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Knurów. sprAwcA nApAdu nA sAlOn Gier przestrAszył się... sieBie

rozbójnik
się rozmyślił

Zamaskowany wpadł do salonu gier, grożąc
bronią zażądał pieniędzy, po czym... uciekł nie
czekając na łup
To był dość nietypowy napad z
zaskakującym finałem. Według ustaleń policji w poniedziałkowy wieczór, około godz. 19.25 do jednego
z knurowskich salonów gier zawitał
zamaskowany mężczyzna z „bronią”
w dłoniach. Napastnik stanął w progu, wrzucił do lokalu reklamówkę i
groźnym tonem zażądał, aby foliowa
torba została napełniona gotówką.
Swoją wypowiedź okrasił szeregiem
wulgaryzmów (czyżby dla dodania
sobie animuszu?). Napadnięci pracownicy nie mieli przy sobie gotówki, toteż nie wiedząc, co myśleć o
sprawie, ograniczyli się do spokojnej
wymiany spojrzeń. Wówczas rozbójnik w kominiarce... uciekł w te pędy
z miejsca zdarzenia. Widocznie brak
pożądanej reakcji napadniętych zweryfikował u zamaskowanego ocenę
szans na własny sukces.
-Biorąc pod uwagę zachowanie
napastnika, można domniemywać,
że był to jego debiut w tej materii

– mówi oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach pokom. Marek Słomski – Nie wiadomo,
czy użył prawdziwej broni, czy jej
atrapy.
Zważywszy na szybkość, z jaką
rozbójnik zwątpił we własne możliwości, można się domyślać, że
broń była raczej czymś w rodzaju
wiatrówki lub pistoletu na kulki,
chociaż niewykluczone, że jednak
była prawdziwa.
Choć przebieg samego napadu
przypomina scenkę ze burleskowej
komedii, to konsekwencje tego czynu
mogą być dla płochliwego sprawcy
poważne. Śledztwo w tej sprawie
prowadzą policjanci z knurowskiego komisariat u. Niezależnie od
okoliczności, rozbój jest poważnym
przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia
wolności.
MiNa

Nieczęsto dochodzi w Knurowie do napadów zamaskowanych sprawców z bronią
w ręku. Warto przypomnieć
wydarzenie, do jakiego przed
przeszło siedmiu laty (7 stycznia 20 04 r.) w kompleksie
handlowym „Merkur y”. Jak
pisaliśmy na naszych łamach,
napastnik w kominiarce napadł
na tamtejszy urząd pocztowy.
Według ówczesnych informacji
policji, napastnik sterroryzował
dwie urzędniczki pistoletem gazowym, z którego oddał strzał,
skradł bliżej nieokreśloną sumę
pieniędzy, po czym oddalił
się. Za bandytą ruszył pościg
przypadkowych świadków, ale,
według relacji jednego z nich,
sprawca zniknął im z widoku. Został jednak zatrzymany
przez knurowską policję.

KomuniKat policji

świadkowie poszukiwani

Gliwicka policja prosi o kontakt świadków zdarzenia,
do jakiego doszło w listopadzie w Paniówkach na
skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Zabrskiej
Jako podaje policja, zdarzenie
miało miejsce 26 listopada około
godz. 17.20 w Paniówkach na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Zabrskiej.
Brali w nim udział kierujący samochodami marek Opel Astra, Mercedes i Ford Transit. W toku prowadzonych czynności wyjaśniających nie

ustalono kierującego fordem.
Świadkowie zdarzenia proszeni
są o kontakt z WRD KMP Gliwice
(ul. Powstańców Warszawy 12, pokój
nr 39), lub kontakt telefoniczny, nr.
tel. 32/33-69-136 w godz. 8:00 – 15:00
oraz 997 (czynny całą dobę).
Oprac. MiNa

Knurów

Bank przy wilsona

Od dwóch tygodni klienci banku Pekao
z powrotem mogą korzystać z usług placówki
przy ul. Wilsona
To dobra wiadomość dla osób,
które mieszkają w okolicy. Dla wielu
z nich droga do banku wydłużyła się
po przenosinach knurowskiej filii
Pekao SA do nowej siedziby przy ul.
Kapelanów Wojskowych. Dyrekcja
banku zapowiadała wówczas, że
postara się, by dotychczas używany

budynek nadal służył klientom.
Starania przyniosły skutek. W
drugiej połowie stycznia przy ul.
Wilsona podwoje otwarła Agencja
Pekao SA. Klienci mogą korzystać z
jej usług od poniedziałku do piątku
w godzinach 9-17.

/bw/

Foto: Tomasz Rak

ogłoszenie własne wydawcy

wAżne

otwarta
Szóstka

Dyrekcja i grono pedagogiczne Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. K rólowej Jadwigi
zachęca 5, 6 i 7-latków do zapisywania się do klas zerowych i
pier wsz ych. Szkołę moż na będzie poznać pod opieką rodziców
15 lutego o godz. 17.00. Wtedy
b ow ie m pl a c ówk a o r g a n i z uje
swój Dzień Otwarty.
Zapraszamy!
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zaproSzenie

walne
zebranie
K nurowskie Stowarzyszenie
Diabetyków zaprasza wszystkich
członków i sympatyków na walne
zebranie, które odbędzie się 10 lutego
(czwartek) o godz. 16.00 w Klubie
Gama.

Czasu zatrzymać się nie da. Zmierzyć się z nim mierząc go - to
prawdziwa sztuka. Jak to uczynić, wiedzą doskonale zegarmistrzowie Krystian (na zdjęciu) i Arkadiusz Cyprysowie - ojciec i
syn, którzy od 40 lat parają się tym szlachetnym rzemiosłem. Na
ich niebanalnych umiejętnościach poznali się m.in. ojcowie paulini w Krakowie i rybniccy muzealnicy. Co ciekawe, jako nieliczni
naprawiają zegary... gołębiarskie.

/-/
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Komunikacja. Gdy dla pasażerów dzień powszedni...

Autobusy mają święto
To staje się normą: w dni robocze, które wypadają
pomiędzy świątecznymi, autobusy kursują jak w dni wolne
od pracy. Pasażerowie złorzeczą, KZK GOP tłumaczy się
ograniczaniem kosztów...

Knurów

Małoletni
oprawca

14-latek, który stosował przemoc
wobec swojego 77-letniego dziadka,
stanie przed sądem rodzinnym.
Do Policyjnej Izby Dziecka trafił
po interwencji dzielnicowego i
pracownicy knurowskiego MOPS

Foto: Tomasz Rak

Od tego roku 6 stycznia, czyli
Święto Trzech Króli, jest dniem
wolnym od pracy. Święto wypadło
w czwartek, dlatego sporo osób skorzystało z okazji, załatwiając sobie
wolny piątek, a tym samym długi
weekend.
Jednak nie wszyscy mieli taką
możliwość. Dla większości piątek
był normalnym roboczym dniem. Nie
ma zmiłuj, trzeba było wybrać się do
pracy bądź na uczelnię.
KZK GOP nie ułatwił im tego zadania. Tego dnia autobusy kursowały
jak w dni wolne od pracy. Kto się nie
dowiedział, tego spotkała niemiła
niespodzianka – dłuższe niż zwykle
oczekiwanie na przystanku. Zorientowani też szczęśliwi nie byli.
Pasażerowie nie zostawili suchej
nitki na przewoźniku. Wśród nich internauci. Na Wirtualnym Knurowie
(www.wirtualnyknurow.pl) wylali
swoje żale.
- Dzisiaj miałam dziką ochotę
napisać list gratulacyjny do KZK
GOP za to, że 7 stycznia 2011 postanowili jeździć jak w dni wolne,
kiedy był to najnormalniejszy dzień
roboczy. Uroczy prezent w nowym
roku – nie kryła sarkazmu Faia. - Nie
żebym nie wiedziała, że nie jeżdżą
jak w dni wolne... Szkoda tylko, że
nie wiedziałam, że wszystkie szkoły
mają normalne zajęcia w tym dniu i
dostanie się do autobusu było niestety utrudnione na tyle, że dzięki KZK
GOP spędziłam urocze 30 minut na
przystanku czekając na następny
autobus.
Lukas2401 podzielił tę opinię:
-Też mnie to zdenerwowało :/ rano
był taki ścisk, że ciężko było się
ruszyć...
Jego zdaniem za decyzją przewoźnika może się kryć chęć zaoszczędzenia: - No ale wiadomo o

Knurów. Wnuk znęcał się fizycznie i psychicznie nad
własnym dziadkiem

Przewoźnik w długie weekendy ogranicza koszty, jednak te
oszczędności odbywają się kosztem potrzeb pasażerów...
co chodzi... O pieniądze. KZK GOP
dzięki temu musiał zapłacić mniej
pieniędzy przewoźnikom.
O wyjaśnienie zwróciliśmy się
do źródła. Od Anny Koteras, rzecznika prasowego KZK GOP, usłyszeliśmy: - Na podstawie badań, które
były przeprowadzane przez Związek,
zauważyliśmy, że ruch w tych dniach
jest zdecydowanie mniejszy. Na trasach autobusowych w tym czasie kursuje o wiele mniej pasażerów. Kierując się tymi wynikami podjęliśmy
decyzje o tym, że w dniach pomiędzy
świętem a weekendem, takim jak np.
piątek po Święcie Trzech Króli, autobusy będą jeździć jak w dni wolne.
Chciałabym jednak dodać, że nie
wszystkie linie autobusowe kursują
jak w dni wolne. Są linie, które nie
podlegają tego typu wyjątkom i ich
rozkład jazdy jest dokładnie taki sam
jak w dni robocze.
Tak jak przypuszcza Lukas2401

w tle są pieniądze. - Mając do dyspozycji wyznaczony budżet, staramy
się wszystko zoptymalizować i dostosować możliwości finansowe do warunków, z jakimi musimy się spotykać
– wyłuszcza Anna Koteras. - Dlatego
między innymi podjęliśmy decyzję o
tym, że akurat w tych dniach autobusy będą kursować jak w dni wolne.
To są trudne decyzje, które niestety
trzeba podejmować.
To nie są dobre wiadomości dla
pasażerów. Najbliższy długi weekend wypadnie na początku maja.
Pasażerowie ponownie będą musieli
uzbroić się w cierpliwość czekając na
przystanku na autobus.
- Autobusy będą kursować jak
w dni wolne. Najprawdopodobniej
nic do tego czasu się w tej kwestii
nie zmieni – rozwiewa ewentualne
nadzieje Koteras.
Dawid Ciepliński

Informacja o dramacie rozgrywającym się w czterech ścianach została przekazana policji od członka
rodziny wyrodnego wnuka. Podobne
zgłoszenie trafiło w poniedziałkowe
popołudnie do Punktu Interwencji
Kryzysowej prowadzonego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Policjant i pracowniczka MOPS
natychmiast podjęli się wspólnej
interwencji (uruchomiono procedurę
tzw. Niebieskiej Karty). Na miejscu
zebrali dowody świadczące o tym,
że rzeczywiście 14-latek znęcał się
nad swoim dziadkiem, zarówno
fizycznie, jak i psychicznie.

Dowody w komórce

- Małoletni stosując przemoc
wobec staruszka, uwiecznił swoje
działania na telefonie komórkowym,
który został zabezpieczony i posłuży jako dowód w sprawie – mówi
podkom. Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. – Policja zebrała
dowody, które mogą świadczyć, że
nie był to jednorazowy przypadek,
lecz proces trwający nawet kilka
miesięcy.
Małolet ni t yran mieszkał z
dziadkiem i babcią. Dramat rozgrywał się w jednym z blokowych

mieszkań, jednak po cichu, tak,
że sąsiedzi mogli niczego się nie
domyślać. Sprawa jest tym bardziej
bulwersująca, że 77-letni mężczyzna jest schorowany, niesprawny
fizycznie, cierpiący na zaburzenia
pamięci.

Pierwszy taki przypadek

W przypadkach przemocy w
rodzinie rzadko zdarza się, by to
dziecko było oprawcą, zazwyczaj
bywa odwrotnie.
- To pierwszy taki przypadek w
ramach Punktu Interwencji Kryzysowej, dotąd nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której nieletni
znęca się nad rodziną – przyznaje
Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. – Rodzina,
w której doszło do przemocy, nie
korzystała z pomocy tutejszego
Ośrodka. Nikt nigdy wcześniej nie
zgłaszał problemów w tej rodzinie.
W tej chwili musimy pomóc rodzinie
14-latka. Umówimy wizytę lekarską,
ustalimy zakres usług opiekuńczych,
którymi obejmiemy tę rodzinę oraz
podejmiemy inne stosowne do okoliczności działania.
MiNa

reklama

Opel
Aresztant
wpadł
bez koła...
Knurów

...i radia. Za sprawą włamania,
do którego doszło w niedzielny
wieczór przy al. Piastów. Sprawca
skradł koło zapasowe i CB-radio.

