aktualności
Knurów. Śpieszyli się... do szkoły

Maluchem po znakach

Foto: Hubert Piekoszowski

- Dobrze, że ucierpiały tylko znaki, a nie ludzie - komentowano
po zdarzeniu

W piątkowy poranek, kilka minut po godzinie 8, fiat 126p jadący
ulicą Kosmonautów najechał na
dwa znaki drogowe. Jeden z dwóch
„skasowanych” znaków informował o znajdującym się tuż obok
przejściu dla pieszych. Na szczęście
nikomu nic się nie stało. Jak informuje policja, 18-letni kierowca nie
dostosował prędkości do warunków
panujących na jezdni. Był trzeźwy.
Został ukarany 800-złotowym
mandatem.
Wydarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring
St ra ż y Miejsk iej, k tórej
patrol niezwłocznie udał
się na miejsce zajścia. Okazało się, że w małym fiacie
oprócz kierowcy podróżowali
trzej 15-letni pasażerowie. Jak
zapewniali, wszyscy czterej...
spieszyli się do szkoły. Kierowca
nie miał uprawnień do kierowania
pojazdem.
MiNa

Knurów

Szykujmy
Szlachetne Paczki
Wolontariusze Szlachetnej Paczki
zachęcają nas jak tylko się da do
udziału w tej świątecznej akcji
charytatywnej

Knurów. Ranny w wypadku
przetransportowany
do szpitala śmigłowcem

Wypadek
zablokował
Dworcową

Znak nie tak
Jednego z naszych Czytelników zaintrygował znak
„Ustąp pierwszeństwa przejazdu” stojący przy wyjeździe z budowanego
parkingu obok klubu Sztukateria. Przekazał nam zrobioną we wtorkowy
poranek fotkę.
- Jakiś dziwny, przyznacie, prawda? - mówi. Faktycznie. Określenie
„do góry nogami” dobrze oddaje sytuację.
Czyje to dzieło? Prawie na pewno montujących znak drogowców.
Świadczy o tym sposób mocowania.
- Musiało ich nieźle zaćmić... - śmieje się nasz rozmówca.

/bw/

Region

Ekspremier w Gliwicach

W ubiegłym tygodniu do Gliwic przybył Jarosław
Kaczyński. W spotkaniu z byłym premierem RP, a zarazem
prezesem Prawa i Sprawiedliwości, uczestniczyli też
knurowianie

Foto: arch: Szlachetnej Paczki

Tuż po godz. 14.00 na skrzyżowaniu ulic Dworcowa i Przemysłowa
doszło do poważnego wypadku. Z relacji świadków wynika, że kierujący
Fiatem Punto wyjeżdżał z ul. Przemysłowej i nie udzielił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce jadącej
ul. Dworcową. Pojazdy zderzyły się,
blokując ulicę.
Na boisku Concordii wypadku
wylądował śmigłowiec Lotniczego
Pogotowia Rat un kowego. – 38letniego, ciężko rannego kierowcę
Fiata Punto przetransportowano
śmigłowcem do szpitala w Katowicach – poinformował Przegląd podkomisarz Marek Słomski, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Okoliczności wypadku bada
policja.

/pg/

Foto: Arch. Sz. Kościarz

Prezes PiS spotkał się z mieszkańcami w miejscow y m klubie
NOT.
- Jarosław Kaczyński odniósł

Tym razem korki przy
ul. Dworcowej nie
były spowodowane
budową ronda, tylko
poważnym wypadkiem.
Jednego z kierowców
przetransportowano do
szpitala śmigłowcem
Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego



Monitoring Straży Miejskiej w Knurowie

Mały fiat, prowadzony przez gimnazjalistę, wjechał
w dwa znaki drogowe na ul. Kosmonautów. Czyżby
kierowca i trójka pasażerów – szkolnych kolegów
– spieszyła się na lekcje?

się do sytuacji ogólnopaństwowej.
Stwierdził m.in., że obecna walka
pomiędzy PiS a PO nie dotyczy tego,
kto będzie rządził państwem, ale jest
to spór ideologiczny o to jaka Polska
będzie za kilkanaście lat: czy będzie
krajem solidarnym czy skrajnie liberalnym - mówi Szymon Kościarz,
knurowski radny Rady Powiatu, a
zarazem członek zarządu PiS okręgu
Gliwice. - Prezes zwrócił też uwagę
na sprawy lokalne dotyczące głównie zakładów Bumar i Opel.
Po spotkaniu z mieszkańcami odbyło się zebranie Zarządu Okręgowego PiS. - Prezes rozmawiał z członkami zarządu, których większość
pełni funkcje radnego, o sprawach
samorządowych dotyczących miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego
- dodaje pan Szymon. - Szczególnie
zainteresował go temat prywatyzacji
szpitali w Gliwicach i Knurowie.

Szymon Kościarz i Jarosław
Młodzi wolontariusze bardzo mocno zaangażowali się w
Kaczyński
charytatywną akcję
W zeszłą sobotę na knurowskim ry, rozpocznie się o godz. 17. Drugi
targowisku przy ul. Szpitalnej odbył zaplanowano przed hipermarketem
się pierwszy knurowski happening Tesco przy ul. Szpitalnej – początek
Szymon Kościarz i Jarosław
Paczki. Tego dnia w mieście za- o godz. 18.
Kaczyński
/bw/
MiNa
wisły bannery akcji. Miejscowy
sztab wolontariuszy dysponuje, co
prawda, tylko dwoma banerami, ale
można odnieść wrażenie, że jest ich Knurów, Gliwice. Zatrzymano nietrzeźwego złodzieja
znacznie więcej. Zawisną w różnych
częściach miasta. Wszystko dzięki
prostemu pomysłowi – rot acji.
Mniej więcej co dwa dni banery Gliwiccy policjanci z II Komisariatu zatrzymali w ubiegły czwartek 32-letniego knurowianibędą zmieniać swoją lokalizację. na. Pijany mężczyzna prowadził dostawczego forda, którego wcześniej skradł... szefowi
Oprócz tego sztab przygotowuje
K nu rowianin w y t rzeź wiał w
Pięć lat pozbawienia wolności riusze zatrzymali na ul. Toszeckiej
300 plakatów, które pojawią się na
policyjnym
areszcie i wtedy dopiero
grozi
32-latkowi,
który
usłyszał
w
Gliwicach
dostawczego
forda.
ulicach miasta w ostatnim tygodniu
zarzuty kradzieży i kierowania po- Okazało się, że kierowca ma we krwi przyznał, że samochód wraz z klutrwania akcji.
Wolontariusze zapraszają wszyst- jazdem w stanie nietrzeźwości. Męż- ponad 2 promile alkoholu. Jakby tego czykami ukradł szefowi. Nie potrafił
kich na kolejne happeningi, które czyzna nie był w stanie wytłumaczyć było mało pojazd, którym przejechał jednak wytłumaczyć do czego miał
niemal całe Gliwice skradł kilka go- mu posłużyć pojazd.
odbędą się w piątek, 4 grudnia. się z tego wszystkiego.
/pg/
W czwartkową noc funkcjona- dzin wcześniej w Knurowie.
Pierwszy z nich, w centrum Merku-

Okradł szefa, ale nie wie, dlaczego
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Leboszowice.

Knurów. Kolizja na ul. Wilsona

Autem w płot

Śmierć na placu
budowy

Archiwum Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Knurów

Do nieszczęśliwego wypadku doszło
w ubiegły piątek w Leboszowicach na jednej
z posesji przy ul. Smolnickiej – mężczyzna z
ekipy budowlanej, przygnieciony drewnianymi
krokwiami, zginął na miejscu

Przygniecionego mężczyzny nie dało się uratować
Działka, na której miało miejsce
to tragiczne wydarzenie, jest terenem budowy. W piątek ciężarówka
przywiozła tam drewno – materiał
na dach budynku. Jak poinformowała nas gliwicka policja, podczas rozładunku wywrotki 50-letni
mieszkaniec Koniakowa, jeden z
pracowników ekipy budującej dom,
został przygnieciony przez drewniane krokwie.
Próba reanimacji ciężko rannego nie powiodła się, lekarz pogoto-

wia ratunkowego stwierdził zgon
mężczyzny.
Oprócz pogotowia i policji na
miejsce przybyli strażacy z knurowskiej JRG PSP, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia tak, aby
nie dopuścić do dalszego osuwania
się krokwi. Według Straży Pożarnej
przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie ostrożności
podczas rozładunku. Policja prowadzi dochodzenie mające na celu
ustalenie okoliczności wypadku.
MiNa

podziękowania

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym oraz
wszystkim którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu
mojego Męża
ś†p Eryka HEJNA,
a także ordynatorowi dr. Tomaszowi Reginkowi oraz
całemu personelowi oddziału wewnętrznego Szpitala
Miejskiego w Knurowie za wzorową opiekę nad Mężem

Prawie trzy promile alkoholu miał
mężczyzna, który w zeszły piątek wjechał na teren posesji przy ul. Wilsona,
niszcząc ogrodzenie i zatrzymując
się na ścianie budynku
W piątkowe przedpołudnie na
ulicy Wilsona znienacka rozległ
się huk. - Akurat szłam do sklepu,
kiedy usłyszałam hałas – mówi
mieszkan ka poblisk iego domu.
– Myślałam, że to stuk aut ze skupu
złomu, który jest niedaleko. A tu
widzę – zderzak leży.
Kierowca opla omegi, jak się
później okazało – pijany – nadjechał
ulicą Wilsona od strony Szpitalnej.
Kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Rakoniewskiego
samochód zjechał z jezdni na prawo,
prosto w żywopłot jednej z posesji.
– Tam właśnie zgubił zderzak – relacjonuje świadek wydarzenia. – Odbił
się od żywopłotu i uszkodził słupek
sąsiedniego ogrodzenia.
Następnie opel powrócił na jezdnię, ale na krótko, bo minąwszy

skrzyżowanie z Rakoniewskiego
zboczył na lewo i wjechał prosto w
siatkę prywatnej posesji. Zerwawszy ją, zatrzymał się na ścianie
budynku. Mieszkańcy domu, na
którym zatrzymał się opel omega,
w czasie wydarzenia byli poza posesją. Wrócili wkrótce po tym.
We d ł u g r e l a c ji n a o c z n e go świadka kierowca nie jechał
szczególnie szybko, bo nie zdążył
się rozpędzić – odległość między
zniszczonym żywopłotem a metą
tej absurdalnej przejażdżki była
niewielka. – Ale pedał gazu miał
wciśnięty chyba maksymalnie – dodaje świadek. – Po tym, jak auto się
zatrzymało, kierowca wyszedł, ale
po kilku krokach zawrócił.
Na miejscu pojawiła się policja
i straż miejska. Jak się okazało, po-

jazd prowadził 36-letni mieszkaniec
Gliwic, podróżujący z pasażerem w
tym samym wieku. Żaden z nich nie
odniósł poważniejszych obrażeń. Według informacji policji, kierowca miał
niemal 3 promile alkoholu.
Strach pomyśleć, jaki byłby finał
wydarzenia, gdyby w polu rażenia
nietrzeźwego kierowcy znaleźli się
jacyś piesi. Nasuwa się skojarzenie z
niedawną tragedią na ul. Szpitalnej,
kiedy rozpędzony samochód prowadzony przez nietrzeźwego kierowcę
– nota bene również opel omega
– wjechał na chodnik na idącą tamtędy kobietę, która zmarła na miejscu.
Tym razem na szczęście obyło się
bez ofiar.
- Kto wypity, temu nic się nie dzieje – komentowała na gorąco kolizję
kobieta z grupy przechodniów. – Mówi
się, że pijany ma dwóch aniołów stróżów. I coś w tym jest.
Nie do końca, bo sprawca odpowie
za to, co zrobił. Za spowodowanie kolizji drogowej i prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3
lat więzienia.
Tekst i foto: Mirella Napolska

reklama
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serdeczne podziękowania składa Żona Jadwiga
,OADING

…za to, że byłeś, że istniałeś
i że tak kiedyś mnie kochałeś…

Serdeczne podziękowania wszystkim Bliskim,
Rodzinie, Przyjaciołom,
Znajomym, Sąsiadom oraz Delegacjom
za okazaną pomoc i wsparcie
oraz udział w uroczystościach pogrzebowych
ś†p Stanisława Brzyskiego
składa pogrążona w smutku
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aktualności
Śląsk. Na wiosnę podwyżka cen biletów autobusowych

informacja własna wydawcy

Bilety uderzą po kieszeni

Podróż autobusem:
niekoniecznie komfortowa,
na pewno droższa
i podniósł skuteczność windykacji.
Teraz za przejazd bez ważnego biletu
trzeba będzie zapłacić 130 zł, jeżeli
zdecydujemy się zapłacić w miejscu
kontroli to kara wynosić będzie 70 zł.
Projekt zmiany taryf obejmuje
bilety jednorazowe, uprawniające do
przejazdu komunikacją na terenie jednego miasta. Zapłacimy za nie 2,60 zł.
Więcej zapłacimy za bilety okresowe,
w tym miesięczne i kwartalne, ale
tylko autobusowo-tramwajowe. Nowy
cennik w ramce.
KZK GOP nie boi się, że pasażerowie zamienią autobusy i tramwaje
na inne środki lokomocji. – Nadal jesteśmy podstawowym środkiem transportu dla wielu ludzi. Dlatego wraz
ze wzrostem cen staramy się ulepszać
zarówno nasz tabor, jak i rozkłady
jazdy – mówi Anna Koteras.
Paweł Gradek

