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Knurów

Knurów

Zaproszenie

Do tragicznego zdarzenia doszło
w poniedziałkowy wieczór przy ul.
Ułanów. Około godz. 19.00 z czwartego piętra bloku wyskoczył 25-latek.
Mężczyzna poniósł śmierć. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa zaprasza na szkolenia z
zakresu „Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązująca
od 1.12.2008 roku”, „Podatek dochodowy od osób prywatnych” i „Podróże
służbowe. Rozliczenie i aspekty podatkowe”. Szczegóły w siedzibie Fundacji
przy ul. Dworcowej 38a.

Zarząd Rejonow y Polskiego
Czerwonego Krzyża w Knurowie organizuje 22 stycznia o godz. 17.00 III
Czerwonokrzyską Biesiadę Śląską.
Całkowity dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek zostanie przeznaczony
na organizację letniego wypoczynku
dla najuboższych dzieci. Zaproszenia
można nabywać w siedzibie PCK
przy ul. Wilsona 10. Szczegóły pod
numerem telefonu: (032) 235 22 11.

Foto: Mirela Na;polska

Cztery piętra Na szkolenia Z potrzeby
i ciemność marsz
serca
/pg/
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Gmina Pilchowice.
Zaproszenie

Szczygłowice

Ciepło i kulturalnie

W Domu Kultury w Szczygłowicach jest cieplej niż
dotychczas – 30 grudnia zakończyła się tam wymiana
instalacji centralnego ogrzewania

W ciągu czterech tygodni wymieniono w budynku całą instalację C.O.
Zainstalowano też nowe grzejniki na sali widowiskowej DK, dotychczas
kaloryfery były zamontowane tylko za sceną, teraz są także na widowni.
– Niedawno było tu Wspólne Kolędowanie i po raz pierwszy zdarzyło się,
że niektórym uczestnikom było za ciepło – komentuje Jolanta Szafraniec,
kierownik szczygłowickiego DK. – Poprzednia instalacja działała od
początku istnienia domu kultury, czyli od lat osiemdziesiątych. Grzejniki
były skorodowane, niedrożne. Teraz mamy instalację z miedzi, a grzejniki
najnowszego typu, co jest i ekonomiczne, i efektywne – podsumowuje
Jolanta Szafraniec.
MiNa

Gierałtowice

Pokolędujmy Szkolne
jubileusze
Ci, którzy lubią atmosferę Bożego Narodzenia, mogą udać się
w najbliższą środę, 21 stycznia na
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek organizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach.
Koncert odbędzie się w świetlicy
wiejskiej w Wilczy, a zaprezentują
się na nim chóry działające na terenie
gminy Pilchowice. Dodatkiem do
kolędowych śpiewów będzie występ
nowo powstałej grupy tańca towarzyskiego. Początek koncertu – o godzinie 17. Patronat nas przedsięwzięciem
objął wójt gminy Pilchowice.
MiNa

Gierałtowice

Stanica

18–letni mieszkaniec Zabrza,
który 9 stycznia odwiedził Gierałtowice, nie może mówić o ciepłym
przyjęciu. Przy ulicy Powstańców
Śląskich został zaatakowany przez
19–letniego gierałtowiczanina. W
wyniku ciosu pięścią w twarz doznał
stłuczenia oka.

15 stycznia o godz. 18.00 w sali
szkolnej w Stanicy odbędzie się
Zebranie Wiejskie, podczas którego
nastąpi wybór nowego sołtysa i Rady
Sołeckiej. O wynikach poinformujemy za tydzień.

Wybory

Ten Obcy?

Justyna Walo

Knurów

Na
zagrychę?

W Wigilię nie lada niespodzianka czekała mieszkankę Knurowa z
bloku przy ulicy Mieszka I. Okazało
się, że do jej piwnicy ktoś się włamał.
Złodziej zabrał na pamiątkę tej wizyty rower typu „damka” i ...osiem półlitrowych słoików z grzybami. Rower oszacowano na 350 zł, a grzybki
oprócz wartości sentymentalnej to
koszt około 50 zł. Czy skończyły na
stole wigilijnym – nie wiadomo.

Szczygłowice

/pg/

Karaoke

W Domu Kult u r y w Szcz ygłowicach trwały w tym tygodniu
przygotowania do III Festiwalu Karaoke Domów Pomocy Społecznej,
jaki odbędzie się tam w piątek, 16
stycznia. Impreza, organizowana
przez DPS w Kuźni Nieborowskiej,
z roku na rok poszerza grono swoich
uczestników. Tym razem przybędą
oni z trzynastu placówek całego
Śląska. Wstęp na festiwal jest wolny,
początek o godz. 10.
MiNa

www.tytus.wp.pl

Pilchowice, chudów
Okazja do posłuchania i pośpiewania kolęd nadarzy się w najbliższy
piątek, 16 stycznia w sali OSP w
Pilchowicach o godz. 18. Na koncert
i wspólne kolędowanie zapraszają
członkowie Stowarzyszenia Pilchowiczanie – Pilchowiczanom. Z kolei
w niedzielę, 18 stycznia w kościele
NMP Królowej Aniołów w Chudowie z koncertem kolęd wystąpi chór
Bel Canto. Początek – o godz.15.
MiNa



Kto z Was z pasjonował się przygodami Tytusa, Romka i A’Tomka?
Komiks urósł do miana kultowego.
Wszystko dzięki pomysłom autora,
Papcia Chmiela. Strona prezentuje
okładki wszystkich ksiąg z przygodami Tytusa de Zoo, któremu w 2007
roku stuknęło 50 lat! Dla wszystkich
fanów kontynuacja perypetii uczłowieczonej małpy. Gorąco polecamy!
/pg/

busia Puchatka
18.I. – Dzień Ku
bci
21.I. – Dzień Ba

/pg/

Knurów

Kołpaki
w cenie

Oryginalny komplet kołpaków
to wydatek rzędu kilkuset złotych.
Przekonali się o tym właściciele
dwóch stojących przy ulicy Mieszka I
samochodów osobowych. 10 stycznia
w godzinach wieczornych nieznany
sprawca najpierw ogołocił Skodę
Octavię, a chwilę później zabrał się
także do Toyoty Yaris. Kołpaki z tej
pierwszej to koszt około 300 zł, komplet z drugiego samochodu kosztował
już 500 zł.

Śląsk
Koncert

Santor w GTM

Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki mająca w repertuarze
ponad tysiąc utworów, wystąpi w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Recital
odbędzie się 8 marca (początek – o
godz.19), ale już teraz zainteresowanie
koncertem jest wielkie, zatem kto chce
się wybrać – powinien się pospieszyć.

W dobrobycie

Śląsk został uznany najlepszym
miejscem do życia według rankingu
przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą”. Najszybszy w ubiegłym roku
wzrost płac i szybki spadek bezrobocia sprawiły, że województwo śląskie
wygląda w zestawieniu na miejsce
o najwyższym w kraju standardzie
życia i najlepszych zarobkach.
MiNa

Kino

Filmowy
Problem
z łupieżem... sputnik
… musiał mieć nieznany sprawca, bo jak inaczej wytłumaczyć fakt,
że 29 grudnia ze sklepu przy ulicy
Wilsona skradł 20 sztuk szamponu
do włosów Head&Shoulders i 24
opakowania szamponu firmy L’Oréal
Paris. Straty właściciela sklepu oszacowano na około 370 złotych.
Justyna Walo

Knurów

Prawie włam

Dwukrotnie niedawno pisaliśmy o włamaniach do kiosków. W
obu przypadkach skończyło się na
stratach o wartości powyżej tysiąca
złotych. 6 stycznia w godzinach wieczornych nieznany sprawca próbował
włamać się do kiosku przy ulicy 1
Maja. Tym razem zabezpieczenia
drzwi okazały się silniejsze, a pokrycie wyrządzonych strat to koszt
jedynie 40 zł.
Justyna Walo

Justyna Walo

Knurów

Kolędowo

Nie zapomnij

16 stycznia o godzinie 16.00 w
kościele Matki Bożej Szkaplerznej
w Gierałtowicach odbędzie się uroczysta msza św. z okazji 75-lecia
Szkoły Podstawowej oraz 10-lecia
Gimnazjum w Gierałtowicach. Organizatorzy zapraszają do udziału
nauczycieli, absolwentów, uczniów
i wszystkich mieszkańców. Tego samego dnia odbędą się pozostałe uroczystości w budynkach obu szkół.

oprac. MiNa

Justyna Walo

/pg/

Gratka dla kinomanów – od 16 do
25 stycznia w gliwickim kinie Amok
potrwa replika 2 Festiwalu Filmów
Rosyjskich, czyli przegląd Sputnik
nad Gliwicami. W programie zarówno
najnowsze produkcje rosyjskie, jak i
klasyka z czasów ZSRR (m.in. przedwojenna komedia „Świat się śmieje”).
Szczegóły na www.amok.gliwice.pl .
oprac. MiNa

NASZA
SONDA
Mięsko czy warzywa
– co wolimy?

Krystyna Kokoszka z Knurowa:
- Potrawy
r ybno - wa rzywne.
Jem takie
potrawy ze
względu na
zdrowie i
dlatego, że
mi smakują.
Piekę dużo
ryb, przyrządzam sałatki. Mój mąż
je to, co ugotuję, chociaż kocha się
w mięsie.
Zbigniew Bramberger z Knurowa:
J e m
wszystko
– i r yby, i
mięso. Zazwyczaj to,
co przyrządzi żona,
ale sam też
gotuję. Ze
względu na
smak jem więcej drobiu.
Iwona Przybył z Knurowa (na zdjęciu z córką Alicją):
- Jem raczej
wszystko.
Pr zygoto wuję posi ł ki ur ozmaicone i
takie, żeby
smakowały
mojej Alicji.
Jeżeli chodzi o ryby,
to jemy ich raczej mało.
Not. Justyna Walo
11 stycznia świętowali wegetarianie.
Czy słusznie – czytaj na stronie 9
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Knurów. Peugeot 307 wjechał do Biedronki

Foto: Wojciech Gą

sior

Frontem do klienta
Wybite i wyrwane drzwi do
sklepu, tuż obok rzędu wózków
ślady krwi, grupa gapiów, którzy
mnożyli wersje zdarzenia... Wiadomo, że o godz. 12.50 pojazd
stoczył się z parkingu wprost
w drzwi wykonane z plastiku i
szkła. Przypuszcza się, że kierująca Peugeotem 307 kobieta wysiadła z samochodu zapominając
wyciągnąć kluczyki ze stacyjki.
Wysłała po nie swojego pasażera.
Mężczyzna zamiast je wyciągnąć
- przekręcił i odpalił samochód,
a że był wrzucony bieg... Peugeot
zaczął się gładko toczyć wprost
na sklep, bez kierowcy w środku!
Mężczyzna usiłował zatrzymać
sunący pojazd. Bezskutecznie. W
starciu ze sklepowymi drzwiami
polała się krew. Na szczęście,
oprócz poturbowanego mężczyzny
nie było więcej poszkodowanych.
Wszystko dzięki poł udniowej
porze i małej ilości klientów w
sklepie. Na miejscu błyskawicznie
pojawili się strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. Zabezpieczyli miejsce i
pomogli wyprowadzić pojazd ze
sklepu. Biedronka czynna była
już chwilę po zakończeniu akcji

Foto:Paweł Gradek

Nie lada zaskoczeniem dla klientów Biedronki przy
ul. Szpitalnej był widok samochodu, który wjeżdża
przez oszklone drzwi do sklepu i parkuje przy
stoisku z wędlinami

mimo przewiewu wynikającego z
braku drzwi... Nieco „potłuczone”
stoisko mięsne zostało zamknięte
na jakiś czas.
Z ustaleń policji wynika, że
kobieta kierująca pojazdem była
trzeźwa. Ukarano ją mandatem w
wysokości 300 zł.
Justyna Walo,
Paweł Gradek

Knurów. Złodzieje nie próżnują...

Panie, uważajcie
na torebki
Do prawdziwej plagi kradzieży doszło
w ostatnich kilku tygodniach. Złodzieje
upodobali sobie szczególnie damskie torebki
5 grudnia przy ulicy Łokietka, wykorzystując sklepowy tłok,
nieznany sprawca ukradł portfel
zawierający gotówkę (około 80 zł)
oraz kartę NFZ.
Okradziona
mieszkanka powiatu gliwickiego nadal szacuje
straty.
7 st ycz n ia
p r z y u l ic y A .
Słon i ny oko ło
p o ł u d n i a n ie znany sprawca
z torebki ukradł
portfel, dokumenty osobiste, pieniądze w kwocie około 100 złotych i
telefon komórkowy Motorola W218.
Poszkodowana knurowianka oszacowała straty na około 200 zł.
10 stycznia około godz. 12.00 w
sklepie przy Kazimierza Wielkiego z
torebki damskiej złodziej wyciągnął:

Drobny, wydawałoby się, błąd miał dość nieoczekiwane konsekwencje...

Knurów

Samobójcza śmierć na miejscu
Wieczorem, 8 stycznia około godz. 21.00,
młody mężczyzna wyskoczył z okna bloku
przy ulicy Staszica

25–latek porwał się na własne życie skacząc z trzeciego
piętra. Niestety, obrażenia jakich doznał były zbyt ciężkie
i mężczyzna zginął na miejscu.

Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich
w tym zajściu, prawdopodobnie więc mężczyzna sam
wyskoczył z okna.
Ciało 25–latka zostało zabezpieczone przez prokuraturę. Pod jej kierunkiem jest prowadzone śledztwo.

Justyna Walo

reklama

dowód osobisty, kartę NFZ, kartę
bankomatową , aparat słuchowy
wart ok. 2,5 tys. zł i ponad 500 zł w
gotówce. Okradziona mieszkanka
powiatu gliwickiego wyceniła
poniesione straty w sumie na
około 3300 zł.
W lokalu pr z y u licy
Dworcowej 12
st ycz n ia n ie znany sprawca
przeciął ostrym
narzędziem torbę i ukradł dokumenty osobiste.
Apelujemy – dołączając się do
próśb policjantów - do pań: zwracajcie szczególną uwagę na swoje
torebki, zwłaszcza w tak tłocznych
miejscach jak sklepy czy lokale gastronomiczne.
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Knurów. Nieznajomość prawa szkodzi

SKOK ma kasę

Po raz kolejny knurowskie organizacje pozarządowe
uczestniczyły w szkoleniach, które odbywają się w
ramach projektu „Przez współpracę do sukcesu”.
Tym razem, w Bielsku-Białej rozmawiano na temat
finansów organizacji

Dla Przeglądu
Ryszard
Kowrygo,
powiatowy
rzecznik praw
konsumentów:
- Spó ł dzielcze
K a sy O s zc z ę d nościowo-Kredytowe działają w oparciu o swoje
statuty. Wszystkie działania opierają
na prawie spółdzielczym, które je
obowiązuje. Nieporozumienia biorą
się stąd, że klienci nie czytają umów,
jakie podpisują, a zapisy o zasadach
zwrotu udziałów z pewnością znajdują się w którymś z załączników
podpisanych dokumentów. Uwagi
i wątpliwości można kierować do
Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego pod adresem: 81-472 Gdynia,
ul. Legionów 126, bądź telefonicznie:
(058) 624 98 72.