/b/

Sprostowanie

W ar t yk ule pt. „ Znik ną garaże, pojawią się domki?” [PL nr
5/2011] ulicę Powstańców mylnie
określiliśmy mianem „Powstańców
Śląskich”. Na tę pomyłkę zwrócili
nam uwagę Czytelnicy. Dziękujemy,
przepraszając zarazem za redakcyjne
potknięcie...

W ubiegły wtorek, tuż po północy, funkcjonariusze knurowskiej Straży
Miejskiej i Policji zatrzymali na ul. Wieczorka mężczyznę poszukiwanego
przez Sąd Rejonowy w Rybniku. Jak się okazało, na zatrzymanym ciąży
wyrok - ma do odbycia karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za
rozboje i przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna trafił do aresztu Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.

/bw/

Awantury w domach

W ubiegłym tygodniu policjanci i strażnicy miejscy dwukrotnie uspokajali uczestników domowych awantur. Za pierwszym razem, w środę wieczorem,
skonfliktowani byli domownicy mieszkania przy ul. Staszica. Po raz wtóry
interwencja była konieczna w mieszkaniu przy al. Piastów. Tym razem w
niedzielę przed północą. Argumenty funkcjonariuszy trafiły do kłócących
się - skończyło się tylko na pouczeniach.

/bw/
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Szczygłowice

Inwestycja
na poboczu

Dojście do kościoła lub przystanku
autobusowego to dla mieszkańców ostatnich
domów przy ul. Zwycięstwa prawdziwa
ekwilibrystyka. Niestety, na chodnik przyjdzie im
jeszcze poczekać...

„Nie” dla płatnej
autostrady!
- Nie, nie i nie! Przecież państwo
już pobiera ode mnie pieniądze za
drogi - są wliczone w cenę paliwa.
Autostrady też buduje z naszych
podatków. Wychodzi na to, że po
raz trzeci chce sięgnąć do kieszeni
kierowców. Gdyby jeszcze te opłaty
były rozsądne. Ale nie są, skoro za
przejazd do Wrocławia trzeba będzie
dołożyć 50-60 zł, a do Gdańska to
pewnie ze 150-200. Doliczyć koszt
paliwa i wyjdzie, że taniej będzie
polecieć samolotem.

Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

- Chodnika nie ma w planie. Potrzebna byłaby tu inicjatywa miasta.
Jeśli miasto uważa, że potrzebny jest
chodnik, powinno zwrócić się z takim
postulatem do Urzędu Marszałkowskiego. Jest taki program współpracy,
który nazywa się Współfinansowanie
Inwestycji Drogowych. Właśnie w
tym systemie było budowane rondo
na DW 924 w Krywałdzie. Sądzę,
że jeśli względy techniczne i kwestie
własności gruntów nie stoją na przeszkodzie, to Urząd Marszałkowski
budowę takiego chodnika dofinansowałby - tyle rzecznik prasowy
Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Katowicach - Ryszard Pacer.
Przywołane przez rzecznika
Pacera rondo na Zaciszu kosztowało
ponad 4,5 mln zł. Powstało dzięki
determinacji miasta, które zdecy-

Chodnik wzdłuż ul. Zwycięstwa w stronę granicy z Czerwionką
na pewno przysłużyłby się bezpieczeństwu na drodze

głości. Podmuchy wiatru roznosiły
śmieci na jezdnię i wcześniej uprzątnięty skwer po drugiej stronie drogi.

- Jak komuś dało zrobić taki bajzel
w środku miasta - zastanawiali się
przechodnie. Widać dało...

Not. bw

Foto: Tomasz Rak

O problemie pisaliśmy dokładnie
trzy lata temu [„Deptak poczeka”
- PL nr 8/2008]. Zgłosił się do nas
wtedy ze skargą Marian Czogalik,
właściciel jednego z domów. Nie
potrafił zrozumieć, dlaczego - jego
zdaniem - na najniebezpieczniejszym
odcinku ulicy za wiaduktem kolejowym nie powstał chodnik. Sprawę
załatwiał wtedy znak „Uwaga! Pieszy na jezdni”.
- Kierowcy jeżdżą tutaj szybko,
wyprzedzają innych na tak wąskim
odcinku, a my nie mamy chodnika,
żeby móc bezpiecznie dojść do przystanku. Najgorzej jest w czasie ulew,
musimy schodzić na łąkę, pakując
się w błoto, żeby uniknąć opryskania
wodą przez samochody - żalił się
knurowianin.
Inny mieszkaniec, Czesław Pokładek, wspomina... niedzielne kontrole natężenia ruchu na tym odcinku
drogi, które zakłamują rzeczywisty
obraz.
Odcinek drogi jest niezwykle
wąski, a drzewa po obu stronach
ulicy dodatkowo utrudniają podjęcie
prac remontowych.
Ad m i n ist ratorem d rogi jest
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. To w jego gestii leży utrzymanie drogi. W 2008 roku Gmina
zapowiad ała (na rok następny)
wykonanie chodnika bądź pobocza.
Miało to się odbyć po uprzednich
uzgodnieniach z ZDW. Rzeczywistość negatywnie zweryfikowała
zamierzenia. Nadal pozostają w
sferze przyszłości.

dowało się współuczestniczyć w
kosztach budowy. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Knurowem a
Województwem Śląskim - 80 proc.
kosztów robót pochodziło z budżetu
wojewódzkiego, pozostałych 20 proc.
- z gminnego.
Od naczelniczki Wydziału Inwestycji Ewy Szczypki usłyszeliśmy, że
w tym roku zabrakło środków na budowę chodnika w tej części ul. Zwycięstwa. - Powstanie jedynie fragment
od ul. Bojowej do Rybnickiej.
Pani naczelnik wskazuje przy tym
na konieczność rozwiązania dodatkowego problemu: - Co do końcowego
odcinka ul. Zwycięstwa - brakuje
terenu, trzeba by zająć prywatny. Do
tematu na pewno wrócimy.
Rozjeżdżone przez samochody
pobocze oraz wypłycone i zanieczyszczone rowy były przedmiotem
wizji w terenie, które odbyły się po
ubiegłorocznej powodzi.
- Bieżącym utrzymaniem tej
drogi (drobnymi naprawami, uzupełnianiem zniszczonego oznakowania
i czyszczeniem rowów) zajmuje się
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku. Przekazałem informację na temat
tych zaniedbanych rowów naszemu
inspektorowi odpowiedzialnemu za
tę drogę. Sprawdzi rzecz na miejscu
i zwróci uwagę kierownictwu ZDP
w Rybniku, by rowy były czyszczone
- obiecuje rzecznik Pacer i dodaje, że
interwencje przedstawicieli Urzędu
Miasta w Knurowie nie dotarły do
inspektora ZDW.

Grzegorz G.

Śmieci w centrum
Papierowe szpargały, kawałki
folii, resztki opakowań walały się w
środowy poranek po ul. Niepodle-



W środę rano ul. Niepodległości nie była dobrą wizytówką miasta...

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.02.2011 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja
Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytej w dniach
6.12.2010 r. oraz 22.12.2010 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/111/2003 Rady Miasta
Knurów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania
stypendium dla uczniów,
2) w sprawie: określenia wysokości środków na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w roku
2011,
3) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
4) w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
na rzecz Województwa Śląskiego nakładów inwestycyjnych,
poniesionych na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona
i ul. Michalskiego w Knurowie,
5) w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci
elektroenergetycznej w ramach zadania pn.: „Przebudowa
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości,
ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego w Knurowie,
6) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
7) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
8) w sprawie: podziału środków na dofinansowywania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011,
9) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/340/08 Rady Miasta
Knurów z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych form wychowania przedszkolnego z budżetu
Gminy Knurów,
10) w sprawie: zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 10
z siedzibą w Knurowie, ul .Ogana 2,
11) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych
w Knurowie,
12) w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/596/2006 Rady Miasta
Knurów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokości opłat za usługi związane
z pochówkiem na cmentarzach komunalnych w Knurowie,
13) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Gliwickiego na realizację projektu: „Zaplecze aktywnej
turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części
Subregionu Centralnego”,
14) w sprawie: zmiany „wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie na lata 2010-2012”
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLII/640/09 Rady
Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2009 r.,
15) w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków dla Gminy
Knurów,
16) w sprawie: zatwierdzenia „Miejskiego programu profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii na rok 2011”,
17) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2011 r.
Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich
Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy
Gierałtowice,
18) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w latach 2011 -2015,
19) w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz usług
świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie,
20) w sprawie: nadania nazw drogom usytuowanym w rejonie
ul. Jęczmiennej w Knurowie,
21) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Gliwickiego na realizację projektu: „PIAP-y dla mieszkańców
ziemi gliwickiej”.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok
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Knurów. Spotkanie prezesów-działkowców

Czy będzie urodzaj?

Nie byłoby
problemu,
gdyby
wszyscy
kierowcy
szanowali
przepisy
drogowe...

Foto: Mirella Napolska

Dobra pogoda to nie jedyne życzenie knurowskich działkowców
w nowym sezonie. O problemach nurtujących uprawiających
ogródki rozmawiali w piątek prezesi Rodzinnych Ogrodów
Działkowych
Na pogodę działkowcy nie mają wpływu,
reszta zależy już od ludzi - mówiono podczas
zebrania; na zdjęciu Franciszek Szafarz, Józef
Noski, Zbigniew Łuń, Adam Rams, Jerzy Pach
i Bogdan Szymański

Knurów. Znak ograniczenia prędkości
na wielu kierowców nie działa

Bez asfaltu
nie ma progów

Odkąd działkowicze mają nowy dojazd do
ogródków, mieszkańcy domów usytuowanych
przy ul. Karłowicza mają kłopot
O sprawie poinformował nad
Marian Gruszka, miejski radny.
Mieszkańcy z ul. Karłowicza skarżą
się, że kierowcy przejeżdżający tą
ulicą, tuż przed ich oknami, nie
zważają na ograniczenie prędkości,
czyniąc hałas i wzniecając tumany
kurzu. Problem nasilił się, kiedy
Karłowicza stała się drogą dojazdową do pobliskich działek.
Dawniej wszyscy działkowicze
z R.O.D. Szyb Wschód dojeżdżali do
swoich działek ulicą Sienkiewicza,
od strony Dworcowej. Kiedy powstała autostrada, teren działkowy został
podzielony na dwie części. Do jednej
nich można dotrzeć jak dawniej, zaś
do drugiej prowadzi dojazd od strony
Starego Knurowa, ulicą Karłowicza.
Droga jest żwirowa, a domy usytuowane wzdłuż niej stoją bardzo
blisko ulicy. Wielu kierowców jeździ
tamtędy zbyt szybko. Hałas silników
i unoszący się tuż za oknem kurz to
uciążliwość, z którą mieszkańcy nie
mogą się pogodzić.
- To jest problem: jak tym ludziom pomóc – zastanawia się radny
Gruszka. – Wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h, ale ten
znak drogowy na wielu kierowcach
nie robi żadnego wrażenia. Fotoradaru nikt tu nie zamontuje, bo wiązałoby się to ze zbyt wielkimi kosztami.
Jedynym rozwiązaniem byłoby zamontowanie progów zwalniających,
ale ze wstępnego rozeznania, jakie
przeprowadziłem w urzędzie miasta,
wynika, że byłyby z tym problemy
techniczne.

