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Knurów

Gliwice. Bezpłatne badania dla pań

NASZA Gdzie jest
SONDA torebka?

Zadbaj o siebie
- zbadaj swoje piersi

Co postanawiamy sobie
w Nowym Roku

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Gliwicach
zaprasza wszystkie panie pomiędzy 50 a 69
rokiem życia do skorzystania z bezpłatnych badań
mammograficznych, prowadzonych w ramach programu
wczesnego wykrywania raka piersi
W akcji mogą wziąć udział
pacjentki, które ostatniego badania na koszt NFZ nie wykonały
wcześniej jak dwa lata temu oraz
nie były dotąd leczone z powodu
nowotworu sutka. Panie zainteresowane bezpłatnymi badaniami
mogą zapisywać się w dowolnym
terminie od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-18.00.
Rejestrować można się osobiście lub telefonicznie w Centrum Onkologii – Instytut Marii
Skłodowskiej-Curie, ul. Wybrzeże
Armii Krajowej 15, Gliwice (tel.
0-32 278 93 58) oraz w Centrum
Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, ul. Ziemowita 1, Gliwice (tel.
0-32 231 49 19).
Ważne jest, aby nie zapomnieć
swojej tzw. karty chipowej (Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ)
oraz wyników poprzednich badań
piersi, jeżeli takie były już kiedyś
wykonywane. Więcej szczegółów
na temat akcji udziela śląska filia
Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego pod numerem telefonu
0-32 278 96 73.

Charytatywnie

Zarząd Rejonow y Polskiego
Czerwonego Krzyża w Knurowie
organizuje III Czerwonokrzyską
Charytatywną Biesiadę Śląską.
Impreza odbędzie się 22 stycznia
(początek o godz. 17.00) w restauracji
„Protos” przy ul. Szpitalnej 29 w
Knurowie. Całkowity dochód z niej
przeznaczony zostanie na organizację wypoczynku dla najuboższych
dzieci. Zaproszenia, w formie cegiełek, nabywać można w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Knurowie
przy ul. Wilsona 10, tel. 032 235 22
11. Honorowy patronat nad biesiadą
objęli: prezydent Miasta Knurowa
oraz wójt Gminy Gierałtowice.
/sisp/

Knurów

Wspólny
śpiew

Gliwice

Impresje
w oleju

/pg/

Nie zapomnij

Badania mammograficzne są
bezbolesne. Ich wyniki pozwalają
na wczesne wykrycie nowotworu,
co nieraz ratuje pierś, a nawet życie.
W całym kraju przebadało się dotychczas ok. 1,3 mln kobiet. Dzięki
temu wykryto prawie 5 tys. guzków,
w większości wyleczalnych.
Monika Pięciak
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Zaproszenie

Jazz-kolęda

Zwieńczeniem Artystycznego
Jarmarku Bożonarodzeniowego będą
Jazzowe Impresje Noworoczne, na
które zaprasza gliwicka Willa Caro,
przy ul. Dolnych Wałów. 18 stycznia
w samo południe zabrzmią tradycyjne polskie kolędy oraz piosenki
świąteczne w jazzowych, popowych
i inspirowanych muzyką świata
– aranżacjach. Postara się o to Acoustic Orchestra – zespół stworzony
przez absolwentów Instytutu Jazzu
katowickiej Akademii Muzycznej,
którzy mają na koncie współpracę
m.in. z Justyną Steczkowską i Ireną
Jarocką. Wstęp – 6 zł.
Polecamy!
/pg/

Andrzej Frat z Knurowa:
- O kurc ze ! C z y
ja wiem…
Chciałbym
się dostać
na d o br e
studia.
A wcześ niej to chyba nigdy
nie miałem postanowień, ponieważ
nigdy o tym nie myślałem.

5ak

Knurów

Nieproszeni?

Tak z pewnością musieli się
poczuć dwaj mieszkańcy powiatu
gliwickiego, którzy mimo, że w
gościnie, wcale nie zostali powitani
chlebem i solą. 20- i 21-latek zostali
zaatakowani i pobici przez... nieznanych sprawców. Do zdarzenia doszło
przy ul. Szpitalnej.

Knurów

www.100ludzi.pl

W drobny mak

Chór Słowik zaprasza na koncert
kolęd i jasełka. Impreza odbędzie
się 11 stycznia w kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w
Przyszowicach. Początek o godz.
15.00. Wstęp wolny.

Chudów

/sisp/

Tadeusz Nowosielski z Knurowa:
- N ie za stanawiałem się
nad tym.
Kiedyś
miałem,
udało się i
od tr zech
lat już nie
pal ę. Te raz chciałbym więcej czasu spędzać
z moimi wnuczkami. Mieszkają
daleko, ale często nas odwiedzają.
Teraz też mają przyjechać i już się
cieszymy.

/pg/

/bw/

Na IX Wspólne Kolędowanie
zapraszają do Szczygłowic dyrektor,
nauczyciele i uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych w Knurowie.
Impreza, mająca charakter integracyjny, odbędzie się w piątek 9
stycznia o godz. 9.00 w Domu Kultury w Szczygłowicach. Wezmą w niej
udział uczniowie szkół specjalnych
oraz mieszkańcy domów opieki społecznej m.in. z Knurowa oraz Gliwic
i Czerwionki-Leszczyn.



Mam
postanowienie, oj
mam. Nie
palić i więcej zarabiać. Do tej
por y udawało mi się
dotrzymać
moich noworocznych postanowień,
więc i teraz myślę, że dam radę.

Do 24 stycznia w galerii ZPAP
„Po schodach” przy Rynku 6 można
podziwiać prace Marii Konopackiej
– malarki, graficzki i fotograf. Obrazy artystki to m.in. nastrojowe, olejne
impresje – m.in. wizerunek łodzi na
tafli jeziora.

Foto: bw

Knurów

Henryk Fus z Gliwic:

Kolędy
w kościele

18 stycznia w chudowskim kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów odbędzie się koncert
kolęd. Organizatorem jest miejscowy
chór Bel Canto.
Roz poczęcie o god z. 15.00.
Wstęp wolny.

/bw/

100ludzi.pl to pierwszy na świecie
opiniotwórczy portal rankingowy – co
pokreślone zostało przez twórców.
Przede wszystkim jest to jednak baza
rankingów na każdy temat. Chętni
mogą zakładać własne rankingi,
głosować w już istniejących, wyrażać
swoją opinię, znajdować informacje
o ciekawych usługach i produktach,
dodawać do rankingów własne pozycje. 100ludzi.pl to także społeczność
ludzi aktywnych, opiniotwórczych,
tzw. trendsetterów. Wśród tematów
można odnaleźć takie, jak na przykład: najładniejsza aktorka, największe wady Polaków, najlepsze seriale,
co działa na kobiety czy polski piłkarz
wszechczasów.

5ak

Magia Świąt nie udzieliła się,
niestety, wszystkim. W dalekim od
świątecznego nastroju musiał być
nieznany sprawca, który w Boże
Narodzenie zbił szybę wystawową
sklepu przy ul. Sobieskiego. Straty
oszacowano na 1 tys. zł.
/pg/

Knurów

Kevina nie ma...

...A złodzieje harcują. Tym razem
na cel wzięli dwa domy jednorodzinne przy ul. Dymka. 23 grudnia
włamali się i skradli z nich biżuterię i
drobne przedmioty. Wstępne straty w
każdym z przypadków oszacowano
na 4 tys. zł.
/pg/

Ładna torebka zawsze znajdzie
swojego amatora, zwłaszcza, kiedy
jej właścicielka na chwilę odwróci
wzrok... Tak było w przypadku
mieszkanki Knurowa, która 3 stycznia około godz. 14.00 widziała swoją
własność po raz ostatni. Nieznany
sprawca na ulicy Niepodległości
przywłaszczył sobie torebkę zawierającą dokumenty osobiste oraz 30
złotych w gotówce.
Justyna Walo

Knurów

Nowy rok
na minusie
Pierwszy dzień 2009 roku nie
był szczęśliwy dla właściciela sklepu z artykułami spożywczymi przy
ulicy Wilsona. Po południu doszło
do włamania do placówki. Sprawcy
wybili szybę wystawową i wtargnęli
do pomieszczenia. Jak długo tam
zabawili – nie wiadomo. Wiadomo,
że poszkodowany właściciel sklepu
zaczął ten rok pechowo - od 400
złotych „na minusie”.
Justyna Walo

Żernica

Złoto znikło
z domu
29 grudnia 2008 roku doszło do
włamania do jednej z posesji przy
ulicy Górniczej w Żernicy. Łupem
nieznanych do tej pory sprawców
stała się złota biżuteria. Właściciele
wycenili straty na 500 zł.

Justyna Walo

Knurów

Okazja czyni
złodzieja

Tym razem złodziej połasił się
na kosmetyczkę. Skradł ją z terenu
przychodni przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Łup nie był na szczęście
imponujący, gdyż wraz z kosmetyczką mieszkanka powiatu gliwickiego
straciła dokumenty i 20 zł.
/pg/

Chudów

Wielkie pranie

550 tys. zł, to łączne straty
kradzieży, do jakiej doszło przy
ul. Szkolnej. W nocy z 21 na 22
grudnia nieznani sprawcy włamali
się do pomieszczenia gospodarczego
i skradli dwa samochody ciężarowe:
marki Scania o wartości 150 tys. zł i
Volvo – 300 tys. zł oraz dwie naczepy
warte 50 i 20 tys. zł. Obie przyczepy
załadowane były proszkiem do prania o wartości około 20 tys. zł.
/pg/
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Knurów. Śmiertelny wypadek na ul. Niepodległości

Foto: Archiwum Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach

Zderzenie ze śmiercią
40-letni knurowianin nie miał szans
na przeżycie w zderzeniu swojego
Forda Fiesty z jadącym z naprzeciwka
Mercedesem. Siła uderzenia była tak
wielka, że zniszczonego forda musieli
rozcinać strażacy

W niedzielę (28 grudnia) około
godz. 15.35, knurowianin jadący
ulicą Niepodległości, od strony
centrum, zjechał niespodziewanie
na przeciwległy pas ruchu i zderzył

się czołowo z mercedesem. 40-latek
zginął na miejscu. Do szpitala z
obrażeniami ciała trafili wszyscy
podróżujący mercedesem – 33-letnia
kobieta, jej rok młodsza pasażer-

W świąteczno-weekendowym okresie od 24 do 28 grudnia gliwicka
policja odnotowała 18 zdarzeń drogowych. Na drogach powiatu gliwickiego doszło do trzech wypadków,
w których sześć osób zostało rannych. Bilans uzupełnia 15 kolizji oraz
sześciu pijanych kierowców, których
zatrzymano w ramach akcji „Bezpieczny Grudniowy Weekend”.

ka i dwójka dzieci w wieku 11 lat
– wszyscy są mieszkańcami powiatu
gliwickiego.
Na miejscu wypadku błyskawicznie pojawili się strażacy z Jed-

nostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w
Knurowie, którzy musieli rozcinać
zniszczonego forda. Siła zderzenia
była tak wielka, że z forda wyrwała
cały silnik, a w mercedesie lewe

przednie koło wraz z zawieszeniem
przesunięte zostało na wysokość
kokpitu. Gliwiccy policjanci wyjaśniają okoliczności tego tragicznego
wypadku.

oprac. /pg/

reklama

Zabrze. Knurowscy strażacy ratowali M1

Praktiker
poszedł z dymem
Zabrskie M1 w ogniu! W największym
w ubiegłym roku pożarze na Śląsku
całkowitemu zniszczeniu uległy
placówki sieci Praktiker i Jysk
W piątek 26 gr udnia k rótko
po północy monitoring pożarowy
centrum handlowego M1 w Zabrzu
przesłał informację o pożarze.
– Zaledwie siedem minut po odebraniu sygnału na miejscu pojawiły
się pierwsze jednostki Straży Pożarnej z Zabrza. Ogień sięgał już jednak
ponad dach – mówi Wojciech Gąsior,
dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie.
– Do Zabrza z Knurowa wysłany
został kontener kwatermistrzowski,
a naszym zadaniem było głównie
zabezpieczenie logistyczne, jak np.

ogrzewane namioty.
Dowódcę zastanawia fakt, że na
stałe w centrum handlowym zainstalowane były urządzenia gaśnicze, a
mimo to pożar rozszalał się na dobre.
– To one powinny były ugasić ogień
w zarodku... – mówi.
Akcja ratownicza w Zabrzu trwała ponad dobę. Na miejscu pojawiło
się 40 jednostek straży pożarnej, a
udział wzięło w niej około 200 strażaków. Ogień zniszczył 20 procent
powierzchni centrum handlowego.
Całkowitemu zniszczeniu uległy dwa
z 90. tamtejszych sklepów - Praktiker
i Jysk.
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Knurów. Nowy budżet miasta

95 milionów do pierwszego.... stycznia 2010
Przy 17 głosach „za” i jednym
„wstrzymującym się” knurowscy radni
przyjęli przyszłoroczny plan finansów
miasta. Do dyspozycji będzie – według
założeń – blisko 95,5 mln zł [szczegóły
w zestawieniu obok – dop. red.].
Głosowanie nad budżetem było
najważniejszym punktem wśród

ponad 20, jakie znalazły się na liście
projektów uchwał do przegłosowania.
Radni zatwierdzili m. in. „Miejski
program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii na rok
2009” i roczny plan pracy komisji
stałych RM. Zgodzili się na zawarcie

Budżet Knurowa na 2009 rok
Dochody – 92.534.395 zł
Wydatki – 95.460.004 zł
Źródłem pokr ycia deficytu w
wysokości 2.925.609 zł będą: pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – 650 tys. zł, nadwyżka z
lat ubiegłych – 543.917 zł i kredyt
– 1.731.692 zł.
Na dochody złożą się
głównie:
• wpływy z podatków lokalnych
(m. in. od nieruchomości, środków
transportowych, rolnego, leśnego)
od osób prawnych – 15,340 mln zł
• wpływy z podatków lokalnych
od osób fizycznych – 3,736 mln zł
• wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu (m. in.
oplata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych, zezwolenia na
sprzedaż alkoholu, opłata skarbowa)
– 3,351 mln zł
• wpływy wynikające z udziału
gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa (poda-

tek dochodowy) – 23,376 mln zł
• wpływy z gospodarki mieszkaniowej (m. in. sprzedaży nieruchomości i lokali komunalnych, opłat
za użytkowanie nieruchomości)
– 6,076 mln zł
• dotacje celowe z województwa
na drogi publiczne – 5,836 mln zł;
• część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego – 16,348 mln zł
• wpływy związane z działalnością oświatową (m. in. środki unijne,
wpływy z usług) – 6,227 mln zł
• dotacje celowe (m. in. na działalność administracji, opiekę społeczną, zasiłki) – 7,007 mln zł
Wśród wydatków największy
udział będą mieć:
• oświata i wychowanie – 35,232
mln zł (w tym m. in. szkoły podstawowe – 13,677 mln zł, przedszkola
– 8,088 mln zł, gimnazja – 10,897
mln zł)
• administracja publiczna – 13,7
mln zł

porozumień z pobliskimi gminami (Rybnik, Zabrze, Gierałtowice,
Gliwice) w sprawach związanych z
ochroną zdrowia i oświatą. Zaaprobowali propozycje kilku korekt budżetowych i sposób podziału środków na
dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Inauguracyjne obrady Rady Miasta w 2009 roku zaplanowano na
środę, 18 lutego (choć jest prawdopodobieństwo, że 14 stycznia odbędzie
się sesja nadzwyczajna.