Not. pg



Drugi dzień szkolenia dotyczył
obowiązków podatkowych organizacji pozarządowych, podatku
dochodowego od osób prawnych
oraz ordynacji podatkowej.
Efektem integracji było zaproszenie prezesa i członków stowarzyszeń na III Charytatywną Biesiadę
Śląską, organizowaną 22 stycznia
przez Zarząd Rejonowy PCK w
Knurowie.

oprac. /pg/

Krywałd. Zmiany na lepsze

Stary, dobry rok

Ubiegły rok wyostrzył apetyty mieszkańcom
Krywałdu. – Działo się u nas sporo dobrego. Nie
się nie zauważyć, że w Krywałdzie jest coraz
piękniej i co ważne – bezpieczniej – uważa Karina
Zawadzka z Knurowa

k

Zaczęło się od wymiany lustra
na skrzyżowaniu ulic Michalskiego i Zwycięstwa. Niedługo potem
oświetlenia doczekał się przystanek
autobusowy przy ul. Bojowej. – W
opinii wszystkich mieszkańców i naszego księdza proboszcza Marka
Kamieńskiego najważniejszą
inwestycją było wykonanie
drogi przy kościele pw. św.
Antoniego. Wcześniej była
to droga żużlowa, a teraz
bez porównania – mówi
Zawadzka. – To był impuls
do dalszych działań.
W czerwcu na
u l . Zw y c i ę st wa stanął
nowy, betonowy słup
ogłos z e niowy.
rade

Paweł Gradek

Dwudniowe szkolenie odbyło się
w bielskim hotelu „Vienna” 10 i 11
stycznia. Przedstawiciele dziesięciu
organizacji z terenu Knurowa zapoznali się z działalnością statutową
i gospodarczą, odpowiedzialnością
organizacji pozarządowych i ich
władz za działania niezgodne z prawem oraz rachunkowością. O przystępną formę wykładu zadbał prelegent Andrzej Michalski, specjalista z
tematyki prawa podatkowego.

weł
G

reklama

1 Maja tł umaczy, że wszystkie
procedury są zgodne z prawem.
– Działamy w oparciu o ustawę:
prawo spółdzielcze oraz ustawę o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Te akty prawne zawierają uregulowania, w jaki
sposób nastę puje zwrot udziału
po wystą pieniu ze spółdzielni. W
ustawie prawo spółdzielcze stwierdza się wyraźnie, że zwrot udziału
może nastą pić po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za rok
obrachunkowy, w którym ustało
członkostwo. Pan Jaros wystą pił
ze SKOK-u w grudniu 2007 roku.
Po t r ze ch pe ł n ych mie sią ca ch
ustaje członkostwo, więc w t ym
przypadku nastą piło to 1 kwietnia
2008 roku. Wtedy wypłacone zostały zgromadzone składki członkowskie, ale nie udział w wysokości 50 zł. Walne zgromadzenie za
każdy rok obrachunkowy odbywa
się najpóźniej do końca czerwca, w
tym przypadku 2009 roku – wyjaśnia Agnieszka Pawlak. – Pan Jaros
otrzyma więc udział w ustawowym
terminie, czyli w lipcu 2009 roku.
Agnieszka Pawlak wyjaśnia,
że udziały będące elementem kapitału spółdzielni nie podlegają
oprocentowaniu, tak jak nie podlegają oprocentowaniu udziały we
wszystkich innych spółkach prawa
handlowego. Nie istnieje uregulowanie prawne, które pozwalałoby
członkom na oczekiwanie takiego
zachowania ze strony Kasy – to
znaczy wypłacić udział z jakimś
oprocentowaniem oczekiwanym
przez członka, ale nieuregulowanym prawnie. - Udziały stanowią
fundusz SKOK-u, któr y stanowi
je d e n z wa ż n ie js z y c h e le m e n tów bezpieczeństwa finansowego
c zł on k ów S p ół d zielc z ych Ka s,
właśnie dlatego, że nie podlegają
wypłacie od razu, tylko po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
– dodaje Agnieszka Pawlak.

Współpraca
czyni sukces

: Pa

Rozczarowany:
Adam Jaros

cja, słyszę też źle – t yle mam z
pracy w kopalni. Takie 100 zł to
dla mnie coś. Jeśli będą mi płacić
odsetki, to będę czekał. A ja, proszę pana, jak wypłacałem 40 zł,
to wydali mi z tego 30, bo resztę
potrącili sobie.
Adama Jarosa dziwi postępowanie SKOK-u, zwłaszcza, że jak
twierdzi, każda zwłoka ze spłatą z
jego strony wiązała się z karnymi
odsetkami. – Kolega też wystą pił i
słyszałem, że też musiał się naczekać,
żeby odz yskać
s w o je p i e n i ą dze. Po roku mu
chyba wypłacili
– dodaje knurowianin.
Agnieszka Pawlak z
Oddziału
SKOK
przy
u l .

foto: Paweł Gradek

Adam Jaros przez wiele lat
był członkiem Spółdzielczej Kasy
Oszczęd nościowo - Kedy towej
– oddział przy ul. 1 Maja. – Zapisałem się, jak to emeryt, żeby
brać pożyczki. W ubiegłym roku
się wypisałem. Chciałem wtedy
odzyskać 100 zł, to usłyszałem,
że mam przyjść po nowym roku.
Zachodzę ostatnio i usłyszałem
od pracownicy, że mam podejść
do kasy, że mi niby wypłacą 50 zł.
Kasjerka wzięła te pieniądze, poszła na górę. Przyszła jakaś pani
i powiedziała, że taka ustawa
i mam dopiero w lipcu 2009
przyjść. Nie podała żadnego
paragrafu, dostałem świstek,
na któr ym napisała „lipiec
2009 udział” – opowiada
emeryt. – Jestem niewidomy na jedno ok o, nie
udała się
opera-

Bielsko-Biała. Szkolenie organizacji pozarządowych

Przy ul. Stawowej wykonano nową
nawierzchnię oraz w ymieniono
znak drogow y. Bezpieczeńst wu
dzieci przyczyniło się z pewnością
uruchomienie fotoradaru przy ul.
Michalskiego.
Kon iec ubiegłego rok u
zwieńczyła przycinka drzew
przy ul. Zwycięstwa oraz
wymiana znaków drogowych.
- Krywałd to nie koniec
świata. Tym bardziej cieszy nas fakt, że nie jesteśmy
pomijani przy planowaniu
kolejnych inwest ycji
w naszym mieście.
Mamy nadzieję, że
nowy rok będzie
równie dla nas
dobry – dodaje
krywałdzianka.

foto

- Wypisałem się ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
w ubiegłym roku. Nie wypłacili mi wtedy udziału, kazali przyjść po
nowym roku. No i znów usłyszałem, że taka ustawa i w lipcu 2009
mam przyjść – irytuje się knurowianin Adam Jaros

/pg/

ogłoszenie płatne

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Pilchowice ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez
przedsięwzięcie „Popularyzacja narciarstwa wśród młodzieży
– Mistrzostwa Gminy w Narciarstwie Alpejskim”.
Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej
www.pilchowice.pl
Szczegółowych informacji udziela Joanna Kruczyńska – Urząd
Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, pokój nr 10 tel. 032 332 71 64
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aktualności
Knurów. Dewastacja budynku byłego komisariatu

Szczygłowice. Pożar na działkach

Tulipan w ogniu

Złodzieje wyręczą
ekipę remontową?

Blisko trzy godziny trwała akcja gaszenia altany
ogrodowej 6 stycznia przy ulicy Parkowej.
Zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia było
ogromne, bo sąsiadowała ona z innymi altankami

Foto: Justyna Walo

Budynek byłego Komisariatu Policji przy ul. Kopalnianej
znalazł nowych rezydentów. Złomiarze nie próżnują.
Kradną i dewastują co się da. Miasto planuje adaptować
budynek na lokale socjalne. Czy zdąży?

Ogień całkowicie strawił jedną z altanek
Pożar wybuchł na obszarze
ogródków działkowych „Tulipan”.
Całkowitemu spaleniu uległa jedna
altanka ogrodowa o powierzchni
5x10x3 metry oraz pomieszczenie
gospodarcze wraz z wyposażeniem.
Nadpaleniu - druga altanka.
- Zgłoszenie wpłynęło do Państwowej Straży Pożarnej o godz.
19.05, ostatni samochód wrócił do
bazy dokładnie o 22.02 – powiedział

Przeglądowi kpt. Dariusz Mrówka
z Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Gliwicach.
W gaszeniu brały udział dwa
zastępy strażaków PSP (w sumie
sześciu strażaków) i jeden zastęp zakładowej Straży Pożarnej przy KWK
Knurów (trzej strażacy). Na miejscu
zdarzenia pojawiła się także policja,
a w stan gotowości postawiona została Ochotnicza Straż Pożarna.

Interwencja Przeglądu

Remont w pośpiechu
- Mieszkam przy ul. Piłsudczyków 7c. Tuż przed świętami lokatorzy
ładnie wysprzątali klatki schodowe
– wszystko musi przecież dobrze wyglądać w tym szczególnym okresie.
Niestety, nasz wysiłek poszedł na
marne. Został zniweczony, bo jeszcze w przeddzień Wigilii robotnicy
wymieniali okna na korytarzu. Z
tego, co się zorientowałem, nie tylko
u nas trwały roboty. Jestem zbulwersowany, podobnie jak i sąsiedzi.
Poświęciliśmy przecież swój czas,
nie mówiąc o wysiłku... Czy nie można było tego tak zorganizować, żeby
na dzień, dwa przed świętami już nic
nie robić z remontów?
Lokator

O wyjaśnienia zwróciliśmy się
do Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Obszernej informacji udzielił
Przeglądowi Bogdan Litwin, prezes LWSM: - Nasza spółdzielnia
w 2008 r. przystąpiła do wymiany
stolarki okiennej w pomieszczeniach

ogólnego przeznaczenia (...). Celem
robót jest zakończenie rozpoczętej w
latach poprzednich kompleksowej,
szeroko pojętej termomodernizacji budynków mieszkalnych (...).
Spółdzielnia w ramach działań
proekologicznych (...) i prooszczędnościowych energii cieplnej współpracuje z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w zakresie pozyskiwania
środków pomocowych. Środki pomocowe podlegają częściowemu
umorzeniu. Jest ono uwarunkowane
spełnieniem warunków określonych
regulaminem. Spółdzielnia w lipcu
2008 r. zawarła umowę z WFOŚiGW
w sprawie częściowego umorzenia
pożyczki (...). Wartość umorzenia to
kwota 828.419 zł. Zakres zadania
wynikający z umowy umorzenia dotyczy 80 budynków mieszkalnych, w
których wymieniono 1911 sztuk okien
oraz 21 budynków mieszkalnych, w
których wymieniono 76 szt. drzwi (...).
Pozyskanie wykonawcy i zawarcie
umów na wykonanie robót budow-
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Strażacy prawie trzy godziny
zmagali się z ogniem, na szczęście
żadnemu z działkowiczów nic się
nie stało. –Wyjaśniamy przyczyny
pożaru, dodatkowo sprawę zbada biegły z zakresu pożarnictwa
– poinformował sierż. Wawrzyniec Wnuk z zespołu prasowego
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Kiedyś mieścił się tu hotel robotniczy, który w latach 70. przystosowano do potrzeb ówczesnej Milicji.
Funkcjonariusze urzędowali przy ul.
Kopalnianej od 1975 do 2007 roku.
Policjanci wyprowadzili się do nowego Komisariatu przy ul. Dworcowej.
Stary budynek został zamknięty na
cztery spusty. Dwie działki, budynek
biurowo-magazynowy i garaż są
własnością Skarbu Państwa. Jak nas
poinformowało Starostwo Powiatowe,
w 2001 roku przekazano budynek na
mocy protokołu zdawczo-odbiorczego
w trwały zarząd na czas nieograniczony Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. Dlatego jeszcze w jakiś czas po
wyprowadzce Policja magazynowała
w byłym Komisariacie swoje sprzęty.
Po opróżnieniu budynku, „otworzyły
się” podwoje dla złomiarzy. Dziś w
centrum Knurowa straszą okna z
powybijanymi szybami. Ze ścian
budynku ktoś wypruł całą instalację
elektryczną. Kaloryfery i inne metalowe elementy błyskawicznie znalazły
swoich nowych właścicieli...
- Gmina wystąpiła do starostwa
powiatowego o użyczenie budynku
na okres tymczasowy, żeby nie uległ
dalszej dewastacji. Miasto planuje
adaptować wnętrza budynku na lokale socjalne – informuje Krzysztof
Stryczek z Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Współpracy z Zagranicą
i Informacji.
Jak się dowiedzieliśmy, projekt umowy
użyczenia dwukrotnie tra-

fił ze starostwa do urzędu.
Maria Baron, zastępca naczelnika
Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa wyjaśnia, że
pierwszy projekt umowy użyczenia nie
uzyskał akceptacji Urzędu. – Wnieśliśmy do niego poprawki. Kolejna wersja
również nas nie satysfakcjonowała. W
chwili obecnej przygotowujemy własną wersję, którą prześlemy starostwu.
Z chwilą podpisania tej umowy kontynuowany będzie proces komunalizacji,
wstrzymany przez wojewodę śląskiego
– tłumaczy urzędniczka.
Póki co, Marcin Stronczek, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego
podkreśla, że budynek nadal znajduje
się w trwałym zarządzie Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach i to ona
jest odpowiedzialna za utrzymanie i
zabezpieczenie tej nieruchomości.
W kwietniu 2008 roku KMP Gliwice zwróciła się do starosty z prośbą o
wygaszenie trwałego zarządu. Starosta
zgodnie z obowiązującymi przepisami
wyda decyzję po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości
w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia
wniosku.
- Jeżeli do tego czasu gmina nie
przejmie nieruchomości w posiadanie
ustalony zostanie inny sposób jej zagospodarowania – mówi Stronczek.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Justyna Walo

lanych mogło nastąpić na przełomie
lipca i sierpnia 2008 r. Miesiące te to
szczyt sezonu budowlanego i znalezienie wykonawców dla realizacji tak
ogromnego zadania stanowiło duży
problem – zarówno w zakresie znalezienia producenta nietypowej stolarki budowlanej jak i wykonawcy, który
podjąłby wykonanie zabudowy nowej
stolarki w tak krótkim okresie, to jest
do 31 grudnia 2008 r.
Realizacja robót trwa sukcesywnie od sierpnia (...). Terminy są
uzależnione od dostawy nietypowej
stolarki budowlanej. Wykonawcy
prowadzą roboty wykorzystując
wszystkie dni robocze, w tym soboty, ponadto pracują w wydłużonym
czasie pracy.
Nawiązując do interwencji, informujemy, że roboty te winne być
ukończone w terminie określonym
w umowie z WFOŚiGW, w przeciwnym przypadku środki podlegają
zwrotowi.
Mieszkańcom wszystkich budynków objętych realizacją zadania
dziękujemy za wyrozumiałość. Niedogodności z pewnością zostaną
zrekompensowane oszczędnościami
w zużyciu energii cieplnej, jak i estetyką nowej stolarki.

