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Knurów, Szczygłowice. Bezpłatne badania dla pań
Foto: Archiwum Centrum Onkologii w Gliwicach

Zbadaj piersi
w mammobusie

27 lutego i 2 marca 2009 roku na terenie KWK
Szczygłowice przy ambulatorium (Knurów,
ul. Górnicza 1) odbędą się bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet między 50 a 69
rokiem życia
Kobiety często rezygnują z
możliwości zrobienia sobie bezpłatnych badań, bo koliduje to z
ich codziennymi obowiązkami lub
wymaga dojazdu do oddalonego
o wiele kilometrów miasta. Takiej
wymówki nie będą miały mieszkanki Knurowa i Szczygłowic, do
których w lutym i marcu przyjedzie
specjalny mammobus z Centrum
Onkologii w Gliwicach.
Pracownice Kompanii Węglowej S.A. mogą wykonywać badania
w mammobusie od godz. 8.00 tak,
by nie musiały rezygnować na ten
dzień z pracy. Dla pozostałych pań
badania odbywać się będą w godzinach 12.00 – 17.00.
Kolejna okazja dla wszystkich
chętnych do przebadania się kobiet
nadarzy się już 5, 6 i 9 marca, wtedy
mammobus stanie na terenie KWK
„Knurów” przy bramie głównej
(Knurów ul. Dworcowa 3a). Jeśli od

Wygraj
konkurs

Je ż el i je s t e ś m ie s z k a ń c e m
gminy Pilchowice i kochasz robić
zdjęcia, II Konkurs Fotograficzny
„Gmina Pilchowice w obiektywie”
jest właśnie dla ciebie. Wystarczy
uwiecznić na fotografii ciekawy
obiekt, niesamowity krajobraz lub
interesującego mieszkańca gminy
Pilchowice. Zdjęcia mogą mieć
dowolny w ymiar, maksymalnie
można oddać trzy prace. Każda
fotografia powinna być opatrzona
opisem (co lub kto znajduje się na
zdjęciu). Wiek osób biorących udział
w konkursie jest nieograniczony,
a na zdjęciach znajdować się mają
obiekty jedynie z terenu gminy
Pilchowice.
Rozwiązanie konkursu odbędzie
się 13.03.2009 r. o godz. 18.00 w
OSP Pilchowice. Prace konkursowe
można oddać m.in. 27.02.2009 r.
w godz. 17.00-20.00 w OSP w Pilchowicach lub po indywidualnym
ustaleniu terminu i miejsca z Magdaleną Kus (tel. 663 022 393, e-mail:
kusmagda@interia.pl). Zdjęcia będą
przyjmowane do dnia 12.03.2009 r.
5ak

Uno nie sejf

Trzymanie pieniędzy w samochodzie nie jest zbyt dobrym pomysłem.
Przekonał się o tym właściciel Fiata
Uno zaparkowanego przy ulicy Niepodległości. 10 lutego około godz.
11.00 nieznany sprawca zręcznie otworzył drzwi pojazdu i włamał się do
środka. Zginęły dokumenty i pieniądze w kwocie około 1600 złotych.
Justyna Walo

Gierałtowice

„SKOWRONEK”
zaprasza

Gierałtowicki chór „Skowronek”
zaprasza wszystkich chętnych do zasilenia swoich szeregów. Chór może się
poszczycić przynależnością do elitarnego grona Konfraterni Najstarszych
Chórów w Polsce. Przetrwał trudne
lata wojenne, a śpiewa w nim już wiele
pokoleń mieszkańców Gierałtowic.
Próby odbywają się w każdy wtorek i
czwartek o godz. 19.00. Więcej informacji można uzyskać u prezesa Tadeusza Czecha (tel. 0-32 235 31 51) oraz
Elżbiety Bismor (tel. 0-32 235 35 07).
5ak

Gliwickie muzeum zaprasza
do udziału w dwudziestej
edycji konkursu na
najpiękniejszą kroszonkę

Konkurs ma wymiar regionalny. Nie ma ograniczeń wiekowych
uczestników. Jury oceni i doceni
prace zarówno w kategoriach wiekowych oraz biorąc pod uwagę technikę
wykonania (m.in. drapanie, pisanie
woskiem bądź nowatorskie). Dorośli
mogą dostarczać po pięć sztuk pisanek, dzieci – trzy pisanki, natomiast
prace zbiorowe mogą liczyć 15 zdobionych jajek.
Zwycięzcy – jak co roku – otrzymają nagrody.
Konkursowe kroszonki są przyjmowane w dziale etnografii Muzeum
w Gliwicach (Willa Caro) przy ul.
Dolnych Wałów 8 w dniach 12-16
marca.
Wystawa pokonkursowa zostanie
otwarta 29 marca.
Więcej informacji o konkursie
można znaleźć na stronie internetowej muzeum: www.muzeum.
gliwice.pl
/bw/

Krwawa
libacja

Fałszywka

Trwająca 15 lutego w mieszkaniu
przy ulicy Kapelanów Wojskowych
libacja zakończyła się dla jednego z
jej uczestników obrażeniami ciała.
Około północy wywiązała się miedzy amatorami mocnych trunków
bójka, 46–letni mężczyzna, mieszkaniec Knurowa pobił 60-latka.
Poszkodowany mężczyzna ma liczne
stłuczenia głowy. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi KP Knurów.
Justyna Walo

Do ujawnienia niet y powego
zajścia doszło 12 lutego około godz.
17.00 w sklepie przy ulicy Szpitalnej.
Czujna ekspedientka zauważyła, że
50–złotowy banknot, jakim próbuje
zapłacić jeden z klientów, nie wygląda na prawdziwy. Jej przeczucie
okazało się słuszne, a spostrzegawcza pani uchroniła sklep od obrotu
fałszywą gotówką. Śledztwo w tej
sprawie prowadzi KP Gliwice.
Justyna Walo

Knurów

Zaproszenie Agresorzy
zatrzymani
dla pań
10 marca w Domu Związkowca
przy ul. Szpitalnej 3 odbędzie się
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Do
udziału w uroczystości zaprasza
panie Zarząd Koła Emerytów i Rencistów działającego przy Zarządzie
Związku Zawodowego Górników.
/bw/

15 lutego około godz.1.00 w nocy
policjanci z oddziału prewencji w
Katowicach zatrzymali w Knurowie przy ulicy Kilińskiego dwóch
22–latków odpowiedzialnych za
pobicia. Zatrzymani są podejrzewani o spowodowanie obrażeń ciała u
dwóch mężczyzn – chorzowianina i
mieszkańca Gliwic.
Justyna Walo

Knurów

Komórki do...
Kieszonkowcy
ukradnięcia
nie próżnują

Czy to potrzeba zakupienia prezentu swojej drugiej połówce skłoniła nieznanego sprawcę do kradzieży
kieszonkowej 14 lutego przy ulicy
Targowej? Z torebki okradzionej
kobiety złodziej wyciągnął portfel
z zawartością i około 80 złotymi w
gotówce.

W piątek 13 lutego około godz.
16.00 przy ulicy Jedności Narodowej
nieznany sprawca ukradł dotychczasowemu posiadaczowi telefon komórkowy Nokia. Sprzęt był wart prawie
450 złotych. Dzień później, 14 lutego
na terenie szkoły przy ulicy Ks. Alojzego Koziełka zniknął telefon Sony
Ericsson o wartości 350 złotych.
Justyna Walo

Justyna Walo

Knurów

Kroszenie
czas zacząć

Knurów

Knurów

Justyna Walo

Gliwice

Pilchowice



ostatniego badania finansowanego
przez NFZ upłynęły dwa lata, lub
rok (w wypadku, gdy ktoś z najbliższej rodziny pacjentki zachorował na
raka piersi) – mammografia absolutnie nic nie kosztuje. Co więcej, jeśli
kobieta, która stawia się na badania
nie jest zatrudniona na kopalni – wyniki zostaną jej przesłane pocztą,
prosto do domu w ciągu miesiąca od
wykonania prześwietlenia.
Do wykonania badania wystarczy tylko dowód tożsamości z
numerem PESEL i karta ubezpieczeniowa NFZ. Z udziału w programie
wykluczone są pacjentki leczone w
Poradniach Chorób Piersi oraz te, u
których rak piersi został już rozpoznany. Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć i nakłońmy bliskie
nam kobiety do zrobienia czegoś dla
siebie i swojego zdrowia.

Knurów

Sprinter znikł

Właściciel Mercedesa Sprintera
zaparkowanego przy ulicy Floriana w Knurowie nie będzie dobrze
wspominał tegorocznych Walentynek. To właśnie 14 lutego nieznany
sprawca odjechał z parkingu jego
wartym około 58 tysięcy złotych
samochodem.
Justyna Walo

www.e-wyciagi.pl
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Knurów

Winny zatrzymany
Komisariat Policji w Knurowie
zatrzymał 13 lutego około godz.
14.00 29-latka z Knurowa, który
dokonał rozboju na 36–letnim mieszkańcu powiatu gliwickiego. Mężczyzna ukradł poszkodowanemu ponad
1000 złotych.
Justyna Walo

Knurów

Strona www.e-wyciagi.pl w całości
poświęcona jest nartom i warunkom
panującym na polskich stokach.
Znajduje się tu mapa wyciągów,
poprzez kamery można prześledzić
warunki panujące obecnie w okolicy
danego w ycią gu narciarskiego.
Strona informuje także o warunkach
na stokach. Znajduje się tu sklep
internetowy, gdzie można zakupić
profesjonalny sprzęt. Zatem jest
wszystko, co może się przydać miłośnikom białego szaleństwa.
5ak

Pechowego
trzynastego

W rzekomego pecha, który prześladuje ludzi w piątek trzynastego,
można wierzyć lub nie. Są jednak
tacy, których o złym fatum nie trzeba
długo przekonywać. Właśnie 13 lutego 36–letni knurowianin, kierowca
Opla na oznakowanym przejściu dla
pieszych potrącił około godz. 18.30
siedemnastolatkę. Dziewczyna odniosła obrażenia ciała.
Justyna Walo

Gliwice

Orfeusz
powraca

Gliwicki Teatr Muzyczny, po
trzyletniej przerwie, wznawia jeden
ze swoich największych operetkowych przebojów - spektakl „Orfeusz
w piekle”. Prezentacje przewidziano
na 21, 22 i 24 lutego na godz. 18.30.
Jest to jedna z najzabawniejszych
operetek w dziejach gatunku. Pojawiają się w niej cudowne arie i duety
mistrza paryskich teatrzyków oraz
kankan, który właśnie w tej operetce
pojawił się po raz pierwszy na teatralnej scenie.
Premiera gliwickiej inscenizacji dzieła Jacquesa Offenbacha
„Orfeusza w piekle” odbyła się w
1998 roku. Spektakl reżyserował
nieżyjący już Marcel Kochańczyk,
współtwórca sukcesów wielu muzyczno-teatralnych inscenizacji na
Śląsku. Kierownictwo muzyczne
sprawował Maciej Niesiołowski, a
w partii Jowisza wystąpił Stanisław
Ptak. We wznowionym spektaklu
jako Jowisz pojawi się Michał Musioł. Orkiestrę Gliwickiego Teatru
Muzycznego poprowadzi jak przed
laty Maciej Niesiołowski. Opiekę
artystyczną nad wznowieniem widowiska objął dyrektor GTM, Paweł
Gabara. Spektakl zobaczą w tym
sezonie nie tylko gliwiczanie. „Orfeusz w piekle” pojawi się 8 marca
w warszawskiej Sali Kongresowej,
a na sier pień został zaproszony
przez Bogusława Kaczyńskiego na
Międzynarodowy Festiwal im. Jana
Kiepury w Krynicy.
5ak
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Brawura na śniegu
Do poważnej kolizji doszło w ubiegły piątek na
ulicy 1 Maja, w pobliżu miejsca, w którym Knurów
graniczy z Gliwicami. Pojazd Daewoo Nexia
wpadł w poślizg, uderzył w drzewo, po czym
stanął w poprzek drogi, uniemożliwiając ruch
samochodowy na obu pasach jezdni