Ważniejsze inwestycje

• przebudowa skrzyżowania
ulic Niepodległości, Rybnickiej,
Wilsona i Michalskiego – 5,436
mln zł
• budowa chodnika przy ul.
Zwycięstwa – 860 tys. zł
• budowa miejsc postojowych
w rejonie skrzyżowania ul. Kosmonautów i Szarych Szeregów
– 390 tys. zł
• przebudowa ul. Kapelanów
Wojskow ych (II etap) – 70 0
tys. zł
• przebudowa ul. Jedności Narodowej – 80 tys. zł (przygotowanie projektu)
• zagospodarowanie terenu w
rejonie starego ratusza – 400
tys. zł
• przebudowa ul. Staszica (od
budynku Inkubatora do pawilonu
Biedronka) z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem
skweru (II etap - kontynuacja
prac z 2008 r.) – 50 tys. zł
• przebudowa ul. Marynarzy
– 30 tys. zł (zakończenie prac
projektowych)

/bw/

• transport i łączność – 11,382
mln zł (w tym m. in. wpłata do KZK
GOP – 2,465 mln zł, przebudowa
skrzyżowania ulic Niepodległości,
Rybnickiej, Wilsona i Michalskiego
– 5,436 mln zł, wydatki na drogi
gminne – 2,551 mln zł)
• pomoc społeczna – 11,956 mln
zł (w tym świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6,509 mln zł)
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,301 mln zł (w tym
m. in. gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1,245 mln zł, utrzymanie
zieleni – 1,845 mln zł, oświetlenie
ulic, placów i dróg – 1,280 mln zł)
• kultura fizyczna i sport – 5,034
mln zł,
• gospodarka mieszkaniowa
– 3,566 mln zł
• kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – 2,280 mln zł
• bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa – 1,614
mln zł
• rezerwy ogólne i celowe – 2,078
mln zł

• zagospodarowanie terenów
w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26
Stycznia z przeznaczeniem pod
budownict wo mieszkaniowe
– 200 tys. zł
• budowa boisk wielofunkcyjnych przy MSP-6 – 1,747 mln zł
• termomodernizacja przedszkoli – MP-12 – 1,350 mln zł i
MP-3 – 350 tys. zł
• budowa hali sportowej przy
MG-3 – 3,667 mln zł
• modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana – 200
tys. zł
• budowa zintegrowanego systemu zarządzania (Spr@wny
Urząd) – 1,089 mln zł
• budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul.
Szpitalnej – 1,610 mln zł
• rekonstrukcja Parku NOT w
Szczygłowicach – 1,680 mln zł
• uzupełnienie oświetlenia w
mieście – 100 tys. zł
• przebudowa targowiska w
rejonie ulic Szpitalnej i Targowej – 30 tys. zł (zakończenie
prac projektowych)

foto: arch. KMP Gliwice

Tydzień przed świętami odbyła się ostatnia
w ubiegłym roku sesja knurowskiej Rady Miasta.
Zwieńczeniem dwunastomiesięcznej działalności
radnych było przyjęcie budżetu miasta na 2009 rok

Knurów. Akcja Straży Miejskiej i POmocy społecznej

Tradycyjnie, jak co roku,
w okresie zimowym
pracownicy socjalni
z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w asyście strażników
miejskich patrolowali
meliny w poszukiwaniu
tych bezdomnych, którzy
mimo niskich temperatur
nie decydują się na pobyt
w noclegowni

18 grudnia, godz. 17.00. Termometr wskazuje 0 stopni Celsjusza.
Spod siedziby knurowskiej Straży
Miejskiej wyrusza patrol. Grażyna
Pierlejewska i Anna Wsuł, pracownice socjalne, znają środowisko
bezdomnych od podszewki.
– Niektórzy z nich w okresie
zimowym się udomawiają. Pomieszkują kątem u kolegów, mogą wtedy
spożywać alkohol. Ci, którzy nie
mają takiej okazji, decydują się na
spanie po melinach – mówi Grażyna
Pierlejewska.
W asyście starszego strażnika
Szymona Kiesia i inspektora Bogdana Tymoszka ruszamy do Szczygłowic. Rok temu w opuszczonym
hangarze przy ul. Wieczorka udało
się zastać bezdomnego mężczyznę.



foto: Paweł Gradek

Z patrolem do bezdomnych

Pracownicy opieki społecznej namawiają bezdomnych
do korzystania z noclegowni
Tym razem znaleźliśmy jedynie za- niegdyś nocowali, ktoś podpalił.
ścieloną namiastkę łóżka.
Śmietniki przestały być popularne.
– Drugie, po nieżyjącym bezdomJed ziemy na ul. Dworcową ,
nym ktoś spalił. O, a tutaj zbiera so- gd zie prz y budowie autost rady
bie deszczówkę – pokazuje strażnik znajduje się wieża ciśnień. JedTymoszek. Rzeczywiście, pod rynną nak i tu strażnicy znajdują tylko
stoi w połowie pełna, plastikowa, ślady lud z k iej by t ności. Znak,
pięciolitrowa butelka.
że miejsce nie straciło na swojej
– To jeszcze za wcześnie dla bez- popularności. Radiowóz odwozi
domnego, żeby wracać do hangaru do centrum inspektora Tymoszka,
– mówi, patrząc na zegarek pani którego podmienia młodszy aspiGrażyna. – Bezdomni przebywają rant Arkadiusz Piekarz z Komisaw poczekalniach, w ogrzewanych riatu Policji w Knurowie. Na cel
miejscach najdłużej jak to możliwe, bierzemy śmietnik przy ul. Koziełaby skrócić sobie nocny pobyt w ka. Tutaj także nie ma żywej duszy.
takich melinach.
Podobnie w poczekalni na Fochu.
Patrol wraca do centrum. Według Po godzinie krążenia po ulicach
strażników ubywa miejsc, gdzie miasta patrol wraca do siedziby
bezdomni mogliby przetrwać zimę. Straży Miejskiej.
Paweł Gradek
Baraki przy ul. Witosa, w których

Policjanci zadowoleni są z nowych samochodów

Knurów. Nowe radiowozy dla Policji

Policjanci z Kiami
Knurowski Komisariat Policji wzbogacił się
o nowoczesny radiowóz marki Kia Cee’d. Nabytek to
efekt porozumienia między samorządem lokalnym a
Komendą
Wojewódzką Policji w Katowicach
Granatowy lakier z białym pasem i napisem „Policja” zostanie zastąpiony przez spełniające wymogi
unijne srebrne nadwozie z niebieskim
pasem bocznym i napisem służbowym. Tyle o wyglądzie zewnętrznym. – To porządny samochód,
bezkonkurencyjny w porównaniu z
poprzednimi radiowozami. Posiada
klimatyzację, pełne wyposażenie,
150-konny silnik dieslowski... Jesteśmy zadowoleni – mówi Adam Król,
zastępca komendanta Komisariatu
Policji w Knurowie.
Koszt inwestycji to 61 tys. zł.
– Jest to wartość z przetargu niższa
od ceny rynkowej. Środki na zakup
radiowozów pochodziły w połowie
z wkładu własnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz
z samorządów lokalnych Gliwic,

Knurowa i Pyskowic, oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice. Na wniosek
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zakupiono osiem radiowozów.
Cztery trafiły na stan gliwickich
komisariatów i Sekcji Ruchu Drogowego, pozostałe do komisariatów w
Knurowie, Pyskowicach oraz posterunków w Gierałtowicach i Pilchowicach – tłumaczy sierż. Wawrzyniec
Wnuk z zespołu prasowego KMP w
Gliwicach. Nowe radiowozy przekazano policjantom 30 grudnia na
terenie KMP w Gliwiach.
Obecnie na wyposażeniu knurowskiego komisariatu pozostaje
osiem oznakowanych radiowozów.
Knurowscy funkcjonariusze użytkują starsze modele. Te z dużym
przebiegiem są złomowane.
Paweł Gradek
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Knurów. Zabezpieczmy się, zanim będzie za późno

Czad zabija
bezgłośnie

Czad, czyli tlenek węgla, nazywany bywa „cichym zabójcą”. Jest
to gaz bezbarwny, bezzapachowy,
lecz śmiertelnie niebezpieczny. Tragiczne żniwo zebrał też w Knurowie.
Kilkakrotnie na naszych łamach
pisaliśmy o zgonach spowodowanych przez tlenek węgla. Alarmując
nawoływaliśmy – ustami strażaków
– o uwagę i rozwagę. Jak się bowiem
okazuje, do jego powstania przyczynia się często ludzka nieuwaga bądź
nieostrożność. Niekiedy drobna,
ale w konsekwencji na wagę życia
i śmierci...

Piecyki pod specjalnym
nadzorem

Przy całkowitym spalaniu opału
tworzy się dwutlenek węgla (CO2),
natomiast czad (tlenek węgla - CO) powstaje w wyniku niepełnego spalania
zarówno węgla, jak i substancji, które
w swoim składzie węgiel posiadają.
W naszych domach najczęstszym źródłem zaczadzeń są piece
na paliwo stałe (węgiel, drewno), w
których przewody kominowe są nieszczelne. Tak samo niebezpieczne
są gazowe piecyki łazienkowe, tzw.
Junkersy, w których przy niedrożności przewodów wentylacyjnych
także może dojść do powstania
tlenku węgla. Ten niebezpieczny gaz
zagraża także przy pożarach.
Zatrucia dwutlenkiem węgla
stanowią rzadkość, gdyż stężenie
tego gazu musiałoby być bardzo
duże, natomiast tlenek węgla należy
do najczęstszych przyczyn zatruć
śmiertelnych w Polsce.

Śmierć przychodzi znienacka

- Charakterystycznymi objawami u osób, które znajdują się w pomieszczeniu, gdzie ulatnia się czad
są: bóle głowy, nudności, wymioty,
zaburzenia świadomości, w tym spętanie i senność – tłumaczy dr Rafał
Woźnikowski, ordynator szpitalnego
oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr
3 w Orzepowicach.
Czad trafia do organizmu poprzez oddech. Kiedy jest już w
naszych płucach, wiąże się z hemoglobiną. Tlenek węgla wykazuje
od około 210 do 300 razy większe
powinowactwo z hemoglobiną niż
tlen. Uniemożliwia tak zmienionej
hemoglobinie przenoszenie tlenu,
w efekcie powodując mocne niedotlenienie całego organizmu. Przy
większej ilości CO w pomieszczeniach zamkniętych śmierć może
nastą pić błyskawicznie, już po
kilku oddechach, na skutek uduszenia w wyniku porażenia ośrodków
oddychania.

Najgorsze, że nie występują też
wtedy żadne sygnały ostrzegawcze
(jak ból głowy bądź nagła słabość
itp.), a utrata przytomności uniemożliwia nam ucieczkę.
- Szczególnie uważać muszą na
siebie kobiety w ciąży. Hemoglobina
płodowa wykazuje jeszcze większą
zdolność do wiązania się w tlenkiem
węgla, co może spowodować upośledzenie dziecka, a także śmierć,
nawet jeśli u matki objawy zatrucia
jeszcze nie wystąpią i nic jej nie będzie
– ostrzega dr Woźnikowski. - Uważać
muszą na siebie także osoby z wieńcową chorobą. U nich jednym z pierwszych objawów mogą być dolegliwości
sercowe, a nawet zawał serca.

Tlen na ratunek

Gdy któreś z wymienionych
objawów zaczadzenia zostaną przez
nas zauważone, należy pomieszczenia, w jakich się znajdujemy jak najszybciej przewietrzyć. Osobę poszkodowaną trzeba szybko wynieść
w miejsce, gdzie nic już nie będzie
jej zagrażać. Zatrucia tlenkiem
węgla leczy się podając pacjentowi
tlen w wysokim stężeniu. Jeżeli
poszkodowany jest w dużo gorszym
stanie, zostaje on przewieziony do
Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć w Sosnowcu. Tam poddany zostaje terapii hiperbarycznej, gdzie
tlen podawany jest pacjentowi pod
dużo wyższym ciśnieniem.

