrzyły
apetyt gimnazjalistów na kolejne tego typu spotkania.

ROZRYWKA nr 50/2009

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

22.12.2009 r.
wtorek
FINAŁ LOKALNYCH AKCJI pt.
„SZLACHETNA PACZKA”
- godz. 16.00

12

Rita Mahato

Obrończyni praw człowieka w Nepalu. Wielokrotnie grożono jej
śmiercią, gwałtem i porwaniem za to, że ośmiela się brać w obronę kobiety, które były ofiarami przemocy. Doradca
ds. zdrowia w Centrum
Integracyjnym Kobiet
(Women’s Rehabilitation
Centre, WOREC). Ośrodek ten został zaatakowany przez mężczyzn z
wioski sprzeciwiających
się jego działalności.
Policja ani nie zapewniła
Ricie ochrony, ani nie
przeprowadziła śledztwa
w sprawie gróźb. Kobieta
obawia się o swoje życie, a mimo to nieprzerwanie działa na rzecz
poszkodowanych kobiet.

- Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych
kropką , czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 K nurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawid łow ych odpowied zi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.

20-21.12.2009 r.
niedziela-poniedziałek
PIERWSZY KRZYK
- godz. 16.30
TYBETAŃSKA KSIĘGA
UMARŁYCH
- godz. 18.15
ODGŁOSY ROBAKÓW
-ZAPISKI MUMII
- godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

oprac. /pg/

18,19.2009 r.
piątek-sobota
TYBETAŃSKA KSIĘGA
UMARŁYCH
- godz. 16.30
PIERWSZY KRZYK
- godz. 18.15
ODGŁOSY ROBAKÓW
-ZAPISKI MUMII
- godz. 20.00

23.12.2009 r.
środa
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
-KINO NIECZYNNE

Gimnazjaliści liczą, że ich listy dotrą do sumień
prześladowców kobiet w Nepalu

W „Dwójce” nad Maratonem Pisania Listów
cz uwa l i: opiek u n a kcji
Mirosław Kirszensztajn,
nauczycielki Barbara Lipińska i Katarzyna Sygut
oraz wicedyrektor Sabina
Soroka.

Poziomo: 1) łakomstwo, zachłanność; 8) miasto nad
Regą (w. zachodniopomorskie); 9) wyrabiane z mleka
krowiego; 10) postać i stadium rozwojowe motyla; 11) ...
zarostu; 13) wiązki narcyzów lub kluczy; 15) butik; 16)
wałek w zegarku; 18) hokeista bez łyżew; 21) obuwie piłkarza; 22) kolor dla brydżysty; 23) kolor pomarańczowy;
24) zanadto pobożna, dewotka;
Pionowo: 1) ... szlachetny, cenna ryba morska; 2) syna
Adama i Ewy; 3) coś wyjątkowo wartościowego, pięknego; 4) uczynek, postępek; 5) automatyczny zamek do
drzwi; 6) opuchlizna; 7) ćmienie trawki; 12) ... Szewińska;
13) stoper; 14) młody małżonek; 15) śliskie z bananów;
17) podobna do kruka; 18) gończy, z rysopisem; 19) płaszczyzna dla krawca; 20) aromatyczny trunek z ryżu

50
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 48/2009 brzmiało:
„Harnas”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Bożena Kasprzyk.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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sport
rozmaitości

Za nami ostatnia tegoroczna kolejka rozgrywek o mistrzostwo Knurowa. Kolejka,
w której o mały włos nie doszło
do sensacji. - Jedyną drużyną,
która wejdzie w Nowy Rok bez
porażki jest Vibovit, który musiał
się wspiąć na wyżyny swoich
umiejętności, aby zaliczyć kolejne trzy punkty w meczu z FMS
Gierałtowice – relacjonuje Waldemar Jachimowski. – Drużyna
z Gierałtowic postawiła liderowi
bardzo twarde warunki i była

blisko wygranej, prowadząc w
37. minucie 3:2. Ostatecznie za
sprawą Mateusza Mikulskiego,
Vibovit zachował siedmiopunktową przewagę nad EFS-em,
który pokonał po dobrym meczu
zespół Osiedla. Na trzecią lokatę
powrócił po kilku kolejkach
zespół Intermarche, wysoko
pokonując Concordię.
W klasyfikacji króla strzelców, lider – Tomasz Dura (Vibovit) ma już na swym koncie
27 bramek i o cztery trafienia
wyprzedza Daniela Tałajkowskiego (EFS).
PiSk

