aktualności
za tydzień w pl

To na razie lekcja - egzaminem z nabytej wiedzy stanie się
konieczność załatwiania urzędowych formalności w przyszłości

nasze szkoły

W przyszłym wydaniu Przeglądu Lokalnego zamieścimy specjalny
dodatek poświęcony knurowskim szkołom podstawowym. Wierzymy, że
przyda się - zwłaszcza rodzicom kilkulatków, którzy okres szkolny mają
jeszcze przed sobą.
Polecamy i zapraszamy do lektury.

/b/

Foto: Bogusław Wilk

informacja własna wydawcy

KNURÓW

lekcja w magistracie

Wiedzą jak funkcjonuje samorząd i gdzie załatwić różne formalności.
Kto? Gimnazjaliści „Jedynki” po lekcji wiedzy o społeczeństwie
w knurowskim magistracie
Uczniowie IIa odwiedzili magistrat w poniedziałek. W rolę gospodarza wobec nastoletnich gości
wcielił się sekretarz miasta Piotr
Dudło.
- Młodzież uważnie wysłuchała
informacji o zasadach funkcjonowa-

nia samorządu - mówi sekretarz. - To
ważne i miłe, bo taka tematyka raczej
rzadko fascynuje nastolatków.
Gimnazjaliści obejrzeli biuro
obsługi klienta. Dowiedzieli się jak
i gdzie załatwić niektóre z ważnych
formalności i spraw.

- Wierzę, że taka właśnie nauka
na przykładzie, a nie przy tablicy,
przyda im się w życiu - powiedział
Przeglądowi Michał Holona, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
i historii, pomysłodawca lekcji w
magistracie.
/bw/

Knurów. zatrzymania za nielegalny pobór prądu

ważne

elektryzująca robota

walne
zebranie

Zarząd Stowarzyszenia Klub
Abstynentów „Siódemka” zaprasza członków na walne zebranie
sprawozdawcze, które odbędzie się
4 marca (piątek) o godz. 17.15 w
siedzibie klubu przy ul. Dworcowej
38 a. Obecność obowiązkowa.

pk

dzień w ete

Szkoła Podstawowa ETE w Gliwicach (ul. Franciszkańska 5) zaprasza na dni otwarte - 25-26 lutego.
Szczegółowe informacje na stronie www.szkolyete.pl

/b/

PILCHOWICE

urząd
w nowych
godzinach

Z początkiem lutego zmieniły
się godziny pracy Urzędu Gminy w
Pilchowicach. Teraz w poniedziałki,
wtorki i środy petenci mogą załatwiać swoje sprawy w godzinach
7.30 - 15.30. W czwartek UG pracuje
dłużej - od godz. 7.30 do 17.30, natomiast w piątek krócej - od godz.
7.30 do 13.30.
/bw/

2

Kontrola trzech mieszkań przy ul. Słoniny,
Puszkina i Krótkiej ujawniła proceder
nielegalnego poboru prądu. - Nie możemy
mówić o pladze - podkreśla Mieczysław Kobylec,
dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki
Knurowski komisariat prowadzi
dochodzenia przeciwko właścicielom
trzech mieszkań w Knurowie. W
każdym z ujawnionych przypadków
sprawcy skręcili przewody dopływowe z odpływowymi na tablicach licznikowych z pominięciem licznika.
Podejrzewanymi o kradzież prądu są
51-letni mężczyzna i dwie kobiety w
wieku 34 i 35-lat.
Dyrektor MZGLiA zwraca uwagę na dwa sposoby kradzieży energii i idące za tym konsekwencje:
- W przypadku podpięcia pod tablicę
bezpiecznikową straty ponosi Vattenfall, dostawca energii. Jeśli ktoś
podłączy się do puszki wewnętrznej
w budynku, wówczas pobiera prąd
na koszt administratora. Spisujemy
wtedy protokoły i możemy dochodzić sprawiedliwości w procesach
cywilnych. Udowodnienie takiego
przestępstwa jest jednak bardzo
trudne. Musimy wiedzieć, przez jaki
okres trwał proceder, na jaką skalę i
jakie ponieśliśmy z tego tytułu straty.
Był przypadek, że sprawa została
umorzona z powodu znikomej szkodliwości społecznej, ponieważ straty
wyniosły 200 zł.
MZGLiA odnotowało w walce z
pajęczarzami także kilka znaczących
sukcesów. - Na bieżąco analizujemy

zużycie prądu. Jeśli jest za duże,
bierzemy firmę i ruszamy w teren.
Natychmiast reagujemy na każde
wezwanie.
Także ludzie zrozumieli, że w
ich interesie leży zgłoszenie nielegalnych podłączeń. Brak zabezpieczeń
na nielegalnych instalacjach stwarza
wiele zagrożeń, zarówno dla osób
dokonujących kradzieży jak i osób
postronnych, zupełnie nieświadomych wykonanych przeróbek.
W domach szczególnie zagrożonych pożarami wywołanymi przez
wadliwą instalację elektryczną, w
której notorycznie odkrywano manipulacje i amatorskie przeróbki Vattenfall instaluje specjalne pancerne
szafy, kryjące przyłącze i licznik.
/pg/
Artykuł 278 § 5 Kodeksu Karnego mówi jednoznacznie: „Kto
zabiera w celu przywłaszczenia
cudzą rzecz ruchomą, podlega
karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5, w wypadku
mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku” (stosuje się
go odpowiednio do kradzieży
energii).
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Kat z twarzą dziecka

Knurów. Co się stanie z małoletnim oprawcą i jego rodziną zastępczą?

Szokujące nagranie, na którym 14-latek bije metalową laską swego schorowanego dziadka dla
wszystkich było zaskoczeniem. Babcia chłopca nadal nie wierzy w winę chłopca, a obrażenia
ciała męża tłumaczy częstymi upadkami...

Tylko wymachiwał

Chłopiec mieszka z babcią i
dziadkiem w niewielkim, dwupokojowym mieszkaniu. Od grudnia
1999 roku dziadkowie są jego rodziną zastępczą. Mama chłopca nie
żyje, ojciec jest pozbawiony praw
rodzicielskich do Patryka, założył
drugą rodzinę i, jak twierdzi babcia,
widuje syna jedynie przypadkowo,
na ulicy. Z tej najbliższej rodziny
chłopak ma jeszcze starszą siostrę,
już samodzielną – wyprowadziła
się, mieszka z mężem. W mieszkaniu dziadków pomieszkiwał też ich
były zięć. W materiale TVP siostra
nieżyjącej mamy Patryka wyraża
przypuszczenie, że ten mężczyzna
mógł mieć wpływ na szokujące zachowanie chłopca.
Babcia ciągle nie chce uwierzyć,
że jej wnuk znęcał się nad dziadkiem. – On często się bawi tym kijem
– powtarza. – A mąż ciągle upada i
stąd siniaki. To było w niedzielę. Nagrał i się narobiło! Położył komórkę,
zapomniał wyłączyć i wymachiwał
tym kijem. W tej komórce wygląda,
jakby bił, ale on tylko wymachiwał,
dziadka nigdy by nie uderzył.
Niska, drobna kobieta mówi cicho, że zwykle była w domu i nigdy
nie widziała ani słyszała niczego
niepokojącego. Patryk też jest drobny, nie wygląda na swoje czternaście
lat. Tym bardziej wszyscy się dziwią,
że mógłby być zdolny do czegoś
takiego.

Czekają, aż wróci

Wszystko wyszło na jaw w poniedziałkowe popołudnie. O sprawie
dowiedziała się policja, MOPS i
telewizja. Po wspólnej interwencji
dzielnicowego i pracownika socjalnego 14-letni Patryk trafił do
Policyjnej Izby Dziecka. O jego losie
zadecyduje sąd.
Od tamtej pory babcia nie ma z
nim kontaktu. (- Może mu nie wolno
dzwonić? – zastanawia się). Według
jej słów, w piątek, 18 lutego ma się
odbyć rozprawa. – Teraz Patryk jest

w Katowicach, potem chyba przewiozą go do Raciborza, a potem…
Babcia czeka na wnuka, ma
nadzieję, że wiosną, w maju Patryk
wróci do domu. Jak twierdzi, dziadek też chce jego powrotu. Podobno
mówił jej o tym szpitalu, w którym
leży od kilku dni.

Szokująca wizja

Dyrektor MOPS podkreśla, że
teraz pracownicy ośrodka muszą
skupić się na pomocy rodzinie,
szczególnie ofierze – dziadku 14latka. Na ubiegły czwartek była zaplanowana wizyta lekarska w domu
opiekunów chłopca. Po niej dziadek
Patryka trafił na obserwację do szpitala. – Tego dnia z różnych źródeł dotarły do nas głosy, że czternastolatek
może zostać wypuszczony z aresztu i
wrócić do domu – mówi Małgorzata
Cisek-Sopel, dyrektor Miejskiego
Ośrod ka Pomocy Społecznej w
Knurowie. – To była szokująca wizja.
Na szczęście okazało się, że póki co
chłopiec jednak nie wraca.
Jak może wyglądać dalsza pomoc starszemu mężczyźnie ze strony
instytucji opiekuńczej? To zależy
od opinii lekarskiej na temat stanu
zdrowia 77-latka, a także od decyzji
jego samego. Pani dyrektor mówi
o trzech możliwych scenariuszach.
Albo staruszek będzie przez dłuższy
czas hospitalizowany, albo zostanie
skierowany do Zakładu OpiekuńczoLeczniczego „Nadzieja” (zlokalizowanego o krok od jego mieszkania),
lub też będzie objęty usł ugami
opiekuńczymi w domu. Z kolei córka
schorowanego mężczyzny zadeklarowała, że jest gotowa wziąć ojca
do siebie.

Normalny gimnazjalista

- Bardzo nas to wszystko zaskoczyło, bo na terenie szkoły ten
chłopiec nigdy nie zachowywał się
agresywnie – przyznaje Dariusz
Dzindzio, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4, w którym uczył się
Patryk. – W szkole się nie wyróżniał,
był normalnym chłopakiem w wieku
gimnazjalnym. Uczył się słabo, ale
się starał, przynajmniej w I klasie.
Znaliśmy sytuację chłopca, toteż
grono nauczycielskie pracowało nad
tym, by mu pomóc.
Naukę w gimnazjum Patr yk
rozpoczął we wrześniu 2009 roku.
Udało mu się pomyślnie skończyć
pierwszą klasę. Jednak w drugiej coś
się zmieniło – chłopak zaczął opuszczać lekcje. – Od października 2010
unikał szkoły – mówi dyrektor. – O
wagarach powiadomiliśmy jego babcię, jednak jej reakcja nie przynosiła
większego skutku. Po kilku dniach
chodzenia na lekcje znów zaczynał
wagarować.
Dyrektor wspomina też, że dotarły do niego pogłoski o kontakcie
czternastolatka z policją. – Nie mie-
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liśmy ta ten temat informacji od policji, natomiast sam chłopiec chwalił
się rówieśnikom, że miał z policją do
czynienia.

Patryk nie
przebierał
w środkach

Nóż, ale tylko raz

Normalny kolega – mówią o Patryku jego koledzy z podstawówki.
Nie był w klasie gwiazdą czy duszą
towarzystwa. Ale nie był też żadną
ofiarą. Dzieci w klasie wiedziały, że
mieszka z babcią i dziadkiem, ale
nie przypominają sobie, żeby ktoś
w podstawówce robił na ten temat
przykre uwagi.
Raczej skryty, rozmawiał głównie z jednym kolegą. Uczył się słabo,
ale przechodził z klasy do klasy.
Nigdy nie był agresywny. – Ale raz
wyniósł z domu nóż kuchenny, pamiętacie? – pyta jedna z koleżanek.
– Tak, było coś takiego – przypomina sobie kolega. – Chciał się
chyba jakoś pochwalić tym nożem
czy postraszyć… Ale to tylko raz.
Teraz, po ujawnieniu nagrania,
znajomi przypominają sobie jakieś
drobne szczegóły...
- Jeden kolega mówił, że jak był
u Patryka jakieś dwa lata temu, już
wtedy widział siniaki u jego dziadka
– wypala dziewczyna. – Ale nie rozmawiali na ten temat.

Możliwości i wątpliwości

Patryk i jego dziadkowie jako
rodzina zastępcza standardowo od lat
są pod opieką Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gliwicach.
– Podczas wizyt pracowników
socjalnych w rodzinie zastępczej
ustanowionej dla Patryka nie zaobserwowano żadnych sygnałów
stosowania przemocy przez członków rodziny – informuje Barbara
Terlecka-Kubicius, dyrektor gliwickiego PCPR. – Natomiast od
dłuższego czasu nasze wątpliwości
budziły możliwości opiekuńczo-wychowawcze tej rodziny zastępczej
z uwagi na wiek oraz stan zdrowia
tych Państwa. Dwukrotnie poszukiwaliśmy wówczas kandydatów na
rodzinę zastępczą dla Patryka i jego
siostry wśród najbliższych krewnych,
jednakże odmówili oni przyjęcia
dzieci pod swoją opiekę. Pracownik socjalny utrzymywał kontakt z
rodziną zgodnie z jej potrzebami
nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
Czasami odwiedziny te były częstsze.
Pracownicy zaproponowali również
kontakt Patrykowi i babci z psychologiem naszego Centrum.
Po tym, co się stało, ani kuzyn,
ani ciotka Patryka nie biorą pod
uwagę podjęcia się opieki nad małoletnim oprawcą.

Nie wiedział, co robi?