Czujnik wskazany,
kominiarz konieczny

Obecnie istnieją nowoczesne i dostępne na rynku (najłatwiej je znaleźć
w internecie) systemy wykrywające
tlenek węgla w powietrzu. Można zakupić i umieścić w swoim domu czujniki, których ceny wahają się między 70
zł (za najprostsze, mocowane do ścian)
a ponad 650 zł (za sprzęty przenośne
wyposażone w wyświetlacze LCD).
O sposobie i miejscu zamontowania
takich czujników najczęściej informuje
producent lub sprzedawca.
Warto także dbać o sprawność
przewodów wentylacyjnych i nie
zapomnieć o wizytach kominiarzy.
Oni najlepiej przypilnują tego, aby
nasze kominy były szczelne i drożne.
O zdrowie oraz życie swoje i swoich
bliskich najlepiej zadbać samemu.
Monika Pięciak

Tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny, posiada silne własności
toksyczne. Zatrucia są bardzo niebezpieczne. 1 proc. czadu w powietrzu powoduje natychmiastową
śmierć, 0,5 proc. zgon w ciągu kilku
minut. Długotrwałe wdychanie tlenku
węgla o mniejszym stężeniu może
prowadzić do uszkodzenia mózgu i
kalectwa.
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Knurów. XVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Światełko do nieba
rozjaśni mrok
Gospodarczy kryzys odstrasza sponsorów.
W niektórych miastach finałowe koncerty WOŚP
nie odbędą się, bądź będą mieć okrojony program.
Jednak knurowianie będą się bawić jak co roku
W tegorocznej, 17. edycji, orkiestra Jurka Owsiaka będzie zbierać
fundusze przeznaczone na wczesne
wykrywanie nowotworów u dzieci.
W Knurowie zabawa rozpocznie
się już w sobotę, 10 stycznia 2009 r.
na pływalni w Szczygłowicach (hala
MOSiR). Pod szyldem orkiestry
odbędą się zawody pływackie szkół
podstawowych i gimnazjów.

foto: arch. Bogdana Leśniowskiego

W Rzeszowie studentka i jej chłopak, na Warmii
trzy osoby, kolejna pod Zamościem, w niedzielę
dwie w Bytomiu – tydzień w tydzień media donoszą
o ofiarach czadu. Przed rokiem ten śmiertelny
gaz w Żychlinie zabił sześć osób – niemal całą
trzypokoleniową rodzinę...

Serduszko za grosik

Główna część imprez została zaplanowana na niedzielę, 11 stycznia.
Rankiem, o 8.30 z siedziby sztabu
(umiejscowionej w kinie Casino)
na miasto wyruszą wolontariusze.
Wyposażeni będą w zapieczętowane
puszki i specjalne identyfikatory
ze zdjęciem, numerem ankiety i
adresem wolontariusza. Dodatkowo
identyfikator będzie musiał posiadać
serduszkową pieczątkę, hologram, a
całość będzie zalaminowana.
Każdy darczyńca, który wrzuci
do puszki choćby drobny datek, z
pewnością dostanie w podzięce charakterystyczne czerwone serduszko.
O godz. 9 w szczygłowickiej hali
sportowej rozpocznie się Turniej
Piłki Nożnej Halowej. W tym samym
miejscu, ale o godz. 15, wystartuje
Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i
Mężczyzn.
Koncert finałowy rozpocznie się
o godz. 16 na skwerze przy ul. Ogana.
Wypełnią go występy zespołów muzycznych działających przy Centrum
Kultury w Knurowie. Na godz. 20
przewidziane zostało światełko do
nieba, a zakończenie imprezy nastąpi
około godz. 22.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Tegoroczną orkiestrę wesprą
- po raz piąty – biegacze. W sobotę o
godz. 8 sprzed targowiska miejskiego
wyruszy sztafeta, której uczestnicy
w ciągu dwóch dni pokonają 350 km.
Udział zapowiedziało dziewięciu
sportowców z Knurowa, trzech ze
Stowarzyszenia Familia, zajmującego się terapią osób uzależnionych od
narkotyków, a także maratończycy z
miejscowości Nowe Miasteczko.
- Nasza sztafeta niesie ze sobą
pewne bardzo ważne przesłanie. Jej
wyjątkowość polega bowiem na tym,
że każdy, kto tylko zechce, może się
do niej przyłączyć w dowolnym momencie i miejscu – wyjaśnia inicjator
przedsięwzięcia Bogdan Leśniowski,
znany k nurowski maratończyk.
– Zupełnie jak z orkiestrą Jurka Owsiaka, w której każdy może „zagrać”
kiedykolwiek tylko zapragnie.
Jak się dowiedzieliśmy, jest odzew i sztafeta na pewno będzie
mieć zwiększoną obsadę już przed
Gliwicami.
Nie bez znaczenia jest też sportowy wymiar inicjatywy biegaczy.

Bogdan Leśniowski i Jurek Owsiak prezentują jeden z polarów,
które trafią na licytację Allegro; pieniądze ze sprzedaży zasilą
konto Orkiestry
Hasłem, które przyświecać będzie tegorocznemu Finałowi WOŚP
będzie znane polskie porzekadło:
„W zdrowym ciele zdrowy duch!”.
- Chodzi o to, aby pokazać, że przez
sport można uciec chorobom – dodaje Leśniowski.
Chorążym biegu będzie Bogusław Mamiński, dwukrotny olim-

pijczyk z Moskwy (1980) i Seulu
(1988). W tym roku sztafeta będzie
niosła ze sobą oryginalny polar grupy biegowej z Knurowa oraz medal
z maratonu Real Berlin Marathon
- dar Bogdana Leśniowskiego, na
którym znajduje także podpis Jurka
Owsiaka.
Monika Pięciak

Gliwice

Orkiestra w rytmie reggae

Podczas gliwickiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy amatorzy
muzyki reggae będą mogli bawić się na Placu Krakowskim już od godz. 12.00.
Festyn rodzinny rozpocznie się o godz. 12.15. W programie m.in. pokazy taneczne,
pokazy sztuk walk, konkursy z nagrodami, występ harcerzy, licytacje, pokazy
specjalne – grupa ASG, pokaz sprawności ochrony. Występy zespołów na scenie
zaplanowano na 15.30. Wystąpią: Blustracja, Anamnezis, A- front, Lion Vibrations,
a tuż po „światełku do nieba” gwiazda wieczoru – Vavamuffin. Impreza zakończy
się około 22.00.
Justyna Walo

reklama



rozmaitości

Na początku były snopki
Dzieje Szczygłowic (cz. I)

Z rąk do rąk

Trzy lata później Szczygłowice będące w posiadaniu Mikołaja
Knurowskiego i Welczka zostały
sprzedane Janowi Gierałtowskiemu
i Stefanowi Repei. Około 1690 r.
kolejną właścicielką była Marianna
Cebulka. W dokumentach archiwalnych znajduje się informacja,
że w 1785 r. hrabia Józef Węgierski
utworzył majorat – ordynację, zwaną
pilchowicką, w skład której wchodziły: Pilchowice, Dolna Wieś, Wilcza Dolina, Wilcza Górna, Kuźnia
Nieborowska, Wielopole, Knurów,
Krywałd i Szczygłowice.
W latach 70. XIX stulecia właścicielem części Szczygłowice (prawdopodobnie parceli leśnej) byli:
Guradze i Prinsheim.
Można postawić hipotezę, iż druga
część Szczygłowic, którą zamieszkiwali miejscowi rolnicy, była w posiadaniu Kowacza (prawdopodobnie pochodzenia węgierskiego). Ów Kowacz
mieszkał na zamku w Wilczy i często
bywał na zamku w Szczygłowicach.
O jego obecności świadczy również
wcześniejsza informacja z 1596 r..
W cytowanym roku trzej wolni gospodarze mieszkający w Krywałdzie
zobowiązani byli do trzymania stróży,
czyli czuwania na zamku w Szczygłowicach. Zamek ten musiał być bardziej
okazały niż kryte strzechą chaty szczygłowickich chłopów.
Wspomniani wcześniej dotychczasowi właściciele Guradze i Prinshim sprzedali ów teren spółce „Gesellschaft der Vereinigtn Rheinisch
– Westfälischen Pulverfabriken”,
z kolei ta niemiecka spółka w trzy
lata później (1878) dokonała kolejnej
sprzedaży na rzecz Pauliny Güttler.
Nowa właścicielka kontynuowała rozbudowę przyszłej krywałdzkiej prochowni, zapoczątkowaną przez spółkę
Gesellschaft bardziej w Krywałdzie,
po części zaś w Szczygłowicach.

przy dworze

O obecności szczygłowickiego
obwodu dworskiego świadczy fakt,
iż w niemieckojęzycznych dokumentach występował on pod nazwą
„Gutsbeirk”, pod koniec XIX stulecia szczygłowicki obwód dworski
nazywany był Schyglowitzer Geutsbezirk, zaś tereny leśne – Schyglowitzer Forst. Na początku XX wieku
na urzędowej mapie nadleśnictwa



Szczygłowice występowała nazwa
Wirstchauftskarte der Majoratsoberförsterei Schylowitz.
Ks. Alojzy Koziełek w swej monografii „Knurów i Krywałd” pisał,
że „inne nazwy szczygłowickich
rewirów leśnych mają nazwy od
położenia albo drzewostanu: Czarny
Dołek, Górki, Dąbrowa, Buczyna,
Grabina, Olszowiec, Brzezina”.
Lata dwudzieste XX wieku to
okres, w którym dwie sąsiadujące
gminy - Krywałd i Szczygłowice
- zaczęły się integrować. Niewątpliwie czynnikiem przyspieszającym
była dalsza rozbudowa krywałdzkiej
fabryki prochu – z jednej strony, z
drugiej zaś – wybudowany w Sczygłowicach okazały dworzec kolejowy. Ostatecznie pełna unifikacja
Szczygłowic i Krywałdu dokonała
się w 1929 r.

Pociąg zastąpił fury

Szczygłowiccy gospodarze jeszcze na początku XX wieku jeździli
bardzo licznie na targi i jarmarki
do Gliwic. W lecie do fury zaprzęgano konie, w ziemie zaś jedynym
środkiem transportu były sanie.
Szczygłowice – jako na wskroś osada

głowice” i w latach 70. lokalne przewozy osobowe i towarowe osiągnęły swe
apogeum, zaś 30 października 1986 r.
– linia została zelektryfikowana. Dodatkowy przystanek kolejowy – Szczygłowice-Kopalnia wybudowany został
z myślą o górnikach dojeżdżających do
pracy. Odprawa podróżnych zawsze
odbywała się w pociągu.
Stacja została zamknięta dla
obsługi podróżnych 30 października
1999 r. Budynek dworca jest obecnie
użytkowany jako punkt obsługi ruchu towarowego i kontroli ruchu.
Przypomnijmy, że według rozkładu jazdy, który obowiązywał od

Foto: Archiwum

Najstarsza, potwierdzona informacja o obecności osady wiejskiej
Szczygłowice pochodzi z 1531 r.
Nazwa miejscowości pojawia się na
liście osad obciążonych dodatkową
dziesięciną snopową na rzecz kościoła św. Krzyża w Opolu. Powinność tę
nałożyli książę opolsko-raciborski
wraz z biskupem wrocławskim.

Dworzec kolejowy w Szczygłowicach

wiejska – posiadała dobre połączenie
z Pilchowicami i z Wilczą.
15 lipca 1908 r. oddano do użytku
sześciokilometrowy odcinek kolei
żelaznej, łączący Knurów z Gierałtowicami. Odcinek łączący Knurów
z Rzędówką przez Szczygłowice (11
km) oddano do eksploatacji 1 października 1909 r. Na całym Śląsku
wszystkie odcinki kolejowe znajdowały się w rękach państwa pruskiego, od 1922 r. przeszły na własność
państwa polskiego (ale tylko w tej
części Śląska, która decyzją Rady
Ambasadorów wróciła do niepodległej od 1918 r. Polski).
Stacja Szczygłowice posiadała
dwa perony i budynek dworca kolejowego. W budynku znajdowała
się kasa biletowa oraz poczekalnia
dla podróżnych. Obok dworca wybudowany został magazyn oraz dwa
kolejowe domy mieszkalne.
Po uruchomieniu kopalni „Szczy-

Szczygłowicka straż pożarna należy
do najstarszych jednostek w okolicy

Foto: Archiwum

Za 22 lata Szczygłowicom stuknie 500
lat. To jednak nie do końca pewne. Jeśli
bowiem badacze historii dokładniej
przejrzą archiwa, może okazać się, że
szczygłowickie dzieje sięgają znacznie
dalej w przeszłość niż pięć wieków...

15 maja do 7 października 1939 r.,
przez stację Szczygłowice przejeżdżało na dobę 18 pociągów.

Szczygłowice coraz liczniejsze

O ilości ludności gminy Szczygłowice świadczą dane. W 1871 r.
mieszkało tu 367 osób, w 1880 – 400
osób, zaś w 1910 r. – 640 osób.
Przed przyłączeniem Krywałdu
do Szczygłowic było tu 71 domów
mieszkalnych. W latach 1929–1937
wybudowano dodatkowo 19 nowych
domów.
W wyniku przeprowadzonego
plebiscytu na Śląsku (20 marca 1921
r.) uprawnionych do głosowania
w Szczygłowicach było 344 osób,
za Polską opowiedziało się 220, za
Niemcami 120.
Pod koniec XIX wieku w Szczygłowicach wybudowana została karczma
(w 1911 r. oberżystą był Paweł Frank),
zlokalizowana po lewej stronie, przed

wiaduktem, jadąc w stronę Czuchowa.
Do gospody wchodziło się wprost z
ulicy. W dolnej części znajdowała się
sala taneczna oraz wyszynk, w górnej
części budynku były pokoje gościnne
i mieszkanie oberżysty.
Kiedy gospodę przejęła A. Bismor, po jakimś czasie doszło do
bankructwa, gdyż po przeciwnej
stronie wybudowana została bardziej
okazała restauracja, której właścicielem był Franciszek Michalski. Po
II wojnie światowej przez jakiś czas
w chylącej się ku upadkowi starej
karczmie znajdowała się stolarnia
– Spółdzielnia Pracy.
W 1909 r., przy dzisiejszej ulicy
ks. P. Ściegiennego, po prawej stronie
przed dworcem kolejowym usługi
kowalskie świadczył właściciel kuźni
– Kula. Do kuźni wchodziło się wprost
z ulicy, zaś w górnej części budynku
mieszkał właściciel wraz z rodziną.
Część parceli, na której dzisiaj jest
usytuowany szczygłowicki kościół
parafialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata,
przekazała Maria Wąsik, natomiast
obecny cmentarz komunalny przy
ulicy Słonecznej znajduje na gruncie
należącym częściowo do miasta oraz
terenie, będącym niegdyś własnością
Emanuela Roja i Teodora Roja.