Złomiarze robią co mogą, by jak najszybciej
ogołocić opustoszały budynek
reklama

Oprac. Justyna Walo, bw



rozmaitości
Dzieje Szczygłowic (cz. II)

Osiedle wyrosło na węglu

Rys. Arch. PL

Po przejęciu części Górnego
Śląska przez polskie władze oświatowe w 1922 roku, szkołę w Szczygłowicach dobrowolnie opuścili jej
dotychczasowy kierownik Nieckel i
nauczyciel Ficke. Od czerwca 1922
roku nowym kierownikiem szkoły
został Alojzy Gał uszka, zaś od
grudnia 1923 roku Jan Jaśkiewicz.
Nauczycielem początkowo była Maria Frey, później zaś Wilhelm Flak
i Karolina Durlak (przez jakiś czas
Maria Jaśkiewicz uczyła dziewczęta
robótek ręcznych).
W roku szkolnym 1923/1924 do
szkoły uczęszczało 189 uczniów, w
1924/25 – 184 uczniów. Po utworzeniu jednej gminy Szczygłowice–Krywałd, ugruntowana została
rada pedagogiczna. Tworzyli ją:
Franciszka Chodura, zatrudniona
od 16 września 1925 roku założycielka szkolnej drużyny harcerskiej,

Bronisław Warwot – od 1928 roku
mianowany stałym nauczycielem,
organizator przedstawień teatralnych
i jasełek, w których brali udział uczniowie z Krywałdu i Szczygłowic, i
Emilia Golińska–Warwot, nauczycielka pracująca tu od 1933 roku.
Nieco później, po wybudowaniu
szkoły podstawowej w Krywałdzie,
podjęto decyzję o połączeniu czteroklasowej krywałdzkiej szkoły ze
szkołą w Szczygłowicach tworząc
system ośmioklasowy. Kierownikiem szkoły po wybuchu II wojny był
Leopold Daek.
Od 1945 roku szczygłowicki
budynek szkolny podlegał kierownictwu w Krywałdzie (kierownikiem
obydwu budynków szkolnych byli:
Leopold Danek (1945–1948), Ignacy
Pardelok (1948-1951); Tadeusz Grzybowski (1951-1955), Eugenia Biała
(od marca do czerwca 1955 roku) i
Konrad Czoik (od 1955 roku do wybudowania szkoły podstawowej nr 4
w Szczygłowicach).
Budowa szkoły podstawowej
nr 4 w Knurowie–Szczygłowicach
wynikała ze stale rozbudowującej się
kopalni „Szczygłowice”.
1 września 1964 roku w nowo
wybudowanej szkole naukę rozpoczęło 375 uczniów (13 oddziałów).
W szkole pracowało 13 nauczycieli,
pierwszym kierownikiem szkoły
został Alfons Szulik).
W roku szkolnym 1968/1969 do
szkoły uczęszczało już 1130 dzieci
(31 oddziałów). Rada pedagogiczna
składała się z 33 nauczycieli.
Obecnie budynek szkolny wybudowany w 1964 roku, rozbudowany
w 1975 roku to szkoła podstawowa
oraz gimnazjum.

Kościół w Szczygłowicach

Szczygłowickie kalendarium
1531 – najstarsza wzmianka o osadzie wiejskiej Szczygłowice
1534 – dotychczasowi właściciele Szczygłowic Mikołaj Knurowski i Welczek
sprzedają je Janowi Gierałtowickiemu i Wacławowi Repei
1596 – trzej wolni gospodarze z Krywałdu zobowiązani byli do czuwania – trzymania stróży w Szczygłowicach (niewykluczone, choć nie ma potwierdzenia, że
na zamku)
ok. 1690 – właścicielką Szczygłowic zostaje Marianna Cebulka
1800 – hrabia Józef Węgierski nowym właścicielem Szczygłowic
1818 – utworzono powiat rybnicki ze Szczygłowicami w składzie
1875 – dotychczasowi właściciele części Szczygłowic (terenu leśnego), Guradze
i Prinsheim sprzedają teren kupiła spółce „Gellschaft der Vereinigtn Rheinisch
– Westfälischen Pulverfabriken”
1911 – z inicjatywy nadleśniczego rejonu Pawła Albrechta powołana została
Straż Ogniowa
1929 – utworzona została gmina Szczygłowice–Krywałd;
1 stycznia 1951- Knurów otrzymuje prawa miejskie, a Szczygłowice wchodzą w
skład miasta jako jego dzielnica
1957–1961 – budowa kopalni węgla kamiennego „Szczygłowice”
1 lipca 1961 – załoga kopalni Szczygłowice wydobyła pierwsze tony węgla
4 grudnia 1967 – oddany został do użytku ośrodek zdrowia wybudowany przez
kopalnię „Szczygłowice”;
27 listopada 1977 – erygowana została samodzielna parafia NMP Królowej Świata (w latach 1960–1977 kościół w Szczygłowicach był filią parafii Wilcza,
1981–1982 – akcja strajkowa w kopalni „Szczygłowice”, aktywna działalność
Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”



Na osiedlu wyrosły wieżowce
Przy obecnej ulicy ks. P. Ściegiennego znajdują się dwa domy
mieszkalne (ze szczytem konstrukcji
szkieletowej, dekorowane cegłą )
zbudowane około 1910 roku. Obydwa
przeznaczone były dla pracowników
kolei.
Osiedle Szczygłowice przy obecnej Alei Piastów powstawało w latach
1965–1978, Kolejne budynki dobudowywano do 1985 roku. Najstarsze
bloki mieszkalne miały po cztery
piętra, najnowsze, wybudowane
przez Fadom – wzdłuż Alei Piastów
– po 11 kondygnacji.
Przy ul. Górniczej znajduje się
kopalnia „Szczygłowice”. Została
uruchomiona w 1961 roku. W sąsiedztwie zakładu usytuowano Dom
Kultury z basenem ką pielowym
(wybudowanym w latach 70. XX
wieku) i halę widowiskowo–sportową powstałą w latach 80.

Tylko widokówka z lat 70. przypomina obleganą wówczas
kawiarnię Jaskinia
Przy ul. Zwycięstwa znajduje się
W „starej” części Szczygłowic,
kościół parafialny pod wezwaniem przy ul. Słonecznej, usytuowany jest
Najświętszej Maryi Panny Królowej cmentarz komunalny.
Świata, wybudowany w latach 1957–
War to, zwłaszcza z myślą o
1960, z dobudowaną wieżą kościelną młodszych czytelnikach, przywołać
z około 1980 roku. W sąsiedztwie pamięć o tzw. Czerwonym Osiedkościoła usytuowane są prywatne lu. Powstało ono na przełomie lat
domy (niektóre przedwojenne).
50. i 60. w sąsiedztwie obecnej ul.
Przy ulicy J. Kilińskiego w 1964 Lignozy (pomiędzy Bierawką a ul.
roku wybudowana została szkoła Zwycięstwa, od strony wschodniej).
podstawowa nr 4. Placówka została Z powodu szkód górniczych budynki
rozbudowana w 1975 roku. Obecnie zaczęto rozbierać w 1982 r. Zapadamieści Miejską Szkołę Podstawową jący się teren został zalany w 1997 r.
nr 4 i Miejskie Gimnazjum nr 4. Z biegiem czasu zalewisko zostało
Przy tej samej ulicy w połowie lat zasypane – dzisiaj na jego miejscu
60. wybudowano wieku ośrodek (i byłego osiedla) widać ogromną
zdrowia.
kopalnianą hałdę.
Maria Grzelewska

Śladem naszych publikacji

Senior to ma klawe życie

-Nieprawda, że starsi knurowianie nie mają okazji do zabawy. Kto chce, ten znajdzie. My
nie próżnujemy i zachęcamy innych do aktywności – odpowiada na ubiegłotygodniowy
apel jednego z knurowian Czesław Kuźma, członek Klubu Seniora przy Klubie Lokatorek
- Patrzę po tych okolicznościowych sylwestrowych
zapowiedziach i imprezach, ale wszędzie widzę, że jedynie młodzież ma prawo się zabawić. O nas, starszych,
to chyba już nikt nie pamięta... – skarżył się w ubiegłym
tygodniu na naszych łamach jeden z knurowian [„Starsi
muszą się wyszumieć” – PL 1/2009].
Z odpowiedzią pospieszył Czesław Kuźma, członek
Klubu Seniora, działającego przy Klubie Lokatorek. – W
Knurowie są cztery kluby emerytów i rencistów. Nasz
skupia seniorów w wieku od 60 do 92 lat. Kto chce, ten
znajdzie, kto mniej chętny – narzeka. Spotykamy się co
tydzień w czwartek w Klubie Lokatorek. Panowie grają w
skata i w tysiąca, panie sobie poklachają. Każdy znajdzie
coś dla siebie – mówi pan Czesław.
Senior mnoży atrakcje, jakie czekają na członków
klubu. Wycieczki, spotkania, wieczorki taneczne, wyjścia na pływalnię, eskapady rowerowe... – Mamy kolegę,
który uwielbia robótki ręczne. Na drutach robi papcie i
skarpety. Dla pań przeprowadzane są zabiegi kosmetyczne. Nowy Rok witaliśmy we własnym gronie. Za 35 zł od
pary był szampan, kawa, herbata, ciasto... o resztę każdy
z nas się postarał. Panie dekorowały salę. 24 pary bawiły
się przy muzyce. Dla chcącego nic trudnego – podkreśla
pan Czesław.
Te wszystkie dobrodziejstwa czekają na każdego, kto
ukończył 60 lat. – Zapraszamy zainteresowanych. Tworzymy fajną grupę ludzi. Jest nas 70 osób, ale jesteśmy
otwarci na nowych członków – dodaje senior.
Klub Seniora przygotowuje się do obchodów Dnia
Babci i Dziadka. Z tej okazji odbędzie się impreza taneczna. W planie są obchody Dnia Kobiet, Dnia Matki i
majówka połączona z ogniskiem.
/pg/

Foto: Archiwum Klubu Seniora przy Klubie Lokatorek

Szkolne związki z Krywałdem

Foto: Archiwum

Prawdopodobnie szkoła powszechna w Szczygłowicach
wybudowana została w 1895 lub 1896 roku. Wynika to z
założonej w listopadzie 1896 roku kroniki szkolnej, którą
zapoczątkował nauczyciel Aleksander Schlappa. W latach
1986 – 1922 kronika była spisywana w języku niemieckim,
od września 1922 w języku polskim

- My nie próżnujemy - zapewniają seniorzy
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Niechciany powiat?
Knurów. Węgiel nadal za gotówkę

Ciężarówki

z Dworcowej nie znikają

Wbrew zapowiedziom w dalszym ciągu można kupować
węgiel w kopalniach za gotówkę, czyli bez 15-procentowej
marży zostawianej u dilerów. Kolejki aut przed kopalniami
raczej nie stopnieją
Wcześniej Kompania Węglowa
S.A. chciała, by od początku bieżącego
roku węgiel mógł być kupowany tylko
za pośrednictwem autoryzowanych
przedstawicieli KW. Ten pomysł spotkał się z krytyką klientów, którzy nie
zamierzali płacić przedstawicielom
15-procentowej marży. Niezadowoleni
byli nawet niektórzy śląscy samorządowcy i górniczy związkowcy.
Nowe ograniczenie nie obowiązywało długo – zostało zniesione 8
stycznia. Odtąd ponownie można
kupować węgiel w kopalni za gotówkę. Maksymalnie można kupić osiem
ton węgla na jeden środek transportu,
tyle samo mogą odbierać pracownicy
kopalń w ramach deputatu.
- Przywróciliśmy tę możliwość
głównie ze względu na deputaty węglowe górników, a także z myślą o
osobach mieszkających w pobliżu
kopalń – komentuje Zbigniew Madej,
rzecznik prasowy Kompanii Węglowej
S.A. – Nie chcemy nikomu robić na
złość i zmuszać do odwiedzenia dilera,
skoro bliżej ma do kopalni. Natomiast
w dalszym ciągu będziemy korzystać
z autoryzowanych przedstawicieli
handlowych. Ich liczba zresztą ostatnio znacznie wzrosła, rok temu było

ich ponad 80, w tym roku około 150.
Dzięki dilerom mamy więcej możliwości kontroli jakości węgla. Poza tym
sprzedawcy są zobowiązani do tego,
by zakupić 2000 ton węgla miesięcznie
i to nie tylko w okresie grzewczym, ale
przez cały rok, więc dzięki nim mamy
stały rynek zbytu – dodaje rzecznik.
To, że KW S.A. wycofała się z
pomysłu oznacza, że raczej nie należy się spodziewać topnienia kolejek
samochodów przed kopalniami. Kilka
miesięcy temu pisaliśmy o problemie,
jaki mają kierowcy przejeżdżający
ulicą Dworcową, blokowaną przez
ciężarówki stojące w długich, nawet
kilometrowych ogonkach do punktu
drobnicowego przy ul. Wagowej [Za
czym kolejka ta stoi?, nr 40/2008
PL]. Zbigniew Gałkowski, rzecznik
prasowy Kopalni Węgla Kamiennego
„Knurów”, informował wówczas o
rozmowach na temat przebudowy
dojazdu do punktu drobnicowego od
ul. Torowej, która rozładowałaby ruch
ciężarówek przy Dworcowej. Jak dziś
dodaje rzecznik, rozmowy pomiędzy
gminą a kopalnią nie zostały jeszcze
zakończone, choć już wkrótce można
się spodziewać rozstrzygnięć w tej
sprawie.

reklama

MiNa

Z perspektywy 10 lat funkcjonowania powiatów nadal
nie milkną głosy: po co nam powiat. To musi budzić
niepokój samorządowców, szczególnie tych szczebla
powiatowego. Warto zastanowić się, skąd ta niechęć
i jakie jest jej podłoże
Powołanie samorządów gminnych w 1990 r. jest oceniane jako
wielki sukces. Kojarzone jest z
powiewem wolności i nową jakością w relacjach władza – obywatel.
Bezpośrednie wybor y wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
jeszcze bardziej umocniły gminy
w trójszczeblowym samorządzie
- jako jego podstawowe, najbliższe
mieszkańcom, ogniwo. Najlepiej
zaś oceniani są ci włodarze miast i
gmin, którzy na pierwszym miejscu
stawiają służbę społeczeństwu, a
nie opcji politycznej.