Najpierw kanalizacja

Ulica Karłowicza była dawniej
drogą prywatną. Około 6 lat temu
została przejęta przez Gminę Knurów, do której trafiały już sygnały
na temat uciążliwości, jakie odczuwają mieszkańcy.
– W ubiegłym roku na prośbę
mieszkańców ustawiono na tym terenie znaki ograniczenia prędkości do
20 km/h, za ich egzekwowanie odpowiadają służby porządkowe.– wyjaś-

nia Anna Lewandowska, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów. - Jednocześnie mieszkańcy informowani
byli, że w związku z porządkowaniem
gospodarki wodno-ściekowej miasta
na terenie ul. Karłowicza będą prowadzone roboty ziemne związane z
budową kanalizacji sanitarnej. Do
tematu zabudowy progów zwalniających, o które również wnioskowali
mieszkańcy, powrócimy po zakończeniu inwestycji prowadzonej przez
PWiK sp. z o.o. w Knurowie. Jednak
należy zauważyć, że zabudowa urządzeń uspokajających ruch na drodze
o nawierzchni gruntowej, a taką posiada ul. Karłowicza, wymaga kosztownych rozwiązań technicznych
oraz stanowi problem bieżącego
utrzymania drogi.
Progi na Karłowicza nie pojawią się raczej, dopóki nie zostanie
tam położona nowa, asfaltowa
nawierzchnia. Z kolei jej kładzenie
póki co nie ma sensu, bo przy Karłowicza niebawem ruszą prowadzone
przez PWiK roboty ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej.
- Ewentualne prace związane z
asfaltowaniem ul. Karłowicza będzie można zaplanować dopiero po
zakończeniu robót kanalizacyjnych
– informuje Ewa Szczypka, naczelnik
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
Knurów. – Z uwagi na rozpoczęcie
porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Knurowa, odroczone
zostały prace związane z wymianą
nawierzchni ulic, w obrębie których
będzie budowana kanalizacja sanitarna. W związku z tym, po zakończeniu porządkowania gospodarki
ściekowej, ilość ulic wymagających
poprawy stanu nawierzchni będzie
znaczna. Wówczas sukcesywnie będziemy je remontować.
Zatem kolej rzeczy przedstawia
się następująco: kanalizacja, następnie
asfalt, a dopiero potem będzie można
pomyśleć o progach zwalniających.
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Mirella Napolska

Spotkanie odbyło się w Domu
Działkowca „Zielony Ogród”. Zostało zwołane z inicjatywy Polskiego
Związku Działkowców – członka
prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego i prezesa ROD Szyb Wschód
w Knurowie Bogdana Szymańskiego
oraz Rejonowej Delegatury PZD
w Gliwicach. Honory gospodarza
czynił wiceprezes ROD im. Ks.
Dzierżona Franciszek Szafarz.
Wśród uczestników byli - reprezentujący samorząd - prezydent
Knurowa Adam Rams i wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Pach oraz
Józef Noski - wiceprezes OZŚ PZD w
Katowicach, Zbigniew Łuń - dyrektor
Biura OZŚ PZD, Andrzej Jakimek kierownik Rejonowej Delegatury PZD

w Gliwicach, Gabriela Sar - główna
księgowa RD PZD w Gliwicach.
Mowa była o sytuacji działkowców w obecnych uwarunkowaniach prawnych. Przeprowadzono
szkolenie dotyczące procedur prowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych. Omówiono treść pisma
skierowanego do Marszałka Sejmu
R P G r zegor za Schet y ny, k tóre
w imieniu działkowców Gliwic,
Knurowa i Pyskowic skierowała
Delegatura Rejonu Gliwice. Nawiązano też do planów organizacji
tegorocznych dożynek i zamiarów
integracji wszystkich ROD z terenów miasta Knurowa. Padł pomysł
utworzenia Kolegium Prezesów, co
pozwoliłoby na lepszą reprezenta-

cję działkowców przed władzami
miasta i wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Miłym akcentem spotkania było
wręczenie prezydentowi Ramsowi
przez wiceprezesa Noskiego i dyrektora Łunia tablicy upamiętniającej 30-lecie PZD. - To też forma
podziękowań za dot ychczasową
współpracę, pomoc i poważne traktowanie przez miasto problemów
działkowców - usłyszeli w uzasadnieniu zebrani.

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

N a terenie K nurowa dzia ł a 10
Rodzinnych Ogródków Działkowych.
1450 działek uprawia około 1600
działkowiczów.

Knurów. Sesja nadzwyczajna Rady Miasta

Plan na dłużej

Knurowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamierza
zaciągnąć pożyczkę - prawie 8,7 mln zł. Pieniądze potrzebne są
do budowy systemu systemów kanalizacyjnych. Mocą uchwały
radni zgodzili się na jej poręczenie podczas sesji nadzwyczajnej
w ubiegłą środę
Właśnie do kwoty równej przewidywanej pożyczce sięga maksymalna wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez prezydenta miasta.
Poręczenie dotyczy okresu kończącego się 31 grudnia... 2024 roku.
Obejmująca taki termin rachuba
długu i spłat zobowiązań spowodował
konieczność skorygowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów (z 2014 r. do 2024 r.). Uczyniono to również mocą uchwały.
Dokładnie 475,5 tys. zł przewidziano w tegorocznym budżecie miasta na realizację zadań publicznych
ujętych w „Programie współpracy
Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2011 rok”. Chodzi
tu m.in. o rozwiązywanie problemu

uzależnień, integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
wspomaganie przedsiębiorczości,
organizację i upowszechnianie imprez rekreacyjnych, sportowych,
oświatowych i kulturalnych, pomoc
opiekuńczą, wychowawczą, socjoterapeutyczną , upowszechnianie
i ochronę praw konsumentów. W
ubiegłym tygodniu ruszył pierwszy
konkurs ofert na realizację części
zadań (szczegóły na stronie 7).
20 tys. zł Knurów przeznaczy
na udział w programie Europejskim
Programie Pomocy Żywnościowej
(PEAD). To największy program pomocy żywnościowej w Polsce. Dzięki
niemu co roku do odbiorców trafia
kilkadziesiąt ton żywności. Obrazowo
mówiąc: codziennie między potrzebujących dzielonych jest 10 pełnych
ciężarówek produktów.

Podczas sesji głos zabrał prezes PWiK Bogusław Tyszkowski.
Przedstawił radnym informację o
rozpoczętej realizacji projektu pod
nazwą „Porządkowanie gospodarki
ściekowej Gminy Knurów - budowa
i przebudowa systemów kanalizacyjnych” [obszerny tekst o tej
tematyce ukazał się na łamach PL
w ubiegłym tygodniu - dop. red.].
Kwestia ta wzbudziła spore zainteresowanie i emocje. Nic dziwnego
- przez najbliższe trzy lata miasto
przypominać będzie wielki plac
budowy. Roboty ziemne na pewno
sprawią sporo problemów mieszkańcom i kierowcom. O przebiegu
robót, problemach, różnych sytuacjach z tym związanych nie raz,
nie dwa będziemy pisać na naszych
łamach...
/b/
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mimO upływu 66 lAt...

AdAm pOBłOcKi OdznAczOny „KrysztAłOwym sercem”

Knurowianie pamiętają serce na dłoni
o śląskiej tragedii
Od 20 lat Stowarzyszenie Pamięci
Tragedii Śląskiej 1945 Roku przypomina
o ogromie nieszczęścia sprzed 66 lat.
Zarząd i członkowie organizacji uczcili
jubileusz uroczystym nabożeństwem
simy w swoich sercach, nigdy nas
nie opuści... - nie mają wątpliwości
najbliżsi deportowanych.
Stowarzyszenie kultywuje pamięć wydarzeń historycznych, ale nie
stroni od udziału w życiu bieżącym
miasta. W sobotę jego członkowie
postulowali konsolidację sił społecznych wobec największych zagrożeń
dla Śląska i jego mieszkańców.
Nawoływali do rozliczenia zbrodni
sprzed lat. Wypunktowali problemy - m.in. degradację środowiska,
bezrobocie - które należy rozwiązać.
Mówili o konieczności przestrzegania podstawowych praw człowieka.
Opowiedzieli się za utworzeniem
Samorządnego Regionu Śląskiego w
Unii Europejskiej, który - zdaniem

O wydarzeniach z 1945 roku przypomina pamiątkowa tablica wmurowana nad wejściem do budynku
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
2 w Knurowie. 14 stycznia 2011 r.
Sejmik Województwa Śląskiego
postanowił, że co roku w każdą
ostatnią niedzielę stycznia obchodzić będziemy Dzień Pamięci o
Tragedii Górnośląskiej 1945 roku.

członków stowarzyszenia - będzie
szansą uzyskania prawdziwej wolności i sprawiedliwości oraz zadośćuczynieniem dla mieszkańców Śląska za krzywdy wyrządzone w przeszłości ze strony państw totalitarnych
i władz politycznych PRL-u.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Stanisław Bogumił

Msza w intencji stowarzyszenia
oraz rodzin, dla których koniec wojny okazał się początkiem dramatu,
odbyła się w sobotnie południe w
kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. Nabożeństwu
przewodniczył ks. Franciszek Zając.
Po mszy odbyło się zebranie
zrzeszonych osób. Przewodniczący
zarządu stowarzyszenia Henryk Stawiarski omówił jego ubiegłoroczną
działalność. Mowa była też o sprawach bieżących. Po raz kolejny wracano pamięcią do 1945 roku. Przypomniano dramat Ślązaków, którzy
zostali deportowali w odległe rejony
Związku Radzieckiego. Wielu z nich
już nigdy stamtąd nie wróciło.
- Nieszczęście sprzed 66 lat no-

32 lata temu związał swoje życie z Polskim
Czerwonym Krzyżem i krwiodawstwem.
- Oddałem już 55,900 litrów krwi - zdradza
wiceprezes Klubu HDK im. dra F. Ogana
Adam Pobłocki, którego odznaczono
„Kryształowym sercem”
Szlak przetarł honorowy prezes
Stanisław Bogumił, który kilka
lat temu otrzymał zaszczytne odznaczenie. Drugie takie w rejonie
trafiło w ubiegły piątek do Adama
Pobłockiego.
- „Kryształowe serce” przyznaje
kapituła PCK - Zarząd Główny. W
moim przypadku, na wniosek prezesa

naszego klubu - Stanisława Frydrycha - tłumaczy laureat.
Na pamiątkowym dyplomie czytamy: za wybitne zasługi w rozwoju
honorowego krwiodawstwa PCK.
Uroczystość odbyła się w Sali
Marmurowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

/g/

reklama

Stowarzyszenie działa już 20 lat - uroczyste, jubileuszowe zebranie odbyło się w sobotę
reklama
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Knurów. szAnsA dlA OrGAnizAcji pOzArzĄdOwych

Monika i Wiktor Szymborscy idealnie łączą przyjemne z pożytecznym - wrażeniami z podróży po
fascynujących zakątkach świata dzielą się tworząc równie ekscytujące przewodniki...

cO się wydAje. przewOdniKi nA pielGrzymKę

z pasją
w miejsca święte

Pamiętana przez wielu Czytelników PL dziennikarka Monika
Dąbrowska jest współautorką przewodników o Lourdes
i Fatimie
Na serię „Miejsca święte” składa
się 21 przewodników po najważniejszych sanktuariach świata. Ukazały
się nakładem wydawnictwa Mediaprofit. W szeroki, czytelniczy świat
weszły za sprawą „Biblioteki Gazety
Wyborczej”.
Ładnie wydane, pełne kolorowych fotografii i mnóstwa informacji publikacje są prawdziwą
kopalnią wiedzy i ciekawostek o
historii, kulturze, dziełach sztuki,
a t ak że prak t ykach religijnych
i ludziach związanych z danym
miejscem. Autorzy zapraszają do
odwiedzin m.in. Jerozolimy, Watykanu, Asyżu, ale i dużo bardziej
odległych Kioto, Mekki i Guadalupe. W Polsce polecają Częstochowę,

Licheń, Kalwarię Zebrzydowską i
Łagiewniki.
Z pewnością do najważniejszych
i najciekawszych świętych miejsc należą francuskie Lourdes i portugalska Fatima. W przeciekawą podróż
po tych fascynujących sanktuariach
zabierają czytelników Monika i
Wiktor Szymborscy, małżeństwo z
Krakowa.
- Podróże są naszą pasją - przyznaje Monika. Czytelnikom Przeglądu Lokalnego znana pod panieńskim
nazwiskiem Dąbrowska, przed kilku
laty stale obecna na łamach PL autorka wielu artykułów.
- Przewodnik po Lourdes to owoc
wspólnych zainteresowań historią i
kulturą Francji - mówi współautorka

spOtKAnie z Gen. hermAszewsKim

Był w kosmosie,
zajrzy do Katowic

W piątek, 11 lutego, w katowickim salonie Empik w Silesia City Center
odbędzie się spotkanie z generałem Mirosławem Hermaszewskim. Pierwszy i dotąd jedyny Polak-kosmonauta będzie promować swoją najnowszą
książkę pt. „Ciężar Nieważkości. Opowieść Pilota - Kosmonauty”.
Spotkanie to nie tylko gratka dla miłośników kosmosu, ale również
możliwość osobistego poznania człowieka, który od 27 czerwca do 5 lipca
1978 r. przebywał w przestrzeni kosmicznej. Podczas spotkania kosmonauta z pewnością podzieli się wspomnieniami z tego pamiętnego lotu.
Wstęp na spotkanie jest wolny. Początek o godz. 17.
Kto nie zdąży, będzie mieć drugą sposobność - w ramach Festiwalu
Górskiego. Tym razem o godz. 20 w Gliwicach, w budynku Politechniki
Śląskiej przy ul. Konarskiego 18b. Wejście jest biletowane - koszt 15 zł.
Marek Węgorzewski
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publikacji. - Z kolei każda wizyta w
Portugalii pozwalała nam odkrywać
na nowo piękno tego kraju i przekonywać się o niezwykłej gościnności
Portugalczyków.
Nasza była redakcyjna koleżanka
z wykształcenia jest prawnikiem i
politologiem. Pochłania ją historia
sztuki i literatura współczesna. Jej
mąż, Wiktor, to historyk, pracownik
Instytutu Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W swoich publikacjach nawiązuje do religijności,
zwłaszcza w wiekach XIV-XVI, i
do dziejów ruchu pielgrzymkowego.
Doktorat poświęcił odpustom w
średniowiecznej Polsce.
Bogusław Wilk

Ruszył pierwszy konkurs ofert na realizację
zadań publicznych ujętych w „Programie
współpracy Gminy Knurów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2011 rok”. Do
„wyciągnięcia” z budżetu miasta jest 365 tys. zł
Zainteresowani mogą składać
wnioski w siedzibie Urzędu Miasta
przy ul. Ogana 5. Termin upływa z
dniem 24 lutego 2011.
Zadania, które będą realizowane w ramach konkursu, obejmują
m.in.:
• prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
z rodzin zagrożonych patologią
społeczną,
• organizację i prowadzenie
spotkań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin,
• szkolenie dzieci i młodzieży w
zakresie sportu, turystyki i rekreacji
(w szczególności: piłka nożna, piłka
ręczna, piłka siatkowa, koszykówka,
pięściarstwo, sporty siłowe, tenis stołowy, rekreacja biegowa i rowerowa,
pływanie, kickboxing),
• organizację imprez o charakterze ponadgminnym.
W konkursie ujęto przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się

po 3 lutego 2011 r., a skończy nie później niż do 15 grudnia 2011 r. Zgodnie
z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań
może maksymalnie wynieść 80 proc.
kwalifikowanych kosztów.
Szczegółowe kryteria stosowane
przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli
i oceny są zawarte w ogłoszeniu o
konkursie (treść dostępna m.in. na
stronie www.knurow.pl). Ogłoszenie oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi
Interesanta UM przy ul. Ogana 5.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca lutego 2011 roku.
Szczegółowe infor macje można
uzyskać pod numerem telefonu: 32
232-01-12 - udziela ich inspektor
Krystian Pluta.
Oprac. bw
na podstawie www.knurow.pl

zmArł GAry mOOre

już nie zagra...