Barbara Terlecka-Kubicius dodaje, że przypadek Patryka jest
pierwszym tego typu w historii
PCPR w Gliwicach – nigdy dotąd nie

Uśmiech chłopca
w trakcie
maltretowania
dziadka nie
wymaga
komentarza
źródło: tvp.pl

W ubiegłym tygodniu w mediach
pojawiły się wstrząsające doniesienia
na temat czternastolatka z Knurowa
stosującego przemoc wobec swojego 77-letniego, chorującego na
Alzheimera dziadka. W telewizji i
internecie przedstawiono szokujący
film znaleziony w telefonie wnuka.
Nagranie odkrył i ujawnił kuzyn
chłopca. W kilkuminutowym filmie
widać, jak 14-letni Patryk znęca się
nad staruszkiem, okładając go pięściami i masywną, metalową laską.
Komórka została zabezpieczona i
posłuży jako dowód w sprawie. Według policyjnych informacji zebrane
dowody mogą świadczyć, że nie był
to jednorazowy przypadek, lecz proces rozłożony w czasie, trwający być
może kilka miesięcy.

zdarzyło się, by dziecko było sprawcą
przemocy.
Co będzie, kiedy w końcu wróci
do domu, czy to wkrótce, czy po
osiągnięciu pełnoletniości? Dla osób,
które widziały prezentowane w mediach nagrania z telefonu komórkowego, dywagacje na ten temat mogą
podsuwać różne wizje. Ostrożny
optymizm w tej sprawie jest trudny,
ale możliwy.
- Wierzę, że jeżeli sztab ludzi profesjonalnie zajmie się tym chłopcem
i będzie pracował nad jego reso-

cjalizacją, przyniesie to pozytywne
efekty – ma nadzieję Małgorzata
Cisek-Sopel, dyrektor knurowskiego
MOPS. – 14- latek to jeszcze nie w
pełni ukształtowany człowiek. Sądzę,
może i trochę naiwnie, że on nie do
końca wiedział, co robi.
Wkrótce Patryk z Policyjnej Izby
Dziecka trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. O dalszym losie
chłopca zadecyduje sąd.
Mirella Napolska, współpraca:
Paweł Gradek

Świadkowie poszukiwani

W piątek 11 lutego (przed godz. 13) jadące ulicą Kosmonautów BMW
3 Compact z przyciemnianymi szybami zdemolowało stojącą przy skrzyżowaniu z ul. Jedności Narodowiej Astrę G. Sprawca uciekł z miejsca
zdarzenia. Według relacji świadków samochód był na tutejszych tablicach
rejestracyjnych. Potwierdzają również, że w samochodzie marki BMW był
młody kierowca i pasażer. Jeśli ktoś coś wie, na temat tego zdarzenia proszony jest o kontakt. Tel. 663 466 834 lub e-mail: pablo.knw@gmail.com
Marek Węgorzewski



aktualności

Ulice błądzących
kurierów



Maj 2010 - woda
podeszła pod
zabudowania
knurowianina

Sprawa
nadal otwarta

Pod koniec stycznia pisaliśmy o niepokojącej
sytuacji przy ul. Zwycięstwa. Jeden
z mieszkańców zwrócił wówczas uwagę
na 30 cm, których brakowało do przelania
wałów na Bierawce...
Ul. Graniczna: po lewej Czuchów, po prawej
Knurów, a w sumie kłopot dla mieszkańców
- Sklep istnieje 11 lat i większość
stałych kontrahentów i klientów
dobrze już się orientuje w sytuacji
- mówi Eugeniusz Rusin.
Jak rozwiązać sytuację? - Może
wystarczyłoby przypisać znajdujące
się po knurowskiej stronie posesje do
ul. Zwycięstwa - zastanawia się nasz
rozmówca. - Nie byłby to precedens,
lecz sięgnięcie po sprawdzoną metodę. A dla nas na pewno wybrnięcie
z kłopotów.
Problem na pewno rozwiązałaby
zmiana nazwy ulicy. To jednak zależy od decyzji Rady Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

Powstańców
– ale plac czy ulica?

Z podobnym problemem borykają się mieszkańcy krywałdzkiej
ulicy Powstańców, których adresy
są notor ycz nie mylone – przez
kurierów i nie tylko – z Placem Powstańców Śląskich. – Poczta Polska
jeszcze jakoś daje sobie radę z tym
rozróżnieniem, ale inne, konkurencyjne firmy już nie – mówi Czytelnik
mieszkający przy ul. Powstańców,
który odwiedził naszą redakcję.
– Regularnie odbieram przesyłki
zaadresowane na Plac Powstańców
Śląskich, a potem sam je dowożę do
właściwych adresatów.
Do takich pomyłek jest przyzwyczajony także Jan Furgoł, krywałdzianin, który również mieszka
przy ulicy Powstańców. – Wiele
razy docierały do mnie rozmaite
przesyłk i z adresem Placu Powstańców Śląskich, przywożono też
meble i inne sprzęty. Kiedyś nawet,
parę lat temu, przyszedłem do domu
i patrzę, a tu leży węgiel... Brama
była otwarta, samochód wjechał i
zrzucił. Innym razem przychodzą
panowie i pytają: „No to gdzie te
okna rozładowujemy?” Musiałem
długo im tłumaczyć, że żadnych
okien nie zamawiałem... Spojrza-

łem na adres dostawy – Plac Powstańców! Cóż, pewnie dostawcy
korzystali z GPS i trafili do mnie.
Dla tych, którym trudno odróżnić plac od ulicy, pewnym ułatwieniem powinien być fakt, że ulica
– w przeciwieństwie do placu – ma
w nazwie tylko Powstańców (jakich
– pozostaje w domyśle). Jednak i to
nie pomaga. Zresztą i my sami w
jednym z ubiegłych wydań omyłkowo rozszerzyliśmy tę nazwę, pisząc
o ul. Powstańców Śląskich. Może
ta ulica dawniej miała taką nazwę?
– Odkąd pamiętam to była po prostu
ulica Powstańców – rozwiewa nasze
wątpliwości Maria Grzelewska, krywałdzianka i historyk. – A co do tego,
że chodzi o śląskich, nikt z tutejszych
mieszkańców nigdy nie miał wątpliwości. Sporo osób z Krywałdu brało
udział w powstaniach śląskich. Ta
nazwa ulicy funkcjonuje od powojnia, była używana już w latach 50.
Z pomocą pospieszył nam także
Jan Furgoł, który przeszukał archiwalne dokumenty. – W czasie wojny ulica
nosiła niemiecką nazwę Feldstrasse
(ulica Polna). Po wojnie krótko funkcjonowała właśnie jako ul. Polna
- jeszcze w 1947 nosiła taką nazwę.
A korespondencja z 1949 r. już jest
adresowana na ul. Powstańców. Czyli
nowa nazwa została zapewne nadana
w 1948 r.
Nikt z mieszkańców ulicy ani
placu raczej nie postuluje zmiany ich
nazw – Powstańcy to ze wszech miar
szacowni patroni. Tylko jak wyedukować GPS-a?
/bw/, MiNa

Ulica Graniczna w Czuchowie podzieliła przed laty samorządowców z
Knurowa i Czerwionki-Leszczyn. W
latach 80. obie gminy przymierzały
się do wyasfaltowania drogi. Nie
dogadały się jednak co do podziału
kosztów. Efekt: od strony Czerwionki-Leszczyn jezdnia ma krawężniki,
od knurowskiej asfalt przechodzi w
ziemne pobocze.

Traumatycznie doświadczony
przez ubiegłoroczną powódź poprosił nas o interwencję. Udało nam się
wówczas dowiedzieć, że problem
rozwiązać ma wielomilionowa inwestycja sfinansowana przez KWK
„Knurów-Szczygłowice”.
Szczegóły kilkuetapowego programu przedstawiła nam... Barbara
Zwierzyńska, zastępca prezydenta
Knurowa. - Pierwszy etap obejmuje
przebudowę przepustu pod nasypem kolejowym, drugi - obwałowanie Bierawki na ostatnim odcinku
ul. Granicznej, a trzeci - pogłębienie
Bierawki, aby obniżyć poziom wody,
dzięki czemu jej spływ z potoku
Szczygłowickiego będzie swobodniejszy.
Niestety, na rozwiązanie problemu trzeba będzie poczekać, ponieważ kopalnia jest na etapie wyłaniania wykonawcy.
Po naszej publikacji, w redakcji

pojawił się mieszkaniec ul. Zwycięstwa Czesław Pokładek. Przyniósł
zdjęcia z ubiegłorocznej powodzi,
obrazujące poziom zagrożenia i
zaniedbania kopalni. - Przepust pod
nasypem był zablokowany przez
gałęzie i stary sprzęt. Myśli pan, że
to usunęli? Popłynął dalej - z rezygnacją macha ręką.
O szczegóły inwestycji postanowiliśmy zapytać rzecznika prasowego KWSA Zbigniewa Madeja.
W e-mailu poprosiliśmy o podanie
kosztu, daty rozpoczęcia i pełnego
zakresu prac. Całość uzupełniły
zdjęcia pana Pokładka. Kilkunastodniowe oczekiwanie zaowocowało...
lakoniczną odpowiedzią: - Umowa
z wykonawcą została przerwana ze
względu na zaniedbania. Od dyrektora Nogi usłyszałem jedynie, że prace
będzie kontynuować nowa firma
- ucina rzecznik Madej.
/pg/

Foto: Czesław Pokładek

Mieszkańcy ul. Granicznej na
styku Knurowa i Gierałtowic przywykli do widoku kurierów, którzy kręcą się tam i z powrotem po
obrzeżu Farskich Pól. Z mapą przed
nosem, to znów z komórką przy uchu
usiłujących namierzyć wypisany na
zleceniu cel.
- I konia z rzędem temu, któremu
się to w miarę szybko uda - śmieje
się Eugeniusz Rusin, knurowianin
mieszkający przy ul. Granicznej.
- Dopiero gdy się taki dopyta, to
mu ktoś litościwie wyjaśni, że przed
nim jeszcze prawie 10 kilometrów
drogi...
Jak to możliwe?
- No cóż, tak się jakoś stało, że
można mieszkać przy ul. Granicznej na Farskich Polach albo przy
ul. Granicznej na przeciwległym
krańcu miasta, prawie w Czuchowie - mówi szczygłowiczanin Jan
Trzęsiok.
Fakt. Nie znaczy to wcale, że
na terenie Knurowa są dwie ulice o
identycznej nazwie. Co to, to nie.
Formalnie w obrębie miasta znajduje się bowiem tylko ta Graniczna
na styku z Gierałtowicami. Druga
Graniczna biegnie wzdłuż granicy
(nazwa zobowiązuje) z CzerwionkąLeszczynami, ale przynależy ona
do terytorium tej właśnie gminy.
Właściciele domów po stronie południowej mieszkają w CzerwionceLeszczynach, a ci po północnej to
knurowianie.
- Można więc latami mieszkać
przy ul. Granicznej i się nigdy nie
spotkać - konstatuje pan Eugeniusz.
Taka sytuacja rodzi czasem humorystyczne nieporozumienia. Ale
tak naprawdę mieszkańcom wcale
nie jest do śmiechu. - Osobiście
zdarzyło mi się wzywać pogotowie
i wybijać dyspozytorce z głowy zamiar wysłania karetki w stronę Gierałtowic - wspomina pan Eugeniusz.
- Nie chcę wykrakać, ale lepiej, żeby
inne służby ratownicze, na przykład
strażacy, nie musieli błądzić po
mieście zanim trafią tam gdzie są
naprawdę potrzebni...
Właściciele i pracownicy sklepu
SIP przy Granicznej 2 przyzwyczaili
się do zdezorientowanych kurierów
czy klientów. - Niektórzy dobrze się
„nakolędują” po Farskich Polach
zanim tu dotrą - słyszymy w firmie.
O przykład łatwo. Polskie Książki Telefoniczne, czyli firma, która
ma ułatwiać lokalizację i kontakt z
kontrahentami, wprowadza w błąd
potencjalnych klientów sklepu. Na
stronie internetowej PKT znajduje
się mapka, na której siedzibę firmy
umiejscowiono u zbiegu ulic Granicznej i Astrów. Czyli prawie w
Gierałtowicach, 10 km od celu w
sąsiedztwie Czuchowa. Jedynie kod
pocztowy (44-193) wskazuje na rejon
Szczygłowic.

Foto: Tomasz Rak

Mieszkają przy ul. Granicznej, ale gdyby się chcieli odwiedzić,
spacer zająłby im prawie dwie godziny. Kurierom nawet tyle
nie zawsze starcza, choć pod wskazany adres usiłują dojechać
samochodem...

Foto: Czesław Pokładek

Knurów. Adres się zgadza, adresat nie ten...

Przepust pod nasypem kolejowym nie zdał egzaminu
nekrolog

Pani

Małgorzacie Zaborowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

								
składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie
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Z werwą w rezerwie

Knurów. Nowa lokalizacja
przystanków autobusowych

Przystanki
nie dla wandali

Budowa stacji paliw PKN Orlen jest na finiszu.
W ramach inwestycji przebudowano układ
komunikacyjny przy ul. 1 Maja i zamieniono
lokalizację dwóch przystanków
Front robót objął m.in. przebudowę wjazdu i wyjazdu ze stacji
wraz lewoskrętem, budowę parkingu i placu manewrowego przy stacji.
Nowy układ komunikacyjny wymusił zmianę lokalizacji przystanku
Remiza, do której pasażerowie
zdążyli się już przyzwyczaić przy
okazji przystanku tymczasowego.
Jeden z przystanków zaczął
funkcjonować od 14 lutego. Drugi
zostanie uruchomiony najpóźniej
dzisiaj (17 lutego). Wśród oczekujących na autobus pasażerów dało
się słyszeć głosy niezadowolenia
z nowych wiat, które nie chronią

ani przed deszczem, śniegiem, ani
przed wiatrem.
- Przyjęliśmy taki model ze
względu na liczne dewastacje wiat
przystankowych. Mam na myśli
powybijane szyby itp. - tłumaczy
naczelniczka Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska Anna Lewandowska. - Inwestor musiał to
uwzględnić.
Nie wiadomo, kiedy znikną
stare wiaty, które dezorientują pasażerów. Jak się dowiedzieliśmy,
za ich usunięcie także odpowiada
PKN Orlen.