Knurów

Co z błotem
na Przemysłowej?
Ulica Przemysłowa w związku z budową
autostrady A1 tonie w błocie – narzekają
pracownicy znajdujących się tam zakładów.
Jak deklaruje J&P Avax S.A., budowniczy
autostrady, wszystko ma wrócić do normy do
połowy grudnia
O fatalnym stanie ulicy Przemysłowej poinformował nas Czytelnik,
który prowadzi jedną ze zlokalizowanych tam firm. Jak mówi, stan ulicy pogorszył się w związku z budową
pobliskiej autostrady A1.
- Ulica Przemysłowa to istny
trzeci świat – skarży się Czytelnik.
– Powinna być wykreślona z mapy
Unii Europejskiej. Woda wylewa się z
przydrożnych rowów, które nie mają
odpowiedniego drenażu. Przez to na
ulicy jest nieustanne błoto. Poza tym
zalega tam mnóstwo butelek plastikowych i innych śmieci. Nie można
na to patrzeć. A przecież tutaj mają
swoją siedzibę różne przedsiębiorstwa, pracują tu setki osób.
Knurowianin zaalarmował także
Straż Miejską. Patrol potwierdził
fatalny stan ul. Przemysłowej.
– Rzeczywiście, jest tam sporo



– 48-godzinny bilet autobusowotramwajowy na okaziciela: jest 18 zł;
ma być 20 zł
– 5-dniowy bilet autobusowo-tramwajowy na okaziciela: jest 30 zł; ma
być 32 zł
– 7-dniowy bilet aut.-tram. na okaziciela: jest 34 zł; ma być 36 zł
– 14-dniowy bilet autobusowo-tramwajowy na okaziciela: jest 60 zł; ma
być 66 zł
– miesięczny bilet aut.-tram. na okaziciela: jest 120 zł; ma być 130 zł
– imienny bilet miesięczny, aut.-tram.
na jedno miasto: jest 88 zł; ma być
94 zł
– imienny bilet miesięczny, aut.-tram.
na dwa i więcej miast: jest 104 zł; ma
być 112 zł
– imienny bilet kwartalny autobusowo-tramwajowy na jedno miasto: jest
224 zł; ma być 240 zł
– imienny bilet kwartalny autobusowo-tramwajowy na dwa i więcej
miast: jest 264 zł; ma być 282 zł
– bilet szkolny – 36 zł
– bilet wakacyjny 190 zł

ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie ogłasza
przetarg na najem lokali użytkowych w Knurowie:
- o pow. 16,54 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (IV piętro),
- o pow. 16,50 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (IV piętro).
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 032 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

błota, a w związku z tym droga hamowania jest niebezpiecznie długa
– mówi Andrzej Dobrowolski, zastępca komendanta Straży Miejskiej
w Knurowie. – Będziemy kontrolować sprawę.
Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miasta Knurów, w miniony
poniedziałek odbyło się w tej sprawie
spotkanie z przedstawicielami firmy
J&P Avax S.A., budującej pobliski
odcinek autostrady A1.
– Mamy zapewnienia, że do 15
grudnia br. przydrożne rowy będące
na terenie oddziaływania autostrady
zostaną udrożnione – informuje Anna
Lewandowska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska UMK.

reklama

MiNa

Ulica Przemysłowa jest
niesamowicie ubłocona
i - miejscami - zaśmiecona
Foto: Bogusław Wilk

Uchwała o projekcie zmian cen
biletów czeka jeszcze na zaaprobowanie przez Zgromadzenie Związku,
złożonego z przedstawicieli 25 gmin,
a także opinie przedstawicieli kolei,
Urzędu Marszałkowskiego, instytucji
zrzeszających osoby niepełnosprawne
i związków zawodowych.
Jeżeli projekt zostanie przyjęty,
to do kasy KZK GOP trafi nawet 14
mln zł.
Anna Koteras z Wydziału Prasowego K ZK GOP arg u ment uje
podwyżkę rosnącą ceną usług przewozowych i waloryzacją stawek za
wozokilometr. –Przeprowadzane
postępowania przetargowe zaostrzają wymagania związane z jakością
taboru, co za tym idzie, płacimy
przewoźnikom wyższe stawki – tłumaczy Anna Koteras i podaje kolejny
argument: - Cena podstawowego biletu jednorazowego utrzymuje się od
pięciu lat. Podobnie bilety okresowe.
W tym czasie ceny towarów i usług
wzrosły o 13,1 proc. Przy wprowadzeniu przez nas proponowanych zmian
cen, średni wzrost wszystkich biletów
wyniósłby około 5,5 proc.
To jeden z pomysłów, dzięki któremu do kasy KZK GOP ma wpływać
więcej pieniędzy. Akcja „pierwsze
drzwi” spowodowała, że w 2008 roku
pasażerowie kupili bilety za pół miliona złotych! Niektórzy gapowicze zainwestowali w bilety okresowe, a KZK
GOP zacieśnił kontrolę w autobusach

Foto: Paweł Gradek

Przyzwyczailiśmy się, że z nowy rok wiąże się z podwyżkami. Jeszcze
w starym roku Zarząd Komunalnego Związku Komunikacyjnego GOP przyjął
uchwałę o projekcie zmian cen biletów. Niebawem drożej zapłacimy za jazdę w
granicach jednego miasta oraz za podróż bez biletu
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Urząd Miasta
Knurów

Zakończenia prac przy wjeździe na autostradę
niecierpliwie oczekują zmotoryzowani i... piesi

BEZPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE KNUROWA

Informujemy Mieszkańców, że przeprowadzony zostanie odbiór
odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych przez specjalny samochód - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych - MPZON. Samochód będzie oznaczony logiem
firmy prowadzącej zbiórkę jak na zdjęciu poniżej.

Będzie to ostatni w tym roku odbiór prowadzony bezpłatnie od
mieszkańców, oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw
wg cen ustalonych przez odbiorcę odpadów.
Zbierane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych: zużyte baterie i świetlówki, resztki farb, lakierów i rozpuszczalników i opakowania po nich, środki ochrony roślin (pestycydy)
i pojemniki, w których były przetrzymywane, przeterminowane leki,
oleje i smary, opakowania po substancjach niebezpiecznych, wyeksploatowane urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt elektroniczny itp.
Inne rodzaje odpadów nie będą odbierane tj. azbest, odpady
pochodzące z remontów, wielkie gabaryty itp.
Zbiórka na terenie miasta będzie prowadzona według następującego harmonogramu:
dzień 1 – 7.12.2009 r. (poniedziałek)
1. plac przy OSP na ul. 1 Maja – Wilsona (godz. 16.00-17.00)
2. parking przy „InterMarche” na ul. Szpitalnej (godz. 17.10-18.10)
3. parking przy sklepie „Biedronka” na ul. Witosa (godz. 18.20-19.20)
dzień 2 – 8.12.2009 r. (wtorek)
1. parking przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Michalskiego (godz. 16.00-17.00)
2. parking hurtowni elektrycznej przy zbiegu ulic Wilsona i Niepodległości
(godz. 17.10-18.10)
dzień 3 – 9.12.2009 r. (środa)
1. parking przy Ratuszu na ul. Niepodległości (godz. 16.00-17.00)
2. boisko Szkoły Podstawowej Nr 1 od strony ul. ks. Koziełka (godz. 17.10-18.10)

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do skorzystania
z proponowanej formy pozbycia się odpadów niebezpiecznych.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na zadania publiczne
Prezydent Miasta Knurów informuje, że organizacje pozarządowe
mogą ubiegać się o dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej oraz organizacji imprez i szkoleniu dzieci i młodzieży w
zakresie sportu, turystyki i rekreacji do realizacji w 2010 roku. Zadania
określone zostały w programie współpracy Miasta Knurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 (Uchwała Nr XL/608/2009 z dnia
21.10.09r.) i obejmują:
1. Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin
zagrożonych patologią społeczną.
2. Organizacja i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin.
3. Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami
uzależnień.
4. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji (a w
szczególności: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka,
pięściarstwo, sporty siłowe, tenis stołowy, rekreacja biegowa i rowerowa, pływanie, kickboxing ).
5. Organizacja imprez o zasięgu ponadgminnym (a w szczególności:
rekreacja biegowa).
Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe,
które będą realizowały zadania na terenie Gminy Knurów. Zadania
1 - 5 były realizowane w 2009 roku na łączną kwotę 344.100 zł. Konkurs
obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się po
15 stycznia 2010 r., a kończy się nie później niż do 31 grudnia 2010 r.
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Prezydent Miasta Knurów
przeznacza: na zadania 1-3 kwotę 170.000 zł., a na zadania 4-5 kwotę
180.000 zł. Dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie
wynieść 80% kwalifikowanych kosztów zadania. Szczegółowych informacji udziela w Urzędzie Miasta Knurów pod numerem telefonu: 0-32 23201-12 Krystian Pluta. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu
wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte
w warunkach konkursu. Warunki konkursu oraz formularze wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy
ulicy Ogana 5 oraz na stronie internetowej miasta www.knurow.pl oraz na
BIP. Rostrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie stycznia 2010
roku, jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu Gminy Knurów na
2010 rok o czym poinformujemy zainteresowanych.
Wypełnione wnioski należy składać w siedzibie j.w. do dnia 4.01.2010
roku.
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Drogowcy chcą jeszcze
przed świętami otworzyć
autostradę A-1 na odcinku
Bełk - Sośnica i tym
samym włączyć ją do A-4

Autostrada
pod choinkę
A-1 w terminie, rondo na Zaciszu z poślizgiem

- Odbiór techniczny zaplanowany
jest na 15 grudnia - mówi Wojciech
Gierasimiuk, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Katowicach. - Gotowy
już 15-kilometrowy fragment A-1 i
węzeł w Sośnicy zamierzamy włączyć
do ruchu jeszcze przed świętami.
Dla knurowian i okolicznych
mieszkańców to dobra wiadomość.
Poprzez wjazd przy ul. Dworcowej
uzyskają lepszy dostęp do autostradowej „Czwórki” (Kraków - Zgorzelec).
Na więcej w tym roku nie można
liczyć. Jeśli drogowcy będą trzymać
się ustalonych terminów pod koniec
2010 r. dojedziemy A-1 do granicy
z Czechami. Podróż na północ, w
stronę Pyrzowic, będzie możliwa
najwcześniej za dwa lata.

- uspokaja dyrektor Gierasimiuk.
- Zgodnie z zawartą przez nas umową wykonawca jest zobowiązany
przywrócić otoczenie do stanu poprzedniego. Obowiązek ten będziemy
egzekwować - zapewnia wiceszef
katowickiej GDDKiA.

Rondo na Zaciszu z poślizgiem

Mniej optymistycznie wygląda
sprawa planowanego ronda na Zaciszu - u zbiegu ulic Niepodległości,
Rybnickiej, Wilsona i Michalskiego.
- To jedno z niezrealizowanych
przez nas w tym roku zadań - przyznaje Ewa Mucha, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach.
Wartość wszystkich niewykonanych
przez województwo inwestycji drogowych szacowana jest na 40-50 mln
zł. Tyle brakło, by wykonać plany.
Przypomnijmy, że Knurów zgoPrzy Dworcowej bałaganu nie
dził się współuczestniczyć w koszbędzie
Budowę estakady nad stawem tach budowy ronda. Już rok temu
Moczury mocno odczuła ul. Dwor- miasto zagwarantowało odpowiedcowa. - Ta droga to właściwie plac nie kwoty w budżecie. Dlaczego
więc inwestycja
budowy - zauwanie r uszyła? Po
żają knurowianie.
pierwsze: pienię- Nic dziwnego,
dzy brakło właże jezdnia idzie
dzom wojewódzw rozsypkę, a i
twa. Po dr ugie:
pobocza też dauwik łanie się
lekie są od stanu
Urzędu Marszałsprzed 3-4 lat.
kowskiego w spór
Mieszkańcy
prawny dotycząobawiają się, że
cy spraw własgdy skończy się
nościowych na tebudowa autostraWęzeł Sośnica uchodzi za najwiękrenie, na którym
dy jej wykonawca
szy tego typu obiekt w środkowej
ma powstać nowe
- firma J&P Avax
Europie. Ma trzy poziomy, 16 morondo (zdaniem
stów, liczy 33 km dróg. Wyjazdy
- zlikwiduje swoprowadzić będą w 36 kierunkach.
dyrektor Muchy
ją bazę (też przy
Znaki liczone są w setkach.
wojewoda błędul. Dworcowej)
- Bak do pełna i można się go uczyć
nie ustalił linie
i zostawi moc- mówią drogowcy. Są przekonani,
rozg raniczająno zdezelowaną
że dla niejednego kierowcy będzie
ce). Na dodatek
to dość spore wyzwanie.
drogę.
Obiekt został wybudowany kosztem
marszałek i f ir- Nie ma ta853 mln zł.
ma Vattenfall nie
kiej możliwości