Partner czy konkurent?
Jak w tej 10-letniej rzeczywistości funkcjonował samorząd
powiatu? Kiedy rząd premiera Jerzego Buzka, kontynuując
wstrzymaną reformę samorządową, wprowadzał trójszczeblowy
samorząd z powiatem w środku,
powiat startował z bardzo mizernymi środkami budżetowymi. Często
bez niezbędnej infrastruktury, w
ciasnocie, lecz z konkretnymi zadaniami do realizacji.
Gminy wówczas były już okrzepłe w działaniu. Miały za sobą dwie
kadencje funkcjonowania. Tymczasem w pejzażu samorządowym
wyrósł im raczkujący dopiero
rywal. Samorząd wojewódzki był
zbyt daleko, nie stanowił konkurencji, ale powiat to co innego.
Częste były przypadki zabierania
przez powiat gminom zadań, które
(w związku z wieloletnią dyskusją,
czy powiaty mają powstać, czy
nie) gminy uprzednio przejęły i
realizowały jako zadania własne.
To przejmowanie przez powiat zadań powodowało napięcie między
urzędami i krytykę mieszkańców
załatwiających przedtem większość
spraw w gminach. Jeżeli jeszcze, co
należy podkreślić, niektóre partie
polityczne podważały sens powstania powiatów wykorzystując temat
medialnie, to mamy obraz przyczyn
niechęci i wątpliwości, które utrzymują się już 10 lat.
Na ten negatywny odbiór niewąt pliwie w pł y w ma również
postępujące upolitycznienie poreklama

wiatów, czego nie obserwujemy w
gminach. Ukrywanie się partyjnych
samorządowców pod różnymi miłymi dla ucha nazwami komitetów
wyborczych to nieelegancki sposób
oszukiwania wyborców i realizowania zadań partyjnych pod szyldem
samorządu. Pomimo że w nowej rzeczywistości powiat nie posiada żadnych nadrzędnych ani zwierzchnich
funkcji nad gminami, a powinien
spełniać służebną rolę wobec gmin,
utrzymuje się nadal jakieś poczucie
„wyższego szczebla” urzędników i
samorządowców powiatowych, co
zakłóca zdrowe relacje partnerstwa.
Nie jest to regułą, ale często ma miejsce. Przykład Powiatu Gliwickiego
nie jest tutaj wyjątkiem i po części
wszystkie te zjawiska z większym
lub mniejszym nasileniem występują, bądź występowały.

Ubogi krewny
W obszarze dochodów powiatu
trzeba przyznać, że w ciągu tych 10
lat obserwuje się stały ich wzrost,
jednak powiat nadal jest ubogim
krewnym gmin. Większość dużych
inwestycji szczególnie drogowych
trudno jest zrealizować bez finansowego wsparcia gmin. To z kolei
jest przyczyną lekceważenia wielu
inicjatyw powiatowych przez gminy. Tak to już jest, że władzy - czy
to państwowej czy samorządowej
- pieniądz daje siłę, a jego brak to słabość. Decentralizacja władzy i przekazanie zadań, za którymi nie idą
adekwatne środki finansowe, to osłabienie samorządu. Dostrzegalne są
też pewne błędy reformy. Zbyt duże
rozdrobnienie, powołanie powiatów
grodzkich i ziemskich, szczególnie,
gdy siedzibą powiatu ziemskiego
jest powiat grodzki. Przykładem są
Gliwice, gdzie urzęduje właściwie
dwóch starostów. Jeden - z powiatu
ziemskiego - nazywany jest Starostą
Gliwickim, choć Gliwice to tylko
siedziba urzędu Starostwa; drugi
jest Starostą powiatu grodzkiego,
a jednocześnie prezydentem miasta.
Wszystkie żywotne arterie powiatu
ziemskiego prowadzą do Gliwic.
Również większość ważnych instytucji ma swoją lokalizację w Gliwicach,

lecz miasto Gliwice wyłączone jest
z obszaru powiatu. Dla mieszkańców te zawiłości są niezrozumiałe
i często mylące. Część instytucji
jest wspólna dla Miasta i Powiatu,
ale konflikty interesów są często
widoczne. Nie chcę wspominać o
budżecie tych dwóch jednostek, bo
to jest bardzo wymowne. Budżet
Gliwic to około 800 mln zł, a budżet Powiatu Gliwickiego - 50 mln
zł. Przy takiej dysproporcji trudno
mówić o zdrowym partnerstwie.
Moty wacją do szukania odpowiedzi na wątpliwości, jakie stale
pojawiają się wokół powiatów, była
audycja Radia Plus z 4 listopada
2008 r. z przeprowadzoną sondą
wśród mieszkańców pt. „Po co nam
powiat?”. Przy stwierdzeniach, że
powiat nie śmierdzi groszem i jest
biedny jak mysz kościelna, prowadzący audycję podał wyniki sondażu jako 60/40, czyli wskazujący,
że powiat to twór samorządowy
niepotrzebny mieszkańcom.

Wspólnota, czy zlepek gmin
Trzeba sobie postawić pytanie,
czy rzeczywiście tak jest. W wielu
krajach Unii trójszczeblowy samorząd sprawdził się. Również w naszym kraju powiat nie jest tworem
nowym i w przeszłości funkcjonował w podziale administracyjnym
kraju i trudno znaleźć dowody, aby
funkcjonował źle.
Nie ucichły jeszcze hucznie obchodzone jubileusze 10 lecia powiatów. Były uroczyste sesje, sztandary, konferencje, zacni goście.
W urodziny nie wypada mówić o
słabościach, problemach i mankamentach. Eksponuje się to, czym
można się pochwalić i tak jest dobrze. Jednak na refleksję i głębszą
analizę słabych i mocnych stron
porażek i sukcesów też powinien
być czas. Ponieważ przez osiem lat
uczestniczyłem w budowaniu od
podstaw samorządu Powiatu Gliwickiego, a jeszcze przedtem przez
wiele lat samorządu gminnego,
nie jest mi obojętne co się mówi i
pisze o samorządzie, jak również
to, kto ten samorząd reprezentuje.
Moje spostrzeżenia zawarte w tym
tekście oparte są o doświadczenia
i praktykę. Za najważniejsze uważam jednak to, jak odbierają nas
mieszkańcy.
Czy to 10 –lecie poprawiło
obraz powiatu w oczach społeczności powiatowej. Czy powiat jest
wspólnotą z poczuciem jedności,
czy to tylko zlepek gmin, które
łączy administracyjna linia wytyczająca granice powiatu.
Marian Sadecki
Radny Powiatu Gliwickiego

Śródtytuły pochodzą od redakcji
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Wirtuozi gitary zagrali w Sztukaterii

Foto: Monika Pięciak

Marek Raduli, Wojtek Pilichowski i Tomasz Łosowski – taki
jest skład zespołu πR2 (Pi-eR-2). Miłośnikom muzyki te
nazwiska mówią same za siebie

Gra πR2

Po raz dziewiąty
dyrekcja,
nauczyciele
i uczniowie
Zespołu Szkół
Specjalnych
w Knurowie
zorganizowali
Wspólne
Kolędowanie

Knurów, Szczygłowice

Hej, kolęda!

Zaspiewali królowie...

ojciec – Sławomir Łosowski, lider
zespołu Kombi. Perkusista grywał
z zespołem ojca, z grupą muzyczną
Blenders. Artysta prowadzi warsztaty i pokazy perkusyjne, jest także
otwarty na współpracę z innymi
muzykami.
Knurowski koncert, mimo trudnych warunków, odbył się w niedzielę
11 stycznia w „Sztukaterii”. Chociaż
niewiele wcześniej klub został zalany,
imprezy nie trzeba było odwoływać,
a sala bardzo szybko wypełniła się
po brzegi. Sponsorami wieczornego
koncertu były firmy: UPOS System z
Knurowa oraz zabrski sklep muzyczny Machos Bass Shop.
Monika Pięciak

Knurów

Maryja z Józefem we
współczesnym świecie
Coroczną tradycją stał się świąteczny koncert
chóru Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie
wykonywany w kościele p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej. W tym roku wykonawcy
zaskoczyli publiczność, gdyż koncert został
wzbogacony o jasełka

Foto: Bogusław Wilk

Na spotkaniu kolędowym w
Domu Kultury w Szczygłowicach
zjawiło się w piątek około trzystu osób w różnym wieku – od
przedszkolaków po dorosłych. Byli
uczniowie szkół specjalnych, pla-

Choć miłośnikom muzyki te
nazwiska mówią same za siebie,
niektórzy mogą nie zdawać sobie
sprawy z dorobku artystów.
Marek Raduli urodził się w 1959
roku w Kędzierzynie-Koźlu. Ten
uznany gitarzysta, kompozytor i
aranżer grywał w wielu zespołach.
Należał m.in. do jednego z pierwszych składów TSA, przez kilka lat
grał na gitarze w zespole Banda i
Wanda, był członkiem Bajmu i grupy
Tadeusza Nalepy, grał także w Budce
Suflera. Brał udział w nagraniach z
Marylą Rodowicz i Jackiem Skubikowskim. Jest założycielem zespołów SQUAD oraz πR2.
Na gitarze basowej w πR2 gra
Wojtek Pilichowski. Współpracował

z muzykami takimi, jak: Maryla
Rodowicz, Nicko McBrain (Iron
Maiden), Katarzyna Groniec, Edyta
Górniak, Kasia Kowalska, Natalia
Kukulska, Zbigniew Hołdys, Jan
Borysewicz i wielu innymi. Obecnie
Wojtek prowadzi swój zespół Pilichowski Band, gra z Kasią Kowalską
oraz w grupie πR2. Otrzymał liczne
nagrody w plebiscytach na najlepszego basistę (niemal rokrocznie od
1995 do 2003 roku). Chętnie bierze
udział w różnego rodzaju warsztatach, ucząc młodych muzyków tajników gry na gitarze basowej.
Muzyczne trio zamyka postać
perkusisty - Tomka Łosowskiego.
Miłość do muzyki obudził w nim

cówek integracyjnych, mieszkańcy
domów opieki społecznej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej
m.in. z Knurowa, Gliwic, Czerwionki-Leszczyn. Także osoby
nie związane z tymi placówkami,
bo Kolędowanie jest spotkaniem
otwartym.
– Ludzie lubią okres Bożego
Narodzenia i wszystko, co się z
nim wiąże, dlatego nasze coroczne
kolędowanie cieszy się dużym zainteresowaniem – mówi Grażyna
Góralczyk, dyrektor ZSS w Knurowie. – To szczególnie integracyjne



Foto: Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

...i piękne Anioły
przedsięwzięcie. Każda z grup
przygotowuje jedną lub kilka wybranych kolęd. Jeśli różne grupy
wybiorą tę samą kolędę, to choć
ćwiczyły oddzielnie, występują
na scenie razem. Także widownia
włącza się do śpiewania.
Wspólne Kolędowanie nie jest
żadnym konkursem, nikt nie jest
tu oceniany, za to każdy otrzymuje
brawa, a dzięki sponsorom – słodkie podarunki.

MiNa, /sisp/

na widowni też nie próżnowano...

Młodzi artyści stworzyli niesamowite przedstawienie, przedłużając atmosferę Świąt Bożego
Narodzenia. Słowo wstępu i zakończenia wygłosił ksiądz Stefan
Gruszka. Aktorów z MG nr 3 przygotowały katechetki: Dorota Stanek i Barbara Karpińska, natomiast
za oprawę muzyczną niedzielnego
spotkania odpowiadali państwo
Justyna i Jacek Żyłowie.
Chór wykonał zarówno znane
wszystkim kolędy, do których śpiewu chętnie przyłączyła się liczna
widownia, jak i mniej popularne
pastorałki. Swoje przedstawie-

nie wykonawcy umiejscowili we
współczesnym świecie, zaznaczając, że nie będzie to kolejna inscenizacja ze żłobkiem i pasterzami,
gdyż oni chcą odpowiedzieć na
pytanie: co by było, gdyby Bóg
narodził się dzisiaj? Poruszyli problemy współczesnego człowieka:
jego pogoń za pieniędzmi i dobrami
materialnymi, brak czasu dla bliskich, brak miłości i współczucia.
– Boże Narodzenie jest wtedy, gdy
Chrystus narodzi się w naszych sercach – tą refleksją przedstawienie
zakończyła Justyna Żyła.
Tekst i foto: Monika Pięciak
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aktualności
11 stycznia. Dzień Wegetarian

średni naturze. Coraz większe połacie
lasów wykorzystywane są na pastwiska, a setki ton odchodów zwierząt
hodowlanych zawierają metan (gaz
cieplarniany) oraz kwas, z którego powstają następnie kwaśne deszcze.

Piękna Julia kocha sałatę

11 stycznia obchodzono Dzień
Wegetarian. Wegetarianizm to sposób życia, wykluczający spożycie
pokarmów mięsnych (także ryb) oraz
produktów pochodzenia zwierzęcego (jak choćby żelatyny). Posiada
wiele rodzajów, w których z diety
wyłączane są poszczególne produkty
zwierzęce (i nie tylko). Na przykład
w jednej z odmian dopuszczane jest
jedzenie jajek, ale jest to jedyny
spożywany produkt pochodzący
od zwierząt. Inny rodzaj
charakteryzuje się tym,
że nie spożywa się
żadnych produktów wytworzoych
przez zwierzęta
(m leko, se r y,
jaja, miód itp.).
W sk rajnych
w y pad kach
d iet a sk łada się jedynie z warzyw
i owoców, t yle
że surowych (brak
potraw gotowanych,
nawet kawy i herbaty),
a w najbardziej zaostrzonej

formie dieta dopuszcza spożywanie
owoców ale tych tylko, których nie
zerwano, a same spadły z drzewa.
Najpowszechniejsza jest jednak
odmiana laktoowowegetarianizmu,
polegającego na rezygnacji jedynie z
potraw mięsnych (także z ryb).

Nie dla anemików i dzieci

Na wegetarianizm może przejść
niemal każdy dorosły człowiek.
– Ta k a

Ogłoszenie własne wydawcy

Foto: www.morgvefile.com

Bono z U2, Brigitte Bardot, Leonard
Cohen, Julia Roberts, Brad Pitt,
Franz Kafka, Kayah... Co łączy tych
wszystkich ludzi? Oprócz sławy także
styl życia, gdyż każdy z nich zmienił
swoją dietę i został wegetarianinem

Knurowianie: każdy je co lubi

Miłośników schabowego taki widok nie poruszy
dieta nie jest jednak zalecana u osób
chorych na anemię. Potrzebują one
żelaza, które znajduje się wprawdzie
w produktach roślinnych, ale jest z
nich gorzej przyswajalne – tłumaczy
dietetyk Katarzyna Pikos. Dieta ta
nie jest też polecana dzieciom. W
okresie wzrostu i rozwoju potrzebne są im aminokwasy, których w
najlepszy sposób dostarczą właśnie
produkty mięsne.
Dieta wegetariańska ma swoje
plusy i minusy. Organizmowi dostarczanych jest mniej kalorii, co poprawia sylwetkę i pomaga w utrzymaniu
odpowiedniej masy ciała. Spożywa
się także mniej tłuszczów nasyconych, co obniża poziom cholesterolu.
Chroni przed chorobami układu
krążenia. Duże spożycie warzyw i
owoców wzbogaca codzienną dietę w
witaminy, minerały i błonnik, który
z kolei zapobiega m.in. nowotworom
jelita. Niestety, zarówno żelazo, jak i
białko pochodzenia roślinnego (znajdujące w roślinach strączkowych, jak

fasola czy soja) są gorzej przyswajalne przez organizm.