/pg/

Nie trzeba być zawodowym żołnierzem, żeby móc zasilić
szeregi armii. Taką możliwość dają od lipca ubiegłego
roku Narodowe Siły Rezerwowe. W założeniu 20-tysięczna
zapasowa armia ma być uzupełnieniem sił wojskowych
w czasie pokoju, a także służyć pomocą w zakresie
zagrożeń kryzysowych
NSR zostały powołane na mocy
rozporządzenia wydanego przez
Ministra Obrony Narodowej w
kwietniu ubiegłego roku. Proces
rekrutacji rozpoczął się 1 lipca 2010
r. i trwa nadal.
Kto w takim razie może zostać
żołnierzem NSR i pełnić w jej ramach służbę wojskową?
- O służbę w NSR może ubiegać
się każdy żołnierz rezerwy posiadający wyszkolenie wojskowe – odpowiada ppłk Roman Nowogrodzki,
Komendant Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Gliwicach. - Dodatkowo każdy obywatel naszego
kraju, który nigdy nie był w wojsku,
a posiada uregulowany stosunek
do służby wojskowej, może zasilić
szeregi NSR.
Taka sama sytuacja ma miejsce
w przypadku osób, które nie mają
uregulowanego stosunku do służby
wojskowej (np. nie stawili się do
kwalifikacji). Ścieżką jest skierowanie do komisji lekarskiej, która
określi, czy rekrut jest zdolny do pełnienia czynnej służby wojskowej.
- Kolejnym krokiem jest odbycie
służby przygotowawczej – dodaje
ppłk Roman Nowogrodzki. Czas
trwania służby przygotowawczej
jest różny w zależności od wybranego korpusu, w jakim będzie kształcony żołnierz oraz od wykształcenia, jakie posiada rekrut.

Ten rejon ulicy Koziełka to niezbyt zachęcająca wizytówka miasta...

Grząski problem

Zamiast chodnika mieszkańcy budynków
komunalnych przy Koziełka ciągle mają wokół błotne
grzęzawisko. W wilgotne dni bez kaloszy ani rusz

Mariusz Domański: - Gdzie
spojrzysz, dookoła błoto...
Problem dotyczy terenu położonego w głębi ulicy Koziełka.
Stoi tu kilka niewielkich budynków komunalnych (o numerach
38-46). Jedną z bolączek mieszkańców jest otaczające ich domostwa błoto. Nie ma tu ani chodników, którymi można by przejść do
tej bardziej cywilizowanej części

miasta, ani nawet utwardzonego
terenu, po którym można by się przemieszczać sucha stopą (wyjątkiem
jest jeden z budynków, przy którym
jest wysypany tłuczeń). Ludzie trochę już przywykli do uciążliwego
stanu rzeczy i radzą sobie jak mogą
– w te bardziej mokre dni układają
sobie ścieżki z tektury czy fragmentów kafelków. Zabiegi o zmianę tego
przykrego stanu rzeczy, jak dotąd nie
przyniosły rezultatów.
– Ja chodziłem do administracji,
sąsiad chodził, sąsiadka, ale nie dało
to żadnych skutków – mówi Mariusz
Domański, który od dziesięciu lat
mieszka z rodziną przy Koziełka
40. – Chcieliśmy, by nam dostarczono tłuczeń, już nawet sami byśmy
go rozrzucili. Sąsiadka, 86-letnia
staruszka mówi, że tu zawsze był
teren podmokły. Jak się tu mieszka,
to trudno na co dzień obejść się bez
gumowców. Do tego błoto jest tez niebezpieczne. Człowiek idzie i skręca
nogę, przewraca się. A tu mieszkają
starsi ludzie, dzieci...

Przegląd Lokalny Nr 7 (937) 17 lutego 2011 roku

We wtorek sprawa była poruszana podczas spotkania Komisji
Gospodarki. – Mieszkam niedaleko
i obserwuję ten problem od wielu
lat – mówi radny Marian Gruszka,
który na środową sesję rady miasta
przygotował wniosek w sprawie
rozwiązania błotnej kwestii na
Koziełka. – Ludzie są zmuszeni
chodzić opłotkami, przenosić dzieci
na barana. W dodatku to nie licuje z
wizerunkiem naszego miasta.
O możliwość roz wią za n ia
problemu zapytaliśmy dyrektora
Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji – administratora rzeczonych budynków.
- Wydam odpowiednie polecenie i kiedy mróz trochę zelżeje,
utwardzimy ten teren – deklaruje
dyrektor Mieczysław Kobylec.
– W tym rejonie są planowane
prace kanalizacyjne, więc póki co
kładzenie tam płytek chodnikowych
nie ma sensu.
Jak dodaje dyrektor, tymczasowym rozwiązaniem może być
wysypanie tłucznia. Po zakończeniu prac kanalizacyjnych będzie
można pomyśleć o chodnikach w
tym miejscu, jednak ich powstanie
jest zależne od posiadanych przez
MZGLiA środków finansowych.

I tak w przypadku żołnierza
kształcącego się na oficera konieczne jest co najmniej wykształcenie wyższe, a czas trwania służby
przygotowawczej wynosi pół roku.
Zaś w sytuacji osób kształcących
się na podoficerów bądź szeregowych wymagane jest odpowiednio
wykształcenie co najmniej średnie
i gimnazjalne, a czas odbywania
służby to 5 i 4 miesiące.
- Pier wsze szkolenie służby
przygotowawczej odbyło się już w
październiku zeszłego roku – mówi
ppłk Roman Nowogrodzki. – Na tę
chwilę już w fazie końcowej jest drugi
kurs rekrutów odbywających służbę
przygotowawczą w ramach zasilenia
NSR, a zaawansowany jest trzeci.
Po przejściu odpowiedniego
szkolenia w ramach służby przygotowawczej, na który składają się:
przysięga wojskowa, szkolenie wojskowe, a następnie szkolenie specjalistyczne, zostaje się przeniesionym
do rezerwy, a wtedy nic już nie stoi
na przeszkodzie w zawarciu kontraktu na wykonywanie obowiązków w
ramach NSR.
Co w takim razie z osobami, które posiadają stałą pracę, a dodatkowo
pełnią służbę w NSR i w danym momencie posiadają nadany przydział
kryzysowy. Czy w takim przypadku
mogą zostać zwolnione z pracy?
- Absolutnie nie – uspokaja ppłk
Roman Nowogrodzki. – Przepisy
gwarantują takiej osobie, będącej
w tym czasie pracownikiem, stałe
zatrudnienie. W tym czasie umowa
pracownika nie może być rozwiązana
ani wypowiedziana.
Dotyczy to zarówno pobytu w
jednostce wojskowej i wykonywania w tym czasie zadań w ramach

ppłk Roman Nowogrodzki
ćwiczeń wojskowych, jak i całego
okresu, w którym osoba działająca
w NSR posiada nadany przydział
kryzysowy.
- Z moich obserwacji wynika,
że coraz więcej osób jest zainteresowanych wstąpieniem nie tylko w
szeregi NSR, ale także w szeregi
służby zawodowej. Przy czym duży
odsetek zainteresowanych wywodzi
się ze szkół, które prowadzą klasy
o „profilu mundurowym” – podsumowuje ppłk Roman Nowogrodzki.
– Nie będę ukrywał, że napawa mnie
to dużym optymizmem.
Wszelkich szczegółowych informacji na temat NSR, zasad działania, sposobu odbywania służby
można uzyskać w punktach informacyjnych wojskowych komend
uzupełnień, jednostkach wojskowych a także na oficjalnych stronach internetowych resortu Obrony
Narodowej: www.mon.gov.pl, www.
sgwp.wp.mil.pl, www.wojsko-polskie.pl.
Dawid Ciepliński
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w Knurowie z roKu na roK wypłaCa się iCh Coraz więCej

pięciolatka z becikowym

Różne są opinie na temat tego zasiłku. Tysiąc złotych do rodzicielstwa raczej nikogo nie zachęci, ale
przy nawale wydatków związanych z urodzeniem dziecka na pewno się przyda
W lutym mija pięć lat, odkąd w
ramach polityki prorodzinnej wprowadzono jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia dziecka, czyli
tak zwane becikowe. Dla budżetu
państwa wydatek około 400 mln zł
rocznie. Dla młodych rodziców dodatkowy tysiąc złotych w portfelu.
Nikt chyba nie ma złudzeń, że becikowe mogłoby kogokolwiek zachęcić
do zakładania rodziny, ale korzystają
z niego prawie wszyscy rodzice
niemowląt, bo też wszystkim im się
należy, bez względu na dochód.
W Knurowie wypłat becikowego
z roku na rok notuje się coraz więcej.
Od 335 w 2006 r., 411 w roku następnym, aż po 479 wypłat w 2010 r. W
sumie knurowski MOPS wypłacił 2
mln 122 tys. zł becikowego. Jak łatwo

obliczyć, po odbiór zasiłku zgłosili
się rodzice 2122 noworodków zameldowanych w Knurowie.
- Jest to sympatyczne, owszem,
zwłaszcza, że w naszych statystykach
becikowego widać, że rodzi się coraz
więcej dzieci – mówi Małgorzata
Cisek-Sopel, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, na którym spoczywa obowiązek wypłacania
zasiłku. – Jednak trudno uwierzyć,
że ten przyrost urodzeń jest skutkiem
istnienia becikowego. Osobiście
uważam, że jednorazowy akt wypłaty
1 tys. zł to trochę mało jak na wspieranie rodzin. Chciałabym, aby polityka
prorodzinna polegała na głębszych
przemianach społecznych. Lepiej
byłoby, aby pomoc była może mniej
spektakularna, ale za to na dłużej.

sKoro dają – trzeba braĆ

Zdanie to podziela także część
młodych mam. – Ja jestem przeciwna – Ewa Pytlas, która niedawno
urodziła dziecko w knurowskim
szpitalu ma zdecydowany stosunek
do becikowego. – Nie wiem nawet,
czy ten zasiłek jeszcze istnieje, bo
podobno miał być zlikwidowany. Istnieje? Tak czy owak, tysiąc złotych to

tak naprawdę tyle, co nic. Wolałabym
zamiast tego mieć dostęp do żłobka,
pewne przedszkole, możliwość bezpłatnych dodatkowych szczepień. Jeżeli w ogóle wykorzystam becikowe,
to właśnie na szczepienia.
Inna świeżo upieczona mama,
Barbara Skrzypczyk z Przyszowic,
ma bardziej przychylny stosunek do
becikowego. – U mnie jest trochę

Kiedy roboty
na Karłowicza?

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o kłopotach mieszkańców ul. Karłowicza, którzy skarżą się na samochody zbyt szybko
przejeżdżające tuż przed ich oknami. Sprawę rozwiązałyby progi zwalniające, jednak
ich montaż, póki co, nie jest możliwy m.in.
ze względu na planowaną budowę kanalizacji sanitarnej. Realizacją projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy
Knurów – budowa i przebudowa systemów
kanalizacyjnych” zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Zapytaliśmy PWiK o planowane terminy
związanych z projektem robót w rejonie ul.
Karłowicza. Jak napisano nam w odpowiedzi
roboty w tym rejonie są „przewidziane w
dwóch etapach wynikających z zakresu prac,
opracowanych w ramach dwóch odrębnych
dokumentacji projektowych”.. Realizacja I
etapu jest zaplanowana na okres: kwiecień
2011 r. – wrzesień 2012 r., zaś II etap ma być
realizowany od sierpnia 2011 r. do maja 2013 r. PWiK nadmienia, że dla
części ul. Karłowicza (od ul. Koziełka do numeru 17) ujętej w I etapie prac
prowadzone jest obecnie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Z kolei wykonawca dla II etapu robót zostanie
wyłoniony w III kwartale br. PWiK sp. z o.o. zapewnia, że przed wejściem
w teren i przystąpieniem do robót budowlanych poinformuje mieszkańców
o terminach realizacji prac z odpowiednim wyprzedzeniem.
Na asfalt na Karłowicza oraz na progi zwalniające trzeba będzie
jeszcze zatem cierpliwie poczekać.
MiNa
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pwiK inFormuje

W Knurowie becikowych pobiera się z roku na rok coraz więcej

inaczej, bo w opiece nad dzieckiem
pomoże nam rodzina, więc nie mamy
problemu żłobka – tłumaczy. – Fakt,
mogłoby być więcej, bo tysiąc złotych
to jest przecież kropla w morzu potrzeb. Ale jestem zdania, że jak dają,
to trzeba brać. Gdyby becikowego nie
było, to i tak człowiek musiałby kupić
wszystkie niezbędne rzeczy. Poza tym
z reguły wyprawkę przygotowuje się
wcześniej, więc wszystko na początek
mamy już kupione.
Obecnie, aby otrzymać becikowe, wystarczy złożyć wniosek,
przedstawić akt urodzenia dziecka
i zaświadczenie o tym, że kobieta
w czasie ciąży odbyła co najmniej
jedną wizytę u ginekologa. Uwaga,
przyszli rodzice! Od 1 stycznia 2012
r. zmienią się nieco zasady wydawania becikowego – rodzice chcący
je otrzymać będą musieli udokumentować, że kobieta co najmniej
od 10. tygodnia ciąży pozostawała
pod opieką lekarską i w każdym
trymestrze co najmniej raz była u
ginekologa.
Mirella Napolska