Zdarzenie miało miejsce w
piątkowy poranek, 13 lutego,
pomiędzy godziną 8 a 9. Według
informacji Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, pięćdziesięcioletni knurowianin kierujący
samochodem marki Daewoo
Nexia nie zachował ostrożności,
wskutek czego wpadł w poślizg
i uderzył w drzewo. Kierowca
został odwieziony karetką z
miejsca kolizji do gliwickiego
szpitala. Sprawca nieszczęśliwego wydarzenia był jedyną osobą
podróżującą samochodem. Daewoo po kolizji był w fatalnym
stanie, najprawdopodobniej nie
nadaje się już do użycia. Ruch
na ulicach 1 Maja i Knurowskiej
został wstrzymany na około
godziny, bowiem samochód
stanąwszy w poprzek d rogi
zatarasował oba pasy jezdni. Ta
blokada trwałaby dłużej, gdyby
nie fakt, że w zdarzeniu nikt
oprócz kierowcy nie ucierpiał, w
związku czym procedury umożliwiły knurowskim strażakom
przesunięcie samochodu na pobocze jezdni, zanim na miejscu
pojawił się drogowy patrol policji. Jednostka Straży Pożarnej w
Knurowie zajęła się też neutralizacją płynów, które wyciekły ze
zniszczonego daewoo.

Kierowca Daewoo nie będzie dobrze
wspominał zdarzenia z piątku - nomen omen
- trzynastego...

W mokre, deszczowo-śnieżne
dni kałuż na jezdniach jest sporo.
Jedna z nich szczególnie doskwiera
Iwonie Stalicy i innym mieszkańcom
budynku przy ulicy Wilsona, który
na nieszczęście stoi akurat w pobliżu. Jak mówi knurowianka, woda z
kałuży w kółko przelewa się na teren
posesji, a samochody, które jeżdżą
ulicą Wilsona, zwłaszcza te cięższe,
rozchlapują wodę na mury budynku.

Knurów. Ulica Wilsona – droga powiatowa, problem w mieście

Kałuża utrapieniem mieszkańców
Niedaleko jest studzienka, jednak
jezdnia jest tak wyprofilowana, że
woda z tej kałuży nijak nie chce tam
spływać.
– I kto nam potem da na remont,
jak w domu jest wilgoć? – pyta knurowianka. – Droga jest tu wąska,
tiry jeżdżą rozpędzone. Może by tak
jakieś progi albo znaki ograniczenia
prędkości? To nie jest sprawa z teraz, to tak wygląda od lat. Wysokie
podatki płacimy, a żyjemy jak na
końcu świata. Mój tato, póki żył,
walczył o Wilsona. A niech się tak
ktoś przejdzie wieczorem, jakie tu
jest oświetlenie. Jestem ciekawa, czy
Wilsona będzie kiedyś tak wyglądać
jak ulica Kosmonautów.
Ulica Kosmonautów została
wyremontowana dzięki wspólnym
działaniom powiatu gliwickiego, który do niedawna był jej właścicielem,
i gminy Knurów, która ją przejęła.
Wilsona jest drogą powiatową. Jak
poinformowano nas w Zarządzie
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Dróg Powiatowych w Gliwicach
– na razie nie planuje się tam
większych robót.
– Stan tej drogi wynika w
dużej mierze z ruchów ziemi
spowodowanych eksploatacją
górniczą – komentuje Jan Osman, dyrektor ZDP. – Trudno
cokolwiek powiedzieć na temat tej konkretnej sprawy bez
zaznajomienia się z nią. Jeśli
wpłynie do nas wniosek, ocenimy sytuację.
O progach zwalniających
na Wilsona nie ma mowy, bo
przepisy nie pozwalają na ich
umieszczenie na drogach powiatowych. Znaki drogowe o
ograniczeniu prędkości pewnie
też nic by dały – tym, którzy
nie stosują się do obowiązującego na terenie zabudowanym
ograniczenia do 50 kilometrów
na godzinę, takie znaki niewiele
Podczas większych opadów woda z kałuży przelewa się przez
pomogą.
MiNa chodnik i zalewa posesję Iwony Stanicy
Foto: Mirella Napolska

- Proszę patrzeć,
gdzie woda, a gdzie
studzienka. Woda
z kałuży wlewa
się na posesję,
a samochody
rozchlapują ją po
murach. To nie jest
sprawa z teraz, to
tak wygląda od lat
– skarży się Iwona
Stalica, mieszkanka
budynku przy ulicy
Wilsona

MiNa



foto: Paweł Gradek
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Auto w rowie - gdzie właściciel?

Knurów

Rajdowiec w rowie?
- Wczoraj wieczorem w przydrożnym rowie przy
ulicy Rakoniewskiego wylądował Opel Kadett.
Stoi tam do dziś, nie wiadomo, kto jest jego
właścicielem – taką informację otrzymaliśmy
w ubiegły czwartek od jednego z Czytelników
Przypadek z oplem porzuconym w rowie to tylko część szerszego zjawiska, jakie obserwują
mieszkańcy ulicy Rakoniewskiego. To ulubione m iejsce osób
uczących się prowadzić oraz tych,
którzy traktują jazdę jako zabawę,
urządzając tam mini-rajdy.
- Bardzo często jeżdżą tędy
nawet ci, którzy jeszcze nie potrafią
– uważa pan Adam mieszkający
przy Rakoniewskiego. – Nieraz z
okna widziałem, jak samochody
przystawały na ulicy, a kierowcy
zamieniali się miejscami. Sąsiedzi
pisali petycje, aby zamontować
progi zwalniające, ale bez skutku.

Na Rakoniewskiego dość często kierowcy rozwijają ogromną prędkość.
Boimy się, żeby to nie skończyło się
tragicznie. Zresztą ten Opel to dowód
na brawurę. A znaku ograniczającego prędkość jak nie było, tak nie ma.
O możliwość zamontowania
progów zwalniających zapytaliśmy
urzędników.
– Montaż progów na Rakoniewskiego na razie nie miałby sensu ze
względu na inwestycję, jaka będzie
tu prowadzona w bieżącym lub przyszłym roku, czyli remont kanalizacji
wodno-ściekowej – informuje Anna
Lewandowska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji,

Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów.
– Po zakończeniu tej inwestycji
można wrócić do rozpatrzenia sprawy progów. Co do niewłaściwego
używania jezdni – problem został
zasygnalizowany Straży Miejskiej,
która wraz z Policją będzie intensywnie patrolować ten teren.
Komendant Straży Miejskiej
Andrzej Daroń potwierdza te informacje: - Wcześniej nie mieliśmy
sygnałów o „rajdach” na ulicy
Rakoniewskiego. W porozumieniu
z komendantem knurowskiej policji postanowiliśmy, że wzmożemy
patrole w tej okolicy, szczególnie
wieczorami. Samochód, który stał
przy ulicy Rakoniewskiego, nie
figuruje jako pojazd kradziony, a
jego właściciel jest mieszkańcem
Rybnika. Trudno nam ustalić, dlaczego wylądowało w rowie – mówi
komendant.
MiNa, /pg/

tekst sponsorowany

Klub Abstynentów
„SIÓDEMKA”
Stowarzyszenie - Klub Abstynentów „Siódemka” oficjalnie zaczął
istnieć dnia 6 lipca 1992 roku, początkowo z siedzibą w kinie „Casino”, a od
października 1993 roku w Inkubatorze
Przedsiębiorczości w Knurowie. Swoje istnienie zawdzięcza ówczesnym
władzom miasta i zaangażowaniu
kilku osób chcących nie tylko pozostać abstynentami, ale także zrobić
coś pożytecznego dla siebie oraz
wszystkich, którzy chcą przestrzegać
abstynencji.
Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Siódemka” w Knurowie jest
organizacją pozarządową, działającą na terenie miasta Knurowa i
służącą ogółowi jego mieszkańców.
Celem istnienia Klubu jest działanie
na rzecz ozdrowienia moralnego
i psychicznego osób uzależnionych
od alkoholu, dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu, stworzenie
alternatywnego środowiska ludziom
pragnącym zaprzestania picia alkoholu, udzielanie informacji i pomocy
w kwestii wyboru metod i sposobów
leczenia, samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm
moralno – etycznych, ze szczególnym    uwzględnieniem istoty choroby
alkoholowej oraz propagowanie idei
trzeźwości.
Wymienione cele służą konstruowaniu i utrwalaniu modelu „trzeźwego
życia” u osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych tymi
chorobami z terenu miasta Knurowa,
a także dla każdego chcącego przestrzegać abstynencji. Realizujemy zadania wchodzące w skład Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Klub w ramach swojej działalności
proponuje zajęcia edukacyjno – terapeutyczne (grupę samopomocową,
grupę wsparcia z terapeutą, obozy
terapeutyczne dla uzależnionych,
współuzależnionych i dzieci); zajęcia
sportowo – rekreacyjne (rodzinne
rajdy abstynencie, Zlot Rodzin Abstynenckich w Tatrach, Spotkania
Trzeźwościowe w Częstochowie,
Licheniu, Krakowie, Przegląd Twórczości Abstynenckiej w Olsztynie k/

Częstochowy, grupowe uczestnictwo
w zajęciach rekreacyjno-zdrowotnych
na basenie). Możliwe są również
wczasy rodzinne w Hiszpanii, Grecji,
Chorwacji, we Włoszech, na Węgrzech i na Krymie (organizatorem
jest Trzeźwościowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne w Katowicach). Ponadto rokrocznie organizujemy rodzinne wyjazdy integracyjne
(jedno i dwudniowe), ogniska, udział
w imprezach i spotkaniach trzeźwościowych organizowanych przez inne
kluby i stowarzyszenia abstynenckie,
trzeźwościowe. Proponujemy także
zajęcia kulturalno-oświatowe (wyjazdy do operetki i teatru), spotkania i
zabawy abstynenckie, rocznice abstynenckie, rocznice klubu, spotkania
opłatkowe, czy kolędowe, zabawy dla
dzieci (dzień dziecka, Mikołaj).
Oprócz realizacji tych celów
członkowie Zarządu Klubu i poszczególnych Komisji biorą udział
w szkoleniach i w projektach, takich
jak „Przez współpracę do sukcesu”
współfinansowanego przez Unię
Europejską, a realizowanym przez
Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa i Polski Czerwony Krzyż
Z ar z ąd Rejonow y w K nurow ie.
W kwietniu ubiegłego roku podpisaliśmy także porozumienie Porozumienie o Współpracy, pomiędzy
Fu n d a c j ą n a R z e c z Ro z wo j u
Miasta Knurowa, a organizacjami
pozarządowymi działającymi na
terenie Knurowa. Jednak wszystkie
nasze zamierzenia nie byłyby możliwe w realizacji, gdyby nie pomoc
i opieka pr zedstawicieli Miasta
Knurowa.
Zarząd Stowarzyszenia – Klubu
tworzą Grażyna Jarząbek, Krystyna
Lewicka, Piotr Kołodziejczyk i Mirosław Wojciechowski. Nie sposób nie
wspomnieć o Helmucie Misiaku, który
był głównym inicjatorem powstania
klubu i przez wiele lat jego sekretarzem, opiekunem i skarbnikiem.
Zapraszamy na stronę klubu – www.
ka7.pl. Gdzie znajdziemy podstawowe
informacje na temat klubu oraz możliwości kontaktu., a także na spotkania
w każdy wtorek i piątek tygodnia.

Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

reklama
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Uwaga – spadające sople!
Po strąceniu
sopli strażacy
usunęli
też śnieżne
nawisy

foto: Bogusław Wilk

foto: Monika Pięciak

Nie, w knurowskim ratuszu nie było
pożaru, wręcz przeciwnie - to zima ich
tu sprowadziła. W miniony wtorek aż
trzykrotnie knurowscy strażacy musieli
interweniować w mieście w związku z
nawisami lodowymi i śnieżnymi.
Spore sople spadały z dachu ratusza, a także jednej z kamienic przy
ulicy Niepodległości i budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Krywałdzie.
Także strażacy OSP Pilchowice usuwali
we wtorek nawisy – groźne sople spadały
z dachu pilchowickiego Urzędu Gminy.
Jeden ze spadających nawisów uszkodził
daszek znajdujący się przy wejściu do
budynku. – To dopiero początek tego
rodzaju interwencji i przypuszczam, że
nie skończy się to szybko – mówi st. kpt.
Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie.
– Mróz nocą i dodatnia temperatura w
dzień w połączeniu z opadami sprawiają,
że osuwających się nawisów jest dużo.
Zobaczymy, co będzie dalej.
W każdym razie – podczas spacerów
warto zachować ostrożność. Wbrew pozorom, niewinne sople zwisające z dachów
mogą być naprawdę niebezpieczne.
MiNa

Procent na dzieciaki

reklama

Wielokrotnie na naszych łamach gościła Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Tym razem pretekstem
jest orkiestrowa pomoc dla dziecięcych hospicjów
Wesprzeć akcję jest bardzo łatwo.
Wystarczy przeznaczyć 1 procent swojego podatku. Aby to uczynić należy
w swoim druku PIT – w specjalnie do
tego przeznaczonej rubryce - wpisać
numer KRS 000030897. Dużym uła-

twieniem może być gotowy program
do wypełnienia PIT na stronie www.
wosp.org.pl. Tam też znaleźć można
wiele ciekawych informacji o bieżącej
działalności fundacji Jurka Owsiaka.

/bw/

reklama
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Knurów. Drogowe inwestycje

Nowe rondo powstanie
na Zaciszu
Budowa ronda na skrzyżowaniu
ulic Niepodległości, Rybnickiej,
Michalskiego i Wilsona będzie
najpoważniejszą inwestycją drogową
w 2009 roku

podział na drogi wojewódzkie, powiatowe i miejskie to niepotrzebna
gmatwanina (wszak miasto jest jedno) i rozmycie odpowiedzialności.
Knurowscy uczestnicy spotkania starali się uzyskać wiedzę wykraczającą
poza własne, miejskie, podwórko, by
mieć pełny ogląd sytuacji na wszystkich drogach na terenie miasta.
Magistrat reprezentowała zastępca prezydenta Knurowa Barbara
Zwierzyńska. Poprosiliśmy wiceprezydent Zwierzyńską o krótkie
przestawienie najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na drogach na terenie Knurowa
w 2009 roku.

Dla Przeglądu

Barbara Zwierzyńska, zastępca

prezydenta Knurowa: - Drogi to
temat, który budzi ogromne zainteresowanie.
Najważniejszą, a tym samym najdroższą inwestycją jest budowa
ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości, Rybnickiej, Wilsona
i Michalskiego. Gmina Knurów
posiada projekt techniczny wraz
z pozwoleniem na budowę. Dokładamy wszelkich starań, aby
w 2009 roku to zadanie zostało
zrealizowane. Całkowity koszt
zadania przekracza 5 milionów
złotych. Ponieważ rondo będzie
budowane na skrzyżowaniu dróg

ul. Rybnicka
ło

dleg

epo

ul. Wilsona

i
ul. N

ści

Fragment projektu technicznego budowy nowego ronda



jak w roku ubiegłym, to jest przebudowy ul. Kosmonautów, gdzie
koszt prac wyniósł około 2,6 mln zł.
Zadanie to zostało sfinansowane
po połowie przez Gminę i Powiat.
Ponadto nasze miasto z własnych
środków przebudowało oświetlenie
uliczne.
W 2009 r. Powiat planuje przygotować dokumentację techniczną budowy sygnalizacji świetlnej
wraz ze zmianą geometrii drogi na
skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wilsona
za kwotę 50 tys. zł oraz - poprzez
wyremontowanie oznakowania na
skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Dąbrowskiego – poprawić bezpieczeństwo
pieszych (za kwotę 45 tys. zł).
Powiat planuje również dokonać
odwodnienia oznakowania pionowego i poziomego dla poprawy
bezpieczeństwa na wymienionych
drogach. Powiat rozważa również
dokonanie remontów części najbardziej zniszczonych chodników przy
ul. Wilsona i Michalskiego.
Not. bw

Knurów. Cum Amicis dla dzieci z Rosji

Przyjadą dzieci
ze Smoleńska

Pretekstem do spotkania członków
Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Dzieci
Europy Cum Amicis były Walentynki. Celem
– kolejne plany związane z programem
„ELEMENTARZ – powrót do ojczystego
języka”
Foto: Ze zbioru Stowarzyszenia Cum Amicis

ul

.M

ic

ha

ls

ki

eg

o

Materiały Urzędu Miasta Knurów

W miniony czwartek w gliwickim Starostwie Powiatowym odbyło
się spotkanie poświęcone sprawom
związanym z drogami powiatowymi.
Wśród uczestników byli przedstawiciele knurowskiej Rady Miasta. Radni miejscy nie oszczędzali właściciela
(starosty) i zarządcy (Zarządu Dróg
Powiatowych) dokładnie wypytując
o zamierzenia inwestycyjne odnoszące się do Knurowa. Zaangażowanie
rajców uzasadnione było chęcią jak
najlepszego poznania planów działań
starostwa, a tym samym uzyskania
maksymalnie szczegółowych odpowiedzi na pytania kierowane doń
często przez mieszkańców. Dla wielu
knurowian wymuszony przepisami

wojewódzkich, jego realizacja nastąpi w ramach porozumienia pomiędzy
Gminą Knurów i Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Jesteśmy na
etapie uzgadniania przedmiotowego
porozumienia.
Drugie duże zadanie na drogach
wojewódzkich dotyczy budowy chodników w ciągu ul. Zwycięstwa (DW924) na odcinku od skrzyżowania z
ul. Lignozy do wiaduktu. Koszt tej
inwestycji szacowany jest na kwotę
około 900 tys. zł. Również i w tym
przypadku planujemy wykonać to
zadanie w tym roku w porozumieniu
z Urzędem Marszałkowskim. W
trakcie budowy wyżej wymienionych
chodników planowane jest wyremontowanie nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa, Korfantego
i Ściegiennego w Szczygłowicach.
Remont ten został uzgodniony z
KWK Szczygłowice. Będzie zrealizowany w ramach usuwania skutków
eksploatacji górniczej.
Na drogach powiatowych w 2009 r.
nie planuje się tak dużej inwestycji

Program jest prowadzony na
rzecz dzieci Polonii zrzeszonej w
Domu Polskim w Smoleńsku. W
ubiegłym roku Stowarzyszenie
Cum Amicis nawiązało współpracę
z nowym prezesem Domu Polskiego Rościsławą Tymań. Efektem tej
współpracy jest, jak dotąd, wyposażenie smoleńskiej szkoły w komplety podręczników dla dwudziestoosobowej grupy dzieci, a także
w pomoce dydaktyczne, słowniki i
podstawowe lektury do biblioteki.
Cześć środków pozyskano dzięki
uczestnictwu w otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne realizowane przez Gminę Knurów.
Stowarzyszenie ma kolejne
plany współpracy ze smoleńskim
Domem Polskim – grupa polskich
dzieci z rosyjskiego miasta została
zaproszona do Knurowa.
Przyjazd jest planowany na

czerwiec. Termin jest nieprzypadkowy, bo zbieżny z obchodami
Dni Knurowa, dzięki czemu dzieci
będą miały zapewnione dodatkowe atrakcje. Prezes Cum Amicis
Janusz Książek ma jeszcze wiele
pomysłów. Jeden z nich, na razie
pozostający w sferze marzeń, ale
całkiem realnych, to organizacja
wyjazdu grupy dzieci i młodzieży
do Smoleńska - na obchodzone
corocznie w kwietniu Dni Polski
połączone z marszem pokoju w
Katyniu. Młodzi Polacy i Rosjanie
maszerują tam wspólnie, „ramię w
ramię”, aby łożyć hołd poległym
żołnierzom.
Póki co, młodzi polonusi ze
Smoleńska wybierają się do Knurowa, gdzie spotkają się między
innymi z tutejszymi rówieśnikami.
a nie ma lepszej formy integracji niż
bezpośrednie spotkanie.
Oprac. MiNa
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Foto: Archiwum Przeglądu Lokalnego

Na forum rady trafiła budząca
spory sprawa przekształceń prywatyzacyjnych w służbie zdrowia.
Ściślej mówiąc, chodzi o szpital,
który – decyzją Rady Powiatu Gliwickiego – staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością [o przedsięwzięciu bardzo szeroko pisaliśmy
na łamach Przeglądu w artykule pt.
„Szpital w Knurowie – spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością” – PL
n r 3/20 09
z 22 stycznia 2009 r.
– dop. red.]
Wn io sek o zwołanie sesji
nadzwyczajnej i
p u bl i c z n ą
debatę w sprawie przyszłości szpitala wniosła siódemka radnych:
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Joachim Machulik, Paweł Kamiński, Roman Głód, Tomasz Rzepa,
Henryk Kurowski, Jan Trzęsiok i
Jerzy Pach. Do wniosku dołączony
został projekt uchwały, w którym
zawarta była opinia negatywnie
oceniająca działania Rady Powiatu
Gliwickiego w sprawie knurowskiej
placówki.
Niemal czterogodzinna dyskusja potwierdziła, że temat budzi
duże kontrowersje. Ujawniła zdecydowanych zwolenników i równie
pewnych swoich racji przeciwników
przekształcenia szpitala w spółkę

z o.o. W otwartej dyspucie głos
zabrali m.in. starosta gliwicki, radni powiatowi, dyrekcja i związki
szpitalne. Polemika obydwu stron –
zwolenników i przeciwników zmian
- chwilami bardzo emocjonalna, nie
rozwiała wszystkich wątpliwości.
Mówiąc językiem dyplomatycznym:
strony poinformowały się o swoich
stanowiskach. Rozdźwięk osądów
potwierdziło
głosowanie
n a d opi n ią
wnioskod awc ów.
Siedmiu radnych (wnios k o d a w c y)
zagłosowało
za negatywną opinią
działań powiatu, dziewięciu było
przeciwnego zdania, dwóch wstrzymało się od głosu.
W wymiarze praktycznym opinia knurowskiej rady nie jest dla
powiatu wiążąca. O wyrażenie swojego zdania na temat prywatyzacji
szpitala zostały poproszone – zgodnie z wymogami prawa – okoliczne
samorządy. Nie tylko najbliższe – w
sumie pogląd w tej kwestii (mocą
uchwał) wyrazić miały... aż 24 okoliczne gminy.
/bw/
Artykuł pt. „Szpital w Knurowie
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z wydania nr 3/2009 dostępny
na stronie internetowej www.przegladlokalny.eu.