Wyniki 13. kolejki
Veritax Gumiland - PTK Holding S.A. 10:1 (3:0)
1:0 M. Gmyz 1’, 2:0 M. Gmyz 11’, 3:0 M. Kusiak 19’, 4:0 G. Dziuba
21’, 5:0 M. Kusiak 22’, 6:0 M. Kusiak 23’, 7:0 K. Matuszek 27’, 8:0
R. Nowosielski 32’, 9:0 R. Nowosielski 38’, 10:0 K. Matuszek 40’,
10:1 A. Greczek 40’.
Intermarche – Oldboje Concordia 10:1 (2:1)
1:0 M. Grodoń 15’, 2:0 P. Pietraczuk 16’, 2:1 A. Nakonieczny 19’,
3:1 M. Pietraczyk 21’, 4:1 M. Pietraczyk 30’, 5:1 M. Grodoń 32’,
6:1 P. Rolnik 35’, 7:1 P. Bodzioch 38’, 8:1 P. Bodzioch 39’, 9:1 M.
Pietraczyk 40’, 10:1 P. Bodzioch 40’.
FC Apinex Czerwionka – Intermarche A 5:5 (1:4)
0:1 A. Zabłocki 2’, 1:1 M. Słupik 4’, 1:2 Ł. Szewczuk 7’, 1:3 D. Tkocz
12’, 1:4 S. Wawrzonkowski 13’, 2:4 A. Sarzała 21’, 3:4 P. Bysiec
26’, 3:5 D. Tkocz 32’, 4:5 R. Salamon 32’, 5:5 A. Sarzała 35’.
żółte kartki: A. Sarzała, M. Słupik (FC Apinex).
Team Stalmet – Mistral 1:2 (1:1)
0:1 A. Hanak 5’, 1:1 D. Flis 9’, 1:2 D. Kozdroń 23’.
żółte kartki: P. Przesdzing (Team Stalmet), D. Jakubowski, D.
Oleś (Mistral).
Osiedle Szczygłowice – EFS 2:7 (1:2)
0:1 M. Rozumek 12’, 0:2 D. Wieliczko 17’ (k), 1:2 D. Kraska 19’,
1:3 D. Tałajkowski 24’, 1:4 Z. Matuszek 30’, 1:5 M. Rozumek 35’,
2:5 J. Parzych 39’, 2:6 P. Karwowski 40’, 2:7 D. Wieliczko 40’.
Line-Trans Nacynianka – Tomsat 3:7 (1:2)
0:1 S. Kubisz 9’, 0:2 S. Kubisz 16’, 1:2 M. Witkowski 17’, 1:3
S. Kubisz 26’, 1:4 S. Dolaciński 27’, 1:5 S. Kubisz 29’, 2:5 R.
Leitner 30’, 2:6 S. Dolaciński 32’, 2:7 S. Dolaciński 35’, 3:7 R.
Leitner 38’.
żółta kartka: D. Gigla (Nacynianka).
FMS Gierałtowice – Vibovit 3:4 (1:1)
1:0 M. Matras 3’, 1:1 T. Dura 7’, 1:2 T. Dura 21’, 2:2 R. Metelski
34’, 3:2 R. Metelski 37’, 3:3 M. Mikulski 38’, 3:4 M. Mikulski 38’.
żółta kartka: Ł. Pilc (Vibovit).
1. Vibovit
2. EFS
3. Intermarche
4. Intermarche A
5. Tomsat
6. FC Apinex Czerwionka
7. Mistral
8. FMS Gierałtowice
9. Veritax Gumiland
10. Osiedle Szczygłowice
11. Team Stalmet
12. Oldboje Concordia
13. PTK Holding S.A.
14. Line-Trans Nacynianka

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

37
30
25
23
23
21
18
17
17
16
12
9
8
1

105-28
85-32
64-32
56-34
59-42
71-58
51-50
72-69
44-47
52-66
54-65
39-86
43-105
39-120

12
9
8
6
7
6
6
5
5
5
2
2
2
0

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

0
1
4
2
4
4
7
6
6
7
5
8
9
12

Zestawienie par 14. kolejki (4 STYCZNIA):
Oldboje Concordia - PTK Holding S.A. (godz. 18.00), Veritax
Gumiland – Vibovit (godz. 18.45), FC Czerwionka – Mistral (godz.
19.30), Team Stalmet – EFS (godz. 20.15), Osiedle Szczygłowice
– Tomsat (godz. 21.00), Nacynianka – Intermarche (godz. 21.45),
FMS Gierałtowice - Intermarche A (godz. 22.30).