1 proCent - taK niewiele znaCzy taK wiele

wiktoria znaczy zwycięstwo
Wady układu kostnego, niskorosłość, brak prawej nerki, niedoczynność
tarczycy to tylko niektóre problemy, z jakimi musi borykać się 5-letnia Wiktoria.
Przekazując 1 proc. podatku na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
można pomóc dziewczynce z Knurowa
- Wiktoria urodziła się z zespołem
wad wrodzonych – tłumaczy sytuację
córki mama, Anna Matusik. – Od
początku swojego życia zmaga się z
wieloma chorobami, które hamują jej
prawidłowy rozwój.
Obecnie największym problemem Wiktorii jest choroba stóp
płasko-koślawo-piętowych. Jest to
skomplikowane schorzenie, które
charakteryzuje nieprawidłowość
obniżenia łuków podłużnych i równoczesne odchylenie osi pięty na zewnątrz. W efekcie Wiktoria zmuszona jest chodzić cały czas na piętach,
gdyż nie potrafi wyprostować stóp.
- Córeczka przeszła już dwie
operacje, ale nie przyniosły one spodziewanych efektów. Teraz czekamy
na operację stóp, która ma jej pomóc
w prawidłowym chodzeniu oraz
utrzymani równowagi - wyjaśnia
Anna Matusik.
Zabieg ma zostać przeprowadzony w klinice w Poznaniu, specjalizującej się głównie w diagnostyce i
leczeniu zmian w obrębie narządów
ruchu.
- Niestety koszty operacji są
bardzo wysokie, do tego dochodzą
wizyty kontrolne co dwa tygodnie,
na które będziemy musieli jeździć do
Poznania, a także już po ściągnięciu
gipsu konieczna będzie intensywna
rehabilitacjach co najmniej dwa,

trzy razy w tygodniu – dodaje mama
Wiktorii.
Rodzice dziewczynki sami nie są
w stanie pokryć wszystkich kosztów
związanych z leczeniem i rehabilitacją, dlatego proszą wszystkich,

którzy przekazując 1 proc. swojego
podatku i wykonując ten niewielki
gest, mogą pomóc Wiktorii wyjść z
choroby zwycięsko.
Dawid Ciepliński
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aktualności
wywiad

śpiewanie nie może boleć
w warsztatach SLS wzięły udział
dziewczęta z Knurowa. Na czym
polega ta rewolucyjna metoda?
K rz ysz tof Wojciechowsk i:
- Opiera się na założeniu, że śpiewa-

Foto: Paweł Gradek

- Nową metodę śpiewu wykorzystuje się m.in. na Wydziale
Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach oraz na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie. Ostatnio

reklama
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nie ma być przyjemne i nie powinno
boleć, w przeciwieństwie do tego
jak się uczy w kraju. To obecnie
duży problem. Sam szkoliłem się w
sposób klasyczny. Na mój komfort
i przyjemność śpiewania nikt nie
zwracał uwagi. Cztery lata takiego
śpiewania sprawiły, że chciałem to
rzucić. Stwierdziłem, że śpiewam
coraz gorzej. Zacząłem szukać czegoś innego i znalazłem metodę, która
zwraca uwagę na to, że człowiek
zbudowany jest w konkretny sposób,
a głos pracuje podczas śpiewania
tak, jak podczas mówienia.
- Na co w takim razie zwracasz
uwagę podczas uczenia?
-Każdy nauczyciel ma konkretną
wiedzę na temat tego, jak zbudowane
są i jak działają spółgłoski i samogłoski. Od innych nauczycieli różni
nas to, że wiemy jak działa głos oraz
z czego się składa.
-?
- Każdy ma do dyspozycji dwa
rejestry - piersiowy i głowowy. Sztuka polega na tym, by nie ograniczać
się do jednego. Na przykład głos
facetów osadzony jest w piersiowym,
niskim. My staramy się przekonać,
że na tym głos się nie kończy. Sęk w
tym, żeby te rejestry miksować, przez
co nasz głos jest atrakcyjniejszy,
mocny i lepiej osadzony.
Ponadto zwracam uwagę na
struny głosowe, a nie przeponę, bo
to one są odpowiedzialne za głos.
Przepona jest niezależnym mięśniem, w którym nie ma ani jednego
zakończenia nerwowego.
Przez trzy dni szkoliłeś knurowsk ie dziewczęta. Z jak imi
problemami spotykałeś się najczęściej?

- Z przekrojem problemów. Najważniejszy to taki, że dziewczyny
mają mało okazji do śpiewania,
przez co nie czują się jak wokalistki
i podchodzą do swoich umiejętności
asekuracyjnie. Podczas indywidualnych zajęć zwróciłem im uwagę
na rzeczywiste problemy, a nie na
takie, o których myślą, że są problemami.
- Dowiedziałem się, że dziewczęta nie potrafią czytać nut. To spora
przeszkoda w nauce śpiewu?
- Żadna. Klasyczni nauczyciele
popełniają zasadniczy błąd - jeśli
ktoś nie potrafi czytać nut lub nie
trafia w dźwięk, to ich zdaniem nie
nadaje się do śpiewania.
Kardynalna bzdura i mówię to z
pełną odpowiedzialnością. Wszystkiego można nauczyć, zresztą nie
trzeba czytać nut, żeby bezbłędnie
powtórzyć konkretną melodię.

- Trzy dni wystarczą, żeby śpiewać bezboleśnie?
- Wystarczą, żeby przekonać się,
że śpiewanie może być wygodne,
żeby poczuć się pewniej. Trzy dni to
za mało, żeby wykreować wokalistkę.
Moja uczennica z Warszawy pytała
ostatnio, kiedy osiągnie poziom Michaela Jacksona. Odpowiedziałem,
że po 30 latach, jeśli będzie śpiewać
po 2 godziny dziennie. Michael
korzystał z tej metody, rozśpiewywał się 3 razy dziennie, również po
koncercie, aby głos doszedł do stanu
równowagi.
- Dostrzegłeś w tej grupie jakieś nieoszlifowane diamenty?
- Jak najbardziej. W grupie są
same wysokie głosy. Wyhaczyłem
kilka talentów, które obiecująco się
zapowiadają. A to, czy osiągną sukces, zależy przede wszystkim od ilości
pracy włożonej w naukę śpiewu.
Rozmawiał Paweł Gradek

Knurów, CzęstoChowa

order dla rycerza
Knurowianin Marian Płaszczyk otrzymał za
szczególne zasługi Gwiazdę Komandorii Orderu
Jasnogórskiego Bogurodzicy

Foto: Archiwum Mariana Płaszczyka

- Mimo że kocham muzykę od siódmego roku życia, to
cztery lata klasycznego śpiewania doprowadziły mnie do
takiego stanu, że chciałem to rzucić - opowiada Krzysztof
Wojciechowski, jeden z dziewięciu certyfikowanych
nauczycieli śpiewu metodą Speech Level Singing

Uroczystość nadania orderu
odbyła się na Jasnej Górze; na
zdjęciu: Marian Płaszczyk, dr Jörg
Andergassen, prof. Jerzy Jurkiewicz,
Ryszard Gosk i prof. Wojciech
Łączkowski
Wręczenie orderu nastąpiło na Cyryla i Metodego. Przewodniczy
Jasnej Górze w obecności generała jej komandor rycerstwa Krystian
Zakonu Paulińskiego Izydora Ma- Cyprys.
tuszewskiego.
- Nasze stowarzyszenie opiera
Marian Płaszczyk uczestniczy się na wierze Kościoła i chrześw życiu Rycerstwa Orderu Jas- cijańskim humanizmie - mówi
nogórskiej Bogarodzicy od 2001 Płaszczyk. - Pragnie ono poprzez
roku. - Do wspólnoty wprowadzał osobiste świadectwo życia, wieloramnie Edward Szweda z Rybnika. To ką działalność charytatywną i pojuż dekada, jak ten czas biegnie... moc społeczną, przyczyniać się do
- kręci głową knurowianin.
podnoszenia kultury i moralności
Jeszcze jako sympatyk rycer- chrześcijańskiej, ożywienia więzi
stwa przyczynił się do ufundowania międzyludzkich oraz integracji
sztandaru. To zapewne i z tego rodzin i społeczeństw.
powodu został przed kilku laty miaGwiazda Komandorii Orderu
nowany chorążym rycerstwa.
Jasnogórskiego Bogurodzicy to
Przypomnijmy, że Knurów to odznaczenie szczególne. Przywilej
ważne miejsce dla międzynaro- jej noszenia dostępny jest kapitule
dowego stowarzyszenia. Siedzibą rycerstwa. - Rzadko ktoś inny dostęOddziału Wspólnoty Rycerskiej puje takiego zaszczytu - zastrzega
Południowej Polski jest bowiem Marian Płaszczyk.
/bw/
parafia pod wezwaniem świętych
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rozmaitości
Knurów. walentynKowy KonCert

zakochani są wśród nas
Sobotni wieczór wielu zakochanych spędziło w Klubie
Kultury Lokalnej „Sztukateria”. Wszystko to za sprawą
zespołu Music Joy, który przygotował specjalny koncert
walentynkowy „Zakochani są wśród nas”

Podczas koncertu zabrzmiały
najpiękniejsze piosenki poruszające
tematykę miłości. Zespół wykonał
„Everything I do” Bryana Adamsa,
„Piosenkę Księżycową” i „Oszukam
czas” Varius Manx, „Nah, Neh, Nah”
Vaya Con Dios czy utwory traktujące
miłosne relacje z przymrużeniem
oka, jak „Józek, nie daruję ci tej
nocy” zespołu Bajm.
Występy artystyczne przeplatały wiersze miłosne czytane przez
Agnieszkę Witomską. Zaprezentowano także fragment „Balladyny”
Juliusza Słowackiego w musicalowej
odsłonie.
Wspaniale zabrzmiał hit zespołu
Scorpions „Still Loving You”. Swój
występ Music Joy zakończył utworem Jarosława Wasika „Nastroje”.

Znakomitego występu gratulował dyrektor Centrum Kultury
Jerzy Kosowski wręczając artystkom
kwiaty. Zadowolenia nie kryli również obecni w klubie.
- Bardzo podobał mi się występ,
jest to na pewno dobry czas na spędzenie wieczoru przed zbliżającymi
się Walentynkami – mówiła Ania.
– Gratulacje należą się przede
wszystkim zespołowi, który wpadł
na pomysł zorganizowania takiego
romantycznego wieczoru – dodał
Jacek.
Po uczcie duchowej przyszedł
czas na ucztę dla ciała. Na obecnych
w Sztukaterii czekały słodkości
przygotowane przez dziewczyny z
Music Joy.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski

Tyle piekna w całym miescie - czyli Music Joy
w pełnej krasie
reklama

- To był bardzo miły wieczór - podkreślali uczestnicy koncertu
reklama
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rozmaitości
Rybnik

Gwiazdy w elektrowni

Muzyczny weekend z gwiazdami zapowiada się w Rybniku. W czwartek zaśpiewa Ania Dąbrowska (godz. 17). Dzień
później „Psychodancing” zaprezentuje Maciej Maleńczuk
(godz. 18), a sobotę (godz. 18) koncert da Maria Peszek (imprezy w Klubie Energetyka przy ul. Podmiejskiej). W niedzielę
na koncert galowy laureatów OFPA 2011 zaprasza Teatr Ziemi
Rybnickiej. Wystąpią: Czesław Śpiewa, Kasia Nosowska,
Gaba Kulka i Karolina Cicha. Początek o godz. 17.
Szczegóły - tel. 32 739 18 98 (klub) i 32 42 22 320 (teatr).