Aktywnie w organizacjach

Z biegiem czasu przybywało
mieszkańców, co przełożyło się na
powstanie i aktywność miejscowych
organizacji.
Naczelnikiem gminy Szczygłowice w 1911 r. był Wilhelm Furgoł,
w 1923 r. – Józef Musioł, zaś po
połączeniu Szczygłowic i Krywałdu
Ignacy Palenga (1929–1933) i Bernard Strzeja (1933–1939).
Polską Organizacją Wojskową
Górnego Śląska w Szczygłowicach
kierował Franciszek Powiecka (POW
była organizacją wojskową, powstałą
w lutym 1919 r., która stawiała sobie za
cel wyzwolenie spod panowania niemieckiego i przyłączenie całego Górnego Śląska z niepodległym już wtedy
państwem polskim). F. Powiecka był
również instruktorem harcerskim.
Placówką Komisariatu Straży

Celnej Szczygłowice–Krywałd kierował Paweł Barchański. Posterunkiem
Policji w Szczygłowicach–Krywałdzie - Kasper Szulik (zamęczony później przez sowietów na Wschodzie).
Początkowo na tym posterunku zatrudnionych było ośmiu policjantów,
zaś od 1928 r. – trzech.
Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1911 r. z inicjatywy
szczygłowickiego nadleśniczego Pawła Albrechta. Od 1928 r. na jej czele
stanął Józef Musioł. OSP tworzyli:
Paweł Frank, Karol Furgoł, Wilhelm
Furgoł, Maksymilian Krótki, Franciszek Matla, Kwil, Nikiel, Franciszek
Skuła, Karol Szyrocki, Józef Stareczek, Alojzy Sikora, Franciszek Roj,
Wiktor Górecki, Walenty Palenga,
Karol Wagner, Piotr Zaik, zaś w
dwudziestoleciu mędzywojennym:
Paweł Sekuła, Józef Matla, Wiktor
Matla, Henryk Jirkszyk, Wilhelm
Machulik, Anzelm Dyrluś, Teodor
Raj, Augustyn Sikora, Ryszard Gótcy
i Norbert Suliga
W skład szczygłowicko–krywałdzkiego Związku Powstańców
Śląskich w połowie lat 30. XX wieku
wchodziło 47 byłych powstańców
śląskich. Byli oni aktywnymi członkami Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”
W lecie 1920 r. z inicjatywy druha Franciszka Powiecki w Szczygłowicach założona została I Drużyna
Męska im. Bartosza Głowackiego; jej
drużynowym został druh Augustyn
Dyrbuś.
Pracownicy zatrudnieni w przedwojennej „Lignozie”, mieszkający
zaś w Szczygłowicach, zrzeszeni byli
w Związku Zawodowym Pracowników Przemysłowych, Biurowych i
Handlowych.
Maria Grzelewska
Szczygłowice swoją nazwę biorą
najprawdopodobniej od gatunku
ptaka (okoliczne lasy obfitowały w
ptactwo). Przypuszczenie to zyskuje
na prawdopodobieństwie, jeśli wziąć
pod uwagę, że np. pobliski Krywałd
wywodzi miano od „wroniego lasu”
(Krievald), a „odzwierzęce” nazwy
odzwierciedlają też niedaleki Knurów
czy Wilcza.
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Knurów. V Przegląd Kolęd

Hej kolęda, kolęda!
Piąta edycja Przeglądu Kolęd przyciągnęła do kościoła pw. św. Cyryla
i Metodego sporą grupę uczniów oraz tradycyjnie komplet słuchaczy.
– Liczy się radość ze wspólnego kolędowania. Z roku na rok jest ona coraz
większa – mówi Marian Gruszka, prezes przyparafialnej Akcji Katolickiej
Pomysł zrodził się w głowie
Jacka Midury, członka Akcji Katolickiej. – I tak mamy już piątą edycję
Przeglądu. Staramy się za każdym
razem rozbudowywać formułę spotkań. Przybywa chętnych do wspólnego kolędowania, do udziału zgłaszają
się całe klasy. Ogromnie nas to cieszy
– nie ukrywa Marian Gruszka.
6 stycznia, w Święto Trzech
Króli kościół pw. św. Cyryla i Metodego rozbrzmiał najpiękniejszymi kolędami. Wszystko za sprawą
utalentowanych uczniów Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 1, MSP-2,
Miejskiego Gimnazjum nr 1, Liceum
Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego oraz Wrazidloków.

Na koncert przybyli trzej królowie

upominek. – Tradycja zobowiązuje i
zdecydowanie spotykamy się za rok.
Z nowymi pomysłami, być może w
jeszcze większym składzie. Chciałbym przy okazji podziękować proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi,
który stara się ubogacać życie parafii

o tego typu wydarzenia kulturalne.
Dziękuję Centrum Kultury w Knurowie i naszym patronom medialnym
– Przeglądowi Lokalnemu i Radiu
eM – dodaje prezes.
Paweł Gradek
Foto: Jacek Cyganek

informacja własna wydawcy

Zespół Wrazidloki

Ks. proboszcz
Andrzej Wieczorek
– Kolędników było 160! Godna
pochwały jest aktywność dyrekcji
knurowskich szkół i wychowawców,
którzy pomagali przy opracowaniu
programu Przeglądu już w listopadzie – podkreśla prezes Gruszka.
Oprócz pięknych kolęd, atmosferę w kościele zbudowała oryginalna
szopka. – Dzieci były zachwycone
pomysłem wkomponowania do szopki źródełka z żywymi rybami i słonia
z kłami. Po spotkaniu każdy robił
sobie tam zdjęcia – śmieje się Marian
Gruszka.
Tradycyjnie na koniec Przeglądu
pojawili się Trzej Królowie, którzy
każdemu kolędnikowi wręczyli

31.01.09 r.
godz. 18

KINO CASINO W KNUROWIE

ul. Niepodległości 26 /032/ 332-63-81 www.casino.com.pl

bilety w cenie 30 zł !

informacja

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
17,65 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro).
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 i przy
ul. Staszica 1.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

nekrolog

Starsi muszą się wyszumieć

- Patrzę po tych okolicznych sylwestrowych zapowiedziach i imprezach, ale wszędzie widzę, że jedynie
młodzież ma prawo się zabawić.
O nas, starszych, to chyba już nikt
nie pamięta. Nie podoba mi się to,
podobnego zdania jest moja żona, a
zapewne i więcej będzie osób, które
podzielają ten pogląd. A to przecież „starość, nie młodość musi się
wyszumieć, bo żeby szumieć trzeba
chcieć i umieć”. A my naprawdę potrafimy, tylko trzeba nam dać okazję.
My żyjemy i żyć chcemy! Apeluję:

więcej imprez dla nas. Na pewno sale
nie będą świecić pustkami...

Nieco starszy, ale młody duchem,
Knurowianin

Forowane osiedla?

- Mieszkam na Starym Knurowie, w dzielnicy, która tylko z nazwy
chce być stara, ale żyć nowocześnie.
Uważam, że osiedla są forowane w
stosunku do tej części miasta. Tam
wystarczy, że kawałek płytki zacznie
wystawać, a już ktoś naprawia. U nas
tak nie ma. Tam wszystko kolorowe,
tutaj też, o ile za kolor uznać szarość.
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Nie podoba mi się to...

Mieszkaniec Starego Knurowa

Syzyfowa robota

- Mieszkam obok kina. Z niedzieli
na poniedziałek spadło trochę śniegu. Wystarczająco, by trzeba było
uprzątnąć go z chodnika. Co oczywiście zostało zrobione. Cóż z tego,
skoro chwilę potem chodnik i wjazd
znowu był pełen śniegu i... błota. Nie,
nie spadł z nieba, ale został zepchany z jezdni przez odśnieżarkę. Nie
pierwszy zresztą raz. Ręce opadają.
Mieszkanka

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE
za kwiaty i udział w uroczystości pogrzebowej

ś.p. Edwarda Bieniek
rodzinie, znajomym, pocztom sztandarowym,
delegacjom, kolegom z kół łowieckich „Szarak”
i „Cyranka”
składa
Żona, Synowie i Córka z Rodzinami


rozmaitości
Knurów

Medale dla pracowników oświaty
Ośmioro pracowników knurowskiej oświaty zostało
uhonorowanych za „długoletnią służbę”
Medal „Za Długoletnią
Służbę” jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawo-

dowej w służbie państwa. Jest
przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystość wręczenia odznaczeń i medali odbyła się 19

grudnia w Urzędzie Wojewódzkim. Wśród wyróżnionych byli
pracownicy Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych
(MZJO) w Knurowie.

Złotym Medalem „Za Długoletnią Służbę” zostali uhonorowani: Grażyna Grosek, Mieczysława Mielcarek, Barbara
Telinga i Piotr Szendzielorz.
Srebrne medale otrzymały
Ewa Garbas, Bożena Szóstak i
Małgorzata Żabik, natomiast
brązowym medalem została

uhonorowana Lucyna Binias.
- Wy r ó ż n ie n i a są n ie
t ylko osobist ym sukcesem
nagrodzonych, ale też powodem do satysfakcji całego
środowiska oświaty – stwierdzają zgodnie wiceprezydent Knurowa Piotr Surówka
i dyrektor MZJO Ursz ula

Knurów. Kurs nie tylko dla dorosłych

foto: Archiwum MZJO

Prosimy
do tańca
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej docenił sumiennośc pracowników oświaty

15 stycznia o godz. 19.00
w knurowskiej „Sztukaterii”
rusza kurs tańca towarzyskiego. Mimo informacji zamieszczonej na plakacie nie
jest on jednak adresowany
wyłącznie dla dorosłych.
- Mile widziana będzie
także młodzież gimnazjalna,
licealna i właściwie każ-

dy amator tańca powyżej 15
roku życia. Dla młodszych
przygotowywane są inne zajęcia taneczne – mówi Justyna
Kosik z organizującego kurs
Centrum Kultury.
Pod okiem inst r u ktorki tańca Katarzyny Szumny
będzie można nauczyć się
tańców klasycznych, towa-

A ntończ yk. - Wsz ystk im
w yróżnionym pracownikom Miejskiego Zespołu
Je d n oste k Oś wia tow ych
składamy najserdeczniejsze
gratulacje i życzymy dużo
sukcesów oraz satysfakcji
w pracy.

/b/

rzyskich m. in. tanga, walca,
rumby oraz cza–czy.
Zajęcia trwają godzinę
zegarową, będą odbywać się
raz w tygodniu, w czwartki
o godz. 19.00. Całość tworzy
osiem spotkań, a jeśli po
zakończeniu dwumiesięcznej nauki tańca pozostanie
niedosyt – istnieje możliwość
zorganizowania kursu drugiego stopnia dla najbardziej
wytrwałych.
Opłata miesięczna wynosi
49 złotych, a ilość miejsc jest
ograniczona (Sztukateria pomieści 10 par – 20 osób). Jeśli
ktoś w ramach postanowienia
noworocznego obiecał nauczyć
się tańczyć, to właśnie ma okazję na dotrzymanie słowa.
Justyna Walo

informacja własna wydawcy
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Od 1 stycznia 2009 roku wszyscy funkcjonariusze Policji
posługują się nowymi legitymacjami. Są one plastikowe, mają
wiele zabezpieczeń, a swoimi wymiarami przypominają dowód
osobisty

Policjanci z nowymi
legitymacjami

Piotr Kusz z Zabrza, mimo, że urodził się 2 stycznia
2009 roku, to jest pierwszym dzieckiem, jakie przyszło
na świat w knurowskim szpitalu
w nowym roku
Katarzyna Korfanty-Kusz urodziła syna o godz. 6.25. – Waży
2700 g i mierzy 54 cm. To moje
pierwsze dziecko – nie kryje radości świeżo upieczona mama.
– Rodziłam przez cesarskie cięcie,
więc niech to będzie odpowiedź na
pytanie czy było ciężko, czy nie.
Szczęśliwa matka wybrała na
miejsce porodu knurowski szpital,
gdyż, jak mówi, słyszała wiele
pozytywnych opinii na temat „porodówki”. – Współpraca z lekarzami
i położnymi była bardzo dobra,
oddział jest przyjazny pacjentkom,
jestem bardzo zadowolona.
Zabrzanka jest nauczycielką
h i s t o r i i , oj c ie c
d ziecka in ż ynierem. Na pytanie o prz yszłość syna

farbą optycznie zmienną. Zmienia
on swoją barwę w zależności od
kąta patrzenia.
Rewers legitymacji wykonany
jest w orientacji poziomej, z beżowo-niebieskim tłem i widocznymi
napisami POLICJA. W lewej czę-

ści tła umieszczono poziomo napis
POLICJA w kolorze złotym.
W lewej górnej części rewersu
umiejscowiono numer legitymacji,

Piotr I będzie
budowniczym

zaś w prawej grawerowany jest
laserowo wizerunek twarzy funkcjonariusza oraz litery RP.
W dolnej części legitymacji
znajduje się obszar produkcyjnego
kodu maszynowego.
Przypominamy, że policjant
nieumundurowany przy wykonywaniu czynności służbowych ma
obowiązek okazać legitymację a
umundurowany okazuje legitymację na żądanie.
Nowe legitymacje będą obowiązywać przez trzy lata.