Przyjaciele zwierząt

Wegetarianie oprócz zmian żywieniowych zajmują się często także
ochroną praw zwierząt. Walczą z
brutalnym ich zabijaniem i nadmierną produkcją mięsa.
- Wegetarianin przeciwstawia
się uprawianej przez wielu ludzi
logice, wedle której zwierzęta można
podzielić na te do kochania oraz te
do jedzenia - można przeczytać na
jednym z portali wegetarian.
Często rezygnują oni z noszenia
futer, skór, w skrajnych wypadkach
wełny czy jedwabiu, niektórzy (weganie) nie korzystają także z kosmetyków
zawierających składniki zwierzęce
(jak mydło czy szampon). Jednym
z argumentów przemawiających na
korzyść takiego stylu życia jest, zdaniem wegetarian, ochrona środowiska.
Twierdzą, iż przemysłowa hodowla
zwierząt zagraża w sposób bezpo-

Mieszkańcy Knurowa na wegetarianizm spoglądają różnie. – Lubię
mięso i ryby. Dostarczają one organizmowi białka. Dieta powinna być
racjonalna. Nie mówię, że trzeba jeść
tylko mięso, ale należy urozmaicać
swoje posiłki – twierdzi Irena Mańka
z Knurowa.
Sylwia Smółka ze Szczygłowic
także jest zwolenniczką mięsnych
posiłków. – Uwielbiam mięso. Myślę, że wybór diety wegetariańskiej
to kwestia upodobania. Na pewno
chętniej na coś takiego zdecydują się
kobiety, mężczyźni chyba nie.
Urszula Zakrzewska z Knurowa
na wegetarianizm spogląda łaskawym okiem. – Obojętne mi, czy ktoś
lubi mięso, czy nie. Nie wiem czy wegetarianie coś tracą, ale nie wiem też
czy są zdrowi. Możliwe, że taka dieta
może spowodować braki witamin.
W jednym ze sklepów mięsnych
ekspedientki stwierdziły, że jak każda dieta, ta też może być szkodliwa.
– Chodzi o to, aby działać z głową.
Wtedy wegetarianizm może mieć
sens. Trzeba myśleć o tym, co się robi
– mówi pani Barbara z Knurowa.
Na świecie, a także w większych
miastach Polski pojawiają się liczne
restauracje i bary serwujące dania
wegetariańskie, a w supermarketach
(i nie tylko) jak grzyby po deszczu
rosną stoiska ze zdrową, często także
wegetariańską żywnością. Czy jest to
tylko chwilowa moda, czy prawdziwa rewolucja żywieniowa, tego nie
wiadomo. Nie da się jednak ukryć,
iż zostać dziś wegetarianinem nie
jest trudno. Tylko nasze upodobania
kulinarne, stan zdrowia i pomysł na
siebie decydują dziś o tym, czy na
talerzu pojawi się u nas tradycyjny
kotlet schabowy czy może sojowy.
Monika Pięciak

Gierałtowice

Gmina przyjazna
środowisku
Akcja rozpoczęła się na początku roku. Wszyscy, którzy
odwiedzili w pierwszych dniach stycznia gierałtowicki
Urząd Gminy mieli możliwość wyjść z niego obdarowani.
Niebieska, dość pojemna torba, doskonale nadaje się na
szybkie zakupy. Jest praktyczna, ale i ładna – efekt podkreśla gustowny nadruk przedstawiający budynek urzędu,
jednej z najciekawszych budowli w gminie.

Foto: bw

Ochrona środowiska – w gminie
Gierałtowice to nie są puste słowa. Do
wielu działań służących ekologii doszło
kolejne. Tym razem poprzez obdzielanie
mieszkańców torbami na zakupy,
wykonanymi z naturalnych materiałów

/bw/

Prezent dla Czytelników

Pierwszych 10 Czytelników, którzy odwiedzą naszą redakcję – Knurów,
ul. Niepodległości 5, obok ratusza – w czwartek po godzinie 8.00 obdarujemy
ekologicznymi torbami gminy Gierałtowice.
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Foto: Paweł Gradek, Justyna Walo, Monika Pięciak

Lena Jankowska z Knurowa,

ur. 3.01.2009 r., 2850 g, 53 cm

Bartek Brodziński z Pilchowic
ur. 8.01.2009 r., 3600 g, 55 cm

Szymon Rydel z Gliwic,

ur. 3.01.2009 r., 3100 g, 52 cm

Filip Grabowski z Gliwic

ur. 8.01.2009 r., 3100 g, 53 cm

Aleksandra Dębicka z Knurowa
ur. 6.01.2009 r., 3500 g, 55 cm

Jakub Grajner z Leszczyn

ur. 8.01.2009 r., 3400 g, 55 cm

Liwia Mańka z Gliwic

ur. 7.01.2009 r., 3200 g, 52 cm

Julia Standowicz z Knurowa

ur. 8.01.2009 r., 3450 g, 54 cm

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 15 stycznia 2009 r.
W związku z art.39 ust.1 pkt 1, art.50 i art.54 ust.3 ustawy z dnia
03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r.
poz.1227), ponownie zawiadamiam na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi
zmianami) o podjęciu uchwały Nr XX/325/08 przez Radę Miasta
Knurów w dniu 28 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurowa.
Przedmiotem zmiany „Studium” jest sporządzenie:
1. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Knurów,
sporządzonego z uwzględnieniem problematyki i zasad określonych
w art.10 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717
z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 118 poz.1233
z dnia 28.04.2004r.) obejmującego ustanowienie nowych terenów
inwestycyjnych, zmianę funkcji terenów (w tym klasyfikacji ulic),
dostosowanie zagospodarowania terenów do wydanych decyzji,
uwzględnienie aktualnych programów rządowych i samorządowych
oraz ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego łącznie z określeniem potrzeby opracowania
zmiany tych planów,
2. prognozy oddziaływania na środowisko dla całego obszaru
Gminy Knurów.
Zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wnioski do zmiany „Studium”, należy składać na
piśmie w terminie do dnia 13.02.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Knurów, (44-190 Knurów, ul. Ogana 5) lub przesłać listownie (liczy
się data stempla pocztowego). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu
Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 7 - od poniedziałku do środy od 730 do 1530 ; od czwartku do piątku od 800 do 1600 .
Telefon: 032 - 339 22 17 ÷19, E-mail: ua@knurow.pl  

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 15 stycznia 2009 r.
W związku z art. 39 ust.1, art.50 i art 54 ust.3 ustawy z dnia
03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r.
poz.1227), ponownie zawiadamiam na podstawie art. 17 pkt. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami) o podjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu
23 lipca 2008 r. Uchwały Nr XXII/372/08, w sprawie przystąpienia
do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa w rejonie ulic Gen.Ziętka, 26 Stycznia,
po wschodniej stronie ul.Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miejskiej w Knurowie Nr XXI/189/2000 z dnia 24.02.2000 r. dla
obszaru w rejonie ulicy 26-go Stycznia.
Przedmiotem zmiany fragmentu planu jest sporządzenie:
1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru w rejonie ulicy 26 Stycznia, sporządzonego z uwzględnieniem problematyki i zasad określonych w art.
15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.1587),
obejmującego ustalenie szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania tego obszaru.
2. Prognozy oddziaływania na środowisko dla obszaru w rejonie
ulicy 26 Stycznia.
Wnioski na piśmie, dotyczące podanego powyżej planu, mogą
być składane w terminie do dnia 13.02.2009 r. pocztą lub osobiście
w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów; 44-190 Knurów, ul.
Ogana 5, w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy od
730 do 1530; od czwartku do piątku od 800 do 1600.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości
(załącznik graficzny-mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki),
której dotyczy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu
Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 7 - od poniedziałku
do środy od 730 do 1530 ; od czwartku do piątku od 800 do 1600 pod
numerem telefonu: 032 - 339 22 17÷19 lub pocztą elektroniczną
E-mail: ua@knurow.pl    
Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta
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Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta

WAŻNE
TELEFONY!
Straż Miejska
– 986 330 15 58
Policja – 997; 337 25 00
Pogotowie Ratunkowe
– 999; 112
Straż Pożarna – 998;
235 12 11
Numer alarmowy – 112
Punkt Interwencji Kryzysowej
- 032 335 50 11
***
Pogotowia:
gazowe – 992; 235 19 13; 235 14 71.
energetyczne: 991;
032 303 09 91
ciepłownicze – 235 23 40
wodno-kanalizacyjne
032 330 01 55; 032 330 01 50
***
Szpitale:
Szpital Miejski w Knurowie,
ul. Niepodległości, administracja
– 032 331 93 34, izba przyjęć
– 032 331 92 80, oddział chorób
wewnętrznych I
– 032 331 92 50, oddział chorób
wewnętrznych II
– 032 331 92 70, oddział chirurgii
ogólnej – 032 331 92 75, oddział
położniczo-ginekologiczny – 032 331
92 40, oddział noworodków i wcześniaków – 032 331 92 45, oddział dla
przewlekle chorych
– 032 331 92 90.
Rybnik-Orzepowice,
ul. Energetyków – 429 10 00
Gliwice: Instytut Onkologii
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel.
278-81-06
Szpital Nr 1 SPZOZ, ul. Kościuszki
29; 44-100 Gliwice, tel. 231-82-21,
fax. 238-95-50; Izba przyjęć: 23149-25; Pediatria: 231 46 78; Oddział
chirurgii ogólnej: 231 42 53; I Oddział
chorób wewnętrznych: 231 79 13;
Oddział kardiologiczny: 238 27 79
Szpital Wielospecjalistyczny, ul.
Kościuszki 1, 44-100 Gliwice, tel.
231-37-44, 238-20-91; Izba przyjęć:
238 23 00
Szpital Wojskowy 106 z Przychodnią
SPZOZ, ul. Zygmunta Starego 20;
44-100 Gliwice, tel. 231-32-68, 23188-88; Izba przyjęć: 231 88 88 wew.
315; Rejestracja: 230 49 39; Oddział
chirurgiczny: 231 88 88 wew. 319;
Oddział laryngologiczny, okulistyczny: 231 88 88 wew.321; Oddział
dla przewlekle chorych: 231 88 88
wew.328; Oddział wewnętrzny: 231
88 88 wew.324; Oddział ortopedyczny: 231 88 88 wew.317; Stomatologia: 231 88 88 wew. 344; OIOM: 231
88 88 wew. 326
Zespół Szpitali Nr 2, Szpital Miejski nr
3, ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice, tel.
0 662 193 395, 662 192 462; Oddział
chorób dzieci: 231 42 66.
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków: 370 45 46.
Rzecznik Praw PacjentaŚląskiego
NFZ, tel. 032 735 17 07
***
Apteki:
Św. Barbary w Knurowie
ul. Ks. Koziełka: 235 13 64
Bracka ul. Dworcowa 1: 336 26
82/83.
***
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
3316926 (środa 7.30-11.30; czwartek-piątek 7.30 - 15.30).
***
Informacja KZK GOP w Katowicach
032 251 78 62. (bezpłatna infolinia
0 800 16 30 30)
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informacja własna wydawcy

INFORMACJA

15 .01.2009 r.
czwartek

Zarząd
Oddział Miejskiego
WOPR Knurów

Just Dance - Tylko taniec!
– godz. 16.45, 18.30
16-17.01.2009 r.
piątek-sobota

foto: Piotr Skorupa

Zarząd Oddziału Miejskiego Wo dne go O c hotnic ze go
Pogotowia Ratunkowego
w Knurowie informuje członków
oddziału, że w dniu 23.01.2009 r.
o godz. 17.00 w Restauracji Letnia,
ul. Szpitalna 3, odbędzie się
uroczyste zebranie z okazji
30-lecia oddziału.

informacja własna wydawcy

HUMOR
Nauczyciel napisał w
dzienniczku uczennicy:
- Pańska córka Zosia
jest nieznośną gadułą.
Na z ajut r z d z ie wczyn ka przyniosła
dzienniczek z adnotacją
ojca:
- To pestka, gdyby
pan słyszał jej matkę!

Australia
– godz. 17.00, 20.00
18.01. 2009 r.
niedziela
BAJKOWE NIEDZIELE
– godz. 11.00
Australia
– godz. 17.00, 20.00
19-20.01. 2009 r.
poniedziałek-wtorek
Australia
– godz. 17.00, 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

informacja własna wydawcy

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Nicholas Sparks:
„Na zakręcie”
Miles i Missy byli w
sobie zakochani od szkoły
średniej. Ten stan nie zmienił się nawet jak już byli
po ślubie i mieli dziecko.
Większość ich znajomych
i przyjaciół podzieliła się
na dwie grupy: jedni byli
sceptykami co do trwałości
takich umizgów, no bo ileż
moż n a ok a z y wa ć sobie
czułość, no i te ukradkowe
maślane spojrzenia; natomiast drudzy przypuszczali, że ich miłość taka już
jest i nie zmieni się nawet
jak będą pięćdziesiąt lat
po ślubie. Jednakże jak w
każdym małżeństwie, tak
i nad związkiem Milesa i
Missy zebrały się czarne
chmury. Niestety były to
te najbardziej złowieszcze,
a to za sprawą pewnego
młodego, niedoświadczonego kierowcy i jeszcze
kogoś…
K si ą ż k a Sp a r k s a t o
opowieść o sztuce dokonywania wyboru pomiędzy cierpieniem i chęcią
zemsty, które mogą zrujnować człowiekowi ż ycie, a przebaczeniem i odpuszczeniem, które mogą
to życie ocalić i uczynić
szczęśliwszym.