/bw/

informacja własna wydawcy

Knurów. Światowy Dzień Chorego

W intencji Caritas
W piątek obchodzono XIX
Światowy Dzień Chorego. W tym
dniu knurowski Ośrodek Matka
Boża Uzdrowienie Chorych
świętował odpust

Uroczystość rozpoczęła się
mszą w kościele Matki Bożej
Częstochowskiej w intencji
podopiecznych, mieszkańców, ich rodziców, opiekunów,
pracowników i wolontariuszy
Ośrodka. Przewodniczył jej
dyrektor Archidiecezjalnego
Domu Hospicyjnego im. Jana
Pawła II w Katowicach ks.
Zdzisław Tomziński, któremu
asystowali proboszcz Jan Buchta oraz ks. Tomasz Nowak - dyrektor Ośrodka Święta Faustyna
w Tychach.
Uroczystą oprawę liturgiczną, jako ministranci, zapewnili mieszkańcy i podopieczni Ośrodka. W nabożeństwie uczestniczyli też
przedstawiciele organizacji
i jednostek samorządowych,
darczyńcy oraz parafianie.
Po mszy wszyscy spotkali się w sali kinowej, gdzie
oprócz wspólnego świętowania dyrektor Ośrodka Aleksander Szendzielorz wręczył
wyróżnienia wolontariuszom
i pracownikom Ośrodka.
Tekst i foto:
Marek Węgorzewski

reklama

Wyróżnieni wolontariusze:
Ewa Pindur, Alicja
Michilewicz, Leon Lis
Pracownicy wyróżnieni za
15 lat pracy zawodowej w
Ośrodku: Barbara Zeuschner,
Violetta Afanasiew

Piątkowa uroczystość była
dla wielu jej uczestników
miłą odskocznią od trudów
codzienności

Kosmonauta wśród himalaistów
W Gliwicach odbyła się druga edycja Festiwalu Górskiego
„Wondół Challenge 2011”. Gwoździem programu była prelekcja
kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego
Przez cały dzień w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej
t r wał y projekcje f ilmów.
Wyświetlono filmy Martyny
Wojciechowskiej, a także te
najnowsze z Banff Mountain
Film. Zaprezentowano też
„Bieg Kukuczki”, opowiadający o życiu tego znakomitego himalaisty.
Druga odsłona festiwalu
to cykl spotkań z gośćmi.
Rozpoczęła go Ola Dzik,
która jako pierwsza Polka
zdobyła tytuł „Śnieżnej Pantery”. Tytuł taki przysługuje

zdobywcom pięciu szczytów
byłego ZSRR. Ola opowiadała o trudach zdobycia ostatniego szczytu – Piku Pobiedy.
Uznawany jest za jeden z
najtrudniejszych i najbardziej
niebezpiecznych siedmiotysięczników świata. Do teraz
Ola pamięta traumatyczne
przeżycia, kiedy podczas
zejścia ze szczytu nastąpiło gwałtownie załamanie
pogody. Wydarzenia przybrały dramatyczny obrót, w
wyniku czego życie straciło
trzech rosyjskich wspinaczy.
Dzik jako pierwsza kobieta

Do kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego ustawiały
się kolejki proszących o autograf
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w 2010 r. ukończyła zawody
Elbrus Race na najdłuższej
trasie Extreme, ustanawiając
kobiecy rekord w biegu na
szczyt Elbrusa.
Edyta Ropek to kolejny
gość, który zawitał do Gliwic.
Uprawia wspinaczkę sportową
i jest zwyciężczynią zawodów
Pucharu Świata i mistrzostw
Europy w konkurencji na czas.
Ropek przedstawiła prezentację dotyczącą swojej kariery
wspinaczkowej. Niestety, z
powodu defektu samochodu na
spotkanie nie dotarł zdobywca
Korony Himalajów i Karakorum Piotr Pustelnik.
Ostatnim i chyba najbardziej wyczekiwanym gościem
był generał Mirosław Hermaszewski. Pierwszy Polak w
Kosmosie wygłosił wykład o
historii kosmicznych lotów,
przypomniał sylwetki kosmonautów, opowiadał o niebezpieczeństwach i wspominał
osoby, które straciły życie
podczas wypraw. Hermaszewski chętnie dzielił się swoimi
przeżyciami i wrażeniami ze
swojego lotu. Kosmonauta zaprezentował też prywatne, niepublikowane dotąd fotografie.
Po wykładzie każdy chętny
mógł zdobyć podpis pierwszego polskiego kosmonauty.
Marek Węgorzewski



rozmaitości

dzień jak
z bajki
Dzieci traf ił y do świata
baśni za sprawą Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w
Knurowie.
- Maluchy skupiły uwagę na
postaciach z bajek, starsze zwiedzały chaty bohaterów baśni i
inne zabudowania, wzniesione
dla potrzeb zwiedzających wspomina Jolanta Leśniowska,
dyrektor MOPP. - Zobaczyły,

jak wyglądało życie królewien,
księżniczek, ale też sierotek i...
krasnoludków.
Sporą frajdę sprawiła malcom „Parada bajkowych postaci”. Nie zabrakło chętnych na karuzelę. Dodatkiem do mnóstwa
wrażeń z wycieczki są liczne
pamiątki, które dzieci kupiły na
poczcie... św. Mikołaja.
Oprac. b

Foto: Archiwum MOPP Knurów

43 młodych knurowian odwiedziło
Park św. Mikołaja w Zatorze. Była
to prawdziwie bajkowa wyprawa

Foto: Tomasz Rak, Mirella Napolska

emilia bolik z Czerwionki

ur. 7.02.2011 r., 2800 g, 50 cm

błażej górzkowski z gliwic

ur. 8.02.2011 r., 3820 g, 58 cm

oliwia Karpiuk ze stanowic

ur. 10.02.2011 r., 2940 g, 52 cm

Kamil dzikiewicz z Czerwionki

ur. 12.02.2011 r., 2490 g, 49 cm
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amelia mral z Knurowa

ur. 7.02.2011 r., 2450 g, 49 cm

grzegorz stęplewski z gliwic

ur. 8.02.2011 r., 2490 g, 54 cm

szymon tkocz z Książenic

ur. 10.02.2011 r., 3140 g, 51 cm

artur gruszkiewicz z leszczyn

ur. 12.02.2011 r., 2700 g, 50 cm

szymon olszowski z Czuchowa
ur. 7.02.2011 r., 3320 g, 54 cm

michał Chomicki z gliwic

ur. 9.02.2011 r., 3070 g, 54 cm

Krzysztof Klon z Knurowa

julia słomińska z Knurowa

ur. 7.02.2011 r., 2990 g, 52 cm

staś Kisieliński z gliwic

ur. 9.02.2011 r., 4000 g, 58 cm

Filip organiściok z Chudowa

ur. 11.02.2011 r., 3340 g, 54 cm

ur. 11.02.2011 r., 3560 g, 56 cm

jakub jurko z Knurowa

sebastian Kaźmierczak z gierałtowic

ur. 12.02.2011 r., 3910 g, 56 cm

ur. 12.02.2011 r., 3670 g, 53 cm

maksymilian dziuk z Knurowa
ur. 8.02.2011 r., 3260 g, 52 cm

lena pura z Knurowa

ur. 9.02.2011 r., 3500 g, 55 cm

maja tchórz z Knurowa

ur. 11.02.2011 r., 3430 g, 54 cm

wiktor Kłusek z zabrza

ur. 12.02.2011 r., 3220 g, 50 cm
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Koncert karnawałowy w kinie

informacja własna wydawcy

17.02.2011 r.
czwartek

Wiesław Ochman
wystąpi w Knurowie

18-22.02.2011 r.
piątek-wtorek

„Koncert karnawałowy. Wiesław
Ochman i jego goście” - taki tytuł nosi
program, który knurowskie Centrum
Kultury przygotowuje na 6 marca
Gwiazda międzynarodowych scen operowych wystąpi w Kinie Scenie Kulturze. Wraz z nim publiczności
zaprezentują się Aleksandra
Stokłosa (sopran), Renata Dobosz (mezzosopran) i
kwintet smyczkowy Camerata Impuls.
Zebrani usłyszą najpiękniejsze pieśni neapolitańskie
i operowo-operetkowe.
Program rozpocznie się
o godz. 18. Bilety kosztują
40 zł normalny (30 zł ulgo-

Tamara i mężczyźni
- godz. 16.00
Opowieści z Narnii:
Podróż Wędrowca do Świtu
- godz. 16.00, 18.00
Mamut
- godz. 20.00
23.02.2011 r.
środa
Opowieści z Narnii:
Podróż Wędrowca do Świtu
- godz. 16.00
Mamut
- godz. 19.30

Jak zostać królem
- godz. 18.00

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej:

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 7/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

wy). Można je rezerwować
telefonicznie pod numerem
32 332 63 81.
/bw/

Knurów. Me Myself and I

Mlaskasz, syczysz,
mruczysz - znaczy się...
tworzysz
Jeśli myślisz, że wszystkie te buczenia, cmoknięcia,
syknięcia, mlaski, sapnięcia, świsty i mruki, które
czasami robisz do siebie rano przed lustrem to nie
muzyka – byłeś w błędzie...

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 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 Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie
rozrywki z nr 5/2011 brzmia-
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ło: „Tężyzna”. Podwójny
bilet do kina ot rz y muje
Alicja Sitarz. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

Przynajmniej tak dowodzi Me Myself and I - dwójka wokalistów i beatbox,
która prawie całą muzykę
realizuje na żywo głosem.
Jak jest naprawdę, będzie
można się przekonać 26
lutego (sobota) w Kinie
Scenie Kulturze.
M a g d a l e n a P a s i e rka jest duszą zespołu. To
energetyczny wulkan, któ-

ry wylewa się na publiczność w kolejnych erupcjach
improwizacji.
Zgas robiący human beatbox to ciało. Jego eksper y ment y z d ź więkami,
wykraczają poza tradycyjny, zamknięty w hiphopowej niszy beatbox. Niektóre
z t ych d ź więków zapewne nie mają jeszcze nazwy.
Michał Majeran otoczony

sprzętem i elektroniką to
mózg. Jego przetworzony
głos wypełnia harmonicznie przestrzeń, sporadycznie zapuszczając się w solowe rejestry.
Po cz ąt ek w yst ę pu o
godz. 18. Bilety w cenie 30
zł (20 zł ulgowy).
Rezerwacja w kasie kina,
tel.: 32 332 63 81
Oprac. b

11

ogłoszenia
Handel i Usługi

Szycie kołder, czyszczenie pierza, wymiana wsypów. Knurów, ul. Kosmonautów 5.
Tel. 602 558 949
4-8/11

M- 4 Sz.Szeregów, 53 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367
7/11

Profesjonalne przedłużanie rzęs i opalanie nat r yskowe. Z apr as z amy. Te l.
502 593 526
7-8/11

M-5 K. Wielkiego, 70 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367

Szukam pracy (emerytka) opiekunka dla
dziecka lub w innym charakterze. Tel.
604 775 450

3-8/11

Szukam pracy (prawo jazdy kat. B). Tel.
32 235 12 43

7/11

3-8/11

M-5 Piłsudczyków, 71 m , LOKUS. Tel.
793 679 367
2

Świadectwa, audyty energetyczne. www.
termoswiadectwa.pl, tel. 607 843 171
7-10/11

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

3-22/11

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

7-8/11

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

01-odw.

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-28/11

Transpor t, pr zeprowadzki tanio. Tel.
607 566 006

41-odw.

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

33-odw.

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

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo, bezpyłowe gładzie angielskie. Tel.
782 141 313

4-16/11

01-odw.

Docieplenia budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
7-13/11

Docieplenia budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
7-13/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
3-pokojowe, 63 m2, 175.000. Nieruchomości M3. Tel. 603 773 313
7/11

Do wynajęcia 100 m2 i 13m2 na działalność
Knurów - Wojska Polskiego II - niski czynsz.
Tel. 668 690 859

6-9/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

1-25/11

DREWNO KOMINKOWE, transport węgla
za talony i gotówkę. Tel. 603 198 006

3-8/11

Elektryk – solidnie, tanio. Tel. 606 437 589

51/52/10-5/11

Elektryk, super, tanio. Tel. 692 933 799

6-7/11

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

33-odw.

7/11

Duża działka budowlana w Knurowie, 149
tys. Atrium. Tel. 791 862 794

7/11

Działkę 2500 m2 - 115.000. Nieruchomości
M3. Tel. 603 773 313

7/11

Działki w Pilchowicach, Żernicy. Sprzedam.
AS. Tel. 512 123 464

7/11

Farskie Pola. Dom pow. 120 m2. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

7/11

Kawalerka, 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

7/11

Knurów, kamienica pow. 812 m2. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

7/11

Kupię kawalerkę w Knurowie lub w Czerwionce-Leszczynach. Tel. 600 547 458
7-10/11

Lokale biurowo-usługowe o pow. od 10 m2
do 170 m2. Wynajmę. AS. Tel. 512 393 052

7/11

Instalacje wod.-kan., przeróbki, awarie oraz
inne naprawy. Tel. 602 525 087

3-13/11

M a g a z y n , p l a c , w y n a j m ę . Te l .
698 649 301

Szukam pracy, mężczyzna 40 lat, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

6-7/11

3-8/11

OFERTY nieruchomości Biuro Nieruchomości M3, Gliwice ul. Raciborska 3/9. Tel.
32 234 24 81, www.m3biuro.gratka.pl

DAM PRACĘ

7/11

4-11/11

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02

Parter domu sprzedam - Nieruchomości
M3. Tel. 603 773 313

Firma Mostostal Group w Knurowie ul.
Przemysłowa 22 poszukuje pracowników
na stanowisko ślusarz, spawacz. Tel.
32 232 00 00

7/11

Poszukujemy mieszkań do sprzedaży lub
wynajmu. AS. Tel. 501 533 977 lub 32
337 00 22

7-9/11

Praca w barze. Tel. 510 119 325

7/11

Spr zedam 2- pokojowe mieszkanie w
Szczygłowicach o pow. 48,2 m 2 . Cena
110000,00. Tel. 662 280 741

7-8/11

4-8/11

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym. Tel. 722 046 222

Sprzedam działkę budowlaną w Leszczynach, 1318 m2. Tel. 887 786 523

7/11

5-9/11

EDUKACJA

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 605 923 945

7-10/11

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 693 547 871

7 - 14/11

Rest aurac ja z atr udni kuc har z a. Tel.
604 546 087

Matematyka, fizyka - korepetycje, kursy
maturalne. Tel. 692 845 849

Zatrudnię na stanowisku kasjer-sprzedawca, praca na pełen etat, zmianowa, w
Żernicy. Tel. 515 772 623
5-7/11

6-10/11

7-11/11

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 693 547 871

SZUKAM PRACY

3-7/11

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Knurowie. Tel. 667 347 904, 794 025 900

6-7/11

Podejmę się pracy w godzinach nocnych
(sprzątanie domów i mieszkań, wykładanie
towaru itp.). Tel. 504 816 710

6-7/11

Sprzedam M-3 w Szczygłowicach, 93 000.
Tel. 502 644 776
7/11

Sprzedam M-4 z balkonem, 169 tys. Atrium.
Tel. 791 862 794

7/11

Szczygłowice. 2-pokojowe, 41m2, cena: 125
tys. AS. Tel. 512 123 464

7/11

ul. Niepodległości. Dom o pow. 159 m 2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
7/11

ul. Szarych Szeregów, 3-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel. 512 123 464
7/11

www.as.silesia.pl

7/11

Wynajmę lokal handlowy 150 m2. Wynajmę
pizzerię. Tel. 515 182 015

6-9/11

MOTORYZACJA

47-8/11

Kredyty od 10 000 rata 220 zł. Tel. 32 235
01 37
5-8/11

Łazienki pod klucz. Tel. 602 525 087

6-10/11

Opróżnianie piwnic, strychów, wywóz. Tel.
530 124 134

7-10/11

M - 3 J a g i e ł ł y, 3 7 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367
7/11

M - 3 K ilińskiego, 3 8 m 2 . LO KUS. Tel.
793 679 367

7/11

M - 3 Ł o k i e t k a , 5 4 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367

BMW E39 525D, rok 20 0 0, pr zebieg
192000 (udokumentowany), OC+AC do
01.08.2011 r., 2 komplety opon, pełne
wyposażenie, cena 21000 (do negocjacji).
Tel. 504 003 572

reklama

7/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

7/11

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

3-odw.