foto: Paweł Gradek

Nowa legitymacja przybrała
formę karty. Awers dokumentu ma
orientację pionową. Tło utrzymane
jest w tonacji beżowo-niebieskiej z
widocznymi napisami „POLICJA”.
Blankiet na całej powierzchni jest
pokryty tłoczeniami z napisem
„Rzeczpospolita Polska” i wytłoczonym godłem państwowym.
Na samej górze umieszczono
nazwę województwa, odpowiednią
do miejsca pełnienia służby policjanta. Nazwa ta jest wygrawerowana laserowo w kolorze czarnym.
Poniżej tego napisu z lewej, górnej
strony usytuowano wizerunek twarzy policjanta, zaś z prawej godło
państwowe i niebieską gwiazdę
– symbol formacji policyjnej.
Pod wizerunkiem funkcjonariusza znajdują się jego dane identyfikacyjne, tj. indywidualny numer
identyfikacyjny, imię, nazwisko i
stopień policyjny, zaś pod znakiem
gwiazdy umiejscowiono napis „ważna do”, poniżej 31.12.2011. Wszystkie te dane są w kolorze czarnym i
nanoszone są metoda laserową.
W dolnej części blankietu znajduje się napis POLICJA, wykonany

Knurów. Pierwsze dziecko w Nowym Roku

młoda mama się uśmiecha. – Będzie budowniczym... Kiedy byłam
w ciąży, rozmawiałam ze swoim
brzuchem i pytałam, jaką zabawkę
mu kupić. Kiedy zapytałam o Boba
Budowniczego, dziecko zaczęło
kopać – śmieje się Katarz y na
Korfanty-Kusz.
Szczęśliwa matka z synem wróciła do domu 6 stycznia. – Chciałabym, żeby był zdrowy i szczęśliwy
– dodała.
Kilkuletnią tradycją jest, że
pierwsze dziecko urodzone w Nowym Roku w knurowskim szpitalu
otrzymuje wyprawkę. Sponsorem i
darczyńcą jest Apteka św. Barbary
w Knurowie.
– Jak wszyscy, pokładamy nadzieje w dopiero co rozpoczętym
Nowym Roku, a rodzice nowo urodzonego maluszka podobną ufność
w pomyślną przyszłość wiążą z ich
ukochanym dzieckiem – mówi Lucjan Matera, właściciel Apteki św.
Barbary. – To niezwykła zbieżność
pragnień aż prosi się o podkreślenie. Czy można się dziwić, że obdarowywanie prezentem sprawia nam
ogromną i autentyczną radość...
Przypomnijmy, że od samego
początku sympatycznej inicjatywie
patronuje Przegląd Lokalny.
Paweł Gradek

reklama

KGP, oprac. bw
Foto: archiwum KGP
reklama
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Wigilia samotnych

Jak w prawdziwej
rodzinie

75–lecie Szkoły Podstawowej oraz
10–lecie Gimnazjum w Gierałtowicach
stało się okazją do zaproszenia
absolwentów tych placówek na wycieczkę
w krainę wspomnień z dzieciństwa
Gierałtowice

Samotni knurowianie, jak co roku,
spotkali się na wigilijnej kolacji w Ośrodku
Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Knurowie

We wspomnieniach
szkoły pięknieją

Wigilie dla samotnych organizowane są w knurowskim Ośrodku
Wsparcia już od wielu lat. Kolacje
odbywają się zawsze 24 grudnia,
by osoby te czuły, że to tradycyjna
Wigilia. Jest to dla nich duże wydarzenie. Tworzy się prawdziwie
rodzinna atmosfera.
Na wigilijnej kolacji spotkali
się samotni, którzy na co dzień korzystają z pomocy ośrodka, a także
bezdomni.
Uroczystość zorganizowali pracownicy pomocy społecznej dla 50
osób. Natomiast dla 20 osób, które

Ogłoszony w czerwcu ubiegłego
roku Jubileuszowy Konkurs Literacki został niedawno rozstrzygnięty.
Zadanie konkursowe polegało na
opisaniu swoich wspomnień z czasów uczęszczania do gierałtowickiej
podstawówki lub (dla młodszych)
gimnazjum. Prace napływały do
listopada ubiegłego roku. Sposób
opisu był dowolny, nie było także
żadnych wymagań wiekowych, praktycznie więc każdy absolwent mógł
się „popisać”.
Oceny prac dokonała komisja
w składzie: Gabriela Więcko, Aleksandra Piekara i Małgorzata Socha.

nie miały możliwości wyjścia z
domu, kolacja została dostarczona
przez siostry PCK w Knurowie.
Na wieczerzę wigilijną podano
tradycyjne polskie potrawy: barszcz
czerwony z uszkami, rybę, kapustę
z grochem, kompot z suszu oraz kołacz z serem, makiem i jabłkami.
Wśród łamiących się opłatkiem
byli ksiądz proboszcz Jan Buchta,
prezydent Knurowa Adam Rams,
radny Tomasz Rzepa i dyrektor
MOPS Małgorzata Cisek-Sopel.
/mops, b/

Jurorki wskazały po dwóch zwycięzców w obu kategoriach. Zwyciężyły: Teresa Litwin i Renata Gizdol
(absolwentki podstawówki) oraz
Sylwia Słaboń i Paulina Kowalska (w
kategorii gimnazjalnej).
Zwyciężczynie odbiorą nagrody
w trakcie uroczystości jubileuszowych zaplanowanych na 16 stycznia
2009 roku.
Fragmenty prac triumfatorek
znaleźć można na stronie internetowej gminy Gierałtowice (www.
gieraltowice.pl). Będą też wydrukowane w okolicznościowej gazetce
szkolnej.
Justyna Walo

Foto: Paweł Gradek, Justyna Walo, Monika Pięciak

Szymon Kubicki z Knurowa

ur. 29.12.2008 r., 2750 g, 52 cm

Zofia Skwara z Czerwionki

Izabela Kuryło z Gliwic

ur. 29.12.2008 r., 4270 g, 59 cm

syn pani Szura z Czerwionki

ur. 31.12.2008 r., 2500 g, 49 cm

ur. 31.12.2008 r., 3800 g, 56 cm

Marek Gabor z Gierałtowic

Oliwier Kossman z Czerwionki-Leszczyn

ur. 2.01.2009 r., 3100 g, 50 cm
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ur. 2.01.2009 r., 3150 g, 56 cm

WAŻNE
TELEFONY!

Ksawery Matuszek z Knurowa

ur. 29.12.2008 r., 2950 g, 51 cm

Wiktor Świątecki z Knurowa

Gabriela Zielińska z Knurowa

ur. 30.12.2008 r., 3500 g, 57 cm

Arnold Akanho z Knurowa

ur. 31.12.2008 r., 3800 g, 57 cm

ur. 2.01.2009 r., 3400 g, 56 cm

Lidia Olimska z Knurowa

Aleksandra Gołkowska z Gliwic

ur. 2.01.2009 r., 3150 g, 58 cm

ur. 3.01.2009 r., 3800 g, 53 cm

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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rozmaitości
Chudów. Otwarto Oberżę pod Świętym Jerzym

Klimat sprzed wieków
8.01.2009 r.
CZWARTEK

„To nie tak
jak myślisz kotku”
- godz. 18.00, 20.00
9-13.01.2009 r.
PIĄTEK - WTOREK

„Piorun”
- film animowany dla dzieci
- godz.16.15
„Just Dance - tylko taniec”
- godz.18.00,20.00
ŚRODA - CZWARTEK
14, 15.01.2009 r.
„Just Dance - tylko taniec”
- godz.16.45, 18.30
BILETY 13 zł., 11 zł.
(uczniowie i studenci
z ważną legitymacją)

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Oberża znajduje się w
blisk im sąsied z t wie chudowskiego zamku. W bryle
obiektu starano się wiernie
oddać detale, których istnienie potwierdziła dokumentacja historyczna i wykopaliska prowadzone w Chudowie
w latach 2003-2004. O dobór
wyposażenia wnętrza postarali się historycy i archeolodzy. I tak oberża nie posiada
rynien, a woda deszczowa
spada z dachu bezpośrednio do specjalnych kanałów
odkrytych w czasie wykopalisk. W budynku zachowano
element y d aw nego pieca
chlebowego, które można
podziwiać przez zbrojoną

foto: arch. Fundacji Zamek Chudów

Kilka XIX-wiecznych fotografii oraz wykopaliska archeologiczne
przysłużyły się do odtworzenia budynku, w którym z inicjatywy
Fundacji „Zamek Chudów” otwarto pierwszą w Polsce oberżę
muzealną

szybę zamontowaną w ceglanej podłodze parteru.
Nazwę obiektu (oberża)
wybrali uczestnicy corocznych spotkań na Zamku w

archeologów. Na części znalezisk, przede wszystkim
na poźnośredniowiecznych
kaflach znajdował się wizerunek św. Jerzego. To właśnie patron rycerstwa wydał
się być najodpowied niejszym symbolem muzealnej
oberży.
Ob e r ż a p o d Św ię t y m
Jerzym posiada jedyny w
Polsce czynny, późnośredniowieczny piec kaf lowy,
wykonany według wzorów
odnalezionych w chudowskim zamku. Wierne malarstwu Petera Breugla są stroje
kelnerów. Jadłospis ułożono
na podstawie starych prze-

pisów i receptur. Zastawa
i szkło to efekt prac najlepszych rzemieślników w
Europie – wszystko powstało
według historycznych wzorów i technik.
Oberża muzealna stawia
sobie za zadanie propagowania edukacji historycznej
połączonej z widowiskami teatralnymi, koncertami, przeglądami tańca dawnego oraz
warsztaty. Zyski z działalności przysłużą się realizacji
misji Fundacji – „Ocalanie
dziedzictwa kulturowego od
zapomnienia”.
/pg, sisp/

informacja własna wydawcy

C hudow ie. I n n ą k we st ią
było znalezienie symbolu
miejsca, który oddawałby
jego historyczny klimat. I na
tym polu nie zawiodła praca

Rozwiązanie krzyżówki świątecznej
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki świątecznej brzmiało: „Czas na sylwestrowy bal”.
Nagrody otrzymują:

π

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Roberto Gervaso:
„Borgiowie”
Niewiele jest w historii
powszechnej i w historii
Kościoła nazwisk które budziłyby taką nienawiść i
odrazę jak nazwisko Borgów. W tej rodzinie każdy
mógłby zrobić dla władzy i
pieniędzy dosłownie wszystko, tak przynajmniej mówi
obiegowa opinia krążąca o
tym rodzie. Książka Gervaso pozwala nam spojrzeć
na tę historię nieco inaczej.
Zgadza się, że głowa rodu
kardynał Rodrigo późniejszy papież Aleksander VI
był człowiekiem pozbawionym skrupułów, chciwym,
uprawiającym symonię, stosującym tortury, trucizny
i wiele innych sposobów
aby osią gnąć zamierzony
cel. Prawda, że swojego
najstarszego syna w wieku
lat 7 uczynił kardynałem
i obdarował dominiami,
podstępem wydartymi ich
prawowitym właścicielom.
Prz yk łady zbrod niczej i
zdradzieckiej działalności
rod z i ny Borgów moż na
by mnożyć jeszcze długo,
lecz są pewne okoliczności
łagodzące w tej historii,
czego dowodzą ówcześni i
potomni kronikarze historyczni. Warto sprawdzić na
ile pozwalają one oczyścić
wizerunek tego rodu.
(G.K.)

• podwójne zaproszenie na koncert zespołu r2 (Klub Sztukateria, 11 stycznia 2009 r., godz.
19.00) - Kornelia Bykuć
• podwójne zaproszenie na koncert brytyjskiej saksofonistki Patsy Gamble, współpracującej
z Rodem Stewardem i Mickiem Jaggerem z The Rolling Stones (Casino, 31 stycznia)
- Anna Podraza
• podwójne zaproszenie na spektakl „Wszystko o mężczyznach” Teatru Nowego z Zabrza (Casino,
8 marca) - Krystyna Pacewicz
• dwuosobowe bilety do kina Casino - Anna Sacher-Wansławowicz, Łucja Jendrośka,
	Urszula Mądry
• pięciowejściowe karnety do pływalni Aquarelax i na basen w Szczygłowicach - Marian Marczak,
Piotr Godlewski
• roczną prenumeratę Przeglądu Lokalnego - Krystyna Migut
• nagrodę rzeczową – żelazko - Marcin Kijek
• unikatowe, pamiątkowe monety z wizerunkiem św. Barbary, wybite w minceri 850 m pod ziemią
(dar Izby Tradycji KWK Knurów) - Urszula Tomczyk
Serdecznie dziękujemy wszystkim krzyżówkowiczom. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy
nadal do wspólnej zabawy.
Redakcja

ROZRYWKA nr 1/2009 - 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.

Poziomo: 1) los, przeznaczenie, 8) samica łosia, 9) skaliste
zbocze, 10) rosyjska imienniczka Szewińskiej, 11) samolot
wynajęty przez prezydenta, 13) drapieżniki z rodziny delfinów,
15) mieszaniec zebry z koniem, 16) ogół duchowieństwa, 16)
ogół duchowieństwa, 18) Indianka z ludu inkaskiego, 21) niemożność zapanowania nad emocjami, 22) korab Noego, 23)
zakłady radiowe z Dzierżoniowa, 24) dziecko, któremu zmarło
jedno z rodziców
Pionowo: 1) drewno cenne w meblarstwie, 2) powróz na nogach
więźnia, 3) pies myśliwski przynoszący ubitą zwierzynę, 4)
delikatność, kultura, 5) opryszek, zbój, 6) fajtłapa, nieudacznik,
7) uczta narkomana, 12) panoramiczny w kinie, 13) jezioro
w grupie Wielkich Jezior (Kanada, USA), 14) odgłos, dźwięk
zamykanych drzwi, 15) team, drużyna, 17) ryba akwariowa, 18)
Dorota …, pięcioboistka, 19) cząstka filmu, klatka, 20) średni
kołowy transporter opancerzony

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

1
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 51/2008 brzmiało:
„Górnicy”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Damian Stanik.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Handel i Usługi

MOTORYZACJA

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

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

1-odw

49/08-06/09

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-05

01-odw.

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

Sprzedam Renault Clio, rocznik 1997. 1,2
benzyna. Tel. 0 506 530 614

01-odw.

1/1

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

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

zdrowie i uroda

.