W niedzielę wieczorem świat obiegła smutna
wiadomość o śmierci Gary’ego Moore’a. Ten wirtuoz
gitary kilkakrotnie koncertował w Polsce. Ostatni raz
11 listopada 2009 r. na warszawskim Torwarze

Foto: Archiwum Marka Węgorzewskiego

Foto: Archiwum rodzinne Wiktora i Moniki Szymborskich

365 tys. zł do wzięcia

- Gary Moore okazał się sympatycznym i... słownym artystą
– mówi Marek Węgorzewski
- Akurat byłem wtedy w Warszawie. Z kolegą udaliśmy się przed
hotel licząc na spotkanie z Moore’m
– wspomina tamte dni Marek Węgorzewski, nasz redakcyjny kolega,
łowca autografów. - Faktycznie,
pojawił się. Nie dane nam było jednak porozmawiać. Na przeszkodzie
stanęła ochrona hotelu. Zniesmaczony jej reakcją menedżer muzyka
zaprosił nas nazajutrz.
Następnego dnia tuż przed wyjazdem na lotnisko Moore zrealizował obietnicę. Złożył podpis z

dedykacją i zgodził się na wspólne
zdjęcie.
- Na koniec uścisnął mi dłoń i
powiedział „Do zobaczenia na kolejnym koncercie” - dodaje Marek.
Słowa te miały się ziścić 30
kwietnia – tego dnia Gary Moore
miał w ystąpić na wrocławskim
rynku. - Wybierałem się tam. Niestety nagła i niespodziewana śmierć
artysty pokrzyżowała te plany. „Do
zobaczenia Gary…” pomyślałem
czytając tę smutną informację.
/bw/
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Olimpijczycy
z „Paderewskiego”

W żadnym wypadku nie są kujonami, bo nie o obkucie się na blachę
tu chodzi. To z reguły pasjonaci z żyłką badawczą i nieprzeciętną
samodyscypliną. W tym roku Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego
ma naprawdę mocną grupę uczniów, którzy próbują swoich sił
w olimpiadach przedmiotowych

Olimpijczycy z knurowskiego LO: Damian Baron (III „e”, historia),
Michał Ciślik (III „c”, j. polski), Przemysław Gumienny (II „c”,
matematyka), Aleksandra Jaśkowiec (III „d”, biologia), Jonasz
Kopczyk (I „a”, historia), Anna Kozaczkiewicz (III „b”, j. angielski),
Maja Mroczkowska (II „b”, j. polski) Agata Ogonowska (III „c”, j.
polski),Tomasz Skóra (III „d”, chemia), Marta Spodynek (III „d”
wiedza o żywności i żywieniu), Patrycja Szymura (II „d”, biologia),
Magdalena Śliwa (II „d”, biologia), Maciej Zimiński (I „b”, historia).
Nieobecni na zdjęciu tegoroczni olimpijczycy z Technikum to:
Patrycja Jakimowicz (IVTe) – finalistka Olimpiady Finansowej,
Patryk Albrecht (II Te1), Anna Jakubiszyn (II Te1), Michalina
Białczak (III Te), Agnieszka Chełmecka (III Te), - uczestnicy
Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie).

Kto chce wziąć udział w olimpiadzie, musi przygotować się na to,
że w przygotowaniach sporo pracy
będzie musiał wykonać samodzielnie, bo też wiedza, która ma zdobyć,
wykracza daleko ponad szkolne
kanony nauczania.
W knurowskim LO znalazło się
w tym roku kilkanaście osób, które
postanowiły spróbować w olimpiadach swoich sił. Spora część z nich
zakwalifikowała się do kolejnego,
okręgowego etapu konkursu. To z
reguły prawdziwi pasjonaci.

Owszem, jak przyznają, ważnym
argumentem za wzięciem udziału
w olimpiadzie jest gratyfikacja,
która spotyka najlepszych – zwolnienie z egzaminów maturalnych i
większe możliwości przy wyborze
studiów. Ale zwykły pragmatyzm
to za mało.
– Biorę udział w olimpiadzie
związanej z dietetyką, bo to moja
pasja – mówi Marta Spodynek (III
„d”). – Mnie akurat ta olimpiada
nie zwalnia na maturze z żadnego
przedmiotu, ale za to ma związek ze

studiami, które planuję.
- Lekcja nie zapewnia wystarczająco szczegółowej wiedzy, więc
potrzebne jest pogłębianie jej samodzielną pracą – przyznaje Agata
Ogonowska (III „c”), która czeka na
II etap olimpiady z literatury i języka
polskiego. – Myślę, że w tym gronie
wszyscy dążymy do czegoś więcej.
W tym roku dziedzinami, w których olimpijczycy z knurowskiego
LO osiągnęli najwięcej sukcesów,
są biologia, literatura i język polski
oraz wiedza o państwie i prawie
(po 3 osoby w okręgowym etapie).
Są również okręgowi olimpijczycy
z matematyki, języka angielskiego,
z wiedzy o żywności i żywieniu,
promocji zdrowego trybu życia. Byli
też olimpijczycy z historii i chemii,
choć tu akurat nie udało się osiągnąć
okręgowego etapu.
– Poza tym w technikum mamy
finalistkę etapu centralnego olimpiady finansowej – mówi Dorota
Gumienny, dyrektor Zespołu Szkół
im. I.J. Paderewskiego. – Tegoroczna
reprezentacja jest wyjątkowo silna.
Jak podkreśla dyrektor Gumienny, nie każdy nadaje się na to, by z
sukcesem brać udział w olimpiadzie.
– To obszar, w którym wykażą się
najlepsi, zdyscyplinowani, z pasją.
Olimpijczycy to osoby o szczególnej
osobowości i dużej samodyscyplinie.
Szkoła ich inspiruje, wspiera, oferuje
pomoc merytoryczną, ale w ciągu kilkumiesięcznych przygotowań ogromną część pracy muszą wykonać sami.
Gratulujemy młodym pasjonatom i trzymamy kciuki!
MiNa

Foto: Tomasz Rak

Edukacja. Zdobywanie wiedzy to ich pasja

Knurowska oświata szczyci się profesjonalną kadrą pedagpgiczną

Edukacja

Awansowani
– dyplomowani

Zdobyli najwyższy stopień awansu
w swojej grupie zawodowej. Kolejni
nauczyciele uczący w Knurowie
– w sumie 14 osób – otrzymali tytuł
nauczyciela dyplomowanego
Uroczystość związana z awansem zawodow y m naucz ycieli z
terenu podległego gliwickiej Delegaturze Kuratorium Oświaty w
Katowicach odbyła się w ubiegły
piątek w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Akty nadania
stopnia awansu zawodowego wręczyła Zdzisława Waniek, dyrektor
gliwickiej delegatury KO. Wśród
136 dyplomowanych nie mogło zabraknąć nauczycieli z knurowskich
placówek. Na najwyższy stopień
awansu zasłużyło dziewięć osób
pracujących w miejskich placówkach: Brygida Pomarańska (Miejska
Szkoła Podstawowa nr 1), Mirosław
Kirszensztejn (Miejskie Gimnazjum
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi),
Katarzyna Pałka (MSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi), Dorota
Wieliczko (Miejskie Przedszkole nr
12), Jadwiga Bielska-Kulikowska
(MSP nr 1), Monika Walczyk (MSP

nr 1), Adam Konopka (MSP nr 4),
Kornelia Ciupek-Ciesielska (MSP
nr 1), Ewa Porwoł (MSP nr 1). W
gronie dyplomowanych znalazło
się także pięcioro nauczycieli ze
szkół średnich, których organem
prowadzącym jest powiat gliwicki:
Dominika Wesołowska (Zespół
Szkół Zawodowych Nr 2), Lilianna
Reginek (Zespół Szkół im. I. J.
Paderewskiego), Aleksandra Żelichowska (Zespół Szkół Specjalnych), Monika Ziółkowska (ZSZ nr
2), Tomasz Domagała (ZS im. I. J.
Paderewskiego).
Gratulacje awansowanym składali przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe,
wśród nich Piotr Surówka, zastępca
prezydenta Knurowa i Wojciech
Świerkosz, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych.
MiNa

reklama

Gliwice. Zaproszenie na Festiwal Górski

Wondół Challenge 2011
Projekcje najnowszych filmów
z kanadyjskiego Banff Mountain
Film Fesival, obrazy Martyny Wojciechowskiej i spotkania „ludźmi
gór” wypełnią Festiwal Górski
„Wondół Challenge 2011”. Impreza
odbędzie się w piątek, 11 lutego, w
Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul.
Konarskiego 18 b.
Wśród gości specjalnych będą:
alpinistka Ola Dzik (spotkanie



o godz. 18), mistrzyni Europy
we wspinaczce sportowej Edyta
Ropek (godz. 19), Piotr Pustelnik
- zdobywca korony Himalajów i
Karakorum (godz. 20) i kosmonauta - gen. Mirosław Hermaszewski
(godz. 20). Bilety na spotkania
kosztują 15 zł.
Rozpiska programowa i szczegółowe informacje na www.wondol-challenge.pl.
/bw/
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zA OfiArnOść i OdwAGę...

Każdy gwiazdę ma na niebie,
dla każdego gwiazda lśni.
Ja wybrałem właśnie Ciebie,
moją gwiazdą jesteś Ty.
Kocham Cię moja Natalko
- Twój Mario :-)
***

MOJA WALENTYNKO,
powiem Ci coś w sekrecie:
tak jak ja Cię kocham,
nie kocha Cię nikt na świecie.
Dla najukochańszego
Gerarda Henel
- kochająca Krystyna
***

W walentynki piękny świat,

więc Ci życzę uroczyście:
żyj przynajmniej ze sto lat,
ze mną oczywiście!!!
Dla kochanej Basi - Heniek
***

Gdy Cię jeszcze

Że można kochać

- wiedziałem,
Lecz nie widziałem, że aż tak.
Dlatego chcę iść Twoim
życiem,
Chcę iść Twoją drogą,
Chcę zachować Cię dla siebie
I być zawsze tylko z Tobą.
Dla kochanej Żony
Ewy Koczorek
od Męża S.
***

C hoć nie jestem milionerem,

Choć nie jeżdżę
Land Roverem.
Chociaż rzadko pijam whisky,
Nie wyglądam jak
Olbrychski.
Chociaż nie używam Ace,
Ani ubrań od Versace.
W piłkę nie gram jak
Gadocha,
To nad życie Ciebie
KOCHAM.
Dla Mirelli Krawniak
od męża Kazimierza

nie poznałem,
Obcy był mi szczęścia smak,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał majorowi
Jarosławowi Wiewiurze, szefowi Miejskiego Inspektoratu
Obrony Cywilnej w Knurowie, medal za ofiarność i odwagę
Wniosek do prezydenta Bronisława Komorowskiego skierował Śląski
Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach.
- Podkreśliliśmy szczególne zaangażowanie i ofiarność w niesieniu
pomocy ludziom, którzy ucierpieli w
klęsce powodzi w 2010 roku - powiedział Przeglądowi Adam Przywara,
prezes Śląskiego ZO PCK.
Prezydent RP podzielił argumenty wnioskodawcy. Nadał majorowi Wiewiurze medal za ofiarność
i odwagę.
Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się w piątek w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach. W
imieniu prezydenta Komorowskiego
przekazał je wicewojewoda śląski
Stanisław Dąbrowa. Świadkami tej
chwili byli m.in. prezes Przywara i
- w imieniu samorządu Knurowa sekretarz miasta Piotr Dudło.
- Nie jest łatwo zapracować na
ludzkie uznanie - przyznał wicewojewoda Dąbrowa. - Trzeba odwagi
i poświęcenia, czasu i umiejętności
dzielenia się z innymi. Chwała tym,
którzy to potrafią...
Podobnego zdania jest prezydent
Adam Rams. - Jestem przekonany,