ROZRYWKA nr 2/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości
5, 44-190 Knurów – wraz z
kuponem w ciągu 10 dni od
ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego).
Wśród autorów prawidłowych
odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) helikopter, 8) jaskinia, pieczara, 9) góry na granicy
Europy i Azji, 10) tętnica główna, 11) rzemieślnik z meblem, 13)
nabrzeże portowe, 15) postępek przynoszący wstyd, 16) Sebastian, piłkarz Śląska Wrocław, 18) pluszowy miś, 21) kukiełki
lub marionetki, 22) … Krywałd, lekkoatletyczny klub, 23) cena,
wartość, 24) był nim Jankiel
Pionowo: 1) pasza treściwa dla trzody, 2) mundur polowy,
3) pismo drukarskie o pochyłym kształcie liter, 4) uroczysty
bankiet, 5) wzór, ideał, 6) państwo z Jerozolimą, 7) luźny fartuch roboczy, kitel, 12) od gongu do gongu, 13) cienka, sucha
kiełbasa, 14) tłuszcz ze słoniny wieprzowej, 15) specjalny lub
gigant na ośnieżonym stoku, 17) wada charakteru, przywara,
18) bywa sroga i mroźna, 19) drzewa o gładkiej korze, 20)
dawna gra w karty

2

(G.K.)
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ogłoszenia
Handel i Usługi
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

01-odw.

Cyklinowanie, układanie. Tel. 032 331 73
63, 0 888 400 830

USŁUGI TR ANSPORTOWE: pr zewóz
materiałów budowlanych (gruzu, piasku
itp.), przewóz zakupów wielko-gabarytowych ze sklepu do domu, wywóz złomu,
sprzątanie placów, posesji, piwnic. TEL.
0 515 191 401
48/08-05/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

01-08/09

01-05/09

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

Videofilmowanie. Tel. 0 697 110 323

49/08-01/09

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

01-odw.

O k a z j a – 2- p o ko j o w e , 4 9 m 2 , n i s k i
blok, 137.000. Nieruchomości M3. Tel.
0 601 077 290

02/09

Pocztowa, M-3, 47 m2, 100 tys. do remontu.
Lokus, tel. 0 793 679 367

02/09

Pokój do wynajęcia. Tel. 0 793 021 706

01-02/09

Przyszowice, dom wolnostojący w dobrym
stanie, piętrowy – sprzedam. Nieruchomości M3. Tel. 0 603 773 313

02/09

Sprzedam M-3, 46 m 2 w Knurowie, ul.
K a zimier z a W ielk ie g o, 12 0 t ys. Tel.
0 792 403 380
01-04/09

Firma remontowo-budowlana DK-BUD
oferuje szybkie i precyzyjne remonty
wnętrz. Płytki, panele, gładzie itp. Tel.
0 509 537 098

Spr zedam mieszkanie 3 - pokojowe w
Knurowie przy ul. Szarych Szeregów. Tel.
0 696 107 826

01-04/09

02/09

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 72,5
m2, Knurów, ul. Ułanów. Tel. 0 504 669 891,
0 32 236 50 83
02-04/09

Sprzedam mieszkanie 62 m , umeblowane i
wyposażone w AGD. Tel. 0 602 274 897
2

02-04/09

Wojska Polskiego, M-5, 72 m 2, 199 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367

01/09

Kafelkowanie, malowanie, gładzie, panele.
Tel. 0 788 472 251

Wynajmę mieszkanie w Knurowie, 36 m2.
Tel. 0 512 332 772

01-02/09

52/08-02/09

SZUKAM PRACY
MOTORYZACJA

Szukam pracy jako sprzedawca na terenie Knurowa, Gliwic, Gierałtowic. Tel.
0 517 970 580

01-04

Szukam pracy. Tel. 0 669 347 221

01-02/09

DAM PRACĘ

Łazienki pod klucz, inne remonty mieszkań.
Tel. 0 602 525 087

51/08-04/09

Auto-skup, samochody osobowe, dostawcze, całe, rozbite, gotówka od ręki. Tel.
0 665 888 777

Przyjmę do pracy na myjnię ręczną operatywną, solidną osobę do mycia i prania
samochodów. Tel. 0 506 584 515

49/08-06/09

02/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Przyjmę do roznoszenia ulotek. Praca na
stałe. Tel. 032 401 07 80, 0 793 602 405

01-odw.

zdrowie i uroda
Gabinet Terapii Naturalnej, ul. Szymanowskiego 23 (obok gabinetu stomatologa dr
Haponika). Tel. 0 601 873 423

02/09

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

Spr zedaż br ykietu kominkowego.
Gierał towice, ul. Ks. Roboty 3 A. Tel.
0 694 456 072

02-05/09

Transport 12 ton. Tel. 0 605 895 507

Studio Stylizacji Paznokci. Tipsy 55 zł. Tel.
0 662 618 491

01-02

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

02-06/09

Transport węgla, przeprowadzki, drewno
kominkowe, opałowe – tanio. Tel. 0 603
198 006
02-06/09

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

02/09

3 - p o ko j o we, 5 4 m , b a l ko n, I I I p i ę tro, 148.000. Nieruchomości M3. Tel.
0 601 077 290
2

02/09

4-pokojowe, I piętro, balkon, sprzedam, 74
m2. Nieruchomości M3. Tel. 0 603 773 313

02/09

Al. Piastów, M-4, 56 m , 125 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367
2

02/09

Garaż do wynajęcia na ul. Witosa. Tel.
0 693 567 911

01-02/09

Kap. Wojskowych, M-4, 54 m 2, 155 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367

02/09

Kołłątaja, M-3, 54 m , 109 tys. z garażem.
Lokus, tel. 0 793 679 367
2

02/09

Lokal do wynajęcia handlowo-usługowy.
Powierzchnia 90 m 2, parter, Knurów, ul.
Witosa 15. Tel. 0 509 050 930

01-04/09

Przyjmiemy panią na stanowisko sprzedawca-magazynier z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Miejsce pracy
Żernica, tel. 0 32 239 77 77
01-02/09

Zatrudnię piekarza, praca w Knurowie. Tel.
032 238 94 75

01-04/09

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 15 stycznia 2009 r.
W związku z art. 39 ust. 1, art. 50 i art 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227), ponownie zawiadamiam
na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja
2003 r. z późniejszymi zmianami) o podjęciu przez Radę Miasta Knurów w
dniu 23 lipca 2008 r. Uchwały Nr XXII/371/08, w sprawie przystąpienia do
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów „REJON DYMKA” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta
Knurów Nr XLVI/486/2002 z dnia 21.02.2002 r. dla obszaru w rejonie ulicy
Wolności.
Przedmiotem zmiany fragmentu planu jest sporządzenie:
1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów dla obszaru w rejonie ul. Wolności sporządzonego z
uwzględnieniem problematyki i zasad określonych w art. 15 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z
rozporządzeniem minstra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587), obejmującego
wyznaczenie nowego przebiegu drogi wewnętrznej dojazdowej do
terenów zabudowy mieszkaniowej oraz ustalenie zasad zagospodarowania tego terenu.
2. Prognozy oddziaływania na środowisko dla obszaru w rejonie ulicy
Wolności.
Wnioski na piśmie, dotyczące podanego powyżej planu, mogą być
składane w terminie do dnia 13.02.2009 r. pocztą lub osobiście w biurze
podawczym Urzędu Miasta Knurów; 44-190 Knurów ul. Ogana 5, w
godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30;
od czwartku do piątku od 8.00 do 16.00.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny-mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.
Dodatkowe informacje można uzyskać, w Wydziale Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, Urzędu
Miasta Knurów, 44-190 Knurów ul. Niepodległości 7 - od poniedziałku do
środy od 7.30 do 15.30; od czwartku do piątku od 8.00 do 16.00 pod
numerem telefonu: 032 - 339 22 17÷19 lub pocztą elektroniczną e-mail:
ua@knurow.pl

51/08-02/09

Lokal użytkowy – wynajem. C.H.U. Planeta, 92 m 2 , 45 zł netto/m 2 . Lokus, tel.
0 793 679 367

02/09
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Barbara Zwierzyńska
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5. Noworoczny Turniej Skata Sportowego o puchar firmy Auder

foto: MOSiR Knurów

MIEJSKA LIGA HALOWEJ
PIŁKI NOŻNEJ

Mistrz świata
dopiero 17

foto: archiwum firmy Auder

Wydarzeniem piątej edycji noworocznych rozgrywek
o puchar firmy Auder był udział w turnieju mistrza świata
- Adama Kołodziejczyka

Apinex Czerwionka należy w bieżących rozgrywkach do tzw. grupy środka

Wydarzeniem 10. kolejki była jubileuszowa, 250.
bramka Roberta Nowosielskiego, który uczestniczy w
rozgr y wkach k nurowskiej
ligi od 1991 roku. W kolejnej serii spotkań na uwagę
zasługuje przerwanie serii
15 zwycięstw TS Vibovit.
Sztuki tej dokonał Veritax
Gumiland, który w spotkaniu

z liderem wywalczył remis.
Ów remis spowodował, że
do jednego punktu stopniała przewaga Vibovitu nad
wiceliderem – Intermarche.
Z kolei w klasyfikacji króla
strzelców stopniała przewaga lidera – Dariusza Olesia
(Mistral), który jedną bramką
wyprzedza Roberta Kasińskiego (Vibovit).

Oleś ustrzelił już w tym
sezonie „oczko”. Sześć bramek mniej mają Michał Bagiński (Vibovit) i Sebastian
Basak (Apinex).
Nie zmienia się sytuacji
na czele klasyf ikacji Fair
Play. W fotelu lidera pewnie
rozsiedli się piłkarze PTK
Holding S.A.
PiSk

wyniki 10. kolejki

wyniki 11. kolejki

PTK Holding S.A. - TS Vibovit
1:13 (0:5)
0:1 Spórna 7 min., 0:2 Leszczyński 14 min., 0:3 Kasiński
18 min., 0:4 Dura 20 min., 0:5
Kasiński 20 min., 0:6 Spórna
26 min., 0:7 Dura 29 min., 0:8
Bagiński 30 min., 0:9 Kasiński
30 min., 1:9 Pach 31 min.,
1:10 Kasiński 31 min., 1:11
Spórna 35 min., 1:12 Bagiński
37 min., 1:13 Kijak 39 min.
Intermarche A - Veritax Gumiland 4:2 (0:1)
0:1 Gmyz 20 min., 1:1 Kobel
22 min., 2:1 Bodzioch 24
min., 3:1 Dziubliński 32 min.,
3:2 Nowosielski 38 min., 4:2
Bodzioch 39 min.
FC Apinex Czerwionka – Mistral 1:7 (0:4)
0:1 Szymura 1 min., 0:2 Szymura 14 min., 0:3 Pluta 19
min., 0:4 Oleś 20 min., 0:5
Pluta 22 min., 1:5 Jaśkiewicz
25 min., 1:6 Kozdroń 28 min.,
1:7 Kozdroń 39 min.
żółta kartka: Kuś (Mistral)
Intermarche - Tomsat 8:2 (4:2)
1:0 W. Rozumek 10 min.,
2:0 Winiarczyk 12 min., 2:1
Holek 14 min., 2:2 Dolaciński 15 min., 3:2 Pietraczyk
16 min., 4:2 Pietraczyk 16
min., 5:2 W. Rozumek
31 min., 6:2 Stępień 33 min.,
7:2 Krzyśka 39 min. (k), 8:2
Winiarczyk 40 min.
żó ł t a kar t ka: D o l ac i ń sk i
(Tomsat)
czerwona kartka: Pietraczyk
(Intermarche)
Team S t al M et - O sie dle
Szczygłowice 1:3 (1:1)
0:1 Basak 12 min., 1:1 Krusiński 17 min., 1:2 Żyrkowski 28
min., 1:3 Basak 36 min.

Team StalMet - PTK Holding S.A. 10:5 (3:2)
1:0 Krusiński 2 min., 1:1 Pach 5 min., 1:2 Wasita 8 min., 2:2
Gołębiowski 8 min., 3:2 Krusiński 13 min. (k), 4:2 Putlak 23 min.,
4:3 Wasita 25 min., 4:4 Kwinta 28 min., 5:4 Krusiński 29 min.,
6:4 Putlak 30 min., 7:4 Flis 34 min., 8:4 Krusiński 37 min., 9:4
Krusiński 38 min., 10:4 Krusiński 40 min., 10:5 Kwinta 40 min.
Veritax Gumiland - TS Vibovit 5:5 (1:2)
0:1 Dura 5 min., 1:1 Pawlas 16 min., 1:2 Spórna 19 min., 2:2
Barwicki 22 min., 3:2 Barwicki 24 min., 3:3 Spórna 26 min., 4:3
R. Nowosielski 27 min., 4:4 Pilc 30 min., 4:5 Dura 36 min., 5:5
R. Nowosielski 40 min.
żółte karki: Kempa, R. Nowosielski (Veritax), Bęben (TS Vibovit)
Osiedle Szczygłowice - Intermarche 2:4 (1:2)
1:0 Gładysz 1 min., 1:1 Pietraczyk 14 min., 1:2 W. Rozumek 18
min., 1:3 Stawiarski 24 min., 1:4 Boryga 26 min., 2:4 Gałach
39 min.
żółte kartki: Winiarczyk (Intermarche), Gałach (Osiedle)
Tomsat - FC Apinex Czerwionka 3:6 (1:2)
0:1 Gawin 3 min., 0:2 Młynek 14 min., 1:2 Różański 19 min., 1:3
Zagórski 21 min., 2:3 Małyska 23 min., 2:4 Młynek 25 min., 2:5
Zagórski 27 min., 2:6 Zagórski 29 min., 3:6 Bojdoł 35 min.
żółte kartki: Holek (Tomsat) – dwie, czerwona kartka: Holek.
Mistral - Intermarche A 5:3 (2:3)
0:1 Dziubliński 8 min., 0:2 Dziubliński 13 min., 1:2 Hanak 16 min.,
2:2 Szymura 18 min., 2:3 Duda 20 min., 3:3 Szymura 35 min.,
4:3 Pluta 38 min., 5:3 Kozdroń 40 min.
żółte kartki: Szymura (Mistral), Bodzioch (Intemrarche A).

tabela po 11. kolejce
1.

TS VIBOVIT

11

31

81-22

10

1

0

2.

INTERMARCHE

11

30

59-26

10

0

1

3.

MISTRAL

11

24

65-47

8

0

3

4.

INTERMARCHE A

11

18

48-48

6

0

5

5.

FC APINEX CZERWIONKA

11

18

52-42

6

0

5

6.

VERITAX GUMILAND

11

16

40-38

5

1

5

7.

OSIEDLE SZCZYGŁOWICE

11

15

46-42

5

0

6

8.

TEAM STALMET

11

9

59-66

3

0

8

9.

PTK HOLDING S.A

11

3

38-113

1

0

10

10.