M-3 Sienkiewicza, 50 i 53 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

M-4 Batorego, 47 m2 i 52 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

M - 4 M i e s z k a , 5 5 m , LO K U S . Te l .
793 679 367

51/52/10-13/11

1-8/11
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2
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ło 60-osobową grupę tworzyli
uczniowie klas I-III.
K nu rowsk ie zawody
Grand Prix są wysoko oceniane poza granicami naszego miasta i dlatego chętnie
wystartowali w nich ostatnio
gimnazjaliści z Gliwic, Katowic, Tychów i Mysłowic.
PiSk

Wyniki:
- uczniowie klas I – 25 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1.
Agata Szyrmel, 2. Agata Marek, 3. Aleksandra Suchanek, chłopcy – 1. Przemysław Rozumek, – 25 m stylem grzbietowym
– dziewczęta – 1. Agata Marek, 2. Agata Szyrmel, 3. Aleksandra
Suchanek, - chłopcy – 1. Dawid Milczanowski, 2. Przemysław
Rozumek, 3. Dominik Szafarczyk,
- uczniowie klas II – 25 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1.
Alicja Idzikowska, 2. Maja Namysłowska, 3. Vanessa Janicka,
- chłopcy – 1. Damian Godula, 2. Patryk Łowicki, 3. Jan Pawlik,
– 25 m stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska,
2. Vanessa Janicka, 3. Maja Namysłowska, - chłopcy – 1. Damian Godula, 2. Jakub Erfurt, 3. Patryk Łowicki,
- uczniowie klas III – 25 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1.
Karolina Kaletka, 2. Klaudia Warmińska, 3. Patrycja Rurpińska, chłopcy – 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3. Oliwier Sikora,
- 25 m stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Klaudia Warmińska, 2. Karolina Kaletka, 3. Kamila Wesołowska, - chłopcy – 1.
Tomasz Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3. Dominik Brzozowski,
- uczniowie klas IV – 50 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1.
Julia Kaczmarczyk, 2. Julia Świstuń, 3. Aleksandra Szyrmel,
- chłopcy – 1. Mateusz Kamiński, 2. Szymon Pawlik, 3. Dawid
Szolc, - 50 m stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Aleksandra
Szyrmel,2. Julia Kaczmarczyk, 3. Alicja Idzikowska, - chłopcy
– 1. Tomasz Sosna, 2. Mateusz Kamiński, 3. Dawid Szolc,
- uczniowie klas V – 50 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1.
Emilia Brachaczek, 2. Paulina Bieniek, 3. Katarzyna Durczyńska, - chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk, 2. Dominik Romanów, 3.
Wojciech Kostelecki, - 50 m stylem grzbietowym – dziewczęta
– 1. Kinga Kruszniewska, 2. Emilia Brachaczek, 3. Weronika
Suszek, - chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk, 2. Dominik Romanów,
3. Wojciech Gradowski,
- uczniowie klas VI – 50 m stylem dowolnym – dziewczęta
– 1. Wiktoria Musioł, 2. Magdalena Wolny, 3. Maja Dziublińska,
- chłopcy – 1. Paweł Sosna, 2. Kacper Przybyła, 3. Maciej
Dzindzio, - 50 m stylem grzbietowym - dziewczęta – 1. Wiktoria
Musioł, 2. Magdalena Wolny, 3. Maja Dziublińska, - chłopcy – 1.
Dawid Kacper, 2. Maciej Dzindzio, 3. Paweł Sosna,
- uczniowie gimnazjum – 100 m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Randia Pawlukiewicz, 3. Wiktoria
Musioł, - chłopcy – 1. Łukasz Kudła, 2. Jakub Lubowiecki, 3.
Grzegorz Lalek, - 100 m stylem grzbietowym – dziewczęta – 1.
Laura Sikora, 2. Magdalena Wolny, 3. Dominika Wiewióra, chłopcy – 1. Adam Skoczylas, 2. Jakub Lubowiecki, 3. Mateusz
Płowiec, - 100 m stylem klasycznym – dziewczęta – 1. Martyna
Nowak, 2. Dominika Zając, 3. Aleksandra Bańbor, - chłopcy
– 1. Kacper Dziubliński, 2. Jan Pacan, 3. Dominik Sodel, - 50
m stylem motylkowym – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2.
Randia Pawlukiewicz, 3. Angelika Jasik, - chłopcy – 1. Łukasz
Dudła, 2. Mateusz Płowiec, 3. Grzegorz Lalek, - 100 m stylem
zmiennym – dziewczęta – 1. Wiktoria Musioł, 2. Martyna Nowak,
3. Aleksandra Bańbor, - chłopcy – 1. Łukasz Kudła, 2. Mateusz
Płowiec, 3. Jan Pacan.
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Reprezentacja UKS Eugen na Mistrzostwa Polski w Sosnowcu

Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi

Złoci weterani
Marek Suchodolski i Eugeniusz Mehlich wywalczyli
pierwsze w tym roku złote
medale Mistrzostw Polski.
Reprezentanci UKS Eugen
Knurów stanęli na najwyższym stopniu podium w czasie krajowego czempionatu w
Sosnowcu. Warto dodać, że
Eugeniusz Mehlich w drodze
po tytuł mistrza Polski trzy
razy poprawiał rekord Polski.
W kategorii wagowej 83 kg
wynosi on obecnie 185 kg.
Marek Suchodolski startował w kategorii 66 kg i
wycisnął 155 kg.
Dwa złote krążki to nie
wszystko, bowiem tytuł wi-

cemistrzowski w y walczył
Arkadiusz Wesoły (kategoria wagowa 83 kg – wynik
175 kg).
Wicemistrzyniami Polski
zostały również Małgorzata
Domańska (kategoria wiekowa do 16 lat, waga 52 kg,
wynik 32,5 kg) i debiutantka
Sandra Moraczewska (waga
+84 kg, wynik 32,5 kg).
Czwarte miejsce w kategorii 56 kg wywalczyła Sandra
Pyka z wynikiem 42,5 kg.
Wyniki dziewcząt dały
drużynie z Knurowa trzecie miejsce w klasyfikacji
zespołowej. Reprezentantki
UKS Eugen do lat 16 tym

grand prix knurowa
w skacie sportowym

razem ustąpiły miejsca zespołom z Kamiennej Góry i
Jastarni.
Do miana największej
niespodzianki sosnowieckich
mistrzostw Polski pretendowali członkowie knurowskiej
drużyny chłopców do lat 16,
którzy podobnie jak dziewczęta zajęli trzecie miejsce.
Lepsze wyniki osiągali tylko
zawodnicy z Jastarni i Kobyłki, a o prym walczyło 20
klubów.

Indywidualnie w rywalizacji nastolatków najlepiej
spisał się Patryk Linkiewicz,
który w kategorii 59 kg wycisnął 87,5 kg, co dało mu srebrny
medal. Na „pudle” stawali
również Adrian Heintze i debiutant Krzysztof Klimasara,
którzy wywalczyli brązowe
krążki. Heintze w kategorii 66
kg osiągnął wynik 95 kg, natomiast Klimasara w kategorii
83 kg ustanowił „życiówkę”
- 72,5 kg.
W męskiej części knurowskiej reprezentacji startowali
również inni debiutanci: Daniel Kokowski (5. miejsce w
wadze 74 kg z wynikiem 65
kg) i Tomasz Tomaszewski (6.
miejsce z wynikiem 50 kg).
PiSk

Wyciskanie sztangi

Powołanie
dla mistrza

WYNIKI z 8 lutego.:
1. Ginter Fabian 		
2. Jan Pikus 		
3. Czesław Antończyk 		
4. Zbigniew Ciszewski 		
5. Ryszard Nosiadek 		
6. Dariusz Skowron 		
7. Stefan Dylus 		
8. Tadeusz Żogała 		
9. Michał Szczecina 		
10. Kazimierz Fąfara 		
11. Antoni Nowak 		

- 2.351 pkt
- 2.321 pkt
- 2.273 pkt
- 2.100 pkt
- 1.926 pkt
- 1.902 pkt
- 1.869 pkt
- 1.859 pkt
- 1.855 pkt
- 1.801 pkt
- 1.775 pkt

Klasyfikacja generalna
1. Bernard Musiolik 		
- 5.498 pkt
2. Dariusz Gołyś 		
- 5.143 pkt
3. Bogumił Wolny 		
- 4.967 pkt
4. Janusz Myszka 		
- 4.880 pkt
5. Ginter Fabian 		
- 4.862 pkt
6. Kazimierz Fąfara 		
- 4.822 pkt
7. Wojciech Napierała 		
- 4.752 pkt
8. Joachim Makselon 		
- 4.733 pkt
9. Jan Pikus 		
- 4.732 pkt
10. Stefan Dylus 		
- 4.729 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 22 lutego o godzinie 16.30
w klubie „Gama”.

foto: Piotr Skorupa

Na kalendarzową wiosnę
musimy co prawda jeszcze zaczekać, jednak uczestnicy cyklu
zawodów pływackiej Grand
Prix Knurowa zapomnieli już
o zimie i w pełni koncentrują
się na wiosennej rywalizacji.
W pierwszej turze tejże rywalizacji wystąpiło 132 młodych
zawodników. Największą, oko-

Foto: archiwum UKS Eugen

Pływacka
wiosna
rozpoczęta

Eugeniusz Mehlich
Świeżo „upieczony” mistrz
Polski weteranów w wyciskaniu sztangi i aktualny rekordzista Polski Eugeniusz Mehlich
otrzymał powołanie do repre-

zentacji Polski na mistrzostwa
świata. O tytuły najlepszych na
globie siłacze walczyć będą w
kwietniu, w Danii.
PiSk
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sport
KS Concordia

Powrót Piotra
Karwowskiego Robi się gorąco
Honorowi
mistrzowie
warcabów

Stanisław Marciniak i Klub Honorowych
Dawców Krwi im. F. Ogana w Knurowie
zostali zwycięzcami dziesiątych
Rejonowych Mistrzostw w Warcabach
Przez kilka godzin w
siedzibie PCK reprezentanci
klubów Honorowych Dawców Krwi z Knurowa, Bełku
i Czerwionki – Leszczyn
pochyleni nad planszą zastanawiali się nad kolejnym
ruchem, który zaskoczy przeciwnika.
Do turnieju przystą piło 13 zawodników, którzy
reprezentowali 3 kluby. Rywalizowano indywidualnie i
grupowo. Turniej rozgrywano systemem każdy z każdym
do jednej zwycięskiej partii.
W rozgrywkach indywidu-

alnych zwyciężył Stanisław
Marciniak, który od kilku lat
pozostaje niepokonany. Drugie miejsce zajął Stanisław
Frydrych, a trzecie miejsce
zajął Jan Jurecki. W rywalizacji klubowej najlepszy
okazał się Klub im. Ogana
z Knurowa. Drugie miejsce
zajął Klub Fenix z Bełku,
wyprzedzając Klub A. Bery
w Czerwionce - Leszczynach. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali pamiątkowe
puchary i dyplomy.
Marek Węgorzewski

Obradowała Komisja Sportu

Nie tylko o BKS-ie
W czasie poniedziałkowego
posiedzenie Komisji Sportu
knurowskiej Rady Miasta w
roli gości wystąpili Krzysztof
Stolarek (dyrektor MOSiR)
i Mieczysław Gołąb (prezes
Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia). Sternik BKS-u
przedstawił obecną sytuację
finansową i organizacyjną swojego klubu. – W tamtym roku
kalendarzowym otrzymaliśmy
od miasta około 40 tysięcy złotych i muszę powiedzieć, że są
to środki za małe, bowiem na
szkolenie młodzieży wydaliśmy
88 tysięcy złotych – stwierdził
Mieczysław Gołąb.
Przysłuchujący się monologowi prezesa radny Emil Szolc
zapytał: - Ilu zawodnik obecnie
uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez BKS? W odpowiedzi usłyszał, że około 50,
ale w zawodach startuje 15-17.
Mieczysław Gołąb podkreślił,
że szkolenie boksu nie należy

do rzeczy łatwych i bywa, że
ze stu chętnych do uprawiania
tej dyscypliny, w klubie pozostaje 15.
Emil Szolc nie dawał za
wygraną i stwierdził, że z klubu odchodzą zawodnicy wyszkoleni za miejskie pieniądze
i BKS powinien pomyśleć o
tym, by za takich zawodników uzyskiwać odpowiedni
ekwiwalent pieniężny, który
mógłby być przeznaczony na
doskonalenie sportowej formy
innych młodych zawodników.
Prezes klubu nie zgodził
się z tą opinią. – Nasi najlepsi
zawodnicy tak długo walczyli
w naszym klubie, jak długi byli
młodzieżowcami – informował
Mieczysław Gołąb. – Później
mając po około 22-23 lata rezygnowali z uprawiania boksu
i szli do pracy w kopalni,
policji, straży miejskiej i innych zakładach i instytucjach.
Teraz propozycję przejścia do