IV liga siatkówki mężczyzn

Tym razem 1:3
Drugi wyjazd i druga porażka – tak w skrócie można
opisać kolejny występ siatkarzy TKKF Szczygłowice.
W minioną sobotę knurowianie nie sprostali UKS COS
Olimpowi Szczyrk i ulegli 1:3
(22:25, 26:24, 23:25, 16:25).
Jak widać trzy sety były nie-

zwykle wyrównane, zatem nie
postaje nic innego jak wierzyć
w pierwszą wygraną już w
kolejnej serii spotkań, gdy
TKKF zmierzy się na własnym
parkiecie z GLKS Wilkowice
(19 grudnia, godz. 18.00).
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PiSk

We wtorek wieczorem poznaliśmy nowego trenera 4-ligowej
Concordii. Po kilku latach nieobecności do Knurowa wrócił
Marcin Domagała. Tym samym zarząd klubu podziękował
za współpracę Wojciechowi Kempie
- Rozpatrywaliśmy kandydatury kilku trenerów –
mówi Grzegorz Grzybowski,
prezes Concordii. – Na temat
pracy w charakterze szkoleniowca drużyny seniorów
rozmawialiśmy z Krzysztofem Zagórskim, Dariuszem
Dudkiem, Marcinem Domagałą, a ponadto braliśmy pod
uwagę dalszą współpracę z
Wojciechem Kempą. Ostatecznie zarząd na mój wniosek zaakceptował kandydaturę Marcina Domagały, a
nastę pnie w cywilizowany
sposób podziękowaliśmy za
pracę Wojciechowi Kempie.
Tydzień wcześniej zarząd
Concordii dokonał analizy
rundy jesiennej. – Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem
finansowym i organizacyjnym – kontynuuje Grzegorz
Grzybowski. – Krytycznie
odnieśliśmy się też do wywiadu, jakiego Wojciech Kempa
udzielił Przeglądowi Lokal-

nemu. Jako zarząd uważamy,
że łamy prasy nie powinny
służyć do wytykania sobie
takich spraw, jakie poruszył
Wojciech Kempa. M y nie
damy się wciągnąć w taką
polemikę, bowiem klubowi
jest potrzebny spokój. Ponadto chcę tylko podkreślić,
że KS Concordia to nie tylko
zespół seniorów, ale również
grupy dziecięce i młodzieżowe, natomia st wzlot y i
upadki są wkalkulowane w
sport.
Wr a cają c do Ma rci n a
Domagał y war to prz y po m nieć, że przed kilk u nastoma laty rozpoczynał w
Knurowie piłkarską karierę.
Później występował w kilku
i n nych k luba ch , a r u ndę
jesienną bieżącego sezonu
spędził w Fortunie Gliwice
(klasa okręgowa). – Chcemy, by drużyna pod kierunkiem nowego trenera zrobiła
wszystko, by utrzymać się w

Foto: archiwum Eugeniusza Dietricha

Postraszyli
lidera

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Powrót Marcina Domagały

MIEJSKA LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ

czwartej lidze – mówi
ster nik Concordii.
– Pierwotnie umówiliśmy się z Marcinem
Domagałą na pracę
do końca czerwca z
opcją przedłużenia
umowy na kolejny
sezon.
Pomysł nowego
trenera Concordii
na prowadzenie zespo ł u pr zed st aw i my w
jednym z kolejnych wydań
„Przeglądu Lokalnego”.

Marcin Domagała przed
laty z powodzeniem
reprezentował barwy
knurowskiego klubu.
Teraz wraca do
Concordii w nowej roli
PiSk trenera

Tenis stołowy

Kolejna porażka

D o cz t e r e ch w z rosła
seria spotkań bez zwycięstwa tenisistek stołowych
KS Concordia Powszechna
SKOK Knurów. W ramach
piątej kolejki knurowianki
przegrały u siebie z AKS-em
Mikołów 3:7.