potraf ią dojść do porozumienia
w sprawie przebudowy urządzeń
elektrycznych.
- Mimo wszystko sytuacja knurowskiej inwestycji jest o tyle dobra,
że ma daleko posunięte sprawy formalne. Inwestycja posiada pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto prace
budowlane związane z przebudową
sieci wodociągowej kolidującej z
planowanym rondem - stara się zachować optymizm dyrektor Mucha.
- Tego typu sprawy będą traktowane
na preferencyjnych warunkach.
Jak przyznaje dyrektor Mucha,
wśród planowanych w 2010 r. inwestycji tylko 20 proc. to nowe zadania.
Aż 80 proc. stanowić będą inwestycje
już rozpoczęte. Co znamienne, większe szanse będą mieć te, do których
finansowo dołożą się samorządy.
Minimalny wkład samorządów to 20
proc. wartości inwestycji, pożądany
- połowa kosztów.
Sprawom dróg wojewódzkich
i autostrad poświęcone było spotkanie, zorganizowane w ubiegłym
tygodniu w starostwie powiatowym.
Oprócz dyrektorów Gierasimiuka i
Muchy udział wzięli przedstawiciele
okolicznych samorządów. Knurów
reprezentowała zastępca prezydenta
Barbara Zwierzyńska.
Samorządowcy oceniali głównie
kontakty z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Nie szczędzili krytyki dla
polityki ZDW wymuszającej - ich
zdaniem - współuczestnictwo finansowe gmin w realizacji inwestycji
drogowych województwa.
- Skąd my mamy na to wziąć pieniądze - rozkładał ręce wójt Gminy
Rudziniec Krzysztof Obrzut. - W
skali Katowic to może 2-3 miliony nie
będą obciążeniem dla budżetu, ale
dla niedużych miejscowości to ciężar
nie do udźwignięcia...
Tekst i foto: Bogusław Wilk



rozmaitości
Knurów

Niepełnosprawni wobec prawa

Czy niepełnosprawny intelektualnie ma prawo do spadku? Czy może
wziąć kredyt, gdy jest ubezwłasnowolniony? Odpowiedzi na te i inne
pytania padły podczas konferencji dotyczącej osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Konferencja odbyła się w środę
25 listopada w Klubie Lokatorek.
Poświęcona była problemom wobec
prawa osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
Wątpliwości było sporo. Najwięcej dotyczyło ubezwłasnowolnienia
i jego konsekwencji. Dużym problemem jest przyszłość osób niepełnosprawnych po śmierci prawnych
opiekunów. Wśród rozpatrywanych
kwestii omawiano prawo do spadku
przez osobę niepełnosprawną intelektualnie, zdolność do czynności
prawnych, wątpliwości związane z
założeniem rodziny przez te osoby
czy uzyskanie orzeczenia o niezdolności do pracy.
Nurtujące zebranych problemy
wyjaśniał prowadzący zebranie mecenas Maciej Janson.
- Konferencja została sfinansowana ze środków Gminy Knurów
oraz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Z kolei Klub Lokatorek
nieodpłatnie udostępnił nam lokal
– mówi prezes stowarzyszenia Ur-

szula Krawczyk.
Wśród przysł uchujących się
roztrząsanym dylematom byli przedstawiciele samorządu. Knurów repre-

zentował zastępca prezydenta Piotr
Surówka, powiat - wiceprzewodnicząca Rady Ewa Jurczyga.

Tekst i foto: Marek Węgorzewski

Leszek Rejkowicz (stoi pierwszy z prawej) starym-nowym
prezesem; na zdjęciu także Józef Świtała, Andrzej Hassek,
prezydent Adam Rams, Jerzy Pach i Marian Wojciechowski

Szczygłowice. Wędkarze wybrali zarząd

W Jaskini
bez zmian

Leszek Rejkowicz pokieruje Kołem Wędkarskim
„Jaskinia” przez kolejne trzy lata - zdecydowali wędkarze
podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Prawne wątpliwości uczestników konferencji rozwiewał
mecenas Maciej Janson (stoi)

Wilcza

Tuwim zawsze na czasie
Mali reprezentanci Szkoły Podstawowej w Pilchowicach wygrali VII Gminny
Konkurs Czytelniczy pod hasłem „Lubimy wiersze Juliana Tuwima”

Foto: Archiwum szkoły

Liryczna rywalizacja odbyła się w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Wilczy. Występowali
trzecioklasiści. Zdaniem
jurorów najlepszymi odtwórcami dzieł Tuwima
byli mali pilchowiczanie. II miejsce zajęli
uczniowie z Żer nicy,
trzecie przypadło gospodarzom.
Po my s ł o d awc z yniami oraz organizatorkami imprezy były
nauczycielki Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego z Wilczy Beata Gola
i Danuta Jończyk.
/-/

Na scenie było naprawdę mroczno i donośnie

Koło zrzesza ponad ćwierć setki
wędkarzy. W zebraniu uczestniczyła
przeszło połowa z nich. Podsumowali
i ocenili minione trzy lata, zdecydowali o planach na kolejne.
Działalnością koła w nowej kadencji pokierują pospołu prezes
Leszek Rejkowicz, skarbnik Andrzej
Hassek i komendant kontrolerów
Czesław Piórek. W komisji rewizyjnej znaleźli się Marian Wojciechowski (przewodniczący), Józef Świtała
i Alfred Wagner.
- Czuję sporą satysfakcję - mówi
prezes Rejkowicz. - Wynik głosowania oznacza, że wędkarze pozytywnie
ocenili moją i zarządu poprzednią
kadencję. To zaufanie, które naprawdę cieszy.

Wędkarzy docenia prezydent
Knurowa Adam Rams. - Koło działa
ponad 40 lat. Od tylu towarzyszy
szczygłowickiej kopalni i stanowi
odskocznię po pracy dla wielu strudzonych górników. Nie mam żadnych
wątpliwości: pełni ważną społecznie
funkcję - mówił do zebranych prezydent gratulując, przy okazji, dzieła
Józefowi Świtale - założycielowi
koła i jego wieloletniemu (17 lat)
prezesowi.
Prezes Rejkowicz chwali wędkarzy. - To ludzie dobrej roboty. Wkładają dużo energii, ale też i pieniędzy
w jak najlepsze utrzymanie ośrodka
i stawu. Wędkarstwo to dla nich coś
więcej niż tylko hobby...
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Jaskinia pękała w szwach - w zebraniu udział wzięła przeszło
połowa zrzeszonych w kole wędkarzy

Knurów. Mocne mroczne kino

Trash metal na scenie

Mroczna, metalowa muzyka spływała ze sceny w piątkowy wieczór.
Za sprawą zespołów, które naprawdę potrafią ogłuszyć
Pierwszy mocno uderzył zespół Heretique z Gliwic. Potem bardzo ostro zaprezentowała się, działająca przy knurowskim Hard Rocku, grupa Whizper. 10
kawałków przecięło powietrze jak brzytwa... Gwiazdą wieczoru był zespół Horrorscope z Katowic.
Koncert zgromadził fanów mocnego uderzenia.
Nie kryli zadowolenia, że miasto organizuje koncerty
dla - nie ma co ukrywać - stosunkowo wąskiej grupy
odbiorców.



- Bardzo dobrze, że w Knurowie są też organizowane koncerty dla fanów takiego brzmienia.
Przecież nie każdy słucha tylko Wilków czy Dody
– mówi Mariusz, jeden z uczestników koncertu.
– Skoro do Knurowa zaprasza się Andrzeja
Gołotę, to może za jakiś czas zagrają tu też Ozzy
Osbourne albo Manson – wtóruje mu Dawid.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Przegląd Lokalny Nr 48 (874) 3 grudnia 2009 roku

aktualności
ogłoszenie

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 08.12.2009 r.
w godz. od 16.00 do 1700 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
• Szkoła Podstawowa Nr 2
• Szkoła Podstawowa Nr 3
• Szkoła Podstawowa Nr 4
• Szkoła Podstawowa Nr 6
• Szkoła Podstawowa Nr 9

- ul. Wilsona
- ul. Michalskiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Batorego
- al. Lipowa

Knurów

Krwiodawcy
w multimediach

Kilka razy w roku oddają bezinteresownie krew. Honorowi
krwiodawcy, bo o nich mowa, spotkali się by podsumować
mijający rok
Spotkanie odbyło się w ubiegły
piątek. Formalnie honory gospodarza
- w imieniu wszystkich honorowych
dawców krwi - czynił prezes Klubu
HDK im. dra Floriana Ogana Stanisław Frydrych. Wśród gości znaleźli
się przedstawiciele samorządu z
sekretarz miasta Anną Karwot. Miłą
wszystkim była również obecność
Adama Przywary, od niedawna szefującemu całemu śląskiemu PCK.
Nie zabrakło znajomych z zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń.
Uroczystość okazała się doskonałym pretekstem do uhonorowania
najbardziej zasłużonych. Odznakę

- To był owocny rok
- podkreślali uczestnicy
uroczystości; na zdjęciu (od
lewej): Krystyna Dziedzic,
Adam Przywara, Kazimierz
Trzciński i Stanisław
Frydrych

Najbardziej aktywni klubowicze (od lewej): Adam Pobłocki,
Małgorzata Bogumił, Stanisław Bogumił i Stanisław Frydrych
Nagrodzeni

Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia: Leszek Bojko;
Medale 90-lecia PCK: Stanisław Frydrych, Krzysztof Socik, Grzegorz Madaliński;
Statuetki PCK: Marzena Burliga, Arkadiusz Wojdowski, Stanisław Marciniak
Pamiątkowy puchar za 19 lat prezesury: Stanisław Bogumił;
Puchary za aktywność klubową: Małgorzata Bogumił, Stanisław Bogumił,
Adam Pobłocki;
Złote serduszka HDK: Marzena Burliga, Dariusz Łopaciński, Ryszard Krygier.

W czwartek w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 6 pojawili
się uczniowie podstawówek
ze szkół z dekanatu Knurów.
Przybyli, żeby sprawdzić
swoją wiedzę z Ewangelii
św. Mateusza
Do konkursu przystąpiło 35 uczniów. Po napisaniu testu okazało się,
ze najlepiej Ewangelię zna Wiktor
Mryka z Paniówek. Kolejne miejsca
zajęły dziewczyny – Monika Skrobol
z Przyszowic oraz Dominika Paluch
z Wilczy.
Najwięcej problemów uczestnikom konkursu sprawiły pytania, w
których musieli uzupełnić cytaty z
Ewangelii dokładnymi słowami.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody. Ich fundatorami byli proboszczowie parafii dekanatu Knurów
i szkolna Szóstka, organizator konkursu. Upominki i dyplomy wręczył
dyrektor szkoły Eugeniusz Szybiak.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Przegląd Lokalny Nr 48 (874) 3 grudnia 2009 roku

Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi III stopnia otrzymał Leszek
Bojko. Medalami 90-lecia PCK uhonorowani zostali prezes Stanisław
Frydrych, skarbnik Krzysztof Socik
oraz członek zarządu Grzegorz Madaliński. Statuetki PCK przyznano
Marzenie Burlidze, Arkadiuszowi
Wojdowskiemu i Stanisławowi Marciniakowi. Pamiątkowy puchar za 19
lat prezesury otrzymał Honorowy
Prezes Stanisław Bogumił. Przyznano też nagrody za działalność klubową. Najbardziej aktywni członkowie
– Małgorzata Bogumił, Stanisław
Bogumił oraz Adam Pobłocki otrzymali pamiątkowe puchary.
Ciekawym urozmaiceniem spotkania okazała się interesująca prezentacja multimedialna ze zdjęciami
z najważniejszych wydarzeń życia
klubu w kończącym się roku.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Knurów

Uczeni w Piśmie

Zwycięzcy będą reprezentować dekanat w konkursie
diecezjalnym - 7 stycznia 2010 r. w Katowicach



rozmaitości

Foto: Marek Węgorzewski

reklama

Knurów. Andrzejki w Sztukaterii

Wieczór dobrych wróżb
Tańce, wróżby i konkursy - tak zabawę Andrzejkową
spędzała w Sztukaterii młodzież działająca przy
Centrum Kultury

Bawiła się młodzież zrzeszona w grupach działających przy Centrum Kultury – majoretki, zespoły taneczne MAGNESss, Extream i Hipnoteria, Grupa
Tańca Breake Dance oraz nowo powstała grupa Teatrum Ruch 2009.
Jak na tradycję przystało, dominowały mroczne stroje i niepowtarzalny
makijaż. Najbardziej sugestywnie prezentowały się... czarownice, czyli majoretki - autorki konkursów i wróżb.
– Jest to impreza integracyjna, mająca na celu poznanie się lepiej osób
skupionych w grupach przy Centrum Kultury – powiedziała Przeglądowi
kierująca klubem Joanna Kusy.
Marek Węgorzewski

reklama

tekst sponsorowany

Nowość!