Dla Przeglądu
Joachim Machulik, wiceprzewodniczący Rady Miasta Knurów: - Zakres wiedzy, którą pozyskałem przed
sesją i na sesji od osób odpowiedzialnych za nasz
szpital – Starosty Gliwickiego Michała Nieszporka oraz
przedstawicieli szpitala i grupy radnych powiatowych
z Knurowa – nie pozwalają zgodzić mi się na obecny
sposób prywatyzacji szpitala. Pozwolę sobie uzasadnić,
dlaczego. Pan Starosta mówił o potrzebie inwestycji na
sumę około 20 mln zł (m.in. na wybudowanie nowego obiektu w miejscu obecnej
„willi”), aby dostosować szpital do norm unijnych do 31 grudnia 2012 r. Na moje
pytanie o źródło pieniędzy Pan Starosta odpowiedział, że liczy na inwestora
prywatnego, którego na dzisiaj nie potrafi wskazać. Tu pragnę nadmienić, że
podstawowa „15” udziałowców, która nabyła największy pakiet akcji na sumę 2,5
mln zł, o czym informował starosta, nie gwarantuje zabezpieczenia potrzeb inwestycyjnych dla szpitala. Ponadto wskazać należy na fakt, iż spółka kapitałowa,
która w wyniku przemian prywatyzacyjnych ma zarządzać szpitalem nie nabędzie
własności nieruchomości, jak i sprzętu medycznego, znajdującego się obecnie
w dyspozycji szpitala, a będzie jedynie ich dzierżawcą. Pytanie więc brzmi: jaki
bank udzieli takiemu podmiotowi gospodarczemu kredytu, jeśli pojawi się taka
potrzeba. Podobnie na pytanie, co z tzw. pacjentem nierentownym, za którym
„nie pójdą” pieniądze z NFZ, nie otrzymałem przekonującej odpowiedzi, że tak
jak dotychczas każdy pacjent będzie leczony. Na moje zaproszenie na sesję nadzwyczajną pięciu związków zawodowych działających w szpitalu, przybyło dwóch
przedstawicieli, a przewodnicząca NSZZ Solidarność napisała oświadczenie,
że pół roku temu dyrektor Michał Ekkert poinformował ją o przekształceniach,
jednak od tego czasu załoga, którą reprezentuje, żadnej informacji nie uzyskała
w związku z prywatyzacją. Nadto nie przeprowadzono tajnego referendum wśród
załogi szpitala: czy jestem „za”, czy „przeciw” prywatyzacji.
Jeszcze jeden fakt, który jest powszechnie znany, że szpital w ostatnich latach
„wyszedł” z zadłużenia (około 7 mln zł), a jakość usług ulega ciągłej poprawie. Powyższa sytuacja ma miejsce, gdy szpital działa jako publiczna jednostka ZOZ.
Myślę, że moja opinia negatywna dokonującego się procesu prywatyzacji pozwoli
siedmiu radnym, którzy mają podobną opinię, jak również mieszkańcom, wnikliwiej przyglądać się trwającemu już procesowi, oby służącemu poprawie jakości
leczenia pacjentów w naszym szpitalu, przy dostępności na obecnym poziomie.
Przecież wszystkim tak naprawdę na tym zależy.
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Coroczne bale sprzyjają zacieśnianiu więzi między jego uczestnikami

Bal karnawałowy,
Knurów
organizowany przez
Stowarzyszenie
Rodzin
i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną, jak
co roku był dla
uczestników wielkim
przeżyciem i okazją
do świetnej zabawy

Bal z wojami

Zabawa zorganizowana w Domu
Przyjęć „U Marysi” mogłaby trwać
bez końca, tak doskonale bawili
się na niej podopieczni i przyjaciele Stowarzyszenia. W tym roku
gwoździem wieczoru byli „Wojowie
Wszegniewa” – grupa młodych knurowian, prezentująca pokazy walk z
przełomu X i XI wieku. Uczestnicy
balu z zapartym tchem przyglądali
się występom wojów. Brali też udział
w rozmaitych konkursach, no i przede wszystkim – tańczyli.
– Dla naszych podopiecznych
muzyka jest niezmiernie ważna,
zarówno klasyczna, jak i taneczna – podkreśla Urszula Krawczyk, prezes Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
– Można by im grać bez przerwy
i nigdy nie mieliby dość.
Jak dodaje Urszula Krawczyk, obserwując coroczne bale
można zauważyć, jaką ewolucję
przeszli w ciągu ostatnich lat
podopieczni Stowarzyszenia: Na początku przychodzili na bale
w dresach – opowiada pani prezes. – Teraz ubierają się galowo,
stosownie do sytuacji. Podczas
którejś z karnawałowych zabaw
pojawił się wizażysta, który robił
uczestniczkom makijaż. Na kolejne bale dziewczyny przychodziły
już umalowane. Nasi podopieczni
naprawdę wiele mogą, czasem więcej
niż nam się może wydawać. Trzeba
ich tylko pobudzić do działania. Ważne, aby rodzice wierzyli w możliwości
swoich dzieci, aby nie pielęgnowali w
nich niepełnosprawności.
Na balu brzmiała muzyka „na
żywo” – dzięki państwu Nowackim,
którzy po raz piąty z kolei bezpłatnie
grali i śpiewali na karnawałowej
zabawie Stowarzyszenia. Według
organizatorów balu każda forma wolontariatu jest dla ich podopiecznych
bezcenna, zatem wszyscy chętni są
zaproszeni do współpracy. „Wojowie
Wszegniewa”, młodzi knurowianie, być może dadzą przykład innym, którzy zechcą bezinteresownie

Foto: Teresa Borcz-Khalifa

Przekształcenia w knurowskim szpitalu były
tematem zwołanej w trybie nadzwyczajnym
sesji knurowskiej Rady Miasta

Goście z przeszłości
- Wojowie Wszegniewa
- przybyli z X wieku

Foto: Paweł Porucznik

Szpital-spółka
budzi kontrowersje

Foto: Teresa Borcz-Khalifa

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta

uatrakcyjnić życie osobom niepełnosprawnym intelektualnie.
– Każdy taki gest, mniejszy czy
większy, polepsza standard ich życia, ma dla nich ogromne znaczenie – uważa Teresa Borcz-Khalifa,

knurowianka, która bawiła
się na balu wraz z siostrą ,
podopieczną Stowarzyszenia.
– Bal przyniósł osobom niepełnosprawnym ogromną radość.
Z kolei ja jestem oczarowana
nimi, tym, jak cudownie tańczą
i jak wspaniale przemawia do
nich muzyka.
Tegoroczny bal wsparły
także m.in.: Gmina Gierałtowice, Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa przy
Kopalni „Knurów”, Koło nr 4
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Koło
nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego. Następny bal – za
rok, ale Stowarzyszenie działa
nieustannie, organizując m. in.
przedstawienia teatralne, warsztaty
terapeutyczne, konferencje, spotkania rehabilitacyjne. Wolontariusze
– mile widziani.
M. Napolska

reklama



rozmaitości
Czytelnicy piszą... wierszem

Natura
a Walentynki
Jeśli masz do wyboru
Zakochać się w kobiecie
Albo wybrać Naturę –
Wybierz Naturę
Ona jest najpiękniejszą
Z Istot
Nie jest wyrachowana
Chytra i chciwa
Potrafi się odwdzięczyć
Ukazując swoje piękno
Jeśli ją szanujemy
Nie niszcząc Jej
Z kobietami zaś –
Oprócz własnych matek
Babci i córek –
Różnie to bywa...

Tadeusz Rezner

Knurów. Walentynki w kinie Casino

Można było się zakochać…

Występ zespołu Del Arte okazał się trafnym
walentynkowym prezentem nie tylko dla zakochanych

Rozwiązanie konkursu walentynkowego

Nagrodzeni narzeczeni

Foto: Piotr Barchański

Agata Pyłypiuk i Dawid Tomaszek
zostali zwycięzcami „Konkursu na
Walentynki”

Szczęśliwą rękę dla zwycięzców miał Karol Barchański

Tryumfatorzy otrzymają nagrodę
wartości 2.500 zł. Szczęście – nieco
mniejsze, ale jednak – w losowaniu
mieli też Michalina Pluta z Wojciechem Kandziorem i Marta Pietroń
z Jarosławem Fiukiem. Obydwie
pary otrzymają nagrody pocieszenia, przyznane przez organizatorów
konkursu – firmę Fotografia AiP
Barchańscy.
Konkurs skierowany był do par
narzeczeńskich. – Odzew przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania.
Zgłosiło się aż 31 par – mówi szef firmy Piotr Barchański. – To naprawdę
dużo, zważywszy, że chodzi o osoby,
które są przekonane, że właśnie ze
sobą spędzą przyszłość.
Wszystkie pary wzięły udział w
sesjach zdjęciowych. Wybrane spośród serii zdjęć najlepsze fotografie
otrzymają gratis w dużym formacie.
Właśnie te, wyróżnione zdjęcia,
trafiają na nasze łamy. Na stronie
11 przedstawiamy pierwszą część
pięknych, walentynkowych fotek.
Kolejne ukażą się w następnych wydaniach Przeglądu Lokalnego.
/bw/

Walentynki to zwłaszcza
dla młodych ludzi test na
kreatywność. Odpowiedź na
pytanie, gdzie można spędzić ten
dzień tak, żeby pozostał w pamięci
jak najdłużej, nie zawsze jest
prosta
Choć wiele osób ciągle odnosi
się sceptycznie do święta zakochanych, to niezaprzeczalnie trudno
jest w y rz ucić datę 14 lutego z
pamięci. Większość sklepów już
na kilka tygodni wcześniej przybranych jest czerwonymi sercami i
innymi akcesoriami, a rezerwacje
z wyprzedzeniem na Walentynki
w kinie lub restauracji to już właściwie standard. Dylemat: zaprosić
swoją dziewczynę na koncert czy ORGANIZATOR
do kina skuteczn ie poz woliło
rozwiązać w tym
roku knurowskie
Centr um Kult ur y. Zaoferowało
ono połączenie obu tych atrakcji
– co okazało się strzałem w dziesiątkę.
Koncer t przed seansem f ilmowym rozpoczął się o godzinie
18.00. Występujący zespół Del
Arte dał popis swoich wysokich
umiejętności. – Było naprawdę
bardzo sympatycznie. Publiczność
nas nie zawiodła - mówił z uśmiechem Przemek Kondrat, gitarzysta
i główny konferansjer tego wieczoru. Wykonywane piosenki to
głównie melodyjne, znane z radia
przeboje utrzymane w tematyce
miłości. Wiele z nich zostało dyskretnie zaadaptowanych przez Del
Arte tak, że idealnie wpasowały
się w wieczór walentynkowy.