W innych meczach m.in.
Wilki Wilcza przegrały z
LKS 45 Bujaków II Mikołów
2:8, natomiast LKS Victoria
Pilchowice OPP pokonała
na wyjeździe ULKS Ruch
Pniów 6:4.
PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM

Eugeniusz Dietrich (z lewej) w swym debiucie w
Mistrzostwach Polski Samorządowców doszedł
do ćwierćfinału

Tenis ziemny

Debiut w mp
Eugeniusz Dietrich – instruktor sportu z knurowskiego MOSiR-u ma za sobą debiut
w Halowych Mistrzostwach
Polski Samorządowców w
Tenisie Ziemnym. - Jak na
debiut w tego typu imprezie
to chyba nie było źle – mówi
skromnie ćwierćfinalista tego
turnieju.
Na kortach Centrum Tenisowego w Tarnowie wystąpiło
60 zawodników, a nasz reprezentant zagrał zarówno w
singlu, jak i deblu. - W rozgrywkach singlowych przeszedłem
dwie rundy – mówi Eugeniusz
Dietrich. – W ćwierćfinale trafiłem na późniejszego triumfatora zwanego księciem tenisa
samorządowców, Wojciecha
Księskę ze Świdnika i przegrałem 4:6 i 4:6.

W grze deblowej grałem
z Ja n u s ze m Je że wsk i m z
Ryk, który regularnie spotyka się na korcie z Andrzejem Kostyrą, komentatorem
tele wiz yjn ym walk bok su
zawodowego. Wygraliśmy
dwie rundy, a następnie ulegliśmy po za ciętej walce
5:7 i 5:7 z późniejszymi finalistami – Idziaszkiem z
Konina i Żukiem z Warszawy.
Po w y s t ę pie w M i s t r z o st wach Polsk i Eugen iu sz
Dietrich wziął udział w deblowym turnieju tenisowym
z cyklu Radex Cup Ziaja &
Norman Trophy na kortach
w Bojkowie. I tu kolejny sukces. Po sześciu deblowych
zwycięstwach knurowianin
zajął drugie miejsce.
PiSk

Najlepsi szkaciorze turnieju barbórkowego:
Michał Szczecina (w środku), Janusz Myszka
(z lewej) i Wojciech Napierała (z prawej)
Wyniki turnieju Barbórkowego z 8 grudnia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Michał Szczecina
Janusz Myszka
Wojciech Napierała
Bogumił Wolny
Jerzy Hadrawa
Bogdan Litwin
Alfred Wagner
Emil Piszczelok
Ginter Fabian
Edward Nowak
Robert Cipold
Dariusz Gołyś
Ryszard Malka

Nieborowice
Knurów
Nieborowice
Knurów
Knurów
Knurów
Szczygłowice
Przyszowice
Nieborowice
Gliwice
Knurów
Szczygłowice
Gliwice

2.346 pkt
2.264 pkt
2.080 pkt
2.050 pkt
2.019 pkt
1.991 pkt
1.932 pkt
1.919 pkt
1.777 pkt
1.776 pkt
1.734 pkt
1.697 pkt
1.679 pkt

Klasyfikacja generalna:

1.
Michał Szczecina
Nieborowice
23.789 pkt
2.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
22.874 pkt
3.
Jerzy Makselon
Przyszowice
22.555 pkt
4.
Stefan Dylus
Gliwice
22.449 pkt
5.
Bernard Wróbel
Knurów
22.112 pkt
6.
Jan Pikus
Gliwice
21.704 pkt
7.
Wojciech Napierała
Nieborowice
21.636 pkt
8.
Czesław Antończyk
Knurów
21.379 pkt
9.
Wiesław Mentel
Szczygłowice
21.113 pkt
10. Jerzy Niewiadomski Knurów
20.664 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 22 grudnia o godzinie 16.30 w
Klubie LWSM „Gama”.
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Na rewelacyjny pomysł
wpadli kibice „trójkolorowych”, którzy w minioną
sobotę zorganizowali w Chudowie I Turniej Młodych
Kibiców Górnika Zabrze z
Gminy Gierałtowice. Organizacyjną siłę napędową
tworzyli członkowie Fan
Clubu „W Jedności Siła”
pochod zący z Chudowa,
Gierał towic, Paniówek i
Przyszowic wspierani przez

Stowarzyszenie Kibiców Górnika Zabrze.
Turniej był adresowany
do uczniów szkół podstawow ych i gim nazjalnych.
W tej pier wszej kategorii
wiekowej w yg rali młod zi
kibice z Przyszowic przed
Paniówkami, Gierałtowicami i Chudowem, a w grupie
starszej zwyciężyli reprezentanci Paniówek przed Gierałtowicami i Przyszowicami.