Pierogi na wiele sposobów
Szukasz w Knurowie miejsca, gdzie możesz zjeść smaczny,
estetycznie podany posiłek w sympatycznej atmosferze? Przyjdź
do Cinema Cafe!
Nowością w menu restauracji są pierogi – potrawa znana w
polskiej kuchni od stuleci. Jednak w Cinema Cafe pierogowa oferta
zaskakuje swoją różnorodnością. Zadowoli zarówno tradycjonalistów, jak i poszukiwaczy nowych wrażeń kulinarnych. Można się
tu delektować pierogami gotowanymi lub podsmażanymi, na słono
bądź na słodko. Obok klasycznych propozycji – ruskich, czy też nadziewanych mięsem lub grzybami – restauracja oferuje oryginalne
pierogi ze szpinakiem, kaszą czy też wątróbką, a także z jagodami,
truskawkami i serem na słodko. Cienkie, dobrze wyrobione ciasto
i obfitość farszu sprawiają, że pierogi smakują jakby były domowej
roboty. W Cinema Cafe oprócz treści istotna jest forma, toteż porcje
są elegancko podane, okraszone smacznymi sosami i ciekawym
przybraniem.
Restauracja ma w ofercie także inne dania. Zajmuje się również
organizacją imprez okolicznościowych – chrzcin, wesel, komunii i
innych. Cinema Cafe jest czynna w godzinach 12-22. Znajduje się
przy ul. Niepodległości 22, w sąsiedztwie Kina Sceny Kultury.
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aktualności

Foto: Stefan Rusinowski/KWK Knurów

Z okazji Barbórki

Tuż po zejściu ze ściany: uczestnicy wyprawy w miejscu podziału załogi - chodnik nr 1 pokład 405/3

Knurów. Podziemna wycieczka Czechów i Słowaków

Sąsiedzi docenili
górniczy trud

Szczęść Boże
Adam Rams
Prezydent Miasta Knuró
w

- To niesamowite, jak ciężka jest praca górników - kręcili
głowami Czesi i Słowacy po całodniowej wędrówce
podziemnymi korytarzami kopalni Knurów
Na zaproszenie kierownictwa
kopalni pod ziemię zjechali samorządowcy ze słowackiego Svitu i
miasteczka Česká Třebová. Towarzyszyli im zastępcy prezydenta
Knurowa - Barbara Zwierzyńska i
Piotr Surówka. Honory gospodarza
czynił główny inżynier górniczy
Damian Gabriel.

Uczestnicy wyprawy trafili na
poziom 650. Znaleźli się w ścianie
nr 7 pokład 405/3La6E. Ujrzeli (i
usłyszeli) pracujący kombajn.
- Na naszych czeskich i słowackich gościach kopalnia zrobiła
wręcz piorunujące wrażenie. Wiele
słyszeli o pracy górników, ale nie
spodziewali się, że jest aż tak trudna

Urząd Miasta. Przegląd kadr

Finanse pod kobiecą kontrolą

i wyczerpująca - mówi prezydent
Zwierzyńska. Przyznaje, że pod
koniec wyprawy jej mniej wprawni
uczestnicy mieli nogi jak z ołowiu.
- Samo chodzenie podziemnymi korytarzami sprawia trud, a co dopiero
normalna praca - dodaje.
Przyjechali, zobaczyli i... docenili. Nasi południowi sąsiedzi
zapewnili, że wrażenia wywiezione spod ziemi, każą im jeszcze
bardziej docenić to, co mają na jej
powierzchni.
/bw/

Od wtorku Wydział Finansów w knurowskim Urzędzie
Miasta ma nową szefową. Została nią Aleksandra Polywka

Aleksandrze
Polywce
naczelnikowską nominację wręczył
prezydent
Adam Rams,
z gratulacjami
pośpieszył
skarbnik miasta Krzysztof
Grzelak
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Bogusław Wilk

W imieniu

Rady Miasta Knurów
Wszystkim Pracownikom Kopalń
w dniu Święta Braci Górniczej
składam najserdeczniejsze życzenia
zdrowia,
szczęścia górniczego,
pomyślności w życiu rodzinnym,
satysfakcji i dumy
z wykonywanej pracy
Przewodniczący Rady Miasta Knurów
Kazimierz Kachel

Foto: Bogusław Wilk

Nowa naczelnik ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach.
Jej specjalnością jest zarządzanie
przedsiębiorstwem.
W wolnych chwilach trudno ją
oderwać od książek. - Uwielbiam
thrillery - zdradza. Nie pogardzi
też dobrą sensacją. Kocha podróże.
- Marzę o wakacjach na Kubie ... Nie
zgubiłaby się tam - hiszpański to jej
hobby, podobnie jak i angielski.

Foto: Bogusław Wilk

Wieloletnia naczelnik wydziału
Maria Zasowska przeszła na emeryturę. Stery jednego z najważniejszych urzędowych wydziałów trafiły
w godne ręce - przejęła je jej dotychczasowa, od ośmiu lat, zastępczyni.
Pani Aleksandra w urzędzie pracuje od 14 lat. - Przeszłam wszystkie
formalne szczeble urzędowej drabinki - pracowałam najpierw jako
kasjerka, potem referent i inspektor
- mówi.

wszystkim gó
rnikom
i rodzinom górniczym życzę
zdrowia, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności.
Niech ciężka praca górnicza będzie
nie tylko obowiązkiem,
ale również wielką wartością,
a światło górniczej lampki zawsze prowadzi
na powierzchnię.
Niech Święta Barbara, nasza patronka,
ma wszystkich górników w swojej opiece.

Z okazji Barbórki,

Knurów

Lodowisko
czeka
na mróz

tradycyjnego święta górniczego
mamy zaszczyt złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
satysfakcji i powodzenia w pracy zawodowej.

Odwleka się otwarcie sztucznego lodowiska na Orliku. Powodem oczywiście aura. - Czekamy
na oziębienie - mówi Krzysztof
Stolarek, dyrektor MOSiR-u w
Knurowie. Obiekt jest przygotowany do rozruchu. Na amatorów
ślizgawki przygotowana jest wypożyczalnia łyżew. Tylko mrozu
brak. Na razie...

Przekazujemy Braci Górniczej tradycyjne
Szczęść Boże
na bezpieczne dziś i spokojną przyszłość

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szołtysek

Wójt Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel

/bw/
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Knurów

Po raz czwarty młodzi entuzjaści słownych łamigłówek spotkali
się na Szaradziarskich Mistrzostwach Szkół Podstawowych
zorganizowanych tradycyjnie w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4
Konkurs odbył się w poniedziałek, 23 listopada. Uczestnicy mieli
godzinę na rozwiązanie zestawu
zadań, wśród których obok tradycyjnych krzyżówek były też logogryfy,
rebusy, wirówki i inne łamigłówki.
Młodzi szaradziści mieli okazję
popisać się erudycją, a także umiejętnością koncentracji i szybkością.
Musieli znać odpowiedzi na dziesiątki pytań, wiedzieć, kogo porwał
Parys, jak inaczej nazywano fiat 126
p, czy też – kto fruwał z Dedalem. Do

konkursu stanęli uczniowie knurowskich szkół podstawowych nr 1, 2, 3,
4, 7 i 9. Zwyciężyły ex-aequo Irena
Mazur z MSP nr 4 i Joanna Besler z
MSP nr 3. Drugie miejsce przypadło
Paulinie Plucie (MSP nr 3) i Jakubowi Misiurze (MSP nr 1), zaś trzecie
zajął Michał Padula (MSP nr 7). W
klasyfikacji zespołowej I miejsce
zajęła MSP nr 3, II – MSP nr 7, zaś
III – MSP nr 4.
– Z reguły w szaradziarskich
konkursach zwycięzcami są mężczyź-

ni, tymczasem w naszych mistrzostwach tym razem najmocniejsze
okazały się dziewczęta – komentuje
Marek Lewczuk, knurowski szaradzista i juror. – Predyspozycje, które
powinny cechować szaradzistę to
przede wszystkim szeroka wiedza i
wrodzony talent, potem potrzebna
jest praca, regularny trening. Dla
uczestnika konkursu warunkiem
koniecznym jest wypoczęta głowa,
w innym wypadku nie ma co liczyć
na wygraną.

Foto: Mirella Napolska

Szaradziarskie starcie
Szeroka wiedza to podstawa przy rozwiązywaniu szradziarskich
łamigłówek
Uczestników oceniało jury w
składzie: Marek Lewczuk, Brygida
Dreślińska – kierownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Knurowie i
Zofia Przesdzing z Filii nr 3 MBP. Na

zwycięzców mistrzostw czekały nagrody książkowe, ufundowane przez
knurowską MBP, MSP nr 4 i wydawnictwo szaradziarskie Technopol.
MiNa

Foto: Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

Alicja Olter z Leszczyn

ur. 23.11.2009 r., 3570 g, 56 cm

Rafał Żebrowski z Czerwionki

ur. 24.11.2009 r., 3560 g, 55 cm

Oliwier Herliczka z Gliwic

ur. 26.11.2009 r., 2430 g, 48 cm

Natalia Żurek z Knurowa

ur. 27.11.2009 r., 2760 g, 50 cm

10

Julia Korczak z Knurowa

ur. 24.11.2009 r., 4040 g, 58 cm

Oliwia Moćko z Czuchowa

ur. 25.11.2009 r., 2600 g, 50 cm

Alan Kulik ze Stanicy

ur. 24.11.2009 r., 3040 g, 51 cm

Dawid Przybyła z Knurowa

Kacper Sokołowski z Czerwionki

ur. 25.11.2009 r., 4150 g, 55 cm

Szymon Herliczka z Gliwic

Paulina Janusz z Wilczego Gardła

Maja Copik z Przyszowic

Dominika Fuchs z Rybnika - Kamienia

ur. 26.11.2009 r., 2500 g, 48 cm

ur. 28.11.2009 r., 2650 g, 54 cm

Maja Strzelczyk z Pyskowic

ur. 24.11.2009 r., 3300 g, 55 cm

ur. 26.11.2009 r., 3440 g, 54 cm

ur. 28.11.2009 r., 3540 g, 55 cm

ur. 25.11.2009 r., 2890 g, 53 cm

Zuzanna Weda z Knurowa

ur. 26.11.2009 r., 3090 g, 55 cm

Eryk Pasieka z Kotulina

ur. 28.11.2009 r., 3230 g, 55 cm

Wiktoria Rotter z Knurowa

ur. 24.11.2009 r., 3010 g, 52 cm

Rafał Stoltmann z Leszczyn

ur. 25.11.2009 r., 3220 g, 56 cm

Roksana Marciniak z Knurowa

ur. 27.11.2009 r., 3200 g, 53 cm

Julia Przydacz z Knurowa

ur. 29.11.2009 r., 3050 g, 53 cm
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ogłoszenia
W Y W R OT K A D O 3 , 5 T – U S Ł U G I .
Tel. 515 191 401

Handel i Usługi

35-51/52/09

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

44-51/52/09

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

Posprzątam mieszkanie, umyję okna. Tel.
504 905 490

48-50/09

01-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe Marynarzy, Lotników sprzeda
M3. Tel. 516 055 825

48/09

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

Czyszczenie dywanów i tapicerki Karcher.
Tel. 607 600 727

45-50/09

2-pokojowe Szczygłowice 95 tys. sprzedam. M3. Tel. 516 055 825

48/09

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

07-51/52/09

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

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

48/09

3-pokojowe Wojska Polskiego II, sprzedam.
M3. Tel. 516 055 825

48/09

3-pokojowe, os. Ks. Koziełka, 145 tys.
sprzedam M3. Tel. 516 055 825
48/09

4-pokojowa w rejonie Starego Knurowa,
pow. 119 m 2 , spr zedam. AS. Tel. 501
533 977

48/09

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.
603 198 006

47-51/52/09

4-pokojowe komfort. Szpitalna sprzeda M3.
Tel. 516 055 825

48/09

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

46-50/09

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

2

48/09

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

Dom Zabrze-Maciejów sprzeda M-3. Tel.
0 516 055 825

48/09

33-odw.