Wicewojewoda Dąbrowa odznacza majora Wiewiurę
że wdzięczność, z jaką spotykał się satysfakcji, ale i wykazała, że kiePan ze strony mieszkańców podczas rowany przez Pana Miejski Inspektych trudnych dni walki z żywiołem, torat Obrony Cywilnej w Knurowie
była nie tylko źródłem osobistej spełnił swoją niezwykle ważną rolę
w systemie koordynacji i kierowania
pracą wszystkich służb i osób zaangażowanych w walce z zagrożeniem
powodziowym - czytamy w liście
gratulacyjnym skierowanym przezeń
do szefa MIOC.
- Zawsze staram się robić to, co
powinienem. Nie uważam, że dokonałem czegoś szczególnie wielkiego
- mówi major Wiewiura. - Oczywiście
to bardzo miłe otrzymać takie wyróżnienie. Traktuję je jednak jako imienne
wskazanie jednej spośród wielu osób,
które zmagały się z powodzią. Na
szczególne uznanie zasługują bowiem
wszyscy - strażacy, strażnicy miejscy,
pracownicy MOPS, PCK i firmy
Kaden - którzy stanęli na wysokości
zadania w trudne dni. Co ważne,
- To miłe, ale i bardzo ważne, że prezydent kraju docenia odwagę
udało nam się pokonać żywioł, ale i
swoich obywateli - zgodnie orzekali uczestnicy uroczystości;
ustalić, co trzeba zrobić, żeby ustrzec
na zdjęciu od lewej: prezes Adam Przywara, mjr Jarosław
się przed podobnymi sytuacjami w
Wiewiura, wicewojewoda Stanisław Dąbrowa i sekretarz miasta
przyszłości.
Piotr Dudło
Foto: Bogusław Wilk

Informacja własna wydawcy

***

medal dla
majora wiewiury

/bw/

KOncert KArnAwAłOwy w Kinie

wiesław Ochman wystąpi w Knurowie

„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
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pieśni neapolitańskie i operowo-operetkowe.
Program rozpocznie się o godz.
18. Bilety kosztują 20 zł. Można je rezerwować telefonicznie pod numerem
32 332 63 81.
/bw/
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reżim w życiu osobistym
Paweł Gradek - Gdzie panuje
większy reżim: na planie filmowym, w szkole baletowej czy na
twoich zajęciach?
Małgorzata Ochabowicz - Z
mojego doświadczenia w szkole baletowej... tak, tam tak. Przede wszystkim w moim życiu osobistym: jestem
precyzyjna, sumienna, pracowita.
Bez tego nie da się nic zrobić. Nie da
się osiągnąć swoich pragnień.
- Praca z dziećmi jest cięższa
niż z dorosłymi?
- Tak. Przyznam się szczerze, że
tu, w Szczygłowicach, mam więcej
satysfakcji. To są dwa różne typy
pracy. Kocham to robić, uwielbiam
przebywać z dziećmi i czerpię z tego
ogromną radość, tym większą, kiedy
widzę na scenie zwieńczone dzieło.
- Nie żałujesz, że żywot tych

dzieł jest za krótki? Tyle wysiłku i
pracy dla premiery i... cisza.
- Mam nadzieję - tak było z „Balladyną”, którą wystawialiśmy kilka
razy, że na premierze się nie skończy.
A co do lutowej premiery „Kotów”, to
się okaże. Wierzymy z panią Agnieszką Witomską, że nie będą to spektakle
jednorazowe, że znajdą zainteresowanie wśród młodzieży szkolnej z
podstawówek i gminazjów.
- Czego możemy się spodziewać
po lutowej premierze „Kotów”?
- A to jest niespodzianka. Nasza
interpretacja odbiega od oryginału,
bo grają u nas dzieci. Jest temat
miłości, który przenieśliśmy w świat
dziecka, bo tak naprawdę świat kotów jest światem dzieci, ich nadziei,
pragnień. Jestem pewna, że widzowie
odnajdą siebie w tym, co przygoto-

waliśmy.
- Obserwujesz młodych knurowian na scenie. Mają szansę, by
tak jak ty grać w przyszłości w filmach, występować w teatrach?
- Jest tutaj kilka perełek, o których mówię, że to nowe pokolenie
scen muzycznych, czyli osoby, które
tańczą, śpiewają i mają zdolności aktorskie. Dziś mają po 10-12 lat. Przypuszczam, że za 10 lat, a nawet mniej,
polskie sceny teatrów musicalowych
będą stały przed nimi otworem.
- Co byś im teraz poradziła, aby
te marzenia się urzeczywistniły?
- Praca, praca i przede wszystkim
miłość i pasja. Jak ktoś jest pracowity, a nie ma pasji, to coś nam ucieka
przez palce i nie dostrzegamy sensu.
A i czynić dobro, bo to powraca.
Rozmawiał Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu, solistka
Teatru Rozrywki w Chorzowie - Małgorzata Ochabowicz - ma
w dorobku udział w filmach fabularnych oraz serialu „Na
Wspólnej”. Ostatnio poprowadziła warsztaty taneczne dla dzieci
i młodzieży w Domu Kultury w Szczygłowicach...

Małgorzata Ochabowicz: - Są w Knurowie dzieci wielkiego
talentu, przed którymi kariera stoi otworem

Foto: Tomasz Rak

Alexander rynkiewicz z Knurowa
ur. 2.12.2010 r., 2750 g, 49 cm

mateusz pieczka ze stanicy

ur. 2.02.2011 r., 3800 g, 55 cm

tymon Kucharski z rybnika

ur. 4.02.2011 r., 3720 g, 57 cm
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martyna Kampe z Knurowa

ur. 1.02.2011 r., 3620 g, 55 cm

jakub pilarski z Knurowa

ur. 3.02.2011 r., 3100 g, 54 cm

szymon sęk z Knurowa

ur. 4.02.2011 r., 3700 g, 50 cm

zuzanna Krzysztof z Knurowa

ur. 1.02.2011 r., 3260 g, 52 cm

maja famuła z Knurowa

ur. 4.02.2011 r., 3090 g, 56 cm

zuzanna fatyga z Knurowa

ur. 5.02.2011 r., 3195 g, 53 cm

emil pawlik z Knurowa

ur. 1.02.2011 r., 3160 g, 54 cm

franciszek Klein z Knurowa

ur. 4.02.2011 r., 2500 g, 49 cm

igor wiśniowski z Knurowa

ur. 5.02.2011 r., 2960 g, 52 cm

Kacper furtak z Knurowa

ur. 2.02.2011 r., 2720 g, 50 cm

filip Kozieł z Knurowa

ur. 4.02.2011 r., 3050 g, 52 cm

daniel marczyk z czerwionki

ur. 6.02.2011 r., 3300 g, 52 cm
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rozmaitości
Knurów, Zawoja. Ferie z MOPP

informacja własna wydawcy

Góry wrażeń
z gór

13 - 14.02. 2011 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK
„Jak zostać królem”
- godz. 16.00, 20.00
WALENTYNKOWY
SEANS FILMOWY:

Był kulig, ognisko, pluskanie w basenie,
a do tego wycieczki po okolicy.
Prawie pół setki knurowskich uczniów
przywiozło moc fantastycznych wrażeń
z zimowiska w Zawoi

„Turysta”
- godz. 17.15
„Tamara i mężczyźni „
- godz. 18.00
Widzowie, którzy zakupią bilet
na w/w seans dostaną
w prezencie kupon
uprawniający do zakupu biletu
z 50% zniżką na seanse filmu
„Jak się pozbyć cellulitu”.

11-12.02.2011 r.
PIĄTEK-SOBOTA

15-16.02. 2011 r.
WTOREK-ŚRODA
„Jak zostać królem”
- godz. 16.00, 18.00
„Tamara i mężczyźni”
- godz. 20.00

„Jak zostać królem”
- godz. 16.00, 18.00
„Tamara i mężczyźni”
- godz. 20.00

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej:

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

WALENTYNKOWY SEANS FILMOWY! Widzowie,
którzy zakupią bilet na w/w seanse dostaną w prezencie
kupon uprawniający do zakupu biletu z 50 % zniżką na
seanse filmu „Jak się pozbyć cellulitu”.

ROZRYWKA nr 6/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

O miłości
w Gliwicach

W niedzielę w samo południe w Gliwickim Teatrze
Muzycznym odbędzie się kolejna odsłona Salonu Poezji.
Ze względu na zbliżające się
Walentynki salon poświecony będzie poezji miłosnej.
Na scenie przy Nowym
Świecie najpięk n iejsze
wiersze o miłości największych polskich i światowych
poetów, dobrane specjalnie
pod kątem dnia świętego
Walentego przeczytają aktorzy Teatru Śląskiego w
Katowicach – Agnieszka
Radzikowska i Artur Święs.
Aktorzy, oprócz teatralnych
ról, mają na koncie serialowe
epizody. Artur Święs wystąpił m.in. w „Na dobre i na
złe”, „Czasie honoru” czy
„Sprawiedliwych”. Agnieszka Radzikowska pojawiła
się w serialu Majka. Bilety
za symboliczną złotówkę do
nabycia w kasie GTM.
Marek Węgorzewski

Tydzień w górach przemknął 46 dzieciom jak z bicza
strzelił. Tr udno się dziwić
- Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zadbało, by nie
zaznały ani chwili nudy.
- Zawoja to piękna miejscowość w malowniczych Beskidach. Wręcz stworzona, by
dawać wytchnienie od nauki
- mówi Jolanta Leśniowska,
dyrektor MOPP w Knurowie.
- Dzieci nie tylko mogły podziwiać piękne krajobrazy,
ośnieżone góry i lasy podczas
pieszych wycieczek krajoznawczych, ale czekało na nie także
wiele atrakcji.
Og rom ne w r a żen ie na
knurowianach zrobił występ
gawędziarzy i muzykantów

zawojskich, sporo wyniosły z
pogadanek i pokazów slajdów
o folklorze Beskidu Żywieckiego. Frajdą były kąpiele w
basenach w Suchej, kulig i pieczenie kiełbasek na ognisku.
- Dzieci miały też czas na gry
planszowe i łamigłówki, dyskoteki i karaoke - dodaje dyrektor
Leśniowska. - Niezapomniane
okazały się lekcje rękodzieła
- malowania na szkle, garncarstwa, rzeźbiarstwa, tworzenia
beskidzkich aniołów...
- Udział w zimowisku był ciekawym doświadczeniem. Dzieci
z różnych szkół i w różnym wieku
integrowały się podczas zajęć,
zabaw oraz wycieczek - podsumowuje dyrektor.
mopp, bw

Foto: Archiwum MOPP Knurów

10.02.2011 r.
czwartek
„Weekend”
- godz. 15.00

Młodzi knurowianie przez karczmą... Rzym

informacja własna wydawcy

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 4/2011 brzmia-
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ło: „Psotnik”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna
Juszczak. Grat ulujemy!
Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

4-11/11

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

EDUKACJA

6/11

M-3 Sienkiewicza, 50,5 m2, do zamieszkania, LOKUS. Tel. 793 679 367

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

6– 10/11

6/11

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

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

3-22/11

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

01-odw.

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

33-odw.

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

M-3 Sienkiewicza, 53,5 m 2, do remontu.
LOKUS. Tel. 793 679 367

ZDROWIE I URODA

6/11

DAM PRACĘ

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

Kelnerki przyjmiemy (mile widziane studentki studiów zaocznych). Tel. 664 040 345

6/11

2-6/11

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

Praca w barze. Tel. 510 119 325, 32 235
32 29

6/11

1-8/11

Pr zyjmę do pracy ak wizy tora (spr ze daż drzwi). Praca dobrze płatna. Tel.
793 602 405

6/11

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

6/11

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

6/11

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2, LOKUS. Tel.
793 679 367
M a g a z y n , p l a c , w y n a j m ę . Te l .
698 649 301

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

6-7/11

1-25/11

O dst ą pię lokal gastronomic zny. Tel.
515 994 809, 602 262 385

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Centrum,3 pokoje, 1 piętro. AS. Tel.
501 533 977

6/11

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.