Piłkarską rywalizację urozmaiciły pokazy japońskich sztuk
walki oraz pokazy taneczne
dziewczęcej grupy Energy.
- Specjalnie na ten turniej
została wydana okolicznościowa smycz, którą oprócz
innych nagród otrzymał każdy
uczestnik – mówi „Żabol”, jeden z organizatorów. - Turniej
nie doszedłby do skutku bez
pomocy osób, którym serdecznie dziękujemy. Są to wójt

To był kolejny strzał w
„10” knurowskich organizatorów zawodów pływackich.
Popularyzatorom pływania z
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz sekcji pływackiej TKKF Szczygłowice
serce rosło, gdy obserwowali
milusińskich, którzy z rodzicami szturmowali pływalnię
aQuaRelax. Wszystko to za
sprawą pierwszych mikołajkowych zawodów pływackich
dla najmłodszych.
Liczba uczestników – 98
- przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów, którzy
wraz z Mikołajem przygotowali mnóstwo prezentów.
Wyniki:
- dziewczęta - klasa 0 - styl
dowolny z deską – 1. Agata
Szyrmel, 2. Monika Wojtyna,
3. Agata Marek, - styl dowolny
z makaronem – 1. Agata Marek, 2. Jagoda Kamińska, 3.
Monika Wojtyna, - styl grzbietowy – 1. Agata Szyrmel,
- chłopcy - klasa 0 - styl
dowolny z deską – 1. Hubert
Hajduk, 2. Bartek Ciesielski,
3. Igor Bunar, - styl dowolny z
makaronem – 1. Patryk Jojko,
2. Bartosz Danowski, 3. Bartek Ciesielski, - styl dowolny
– 1. Dominik Szafarczyk,
- styl grzbietowy – 1. Dominik
Szafarczyk,
- dziewczęta - klasa I - styl
dowolny – 1. Vanessa Janicka,

2. Maja Namysłowska, 3. Patrycja Kutek, - styl grzbietowy
– 1. Vanessa Janicka, 2. Maja
Namysłowska, 3. Patrycja Kutek, - styl dowolny z deską – 1.
Natalia Leśniewicz, 2. Marta
Foit, 3. Roksana Gołębiowska,

– 1. Paulina Biskup, 2. Julia
Kempa, 3. Joanna Bismor,
- chłopcy – klasa II - styl
dowolny – 1. Karol Rzepa,
2. Szymon Pawlik, 3. Piotr
Gradowski, - styl grzbietowy
– 1. Karol Rzepa, 2. Dawid

14

Mikołajkowe zawody pływackie

gminy Gierałtowice - Joachim
Bargiel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Chudowie - Stefania Michalska i były piłkarz
Górnika - Henryk Bałuszyński.
Miłą niespodziankę uczestn i kom rozg r y wek z robi ł
obrońca zabrzańskiej drużyny – Adam Banaś, który
przywiózł ze sobą nagrody w
postaci koszulek meczowych.
- Była to pierwsza tego typu
impreza w naszej gminie,
ale widząc reakcje młodych
graczy oraz ich rodziców siedzących na trybunach wiemy,
że nie ostatnia. Do zobaczenia
za rok – kontynuuje „Żabol”.
Nic dodać, nic ująć.
PiSk

Rokita, 3. Piotr Gradowski,
- styl dowolny z deską – 1.
Tomasz Sosna, 2. Szymon
Pawlik, 3. Norbert Kaczor,
- styl dowolny z makaronem
– 1. Martin Taboł,
- dziewczęta - klasa III

Najmłodsza Zosia
miała 2 i pół latka
- styl dowolny z makaronem
– 1. Gosia Wiśniewska, 2.
Roksana Gołębiowska, 3. Nicola Gmyrek,
- chłopcy - klasa I - styl
dowolny – 1. Damian Godula,
2. Michał Sadecki, 3. Jakub
Erfurt, - styl grzbietowy – 1.
Damian Godula, 2. Bartosz
Bieniek, 3. Jakub Możdżeń,
- styl dowolny z deską – 1. Michał Sadecki, 2. Tomasz Gontarewicz, 3. Bartosz Bieniek,
- styl dowolny z makaronem
– 1. Oliwer Zamojski, 2. Remik Bujok, 3. Kuba Czaplok,
- dziewczęta - klasa II
- styl dowolny – 1. Paulina
Biskup, 2. Julia Kempa, 3. Joanna Bismor, - styl grzbietowy

Najmłodszą uczestniczką
zawodów była Zosia Kała
– 2 i pół latka

Nagrody młodym kibicom Górnika Zabrze
wręczali m.in. Adam Banaś i Joachim Bargiel