2-pokojowe, Pocztowa, 47 m 2 , 100 tys.
LOKUS 0 793 679 367

01/09

01-04

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

01-02

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

51/08-04/09

USŁUGI TRANSPORTOWE: 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

2-pokojowe, Szczygłowice, 54 m2, 109 tys.
LOKUS 0 793 679 367
01/09

2-pokojowe+1, Żwirki i Wigury 70m 2 , w
domu. LOKUS 0 791 012 030
01/09

3 -pokojowe, III piętro, 54 m 2 , balkon,
spr zedam. Nieruchomości M3, tel.
0 601 077 290
01/01

3-pokojowe, Kap. Wojskowych, 54m2, 160
tys. LOKUS 0 793 679 367
01/09

SZUKAM PRACY
Szukam pracy jako sprzedawca na terenie Knurowa, Gliwic, Gierałtowic. Tel.
0 517 970 580
01-04
Szukam pracy. Tel. 0 669 347 221

3-pokojowe, Sztygarska, 75m , 209 tys., po
remoncie. LOKUS 0 793 679 367
2

01/09

4-pokojowe, Marynarzy 71m 2, możliwość
negocj. LOKUS 0 791 012 030
01/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

01-08/09

4-pokojowe, Mieszka I, 61m2, I p. LOKUS
0 791 012 030
01/09

4-pokojowe, Woj. Polskiego II, 72m . LOKUS 0 793 679 367
2

01/09

Do sprzedania mieszkanie M-4 w Knurowie,
na ul. Reymonta, oferta prywatna. Tel.
0 501 707 254
52/08-01/09

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą, 32 m2. Tel. 0 501 606 957
50/08-01/09

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.

Garaż do wynajęcia na ul. Witosa. Tel.
0 693 567 911
01-02/09

Lokal do wynajęcia handlowo-usługowy.
Powier zchnia 9 0 m 2 , par ter, Knurów,
ul. Witosa 15. Tel. 0 509 050 930
51/08-02/09

Pokój do wynajęcia. Tel. 0 793 021 706
01-02/09

Przyszowice, dom wolnostojący z lat 70tych sprzedam. M3, tel. 0 603 773 313,
032 234 24 81
01/01

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 550 m2
w Knurowie. Kontakt: 0049 175 894 7024

1/09

Sprzedam M-3 w Gliwicach, pow. 38 m2, I
p., ogrzewanie gazowe, nowe drzwi i okna,
panele. Cena 130 tys. Tel. 0 32 236 18 69
lub 0 502 994 590

Dyżury radnych

01-02/09

DAM PRACĘ
Kucharkę , barmankę, nowo otwarty lokal.
Dobre warunki. Tel. 0 604 193 649

01/01

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

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 13.01.2009 r. w godz.
od 16.00 do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 9

- ul. Słoniny
- ul. Michalskiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Batorego
- Al. Lipowa

01-04

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

Ogłoszenie
W okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
bankową obsługę Gminy Knurów oraz jej jednostek organizacyjnych, tj.:
Urzędu Miasta,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji,
Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych,
będzie prowadził
GETIN Bank SA
z siedzibą w Katowicach, ul. Pszczyńska 10
40-479 Katowice
W związku z powyższym zmianie ulegają od dnia 1 stycznia
2009 r. numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat należności wobec Gminy.
Poniżej podajemy numery rachunków Urzędu Miasta Knurów,
jakie obowiązują począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.
GMINA KNURÓW - URZĄD MIASTA KNURÓW:
- numer SWIFT: GBGCPLPK
- numer IBAN: PL 08 1560 1081 2121 0517 3581 0001

01/09

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

01-04

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1,2,3,4 pokoje na www.lokus.eu

01/09

2-pokojowe + gabinet, Batorego 46 m2, 135
tys. LOKUS 0 791 012 030

01/09

2-pokojowe, 50 m2, 120 000. Nieruchomości M3, tel. 0 603 773 313

Sprzedam-wynajmę pawilon, Knurów. Tel.
0 501 589 213
51/08-01/09

S z u k a m g a r a ż u p o d w y n a j e m . Te l .
0 513 677 623
01/01

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

52/08-02/09

RACHUNEK DOCHODÓW URZĘDU MIASTA:
78 1560 1081 2121 0517 3581 0002
(na rachunek ten należy wnosić zapłatę należności z tytułu:
podatków, opłat skarbowych, zajęcia pasa drogowego, najmu,
dzierżawy, wieczystego użytkowania, itp.).
RACHUNEK KAUCJI I DEPOZYTÓW:
67 1560 1081 2121 0517 3581 0006
(na rachunek ten należy wnosić wadia, kaucje gwarancyjne, itp.).
Informacje o zmianie numerów rachunków bankowych dostępne
są również na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.

01/01

2-pokojowe, Kaz. Wielkiego, Mieszka I, I p.
140 tys. LOKUS 0 791 012 030

01/09
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sport
Tenis stołowy - Otwarte Mistrzostwa Knurowa

MŁODZIEŻOWA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ

Jak siostry Williams

Z kompletem punktów

foto: MOSiR Knurów

Team 94 Repetyński – to
jedyna dr użyna, która po
sześciu rozegranych meczach
może pochwalić się kompletem punktów.
W ostatniej ubiegłorocznej serii spotkań, nie lada
wyniki 5. kolejki

Kasia i Basia Szymura – mistrzynie Knurowa
w tenisie stołowym

PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 16. turnieju:
1.

Janusz Nowak

(Ochojec)

2.337 pkt

2.

Dariusz Skowron

(Knurów)

2.178 pkt

3.

Władysław Kogut

(Knurów)

2.012 pkt

4.

Stefan Dylus

(Gliwice)

2.003 pkt

5.

Mieczysław Polok

(Przyszowice)

1.957 pkt

6.

Bogumił Wolny

(Knurów)

1.944 pkt
1.844 pkt

7.

Jerzy Pluta

(Gliwice)

8.

Bernard Musiolik

(Wilcza)

1.814 pkt

9.

Józef Antończyk

(Knurów)

1.800 pkt

10.

Czesław Antończyk

(Knurów)

1.792 pkt

11.

Bernard Wróbel

(Knurów)

1.757 pkt

12.

Edward Nowak

(Gliwice)

1.738 pkt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Józef Antończyk
Czesław Antończyk
Michał Szczecina
Jerzy Pluta
Edward Nowak
Jerzy Makselon
Wojciech Napierała
Robert Cipold
Alojzy Kopiec
Stefan Wroblowski
Michał Fojt

Wyniki 17. turnieju:
(Knurów)
(Knurów)
(Nieborowice)
(Gliwice)
(Gliwice)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Gliwice)
(Ostropa)

2.486 pkt
2.377 pkt
2.192 pkt
2.162 pkt
2.162 pkt
2.010 pkt
1.929 pkt
1.886 pkt
1.781 pkt
1.776 pkt
1.717 pkt

Klasyfikacja generalna:
1.
Wojciech Napierała
2.
Jerzy Makselon
3.
Bogumił Wolny
4.
Edward Nowak
5.
Mieczysław Polok
6.
Emil Piszczelok
7.
Dariusz Gołyś
8.
Czesław Antończyk
9.
Wiesław Mentel
10. Stefan Wroblowski
Kolejny turniej odbędzie się
w klubie LWSM „Gama”.

    

wyczynem popisali się piłkarze UPOS Rembud, którzy
rozgromili Team MOPP 22:0
(siedem goli w tym meczu
strzelił Mateusz Osmański).
W klasyfikacji króla strzelców
przewodzi duet: Rafał Wol-

(Knurów)
27.098 pkt
(Przyszowice)
26.327 pkt
(Knurów)
25.088 pkt
(Gliwice)
24.394 pkt
(Przyszowice)
24.382 pkt
(Przyszowice)
24.225 pkt
(Szczygłowice)
24.092 pkt
(Knurów)
23.941 pkt
(Szczygłowice)
23.935 pkt
(Gliwice)
23.442 pkt
13 stycznia o godzinie 16.30
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Knurowski
bieg uliczny

Tym razem
13 września

Znamy już datę kolejnej edycji k nurowskiego
biegu ulicznego na 10 km.
– Razem z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, Krzysztofem Stolarkiem uczestniczyliśmy w
konferencji organizatorów
imprez biegowych, na której zapadła decyzja, że w
tym roku nasz bieg odbędzie się 13 września – informuje Czesław Nowak,
prezes Amatorskiego Klubu Biegacza i jednocześnie
dyrektor biegu.
Przypomnijmy, że w ramach biegu ulicznego rozgr ywane są Mistrzostwa
Polski Górników.
PiSk

PiSk

wyniki 6. kolejki

UPOS Rembud – Gold Team
5:3 (4:1)
0 :1 G a w r o n 4 m i n ., 1:1
Osmański 5 min., 2:1 Mastalerz 10 min., 3:1 Pietras 10
min., 4:1 Hornik 12 min., 4:2
Gawron 17 min., 5:2 Osmański
18 min., 5:3 Gawron 30 min.

Team 94 Repetyński – MG-1
6:1 (2:0)
1:0 Ł. Wolsztyński 4 min., 2:0
Charyga 13 min., 3:0 Trela 18
min., 4:0 Trela 19 min., 5:0 Ł.
Wolsztyński 20 min., 6:0 Trela
27 min., 6:1 Sikora 30 min.
żółta kartka: Makowski (MG-1)

FC Roma – Team 94 Repetyński 2:10 (0:5)
0:1 R. Wolsztyński 4 min., 0:2
Trela 5 min., 0:3 Jabłoński 9
min., 0:4 Bara 9 min., 0:5 R.
Wolsztyński 11 min., 1:5 Kurzak 17 min., 1:6 R. Wolsztyński 18 min., 1:7 Ł. Wolsztyński
19 min., 2:7 Koperski 20 min.,
2:8 R. Wolsztyński 22 min.,
2:9 R. Wolsztyński 23 min.,
2:10 R. Wolsztyński 25 min.

Gold Team – OPI 11:1(4:0)
1:0 Gawron 2 min., 2:0 Gawron 3 min., 3:0 Bączkiewicz
9 min., 4:0 Gawron 12 min.,
5:0 Gawron 17 min., 6:0 Bączkiewicz 18 min., 7:0 Bączkiewicz 18 min., 8:0 Gawron 19
min., 9:0 Bączkiewicz 21 min.,
10:0 Bączkiewicz 24 min.,
10:1 Szczurek 25 min., 11:1
Bączkiewicz 28 min.

min., 10:0 Hornik 15 min., 11:0
Kwiatkowski 17 min., 12:0 Mastalerz 18 min., 13:0 Mastalerz 19 min., 14:0 Osmański
20 min., 15:0 Hornik 21 min.,
16:0 Pietras 22 min., 17:0
Hornik 25 min., 18:0 Osmański 26 min., 19:0 Osmański
27 min., 20:0 Pietras 27 min.,
21:0 Kwiatkowski 30 min.,
22:0 Łyziński 30 min.
ż ó ł t a k a r t k a: M a s t a l e r z
(UPOS Rembud)
Team 94 Repetyński - Astra
15:0 (8:0)
1:0 R. Wolsztyński 1 min.,
2:0 Jabłoński 8 min., 3:0
Bara 10 min., 4:0 Charyga
11 min., 5:0 Jabłoński 12
min., 6:0 Bara 12 min., 7:0
Trela 14 min., 8:0 R. Wolsz t y ńsk i 15 min., 9:0 R .
Wolsztyński 16 min., 10:0
R. Wolsztyński 18 min., 11:0
Charyga 22 min., 12:0 R.
Wolsztyński 25 min., 13:0
Szewc z ak 2 6 m in., 14:0
Jabłoński 27 min., 15:0 R.
Wolsztyński 30 min.

UPOS Rembud - Team MOPP
22:0 (10:0)
1:0 Osmański 2 min., 2:0
Osmański 3 min., 3:0 Osmański 3 min., 4:0 Mastalerz 5
min., 5:0 Hornik 8 min., 6:0
Osmański 8 min., 7:0 Wiercioch 10 min., 8:0 Wiszniowski 13 min., 9:0 Wiercioch 13

OPI – UPOS Rembud 1:11
(0:8)
0:1 Osmański 1 min., 0:2
Wiercioch 3 min., 0:3 Łyziński
4 min., 0:4 Osmański 8 min.,
0:5 Osmański 9 min., 0:6
Hornik 9 min., 0:7 Pietras 10
min. 0:8 Pietras 10 min., 1:8
Szczurek 16 min., 1:9 Hornik
19 min., 1:10 Mastalerz 22
min., 1:11 Osmański 28 min.

tabela po 6. kolejce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OPI - Astra 5:0 (vo)
MG-1 - FC Roma 4:3 (1:2)
0:1 Gryc 3 min., 0:2 Koperski
12 min., 1:2 Boroń 13 min.,
2:2 Makowski 19 min., 3:2
Makowski 23 min., 4:2 Łakota
27 min., 4:3 Mirga 30 min.