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

47-8/11

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

6-9/11

Dom w Rudach, działka 960 m2. AS. Tel.
501 533 977

6/11

D o m, C e nt r um 2- r o dz inny. A S . Te l.
501 393 052

6/11

Domy w zabudowie szeregowej, ceny od
440 tys. AS. Tel. 501 533 977

6/11

DZIAŁKA Pilchowice 940 m2, sprzedam.
Tel. 600 636 119 Biuro M3

6/11

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

Działki, Żernica, Bojków, Pilchowice.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

6/11

Gliwice i Ornontowice. Nowe mieszkania,
stan deweloperski. AS. Tel. 512 393 052

6/11

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

6/11

KNURÓW nowy dom sprzedam, M3 Biuro.
Tel. 603 773 313

6/11

Łazienki pod klucz. Tel. 602 525 087

6-10/11

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

6/11

KUPIĘ dom lub działkę. Tel. 792 496 905

6/11

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

51/52/10-6/11

5-7/11

6/11

1-25/11

3-8/11

3-8/11

6/11

01-odw.

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

3-13/11

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

2

M-5 Dyw. Kościuszkowskiej, 67 m 2, LOKUS. Tel. 793 679 367

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

3-8/11

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

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

4-16/11

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

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

5-6/11

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

6/11

SOŚNICA 3-pokojowe w dobrym stanie, 67
m2 sprzedam M3. Tel. 603 773 313

6/11

Spr zedam 2- pokojowe mieszkanie w
Szczygłowicach o pow. 48,2 m 2 . Cena
110000,00. Tel. 662 280 741
4-8/11

Sprzedam działkę budowlaną w Leszczynach, 1318 m2. Tel. 887 786 523
5-9/11

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

3-7/11

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

6-7/11

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

3-8/11

Sprzedam lub zamienię M-5 na mniejsze.
Tel. 503 996 727

5-6/11

Sprzedam M-3 w Szczygłowicach, 93 000.
Tel. 502 644 776
6/11

Sprzedam nowy dom. Kuźnia Nieborowska.
Tel. 602 274 897
5-6/11

Szczygłowice 41 m2, 2 pokoje, 125 tys. AS.
Tel. 512 123 464

6/11

www.as.silesia.pl

INFORMACJA

6/11

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

6-9/11

6/11

MOTORYZACJA

3-odw.

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

6-7/11

Lokal o pow. 100 m2. Wynajmę. AS. Tel.
512 123 464

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

SZUKAM PRACY

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 3.02.2011 r.
do 23.02.2011 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedną część działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
reklama

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

51/52/10-13/11

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

1-8/11

M-3 Al. Piastów, 35 m2, 88 tys. LOKUS. Tel.
793 679 367

Szycie kołder, czyszczenie pierza, wymiana wsypów. Knurów, ul. Kosmonautów 5.
Tel. 602 558 949

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

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

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

4-8/11

3-28/11
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6/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

6/11

2

6/11
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grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI.:
1. Stefan Dylus
2. Bogumił Wolny
3. Henryk Hoinca
4. Dariusz Gołyś
5. Janusz Nowak
6. Janusz Myszka
7. Bernard Musiolik
8. Grzegorz Grzemba
9. Joachim Makselon
10. Jan Kowalski
11. Janusz Kopeć

- 2.148 pkt
- 2.079 pkt
- 2.049 pkt
- 2.004 pkt
- 1.985 pkt
- 1.967 pkt
- 1.931 pkt
- 1.901 pkt
- 1.807 pkt
- 1.741 pkt
- 1.728 pkt

Klasyfikacja generalna
1. Bernard Musiolik
- 4.185 pkt
2. Janusz Myszka
- 3.795 pkt
3. Dariusz Gołyś
- 3.441 pkt
4. Piotr Palica
- 3.401 pkt
5. Józef Antończyk
- 3.394 pkt
6. Grzegorz Grzemba
- 3.347 pkt
7. Bogumił Wolny
- 3.327 pkt
8. Piotr Arent
- 3.280 pkt
9. Wojciech Napierała
- 3.229 pkt
10 Henryk Brola
- 3.236 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 15 lutego o godz. 16.30 w klubie
„Gama”.

Boks

„Pierwszy krok”

Pięściarze BKS Concordia
mają za sobą pierwszy start w
tym roku. Doszło do niego w
Gliwicach, gdzie stoczono walki w ramach „Pierwszego kroku
bokserskiego”. Knurowski klub
reprezentowało pięciu młodych
adeptów pięściarstwa: Sebastian Szkatuła pokonał Dominika Cieślaka z Jaworzna,

Daniel Sierotowicz wygrał z
Adrianem Ozorkiem z Sosnowca, Robert Kalus przegrał
z Marcinem Kowalczykiem
z Rudy Śląskiej, Sebastian
Pajor uległ Adrianowi Szynkowiakowi z Lipin, a Tomasz
Czarkowski zwyciężył Jakuba
Hopfera z Bytomia.
PiSk

Foto: MOSiR

Foto: Piotr Skorupa

sport

Organizator turnieju - Herbert Kaschek (z lewej)
wraz z liderem klasyfikacji generalnej Edwardem
Nowakiem

Lider wciąż ten sam

Za nami siódma edycja
turnieju skata sportowego
o puchar f irmy Auder. Po
kolejnych rozdaniach lide-

rem klasyfikacji generalnej
pozostał Edward Nowak.
PiSk

WYNIKI.:
1. Bogumił Pora
2. Bernard Musiolik
3. Emil Kasperek
4. Henryk Jakubczak
5. Stefan Dylus
6. Alfred Wagner
7. Janusz Myszka
8. Czesław Antończyk
9. Michał Szczecina
10. Dariusz Skowron

– 2.326 pkt
– 2.223 pkt
– 2.148 pkt
– 2.136 pkt
– 1.989 pkt
– 1.890 pkt
– 1.871 pkt
– 1.861 pkt
– 1.852 pkt
– 1.800 pkt

Klasyfikacja generalna
1. Edward Nowak
2. Jerzy Makselon
3. Michał Szczecina
4. Tadeusz Wodziczko
5. Bernard Musiolik
6. Stefan Wroblowski
7. Janusz Myszka
8. Stefan Dylus
9. Alfred Wagner
10. Grzegorz Grzemba

– 12.550 pkt
– 11.916 pkt
– 11.880 pkt
– 11.793 pkt
– 11.499 pkt
– 11.061 pkt
– 11.004 pkt
– 10.803 pkt
– 10.682 pkt
– 9.363 pkt

Tenis stołowy

Zwycięzcami
Michał i Paweł
W ubiegły piątek w hali
MOSiR-u w Szczygłowicach
w ramach „Ferii zimowych
na sportowo” odbył się Zimowy Turniej Tenisa Stołowego. Rywalizowali uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Grano systemem
„każdy z każdym”.
W kategorii szkół pod-

stawowych zwyciężył Michał
Nowosielski, drugi był Patryk
Nieradzik, a trzecie miejsce zajął Grzegorz Nowak.
Wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się Paweł Kieś.
Pozostałe miejsca na podium
zajęli Patryk Cyprys i Dawid
Szafarczyk.
Marek Węgorzewski

Pływacka wiosna rozpoczęta
W kolejnym wydaniu „PL” napiszemy m.in. o rozpoczęciu
wiosennej edycji Grand Prix Knurowa w pływaniu.
Zapraszamy do lektury.

Foto: KB Sokół

informacja

Stoją od lewej: Marek Lewczuk, Rafał Gałuszka, Piotr Bieliński, Dawid Gołyś,
Jacek Kostrzewa, Paweł Szkatuła. Poniżej: Kamila Kolonko, Kamil Klonowski

Biegi. KB Sokół

Dystans wybierasz sam
„Decathlon z biegiem
zimy 2011″ - to cykl imprez,
w któr ych można wziąć
udział w każdą niedzielę
do 13 marca. Z racji tego,
że najbliższa tego typu impreza odbywa się cyklicznie w Gliwicach, z okazji
do rywalizacji skorzystali
ostatnio zawodnicy knurowsk iego Sokoła. – To
Przegląd Lokalny Nr 6 (936) 10 lutego 2011 roku

bardzo ciekawy pomysł na
bieganie – informuje prezes
Marek Lewczuk. – Każdy
ma do wyboru trzy dystanse.
Można więc startować w biegu na 3, 6, 9 i 12 kilometrów.
Jako ciekawostkę dodam, że
w osobnym biegu uczestniczyć mogą właściciele psów,
oczywiście ze swoimi czworonogami.

Barw Sokoła w minioną
niedzielę bronili:
- bieg na 3 km – 1. Kamil Klonowski – czas: 9.38,
2. Rafał Gałuszka – 9.42, 3.
Piotr Bieliński – 10.02,
- bieg na 6 km – Paweł
Szkatuła, Dawid Gołyś, Kamila Golonko,
- bieg na 9 km – Jacek
Kostrzewa.
PiSk
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Foto: Piotr Skorupa

sport
KS cOncORDIA

trzy rzuty karne

Foto: Piotr Skorupa

Co prawda to jeszcze nie liga, ale kibice Concordii co tydzień
będą otrzymywać nowe tematy do dyskusji. Na razie dzięki
spotkaniom kontrolnym. Pierwsze z nich podopieczni
Wojciecha Kempy rozegrali w minioną sobotę z LKS-em 35
Gierałtowice.

Chevrolet Kanclerz Cup wygrał zespół Concordii Knurów

cHEVROlEt KAnclERZ cuP

nie przegrali
więc wygrali
Rywalizację sześciu drużyn w hali MOSiR w Szczygłowicach wygrali nastoletni
piłkarze Concordii Knurów,
którzy w pokonanym polu
pozostawili juniorów Piasta
Gliwice, Gwarka Ornontowice, KS Żory, Piasta Leszczyny
i LKS Bulowice.
Kluczem do turniejowego zwycięstwa podopiecznych Henryka Skrzypczyka
była dobra gra w defensywie.
Bramkarz Concordii Kamil
Mossakowski, który ma już za
sobą debiut w zespole seniorów, w pięciu meczach skapitulował zaledwie dwa razy.
W klasyfikacji strzelonych
bramek knurowianie ustąpili

co prawda miejsca rywalom z
Żor, jednak nie przeszkodziło
im to skompletować najwięcej
punktów. Concordia kończyła
turniej z bilansem czterech
zwycięstw i jednego remisu.

Piotr Skorupa

Przerwa w meczu, a więc trzeba wysłuchać uwag i zaleceń trenera

WYNIKI:
Piast Gliwice – Gwarek Ornontowice 3:1, Concordia Knurów
– KS Żory 2:1, Piast Leszczyny – LKS Bulowice 1:1, Concordia – Piast Gliwice 3:0, Żory – Bulowice 3:0, Gwarek – Piast
Leszczyny 0:2, Piast Gliwice – Żory 1:3, Gwarek – Concordia
1:5, Piast Gliwice – Piast Leszczyny 1:3, Gwarek – Bulowice
2:1, Concordia – Piast Leszczyny 0:0, Piast Gliwice – Bulowice 4:0, Gwarek – Żory 2:8, Concordia – Bulowice 3:0, Żory
– Leszczyny 2:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concordia Knurów
KS Żory
Piast Leszczyny
Piast Gliwice
Gwarek Ornontowice
LKS Bulowice

5
5
5
5
5
5

13
12
8
6
3
1

13:2
17:5
10:6
9:10
6:19
2:13

Ci, którzy wybrali się na
stadion w Krywałdzie zobaczyli
pięć bramek. Pierwszą strzelili
niżej notowani goście z Gierałtowic, a na listę strzelców wpisał
się były zawodnik Concordii
Jarosław Stępień. Jeszcze przed
przerwą knurowianie wyrównali za sprawą Marcina Salwy,
który wykorzystał rzut karny.
Jak się później okazało nie był
to jedyny gol strzelony przez
tego zawodnika z „wapna”. Po
zmianie stron sędzia dwukrot-

nie wskazał na „jedenastkę”, a
Marcin Salwa za każdym razem
trafiał tam gdzie chciał.
Tam gdzie chciał trafił też
Marcin Grzegorzyca, który
dośrodkowanie Mateusza Gołębiewskiego zamienił celną
główką na czwartego gola dla
gospodarzy.
Concordia K nurów zagrała w składzie: Gierlich,
Ciupka, Sterczek, Mikulski,
Wieliczko, Salwa, Tkocz, Niewiedział, Kozdroń, Szlaga,

Boroń. W II połowie na placu
gry pojawili się: Gałach, Bagiński, Jezierski, Gołębiewski, Grzegorzyca, Przesdzing.
LKS 35 Gierałtowice reprezentowali: Grondalski, Kusiak, Paczkowski, Woźnica,
Lipka, Żurawski, Stępień,
Olejniczak, Piwowarczyk,
W. Roz umek, Prom ny. Po
zmianie stron zagrali również:
Gorzawski, Brodziński, Pilny,
Gawrysiak, Pindur.
PiSk

Concordia:
Kamil Mossakowski, Dawid Wiercioch, Mateusz Żulewski,
Michał Łyziński, Bartosz Pietras, Patryk Wiszniowski, Dariusz
Link, Seweryn Juzwuk, Arkadiusz Nauka, Paweł Kucybała,
Mateusz Osmański, Daniel Gawron, Kamil Trela, Bartosz Bobik.