Po kilku latach gry na
wyższym szczeblu (m.in. w 3ligowej Victorii Chróścice) do
Concordii Knurów wrócił Piotr
Karwowski. Lewoskrzydłowy
rozegrał 45 minut kontrolnego
meczu z Przyszłością Ciochowice, a schodząc do szatni
powiedział: - W rundzie jesiennej byłem zawodnikiem 4-ligowego Gwarka Ornontowice,
jednak nie pograłem tam zbyt
dużo. Trudno było mi pogodzić
pracę zawodową z treningami i
tym samym nie mogłem liczyć
na miejsce w drużynie. Jestem
po rozmowach z działaczami
Concordii i zdecydowałem się
wrócić do Knurowa.
Wspomniany mecz Concordii z 4-ligowcem z Ciochowic
zakończył się remisem 3:3. Po
pierwszej połowie prowadzili

FUTSAL - II LIGA

podopieczni Wojciecha Kempy
1:0 (gol samobójczy, a jako
ostatni z zespołu Concordii piłkę zagrał Mikulski). W drugiej
części wyżej notowany rywal
dwukrotnie obejmował prowadzenie, jednak ostatecznie po
bramkach Szlagi i Grzegorzycy
mecz zakończył się remisem.
W sob ot n ie p o ł ud n ie
Wojciech Kempa skorzystał z
następujących zawodników:
Mossakowski, Wieliczko, Bagiński, Mikulski, Karwowski,
Przesdzing, Salwa, Koziołkiewicz, Spórna, Gołębiewski,
Boroń. W drugiej połowie
zagrali też: Gierlich, Tkocz,
Grzegorzyca, Szlaga, Sendlewski, Ciupka, Gałach.
W sobotę knurowianie
zagrają z ŁTS-em Łabędy
(miejsce do ustalenia). PiSk

Boks

Porażka
z imiennikiem

Piotr Pyra był jedynym
pięściarzem Concordii Knurów, który wystąpił w pierwszej tegorocznej Grad Prix Polskiego Związku Bokserskiego
w Białymstoku. Reprezentant
BKS-u występując w kategorii
81 kg pożegnał się z turniejem

po pierwszej walce, w której
skrzyżował rękawice ze swym
imiennikiem – Piotrem Witczakiem (Legia Warszawa).
Sędziowie punktowali ten
pojedynek 13:9 dla zawodnika
stołecznego klubu.

Carbo Gliwice ma rzeczywiście Jadwiga Stańczak, ale
ona chce walczyć w naszym
klubie. Otrzymuje ode mnie
prywatne stypendium, ale to
nie wystarcza, by przygotować
ją do najważniejszych walk.
- Z jakiej kwoty dofinansowania klubu byłby Pan zadowolony? – zapytał radny Marek
Hildebrandt. W odpowiedzi
padło: 100 tysięcy złotych…
Przewodniczący Komisji
Spor tu Joachim Machulik
po zapoznaniu się z sytuacją
BKS-u Concordia oznajmił, że
na kolejne posiedzenia Komisji zapraszani będą inni prezesi knurowskich stowarzyszeń
sportowych. Wszystko po to,
by poznać bieżącą sytuację
poszczególnych klubów.
W kolejnej części poniedziałkowego posiedzenia radni zapoznali się z propozycją
nowego cennika opracowanego przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, a obejmującego szeroki wachlarz
usług sportowo-rekreacyjnych
(cennik przedstawimy na naszych łamach po zatwierdze-

niu przez Radę Miasta).
Z obecności dyrektora MOSiR-u Krzysztofa Stolarka skorzystał radny Wojciech Kempa,
który zapytał: - Kiedy piłkarze
będą mogli korzystać z nowego
boiska ze sztuczną nawierzchnią, które zostało wybudowane
w sąsiedztwie Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9 i Miejskiego
Gimnazjum nr 3.
- Sztuczna trawa na tym
obiekcie musi zostać wzbogacona o odpowiedni granulat,
jednak nie można go wczesać
w murawę przy temperaturze
poniżej 5 stopni Celsjusza – poinformował Krzysztof Stolarek.
– Czekamy zatem na odpowiednie warunki atmosferyczne, by
nie stracić gwarancji. Przy okazji dodam, że czekamy na zgodę
budowy szatni, z których będą
korzystać piłkarze. To zaplecze
powstanie w budynku MSP-9
i będzie wyposażone m.in. w
natryski i toalety. Wszystkie
roboty związane z tą inwestycją
przeprowadzimy w miesiącach
od czerwca do września, by nie
zakłócać zajęć szkolnych.

PiSk

Piotr Skorupa

Topnieje przewaga UPOS
Exorigo Knurów. Lider 2-ligowych rozgrywek futsalowych
stracił w niedzielę dwa cenne
punkty w meczu we własnej
hali z Energetykiem Jaworzno,
a to oznacza, że podopieczni
Marcina Rozumka mają już
tylko jeden punkt przewagi
nad Futsalem Siechnice. Z tym
zespołem knurowianie zagrają na wyjeździe w ramach
najbliższej kolejki.
Ws p o m n i a n y m e c z z
Energetykiem Jaworzno nasz
zespół rozpoczął fatalnie i w
19 minucie przegrywał 0:3.
Bramkowe konto gospodarzy
na 25 sekund przed zakończeniem pierwszej połowy
otworzył Dawid Wieliczko
wykorzystując przedłużony
rzut karny.
Po zmianie stron knurowianie poszli za „ciosem” i w
30 minucie prowadzili już 4:3.
Przy stanie 3:1 dla Energetyka knurowianie musieli
przez dwie minuty grać w
osłabieniu, bowiem Daniel
Tałajkowski został ukarany
czer woną kar tką. Wyklu-

czenie z gry piłkarza UPOS
Exorigo nastą piło po tym,
jak zawodnik domagał się
przerwania gry po zagraniu
piłki ręką przez rywala.
G o s p o d a r z e g r ają c w
osłabieniu nie stracili kolejnych bramek, a gdy na
parkiecie przebywali już w
komplecie rozpoczęli odrabianie strat. Gola kontaktowego na 2:3 fantastycznym
strzałem z dystansu zdobył
Łukasz Spórna. Knurowianin huknął jak z armaty z
kilkunastu metrów i piłka
odbijając się od poprzeczki
wpadła do siatki.
Przy stanie 4:3 UPOS Exorigo wykonywał przedłużony
rzut karny i ten stały fragment
gry mógł dać gospodarzom
zwycięstwo. Piłkę ustawił
sobie Dawid Wieliczko, jednak po chwili brawami została nagrodzona interwencja
bramkarza Energetyka.
Niewykorzystane sytuacje
lubią się mścić i zamiast 5:3
dla knurowian, nagle zrobiło
się 4:4.
Piotr Skorupa

Wyniki 10. kolejki:
UPOS Exorigo Knurów – Energetyk Jaworzno 4:4 (1:3)
0:1 Krzysztof Bartyzel 7’, 0:2 Krzysztof Bartyzel 17’, 0:3 Maciej
Żmuda 19’, 1:3 Dawid Wieliczko 20’ (przedłużony rzut karny),
2:3 Łukasz Spórna 27’, 3:3 Dawid Wieliczko 28’, 4:3 Wojciech
Rozumek 30’, 4:4 Maciej Żmuda 36’
UPOS Exorigo:
Poręba, Spórna, Kempa, Wieliczko, W. Rozumek (żk), M.
Rozumek, Tałajkowski (czk), Jezierski, Bagiński (żk), Karwowski (żk).
Rodakowski Tychy – Orlik Brzeg 4:6, Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki – Futsal Siechnice 5:6, Dąbrovia Jaworzno
– Fretpol Akademia Pyskowice (brak wyniku).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UPOS Exorigo Knurów
Futsal Siechnice
Orlik Brzeg
Energetyk Jaworzno
Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
Fretpol Akademia Pyskowice
Rodakowski Tychy
Dąbrovia Jaworzno

10
10
10
11
10
10
11
10

23
22
20
18
12
10
9
3

64:45
60:39
56:34
57:49
60:58
34:51
45:62
24:62

SPARINGI
WYNIKI:
LKS 35 Gierałtowice - KS Bojków 2:3
Bramki dla pokonanych: Kusiak i Jarzyna.
LKS 35 Gierałtowice (grano w 10-osobowych składach): Grondalski, Lipka, Paczkowski, Szczot, Żurawski, Woźnica, Kusiak,
Pilny, Promny, Cholewa. Ponadto zagrali: Jarzyna, Gorzawski,
Majewski, Pindur, Brodziński i
M. Rozumek.
Jedność 32 Przyszowice – Górnik Zabrze (śląska liga juniorów
młodszych) 2:2
Gwiazda Chudów - KS Orły Bojszów 1:3
Naprzód Żernica - LKS Start Kleszczów 1:3
Wilki Wilcza - LKS Unia Książenice 3:3
Bramki dla Wilków: Świątkowski, Radojewski, Stawiarski.
PiSk

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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sport
Futsal

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

Trzecie miejsce
w Ostrawie

Walentynki
im nie straszne
Aż 105 zawodnikom udało
się pogodzić walentynkowy wieczór z występami w Miejskiej
Lidze Piłki Nożnej Halowej.
Najbardziej zadowoleni mogą
być piłkarze Black&Decker,
którzy strzelili rywalom 10 goli
i zdobyli ważne trzy punkty w
walce o utrzymanie w lidze.
Obronną ręką z konfrontacji
z Mistralem wyszła drużyna
IPA, której remis pozwala na
zachowanie bezpiecznej przewagi nad strefą spadkową. Dla
Mistralu zdobycie w tym meczu
tylko jednego punktu oznacza
niemal pewny spadek do 2. ligi.
W gr upie mistrzowskiej
najciekawszym spotkaniem był
pojedynek liderującego Vibovitu
z Tomsatem. Spotkania tych zespołów zawsze wywołują wiele
emocji, gdyż ekipa Tomsatu jest
dla obecnego mistrza bardzo niewygodnym rywalem, a poza tym
ciągle pamięta zweryfikowany
na walkower dla Vibovitu mecz

sprzed dwóch lat, kiedy będąc
ostatnim zespołem w tabeli sensacyjnie pokonała faworyta. Także
i tym razem zespół z Czerwionki
zagrał na maksimum możliwości i
po dwóch golach Sebastiana Kassolika był o krok od zwycięstwa
prowadząc przez większą część
spotkania. Vibovit w końcówce
uratował remis za sprawą celnego
trafienia Adriana Zabłockiego,
dzięki czemu zachował miano
jedynej drużyny bez porażki.
Problemów z wygraną nie
miał wicelider UPOS Soccer
Sport Pub, który po raz drugi w
tym sezonie zaaplikował Apineksowi 9 goli. Prym w swojej
drużynie wiedli tym razem bracia Marcin i Wojciech Rozumek,
którzy zdobyli 6 bramek. Już za
tydzień wobec pauzy Vibovitu,
UPOS stanie przed szansą objęcia przodownictwa w tabeli. By
tak się stało musi jednak pokonać wymagający Tomsat.
Waldemar Jachimowski

I nt e r m a r c h e K n u r ów
– pod takim szyldem wystąpili halowi piłkarze z naszego
miasta w międzynarodowym
turnieju w czeskiej Ostrawie.
Rywalizację z Czechami i Słowakami zakończyli na trzecim miejscu, co można uznać
za sukces. Tym bardziej, że
zespół z Knurowa tworzyli
zawodnicy aż czterech drużyn: Intermarche (Łukasz
Porada, Miłosz Szatka), Intermarche A (Mateusz Boryga,
Dawid Kramorz, Krzysztof
Majewski, Przemysław Bara),
Team Arttelekom (Bartłomiej
Flis, Mateusz Kowalski) i
Osiedla Szczygłowice (Łukasz Kruszkiewicz).
Rozgrywki grupowe knurowianie zakończyli z kompletem punktów, nie tracąc

bramki w trzech kolejnych
meczach: 1:0 z C.I.P Ostrawa,
3:0 z Kastrol Team Żilina, 1:0
ze Slovanem Hawirzów.
W ćwierćfinale reprezentanci Intermarche podtrzymali doskonałą serię i pokonali
1:0 Toluen Ostrawa.
Pierwszą i jedyną porażkę
nasz zespół zanotował w półfinale ulegając 2:3 Bad Boys
Żilina.
W ostatnim swoim meczu
turniejowym, w „małym finale” Intermarche pokonało
2:1 zespół z Ostrawy i zajęło
ostatecznie trzecie miejsce.
Dodajmy, że najlepszym
bram karzem t u r nieju został Łukasz Porada, a turniej
zakończył się triumfem C.I.P
Ostrava.
PiSk