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

48/09

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

48/09

Dyskoteka w Knurowie – wynajmę. Tel.
515 182 015

47-51/52/09

Działka budowlana 1433 m 2, uzbrojona.
Lokus, tel. 793 679 367
48/09

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

Knurów, ul. Koziełka, 63m 2, 3-pokojowe.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

47-51/52/09

Kompleksowy remont łazienek. Tel. 32 236
63 54

39-51/52/09

Transport. Tel. 604 759 761

48/09

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
05–51/52/09

Kupię bez pośredników kawalerkę w rozsądnej cenie. Tel. 32 235 23 30, 505 267 207

48-49/09

Kupię mieszkanie M-4 lub M-5 od 58 m2 na
WP. Tel. 667 376 001

48/09

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

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

Szukam korepetytora do matury z historii
sztuki z okolic Knurowa. Tel. 609 932 263
47-48/09

48/09

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

48/09

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

48/09

Poszukujemy mieszkań do sprzedaży. AS.
tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

48/09

Poszukujemy mieszkań do wynajęcia. AS.
tel. 501 533 977

48/09

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

48/09

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie,
910 m2, ogrodzoną, media, dojazd – droga
asfaltowa. Tel. 693 820 567

47-48/09

Sprzedam mieszkanie 39 m , 123 tys. Tel.
510 131 491
2

48-49/09

Sprzedam mieszkanie M-3, 48 m , WP II.
Tel. 667 376 001
2

48/09

Sprzedam mieszkanie M-4 w Knurowie.
Tel. 509 712 979
47-50/09

Sprzedam mieszkanie w Knurowie 3-pokojowe, 52,11 m2. Tel. 609 361 069
47-48/09

Stary Knurów. Dom wolnostojący o pow.
220m 2, działka 1450m 2 . Sprzedam. AS.
tel. 501 533 977

48/09

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

09-51/52/09

POMOC DROGOWA – LAWETA 24 h. Tel.
0 505 933 266

35-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Sprzedam
Drewno kominkowe. Tel. 603 198 006

47-51/52/09

Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki.
Tel. 32 235 14 31
48/09

zwierzęta
Oddam w dobre ręce psa rasy wilczur (bez
rodowodu) wiek 18-miesięcy, bardzo spokojny, szczepiony. Tel. 506 709 496
47-48

DAM PRACĘ
Osobę uczącą się (zaocznie) w charakterze
kelner zatrudni pizzeria. Tel. 602 262 385

47-48/09

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

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie
spoż y wcz ym w Szcz yg ł owic ach. Tel.
0 693 336 442

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

Zatrudnię handlowca do sklepu odzieżowego na terenie Knurowa. Tel. 501 510 978

48/09

48/09

48-49/09

48/09

ul. Mieszka I, 3 pokoje o pow. 53m2, po remoncie. Sprzedam. AS. tel. 501 533 977

48/09

Własnościowe M-3 zamienię na kawalerkę
w Knurowie. Tel. 694 022 081

46-49/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

48/09

48/09

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

M-2 Szczygłowice, 36,47 m2 sprzedam. Tel.
515 945 879

M-3 Lotników, 39 m2, 127 tys. Lokus. Tel.
793 679 367

45-51/52/09

Kredyty hipoteczne konsolidacyjne
na oświadczenie, 0% prowizji, 0 zł za
operat Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) 32 2350137
45-51/52/09

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

45-51/52/09

Pelet z dostawą do domu. Tel. 508 124 247

48-49/09

Turystyka

48/09

48/09

M -3 Sienkiewicza, 55 m . Lokus, tel.
793 679 367
2

48/09

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

M-3: Pocztowa, 124 tys. Lokus, tel. 793
679 367

33-odw.

48/09

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

Mieszkanie 2 pokojowe, 32 m , po częściowym remoncie. 3 z 4 pięter. Al. Piastów.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
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01–odw.

EDUKACJA

2

48/09

Kurs prawa jazdy MSP nr 9 w Knurowie.
Tel. 0 669 696 161

42-51/52/09

11

rozmaitości

Z nim sny
bardziej kolorowe
Mniejsi fani pluszowych
zabawek z Miejskiego Przedszkola nr 13 przynieśli tego
d n i a s wo i c h u l u b i e ń c ów.
Przedszkolanki przygotowały dla wszystkich mnóstwo
konkursów, wspólnych zabaw
i piosenek. Były misiowe mruczanki, gimnastyka, a także
coś na poważnie – historia
pluszowego misia. Dzieci bez
trudu rozpoznawały bohaterów misiowych bajek, a także
wykonywały misie różnymi
technikami plastycznymi. Prace wzięły udział w konkursie
zorganizowanym przez przedinformacja

szkole w Syryni.
Wa ż ny m pu n k tem pro gramu było czytanie bajek o
znanych i nieznanych misiach
przez Katarzynę Bilińską z
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
w ramach ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Małe co nieco zasponsorowali
przedszkolakom rodzice.
W tym samym czasie Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
przeżywała prawdziwe oblężenie pluszowych misiów. 339
uczniów obecnych tego dnia w
szkole przyniosło ze sobą 557
miśków! Prym wiodły klasy
starsze – 139
uczniów
prz y niosło
283 misie, a
z w ycięska

Przedszkolaki ze „Słoneczka” ze swoimi pluszakami
klasa 5b zgromadziła ich aż
87! Wśród młodsz ych klas
zwyciężyła 2b – z 71 plusza-

Foto: Katarzyna Sotysik

Pluszowy miś to obowiązkowy element wyposażenia
każdego pokoju dziecięcego. Jak się okazuje, nie tylko
przedszkolaki, ale także starsze dzieci obchodziły 25
listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia

Krótka historia
pluszowego misia

Foto: arch. MP-13

Knurów. Światowy Dzień Pluszowego Misia

Klasa II b z MSP -6 ze swoimi misiami

12 grudnia
2009 roku,
godz. 18:00
Kino
Scena
Kultura

Do najbardziej znanych skeczy
należą z pewnością „Blacharz” i
„Urząd Pracy”, oraz... striptiz do
słynnej piosenki Joe Cockera „You
can leave your hat on” z choreografią Izabeli Barskiej. Kontrowersyjny
taniec podzielił widzów i jurorów,
budząc zawsze sprzeczne emocje
i niezmiennie burzę oklasków i pisków piękniejszej części widowni.
Drugim programem - „Ubrany
facet też może być śmieszny” -

kami. Zwycięskie klasy oprócz
p a m i ą t kow yc h d y plo m ów
otrzymały krem czekoladowy
i wafle.
Misie zliczane
były na 1 i 2 godzinie lekcyjnej i w
tym wyjątkowym
dniu mogły gościć
podczas lekcji na
stolikach uczniów.
Dodatkową
at ra kcją dla k las
1-3 była specjalnie
na ten dzień przygotowa na a kade mia. Dzieci nie
tylko otrzymały na
niej dyplomy i nagrody za udział w
konkursie plastycznym „Mój ukochany pluszowy miś”,
ale także poznały

Młodzi Panowie wywalczyli kilka
ważnych nagród. Skecze: „Nauczyciele”, „Amerykanin”, „Supermarket”, „Drogówka” czy piosenkę
„Władza” emitowały stacje telewizyjne, m.in. TVP2, Polsat, TVN
i HBO.
Pomimo tego, że KMP tworzą
artyści z dużym doświadczeniem
i dorobkiem scenicznym, kabaret
jest wciąż bardzo „młody”. Znajduje się w fazie intensywnego roz-

Kariera misia-zabawki rozpoczę ła się w końcu XIX
wieku. Margarete Steif f niemiecka inwalidka sparaliżowana wskutek choroby
Heinego - Medina - szyła
różne pluszowe zabawkizwierzątka.
J ej si o st r zeniec R ic har d
Steiff, w 1880 roku wpadł
na pomysł, aby ulepszyć ich
konstrukcję i założyć firmę
produkującą takie zabawki
w bawarskiej miejscowości
Giengen an der Brenz.
W 1903 r. na wystawie zabawek w Lipsku, miś Steiffa po raz pierwszy ujrzał
światło dzienne. Nikt jednak
nie zainteresował się nim.
Podobno dopiero na zakończenie wystawy przy stoisku pojawił się amerykański
kupiec i zamówił u niego
3 000 misiów.
Jednakże sama nazwa pluszowego misia pochodzi od
angielskiej na z w y Teddy
Bear i od prezydenta USA
T h e o d o r e’a R o o s e v e l t a ,
któr y w 1902 r. był bohaterem komiksu r ysownika
Cli f fo r da B er r y mana z a mieszczonego w gazecie
Evening Star.

historię pluszowego misia.
Wszystko to było przeplatane
różnorodnymi konkursami i
zabawami. Dzieci wyglądały
na bardzo zadowolone i deklarowały swoją chęć zabawy
także w przyszłym roku.
/pg/

woju, ciągłego odkrywania swoich
możliwości, poznawania mocnych
i słabych stron, kształ towania
niepowtarzalnego stylu i szukania
swojej drogi.
Stale rośnie jego popularność,
a wraz z nią liczba koncertów na
terenie całego kraju. Co będzie
dalej? Czas pokaże.
Rezerwujcie czas i bilety już
teraz!
KSK

bilety: 30 zł

ROZRYWKA nr 48/2009

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.

czwartek
3.12.2009 r.
Próba Teatru Paranoja
– godz. 20:00
„Galerianki”
– godz. 17:00
„Rec 2”
– godz. 18:30
PIĄTEK
4.12.2009 r.
„2012”
– godz. 17.15, 20.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

SOBOTA-NIEDZIELA
5 - 6.12.2009 r.
„2012”
– godz. 15.00, 17.45, 20.30

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

12

Poziomo: 1) upadłość, krach firmy; 8) pogodny nastrój;
9) uroczysty strój profesorów; 10) wełniana kurtka gazdy,
cucha; 11) zazdrostka w oknie; 13) miejski, z alejkami
spacerowymi; 15) gorszący postępek; 16) dla rolnika i
aktora; 18) kałasznikow; 21) trójkątne ujście rzeki; 22)
mgiełka; 23) niewielki grzejnik gazowy; 24) uczennica
szkoły podstawowej;
Pionowo: 1) mały sklep z odzieżą; 2) bóg miłości; 3) z
kantem i mankietem; 4) żuraw bez piór ; 5) podatkowa
zniżka; 6) twardy metal (Ta); 7) banderola; 12) tło, podstawa fabuły filmu ; 13) podokiennik; 14) gorące to cieplica;
15) ... specjalny (na stoku); 17) przedsiębiorstwo handlowe; 18) rodzaj dekoltu; 19) formuła, treść przysięgi; 20)
łopatka sarny

48

PONIEDZIAŁEK
7.12.2009 r.
„2012” – godz. 19.30
WTOREK-ŚRODA
8-9.12.2009 r.
„2012”
– godz. 17.15, 20.00

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 46/2009 brzmiało:
„Świdwa”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Halina Beśka.
natomiast podwójne zaproszenie na „Kabaret Modych Panów”
wygrała Maria Dusza. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
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sport
MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

Szermierka

Veritax Gumiland przed
potyczką z Oldbojami Concordii miał za sobą trzy mecze
bez zwycięstwa. Tym razem
karta się odwróciła i ekipa
braci Nowosielskich wygrała
5:2, prowadząc po pierwszej
połowie 4:0. Ostatnią bramkę
w pierwszych 20 minutach
strzelił Marcin Klaczka. Tak,
tak. Ten sam Marcin Klaczka,
który jeszcze nie tak dawno
występował na stadionach
ekstraklasy broniąc barw Ruchu Chorzów (minioną jesień
spędził w trzecioligowym
zespole Rajfel Krasiejów).
- Po kilku porażkach z
rzędu wiatr w żagle łapie ekipa
Osiedla Szczygłowice, która za
sprawą duetu Artur Gładysz
- Łukasz Żyrkowski pokonała
odmłodzony Mistral – relacjo-

nuje Waldemar Jachimowski.
- Warto dodać, że Mistral,
podobnie jak PTK Holding,
rozgrywał w poniedziałek swój
100. mecz w lidze.
Drugi z jubilatów także
zszedł z parkietu pokonany, a
jego pogromca - FMS Gierałtowice umocnił się w środku
tabeli. Na pocieszenie zespołowi PTK pozostaje 100. gol w
lidze jego najlepszego strzelca
Marcina Wasity.
W klasyfikacji strzelców
Tomasz Dura (Vibovit) powiększyl przewagę nad Danielem Tałajkowski (EFS) do
trzech bramek.
Trzeci kandydat do korony króla strzelców – Robert
Kasiński (Vibovit) traci do
lidera 6 goli.
PiSk

Wyniki 12. kolejki
Oldboje Concordia – Veritax Gumiland 2:5 (0:4)
0:1 K. Matuszek 1’, 0:2 R. Nowosielski 7’, 0:3 K. Matuszek 9’,
0:4 M. Klaczka 16’, 1:4 M. Hornik 29’, 1:5 R. Nowosielski 37’, 2:5
A. Niewiedział 40’.
żółte kartki: D. Wiercioch, A. Niewiedział (Concordia).
PTK Holding S.A - FMS Gierałtowice 2:6 (1:1)
1:0 J. Potoczniak 4’, 1:1 M. Matras 14’, 1:2 M. Frątczak 29’, 1:3
D. Machulik 30’, 1:4 M. Zdrzałek 31’, 1:5 R. Metelski 37’, 2:5 M.
Wasita 39’, 2:6 M. Frątczak 40’.
EFS – Line-Trans Nacynianka 6:1 (3:1)
1:0 P. Karwowski 3’, 2:0 M. Rozumek 6’, 2:1 R. Leitner 8’, 3:1
Ł. Spórna 10’, 4:1 W. Rozumek 21’, 5:1 M. Rozumek 31’, 6:1 M.
Rozumek 35’.
żółte kartki: D. Wieliczko, P. Karwowski (EFS).
Vibovit – FC Apinex Czerwionka 8:3 (4:0)
1:0 K. Kijak 2’, 2:0 Ł. Sendlewski 7’, 3:0 M. Mikulski 8’, 4:0 M.
Mikulski 20’, 4:1 Ł. Jurek 24’, 4:2 R. Salamon 30’, 5:2 T. Dura
33’, 6:2 T. Dura 34’, 6:3 A. Sarzała 34’ (k), 7:3 L. Leszczyński
40’, 8:3 M. Mikulski 40’.
Intermarche A – Team Stalmet 4:4 (2:1)
0:1 M. Gołębiowski 2’, 1:1 P. Kośmider 9’, 2:1 S. Wawrzonkowski
12’, 3:1 D. Tkocz 15’, 3:2 G. Krusiński 22’, 4:2 S. Wawrzonkowski
25’, 4:3 P. Galbierz 29’, 4:4 P. Przesdzing 39’.
żółte kartki: M. Żebrowski (Intermarche A) - dwie, G. Krusiński
(Team Stalmet). czerwona kartka: M. Żebrowski (Intermarche A).
Mistral – Osiedle Szczygłowice 6:7 (5:4)
0:1 Ł. Żyrkowski 4’, 0:2 A. Gładysz 5’, 1:2 A. Hanak 8’, 2:2 P.
Kalnik 10’, 3:2 A. Hanak 14’ (k), 3:3 R. Dziubliński 15’, 4:3 D.
Piwowarczyk 16’, 5:3 Ł. Dębowski 18’, 5:4 A. Gładysz 19’, 6:4
D. Piwowarczyk 21’, 6:5 Ł. Żyrkowski 28’, 6:6 A. Gładysz 36’, 6:7
Ł. Żyrkowski 39’ (k).
żółte kartki: A. Hanak (Mistral), J. Parzych, Ł. Żyrkowski (Osiedle).
Tomsat - Intermarche 4:5 (2:2)
0:1 M. Pietraczyk 2’, 1:1 S. Dolaciński 6’, 1:2 M. Pietraczyk 14’,
2:2 D. Bojdoł 16’, 2:3 M. Grodoń 21’, 2:4 P. Bodzioch 28’, 3:4 S.
Dolaciński 30’, 3:5 P. Bodzioch 31’, 4:5 M. Lenarczyk 32’.
żółte kartki: P. Michalak (Tomsat), M. Pietraczyk (Intermarche).