Jesienią
Jarosław Kupis
grał przeciwko
Concordii. Czy
wiosną zagra
przeciwko
LKS-owi Bełk?

Po raz trzeci nie pytałem…
Dziwne to uczucie, gdy
widzi się czarne, a ktoś próbuje ci wmówić, że to białe.
Ostatnio doświadczyłem tego
w czasie pewnej sportowej
rywalizacji. Pytam trenera i
jednocześnie organizatora tej
rywalizacji: który to rocznik
gra? W odpowiedzi słyszę, że
to impreza dla dwóch roczników. Patrzę na młodych sportowców i coś mi się nie zgadza.
Widzę przecież zawodników,
którzy nie mieszczą się w tych

„widełkach”, bowiem urodzili
się rok wcześniej. Ponawiam
więc pytanie i po chwili słyszę
tę samą odpowiedź. Po raz
trzeci już nie pytałem. Nie
było sensu.
Nie wiem, dlaczego ów
trener i organizator sportowej
rywalizacji w jednej osobie,
chciał mnie tą informacją
„wykiwać”. Jeżeli rzeczywiście taki miał zamiar to
muszę go zmartwić. Ta „kiwka” była wyjątkowo łatwa do

rozszyfrowania. Zapomniał
Pan Panie trenerze, że ja tych
zawodników znam i wiem ile
powinno być świeczek na ich
urodzinowym torcie.
Przed kolejną próbą nazy wania czar nego biał ym
proponowałbym dwa razy
się zastanowić. Ktoś może
przecież taką „kiwkę” zinterpretować jako brutalny faul.
A w sporcie liczy się nie tylko
wynik, ale i fair play.
Piotr Skorupa

Pięciu nowych
Trener Concordii Wojciech
Kempa testował w sobotnim
meczu pięciu zawodników:
Dawida Gierlicha i Grzegorza
Ciupkę z Płomienia Czuchów,
Michała Boronia z Borowika
Szczejkowice, Szymona Jezierskiego z Rymera Niedobczyce

i Mateusza Gołębiewskiego z
Górnika Zabrze.
Bliscy powrotu do Concordii są Piotr Karwowski (ostatnio Gwarek Ornontowice) i
Jarosław Kupis (LKS Bełk). Do
Knurowa chętnie wróciłby też
Łukasz Pilc (MRKS Czechowi-

ce-Dziedzice), jednak konkretne decyzje jeszcze nie zapadły.
W sobotę Łukasz Pilc zmieniał
stan cywilny, zatem życzymy
młodej parze spełnienia marzeń
na nowej drodze życia.
Po stronie strat prawdopodobnie Concordia będzie musiała zapisać Michała Grodonia i Adriana Krysiaka, którzy
nie wznowili treningów.
PiSk

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

Apinex
nie rezygnuje
Po zeszłotygodniowej porażce z Intermarche drużyna
Apineksu Czerwionka zmobilizowała się na mecz przeciwko
FMS-owi Gierałtowice i strzelając 10 bramek zdobyła cenne trzy
punkty. Dzięki wygranej Apinex
wrócił na 3. miejsce w tabeli wykorzystując pauzę Intermarché.
Lider tabeli Vibovit odniósł
pewne zwycięstwo nad Teamem
Arttelekom po raz drugi w tym
sezonie nie tracąc gola. Obrońca
tytułu zaliczył już 47 mecz z
rzędu bez porażki.
Z czołowych zespołów najwięcej problemów z odniesieniem zwycięstwa miał Tomsat.
Jego przeciwnik – Intermarché A
– po 20-bramkowej porażce z Vibovitem za wszelką cenę starał się
zmazać plamę na honorze i przez
większość spotkania posiadał
inicjatywę, trzykrotnie obejmując prowadzenie. Ostatecznie

faworyzowany Tomsat pomimo
braku dwóch czołowych graczy
zdołał wyrównać, a potem zdobyć
zwycięskiego gola.
W grupie spadkowej pierwszą z drużyn, która zapewniła
sobie utrzymanie w lidze został
LineTrans. Beniaminek, który
w ostatniej kolejce rundy zasadniczej zaprzepaścił szanse
gry w grupie mistrzowskiej
wydaje się być zdecydowanie
najlepszą z ekip walczących o
miejsca 9-16.
Pomimo efektownej wygranej nad Nacynianką maleją
szanse na utrzymanie w lidze
Mistralu, który wciąż traci 7
punktów do bezpiecznej 12.
lokaty. W następnej kolejce
dojdzie do arcyważnego meczu
IPA – Mistral, który może całkowicie rozstrzygnąć sprawę
spadku do II ligi.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 19. kolejki:
Nacynianka - Mistral 2:13 (1:4)
0:1 S. Brodziński 6’, 0:2 D. Lewandowski 7’, 1:2 M. Witkowski 17’, 1:3 D. Jakubowski 18’, 1:4 S. Brodziński 20’, 1:5 S.
Brodziński 23’, 1:6 M. Steiman 29’, 1:7 M. Kusiak 30’, 1:8 M.
Steiman 31’, 1:9 S. Brodziński 32’, 1:10 K. Matuszek 33’, 1:11
S. Brodziński 34’, 1:12 Ł. Dembowski 35’ 1:13 Ł. Dembowski
36’, 2:13 A. Sobel 37’.
PTK Holding – Concordia 0:6 (0:0)
0:1 D. Wiercioch 24’, 0:2 K. Smętek 26’, 0:3 M. Górka 27’, 0:4
M. Pastor 34’, 0:5 K. Calov 37’, 0:6 M. Górka 38’.
LineTrans – Osiedle Szczygłowice 7:5 (3:2)
0:1 S. Cieśla 3’, 1:1 S. Morozan 4’, 2:1 M. Kurcbart 6’, 2:2 M.
Pietraczyk 13’, 3:2 S. Morozan 15’, 4:2 R. Struf 27’, 5:2 D. Roszyk 31’, 5:3 Ł. Adamski 33’, 6:3 M. Kurcbart 33’, 6:4 S. Cieśla
36’, 6:5 D. Plewa 40’, 7:5 D. Gigla 40’.
IPA Knurów – Black&Decker 6:3 (2:3)
1:0 M. Milczarek 6’, 2:0 K. Ferenstein 10’, 2:1 G. Podoba 12’, 2:2
S. Szlachta 14’, 2:3 S. Szlachta 17’, 3:3 K. Ferenstein 31’, 4:3 Ł.
Hajduczek 33’, 5:3 B. Durczyński 36’, 6:3 K. Kwietniewski 39’.
żółte kartki: K. Kwietniewski (IPA), G. Gomola (Black&Decker).
FC Apinex Czerwionka – FMS Gierałtowice 10:5 (4:2)
0:1 A. Nurkiewicz 2’, 1:1 M. Grolik 4’, 1:2 W. Złocki 6’, 2:2 M.
Grolik 14’, 3:2 A. Lalko 15’, 4:2 A. Bugla 18’, 5:2 M. Reguła 28’,
5:3 R. Metelski 29’, 6:3 A. Lalko 31’, 7:3 T. Michalski 32’, 8:3
M. Grolik 34’, 9:3 T. Michalski 35’, 9:4 R. Metelski 36’, 10:4 M.
Grolik 39’, 10:5 R. Metelski 39’.
żółta kartka: R. Metelski (FMS).
Intermarche A – Tomsat 3:4 (3:2)
1:0 D. Kramorz 4’, 1:1 S. Dolaciński 9’, 2:1 G. Kania 14’, 2:2 M.
Stopa 17’, 3:2 P. Bara 20’, 3:3 P. Bartoszek 26’, 3:4 M. Małyska 33’.
żółte kartki: Ł. Furgał, M. Widera (Intermarche A).
Vibovit – Team Arttelekom 8:0 (6:0)
1:0 R. Kasiński 2’, 2:0 M. Mikulski 7’, 3:0 G. Bęben 10’, 4:0 G.
Bęben 12’, 5:0 R. Kasiński 18’, 6:0 M. Mikulski 20’, 7:0 K. Kijak
22’, 8:0 R. Kasiński 38’.

tabele po 19 kolejce:
grupa mistrzowska:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LineTrans		
Osiedle Szczygłowice
Concordia Oldboje
IPA Knurów
Mistral
Black&Decker
Nacynianka
PTK Holding

17
16
17
17
16
17
17
17

49
45
34
34
34
28
23
22

142-29
130-35
75-60
84-47
94-43
62-80
66-71
63-88

16
15
11
11
11
9
6
7

1
0
1
1
1
1
5
1

0
1
5
5
4
7
6
9

grupa spadkowa:
17
17
16
16
17
17
17
17

26
21
20
17
10
10
10
7

67-92
65-85
74-74
64-92
56-88
43-88
52-113
44-96

8
6
6
5
3
3
3
2

2
3
2
2
1
1
1
1

Podsumowanie akcji „Ferie z Orlikiem”

Dzieci z naszego regionu wróciły już
do szkolnych zajęć, a my mamy okazję
by podsumować ferie na „Orliku”.
Godne odnotowania jest to, że Knurów
przystąpił w tym roku do programu
Ministerstwa Sportu pod nazwą „Ferie
z Orlikiem”
wanych na lodowisku udział
wzięło 35 dzieci. Głównym
celem zajęć, które odbywały
się w formie zabawowej była
nauka jazdy tyłem.
Nie zabrakło też dobrej
zabawy przy muzyce. „Babajaga patrzy”, „Ogonki” oraz
„Dzień i noc” to nazwy niektórych zajęć, przydatnych
w doskonaleniu jazdy na łyżwach.
Dla miłośników gry w piłkę nożną tym razem przygotowano m.in. trening strzelecki.
- Trzecia impreza nosiła
nazwę „Zabawa na całego”
– kontynuuje przedstawiciel
k nu rowsk iego MOSi R-u .
– Odbyła się w ostatni dzień
ferii i zgromadziła rekordową
liczbę 83 osób.
W zmaganiach na lodzie
uczestniczyło 60 osób. Wzięli
oni udział w konkurencjach
opartych o naukę jazdy na
łyżwach. Dzieci podzielone
zostały na mniejsze grupy, w
których starały się wykonywać podawane przez organizatora zadania.
23–osobowa grupa rozegrała turniej piłki nożnej systemem „każdy z każdym”.
Wszystkim uczestnikom
zmagań zarówno na lodzie jak
i na trawie rozdano pamiątkowe dyplomy.
Dodajmy, że w zajęciach
brali udział nie tylko młodzi
mieszkańcy K nurowa, ale
również grupa z Domu Dziecka z Czerwionki.
PiSk
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żółtych kartkach boisko musiał opuścić bramkarz Olympiakosu, co w ykorzystała
Concordia zdobywając dwa
gole. Pomimo osłabienia i
niekorzystnego wyniku ambitni gimnazjaliści z Gierałtowic poderwali się do walki
i rozegrali kilka podręcznikowych akcji z pierwszej piłki,
z których trzy zakończyły się
bramkami. Dzięki wygranej
Olympiakos ma szanse stać
się pierwszą drużyną spoza
K nurowa, która zakończy
rozgrywki na podium.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 4. kolejki:

7
8
8
9
13
13
13
14

IPA – Mistral (godz. 18.00), LineTrans – Concordia Oldboje
(18.45), Nacynianka – Black&Decker (19.30), Team Arttelekom
– Intermarche A (20.15), UPOS Soccer Sport Pub – FC Apinex
Czerionka (21.00), Vibovit – Tomsat (21.45), Intermarche – FMS
Gierałtowice (22.30).