Wyniki 20. kolejki:
IPA Knurów - Mistral 3:3 (1:1)
0:1 A. Manista 17’, 1:1 K. Kwietniewski 18’, 1:2 Ł. Dembowski 25’,
2:2 D. Krukowski 33’, 3:2 D. Sterczek 36’, 3:3 D. Jakubowski 37’.
żółta kartka: P. Mazur (Mistral).
LineTrans – Concordia Oldboje 3:3 (0:1)
0:1 K. Smętek 15’, 1:1 T. Żurek 26’, 2:1 M. Kurcbart 28’, 2:2 M.
Górka 34’, 2:3 D. Wiercioch 37’, 3:3 T. Żurek 39’.
żółte kartki: D. Roszyk (LineTrans), A. Niewiedział, K. Calov
(Concordia).
Nacynianka – Black&Decker 3:10 (1:3)
1:0 A. Sobel 12’, 1:1 R. Kalkowski 17’, 1:2 W. Kalkowski 20’,
1:3 R. Kalkowski 20’, 1:4 D. Wochnik 23’, 2:4 A. Sobel 24’, 2:5
W. Kalkowski 31’, 2:6 D. Wochnik 32’, 2:7 Ł. Żurawski 33’, 2:8
W. Kalkowski 36’, 2:9 S. Szlachta 38’, 3:9 R. Leitner 39’, 3:10
R. Kalkowski 40’.
Intermarche – FMS Gierałtowice 7:4 (3:1)
1:0 Ł. Stawiarski 2’, 2:0 Ł. Stawiarski 9’, 2:1 A. Nurkiewicz 11’,
3:1 S. Wawrzonkowski 18’, 4:1 P. Kośmider 23’, 4:2 R. Metelski
25’, 4:3 Ł. Rakowski 30’, 5:3 Ł. Stawiarski 34’, 5:4 R. Metelski
36’, 6:4 P. Kośmider 39’, 7:4 S. Wawrzonkowski 40’.
Vibovit – Tomsat 2:2 (0:1)
0:1 S. Kassolik 6’, 1:1 M. Mikulski 28’, 1:2 S. Kassolik 29’, 2:2
A. Zabłocki 39’.
żółte kartki: M. Mikulski, A. Zabłocki, G. Bęben (Vibovit).
Team Arttelekom – Intermrache A 4:1 (3:1)
1:0 M. Gmyz 10’, 2:0 A. Nakonieczny 12’, 3:0 D. Flis 16’, 3:1 G.
Kania 17’, 4:1 D. Flis 26’.
żółta kartka: M. Mularczyk (Team Arttelekom)
UPOS Soccer Sport Pub – FC Apinex Czerwionka 9:3 (4:2)
0:1 T. Michalski 4’, 1:1 W. Rozumek 5’, 2:1 M. Rozumek 10’, 3:1
W. Rozumek 17’, 3:2 A. Jaśkiewicz 18’, 4:2 Ł. Spórna 19’, 5:2
Ł. Spórna 25’, 5:3 T. Michalski 27’, 6:3 D. Tałajkowski 30’, 7:3
W. Rozumek 36’, 8:3 W. Rozumek 38’, 9:3 M. Rozumek 40’.

tabele po 20 kolejce:
grupa mistrzowska:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vibovit
UPOS Soccer Sport Pub
Intermarche
Tomsat
FC Apinex Czerwionka
Team Arttelekom
FMS Gierałtowice
Intermarche A

18
17
17
18
18
18
18
18

50
48
37
35
34
31
23
22

144-31
139-38
101-46
86-49
78-69
66-81
70-78
64-92

16
16
12
11
11
10
6
7

2
0
1
2
1
1
5
1

0
1
4
5
6
7
7
10

8
6
6
5
4
3
3
2

3
3
3
3
1
2
1
1

7
8
8
9
13
13
14
14

grupa spadkowa:
9. LineTrans		
10. Concordia Oldboje
11. Osiedle Szczygłowice
12. IPA Knurów
13. Black&Decker
14. Mistral
15. Nacynianka
16. PTK Holding

18
17
17
17
18
18
18
17

27
21
21
18
13
11
10
7

70-95
77-77
65-85
67-95
53-91
59-91
55-123
44-96

PROGRAM 21 KOLEJKI (21 lutego):
PTK Holding – Mistral (godz. 18.00), LineTrans
– Black&Decker (18.45), Nacynianka – Concordia Oldboje
(19.30), IPA Knurów – Osiedle Szczygłowice (20.15), Team
Arttelekom- FMS Gierałtowice (21.00), UPOS Soccer Sport
Pub – Tomsat (21.45), Intermarche – Intermarche A (22.30).
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Przed nimi
długa droga, ale...
W kalendarzu wciąż zima,
jednak nie tylko sympatycy
skoków narciarskich i biegania na dwóch deskach mają o
czym mówić.
Od ponad tygodnia trwają
dyskusje na temat wypadku,
w którym uczestniczył nasz
rajdow y kierowca Rober t
Kubica. Jedni pytają, po co
on startował w tym rajdzie?
Inni próbują wytłumaczyć,
że jeżeli kogoś coś „kręci”
to nie ma takiej siły, która
powstrzymałaby go przed
uprawianiem swej pasji.
Roberta Kubicę „kręci”
ściganie się. Gokart, bolid,
samochód rajdowy. W tych
maszynach czuje się najlepiej, ale teraz – po wypadku
– długa przed nim droga do
normalnego funkcjonowania. Najbliższe tygodnie jest
zmuszony spędzić w szpitalnym łóżku. Kolejne na
rehabilitacji. Później może
nastąpi wielki powrót.
W poszukiwaniu radośniejszych akcentów sportowej rywalizacji warto spojrzeć na to, co dzieje się ostatnio wokół piłkarzy. Młodych
piłkarzy, którzy nie tak dawno biegali po boiskach w koszulkach Concordii, a dzisiaj
ich nazwiska są odmieniane
we wszystkich przypadkach

w takich klubach, jak Górnik
Zabrze, Piast Gliwice czy
Korona Kielce.
Nie wierzycie? No to czytajcie:
- w 26-osobowej kadrze
Górnika Zabrze na zgrupowanie do Turcji znalazł się wychowanek Concordii Knurów,
18-letni bramkarz Marcin
Michalak,
- 19-letni napastnik Patryk Nalepa to wychowanek
Concordii, który uczestniczył
w obozie I-ligowego Piasta
Gliwice,
- Łukasz Bączkiewicz
ma 17 lat i latem przeniósł
się z Concordii do Stadionu
Śląskiego Chorzów. Obecnie
wychowankiem knurowskiego klubu poważnie zainteresowana jest Korona Kielce.
Takie są fakty.
To oczywiste, że przed
tymi nastolatkami jeszcze
długa droga do prawdziwej
piłkarskiej kariery. Na razie
trenerzy uchylili przed nimi
drzwi do szatni pierwszego
zespołu i oby wykorzystali
szansę i dzięki ciężkiej pracy
nie pozwolili, by ktoś przed
nimi te drzwi zamknął.
Trzymam kciuki zarówno
za Roberta, jak i Marcina,
Patryka oraz Łukasza.
Piotr Skorupa

Swoje początki ma w Wielkiej
Brytanii, dziś gra się już w niego
w ponad 150 krajach. Squash
– „młodszy brat” tenisa od
kilkudziesięciu lat staje się bardziej
popularny i coraz głośniej puka
do bram sportów ubiegających się
o udział w Igrzyskach Olimpijskich
Z więzienia na olimpiadę

Tenis
w czterech
ścianach
Ge nez a squ a sha je st
dość nietypowa. Sport ten
został w y myślony przez
brytyjskich … więźniów.
Na początku XIX wieku
osa d zen i w londy ń sk i m
więzieniu, nie mogąc grać w
normalnego tenisa, wpadli
na pomysł odbijania piłki od
ścian. Stamtąd squash trafił
do br y t yjskich szkół. W
jednej z nich uczniowie odkryli, że dużo trudniej jest,
gdy odbijana piłeczka jest
przekłuta. Tym samym przy
kontakcie z podłożem lekko
się rozgniata i nie odbija tak
jak normalne piłki do tenisa.
Pomysł spotkał się z aprobatą wszystkich amatorów
tego nowego sportu i już w
latach sześćdziesiątych XIX
wieku został uznany za odrębną dyscyplinę sportową.
Do Polski squash zawitał
w latach siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia, ale jego
intensywny rozwój przypada na ostatnie kilka lat.
- Z tego co obser wuję squash jest w ostatnich
latach coraz bardziej popularny – mówi Janusz
Ostrowski, były tenisista
oraz czołowy działacz tenisowego klubu Piast Gliwice.
- W naszym klubie popołudniami sala jest cały czas
zajęta. Dużym ułatwieniem
jest to, że można ten sport
uprawiać o każdej porze
roku – wskazuje na pozytywne aspekty sportu.
Squash mimo, iż jest w
pewnym stopniu podobny
do tenisa, charakteryzuje
się kilkoma istotnymi różnicami. Przede wszystkim
kort, na którym jest rozgr y wany mecz jest dużo
mniejszy, jego wymiary są
takie same od 1920 roku i
wynoszą 9,75 m na długość
i 6,4 m na szerokość. Kort
musi być zamknięty ścianami ze wszystkich stron,
gdyż wszystkie ściany w
biorą udział w pojedynku
i można odbijać od nich
dowolnie piłeczką.
- Rakieta do squash’a
ró ż ni się zd e c yd owa nie

od rakiet y do tenisa. Do
squash’a jest lżejsza, inna
jest również budowa i technika gry. Dodatkowo mogę
powiedzieć, że na upartego
można zagrać rakietą do
tenisa w squash’a ale już
rakietą do squash’a w tenisa
nie zagramy. Piłeczka jest
dużo mniejsza, wykonana z
innego materiału, i nie odbija się tak bardzo jak ta do
tenisa – wyjaśnia różnicę w
sprzęcie Janusz Ostrowski.
- Ceny sprzętu są różne,
tak jak ze wszystkim. Zależy
to głównie od jakości wykonania, ale także marki z
jakiej chcemy kupić rakietę.
Co do obuwia, to do gr y
wystarczy zwykłe obuwie
sportowe – tłumaczy Janusz
Ostrowski.
Rozgrywka jest bardzo
prosta. Jeden set toczy się
do 11 punktów. Profesjonalnie mecze rozgrywane są w
systemie „best of five”. Zwycięzcą jest ten, który wygra
więcej setów na pięć rozgrywanych w pojedynczym meczu. Przy remisie 10-10 gra
toczy się tak jak w siatkówce
do dwóch punktów przewagi
uzyskanych przez jednego z
zawodników.
- Ty m , k t ó r z y g r a l i
wcześniej w tenisa, jest dużo
łatwiej opanować zasady i
grę w squasha, niż kompletnym nowicjuszom, którzy
nigdy nie mieli do czynienia
z żadnym z t ych sportów
– opisuje Ostrowski.
W Polsce propagowaniem tego sportu zajmuje się
głównie Polska Federacja
Squasha, a tak że por tale
internetowe, m.in.: www.
squash.net.pl, www.squash.
com.pl.
Światowa Federacja Squasha już dwukrotnie starała
się o włączenie dyscypliny
do Ig rz ysk Oli mpijsk ich
w 2012 roku w Londynie
oraz w 2016 roku w Rio de
Janeiro. Mimo niepowodzeń
Federacja nie poddaje się i
cały czas lobbuje.
Dawid Ciepliński

15

Foto: Arch. KA7

Kulig w górach

Foto: Archiwum PO AK Knurów

Wspaniała sanna w górskiej scenerii, posiłek
w bacówce, wreszcie... bitwa śnieżkami dobrze
wpisały się w pamięć turystów reprezentujących
Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej z Knurowa
i Kobióra

Karnawał 2011

Jak w bajce
Jak widać, mimo zimy atmosfera
była naprawdę gorąca...
To już coroczna tradycja.
Członkowie obydwu oddziałów wspólnie wybierają się w
góry na kulig. Tym razem za
cel obrano Istebną i Wisłę.
- Godzinny przejazd saniami, góralski posiłek w bacówce,
a także śniegowa wojna z... ks.
proboszczem Andrzejem Wieczorkiem w głównej roli to fan-

tastyczne wrażenia z wycieczki
- mówi Marian Gruszka, prezes
PO AK w Knurowie.
Były także niespodzianki:
- Przygotowaliśmy dyplom
okolicznościowy dla państwa
Tomeckich z okazji ich 25.
rocznicy małżeństwa.
Ks. Wieczorek i prezes
Gruszka podziękowali przy-

jaciołom z Kobióra za satysfakcjonującą współpracę
pamiątkową statuetką - z ich
rąk przyjął ją prezes Romuald
Jurzykowski.
Uc z e s t n i c y w y p r a w y
zwiedzili też muzeum trofeów
Adama Mickiewicza i zajrzeli
na nową skocznię w Wiśle.
Oprac. bw

Księżniczka i Czerwony
Kapturek z obstawą policjanta
i Supermana, biedronka z kotem
pojawili się na karnawałowym
balu, zorganizowanym przez
Klub Abstynentów „Siódemka”
- Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla
dorosłych, ale i dla dzieci.
Wyczekiwały kilka długich
t ygodni, aby wcielić się
wreszcie w ulubioną postać
- mówi prezes klubu Piotr
Kołodziejczyk.

Na jeden wieczór siedziba „Siódemki” zmieniła się
w bajkowy świat. Fantazji i
pomysłów na przebrania nie
brakowało. Wielu z uczestników balu włożyło sporo
pracy w przygotowanie karnawałowych strojów. Wesołą

zabawę umiliły tańce, śpiewy, konkursy prowadzone
przez wodzirejów: Ewelinę i
Patrycję.
Cel został osią gnięty na twarzach dzieci zagościł
uśmiech.
/-/

reklama

APTEKA
PRZYJAZNA DIABETYKOM

Gwarantujemy
najniższe ceny !!!
Zwrócimy Ci różnicę,
jeżeli zakupisz preparaty
taniej niż u nas !!!*
* nie dotyczy leków refundowanych, promocja zgodna z regulaminem dostępnym w aptece, ważna do 31 maja 2011
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