Paulina Michalewicz swój start w Pucharze
Europy Kadetów musi uznać, jako dobrą
lekcję i wyciągnąć z niej odpowiednie
wnioski, by w przyszłości zwycięsko
wychodzić z takich konfrontacji
Zawody odbyły się w
dniach 21 i 22 listopada w
niemieckiej miejscowości Heidenheim, gdzie zjechało aż
256 zawodniczek, w tym 34
Polki. Paulina Michalewicz
– knurowianka startująca w
barwach Piasta Gliwice - w
grupie wygrała 5:1 z Seliną
Meyer (Niemcy) i z bardzo
dobrą Włoszką - Gorgią Forte
5:2. Przegrała z kolei trzy inne
pojedynki w stosunku 2:5 z
Janną Reimer (Niemcy), Techine Manon (Francja) i Eleonorą
Campiche (Szwajcaria).
D w i e w yg r a n e w a l ki pozwoliły knurowskiej
szpadzistce awansować do
kolejnych rozgrywek grupowych. Tym razem wygrała
z Rosjanką Kalaychevą 5:3 i
czterokrotnie musiała uznać
wyższość rywalek, przegrywając 3:5 z Giovanną Fortu-

nato (Włochy), 2:5 z Marion
Sugnaux (Szwajcaria), 0:3 z
Olgą Ehler (Niemcy) i 1:5 z
Caroliną Vitalis (Francja).
Taki bilans dal nastolatce
z Knurowa 160 miejsce.
W grudniu Paulina Michalew icz w yst a r t uje w
dwóch turniejach w Gliwicach.
Kibicom, którzy chcą
śledzić na żywo wyniki z
szermierczych plansz polecamy następujące strony:
- t u r n ieje w Eu ropie
www.fencingworldwide.com
- turnieje w Polsce www.
pzszerm.pl i www.mat-fencing.
com
Ponadto polecamy stronę
turnieju szermierczego, który co roku organizowany jest
w Knurowie: www.szpada.
dniknurowa.gliwice.net.pl
PiSk

Plany do weryfikacji
W knurowskim zespole
tenisistek stołowych wyraźnie
coś się zacięło. Po zwycięstwie na inaugurację ligowych
rozgrywek z Wilkami Wilcza
(9:1) podopieczne Piotra Mazurka przegrały trzy mecze z
rzędu. Po takiej serii kierow-

nictwo sekcji KS Concordia
Powszechna SKOK Knurów
prawdopodobnie będzie musiało zweryfikować plany na
ten sezon. Przypomnijmy, że
przed rozgrywkami mówiło się
o walce o miejsce na podium.

PiSk

Wyniki 3. kolejki:
KU AZS WSAiZ Zawiercie - KS Concordia Powszechna SKOK
Knurów 7:3
BTTS Silesia Miechowice Bytom - Wilki Wilcza 10:0
AKS Mikołów - LKS 45 Bujaków II Mikołów 9:1
ULKS Pławniowice - LKS Victoria Pilchowice OPP 7:3
ULKS Ruch Pniów - pauza

Wyniki 4. kolejki:
AKS Mikołów - ULKS Pławniowice 7:3
LKS Victoria Pilchowice OPP - KS Concordia Powszechna
SKOK Knurów 6:4
Wilki Wilcza - ULKS Ruch Pniów 2:8
LKS 45 Bujaków II Mikołów - KU AZS WSAiZ Zawiercie 3:7
BTTS Silesia Miechowice Bytom - pauza
1. BTTS Silesia Miechowice Bytom
2.ULKS Pławniowice
3.KU AZS WSAiZ Zawiercie
LKS 45 Bujaków II Mikołów
4. AKS Mikołów
5.ULKS Ruch Pniów
6. LKS Victoria Pilchowice OPP
7. KS Concordia
Powszechna SKOK Knurów
8. Wilki Wilcza

3
4
4
4
3
3
3

6
6
4
4
4
4
2

28:2
26:14
20:20
20:20
18:12
17:13
9:21

4

2

19:21

4

0

3:37

15
12
12
9
9
3
3
0

28:19
43:25
40:28
54:46
26:21
18:24
20:33
8:41

FUTSAL - II LIGA
Po piątej serii spotkań
chwaliliśmy drużynę UPOS
Komart Knurów za skuteczną grę w ofensywie (średnia
t o 8 s t r z elonych gol i n a
mecz), a dzisiaj przychodzi
nam poinfor mować, że w
meczu szóstej kolejki podopieczni Marcina Rozumka
nie trafili do siatki rywala
ani razu. To niecodzienny

Tym razem zero
wyczyn, jak na f utsalowe
realia, jednak prawda jest
t a k a , ż e k nu row ia n ie p o
trzech zwycięstwach przeg r a l i u siebie z Vict or ią
Chróścice 0:2.
PiSk

Wyniki 6. kolejki:
UPOS Komart Knurów - Victoria Chróścice 0:2, Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki - Orlik Brzeg 9:13, Tango Gliwice - GSF
Gliwice (przełożony), Dąbrovia MCKiS Jaworzno - Gol-Sport
Przyszowice (przełożony).

1. Victoria Chróścice
2. Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
3. UPOS Komart Knurów
4. Orlik Brzeg
5. Tango Gliwice
6. Dąbrovia MCKiS Jaworzno
7. Gol-Sport Przyszowice
8. GSF Gliwice

6
5
6
6
5
4
5
5

Zestawienie par 7. kolejki (13 grudnia):
UPOS Komart – Dąbrovia (godz. 17.30), Orlik – Victoria, GolSport - GSF, Pizzeria Luciano – Tango.

Foto: archiwum

Klaczka strzela
Veritax wygrywa

Lekcja

TENIS STOŁOWY

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

Vibovit
EFS
Intermarche A
Intermarche
Tomsat
FC Apinex Czerwionka
FMS Gierałtowice
Osiedle Szczygłowice
Mistral
Veritax Gumiland
Team Stalmet
Oldboje Concordia
PTK Holding S.A.
Line-Trans Nacynianka

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

34
27
22
22
20
20
17
16
15
14
12
9
8
1

101-25
78-30
51-29
54-31
52-39
66-53
69-65
50-59
49-49
34-46
53-63
38-76
42-95
36-113

11
8
6
7
6
6
5
5
5
4
2
2
2
0

Zestawienie par 13 serii spotkań
(14 grudnia):

1
3
4
1
2
2
2
1
0
2
6
3
2
1

0
1
2
4
4
4
5
6
7
6
4
7
8
11

Veritax Gumiland - PTK Holding SA (godz. 18.00), Intermarche
- Concordia Oldboje (godz. 18.45), FC Czerwionka - Intermarche
A (godz. 19.30), Team Stalmet - Mistral (godz. 20.15), Osiedle
Szczygłowice – EFS (godz. 21.00), Nacynianka – Tomsat (godz.
21.45), FMS Gierałtowice - Vibovit (godz. 22.30).

Przegląd Lokalny Nr 48 (874) 3 grudnia 2009 roku

Pamiątkowe zdjęcie knurowskiej młodzieży z reprezentantkami Polski

Obserwowali reprezentację
Uczniowie Miejskich
Szkół Podstawowych nr 6 i
7 uczestniczyli w wycieczce
do Szczyrku, gdzie mieli okazję obserwować grę

reprezentacji Polski w Młodzieżowym Pucharze Śląska
w piłce ręcznej kobiet.
K n u r ow s k a m ł o d z ie ż
wraz z trenerem Stanisła-

wem Rud z k i m zobacz yła
mecz naszej reprezentacji z
USA, wygrany przez „białoczerwone” 33:11.
Wycie cz kę ws pa rł f i-

nansowo Dyrektor MOPP
w Knurowie - Jolanta Leśniowska.
PiSk

13

sport
IV LIGA - grupa II

Wielkie
rozczarowanie
Do połowy grudnia powinniśmy
poznać nazwisko trenera, który
poprowadzi zespół Concordii
w rundzie wiosennej. Jak twierdzą
działacze, na „tapecie” jest kilka
nazwisk włącznie
z obecnym Wojciechem Kempą.
Szczegółów nie chcą jednak
ujawnić
Runda jesienna w wykonaniu Concordii to wielk ie rozcza rowan ie. Ze spół, który miał walczyć
o pozycję w górnej części
tabeli nie zdołał wygrać
ani jednego meczu. To spowodowało, że przed rundą
rewanżową znajduje się w
niezwykle trudnej, by nie
powiedzieć beznadziejnej
sytuacji.
- Dokonałem wstępnej
analizy tego, co wydarzyło się w rundzie jesiennej
i muszę powied zieć, że
jest to dla mnie olbrzymie
negat y wne za sk oczenie
– mówi Grzegorz Grzybowski, prezes KS Concordia. – Okazuje się, że
wszyscy mają pretensje,
ale nie do siebie. To boli,
bo przed sezonem wszyscy
deklarowali czynny udział
w treningach i walkę o jak
najlepsze wyniki. Wielok rot nie roz ma wiałem z
zawodnikami i wspólnie
doszliśmy do porozumienia w sprawie regulaminu
premiowania.
Dzisiaj wiemy już, że
nie udało się załatać dziur
po Dariuszu Olesiu i Toma szu D ur ze. Pr z yszło
czterech nowych piłkarzy,
ale nie spełnili pokładanych w nich nadziei, a największym rozczarowaniem
jest Dominik Walus.
Ubolewam, że ze
względu na kontuzję wypa d ł ze skła d u M a rcin
Modrzyński.
Duży wpływ na złe wyniki miała też kiepska frekwencja na treningach. To
z kolei było spowodowane
nauką i pracą na zmiany.
W tym miejscu chciałbym podkreślić, że w ze-

14

spole jest również kilku
zawodników, którzy mimo
obowiązków zawodowych
i nauki potrafili z zaangażowaniem trenować i
uczestniczyć w meczach.
Gdyby większość tak się
zaangażowała to dzisiejsza
pozycja Concordii byłaby
o wiele lepsza.
Z ramienia zarządu za
kontakt z zespołem seniorów był odpowiedzialny
Ryszard Kempa, który mówił nam o potrzebach piłkarzy. Po jego sygnałach
zakupiliśmy całej drużynie
buty.
Piłkarze od kilkunastu dni już nie trenują i
czekają na informacje, kto
oraz od kiedy poprowadzi
przygotowania do rewanżów. – Kilka dni po ostatnim meczu zarząd spotkał
się z d r u ż y n ą , b y pr z y
k ie łba sce p od s u m owa ć
kończący się rok – kontynuuje Grzegorz Grzybowski. – Spodziewałem się,
że przyjdą na to spotkanie
wszyscy piłkarze, jednak
ostatecznie dotarło 14.
W najbliższych dniach
po raz kolejny zbierze się
zarząd, by podjąć najważniejsze decyzje związane z
najbliższą przyszłością.
Co do piłkarz y, którzy do nas przyjdą to na
pewno będą to zawodnicy
wypożyczeni latem do innych klubów. Zdaję sobie
spra wę z tego, że będą
to uzupełnienia, dlatego
szukać będziemy również
wzmocnień.
No cóż, w knurowskim
klubie zapowiada się gorąca zima.
PiSk