Godną zastępczynią nieobecnej wokalistki – Asi Ludwirak była Kasia Kondrat. Ujęła widzów
fantastycznym głosem mierząc się
z takimi przebojami jak „Unwritten” Natashy Bedingf ield, „Not
goi ng a ny where” K a ren A n n i
piosen k a m i Dido. P ublicz ność
była oczarowana nastrojowością i
pogodą, jaka udzielała ze sceny.
- Zaprosiła mnie tu żona, ale
koncert bardzo
mi się podoba.
Uważam, że taka
kameralna i miła
muzyka jest idealna na ten wieczór.
Naprawdę nie żałuję, że prz yszliśmy, chocia ż prz yznaję, że nie
mogłem odmówić żonie – zdradził
nam jeden z panów.
Gdy po przeszło godzinie nastała chwila przerwy, wszystkim
chętnym zaser wowano... gorącą
czekoladę.
Druga część wieczoru to opis
– na wesoło - trudnych relacji damsko–męskich. Film „Dziewczyna
mojego kumpla” idealnie spełnił
to zadanie.
Kilkugodzinna impreza okazała się ciekawym prezentem ze
strony Centrum Kultury dla wielu
knurowian, wśród nich zakochanych par. Pozostawił miłe wspomnienia i takież wrażenia.
Tekst i foto: Justyna Walo

reklama
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rozmaitości
ROZRYWKA nr 7/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina casino
Prawidłowe rozwiązanie
rozrywki z nr. 05/2009 brzmiało: „Twórca”. Podwójny bilet do
kina otrzymuje Kamil Mielnik.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
W diagramie ujawniono wszystkie „polskie” litery. Wyjaśnienia
wyrazów podano w przypadkowej
kolejności.
Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą
rozwiązanie. Prosimy nadsyłać
je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje
data stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.

W diagramie ujawniono wszystkie zbitki tzw. polskich liter. Określenia podano w
przypadkowej kolejności. Litery z pól z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
• cierpienia fizyczne zadawane uwięzionym, męka, tortura • zbiornik, beka w browarze • mała dziewczynka • studenckie dzienniczki • niemiecki imiennik Lipińskiego
(karykaturzysta) • klub Jerzego Dudka • samica łosia, łosza • punkt wyjściowy, zarodek
• odstępstwo od zasady, reguły • miewa nów i kwadrę • kochał Oleńkę Billewiczówną
• to, co łączy, jednoczy, zespala ludzi • przyrząd pomiarowy ze wskazówką • krótki u
koszuli • przedporcie • wszyscy je popełniamy • „... tysiąca i jednej nocy” • kieliszek
wódki • karetka reanimacyjna • mniejszy od autobusu • grająca lub trzydrzwiowa •
zbiór dokumentów urzędowych • gospoda portowa • stała posada • sieć rur gumowych
służących do osuszania i odwadniania gruntów • kawał, dowcip • wulkan na Sycylii •
... Gilowska • wziątka karciana • najwyższy szczyt w Polsce
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„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Foto: Mirella Napolska

Nikola Madalińska z Knurowa

ur. 30.01.2009 r., 1750 g, 46 cm

Julia Kowalczyk z Knurowa

ur. 6.02.2009 r., 2800 g, 53 cm

Łukasz Długaj z Przyszowic

Radosław Mazurek z Knurowa

Zuzanna Piekarek ze Stanowic

Julia Lubszczyk ze Świerklan

Oliwier Szymura z Czerwionki

Sandra Dudek ze Szczerbic

Zuzanna Górczewska z Przyszowic

ur. 3.02.2009 r., 4200 g, 57 cm

ur. 6.02.2009 r., 2750 g, 53 cm

ur. 10.02.2009 r., 3700 g, 55 cm

ur. 10.02.2009 r., 3250 g, 53 cm

Agata Uherek z Rybnika

syn państwa Biniakiewiczów z Knurowa

ur. 10.02.2009 r., 3650 g, 57 cm

10

ur. 12.02.2009 r., 4000 g, 57 c

ur. 3.02.2009 r., 3050 g, 54 cm

ur. 6.02.2009 r., 2700 g, 53 cm

Konrad Puchała z Gliwic

ur. 5.02.2009 r., 2900 g, 52 cm

Bartosz Hettwer z Knurowa

ur. 9.02.2009 r., 3100 g, 53 cm

Oliwia Kusber z Gierałtowic

ur. 10.02.2009 r., 4000 g, 58 cm

ur. 10.02.2009 r., 3150 g, 54 cm

Zuzanna Gańczorz z Książenic

Krzysztof Kowalski z Pilchowic

ur. 13.02.2009 r., 3900 g, 60 cm

ur. 13.02.2009 r., 3550 g, 52 cm

Milena Szymkowiak ze Stanowic
ur. 5.02.2009 r., 3100 g, 53 cm

Szymon Biskup z Knurowa

ur. 10.02.2009 r., 3100 g, 52 cm

Natalia Mućka z Knurowa

ur. 10.02.2009 r., 3450 g, 55 cm

Alicja Pietraszek z Gierałtowic

ur. 13.02.2009 r., 3100 g, 54 cm
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konkurs walentynkowy
Agata Pyłypiuk
i Dawid Tomaszek
zwycięzcy
konkursu

Konkurs walentynkowy

Nagrodzeni
narzeczeni

Ewa Wyrwas
i Mariusz Chruściel

Oto pary, które wzięły udział w „Konkursie na Walentynki” firmy
Fotografia AiP Barchańscy pod patronatem Przeglądu Lokalnego.
Piękne pary, niezwykłe zdjęcia autorstwa Piotra Barchańskiego.
Za tydzień opublikujemy następne fotografie z kolejnymi narzeczonymi – uczestnikami walentynkowej zabawy.

Patrycja Imiela
i Dawid Janiszewski

Marta Pietroń
i Jarosław Fiuk
Katarzyna Juśkowiak
i Tomasz Gonsior
Michalina Pluta
i Wojciech Kandzior
Anna Żuber
i Krzysztof Nacewicz

Agnieszka Kaleta
i Kamil Gramowski

Iwona Kusz
i Mariusz Banasiak

Marta Kubaszak
i Michał Rakoniewski
Przegląd Lokalny Nr 7 (833) 19 lutego 2009 roku
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ogłoszenia
Handel i Usługi

EDUKACJA

Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

J . N I E M I E C K I , k o r e p e t y c j e . Te l .
0 507 161 486

01-odw.

06-08/09

Cyklinowanie, układanie. Tel. 0 32 331 73
63, 0 888 400 830

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

05-08/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111

01-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076

1,2,3,4 pokoje na www.lokus.eu

01-odw.

EKOGROSZEK, groszek, orzech, kostka,
miał, flot, koks. Luzem, workowany. Piaski,
żwiry, kruszywa drogowe. Transport od 228 ton. Telefon 0 32 221 19 53, 0 32 221 40
86, 0 604 282 216.
05-17/09

Remonty od A do Z. Budowa domów, tanie
materiały. Tel. 0 666 852 100, 0 32 236
10 60
04-08/09

Serwis okien PCV. Tel. 0 604 788 540

05-12/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

01-08/09

07/09

2, 3, 4 – pokojowe sprzeda Europex (ul.
Witosa 15). Tel. 0 693 683 230
07/09

2-pokojowe, niski blok, 43 m , po remoncie, sprzedamy. Nieruchomości M3, tel.
0 601 077 290
2

07/09

47 m2, I piętro, niski blok, 125 000. Nieruchomości M3, tel. 0 603 773 313
07/09

A l. Piastów, M - 4, 5 6 m 2 . Lokus, tel.
0 793 679 367

07/09

Do wynajęcia od zaraz M-4 – 56 m2, po remoncie, częściowo umeblowane oraz garaż
murowany. Tel. 0 609 578 899

Firma budowlana oferuje swoje usługi w zakresie ocieplania, tynkowania, wykańczania
wnętrz. Tel. 0 600 623 218

06-07/09

Działka Nieborowice, sprzedamy. Nieruchomości M3, tel. 0 601 077 290

05-08/09

07/09

Koziełka, M-2, 38 m 2, 107tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

SZUKAM PRACY
Szukam pracy: młody, średnie wykształcenie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w
branży handlowej. Tel. 0 505 990 098
04-08/09

07/09

Lokal u ż y t kow y „ Planet a”, 9 2 m 2 /5 0
m 2 sprzedaż lub wynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367

DAM PRACĘ

07/09

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
adaptacje poddaszy, remonty. Tel. 0 602
407 190

05–51/52/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór. Przecena odzieży i artykułów niemowlęcych.
Knurów, ul. Niepodległości 59. Tel. 032
336 23 68

Sprzedam M-2 – 30 m2, pokój + kuchnia,
parter. Knurów, ul. Kazimierza Wielkiego.
Tel. 0 604 148 180

01–odw.

04-07/09

06-09/09

Sprzedam M- 4, Ks. Koziełka, 63 m , II
piętro, po generalnym remoncie. Tel.
0 606 263 494
2

zdrowie i uroda
03-07/09

Zatrudnię do pracy w pizzerii. Tel. 0 605
222 430
07/09

Zatrudnię murarza i cieślę z doświadczeniem, wiek 35-55 lat. Tel. 0 507 788 325

07-08/09

Biuro rachunkowe przyjmie do pracy studentkę studiów zaocznych – kierunek rachunkowość, administracja, ekonomiczne. Informacje: Knurów, ul. Szpitalna 8, pok 308

07-10/09

Zatrudnię sprzedawcę w Knurowie w sklepie meblowym. Tel. 0 513 030 301

06-07/09

07/09

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 72,5
m2, Knurów, ul. Ułanów. Tel. 0 788 672 485,
0 32 236 50 83
05-08/09

Naprawa pralek, lodówek. Tel. 0 507
659 904

07/09

05-08/09

06-07/09

06-09/09

Sprzedam M-4 na ul. Armii Krajowej. Tel.
0 608 528 078

05-08/09

Profesjonalnie, remonty mieszkań, biur,
domów. Tel. 0 693 570 377

07/09

Przyjmiemy panią na stanowisko sprzedawca-magazynier z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Miejsce pracy Żernica. Tel. 0 32 239 77 77

07-09/09

Kompleksowe sprzątanie mieszkań, biur,
lokali po remoncie również mycie okien.
Tel. 0 510 976 509

Kredyty. Tel. 0 694 183 029

06-07/09

06-09/09

S p r z e d a m M - 3 , u l . W i l s o n a . Te l .
0 662 046 523

07-08/09

P.W. „KOMSTAL” zatrudni kierowcę z kat.
„B” prawa jazdy. Mile widziana znajomość
branży górniczej. Tel. 0 32 236 45 80

Przyjmę stylistkę paznokci. Tel. 0 669
464 466

07/09

Sprzedam dom do urządzenia 224 m 2 ,
działka 1688 m2. Tel. 0 608 513 930

07-08/09

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

Pilchowice i Wilcza, stany surowe, sprzedamy. Nieruchomości M3, tel. 0 603 773 313
WĘGIEL ORZECH WORKOWANY. TEL.
0 515 191 401

Firma budowlana zatrudni pracowników
fizycznych, przyuczenie do zawodu, możliwość awansu, 8-9 zł. za godzinę. Tel. 0
607 402 057

Studio Stylizacji Paznokci. Knurów, ul.
Witosa 21. Tel. 0 502 562 195
23-odw.

SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie M-3, 43 m 2, Knurów, Oś. 1000-lecia, po remoncie. Tel.
0 510 269 194

06-07/09

Sprzedam umeblowane mieszkanie, WP I,
54 m2, IV piętro. Tel. 0 608 513 930

04-07/09

Sprzedam-wynajmę pawilon, Knurów. Tel.
0 501 589 213

05-07/09

Szczygłowice, 2-pokojowe, III piętro, po
remoncie sprzedamy. Nieruchomości M3,
tel. 0 603 773 313
07/09

MOTORYZACJA
Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

Sztygarska, M-4, 75 m2,180 tys. Locus, tel.
0 793 679 367

07/09

07-51/52/09

Wojska Polskiego, M-5, 72 m 2, 195 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367

07/09

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.pl zostały
podane do publicznej wiadomości wykazy nr 11/GD/09 i 12/GD/09
nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym na okres do 3 lat.

W ydzier ż aw i ę dzia ł kę w G ier a ł tow i cach o pow. 1000 m 2 , ogrodzona. Tel.
0 602 271 856
06-07/09

Wynajem pawilon, 130 m , piętrowy, centrum. Lokus, tel. 0 793 679 367
2

07/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

4-23/09

Sprzedam Skodę Felicię Kombi 1.3 gaz.
Rok prod. 1996. Tel. 0 501 876 796

6-odw.

12

Przegląd Lokalny Nr 7 (833) 19 lutego 2009 roku

sport
Klasa „A”

Tomsat wygrał na parkiecie z liderem 6:4, jednak ów sensacyjny wynik został
zweryfikowany na walkower 0:5

Krótkotrwała
radość Tomsatu
Tego raczej nikt się nie
spodziewał. W meczu lidera – TS Vibovit z ostatnią
drużyną – Tomsat padł sensacyjny wynik 4:6. Radość z
tej wygranej nie trwała jednak długo, bowiem w zwycięskiej drużynie wystą pił
nieuprawniony zawodnik i
wynik meczu zweryfikowano na 5:0 dla Vibovitu.
- Na deser wiele emocji
dostarczyło spotkanie Mistral - Verita x Gumiland.
Myliłby się ten, kto sądził,
iż przegrywając do przerwy
0:5 zespół braci Nowosielskich złoży broń – relacjonuje Waldemar Jachimowski. - Dzięki niesamowitej
ambicji i zaangażowaniu,
Veritax na kilkadziesiąt sekund przed końcem mec zu pr zeg r y wał ju ż t ylk o
jedną bramk ą. Ostat nie
słowo należało jednak do
Andrzeja Hanak a, k tó r y z d o b y ł g o l a n a 7:5 .
Najsk utecz n iejsi pił karze
ligi tym razem nie powiększ yli swego br a m kowego
dorobku i Dariusz Oleś (Mistral) wraz z Robertem Kasińskim (TS Vibovit) wciąż
mają po 21 goli. Na czele
gr upy pościgowej znajduje się Łu k a sz Ży rkowsk i
(Osiedle Szczygłowice) – 17
bramek.
PiSk

wyniki 13. kolejki:
Intermarche - PTK Holding S.A. 11:2 (4:1)
1:0 Stawiarski 10 min., 2:0 P. Rozumek 11 min., 3:0 Boryga 13
min., 3:1 Pach 15 min., 4:1 Krzyśka 17 min., 5:1 W. Rozumek 23
min., 5:2 Wasita 26 min., 6:2 W. Rozumek 27 min., 7:2 Boryga
29 min., 8:2 Winiarczyk 30 min., 9:2 P. Pietraczyk 36 min., 10:2
Boryga 38 min., 11:2 W. Rozumek 39 min.
Tomsat - TS Vibovit 0:5 (walkower - mecz zweryfikowano z
powodu udziału nieuprawnionego zawodnika)
Team StalMet - FC Apinex Czerwionka 4:6 (1:2)
1:0 Kraska 6 min., 1:1 Małachowski 13 min., 1:2 Małachowski 18
min., 1:3 Kupczyk 24 min., 1:4 Bartyzel 28 min., 2:4 Krusiński 32
min., 2:5 Kupczyk 36 min. (k), 2:6 Zagórski 36 min. (k), 3:6 Flis
38 min., 4:6 Flis 40 min.
żółte kartki: Kupczyk (FC Czerwionka), Flis, Putlak, Mularczyk
(Team StalMet)
Osiedle Szczygłowice - Intermarche A 3:5 (2:2)
1:0 Adamski 1 min., 1:1 P. Bodzioch 4 min., 1:2 M. Bodzioch 8
min., 2:2 Stępień 11 min., 3:2 Basak 22 min., 3:3 P. Bodzioch 28
min., 3:4 Dziubliński 31 min., 3:5 Kobel 36 min.
Mistral - Veritax Gumiland 7:5 (5:0)
1:0 Kuś 3 min., 2:0 Szymura 16 min., 3:0 Kuś 18 min., 4:0
Wochnik 20 min., 5:0 Szymura 20 min., 5:1 Gmyz 25 min., 5:2
Gmyz 25 min., 5:3 T. Nowosielski 31 min. (k), 6:3 Klar 38 min.,
6:4 T. Nowosielski 39 min. (k), 6:5 T. Nowosielski 40 min. (k),
7:5 Hanak 40 min.
żółte kartki: Gmyz, T. Nowosielski (Veritax), Szymura, Hanak
(Mistral)

tabela
1.

TS VIBOVIT

13

37

91-23

12

1

0

2.

INTERMARCHE

13

36

78-28

12

0

1

3.

MISTRAL

13

27

73-57

9

0

4

4.

INTERMARCHE A

13

24

58-51

8

0

5

5.

VERITAX GUMILAND

13

19

50-48

6

1

6

6.

OSIEDLE SZCZYGŁOWICE

13

18

55-47

6

0

7

7.

FC APINEX CZERWIONKA

13

21

58-52

7

0

6

8.

TEAM STALMET

13

9

63-80

3

0

10

9.

PTK HOLDING S.A

13

3

43-129

1

0

12

10.

TOMSAT

13

0

31-85

0

0
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Start ze Startem
Już w styczniu informowaliśmy, że piłkarze Olimpu
Szczygłowice rozpoczną rundę wiosenną 29 marca.
Na początek podopieczni Mariusza Karasia odrobią
zaległości i zmierzą się w zaległym meczu ze Startem
Kleszczów
- Przed przystą pieniem
do rundy wiosennej mamy w
planach rozegranie trzech
meczów kontrolnych – mówi
Mariusz Karaś, szkoleniowiec
Olimpu. – Do tych spotkań i do
rozgrywek przygotowujemy się
w hali MOSiR w Szczygłowicach i w terenie. Korzystamy
z terenów w Krywałdzie, gdzie
można pobiegać w lesie.
- Powróćmy na chwilę do
ostatniego ubiegłorocznego
terminu A-klasowych rozgrywek. Odwołanie meczu
ze Startem Kleszczów było
Panu na rękę, czy jednak
chciał Pan już w listopadzie
mieć to spotkanie za sobą?
- Miałem mieszane uczucia.
Z jednej strony chciałem grać,
a z drugiej pamiętałem o naszej
długiej serii bez zwycięstwa.
Ostatecznie pogoda spowodowała, że mecz się nie odbył i
teraz mam nadzieję, że dobrze
przygotujemy się do tego spotkania i rozpoczniemy tegoroczne występy od zwycięstwa.
- Doskonale pamiętam
naszą rozmowę przed sezonem i mogę powiedzieć,
że nie bujał Pan wtedy w
obłokach. Mówił Pan, że
będzie ciężko…
- Staram się być realistą i
patrząc na danego zawodnika obiektywnie oceniam jego
obecne walory. Dlatego też
nie deklarowałem walki o najwyższe lokaty. Nie ukrywam
jednak, że zabrało nam jesienią
sportowego szczęścia. Ponadto
naszą zmorą była skuteczność,
a raczej jej brak. Były mecze, w
których stwarzaliśmy mnóstwo
sytuacji bramkowych, a piłka
nie chciała trafić do siatki.
Twardo stąpając po ziemi
zakładam, że jesteśmy w stanie
zająć ósme miejsce. Na razie
jesteśmy zdecydowanie niżej i
w związku z tym nie mogę być
zadowolony.
- Czternaste miejsce w
tabeli rzeczywiście nie może
cieszyć, jednak z drugiej
strony macie o co walczyć w
rundzie wiosennej.
- Rzeczywiście jest o co
grać. Uważam, że co nas nie
zabije to nas wzmocni. Mam
swoje plany na najbliższe
miesiące, jednak by ów plan
zrealizować wszyscy w klubie musimy pocią gnąć ten
„wózek” w jednym kierun-

foto: Piotr Skorupa

foto: MOSiR Knurów

FUTSAL - II LIGA

- Mamy o co grać – mówi Mariusz Karaś,
szkoleniowiec 14 drużyny klasy A
ku. Współpraca z prezesem
Litwinem układa się dobrze,
jednak o wiele trudniej tak
zaplanować treningi, by mogło w nich wziąć udział jak
najwięcej zawodników. Piłkarze pracują i uczą się, zatem
frekwencja na treningach nie
jest wymarzona.
- Czy wiosną zobaczymy

w Olimpie nowe twarze?
- Chciałbym wzmocnić zespół czterema zawodnikami.
- Kiedy zobaczymy Pana
podopiecznych w pierwszej w
tym roku grze kontrolnej?
- 7 marca. Przed sezonem
chcemy zagrać m.in. z Kamieniem i Żernicą.

Rozmawiał Piotr Skorupa

informacja
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Historia
lubi się
powtarzać

foto: Piotr Skorupa

Puchar i nagrody rzeczowe trafiły
do piłkarzy Concordii Knurów

Królem strzelców Kanclerz Cup
2009 został Dariusz Link

sześciu meczach knurowianie nie stracili gola!
Obiek t y w nie t rzeba
przyznać, że o końcowym
sukcesie Concordii zdecydował ostatni mecz turnieju
z Górnikiem Zabrze. Przed
tym spotkaniem knurowian ie m iel i 15 pu n k tów, a
„górnicy” – 13. Za gospodarzami przemawiała nie
tylko dobra dyspozycja, ale
również harmonogram gier.
Concordia przed ostatnim
meczem odpocz y wała 48
minut, zabrzanie - 12.