TOMSAT

11

0

31-75

0

0
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Najlepsi zawodnicy
piątej edycji
noworocznego turnieju
skata sportowego
Przyjazd do Pilchowic najlepszego „szkaciorza” świata
dodatkowo zmobilizował pozostałych uczestników turnieju, którym przyświecało hasło:
„Bij mistrza”.
Końcowa klasyfikacja dowodzi, że w grze w skata nie
ma faworytów. Adam Kołodziejczyk zajął odległe, jak na
mistrza świata, 17 miejsce.
Z turniejowego zwycięstwa
cieszył się natomiast Joachim
Makselon z Przyszowic. Najlepszy z mieszkańców Knurowa był
Zdzisław Mral – 7 lokata.
Nagrodę dla najmłodszego
uczestnika turnieju otrzymał
Dawid Gołyś z Knurowa, który mógł się w sobotni wieczór
pochwalić lepszym dorobkiem
punktowym od swego ojca –
Dariusza. Gołyś junior zajął 42
miejsce, a Gołyś senior – 59.
Najstarszym „szkaciorzem”
był Józef Foit z Gliwic.
W turnieju wzięło udział
84 zawodników, a liderem
klasyfikacji generalnej jest
Edward Nowak z Gliwic, który
otrzymał w nagrodę olbrzymi
puchar przechodni.
PiSk

foto: archiwum firmy Auder

250. gol Nowosielskiego
Najmłodszy
uczestnik
turnieju
– Dawid
Gołyś

najlepsza „10” turnieju noworocznego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Joachim Makselon (Przyszowice)
Alfred Dworaczek (Zabrze)
Józef Pieczka (Zabrze)
Tadeusz Wodziczko (Stanica)
Piotr Klima (Zabrze)
Stefan Dylus (Ruda Śląska)
Zdzisław Mral (Knurów)
Krystian Konieczny (Stanica)
Janusz Drzyzga (Lędziny)
Marcin Dąbrowski (Łaziska)

– 2.336 pkt
– 2.273 pkt
– 2.245 pkt
– 2.195 pkt
– 2.169 pkt
– 2.163 pkt
– 2.144 pkt
– 2.052 pkt
– 1.985 pkt
– 1.924 pkt

Knurowianin trenerem mistrzów Polski

Kolekcjoner tytułów

Jan Złotek przed laty bronił barw drugoligowego Górnika Knurów. Po zakończeniu
zawodniczej kariery nie rozstał się z futbolem i na boisku
występuje w roli sędziego. W
tej roli odnosił sukcesy jako
piłkarz i odnosi jako trener.
- Już jako sędzia wraz
z kolegami z reprezentacji
Śląska dwukrotnie zdobyłem
tytuł mistrza Polski – mówi
knurowianin. – Mistrzostwa

Polski sędziów odbywają się
raz w roku i bierze w nich
udział 16 drużyn.
Obecnie Jan Złotek pełni
funkcję trenera śląskiej reprezentacji sędziów i w tej roli
również dwukrotnie sięgnął po
mistrzowską koronę. – W 2007
roku wygraliśmy mistrzostwa w
Zielonej Górze, a kilka tygodni
temu powtórzyliśmy to osiągnięcie w Kielcach – relacjonuje.
– Wiadomo już, że kolejny kra-

jowy czempionat odbędzie się
w Łodzi, a na 17 stycznia w Zabrzu zaplanowano mistrzostwa
Śląska sędziów.
Jan Złotek rozpoczynał
swoją trenerską przygodę z
zespołem śląskich sędziów od
9 miejsca w MP. Później prowadzona przez niego drużyna
dwukrotnie zajmowała trzecie
miejsce i wreszcie ostatnie
dwa turnieje pewnie wygrała.
PiSk
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Grand Prix Knurowa w pływaniu

Trzecia edycja Grand Prix
Knurowa odbyła się przy okazji kolejnego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sobotnie popołudnie
w szranki rywalizacji stanęło
121 młodych osób, a uroczystego otwarcia dokonał prezydent Adam Rams.

Wyniki 3. Grand Prix:
- uczniowie klas I-III – styl dowolny
– dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek,
2. Weronika Suszek, 3. Aleksandra
Szyrmel, - chłopcy – 1. Wojciech Kostelecki, 2. Kacper Borkowski, 3. Radosław Sochecki, - styl grzbietowy
– dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek,
2. 2. Weronika Suszek, 3. Aleksandra Szyrmel, - chłopcy – 1. Kacper
Borkowski, 2. Sebastian Nowicki, 3.
Wojciech Kostelecki,

- uczniowie klas IV – styl dowolny
– dziewczęta – 1. Karolina Kołodziejak, 2. Maja Dziublińska, 3. Magdalena Wolny, - chłopcy – 1. Maciej
Dzindzio, 2. Mateusz Michalski, 3.
Kacper Przybyła, - styl grzbietowy
– dziewczęta – 1. Karolina Kołodziejak, 2. Magdalena Wolny, 3. Klaudia
Paradysz, - chłopcy – 1. Kacper
Przybyła, 2. Maciej Dzindzio, 3.
Mateusz Michalski,
- uczniowie klas V – styl dowolny -

foto: Piotr Skorupa

Orkiestrowo

dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor,
2. Agnieszka Dubiel, 3. Abigail Fojcik, - chłopcy – 1. Michał Wojtaszek,
2. Krzysztof Malich, 3. Michał Godula, - styl grzbietowy – dziewczęta
– 1. Agnieszka Dubiel, 2. Aleksandra
Bańbor, 3. Adrianna Lepiorz, - chłopcy – 1. Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Michał Godula,
- uczniowie klas VI – styl klasyczny
– dziewczęta – 1. Agata Rzepa, 2.
Alicja Graca, 3. Patrycja Sładek,

Halowy turniej piłkarski z okazji 17. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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foto: Piotr Skorupa

300 złotych – taką kwotę przekazali knurowscy piłkarze na konto Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Kolejny turniej zgromadził w hali MOSiR sześć drużyn,
a zwycięsko z tej rywalizacji wyszli reprezentanci Concordii Knurów
bardziej prestiżowych spotkań
tego turnieju rozpoczęło się od
gola zdobytego przez Dariusza
Dudka i prowadzenia Olimpu
1:0. Po 12 minutach gry (tyle
trwały mecze w tym turnieju)
trzy punkty dopisał do swego konta zespół Concordii. Po
trzech bramkach Tomasza Dury
i jednym golu Marcina Rozumka, zespół Olimpu musiał uznać
wyższość rywali.
Porażka z Concordią i zdobycie w całym turnieju tylko
jednego punktu nie popsuło
humoru Dariuszowi Dudkowi.
– Przed rozpoczęciem przygotowań do rundy wiosennej
w Odrze Wodzisław postanowiłem wziąć udział w tym
turnieju, bowiem spotkanie z
przyjaciółmi i kontakt z piłką
jest na pewno o wiele przyjemniejszy od samotnego biegania
w lesie – stwierdził „Dudi”.
Poza podium niedzielnego
turnieju uplasowali się m.in.
piłkarze UPOS Komart. – Tym
razem postawiliśmy na mło-

Dariusz Dudek (z lewej) w niedzielę zagrał
w barwach Olimpu Szczygłowice m.in. u boku
Roberta Lewandowskiego
dzież – stwierdził Bogdan Łyziński, prezes klubu. Młodzież
wywalczyła w pięciu meczach
5 punktów, dokonując nie lada
wyczynu w potyczce z Olimpem Szczygłowice. Drużyna
wzmocniona piłkarzami z
Ekstraklasy prowadziła już

Klasyfikacja generalna:
- uczniowie klas I-III – styl dowolny
– dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek,
2. Weronika Suszek, 3. Aleksandra
Szyrmel, - chłopcy – 1. Wojciech
Kostelecki, 2. Szymon Wąsik, 3.
Kacper Borkowski, - styl grzbietowy
– dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek,
2. Aleksandra Szyrmel, 3. Martyna
Malich, - chłopcy – 1. Sebastian
Nowicki, 2. Tomasz Sosna, 3. Kacper
Borkowski,
- uczniowie klas IV – styl dowolny
– dziewczęta – 1. Karolina Kołodziejak, 2. Maja Dziublińska, 3. Magdalena Wolny, - chłopcy – 1. Maciej
Dzindzio, 2. Mateusz Michalski,
3. Paweł Sosna, - styl grzbietowy
– dziewczęta – 1. Magdalena Wol-

ny, 2. Klaudia Paradysz, 3. Natalia
Strachota, - chłopcy – 1. Mateusz
Michalski, 2. Mateusz Tchórzewski,
3. Kacper Przybyła,
- uczniowie klas V – styl dowolny dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor,
2. Paulina Dziekańska, 3. Agnieszka
Dubiel, - chłopcy – 1. Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Kacper
Idziaszek, - styl grzbietowy – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Patrycja Sładek, 3. Agnieszka Dubiel,
- chłopcy – 1. Michał Wojtaszek, 2.
Krzysztof Malich, 3. Michał Godula,
- uczniowie klas VI – styl klasyczny
– dziewczęta – 1. Agata Rzepa, 2.
Alicja Graca, 3. Jagoda Przybyła,
- styl dowolny – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa,
3. Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1.
Fryderyk Król, 2. Kamil Babiński, 3.
Krzysztof Hołysz, - styl grzbietowy
– dziewczęta – 1. Martyna Nowak,
2. Magda Ostrowska, 3. Dorota
Czyżewska, - chłopcy – 1. Fryderyk
Król, 2. Kamil Babiński, 3. Krzysztof
Hołysz,
- uczniowie gimnazjum – styl dowolny – dziewczęta – 1. Agnieszka
Śniecińska, 2. Alicja Kostelecka,
3. Karolina Adamczuk, - chłopcy
– 1. Karol Adamus, 2. Kacper
Dziubliński, 3. Seweryn Juzwuk,
- styl grzbietowy – dziewczęta – 1.
Monika Jendryczko, 2. Karolina Zadroga, 3. Jagoda Bismor, - chłopcy
– 1. Karol Adamus, 2. Michał Kozłowski, 3. Sebastian Mysza, - styl
klasyczny – dziewczęta – 1. Alicja
Kostelecka, 2. Karolina Adamczuk,
3. Patrycja Jasto, - chłopcy – 1.
Patryk Dusza, 2. Marcin Starek, 3.
Kacper Dziubliński, - styl zmienny
– dziewczęta – 1. Agnieszka Śniecińska, 2. Karolina Adamczuk, 3.
Agnieszka Trzaska, - chłopcy – 1.
Kacper Dziubliński, 2. Karol Adamus, 3. Marcin Starek.

PiSk
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Dudek w barwach Olimpu!
Concord ia roz poczę ła
udział w turnieju od remisu
z Intermarche, jednak kolejne cztery mecze tej drużyny
kończyły się wygranymi podopiecznych Wojciecha Kempy.
O turniejowym zwycięstwie
IV-ligowców decydował ostatni
mecz imprezy z TS Vibovit.
Przed tym spotkaniem oba
zespoły miały na swym koncie
po 10 punktów, jednak w bezpośrednim pojedynku nie było
wątpliwości, kto był w niedzielne południe lepszy. Concordia
wygrała to spotkanie 3:1 i Vibovitowi pozostało cieszyć się z
zajęcia drugiego miejsca.
Wydarzeniem knurowskiego turnieju zorganizowanego z
okazji finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy był występ
w barwach Olimpu Szczygłowice dwóch piłkarzy Odry Wodzisław: Dariusza Dudka i Piotra
Szymiczka. To właśnie po akcji
tych dwóch piłkarzy Ekstraklasy
padła pierwsza bramka w meczu
Olimpu z Concordią. Jedno z naj-

- styl dowolny – dziewczęta – 1.
Agata Rzepa, 2. Martyna Nowak,
3. Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1.
Fryderyk Król, 2. Kamil Babiński, 3.
Krzysztof Hołysz, - styl grzbietowy
– dziewczęta – 1. Martyna Nowak,
2. Dorota Czyżewska, 3. Klaudia
Pieniak, - chłopcy – 1. Fryderyk
Król, 2. Kamil Babiński, 3. Krzysztof
Hołysz,
- uczniowie gimnazjum – styl dowolny – dziewczęta – 1. Agnieszka
Śniecińska, 2. Agnieszka Trzaska,
3. Alicja Kostelecka, - chłopcy – 1.
Piotr Stoppel, 2. Karol Adamus, 3.
Kacper Dziubliński, - styl grzbietowy – dziewczęta – 1. Agnieszka
Trzaska, 2. Monika Jendryczko, 3.
Jagoda Bismor, - chłopcy – 1. Karol
Adamus, 2. Sebastian Mysza, 3.
Seweryn Juzwuk, - styl klasyczny
– dziewczęta – 1. Alicja Kostelecka,
2. Karolina Adamczuk, 3. Katarzyna
Gaik, - chłopcy – 1. Piotr Stoppel, 2.
Kacper Dziubliński, 3. Patryk Dusza,
- styl zmienny – dziewczęta – 1.
Agnieszka Śniecińska, 2. Agnieszka
Trzaska, 3. Karolina Adamczuk, chłopcy – 1. Piotr Stoppel, 2. Kacper
Dziubliński, 3. Karol Adamus.

3:0, jednak młodzi zawodnicy się nie załamali i na dwie
sekundy przed końcową syreną doprowadzili do remisu.
Piłkarzem, który strzelił gola
na 3:3 był 16-letni Mateusz
Hornik.
Piotr Skorupa

Concordia – Intermarche
Vibovit – UPOS Komart
APN – Olimp
Vibovit – Intermarche
APN – Concordia
Olimp – UPOS
APN – Intermarche
Olimp – Vibovit
UPOS Komart – Concordia
Vibovit – APN
Intermarche – UPOS Komart
Concordia – Olimp
UPOS Komart – APN
Intermarche – Olimp
Concordia – Vibovit

1. CONCORDIA KNURÓW
2. TS VIBOVIT KNURÓW
3. INTERMARCHE KNURÓW
4. UPOS KOMART KNURÓW
5. AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ KNURÓW
6. OLIMP SZCZYGŁOWICE

1:1
2:2
3:1
2:0
0:2
3:3
1:4
0:1
1:4
1:0
5:0
4:1
5:1
5:1
3:1

5
5
5
5
5
5

13
10
10
5
3
1

14:4
7:5
15:5
11:15
5:3
6:16

Concordia
Żebrowski, Oleś, Wieliczko, Dura, M. Rozumek, Hanak, Kozdroń,
Tkocz, Grzegorzyca, Boryga, Salwa, Gałach, Grodoń.
TS Vibovit
Kulasa, Kijak, Jachimowski, Bęben, Flis, Pilc, Leszczyński,
Mikulski.
Intermarche
Ponichtera, Bodzioch, M. Pietraczyk, P. Pietraczyk, Winiarczyk,
Porada, Rolnik, Stawiarski.
UPOS Komart
Michalak, Wiszniowski, Mastalerz, Żulewski, Hornik, Osmański,
Pietras, D. Wiercioch, Kwiatkowski, M. Wiercioch, P. Rozumek,
W. Rozumek.
Akademia Piłki Nożnej
Trojanowski, Gmyz, Płatek, Nieradzik, Cieśla, Kołodziej, Klar,
Tanistra, R. Nowosielski.
Olimp
Leśniak, Świątkowski, Kamieniecki, Radojewski, Zakrzewski,
Dziuba, Lewandowski, Sarzała, Dudek, Szymiczek.
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sport
5. noworoczny turniej piłkarski KOS Cup

foto: UKS Eugen

Raków i Oskary

Dopiero ostatni – 28 mecz turnieju – dał odpowiedź na pytanie, jak wyglądać będzie
ostateczna kolejność drużyn, które wywalczyły miejsca na podium jubileuszowych
rozgrywek noworocznych KOS Cup
foto: Piotr Skorupa