- styl dowolny – 1. Natalia
Tkocz, 2. Agnieszka Skowrońska, 3. Karolina Musiolik,
- styl grzbietowy – 1. Syntia
Paliszewska, 2. Natalia Tkocz,
3. Karolina Musiolik, - styl dowolny z deską – 1. Aleksandra
Szyrmel, 2. Syntia Paliszewska, 3. Helena Celeban, - styl
dowolny z makaronem – 1. Ola
Knast, 2. Aurelia Chrupek, 3.
Agnieszka Wojciechowska,
- chłopcy - klasa III - styl
Foto: organizatorzy

Kibice potrafią
Turniej piłkarski młodych fanów Górnika Zabrze

Foto: „Rich72”

Foto: „Rich72”

Uczestnicy turnieju

dowolny – 1. Marek Burliga,
2. Maksymilian Haponik, 3.
Kacper Czyż, - styl grzbietowy – 1. Przemysław Pikosz, 2.
Bartosz Kamyk, 3. Maksymilian Haponik, - styl dowolny
z deską – 1. Kacper Czyż, 2.
Marek Burliga, 3. Dominik
Leszczewski, - styl dowolny
z makaronem – 1. Adrian Materna, 2. Kacper Lipowski.
Organizatorzy podkreślali
zaangażowanie najmłodszych
oraz osób asekurujących dzieci w wodzie: Agaty Rzepy,
Dawida Stolarka i Grzegorza
Skopka.
Ambicję i talent najmłodszych mieszkańców Knurowa
– obok najbliższych – podziwiali m.in. Piotr Surówka – zastępca prezydenta,
Krzysztof Stolarek – dyrektor
MOSiR, Jerzy Pach – przewodniczący Komisji Sportu oraz gospodarz obiektu
- Marcin Kasprzyk, kierownik
pływalni aQuaRelax.
PiSk

Szczegółowe wyniki zawodów są dostępne na stronie
internetowej: www.mosir.knurow.com.pl
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Wyciskanie sztangi

Zachowują szanse
na awans

Przyglądając się grze knurowskiej „piątki” w rozgrywkach 2. ligi można dojść do
wniosku, że to nie jest dobre
miejsce dla podopiecznych
Marcina Rozumka. W tym
miejscu należy przypomnieć,
że UPOS Komar t w ubiegłym sezonie bez problemu
utrzymał się wśród pierwszoligowców, jednak ze względu
na kłopoty finansowe, ten
sezon musi grać szczebel niżej. Piłkarsko knurowianie
na pewno zasługują na miano
zespołu pierwszoligowego i
należy mieć nadzieję, że po
udanej rundzie rewanżowej
wywalczą awans, a w ślad za
nim klub pozyska kolejnych
sponsorów, którzy zabezpieczą odpowiedni budżet na tę
klasę rozgrywkową.
Po organizacyjnej degradacji UPOS Komart rozpoczął
sezon od wysokiej porażki w wyjazdowym meczu z
Pizzerią Luciano Strzelcem
Gorzyczki. Przegrana 2:10
to przede wszystkim efekt
kłopotów kadrowych, jakie
trapiły knurowian na początku
sezonu. Później było już zdecydowanie lepiej, a cztery kolejne zwycięstwa (6:3 z Tango
Gliwice, 11:10 z Orlikiem
Brzeg, 17:2 z GSF Gliwice i
4:1 z Gol Sport Przyszowice)
pozwoliły poważnie myśleć
o awansie.
Dwa ost at nie mecze
pierwszej rundy rozgrywek
UPOS Komart rozegrał w hali
knurowskiego MOSiR-u i kończył je w różnych nastrojach.
Najpierw w szatni nie było wesoło, bowiem lepsza od podopiecznych Marcina Rozumka
okazała się Victoria Chróścice
(0:2), jednak po niedzielnym
meczu knurowianie opuszczali parkiet z podniesionymi
głowami. Powód? Wygrana
11:4 z Dąbrovią Jaworzno.
Ten ostatni tegoroczny
występ od początku układał
się po myśli gospodarzy, a
sygnał do ostrego strzelania
dał Piotr Karwowski. Jego gol
z 2 minuty i 16 sekundy rozwiązał przysłowiowy worek z
bramkami. Po minucie goście

Foto: Piotr Skorupa

Na zakończenie
pierwszej rundy
rozgrywek UPOS
Komart Knurów
rozgromił Dąbrovię
Jaworzno 11:4 i
pozostaje jednym
z kandydatów
do wywalczenia
awansu do 1. ligi

Niedzielny festiwal strzelecki rozpoczął
Piotr Karwowski
odrobili straty, jednak na kolejne trafienie Dawida Wieliczki nie mogli odpowiedzieć
przez długie minuty. Knurowianie takich problemów nie
mieli i po pomysłowych akcjach powiększali bramkową
przewagę, by na przerwę zejść
przy stanie 5:1.