TEAM 94 REPETYŃSKI
MG 1
UPOS REMBUD
GOLD TEAM
FC ROMA
TEAM MOPP
OPI
ASTRA

6
6
5
6
7
6
6
6

18
15
12
12
7
4
3
0

51-4
32-20
45-11
49-19
28-40
17-46
13-45
3-53

6
5
4
4
2
1
1
0

0
0
0
0
1
1
0
0

0
1
1
2
4
4
5
6

Roma na knurowskim parkiecie

Tytułowa Roma nie oznacza jednego z najlepszych
włoskich klubów piłkarskich,
a drużynę, która występuje w
knurowskiej Młodzieżowej
Halowej Lidze Piłki Nożnej.
- FC Roma - bo o tym
zespole mowa - powstała w
ramach projektu pracy z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i marginalizacją społeczną
– mówi knurowianin, Waldemar Jachimowski. – Drużyna
powstała w Zabrzu, a jej początki sięgają 2007 roku. Jest

Amatorski Klub Biegacza

Przedświąteczna „15”
Zawodnicy knurowskiego
AKB brali udział w 19. edycji
Strzeleckiego Biegu Ulicznego na dystansie 15 km. Bieg
odbył się 20 grudnia, a przedświąteczny start zakończył
się m.in. trzecim miejscem
w swej kategorii Małgorzaty
Rzepki (czas: 1 godzina 6
minut i 48 sekund).

sztyński (Team 94 Repetyński)
– Daniel Gawron (Gold Team).
Każdy z tych zawodnik ma na
swym koncie po 22 bramki.
Kolejne mecze zaplanowano na 17 stycznia.

to zespół integracyjny i składa
się w połowie z młodzieży
romskiej.
Opiekun FC Roma - Waldemar Jachimowski to osoba od początk u związana
z knurowskim futsalem, a
ostatnio wyróżniona nagrodą ministra pracy i polityki
społecznej za działania na
rzecz integracji ze społecznością romską w Zabrzu, gdzie
pracuje. Jego zespół ma na
swym koncie m.in. zwycięstwo w turnieju „Małe Euro - z

ulicy na stadion”, który odbył
się na obiektach Stadionu Śląskiego w Chorzowie. – Były
to silnie obsadzone rozgrywki
zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży „Dom Aniołów
Stróżów” w Katowicach oraz
GKS Katowice. Brało w nich
udział 16 drużyn młodzieżowych reprezentujących instytucje samopomocowe z terenu
całego województwa – uzupełnia pan Waldemar.
PiSk

foto: MOSiR Knurów

Dwa słowa - tenis i siostry
– kibicom kojarzą się z Sereną
i Venus Williams. My kojarzymy dzisiaj te dwie utytułowane zawodniczki z siostrami
pochodzącymi z Wilczy. Kasia i Basia Szymura również
uprawiają tenis – co prawda
nie ziemny a stołowy – i na
zakończenie minionego roku
stoczyły rodzinny pojedynek
w otwartych mistrzostwach
Knurowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Owa rywalizacja zakończyła
się wygraną Kasi.
Do kategorii chłopcówuczniów szkół podstawowych, mistrzem Knurowa został Wojciech Zapart. Drugie
miejsce wywalczył Tomasz
Brzezina, a na trzecim rywalizację zakończył Grzegorz
Gołyś.
Wśród uczennic szkół
gimnazjalnych kolejność na
podium przedstawiała się następująco: 1. Patrycja Rybicka
(MG-2 Knurów), 2. Aneta
Szulc (Pilchowice), 3. Monika
Szulc (Pilchowice). Z kolei
wśród uczniów wygrał Paweł
Szymura (Wilcza) przed Piotrem Lisem (Wilcza) i Pawłem
Talarem (MG-3 Knurów).

Czasy pozostałych reprezentantów AKB: Elżbieta
Lewicka (1.10.21), Ad am
Danił (54.17), Łukasz Sztuk a (58.39), Cze sław No wak (1.05.50), Wiesław Maciejewski (1.09.22), Jerzy
Wroński (1.22.10).
PiSk

W knurowskiej lidze FC Roma należy do drużyn
środka tabeli
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foto: organizatorzy biegu

Sylwester, godzina 12.00, kompleks handlowy
Merkury. Knurowscy biegacze żegnają rok 2008

Biegi

Radośnie,
bo sylwestrowo

Biegi

Sylwester, godzina 12.00
Na 12 godzin przed powitaniem nowego roku, knurowscy biegacze spotkali się
w centrum kompleksu handlowego Merkury, by wyruszyć

następnie na ulice naszego
miasta. W ten sposób miłośnicy joggingu zakończyli rok
2008. Później były już życzenia noworoczne i zaproszenie

Knurów

Pożegnanie roku
w biegu
Zawodnikom Amatorskiego Klubu Biegacza
niestraszny mróz ani śnieg. – Trudne
warunki to najlepszy poligon
do hartowania ciała i siły ducha
– zapewnia prezes AKB Czesław Nowak
Tym większy szacunek należy się amatorom aktywnego
spędzania czasu zrzeszonym w
Amatorskim Klubie Biegacza,
którzy mimo chłodu i terminu
(wszak Sylwester!) skrzyknęli się, by wspólnie potrenować. – Biegamy przez cały rok,
dlaczego więc nie mielibyśmy
oddać się naszej pasji i w ten
jego ostatni dzień. To świetne
podsumowanie roku, a zarazem

PiSk

na cotygodniowe treningi,
które odbywają się w niedziele
o godzinie 8.00 (spotkanie
przed Urzędem Miasta).
PiSk

przykład dla tych, którzy może
i chcieliby, ale brakuje im
tego decydującego impulsu,
by wstać z fotela i ruszyć się,
robiąc coś dobrego dla swojego zdrowia – wyjaśnia prezes
Nowak.
Biegacze za start do sylwestrowego treningu wybrali
sąsiedztwo Urzędu Miasta. Na
ich prośbę honory startera wypełnił prezydent Adam Rams.
– Są wśród nas maratończycy,
więc byłoby miło, gdyby sygnał
dał właśnie maratończyk, a
takim przecież jest szef miasta
– tłumaczył Nowak.
– Gdyby nie ostatnie, urzędowe obowiązki, z chęcią zabrałbym się z wami i też ruszył
do biegu – przyznał prezydent.
– Jestem pewny, że przykład
dawany przez naszych knurowskich biegaczy będzie taki
jak zawsze: zaraźliwy. Oczywiście w najlepszym tego słowa
znaczeniu, bo zarażającym
energią, aktywnością, hartem
ciała i ducha, więc – po prostu
– zdrowiem.
/bw/

Stoją od lewej: Wiesław Maciejewski, Mateusz Kwiatkowski, Witold Kuć,
Małgorzata Rzepka, Piotr Bieliński, Bogusława Kądzielnik, Jerzy Wroński

Warhammer Fantasy Battle

„III Haja na Grubie”
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
odbył się turniej poświęcony
grze figurkowej Warhammer
Fantasy Battle. Rozgrywki
toczyły się pod oryginalnym
hasłem: „III Haja na Grubie”.
Zwycięzcą turnieju został
Krzysztof Waniczek z Pilchowic. Drugie miejsce zajął Filip
Górecki z Zabrza, a trzecie
Łukasz Okoński z Gliwic.
Świadkami zmagań modeli żoł nierz y na stołach
byli widzowie, bardzo często
osoby zmierzające na basen,
zaciekawione grą , z którą
dot ychcz a s n ie m ia ł y do
czynienia. Na najmłodszych
widzach szczególne wrażenie robiły modele do gr y,
będące nierzadko małymi
dziełami sztuki.
foto: MOSiR Knurów

foto: Bogusław Wilk

W sylwestrowe przedpołudnie klimat w Knurowie
zapewne daleki był od wymarzonego przez większość
mieszkańców miasta. Patrząc na zbielone śniegiem
trawniki i chropowate od
lodu ścieżki, trudno byłoby
przekonać zwykłego Kowalskiego do wyściubienia nosa
na dwór, na przechadzkę, nie
mówiąc już o przebieżkach.

gorii wiekowej i 62 pozycję w
klasyfikacji open. Czas Piotra
Bielińskiego to 56 minut i 58
sekund. – Warto podkreślić,
że jest to najlepszy czas Piotrka na 15 km – mówi Marek
Lewczuk, prezes Sokoła, który
również wystąpił w tym biegu
wraz z Bogusławą Kądzielnik i
Mateuszem Kwiatkowskim.

foto: KB Sokół

Strzelce Opolskie i Kraków to dwa ostatnie miasta,
w jakich wystąpili biegacze
Sokoła w zakończonym 2008
roku. Na Opolszczyźnie trasa
biegu miała 15 km, a najlepiej
z reprezentantów Knurowa
spisał się Piotr Bieliński. W
gronie niemal 500 uczestników
zajął 22 miejsce w swej kate-

Na z a kończ e n ie 20 08
roku, 31 grudnia knurowianie udali się do grodu Kraka,
by wziąć udział w radosnym
Biegu Sylwestrowym. Przed
Smoczą Jamą znów najlepiej zaprezentował się Piotr
Bieliński, który na 10-kilometrowej trasie „wykręcił”
36 minut i 32 sekundy. Ów
czas d ał mu 5 m iejsce w
swej kategorii wiekowej i 12
w open.
Wśród Lajkoników i innych pr zebiera ńców bieg
ukończyli także Artur Oboński (39 minut i 30 sekund),
Jacek Kostrzewa (42,36) i Bogusława Kądzielnik (48,26).

Sama gra polega na stocze- przez graczy we własnym zaniu bitwy z przeciwnikiem przy kresie.
użyciu modeli wojska. Modele
Hobby to, jest ciekawą alodwzorowują nie tylko znane ternatywą dla gier komputeronam z historii jednostki, jak wych. Czy warto spróbować?
kawaleria, piechota czy machiny Chyba tak, co zdają się potwierwojenne, ale również postacie i dzać chociażby odległości jakie
stwory z kart książek fantasy jak pokonują gracze, by stanąć w
smoki, jednorożce czy magowie. szranki.
Jeśli dodać do tego mnogość
Szukających kontaktu z
ras, armiami którymi można klubem „Schwarze Pferd” i
dowodzić (ludzie, ale też elfy, chcący dowiedzieć się więcej
krasnoludowie, jaszczurolu- o hobby, zachęcamy do wysładzie) otrzymujemy różnorodną nia e-maila na adres: schwai ciekawą grę. Gra to jedno, ale rze.pferd@gmail.com
Oprac. PiSk
na tym hobby się nie kończy.
Modele do gry gracze
najczęściej przygoto- Najlepsza „10” trzeciej „Hai na Grubie”:
1. Krzysztof Waniczek
- 68pkt
wują sami, poprzez 2. Filip „Cosmo” Górecki
- 67pkt
sklejanie i malowa- 3. Łukasz Okoński
- 65pkt
nie. Także makiety 4. Marcin „Krox” Wojcieszek
- 61pkt
- 59pkt
do gry, które odwzo- 5. Dominik „Domin” Łach
- 58pkt
rowują pole bitwy, 6. Przemysław Rymer
7. Marek Bąk
- 57pkt
są przygotowywane 8. Adam „Eliminator” Gorgoń
- 56pkt
9. Zbigniew „Zbigi” Wilczyński
- 49pkt
10. Grzegorz „Suprass” Supruniuk - 45pkt

Amatorski Klub Biegacza nie odpuszcza nawet w Sylwestra; sygnał do biegu
daje prezydent Adam Rams
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Noworoczny dwumecz piłkarski na Orliku

11.25 – Dawid Wieliczko
Takiego powitania nowego roku przez knurowskich piłkarzy
jeszcze nie było. Korzystając z zalet sztucznej trawy na obiekcie
„Orlik”, rozegrano tam dwa mecze
Słupek rtęci wskazywał
kilka stopni poniżej zera, a
każdy z uczestników noworocznej imprezy miał za sobą
mniej lub bardziej intensywną
noc sylwestrową. Piłkarzom
nie przeszkodziło to w stworzeniu kilku filmowych akcji
i strzeleniu bramek „stadiony
świata”.
Ogółem kibice zobaczyli
aż 22 bramki. W pierwszym
meczu, umownie nazwanym
spotkaniem młodzieżowców,
padło ich tuzin. Tę najważniejszą, bo pierwszą w 2009 roku,
strzelił Dawid Wieliczko. Gdy
piłka trafiła do siatki, zegarki
wskazywały 25 minutę po
godzinie 11.
Sk utecz nością bł ysnął

przede wszystkim Damian
Kozdroń, który wystąpił w
obu meczach i pięciokrotnie
wpisał się na listę strzelców.
Precyzyjnym strzałem pod po-

przeczkę zachwyciła również
sympatia napastnika Concordii – Dagmara Mateja, która
wraz z innymi kibicami wzięła
udział w konkursie strzelania

rzutów karnych.
Bramkarz UPOS Komart
– Bartłomiej Poręba skapitulował też po strzale kilkuletniego Tomasza Matuszka,
pociechy Zbigniewa, byłego
zawodnika Concordii. Do
siatki trafił również Jerzy
Pach, przewodniczący Komisji Sportu knurowskiej Rady

Miasta, który wraz z dyrektorem MOSiR-u – Krzysztofem
Stolarkiem obdarował kibiców
okolicznościowymi koszulkami i kalendarzami.
Warto wspomnieć również
o tym, że na kibiców czekały
nie tylko pamiątkowe gadżety, ale również ciepła kawa i
herbata.
Wydarzeniem drugiego
meczu był występ Marcina
Salwy na pozycji bramkarza.
Na co dzień pomocnik i kapi-

tan Concordii popisał się kilkoma udanymi interwencjami,
a ponadto zapędzał się w okolice pola karnego rywala.
Organizatorzy imprezy
- Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz UPOS Komart
i KS Concordia – obiecują, że
noworoczne mecze piłkarskie
na stałe wejdą do sportowego
kalendarza knurowskich wydarzeń sportowych.
Tekst i zdjęcia:
Piotr Skorupa

Jako pierwsi na boisko
wybiegli „młodzieżowcy”

Pierwszą bramkę w
2009 roku strzelił Dawid
Wieliczko (w środku)

Bartłomiej Poręba (w środku)
kapitulował po karnych Dagmary
Matei i Tomka Matuszka

KS Concordia
(rocznik 1993)
– Intermarche 6:6
0:1 Wieliczko
0:2 Litwin
1:2 Wiercioch
2:2 Wiercioch
2:3 Kozdroń
3:3 Zakrzewski
(samobójcza)
3:4 Kozdroń
4:4 Kempa
4:5 Kozdroń
5:5 Kempa
5:6 Kozdroń
6:6 Wiercioch
KS Concordia: Michalak, Żulewski, M. Łyziński (II połowa), Wiercioch, Pietras,
Wiszniowski, Frączek.
Intermarche: Winiarczyk, Wieliczko, Zakrzewski, Kozdroń,
Litwin, Nakonieczny, M. Łyziński (I połowa).