Piotr Skorupa: - Rozmawiając w czasie rundy jesiennej z prezesem Grzegorzem
Grzybowskim słyszałem, że
pod względem organizacyjnym klub jest bardzo dobrze
przygotowany do sezonu. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego
na boisku jest aż tak źle?
– pytamy Wojciecha Kempę,
trenera Concordii Knurów,
najgorszej drużyny w 4. lidze
śląskiej.
Wojciech Kempa: - By dokładnie podsumować wszystko
to co wydarzyło się latem i w
czasie rundy jesiennej musielibyśmy poświęcić na tę rozmowę
kilka godzin…
Po tej rundzie każdy w klubie
powinien sobie zadać pytanie,
czy zrobił wszystko, by uniknąć
takiej sytuacji w jakiej obecnie
jesteśmy. Myślę tu o sobie, o zawodnikach i o działaczach.
Sytuacja w tabeli jest zła,
jednak nie uważam, że już przegraliśmy ten sezon.
Wracając do letniego okresu przygotowawczego to trzeba
wspomnieć o tym, że na papierze miałem kadrę złożoną
z 24 piłkarzy. Rundę jesienną
kończyliśmy w dwunastu. Ja
byłym trzynasty, bowiem przed
meczem z GTS Bojszowy postanowiłem wrócić do gry. Uważam, że te liczby mówią same
za siebie i są wykładnikiem
tego, co dzieje się w klubie. Z
przykrością muszę powiedzieć,
że niekiedy czujemy się w szatni
opuszczeni. Czujemy się tak,
jakby nikogo nie interesował los
tej drużyny.
Klub jest tak zarządzany,
że tylko przy okazji meczów
z udziałem Jurka Dudka są
starania o to, by na stadion
przyszli kibice. Później nikt o to
nie dba. Wydaje mi się, że wielu
myśli jeszcze tak, jak kiedyś,
gdy głównym sponsorem była
kopalnia. A te czasy dawno już
minęły.
Znakomicie radzi sobie na
przykład taki Gwarek Ornontowice, który z wiejskiego klubu
stał się poważną firmą walczącą o awans do trzeciej ligi.
My jako Concordia też
musimy otworzyć się przed
ludźmi i sponsorami. Nie możemy być wciąż schowani, gdzieś
tam z dala od osiedli. Trzeba
w tym temacie wiele zmienić.
Choćby tylko dla tych młodych
chłopców, którzy grają dzisiaj
w drużynach trampkarzy, a za
kilka lat będą tworzyć zespół
seniorów.
Dzisiaj nie mamy drużyny
rezerw i nie mamy zespołu juniorów w „emce”. To na pewno
nie pomaga w pracy trenerowi
pierwszego zespołu.
- Czy to oznacza, że wie
Pan, jak dobrze zarządzać

takim klubem i byłby Pan w
stanie zrezygnować z funkcji
trenera i piłkarza, a przyjąć
funkcję działacza?
- To trudne pytanie, bowiem zdaję sobie sprawę z tego,
że tych wszystkich zmian nie
można wprowadzić od razu. To
wymaga – być może – kilkuletniej pracy zanim to wszystko zacznie działać tak, jak powinno.
Z drugiej strony chętnie mógłbym pomóc, podpowiedzieć.
Ktoś jednak musi chcieć tych
podpowiedzi wysłuchać.
Dzisiaj boli mnie to, że
spotkało nas coś czego mogliśmy uniknąć. Niestety tak się nie
stało, bowiem ustalając w lipcu
skład kadry nie spodziewałem
się, że niektórzy zawodnicy
zachowają się tak, jak się zachowali.
Wydawało mi się, że wszyscy będą do mojej dyspozycji.
Spodziewałem się oczywiście

zawodnikowi coś, a później w
szatni przy wszystkich mówię
coś innego.
Trzymając się takich zasad
mówię dzisiaj, że nie wszyscy zasłużyli na to, by grać w
czwartej lidze. Nie wszyscy też
zasłużyli na to, by tworzyć 24osobową kadrę tego klubu.
- Będzie mocne „wietrzenie” szatni, czy może koniec
Pana pracy w roli trenera
Concordii? Przed kilkoma
miesiącami powiedział Pan,
że ma podpisaną umowę do
30 listopada.
- Rzeczywiście umowę miałem podpisaną do 30 listopada.
W ubiegłym tygodniu miał się
zebrać zarząd klubu i miałem przedstawić działaczom
swoje sprawozdanie z rundy
jesiennej. Sprawozdanie mam
przygotowane, jednak prezes
przełożył posiedzenie zarządu
na inny termin.

trener musi być na coś takiego
przygotowany. Każdy też robi
wszystko, by do takich sytuacji
nie dochodziło. Ja też się starałem. Nie mam zamiaru się
bronić, bo wyniki są takie a nie
inne, jednak nie zgadzam się z
działaczami, którzy mówią, że
latem drużyna straciła tylko
dwóch zawodników. Działacze
pamiętają tylko to, że odszedł
Darek Oleś i Tomek Dura. Tak
się składa, że przygotowałem
się do tej naszej rozmowy i jeżeli mogę to podam teraz skład
naszej drużyny z jednego z
meczów z poprzedniego sezonu.
Zagrali wtedy Ponichtera, Wieliczko, Hanak, Folcik, Gałach,
Szymura, Rozumek, Tkocz,
Dura, Kozdroń, Oleś. Na ławce
siedzieli: Bagiński, Sendlewski, Modliszewski, Przesdzing,
Grodoń, Salwa, Grzegorzyca.
Z moich wyliczeń wynika,
że z tego składu w tym sezonie

Czekam
na spotkanie
z prezesem
Wojciech Kempa:

tego, że zawodnicy będą wypadać ze składu ze względu na
kartki i kontuzje. Nie brałem
jednak pod uwagę tego, że nie
będę mógł korzystać z niektórych, bowiem rozpoczną naukę,
czy nie będą mogli pogodzić
obowiązków w pracy z graniem w piłkę. Przed sezonem
nie dochodziły do mnie takie
sygnały. A szkoda, bo wtedy
inaczej przygotowałbym kadrę.
Być może byłaby liczniejsza.
Być może składała się z innych
zawodników.
Niestety to wszystko pokazuje, że w tak młodym zespole,
jakim obecnie dysponuje Concordia, nie wszystkich można
traktować poważnie.
- Mocne słowa…
- Mocne, bowiem podejście
niektórych zawodników do
swoich obowiązków nie było
poważne, a ja jestem osobą,
która mówi prawdę, nie owija
w bawełnę. Piłkarze o tym wiedzą. Gram zawsze w otwarte
karty. U mnie nie ma takich sytuacji, że na osobności powiem

Nie wiem, jaką decyzję
podejmie prezes. Ze swej strony mogę tylko powiedzieć, że
w takiej sytuacji, jaka obecnie
panuje w klubie, nie widzę możliwości dalszego prowadzenia
zespołu. Nie chcę pracować po
omacku. Na poziomie czwartej
ligi muszą obowiązywać jakieś
zasady, a podstawą dla trenera
jest odpowiednia frekwencja
na treningach. W zajęciach
musi regularnie uczestniczyć
około 20 zawodników. Wtedy to
wszystko ma sens.
- Słuchając tego wszystkiego można odnieść wrażenie, że w pewnym momencie
został Pan oszukany, bowiem
zamiast 20 na trening przychodziło 7 lub 8. Klub notuje
przez to najgorszą serię w
historii, a Pan „brudzi” swoje
cv. Kto teraz będzie chciał
zatrudnić trenera, który z 18
kolejnych meczów nie wygrał
ani jednego?
- Nie odbieram tego w tych
kategoriach. Nie uważam też,
że splamiłem swoje cv. Każdy

wyleciało mi siedmiu piłkarzy, a
ósmy – Tkocz jest kontuzjowany. Na tym przykładzie doskonale widać, ile ogniw wypadło
z drużyny, która z powodzeniem
utrzymała się w ubiegłym sezonie w 4. lidze.
Trzeba też sobie jasno powiedzieć, że ci piłkarze, którzy
do nas przyszli latem nie byli
wzmocnieniem, a jedynie uzupełnieniem kadry.
- Wiem, że kilkanaście dni
temu odbyło się w klubie spotkanie piłkarzy z zarządem.
Domyślam się, że nastroje po
obu stronach były minorowe.
- W spotkaniu uczestniczyło 14 zawodników co nie
napawa optymizmem. Piłkarze
powiedzieli działaczom co ich
„boli”, a w zamian usłyszeliśmy, że zimą wrócą do nas
piłkarze, którzy latem zostali
wypożyczeni do innych klubów. Odpowiadam na to w ten
sposób, że gdyby ci zawodnicy
gwarantowali czwartoligowy
dokończenie na str. 15
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sport

dokończenie ze str. 14

poziom to na pewno zostaliby
włączeni latem do kadry naszego klubu. Było jednak inaczej
i dlatego zostali wypożyczeni.
To oznacza, że nie uratują oni
zespołu przed spadkiem.
- W 15 meczach ubiegłego
sezonu zdobyliście 24 punkty.
Teraz macie ich tylko 3, a z
naszej rozmowy wynika, że
nie ma perspektyw na to, by w
rundzie rewanżowej piłkarze
Concordii byli „rycerzami
wiosny”. Krótko mówiąc,
żegnaj czwarta ligo?
- Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, a ja nie należę
do tych, co się szybko poddają
i uciekają z tonącego okrętu.
Wciąż stawiam jednak warunek, a to oznacza, że musi
zmienić się sposób prowadzenia
tego klubu.
Boję się, że – odpukać – po
spadku do klasy okręgowej
będziemy świadkami kolejnych
niepowodzeń.
- Może się zdarzyć taka
sytuacja, że prezesowi nie
uda się namówić nowego trenera na prowadzenie drużyny
pikującej w kierunku klasy okręgowej i zaproponuje
Panu dalszą współpracę. Co
wtedy? Kusi Pan prezesa, by
ten sięgnął do kasy i sprowadził kilku doświadczonych zawodników, czy godzi się Pan z
degradacją i buduje drużynę
na nowy sezon?
- Nie przekreślam naszych
szans na utrzymanie, bo tak jak
Pan powiedział, w ubiegłym
sezonie potrafiliśmy zdobyć w
15 meczach 24 punkty.
W czasie tej rundy jesiennej
prezes Grzegorz Grzybowski
powiedział na łamach „Przeglądu Lokalnego”, że klub ma
pieniądze, bo nie wygrywaliśmy
meczów i nie wydał ich na premie. Skoro tak to na pierwszym
treningu po przerwie chciałbym
5-6 nowych piłkarzy. Piłkarzy,
którzy od kilku sezonów prezentują określony poziom. Takich,
którzy swoją osobą i swoją grą
pociągną za sobą kilku młodych
i zdolnych, których mamy w
szatni.
Znaleźliśmy się w takiej
sytuacji, że nie mamy czasu na
eksperymenty. Potrzebujemy
walczaków, którzy w czerwcu
z podniesioną głową powiedzą,
że zrobili wszystko, by utrzymać
dla Knurowa 4. ligę.
Wiem, że można spaść mając 25 a nawet 28 punktów. Dzisiaj jednak nie ma co gdybać
tylko zrobić wszystko, by jak
najszybciej zapomnieć o jesieni
i znów przyzwyczaić piłkarzy
do wygrywania.
Powracając jeszcze do pieniędzy, które według prezesa
są w klubie, to proponowałbym
zmienić zasady premiowania
piłkarzy. Według mnie warto
się zastanowić nad systemem
stypendialnym nawet kosztem
premii meczowych.
- To jest Pana plan związany z pozostaniem w Concordii. A jeżeli nie Concordia
to jaki inny klub?
- Nie ukrywam, że w koń-

cówce sezonu odebrałem dwa
telefony z innych klubów 4-ligowych z zapytaniem, czy jestem
do wzięcia jako… piłkarz. Były
to dla mnie bardzo miłe telefony. Wiele miesięcy przecież nie
grałem, bo całkowicie poświęciłem się trenerce. Te telefony
dały mi wiele do myślenia. Nie
wykluczam, że w przypadku
zakończenia pracy trenerskiej
w Concordii, skorzystam ze
wspomnianej okazji.
Zostawmy to jednak na
boku, bo teraz czekam na spotkanie z zarządem Concordii i
na decyzję prezesa Grzegorza
Grzybowskiego.
- Wróćmy zatem do tego
co wydarzyło się w rundzie
jesiennej. W dziwnych okolicznościach straciliście cenny
punkt wywalczony na boisku
w Marklowicach. Ten punkt
mógł dodać wam wiary, a
tymczasem okazuje się, że
Marcin Salwa nie mógł w tym
meczu wystąpić i Concordia
została ukarana walkowerem.
Źle to świadczy o organizacyjnej stronie drużyny.
- To przykre zdarzenie miało miejsce w momencie, gdy coś
zaczęło się wreszcie zazębiać.
Coś drgnęło w szatni i w dwóch
meczach zanotowaliśmy dwa
remisy. W Marklowicach zremisowaliśmy 2:2 i było widać,
że zawodnicy dostali po tym
meczu takiego pozytywnego
„kopa”. I właśnie w tym momencie dowiadujemy się, że zostaliśmy ukarani walkowerem,
bo nie mógł grać Marcin Salwa.
Dla mnie ta sytuacja do dzisiaj
jest niezrozumiała, bowiem
ewidentny błąd popełnił sędzia
wypełniając protokół. Niestety
my straciliśmy punkt, a drużyna
dostała cios, po którym nie była
w stanie się podnieść.
Szkoda, że „leśne dziadki”
z OZPN-u niszczą piłkę nożną
takimi decyzjami.
- Na zakończenie tej rozmowy poproszę o odrobinę
optymizmu.
- Z każdej porażki należy wycią gnąć odpowiednie
wnioski i wtedy jest szansa na
lepsze jutro.
Korzystając z okazji chciałbym za pośrednictwem „Przeglądu Lokalnego” podziękować
tym, którzy przez całą rundę
byli nie tylko optymistami, ale
również ciężko pracowali na
to, by wreszcie mogło być optymistycznie. Przede wszystkim
serdecznie dziękuję Damianowi
Mehlichowi, który w pewnym
momencie zgodził się być moim
asystentem. Zmobilizował mnie
też do tego, bym wyciągnął z
pudełka wypastowane buty piłkarskie, które schowałem tam z
myślą o tym, by przekazać je w
przyszłości synowi.
Ponadto słowa podziękowania należą się trzem piłkarzom: Łukaszowi Sendlewskiemu, Marcinowi Salwie i
Pawłowi Przesdzingowi. Gdyby
cały zespół pracował tak jak oni
to dzisiaj mielibyśmy na swoim
koncie nie 3 a 30 punktów.
Wywiad autoryzowany.
Rozmawiał Piotr Skorupa
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16. Turniej piłkarski im. Tadeusza Wierciocha