Druga połowa rozpoczęła się
i zakończyła bramkami Michała
Bagińskiego, który tej jesieni
osiem razy wpisywał się na listę
strzelców. Częściej do bramki
przeciwnika trafiali dotychczas
Daniel Tałajkowski - 10 razy i
Dawid Wieliczko – 9.
Piotr Skorupa

Wyniki 7. kolejki:

Cz e s k i k l u b – S o kó ł
Ołomuniec obchodzi w tym
rok u swe 140. u rod ziny i
z tej okazji zorganizował
międzynarodowe zawody w
wyciskaniu sztangi. Wśród
star t ujących nie zabrak ło
reprezentacji Uczniowskiego
Klubu Spor towego Eugen
Knurów.
Na podeście za na szą
południową granicą rywalizowało 9 kobiet. W roli
debiutantki w zawodach międzynarodowych wystą piła
Katarzyna Woźniak. – Nasza
zawodniczka była najmłodsza w gronie rywalek, jednak
w dobrym stylu wycisnęła 55
kg i uplasowała się na czwartym miejscu w klasyfikacji
open – mówi z zadowoleniem
Eugeniusz Mehlich.
Jak się później okazało
Katarzyna Woźniak zajęła
najwyższą lokatę spośród zawodników Eugena. A oprócz
niej w Ołomuńcu zaprezen-

Foto: archiwum UKS

Czeski sprawdzian

FUTSAL - II LIGA

Kadra UKS Eugen Knurów na zawody
w czeskim Ołomuńcu
towali się: Tomasz Czarkowski, Michał Pietras i Łukasz
Przybył.
Czarkowski w kategorii
100 kg wycisnął 120 kg i zajął
ósme miejsce, Pietras w kategorii +100 kg ustanowił rekord
życiowy wynikiem 155 kg i
uplasował się na dziewiątej
pozycji, natomiast Przybył
był trzynasty w kategorii 80

kg, kończąc rywalizację z
wynikiem 95 kg.
Trener Eugeniusz Mehl ich n ie u k r y wa , ż e je st
zadowolony z możliwości
startu swych podopiecznych
w Ołomuńcu i twierdzi, że
zdobyte tam doświadczenie
procentować będzie w sezonie 2010.

PiSk

Z ostatniej chwili

Olimpijczyk i mistrzyni Polski
Sabina Wojtala – wielokrotna mistrzyni Polski
w łyżwiarstwie figurowym

oraz Jerzy Sobera – hokeista i
olimpijczyk z Albertville potwierdzili przyjazd do Knuro-

wa i uczestnictwo w otwarciu
lodowiska, które nastąpi 18
grudnia o godzinie 13.00.
PiSk

UPOS Komart Knurów – Dąbrovia Jaworzno 11:4 (5:1)
1:0 Karwowski 3’, 1:1 Sierczyński 4’, 2:1 Wieliczko 6’, 3:1 Tałajkowski 10’, 4:1 Zabłocki 14’, 5:1 Tałajkowski 15’, 6:1 Bagiński
22’ (karny), 7:1 Wieliczko 23’, 8:1 W. Rozumek 34’, 8:2 Cebulak
34’, 9:2 Karwowski 34’, 9:3 Sierczyński 37’, 10:3 Spórna 37’,
10:4 Lichota 38’, 11:4 Bagiński 40’
UPOS Komart:
Poręba, Kempa, Karwowski, Spórna, Wieliczko, Zabłocki,
Bagiński, W. Rozumek, Tałajkowski, Karaś. Trener: Marcin
Rozumek.
Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki – Tango Gliwice 6:8, Orlik
Brzeg – Victoria Chróścice 7:3, Gol Sport Przyszowice – GSF
Gliwice (przełożony).
1
2
3
4
5
6
7
8

UPOS Komart Knurów
Tango Gliwice
Victoria Chróścice
Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
Orlik Brzeg
Dąbrovia MCKiS Jaworzno
Gol-Sport Przyszowice
GSF Gliwice