1. Concordia I Knurów
6
16:0
18
2. Górnik Zabrze
6
11:2
13
3. GKS Katowice
6
6:9
9
4. Stadion Śląski Chorzów
6
9:6
8
5. Concordia II Knurów
6
5:10
6
6. Sparta Zabrze
6
6:13
6
7.
Przyszłość Ciochowice
6
1:14
1
Concordia I: Widera, Bara, Jaroszewski, Bączkiewicz,
Ł. Wolsztyński, Link, Szewczak, R. Wolsztyński, A. Nauka.
Concordia II: Baron, Cieśla, Cudnowski, Majewski, Łyziński,
Jarosławski, Juzwuk, Błaszczuk, Nowicki, Wajda.
Trener: Henryk Skrzypczyk.
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W Rudzie Śląskiej klub z Knurowa reprezentowali:
stoją od lewej - Eugeniusz Mehlich (trener), Marek
Mikołajczak, Adriana Łosik, Sara Kociołek, Michał
Pietras, - w dolnym rzędzie – Anna Radzikowska,
Tomasz Czarkowski

Przebieg ostatniego meczu
toczył się pod dyktando knurowian, a bramkę pieczętującą
sukces strzelił Paweł Jaroszewski (jeszcze przy stanie 0:0 gospodarze byli zbulwersowani
decyzją sędziego, który – ich
zdaniem – powinien podyktować rzut karny).
Historia zatoczyła zatem
koło i po roku główne trofeum za zwycięstwo w Kanclerz Cup ponownie trafiło
do Concordii.
Knurowianie mieli jeszcze jeden powód do radości,
bowiem po koronę k róla
strzelców sięgnął Dariusz
Link, zdobywca 6 goli.
PiSk

Zarząd KS Concordia
dziękuje za pomoc
w organizacji turnieju
firmom: Opel Kanclerz,
Po w s z e c h n a S KO K
oraz MOSiR Knurów.

W pierwszym tegoroczny m starcie reprezentacji
UKS Eugen Knurów – Mistrzostwa Rudy Śląskiej –
udanie debiutowały Adriana
Łosik, Anna Radzikowska
i Sara Kociołek. Pierwsza z
nich wygrała kategorię open
kobiet. Wynik Adriany Łosik
to 62,5 kg, co jest rekordem życiowym zawodniczki.
Anna Radzikowska uplasowała się na trzecim miejscu
z wynikiem 40 kg, natomiast
Sara Kociołek w swym debiucie w ycisnęła 27,5 kg,
co dało jej czwarte miejsce
(obie zawodniczki ustanowiły rekordy życiowe).
- Postęp na sztandze jest
obiecujący. Debiutantki pokazały, że dużo już potrafią
– podsumował trener Eugeniusz Mehlich.

Idealnie w nowy sezon
wszedł Marek Mikołajczak,
który wygrał kategorię open
juniorów – wynik 150 kg (rekord życiowy).
Również na podium, z
tym, że na najniższym szczeblu stanął Tomasz Czarkowski
(112,5 kg). To samo miejsce
wśród seniorów zajął Michał
Pietras (kat. +110 kg, wynik
– 130 kg).
W Rudzie Śląskiej rozegrano również konkurencję
wyciskania sztangi z połową
wagi zawodniczki. Na ilość
powtórzeń wygrała Adriana Łosik (60 powtórzeń ze
sztangą ważącą 25 kg). Drugie miejsce w tej samej konkurencji wywalczyła Anna
Radzikowska (31,5 kg – 14
powtórzeń).
PiSk

Pływanie

Medale z Woli
Trzy medale z zawodów
„Gminnej ligi pływackiej”
prz y wiozł y do K nu rowa
dwie reprezentantki Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice. Zawody odbyły się w
Woli niedaleko Oświęcimia,
a na „pudle” stawały: Emilia
Brachaczek i Aleksandra
Szyrmel. Pierwsza z nich
(rocznik 1999) triumfowała
na dystansie 50 metrów stylem motylkowym oraz zajęła
trzecie miejsce na 100 metrów stylem dowolnym.
A lek s a nd r a Sz y r mel
(rocznik 2000) może się pochwalić drugim miejscem na
25 metrów stylem dowolnym
oraz rekordem życiowym,
który od 13 lutego wynosi: 24
sekundy i 67 setnych.
PiSk

Foto: SP TKKF Szczygłowice

Wyższość „pier wsze go ga r n it u r u” Concord ii
nad pozost ał y m i uczestnikami turnieju ani przez
moment nie podlegała dyskusji. Trzykrotni mistrzowie Podokręgu Zabrze na
dużych boiskach, w sobotę
zaprezentowali koncertową
grę na parkiecie szczygłow ick iej hali. Podopieczni Hen r yka Sk rz y pcz yka
kroczyli od zwycięstwa do
zwycięstwa, a defensywa
okazała się monolitem nie
do sforsowania. Efekt? W

Udane
debiuty

Concordia II – GKS
0:2
Concordia I – Przyszłość 4:0
Górnik – Sparta
2:0
Stadion – Concordia II
0:2
GKS – Concordia I
0:3
Concordia II – Sparta
0:2
Przyszłość – Górnik
0:3
Sparta – GKS
1:2
Stadion – Concordia I
0:2
GKS – Przyszłość
2:1
Sparta – Stadion
1:6
Concordia II – Concordia I 0:3
Górnik – GKS
2:0
Stadion – Przyszłość
0:0
Concordia II – Górnik
0:3
Concordia I – Sparta
3:0
GKS – Stadion
0:2
Sparta – Przyszłość
2:0
Górnik – Stadion
1:1
Przyszłość – Concordia II 0:3
Concordia I – Górnik
1:0

Kanclerz Cup

W drugiej edycji
halowego turnieju
piłkarskiego
Kanclerz Cup
– podobnie jak
przed rokiem
- triumfowali
reprezentanci
Concordii Knurów
(rocznik 1994)

Wyciskanie sztangi

Wyniki:

foto: Piotr Skorupa

Tak cieszył się Paweł Jaroszewski
po strzeleniu zwycięskiej bramki w
meczu Concordii z Górnikiem Zabrze

foto: UKS Eugen

foto: Piotr Skorupa

sport

Medalistki z Woli: Aleksandra Szyrmel (z lewej)
i Emilia Brachaczek
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sport
Piłka nożna

Gonili wynik

SIATKÓWKA - IV LIGA

Polegli w tie-breaku
Siatkarze TKKF Szczygłowice w swym czwartoligowym debiucie
wywalczyli jeden punkt, przegrywając po tie-breaku wyjazdową
potyczkę z Olimpią Goleszów
O wyrównanym przebiegu
meczu najlepiej świadczą końcowe wyniki poszczególnych
setów. Pierwszego gospodarze
zwyciężyli 26:24, w drugim
TKKF doprowadził do remisu,
wygrywając również 26:24. W
trzecim górą byli ponownie
siatkarze z Goleszowa, jednak
na prowadzenie znów wyszli
po zaciętym boju i zwycięstwie 25:23. W secie czwartym
knurowianie wygrali różnicą
czterech punktów i o końcowym sukcesie decydował
tie-break.
- Trochę zjadła nas trema,
bowiem bardzo chcieliśmy
wygrać – mówi Paweł Lewandowski, kapitan TKKF
Szczygłowice. – Zabrakło
nam dokładności w przyjęciu
i „ciągnięcia” własnej gry.
Punkty uciekały nam w końcówkach setów, a w tie-breaku
zupełnie stanęliśmy po zmianie stron.
Olimpia należała w minionym sezonie do czołów-

ki czwartej ligi. Dlatego też
wypada się cieszyć z jednego
punktu i na najbliższych treningach wyeliminować to co
szwankowało.
O pechu może mówić ata-

kujący knurowskiej drużyny
- Łukasz Balbierz, który w
drugim secie skręcił nogę i
do Knurowa wrócił z kończyną unieruchomioną szyną
gipsową. To oznacza, że nie

WYNIKI:

zagra w najbliższym meczu
w Knurowie. W sobotę o godzinie 18.00 TKKF zmierzy
się z liderem – AZS KU ATH
Bielsko-Biała.
Powracając do debiutu
naszego zespołu, w meczu
z Olimpią najczęściej punktował Paweł Lewandowski
– 23 pkt.
PiSk

TABELA PO 1. KOLEJCE:

OLIMPIA GOLESZÓW – TKKF SZCZYGŁOWICE
3:2 (26:24, 24:26, 25:23, 21:25, 15:8)
TKKF: Neyman, Palusiński, Gomułka,
Rabczewski, Sumik, Ł. Balbierz,
Lewandowski, K. Balbierz, Kieś, Stoppel,
Sałasiński, Nowak.
UKS METALIK RADZIECHOWY – UKS PIK KATOWICE
3:0 (25:15, 25:23, 29:27)

1. AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA

1

3

3:0

2. UKS METALIK RADZIECHOWY

1

3

3:0

3. UKS COS OLIMP SZCZYRK

1

3

3:1

4. UKS SOKÓŁ KATOWICE III

1

3

3:1

5. OLIMPIA GOLESZÓW

1

2

3:2

6. TKKF SZCZYGŁOWICE

1

1

2:3

7. UKS SOKÓŁ KATOWICE II

1

0

1:3

8. ZAGRODA BUCZKOWICE

1

0

1:3

UKS SOKÓŁ KATOWICE II – UKS SOKÓŁ KATOWICE III 9. UKS PIK KATOWICE
1:3 (18:25, 21:25, 25:21, 23:25)
10. GLKS WILKOWICE
UKS COS OLIMP SZCZYRK – ZAGRODA BUCZKOWICE
3:1 (25:22, 25:16, 22:25, 25:17)

1

0

0:3

1

0

0:3

21 luty – TKKF – AZS KU ATH Bielsko-Biała
(18.00)
22 luty – Metalik Radziechowy – TKKF

GLKS WILKOWICE - AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
0:3 (14:25, 21:25, 14:25)

Ratownictwo wodne

informacja

Marząc o tytule nr 9
22 lutego na pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w KnurowieSzczygłowicach odbędą się
zimowe mistrzostwa Śląska w
ratownictwie wodnym.
W gronie faworytów wy-

mienia się m.in. gospodarzy,
którzy mają na swym koncie
osiem tytułów drużynowych
mistrzów Śląska.
Początek niedzielnej rywalizacji wyznaczono na godzinę 9.00.

PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM

turniej o Puchar wójta
gminy Pilchowice
w skacie sportowym
WYNIKI 10. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manfred Kupka (Żernica)
Michał Szczecina (Nieborowice)
Ryszard Nosiadek (Knurów)
Piotr Palica (Gliwice)
Waldemar Kocur (Nieborowice)
Willibald Morgalla (Pilchowice)

– 2.063 pkt
– 1.902 pkt
– 1.685 pkt
– 1.675 pkt
– 1.613 pkt
– 1.515 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian (Nieborowice)
– 16.998 pkt
2. Manfred Kupka (Żernica)
– 16.221 pkt
3. Michał Szczecina (Nieborowice)
– 16.114 pkt
4. Bernard Musiolik (Wilcza)
– 15.975 pkt
5. Piotr Palica (Gliwice)
– 15.516 pkt
6. Józef Szendzielorz (Kuźnia Nieborowska)
– 14.547 pkt
7. Kazimierz Fąfara (Pilchowice)
– 13.039 pkt
8. Bernard Wróbel (Knurów)
– 12.718 pkt
9. Waldemar Kocur (Nieborowice)
– 12.653 pkt
10. Michał Foit (Gliwice-Ostropa)
– 10.833 pkt
27 lutego o godzinie 17.00 odbędą się Otwarte Indywidualne
Mistrzostwa Gminy Pilchowice (Świetlica Wiejska w Nieborowicach).
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Wyniki 3. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Janusz Myszka
Józef Rzepka
Czesław Antończyk
Jacek Zacher
Edward Klaczka
Robert Cipold
Alojzy Kopiec
Piotr Palica
Piotr Arent
Stefan Dylus
Dariusz Skowron
Tadeusz Żogała

(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Szczygłowice)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Gliwice)
(Knurów)
(Gliwice)
(Knurów)
(Przyszowice)

2.466 pkt
2.331 pkt
2.218 pkt
2.198 pkt
2.099 pkt
1.984 pkt
1.969 pkt
1.880 pkt
1.844 pkt
1.837 pkt
1.788 pkt
1.786 pkt

Klasyfikacja generalna:
1.
Stefan Dylus
(Gliwice)
5.736 pkt
2.
Czesław Antończyk
(Knurów)
5.490 pkt
3.
Janusz Myszka
(Knurów)
5.471 pkt
4.
Adam Dudziński
(Knurów)
5.400 pkt
5.
Piotr Arent
(Knurów)
5.159 pkt
6.
Wojciech Napierała
(Knurów)
4.858 pkt
7.
Alojzy Kopiec
(Przyszowice)
4.584 pkt
8.
Tadeusz Żogała
(Przyszowice)
4.539 pkt
9.
Robert Cipold
(Knurów)
4.517 pkt
10. Mieczysław Polok
(Przyszowice)
4.462 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 24 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

    

Dwa mecze – dwa remisy. Takim bilansem mogą się
pochwalić piłkarze Concordii, którzy mają już w nogach dwie gry kontrolne. W
minioną sobotę podopieczni
Wojciecha Kempy po raz
drugi zagrali na wyjeździe,
tym razem z Gwarkiem Zabrze.
Do 40 mi nut y gospo darze prowadzili 2:0, a tuż
przed przer wą kont a k to wego gola strzelił Damian
Kozdroń.
Po z m ia n ie st ron go spodarze znów odskoczy-

li na dwie bramki, jednak
ostatnie słowo należało do
knurowian. W 81 minucie
gola na 2:3 strzelił Łukasz
Sendlewski, a w 90 minucie
wynik meczu na 3:3 ustalił
Marcin Rozumek.
W spotkaniu przeciwko
Gwarkowi, w porównaniu
z meczem z Rajfelem Krasiejów w zespole Concordii
testowani byli: Ponichtera
(wychowanek knurowskiego
klubu, któr y ostatnio był
golkiperem Piasta Gliwice) i
Sterczek (Orzeł Stanica).
PiSk

Gwarek Zabrze - Concordia Knurów 3:3
Bramki dla Concordii: Damian Kozdroń, Łukasz Sendlewski
i Marcin Rozumek.
Skład knurowian:
Żebrowski od 31 Grześ od 61 min. Ponichtera - Cichecki, Hanak,
Sterczek, Grodoń od 46 min. Gałach - Kuś od 46 min. Kopiecki,
Salwa od 46 min. Rozumek, Modliszewski od 46 min. Tkocz,
Grzegorzyca od 46 min. Bagiński - Kozdroń od 46 min. Mikulski,
Przesdzing od 46 min. Sendlewski.

Wcześniejszy sparing:
Concordia Knurów – Rajfel Krasiejów 2:2
Bramki dla Concordii: Marcin Grzegorzyca, Tomasz Dura.

Kolejne mecze kontrolne Concordii:
ŁTS Łabędy (21 lutego, miejsce i godzina do ustalenia), Energetyk Rybnik (25 lutego, godzina 18.00 w Rybniku), LKS Bełk (28
lutego, miejsce i godzina do ustalenia), Carbo Gliwice (7 marca,
miejsce i godzina do ustalenia), Juniorzy Concordii (14 marca,
godzina do ustalenia).

Tenis stołowy

W kratkę
W pierwszych dwóch tegorocznych meczach tenisistki
Concordii Powszechnej SKOK Knurów wywalczyły jedno zwycięstwo i raz opuszczały halę w roli pokonanych.
LKS Wilki Wilcza
- Concordia SKOK Powszechna Knurów 1:9

Katarzyna Szymura - Agnieszka Fliszkiewicz 0:3 (7:11, 2:11, 6:11)
Agnieszka Jaruga - Anna Rzepa 0:3 (3:11, 5:11, 3:11)
Aneta Górecka – Patrycja Rybicka 1:3 (11:6, 7:11, 8:11, 11:13)
Górecka/Szymura - Fliszkiewicz/Rzepa 0:3 (8:11, 7:11, 11:13)
Jaruga - Fliszkiewicz 0:3 (3:11, 4:11, 3:11)
Szymura - Rybicka 1:3 (7:11, 12:10, 8:11, 5:11)
Górecka - Rzepa 3:1 (11:3, 11:3, 10:12, 12:10)
Jaruga - Rybicka 0:3 (3:11, 8:11, 1:11)
Górecka - Fliszkiewicz 1:3 (11:7, 8:11, 3:11, 10:12)
Szymura – Rzepa 0:3 (3:11, 6:11, 8:11)
Concordia SKOK Powszechna Knurów
– ULKS Pławniowice 3:7
Anna Rzepa – Zdzisława Grabas 0:3 (6:11, 13:15, 8:11)
Agnieszka Fliszkiewicz – Inga Foik 3:0 (11:9, 11:8, 15:13)
Patrycja Rybicka – Maria Grelok 0:3 (5:11, 4:11, 4:11)
Fliszkiewicz/Rybicka – Grabas/Grelok 0:3 (5:11, 8:11, 9:11)
Fliszkiewicz – Grabas 0:3 (6:11, 8:11, 11:13)
Rzepa - Grelok 0:3 (4:11, 4:11, 1:11)
Rybicka – Foik 3:1 (6:11, 11:7, 11:4, 11:5)
Fliszkiewicz – Grelok 0:3 (3:11, 3:11, 3:11)
Rybicka – Grabas 0:3 (5:11, 3:11, 4:11)
Rzepa – Foik 3:0 (11:5, 12:10, 11:8)

TABELA PO 8. KOLEJCE:

1. KŚ AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE
2. ULKS PŁAWNIOWICE
3. BTTS SILESIA MIECHOWICE BYTOM
4. LKS 45 BUJAKÓW II MIKOŁÓW
5. KS CONCORDIA POWSZECHNA SKOK KNURÓW
6. ULKS RUCH PNIÓW
7. LKS VICTORIA PILCHOWICE
8. LKS WILKI WILCZA

8
8
8
8
8
8
8
8

16
14
12
8
6
4
4
0

67:13
62:18
51:29
41:39
39:41
26:54
24:56
11:69
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Narciarstwo

Na dwóch deskach
po puchar prezydenta
W minionych latach aura
nie była łaskawa i zawody
nie odbyły się. Tym razem
na wiślańskim Stożku nie
brakowało białego puchu i
wszyscy chętni mogli stanąć
do rywalizacji w slalomie
gigancie o puchar prezydenta Knurowa.
- Cieszy przede wszystkim frek wencja najmłodszych narciarzy i wsparcie,
jakie otrzymywali od swoich
rodziców – powiedział nam
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa. – Po raz
kolejny przekonaliśmy się,
że narciarst wo cieszy się
wśród mieszkańców naszego
miasta dużą popularnością.
Nie p o zostaje za te m nic
innego, jak pogratulować
wsz ystk im sta r t ują c y m i
zaprosić do kolejnej rywalizacji za rok.
Organizatorzy – Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
– zarezerwowali Stożek na
dwa dni. 11 lutego z myślą
o najmłodszych, a trzy dni
później dla dorosłych.
PiSk
Zdjęcia: MOSiR Knurów

Sportowcy nie narzekają
na brak apetytu

Oni czują się na dwóch
deskach jak ryba w wodzie

Wyniki:
- przedszkolaki – 1. Tomasz Matuszek, 2. Damian Godulski,
- uczniowie klas I-II – dziewczęta – 1. Julia Kempa (MSP-9),
2. Natalia Starzomska (MSP-6), 3. Paulina Biskup (MSP-2),
- chłopcy – 1. Grzegorz Giemza (MSP-7), 2. Daniel Kacprzak
(MSP-9), 3. Bartłomiej Szkółka (MSP-7),
- uczniowie klas III-IV – dziewczęta – 1. Aleksandra Kapuśniak
(MSP-7), 2. Wiktoria Jurczyga (MSP-2), 3. Michalina Karwot
(MSP-9), - chłopcy – 1. Miłosz Dywański (MSP-9), 2. Wojciech
Kostelecki (MSP-9), 3. Dominik Strycharski (MSP-1),
- uczniowie klas V-VI – dziewczęta – 1. Martyna Nowak (MSP2), 2. Jagoda Przybyła (MSP-2), 3. Agnieszka Dubiel (MSP-7),
- chłopcy – 1. Krzysztof Malich (MSP-7), 2. Paweł Kieś (MSP2), 3. Marcin Wszeborowski (MSP-2),
- uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Agnieszka Śniecińska (MG-3), 2. Magdalena Długosz (MG-3), 3. Kinga Haponik
(MG-3), - chłopcy – 1. Aleksander Olbryś (MG-3), 2. Patryk
Kapica (MG-1), 3. Karol Adamus (MG-3),
- dorośli do 35 lat – kobiety – 1. Magdalena Mikołajczak, 2.
Monika Leszczyńska, 3. Barbara Jacińska, - mężczyźni – 1.
Paweł Lewicki, 2. Arkadiusz Nowak, 3. Maciej Sobiech,
- dorośli 36-45 lat – kobiety – 1. Małgorzata Ciekanowska, 2.
Bogumiła Wosiak, - mężczyźni – 1. Ryszard Wosiak, 2. Janusz
Śnieciński, 3. Adam Dumała,
- dorośli 46-55 lat – kobiety – 1. Jolanta Cieszyńska, - mężczyźni – 1. Marek Mikołajczak, 2. Adam Leszczyński, 3.
Mirosław Wasikowski,
- mężczyźni powyżej 56 lat – 1. Witold Dumała.

Ceremonii wręczenie nagród
towarzyszyła iście zimowa sceneria

Kolejny zawodnik gotowy
do sportowej rywalizacji

MOSiR Knurów przeprasza za nieporozumienia
powstałe z powodu przekazania do wiadomości
nieoficjalnych wyników.

Jeszcze tylko jedna bramka
i zjazd ukończony

Sportowej rywalizacji
przyglądał się fundator
nagród – prezydent
Knurowa, Adam Rams