Rewanż za porażkę w grupie
Zespół Górnika Zabrze
SSA (rocznik 1995) wygrał
szesnastą edycję turnieju
poświęconego pamięci nieod żałowanego d ziałacza
ówczesnego Górnika Knurów – Tadeusza Wierciocha.
Gospodarze – Concordia
– zakończyli rywalizację
w hali MOSiR Knurów na
trzecim miejscu.
Knurowianie rozpoczęli
turniej od remisu z Gwarkiem Ornontowice. Później
podopiecznym Jerzego Galiego przytrafiła się porażka
z Piastem Gliwice, jednak w
trzeciej potyczce – rzutem
na taśmę – wygrywając z
Sokołem Jaworzno zapewnili
sobie awans do półfinałów.
Do finału już awansować
nie zdołali, jednak w meczu
o trzecie miejsce zrewanżowali się Piastowi Gliwice za
porażkę w grupie i zakończyli turniej na najniższym
stopniu podium.
Wyniki:
- grupa A – Piast Gliwice
– Sokół Jaworzno 4:0, Concordia Knurów – Gwarek Ornontowice 0:0, Piast – Concordia 1:0, Sokół – Gwarek
2:0, Piast – Gwarek 0:2,

Sokół – Concordia 0:2,
- grupa B – Górnik Zabrze SSA – WSP Wodzisław
0:1, MKS Zaborze – Sośnica
Gliwice 5:0, Górnik – Zaborze 2:1, WSP – Sośnica 0:0,
Górnik – Sośnica 4:0, WSP
– Zaborze 3:2,
- półfinały – Piast – Górnik
1:3, Concordia – WSP 0:1,
- mecz o 7 miejsce – Sośnica – Sokół 0:1,

- mecz o 5 miejsce – Gwarek – Zaborze 1:1 karne 3:1,
- mecz o 3 miejsce – Piast
– Concordia 0:3,
- finał – Górnik – WSP 3:1.
Concordia wystą piła w
składzie: Paweł Cieśla (najlepszy bramkarz turnieju),
Dominik Jabłoński (2 bramki), Michał Bylak, Bartłomiej
Siciński, Mateusz Mazur,
Grzegorz Górka, Miron Mich-

niewski (2), Szymon Napierała (1), Szymon Rudnicki,
Daniel Ceremuga, Sebastian
Mech, Tomasz Kośmider.
Trener: Jerzy Gali.
Concordia Knurów dziękuje za pomoc w organizacji
turnieju Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz
Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

PiSk

Foto: MOSiR

IV LIGA - grupa II

Concordia Knurów

Pozdrowienia
z Santa Cruz
de Tenerife
Oto dowód na to, że
nasi Czytelnicy zabierają „Przegląd Lokalny” z
przeróżne zakątki świata.
Pa n He rbe r t K a schek z
Kuźni Nieborowskiej miał
pod ręką nasz tygodnik na
Wyspach Ka na r y jsk ich,

gdzie zwiedzał m.in. stadion
piłkarski. Serdecznie dziękujemy za pamięć i czekamy
na kolejne dowody na to,
że czytacie nas nie tylko w
Knurowie, Gierałtowicach i
Pilchowicach.
PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki z 24 listopada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wojciech Napierała
Zdzisław Mral
Tadeusz Żogała
Robert Cipold
Ryszard Nosiadek
Alfred Wagner
Czesław Antończyk
Stefan Dylus
Kazimierz Fąfara
Piotr Palica

Nieborowice
Knurów
Przyszowice
Knurów
Knurów
Szczygłowice
Knurów
Gliwice
Pilchowice
Gliwice

2.583 pkt
2.273 pkt
2.129 pkt
2.033 pkt
1.970 pkt
1.959 pkt
1.913 pkt
1.825 pkt
1.680 pkt
1.667 pkt

TKKF Szczygłowice

Nowe prezydium
W minionym tygodniu
wybrano nowe prezydium zarządu Ogniska TKKF Szczygłowice. Na jego czele stanął
Piotr Owczorz, funkcję wi-

ceprezesów pełnią obecnie
Dariusz Brachaczek i Jan
Zadroga. Skarbnikiem jest
Ilona Wójcik, a sekretarzem
– Wacław Żyrkowski.
PiSk

informacja

Klasyfikacja generalna:
1.
Michał Szczecina
Nieborowice
20.533 pkt
2.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
19.878 pkt
3.
Bernard Wróbel
Knurów
19.755 pkt
4.
Jerzy Makselon
Przyszowice
19.421 pkt
5.
Jan Pikus
Gliwice
19.365 pkt
6.
Stefan Dylus
Gliwice
19.213 pkt
7.
Czesław Antończyk
Knurów
18.926 pkt
8.
Wiesław Mentel
Knurów
18.217 pkt
9.
Wojciech Napierała
Nieborowice
18.107 pkt
10.
Piotr Arent
Knurów
17.830 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 8 grudnia o godzinie 16.30
w Klubie LWSM „Gama”.
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Najlepszym gratulują panie dyrektor
- Jolanta Leśniowska i Joanna Kapuśniak

Bardzo młodzi i wyjątkowo zdolni - laureaci konkursu Piosenki Dziecięcej

Kto pójdzie w ślady
Michała Gasza
Prawie półtorej setki uczestników wystąpiło w II Rejonowym
Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”. Laureatów
oklaskiwano na koncercie w środę
je podziwiam. Przykład znakomitego Michała Gasza, wielokrotnego laureata telewizyjnej
„Szansy na sukces” wskazuje,
że warto przełamać tremę i próbować pokazać swój talent przed
szerszą publiką - nie szczędził
dzieciom ciepłych słów prezydent Knurowa Adam Rams.
- Na scenie naszego Domu
Kultury ujawnił się już niejeden duży talent muzyczny

Wyniki II Rejonowego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”
Grand Prix – Katarzyna Nowicka I Społeczna Szkoła w Gliwicach (opiekun Wojciech Pieszka)

i śpiewaczy. Nie wątpię, że
podziwialiśmy kolejne - kręcił głową z aprobatą Jerzy
Kosowski, dyrektor Centrum
Kultury. Nie oszczędzały się
- bijąc brawo - Jolanta Leśniowska, dyrektor Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
i Joanna Kapuśniak, wicedyrektor Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4.

Nieborowice. VII konkurs „Po naszymu, czyli po Ślonsku”

/bw/

Ślązak roku
Gminy Pilchowice

Klasy IV-VI. Zespoły wokalno-instrumentalne: wyróżnienie - Zespół „Dziewiątka”, SP nr 9 im. Króla Jana
III Sobieskiego w Gliwicach (opiekunka Beata Śmietanka), Zespół wokalno-instrumentalny SP nr 1 Gliwice
(opiekun Krzysztof Kijas); zespoły wokalne: I miejsca nie przyznano; II miejsce - Zespół Tęcza, MOPP
Knurów (opiekunka Beata Mazurek), wyróżnienie - Zespół „7”, MSP 7 Knurów (opiekunka Stefania Kopeć);
soliści: I miejsce - Jesica Wamberska, MSP 7 Knurów (opiekunka Stefania Kopeć), Aleksandra Śmieja,
MSP 3 Knurów (opiekunka Joanna Jojko), II miejsce - Roksana Skowronek, SP 6 Pyskowice (opiekunka
Alicja Styblińska), III miejsce - Nikola Sołtysek, SP w Bargłówce (opiekunka Katarzyna Spyra), wyróżnienie
- Katarzyna Zamirska, MSP 4 Knurów (opiekunka Beata Mazurek).
Klasy I-III. Zespoły wokalne: wyróżnienie - Zespół „Jedyneczki”, MSP 1 (opiekunki Iwona Suszek,
Joanna Musioł- Orlik), Zespół „Aldola”, SP nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach (opiekunki
Aleksandra Bulska, Aldona Floryan); soliści: I miejsce -Zuzanna Maciejczak, MSP 2 Knurów (opiekunki
Beata Wapińska, Ewa Dębowska), Monika Reclik, SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im J. Korczaka,
Rybnik (opiekunka Agnieszka Dziwoki), II miejsce - Bartosz Kaszuba, MSP 7 Knurów (opiekunka Stefania Kopeć), III miejsce - Mateusz Banz, MSP 1 (opiekunki Iwona Suszek, Joanna Musioł- Orlik), Bartosz
Szymanik, MSP 4 Knurów (opiekunka Beata Mazurek), Sonia Biedrowska, MSP 4 Knurów (opiekunka
Beata Mazurek); wyróżnienie - Weronika Dygacz, I Społeczna Szkoła w Gliwicach (opiekunka Grażyna
Bogucka), Joanna Nowicka, I Społeczna Szkoła w Gliwicach (opiekunka Malwina Ogonowska), Patrycja
Niedziela, SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka, Rybnik (opiekunka Agnieszka Dziwoki),
Karolina Kania, MSP 1 (opiekunka Iwona Suszek, Joanna Musioł- Orlik).
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11 zespołów, 17 solistów
i dokładnie 138 wszystkich
młodych śpiewaków pokazało
się przed publicznością Domu
Kultury w Szczygłowicach.
Wśród bijących brawo artystom m.in. z Knurowa, Gliwic,
Zabrza, Rybnika i Pyskowic
byli przyjaciele, koledzy i
najbliżsi. Ale nie tylko oni.
- Jestem pod wrażeniem
waszych umiejętności. Szczerze

Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Śpiewać każdy może

Każda edycja konkursu
to olbrzymie wyzwanie dla
uczestników. Nic dziwnego,
mało kto dziś płynnie mówi
śląską gwarą. Zasady konkursu były proste: trzeba
zaprezentować trwający do
ośmiu minut monolog, wiersz
w dialekcie śląskim na dowolny temat.
Uczestników podzielono
na cztery kategorie wiekowe:
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i dorośli.
Popisy oratorskie oceniało
jury w składzie: Stefania
Grzegorzyca – założycielka i
wieloletni opiekun „Wrazidloków”, Mieczysława Gogul-
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Bernadeta Suliga i Martyna Lissek zostały laureatkami
konkursu „Po naszymu, czyli po Ślonsku”. Ich monologi
podbiły serca nie tylko publiczności, ale także jurorów

Uczestników konkursu docenili też wójt gminy Pilchowice Wilhelm Krywalski
i Winfryd Ficoń, niestrudzony animator i krzewiciel śląskich tradycji

Na śląsku nie tylko pięknie się mówi, ale też
wspaniale tańczy
la, sołtys Nieborowic, Maria kowych dyplomów otrzyKarolina Kaszek, dyrektor mali bon na zakup książek w
Gminnego Ośrodka Kultury knurowskiej księgarni „Merw Pilchowicach. Zadanie było kury”. Dodatkowo wezmą
trudne, zwłaszcza, że konkurs udział w II Spichlerzowym
Przeglądzie Dialektów Gwastał na wysokim poziomie.
Wśród dorosłych bezkon- ry Śląskiej 2009, organizowakurencyjna okazała się Berna- nym przez fundację Lokalna
deta Suliga z Pilchowic, która Grupa Działania „Spichlerz
przedstawiła autorski tekst Górnego Śląska”.
Dzięki zaangażowaniu
o chlebie. W kategorii szkół
podstawowych zwyciężyła w przygotowania GOK-u
Martyna Lissek z Nieborowic, Pilchowice, Rady Sołeckiej i
w pozostałych kategoriach sponsorów tegoroczna edycja
była tak udana.
przyznano wyróżnienia.
/pg/
Laureaci oprócz pamiąt-