7
7
7
7
7
6
5
6

15
15
15
12
12
6
3
0

51 : 32
41 : 30
31 : 26
49 : 34
61 : 49
23 : 35
20 : 33
11 : 48

Boks

Czasówka
Smokowskiego
S z e ś c i u z a wo d n i k ów
BK S C o nc o r d i a K nu r ów
wystąpiło na ringu w Gliwicach, gdzie w sobotę odbyła
się kolejna seria walk w ramach Śląskiej Ligi Juniorów
i tak zwanego pierwszego
kroku bokserskiego.
W kategorii 48 kg Grzegorz Tokarz zremisował z
Aleksandrem Smołką (Ruda
Śląska), natomiast w kategorii
54 kg rękawice skrzyżowało
dwóch zawodników Concordii. Pojedynek Krzysztofa
Rutkowskiego z Łukaszem
Tylińskim zakończył się jed-
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nogłośnym zwycięstwem tego
pierwszego.
Rów n ież je d nog ło ś ne
zwycięstwo zanotował w kategorii 60 kg Kamil Kazubek
pokonując Kamila Szczepaniaka (Dąbrowa Górnicza).
Ze zwycięstw cieszyli się
również Dawid Kostrubała
(kat. 57 kg) i Michał Smokowski (kat. 66 kg). Pierwszy z
nich pokonał 2:1 Piotra Kusiaka (Gliwice), natomiast drugi
wygrał w trzeciej r undzie
przez RSC ze Sławomirem
Gomolą (niestowarzyszony).
PiSk
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Foto: Bogusław Wilk

Policyjny skecz zna cała
Polska z telewizji

„Spotkanie z portretem” polecają (od prawej): Weronika Olkiewicz, Magdalena
Więcko i Monika Wilk

Spotkanie z portretem
Knurów. Wesoły wieczór w Kinie Scenie Kulturze

Kabaret Młodych
Panów bawił do łez
Zespół z Rybnika przywitał publiczność skeczem
o... knurowskim szpitalu. Potem przez scenę przewinęli się
policjanci, Kopciuszek, a nawet Romeo z Julią
Nie zabrakło śląskich akcentów. Publiczność do łez
rozbawiła rozmowa górnika
z „warszawskim” dziennikarzem. Gromkie brawa zebrał
Kopciuszek po śląsku, w którym macocha i jej córki były
brzydkie, „bo z Sosnowca”.
Widzowie nie tylko ogląWidzowie świetnie
się bawili

informacja

dali i słuchali, ale też... występowali. Artyści wyciągnęli na
scenę panią, która „znęcała
się nad mężem”, więc za karę
trafiła na ławę oskarżonych. Z
kolei cała sala wzięła udział w
inscenizacji Romeo i Julii.
Półtoragodzinny występ
Kabaret Młodych Panów za-

kończył twórczą przeróbką
hitu „W aucie” i przestrogą,
jak nie należy... odbierać telefonu.
Kabareciarze, zanim opuścili Knurów, rozdali dziesiątki
autografów.

Klub Fotograficzny Format zaprasza
na „Spotkanie z portretem” - wystawę
fotograficzną w Galerii Klubu Energetyka
przy rybnickiej elektrowni
Ekspozycja powstała za
sprawą Klubu Fotograficznego „Format”. Zawiera dwa
fotograficzne cykle tematyczne. Pierwszy autorstwa
Wojciecha Sienkiewicza, zatytułowany „Autobiografia”,
drugi dzieła członków For-

matu - pod nazwą „Portret”.
Twórcami zdjęć są miłośnicy fotografii z Rybnika
i okolic. Wśród nich Magdalena Więcko z Gierałtowic,
autorka kilku wyróżnionych
portretów.
- To niezwykła sprawa

Świąteczno-noworoczne wydanie Przeglądu
Lokalnego ukaże się w środę, 23 grudnia 2009 r.
Wraz z tygodnikiem prezent - kalendarz ścienny
na 2010 rok.
Cena wydania: 2 złote.

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski
informacja

ująć i uwiecznić w niebanalny sposób chwilę, która już
się nie powtórzy - wyraziła
swoje artystyczne credo młoda twórczyni.
- To wspaniałe hobby,
które - kto wie - może stać się
sposobem na życie - potwierdza Weronika Olkiewicz,
również autorka wyróżnionych prac.
Wystawę można oglądać
do końca roku. Wstęp wolny.
Polecamy.

/bw/