Pomysł rozgrywania turniejów noworocznych miał
dać możliwość piłkarskiej
rywalizacji chłopcom urodzonym w 1994 roku. Taka
forma sportowej konfrontacji
autorstwa niżej podpisanego
przypadła do gustu nie tylko
czynnym uczestnikom, ale
również sponsorom i w minioną sobotę do hali MOSiR
zjechali reprezentanci GKS-u
Katowice, Górnika Zabrze,
Hutnika Kraków, Concordii
Knurów, Polonii Bytom, Rakowa Częstochowa, Ruchu
Chorzów i Stadionu Śląskiego
Chorzów, a w roli sponsora
tytularnego wystąpił Kompanijny Ośrodek Szkoleniowy
Sp. z o.o.
Tegoroczny turniej rozpoczął się od meczu triumfatorów

Wyciskanie sztangi

„Bursztynowa
sztanga”

foto: Piotr Skorupa

Dwukrotny triumfator turnieju – Concordia Knurów
– tym razem musiał się zadowolić czwartym miejscem

Prezes KOS Sp. z o.o. – Piotr Mielnicki gratuluje
kapitanowi knurowskiego klubu, Łukaszowi
Bączkiewiczowi zajęcia lokaty tuż za podium
z ubiegłego roku – Concordii
z „GieKSą”. K nurowianie
przegrali 0:1, jednak, kto wie,
jaki były wynik tej potyczki,
gdyby podopieczni Henryka
Skrzypczyka wykorzystali
przy stanie 0:0 rzut karny.
Po pierwszej kolejce najlepsze wrażenie pozostawił po sobie debiutujący w knurowskim
turnieju Górnik Zabrze, który
rozgromił Polonię Bytom 4:0.
W drugiej i trzeciej kolejce
cenne zwycięstwa odniosła
Concordia. Pokonanie Stadionu
Śląskiego 2:0 i Ruchu 4:1 musiało zrobić wrażenie na pozostałych uczestnikach turnieju.
Seria spotkań numer 4 zatrzymała Concordię, natomiast
przedłużyła serię zwycięstw
Górnika. Zabrzanie po pokonaniu Concordii 3:1 zbyt szybko
uwierzyli jednak w końcowy
sukces i w kolejnym meczu
przegrali z Rakowem aż 0:3.
Zespół spod Jasnej Góry
okazał się w ostatecznym rozrachunku najlepszy na parkiecie szczygłowickiej hali.
Concordia, która dwukrotnie triumfowała w tych rozgrywkach, tym razem musiała
zadowolić się najgorszych dla
sportowców - czwartym miejscem. Knurowianie przegrali

Stoją od lewej: Eugeniusz Mehlich, Patrycja
Małkowska, Marcin Papała

dwa ostatnie mecze z Hutnikiem Kraków 1:2 i Rakowem
Częstochowa 1:4, jednak o
tym, że nie zdołali stanąć na
„pudle” zadecydowała przede
wszystkim porażka z GKS-em
Katowice.
Sporą sensacją była postawa Ruchu Chorzów, który ma
na swym koncie zwycięstwo w
drugiej edycji turnieju noworocznego, a w sobotę zdobył
zaledwie dwa punkty…
Obok niepokonanego Rakowa Częstochowa na podium
stanęli reprezentanci Górnika
Zabrze i Hutnika Kraków. Oba
te zespoły debiutowały w tych
rozgrywkach.
Królem strzelców turnieju
został Oskar Czyż z Rakowa Częstochowa (6 bramek),
natomiast tytuł najlepszego
bramkarza, trenerzy przyznali
Oskarowi Banasiakowi ze Stadionu Śląskiego Chorzów.
- Obserwując waszą grę
cieszę się, że mogliśmy włączyć
się w organizację tych rozgrywek – mówił w czasie oficjalnego zakończenia Piotr Mielnicki, prezes KOS Sp. z o.o.
– Tego typu turnieje na pewno
pomagają wam przygotować
się do wiosennych występów
na dużych boiskach, a ponadto
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pozwalają skonfrontować swe
umiejętności z rówieśnikami
z innych klubów. Gratulując
wam dzisiejszego występu, życzę wielu sukcesów i spełnienia
nie tylko sportowych marzeń.
Dodatkowe nagrody w

postaci kursów języka angielskiego otrzymało dwóch
zawodników Concordii: Kamil Trela (pechowiec, który w
trakcie turnieju doznał kontuzji) i Arkadiusz Nauka.

Piotr Skorupa

WYNIKI
1 kolejka
Concordia Knurów - GKS Katowice 0:1, Stadion Śląski Chorzów
- Ruch Chorzów 1:0, Górnik Zabrze - Polonia Bytom 4:0, Hutnik
Kraków - Raków Częstochowa 0:2
2 kolejka
Concordia - Stadion Śląski 2:0, Ruch - Górnik 0:1, Polonia - Hutnik 1:2, GKS Katowice - Raków 1:1
3 kolejka
Concordia - Ruch 4:1, Stadion Śląski - Hutnik 1:1, GKS Katowice
- Górnik 1:2, Polonia - Raków 1:3
4 kolejka
Concordia - Górnik 1:3, GKS Katowice - Hutnik 1:1, Ruch - Polonia 1:1, Stadion Śląski - Raków 1:1
5 kolejka
Concordia - Polonia 2:0, GKS Katowice - Stadion Śląski 0:2,
Górnik - Raków 0:3, Ruch - Hutnik 0:5
6 kolejka
Stadion Śląski - Górnik 1:1, GKS Katowice - Polonia 1:0, Concordia - Hutnik 1:2, Ruch - Raków 0:2
7 kolejka
Stadion Śląski - Polonia 0:1, Górnik - Hutnik 1:1, Concordia
- Raków 1:4, GKS Katowice - Ruch 0:0.
Sędziowali: Jan Złotek i Grzegorz Wiercioch.

1. RAKÓW CZĘSTOCHOWA
2. GÓRNIK ZABRZE
3. HUTNIK KRAKÓW
4. CONCORDIA KNURÓW
5. STADION ŚLĄSKI CHORZÓW
6. GKS KATOWICE
7. POLONIA BYTOM
8. RUCH CHORZÓW

7
7
7
7
7
7
7
7

17
14
12
9
9
9
4
2

16:4
12:7
12:7
11:11
6:6
5:6
4:13
2:14

Concordia Knurów:
Mateusz Widera, Szymon Baron, Paweł Jaroszewski, Łukasz
Bączkiewicz, Łukasz Wolsztyński, Rafał Wolsztyński, Dariusz
Link, Kamil Trela, Przemysław Wajda, Krystian Szewczak, Paweł
Nauka, Arkadiusz Nauka. Trener: Henryk Skrzypczyk.
Organizator 5. Noworocznego Turnieju Piłkarskiego KOS Cup
składa podziękowania za pomoc następującym firmom, instytucjom i osobom: Kompanijny Ośrodek Szkoleniowy Sp. z o.o.
– prezes Piotr Mielnicki, Szkoła Języków Obcych „Level”, Apteka
Juventa, Firma Loping, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, Dom Przyjęć „U Marysi”, Fotografia A.P. Barchańscy, Firma
Jaworex, Firma Invest, Intermarche, Piekarnia „Na Rogu”.

„Bursztynowa sztanga”
to ogólnopolski turniej integracyjny rozgrywany od
trzech lat w Cetniewie. W
trzeciej edycji nie zabrakło
reprezentantów Uczniowskiego Klubu Spor towego
Eugen Knurów. Do rywalizacji w Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich stanęli m.in.
paraolimpijczycy z Pekinu.
Knurowski klub reprezentowany był przez trzy osoby.
W kategorii open kobiet Patrycja Małkowska uplasowała
się na siódmym miejscu z cię-

żarem 35 kg. Wśród mężczyzn
Marcin Papała (kat. 82,5 kg)
wycisnął sztangę ważącą 115
kg i zajął miejsce 11.
Najle piej n a p ó ł no c y
Polski spisał się Eugeniusz
Mehlich, który w kategorii
masters zajął drugą lokatę.
Szkoleniowiec knurowskich
siłaczy wycisnął 160 kg.
Eugeniusz Mehlich startował również za naszą południową granicą, w słowackiej
Tr navie. Zajął tam dr ugie
miejsce z wynikiem 157,5 kg.
PiSk

Puchar Polski w futsalu

Porażka po dogrywce
UPOS Komart Knurów
nie zdołał awansować do 1/16
Halowego Pucharu Polski. Podopieczni Marcina Rozumka
przegrali w niedzielę wyjazdowe spotkanie z Uniwersytetem
Przyrodniczym Wrocław 5:7.
Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka.

Po świąteczno-noworocznej przerwie, w najbliższy
weekend rozgrywki wznawia I liga. UPOS Komart w
szczygłowickiej hali podejmować będzie Rodakowskiego Tychy. Początek meczu o
godzinie 17.30.
PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 18. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Edward Nowak
Alfred Dworaczek
Janusz Nowak
Grzegorz Grzemba
Janusz Myszka
Jerzy Niewiadomski
Jacek Zacher
Jerzy Makselon
Adam Dudziński
Bernard Wróbel

(Gliwice)
(Zabrze)
(Ochojec)
(Gliwice)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Knurów)

2.226 pkt
2.103 pkt
1.838 pkt
1.785 pkt
1.778 pkt
1.718 pkt
1.698 pkt
1.688 pkt
1.557 pkt
1.555 pkt

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

Wojciech Napierała
Jerzy Makselon
Edward Nowak
Bogumił Wolny
Stefan Dylus
Mieczysław Polok
Dariusz Gołyś
Czesław Antończyk
Emil Piszczelok
Dariusz Skowron

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

27.175 pkt
27.129 pkt
25.706 pkt
25.156 pkt
24.767 pkt
24.686 pkt
24.307 pkt
4.272 pkt
24.225 pkt
24.140 pkt

Klasyfikacja generalna:

Kolejny turniej odbędzie się 20 stycznia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Knurów

- Sie ma ! - Jurek Owsiak
pozdrawia knurowian

Wielka Orkiestra
zagrała dla dzieciaków

Piękna słoneczna pogoda i niewielki mróz sprzyjały organizacji
XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulice wyruszyli
wolontariusze, w ośrodkach sportu odbyły się zawody, a przy ul. Ogana
koncert knurowskich kapel
Już w sobotę 10 stycznia z Knurowa wyruszyła sztafeta. Wzięło
w niej udział ok. 20 biegaczy: ze
stowarzyszeń Familia z Gliwic i
„Biegnij przez Polskę” z Nowego
Miasta, knurowscy biegacze. Na
krótkim odcinku do biegu przyłączyło się także trzech mieszkańców
naszego miasta. Wszyscy dobiegli
cali i zdrowi. W warszawskim
studiu maratończycy z Knurowa
otrzymali specjalne odznaczenie
– Orkiestrowy Znak Jakości.
Zziębniętych wolontariuszy
rozgrzewał gorący posiłek

Panie z Centrum Kultury - na zdjęciu Sonia Wolnica i
Brygida Dreślińska - do późnego wieczoru przeliczały
zebrane przez wolontariuszy pieniądze

Biegaczom sztafety pod przewodnictwem
Bogdana Leśniowskiego przygrywali
młodzi knurowscy muzycy

Knurów. Unikatowe,
trójwymiarowe znaczki na aukcji

Święta Barbara
pomoże Orkiestrze

Temperaturę na skwerze przy ul. Ogana podniosły młodzieżowe zespoły muzyczne, wystąpiły: ĆL, Sound Reactor,
Afront, Conect, Del Arte,
Bez Biletu, Dread Lion,
strangers from red planet
52, Cropla, NKS, PoZyreklama

TyW N, WSPE Kartel. O godz.
20.00 imprezę uświetnił pokaz
sztucznych ogni, czyli „Światełko
do nieba”.
W zbiórce pieniędzy na pomoc we wczesnym wykrywaniu
nowot worów u d z ieci wz ię ł y
udział 53 osoby. Dla wielu była
to pierwsza tego typu akcja: Chcemy pomóc dzieciom. Same
postanowiłyśmy zostać wolonta r i u s z k a mi O rk ie st r y. Ch o ć
zbieramy po raz pierwszy, to na
pewno nie ostatni – informują
piętnastolatki - Nikola Mastyj
i Angelika Buczyńska. Po raz
czwarty do udziału w Wielkiej
O rk iest r ze zgłosił się osiemnastoletni Radosław Gorczyca:
- Zbieram pieniądze, bo mogę w
ten sposób pomóc dzieciakom. O
tym, aby wziąć udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy
zdec ydowałem sam. Je żeli są
jakieś akcje, gdzie mogę pomóc,
to biorę w nich udział.
Wolontariusze bez hojnych
darczyńców nie zdziałaliby tak
wiele. Ośmioletnia Karolina Łukaszczuk chętnie wsparła Orkiestrę: – Robię to co roku – dodała.
Wstępne obliczenia wskazują, że
Knurowianom udało się zebrać
22 839,20 zł.
Monika Pięciak
foto: Monika Pięciak,
Justyna Walo, Bogusław Wilk

Knurowska Izba Tradycji
przy KWK Knurów pospołu
z Pocztą Harcerską nr 149
wystawiła na aukcję Allegro
dwa filatelistyczne unikaty.
Są nimi wybite w srebrze
próby 925 i w złocie próby
585 trójwymiarowe znaczki
pocztowe
Chociaż XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegł
już końca, sama Orkiestra nadal zbiera pieniądze na wczesne wykrywanie
nowotworów u dzieci.
Akcję prężnie wspiera knurowska Izba Tradycji wspólnie z Pocztą
Harcerską nr 149, która na stronach
Allegro wystawiła dwa filatelistyczne rarytasy. Obydwa znaczki przedstawiają świętą Barbarę z mozaikowego wizerunku, który od 100 lat
znajduje się w kopalnianej cechowni
KWK Knurów.
Termin aukcji srebrnego znaczka upływa w czwartek 15 stycznia,
reklama

dokładnie – co do sekundy - o godz.
09:57:58. Jeżeli ktoś nie zdąży go
zlicytować, a chciałby pomóc chorym dzieciom, może wziąć udział w
aukcji drugiego przedmiotu, który
wystawiony będzie do piątku 23
stycznia do godz. 10:43:15. Obydwa
znaczki zostały nalepione na nalepkę PH oraz kopertę z obiegiem
pocztowym.
Monika Pięciak

Aukcji należy szukać na stronach:
http://aukcje.wosp.org.pl/show_item.
php?item=230743 oraz http://aukc j e.wo sp.o r g.p l /sh ow_ i te m.
php?item=234098.