KS Concordia
– UPOS Komart 5:5
1:0 Oleś
1:1 W. Rozumek
1:2 M. Rozumek
2:2 Kozdroń
2:3 Matuszek
2:4 W. Rozumek
3:4 Szczot
3:5 Bagiński
4:5 Sendlewski
5:5 Kozdroń
KS Concordia: Salwa, Kempa
(II połowa), Oleś, Przesdzing,
Mastyj, Szczot, Hanak, Grodoń, Mikulski, Sendlewski,
Grzegorzyca, Kozdroń.
UPOS Komart: Poręba, Bagiński, Kasiński, M. Rozumek, W. Rozumek, P. Rozumek, Wieliczko, Juszczyk,
Matuszek, B. Łyziński, Hałas,
Kempa (I połowa)

Piłka nożna

Po raz piąty

Już po raz piąty w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach odbędzie się Noworoczny Turniej Piłkarski,
w którym wystąpią zespoły
złożone z zawodników urodzonych w 1994 roku. 10
stycznia (sobota) do rywalizacji przystąpią zespoły Concor-

dii Knurów, Górnika Zabrze,
GKS-u Katowice, Stadionu
Śląskiego Chorzów, Rakowa
Częstochowa, Hutnika Kraków, Polonii Bytom i Ruchu
Chorzów.
Sponsorem tytularnym
turnieju jest Kompanijny
Ośrodek Szkolenia Sp. z .o.o.
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(p)

Tuż przed meczem UPOS
KOMART - Concordia
Marcin Salwa (z prawej) po krótkiej
naradzie z Michałem Grodoniem
zdecydował, że zagra w... bramce

Piłka nożna

Zagrają w orkiestrze Piłka nożna
Owsiaka
Bezkonkurencyjni
gospodarze
11 st ycznia, a więc w
najbliższą niedzielę, za sprawą
Jurka Owsiaka i wielu milionów osób niosącym pomoc
innym, zagra Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Swoją
„cegiełkę”, jak co roku dołożą
knurowianie. Jedną z okazji
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do tego, by wspomóc konto
Orkiestry będzie halowy turniej
piłkarski, który odbędzie się w
hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Szczygłowicach.
Szczegółowy program turnieju
przedstawia się następująco:

PiSk
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Reprezentacja Miejskiej
Szkoł y Podstawowej n r 4
zdecydowanie wygrała ósmą
edycję grudniowego turnieju
halowej piłki nożnej szkół
podstawowych o puchar dyrektora MSP-4.

Gospodarze turnieju prowadzeni przez pomysłodawcę
rozgrywek – Mariana Misztę
nie tylko nie przegrali żadnego z czterech spotkań, ale nie
stracili również bramki.

PiSk

WYNIKI:
MSP-4 Knurów – MSP-2 Knurów 1:0, MSP-1 Knurów – SP 21 Gliwice 1:0, SP Gierałtowice – MSP-4 Knurów 0:2, MSP-2 Knurów
– MSP-1 Knurów 0:0, SP 21 Gliwice – SP Gierałtowice 3:0, MSP4 Knurów – MSP-1 Knurów 2:0, SP 21 Gliwice – MSP-4 Knurów
0:0, MSP-2 Knurów – SP Gierałtowice 0:0, SP 21 Gliwice – MSP2 Knurów 3:0, MSP-1 Knurów – SP Gierałtowice 0:1.
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Historia odbija się
w monetach

Po stu latach obecności w cechowni kopalni Knurów wizerunek patronki
górników znalazł się na pamiątkowych monetach bitych 850 m pod ziemią. Tuż
przed Sylwestrem obraz św. Barbary pojawił się na trójwymiarowym srebrnym
znaczku
Knurów. Trójwymiarowy unikat na skalę światową

Święta Barbara
na srebrnym znaczku
Obraz św. Barbary został wytłoczony na okrągłej srebrnej płytce,
próby 925, o średnicy 35 mm i wadze
1,5 g. Trójwymiarowy znaczek ma
grubość 0,14 mm.
O oryginalności filatelistycznego
waloru przesądza nie tylko materiał
(srebro), ale właśnie przestrzenność.
Trójwymiarowe znaczki to bowiem
rzadkość. Ponadto w ich przypadku
efekt optyczny osiągany jest zazwyczaj przez odpowiednie ułożenie
farby na papierze. Tymczasem obraz
św. Barbary to absolutny unikat - został wytłoczony dwoma stalowymi
stemplami techniką używaną przez
XVI-XVII mincerzy. Wykonał go
Janusz Ćwiertnia, mincerz z Opola.

Przegląd Lokalny
ul. Niepodległości 5

44-190 KNURÓW

a zarazem naczelnik Poczty Harcerskiej 149, pod szyldem których
realizowane jest to ciekawe przedsięwzięcie.
Na cz el n i k Sz yg u ł a z w r a c a
uwagę, że z naczek nie posiada
nominału. – To celowe działanie.
Wynika z tego, że Poczta Polska ma
wyłączność na umieszczanie nominału na znaczkach – tłumaczy.
Choć bez nominału, znaczek na
pewno będzie mieć sporą wartość.
Nie tylko ze względu na oryginalność, ale też limitowany nakład.
foto: Bogusław Wilk

foto: Monika Pięciak

Mincernia 850 m
pod ziemią

Dla orkiestry
znaczek złoty

Janusz Ćwiertnia wraz z kustoszem
Szygułą zapewniają, że dwa unikatowe znaczki trafią na aukcję w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Jeden srebrny. – Postaram
się też, by znalazł się tam absolutnie
niepowtarzalny, złoty, próby 585,
znaczek przestrzenny ze św. Barbarą
– mówi mincerz z Opola.

- Przed miesiącem knurowscy
filateliści obdarowali mnie srebrnym znaczkiem upamiętniającym
ćwierćwiecze pont yf ikatu Jana
Pa wła II. Został w ydany przez
Pocztę Polską i Watykańską. Był
wykonany metodą sitodruku i...
nie pozwolił mi o sobie zapomnieć
– mówi Janusz Ćwiertnia. – A że
moją specjalnością są monet y,
postanowiłem połączyć dwie technologie...
Impuls pojawił się na początku
grudnia. To wówczas wizerunek św.
Barbary z cechowni KWK Knurów
został wybity na monetach... 850
m pod ziemią. Wyszedł spod ręki
Ćwiertni. Na dwa dni przed wigilią pan Janusz zdecydował, że to
właśnie patronka górników ozdobi

znaczek, którego wizja ciągle chodziła mu po głowie.
- Dokładnie dziewięć dni trzeba było, by pomysł przemienić
w realny efekt – mówi mincerz.
– Podobnie jak w przypadku monet
plastyczną formę nadał dziełu mój
syn Tomasz.
Srebrne walory znalazły się na
okolicznościowych bloczkach wraz
ze znaczkami, również obrazującymi patronkę górników. Bloczki
w yemitowano w dwóch szatach
graficznych – zielonej i czerwonej.
- Znaczek ma awers. Natomiast
od spodu znajduje się powierzchnia samoprzylepna, dzięki czemu
można go wygodnie przykleić do
koperty – mówi Bogusław Szyguła,
kustosz knurowskiej Izby Tradycji,

Ich posiadaniem pochwalić się
będzie mogło maksymalnie 500
hobbystów.
- Cieszę się ogromnie, że w osobie
Janusza Ćwiertni znaleźliśmy tak
wspaniałego propagatora Knurowa
– mówi Bogusław Szyguła. – Radość jest tym większa, że pan Janusz
obiecał, iż w marcu postara się wybić
monety przedstawiające Piękną Madonnę z Knurowa.
W unikatowym, filatelistycznym
przedsięwzięciu zaznaczył swoje
miejsce Przegląd Lokalny. To właśnie
pod adres redakcji skierowana została
pierwsza, więc historyczna, przesyłka
z jedynym w swoim rodzaju srebrnym, trójwymiarowym znaczkiem z
wizerunkiem świętej Barbary.
Bogusław Wilk

Bogusław Wi lk:
- Jak się nazywa pański
zakład? Mincernia?
Janusz Ćwiertnia:
- E, nie, bardziej prozaicznie i zwykle: Produkcja Monet.
- Ale to, co Pan tworzy zwykłe
nie jest...
- Staram się.
- Od kiedy?
- Firma istnieje 25 lat, wyłącznie
monetami zajmuję się od dziesięciu. Na
pewno zawieram w niej umiejętności
całego życia.
- Czy nie jest Pan za skromny?
Pańska wiedza sięga nie dziesiątek,
lecz setek lat.
- No dobrze: poniekąd. Jako mincerz używam techniki starodawnego,
ręcznego bicia monet.
- Jak dawnego?
- Stosuję technologie, których
początki sięgają VII wieku przed naszą
erą, a ich kres to XVII wiek. Staram
się, by nie były „młodsze” niż właśnie
połowa XVII wieku.
- Naprawdę wyłącznie ręczne?
- Zgadza się. Nie używam pras
hydraulicznych ani innych, później
wynalezionych urządzeń.
- No to nie ułatwia Pan sobie
pracy.
- Nie narzekam. Choć czasem faktycznie da się odczuć zmęczenie.
- Kiedy?
- A choćby wówczas, gdy wybijałem 10 tysięcy monet upamiętniających
100-lecie Muzeum w Gliwicach.
- Czy to właśnie rocznice dają
zajęcie mincerzom?
- Przeważnie, choć nie wyłącznie.
Rocznice i jubileusze są naturalnym
elementem działalności mincerskiej.
Mówiąc górnolotnie, w efektach naszej
pracy odbija się historia. Raz większych, raz mniejszych społeczności,
ale zawsze dla nich cenna.
- W jakich zostawiła swój ślad
pańska pracownia?
- Przez 10 lat zrobiłem już około
1500 wzorów różnych monet. Jest
wśród nich 800-lecie Olesna, 900lecie Raciborza, 700- lecie Pilchowic,
750-lecie Bytomia i Wiązowa oraz
śmierci św. Jacka w Kamieniu Śląskim.
Z lewobrzeżnej Odry swoimi monetami
i medalami „wpisałem się” w jubileusze kilkudziesięciu miejscowości.
W samym Opolu medalem uczczona
została 25 rocznica koronacji opolskiej
Madonny przez naszego papieża.
- Co jeszcze zwykle się upamiętnia?
- Różnorodne wydarzenia. Z pewnością do ciekawszych należą turnieje
rycerskie i bite na te okazje monety.
Te czasem stają się lokalną monetą
obiegową, na przykład wypłaca się
nimi żołd rycerzom. Uwieczniłem też...
goryle, uchatki kalifornijskie i siedem
innych gatunków zwierząt z opolskiego
ZOO. Następne są w opracowaniu.
Wykonałem serie: Zamki Opolszczyzny,
drewniane budowle i zamki na szlaku
Orlich Gniazd. Projektowałem pieczęć
dla Lądka Zdroju – dzisiaj funkcjonuje
reklama

ona w oficjalnych miejskich dokumentach. Podobnie wizerunek św. Jerzego,
który jest patronem tego miasta. Uniwersytet w Opolu wykonaną przeze
mnie pieczęcią sygnuje doktoraty Honoris Causa. W miłej, osobistej pamięci
trzymam srebrny grosik, który znalazł
się w specjalnej kuli na wieży katedry
w Opolu. Podobny ślad zostawiłem w
kapsule czasu w Legnicy.
- Trafiają się zlecenia spoza
instytucji?
- Tak. Czasem ciekawe. Dwa lata
temu pewna firma poprosiła o wykonanie medali z popiersiem swoich dwóch
dyrektorów, którzy awansowali. Jeden
z nich sprawiał wrażenie niezwykle
mocnej osobowości. Wyraziłem to
silnie – powiedziałbym do granic wytrzymałości - wyostrzając jego wizerunek. Ku mojemu zaskoczeniu zostałem
przezeń poproszony, już prywatnie, o
dodatkowe egzemplarze.
- Co uważa Pan za wyjątkowe w
swojej pracy?
- Najfajniejsze jest spotykanie fantastycznych ludzi, oddanych bez reszty
swoim pasjom. W samej pracy przydaje
się wyobraźnia i trochę talentu. To na
pewno twórcza działalność. W moim
sposobie tworzenia nie do przecenienia
jest też benedyktyńska cierpliwość.
-?
- Najpierw powstaje bowiem projekt – piórkiem na kalce technicznej
– który następnie jest zmniejszany
do miniatury w lustrzanym odbiciu.
Wszystko jest wyryte w stemplu. Weźmy za przykład znaczek ze św. Barbarą. Widać nie tylko postać świętej, ale
dużo mniejsze elementy tła. Wszystko
to zostało wykonane ręcznie w skali
1:1. Żadnych magicznych sztuczek.
- Udaje się za pierwszym razem?
- Czasem potrzebne są dwa, trzy
podejścia. A i tak zdarza się, że efekt
nie do końca zadowala. Wówczas
warto... przespać sprawę. Takie świeże
spojrzenie bywa bardzo przydatne.
- Dla Knurowa wybił Pan monety, teraz unikatowy znaczek.
- To przyjemność dla mnie zrobić
coś ciekawego dla grona niezwykłych
osób, jakim z pewnością są knurowscy
hobbyści. Poza tym jest to dla mnie
osobisty powrót to korzeni, bowiem
mój ojciec urodził się na Śląsku, a
dziadek pracował w kopalni Juliusz w
Kazimierzu Górniczym.
Rozmawiał Bogusław Wilk

Janusz Ćwiertnia

Mincerz z Opola, właściciel wytwórni monet i medali. Absolwent
Politechniki Opolskiej (dawnej
Wyższej Szkoły Inżynieryjskiej).
Samouk – robienia monet nauczył
s i ę s am. S to suj e te c hn o l o gi ę
powszechnie używaną w średniowieczu. Pasjonat swojego zawodu.
Prowadzi lekcje konwisarst wa,
czyli odlewnictwa w cynie. Jego
monety i medale są oryginalne, nie
kopiuje zabytkowych numizmatów.
Wiele z nich przeznacza na akcje
charytatywne – m.in. Orkiestrę
Owsiaka – z których dochód przeznaczony jest na leczenie dzieci.