Olympiakos
pokazał charakter
Prowadzący w tabeli Gold
Team odniósł pewne zwycięstwo nad drużyną UPOS
Exorigo i do obrony mistrzowskiego tytułu potrzebuje już
tylko czterech punktów.
Wobec dominacji Gold
Teamu najwięcej uwagi przyciąga walka o drugą lokatę pomiędzy zespołami Olympiakosu Gierałtowice i Concordii
95. Bezpośrednia potyczka
tych zespołów rozpoczęła
się lepiej dla zespołu z Gierałtowic, który dwukrotnie
obejmował prowadzenie po
strzałach Dominika Kabały.
Tuż przed przerwą po dwóch

Na sportowo
i z uśmiechem
na twarzy

W zajęciach „Z lodu na
trawę” udział wzięło 47 osób
pom ię d z y 9 a 13 rok iem
życia.
- 33–osobowa grupa spotkała się na lodowisku i brała
udział w grach i zabawach na
lodzie – informuje Zbigniew
Rabczewski z Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
– Była to doskonała okazja
do tego, by w odpowiednich
konkurencjach dzieci kształciły swoją sprawność i koordynację.
Zajęcia na lodowisku obejmowały następujące konkurencje: rywalizacja w rzędach,
jazda pojedynczo do przodu,
jazda pojedynczo do tyłu,
jazda w parach do przodu,
jazda w parach do tyłu, jazda
wężykiem, jazda slalomem
do przodu, jazda slalomem
do tyłu.
W czasie zajęć dzieci mogły korzystać z następującego sprzętu sportowego: kije
hokejowe, bramki, hula–hop,
woreczki, krążki hokejowe,
szarfy, pachołki, znaczniki.
- Kolejna, 14–osobowa
grupa wzięła udział w zajęciach z piłki nożnej – relacjonuje Rabczewski. - Po
przeprowadzonej rozgrzewce
dzieci doskonaliły podania
w dwójkach a następnie rozegrały mecz, kończąc go
rzutami karnymi.
Dr uga impreza odbyła
się pod hasłem „Najpierw lód
– potem trawa”. Tym razem w
grach i zabawach zorganizo-

MŁODZIEŻOWA
LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ

Gold Team – UPOS Exorigo 11:1 (6:0)
1:0 K. Idziaszek 2’, 2:0 B. Siciński 5’, 3:0 D. Jabłoński 6’, 4:0 D.
Jabłoński 11’, 5:0 D. Jabłoński 13’, 6:0 D. Jabłoński 14’, 7:0 M.
Michniewski 16’, 8:0 T. Smolka 23’, 9:0 D. Jabłoński 26’, 9:1 M.
Mikulski 27’, 10:1 D. Jabłoński 29’, 11:1 D. Jabłoński 30’.
żółta kartka: M. Michniewski (Gold Team)
Olympiakos Gierałtowice – Concordia 95 5:4 (2:2)
1:0 D. Kabała 1’, 1:1 S. Napierała 5’, 2:1 D. Kabała 10’, 2:2
M. Mazur 12’, 3:2 D. Ceremuga 20’, 3:3 D. Kabała 23’, 4:3 S.
Artemuk 24’, 5:3 S. Artemuk 26’, 5:4 M. Bylak 27’.
żółte kartki: K. Bednarz (Olympiakos) – dwie, czerwona kartka
– K. Bednarz.
Concordia 95 – Concordia 96 5:0 walkower
(mecz przerwany w 15. minucie z powodu zdekompletowania
Concordii 96)
1.
2.
3.
4.
5.

Gold Team
Olympiakos Gierałtowice
Concordia 95
Concordia 96
UPOS Exorigo

5
5
6
5
5

15
10
10
3
0

43-6
30-19
37-13
7-27
4-56

5
3
3
1
0

0
1
1
0
0

0
1
2
4
5

FUTSAL - II LIGA

Pierwsza
liga tuż, tuż
Po porażce z ostatnim
zespołem 2. ligi – Dąbrovią
Jaworzno piłkarze UPOS Exorigo wygrali niezwykle ważne
spotkanie z wiceliderem Orlikiem Brzeg. Ta wygrana w
znacznym stopniu przybliża
zespół prowadzony przez Marcina Rozumka do awansu na
zaplecze ekstraklasy.
Konfrontacja z wiceliderem na pewno do łatwych nie

należała. Goście dwukrotnie
obejmowali prowadzenie, ale
ich taktyka polegająca na oddaniu inicjatywy knurowianom
i wyprowadzaniu szybkich
kontrataków nie przyniosła zamierzonego efektu. UPOS Exorigo uporczywie dążył do celu
i ostatecznie na cztery minuty
przed zakończeniem spotkania
strzelił zwycięską bramkę.

PiSk

Wyniki 10. kolejki:
UPOS Exorigo Knurów - Orlik Brzeg 4:3 (2:2)
0:1 Tyszkiewicz 4’, 1:1 Karwowski 6’, 2:1 W. Rozumek 8’, 2:2
Karnatowski 16’, 2:3 Kucharski 34’, 3:3 Wieliczko 35’ (przedłużony rzut karny), 4:3 Karwowski 36’
UPOS Exorigo: Poręba, Kempa, Wieliczko, W. Rozumek (żk),
M. Rozumek, Jezierski, Bagiński, Karwowski, Spórna.
Futsal Siechnice - Rodakowski Tychy 8:2, Fretpol Akademia
Pyskowice – Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki 3:2, Energetyk Jaworzno - Dąbrovia Jaworzno 3:2.
1. UPOS Exorigo Knurów
9
22 60:41
2. Futsal Siechnice
9
19 54:34
3. Orlik Brzeg
9
17 50:30
4. Energetyk Jaworzno
10
17 53:45
5. Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
9
12 55:52
6. Fretpol Akademia Pyskowice
10
10 34:51
7. Rodakowski Tychy
10
9
41:56
8. Dąbrovia Jaworzno
10
3
24:62
W kolejnej serii spotkań (13 lutego, godz. 16.00) UPOS Exorigo zagra u siebie z Energetykiem Jaworzno.
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Cios dla turystyki

Dagmara Stychno z knurowskiego Biura Podróży Dive Tour
przegląda internet po 10 razy na dzień. - 40 osób miało
wylecieć w lutym do Egiptu, sporo zakupiło wyjazdy
w marcu i kwietniu. Wszyscy czekają w napięciu, kiedy
loty zostaną wznowione...

Od 10 lat knurowskie
Biuro Podróży Dive Tour
specjalizuje się w wysyłaniu
klientów (głównie nurków)
z całej Polski do Egiptu.
Najpopularniejsze bazy nurkowe są w Dahab, Safadze
i Marsa Alam. - Dziś rozmawiałam z Polką, która
mieszka i prowadzi bazę w
Dahab. Była zdziwiona, bo
myślała, że loty odwołane
będą przez 2-3 dni lub góra
tydzień. Zwłaszcza, że w tej
części Egiptu jest spokojnie.
Gdyby nie telewizja, to oni
o żadnych zamieszkach by
nie wiedzieli - mówi Dagmara Stychno.

HurgHada
dla odważnych

Pozostaje czekać

Jedynym polskim biurem podróż y, k tóre nie
zrezygnowało z wysyłania
turystów do Egiptu jest Alfa

Star. Odważnych nie brakuje. Także tych, którzy
wylecieli w spokojniejsze
regiony Egiptu, a teraz powstał problem, jak ściągnąć
ich z powrotem do Polski.
Dagmara Stychno odradza planowanie wypoczynku w Egipcie, aż rewolucja
ucichnie. - Najgorsze, co
może się zdarzyć, to całkowite wstrzymanie lotów,
brak paliwa i jedzenia. W
Dahab wszystko jest czynne. Wstrzymano jedynie
działanie baz nurkowych
i łodzie nie wypływają w
morze. Niestety brakuje
klientów, a co za tym idzie,
nie ma pracy...
Najbardziej szkoda jej
Egipcjan, dla których turystyka jest jedynym źródłem
utrzymania. - To bardzo
przyjaźnie nastawieni ludzie, nie zaczepiają, nie
są agresywni. Nasi nurkowie, którzy często tam
przyjeżdżają, przywożą im
pamiątki z Polski...
Na szczęście nie ma
problemów z odzyskaniem
pieniędzy za wykupione
oferty. Stratne są jedynie
biura podróży. - Sprawdzam
informacje w internecie po
10 razy na dzień. Mam nadzieję, że niebawem sytuacja się tam uspokoi, a klienci
będą mogli wypoczywać w
Egipcie jak dawniej - uśmiecha się knurowianka.
Paweł Gradek

Foto: arch. D. Stychno

W ubiegły poniedziałek
biuro Dive Tour odwiedziła
klientka, która wróciła z
urlopu w Safadze. O rewolcie w Kairze nie miała
pojęcia. - Tam jest cisza,
ludzie odpoczywają, chodzą na plażę, a zachowanie
Egipcjan jest normalne. Co
innego Hurghada. Nie wysyłamy tam ludzi, ale to już
zupełnie inne miasto i inni
klienci. Głównie Rosjanie,
a co za tym idzie, ogromny
przepych, szpilki, ekstra
sukienki... Jestem w stanie
uwierzyć, że tych Egipcjan,
którzy klepią biedę taki widok może prowokować.
W y b u c h z a m i e s ze k
zdziwił knurowiankę. Pierw-

sze, niepokojące sygnały
pochodziły od jej znajomego - głównego szefa fotoreporterów Reutera. - On był
ze wszystkim na bieżąco,
wyleciał do Safagi. Mimo
że tam nic się nie działo,
ściągnęli go z powrotem, bo
w razie zaostrzenia sytuacji
nie miałby czym wrócić.
Gros klientów Dive Tour
mimo odwołania wylotów
nadal planuje urlop w Egipcie. Byli też tacy, co obrali
zupełnie inny kierunek - np.
Turcję.
Początek roku to w biurach podróży właśnie sezon
na Egipt. - Dopiero od kwietnia-maja ofertę uzupełnia
Turcja, Tunezja i Grecja. Te
zamieszki są sporym problemem dla turystyki. Gdyby
to wydarzyło się latem, to
są alternatywne miejsca,
gdzie można wysłać ludzi.
W tym terminie nie ma takich miejsc w cenie Egiptu
i z taką pogodą - tłumaczy
Dagmara Stychno i przywołuje Turcję, gdzie obecnie
temperatura nie przekracza
15 stopni. - Teraz, wiadomo,
ludzie z niektórych części
Polski jeszcze mają ferie,
zaplanowali sobie wolne,
wzięli urlopy...

Gorąca zima
na placu Tahrir

Anna Peplińska i Sonia Sternal z Knurowa udały się
w podróż marzeń śladem jednej z najstarszych cywilizacji.
Wróciły z bagażem... traumatycznych doświadczeń. - Całe
szczęście, że nie wzięłam ze sobą dziecka, tylko koleżankę
- mówi pani Ania
Spora dawka słońca zimą
działa jak magnes na turystów
z Polski. - Latem byłam w
Szarm el-Szejk, ale temperatura była za wysoka. Kawał
drogi do Kairu, a wycieczka
w takich warunkach byłaby
uciążliwa. Postanowiłam do
stolicy Egiptu polecieć zimą... zaczyna swoją opowieść Anna
Peplińska.
Początkowo miało jej towarzyszyć dziecko, na szczęście
górę wziął rozsądek i postawiła
na doświadczoną i obytą Sonię
Sternal, która mieszkała kiedyś
w Egipcie 4 miesiące.

Metro pułapka

Nic nie zapowiadało dojrzewającej wojny domowej. 22
stycznia (sobota), w dobrych
humorach panie wyleciały do
Kairu. Zamieszkały w hotelu
przy placu Tahrir. Pierwsze
trzy dni poświęciły na zwiedzanie zabytków. Czwartego
obudziły się w zupełnie nowym państwie. - Pojechałyśmy
metrem do Gizy, do polskich
znajomych na kawę. Jak wracałyśmy okazało się, że nasza
stacja jest zamknięta i musimy
pojechać stację dalej. Stamtąd
z kolei nie mogłyśmy się wydostać, ponieważ tłum napierał
z góry. Jakby tego było mało,
Egipcjanie podsycali nasz
strach. Znam język francuski i
słyszałam jak ludzie mówili, że
grozi nam niebezpieczeństwo,
bo jesteśmy białe - opowiada
knurowianka.
Z pomocą przyszedł chłopak, który uspokajał przerażone kobiety i za rękę wyprowadził je z metra. Do hotelu, na
plac Tahrir żadna taksówka nie
chciała ich zawieźć. - Ten chłopak, zupełnie bezinteresownie,
pokonał z nami pieszo ładny
kawałek drogi. Przepuszczała
nas policja. Już wtedy wiedziałyśmy, że musimy się pakować

Anna Peplińska
i Sonia Sternal
spędziły na lotnisku
w Kairze trzy dni
i dwie noce
i ewakuować z hotelu - dodaje
pani Ania.
W tym przekonaniu skutecznie utwierdzała je policja
na ulicach, strzały z broni
gazowej do gęstniejącego na
placu tłumu.
Z pomocą przyszli znajomi
z Gizy. Znaleźli knurowiankom
kwaterę na 9 piętrze, skąd oglądały płonące centrum Kairu naprzemian z relacjami w telewizji
Al-Dżazira. Tam usłyszały o
wprowadzonej godzinie policyjnej i odwołanych lotach.

Szef z odsieczą

Bilet y pow rot ne miał y
kupione na 30 stycznia. - Pojechałyśmy na lotnisko dzień
wcześniej, o godz. 12.00. Samochody obrzucano kamieniami.
Na miejscu ogromny tłok, długie kolejki przy kasach. Ludzie
bili się o bilety na linie Egyptair. Nie można było płacić kartą,
t ylko gotówką - wspomina
knurowianka.
Nazajutrz, w dniu planowanego powrotu do Polski
okazało się, że lot do Warszawy
odwołano. Zdaniem pani Ani
to był absurd. - Jeszcze było na
tyle spokojnie, że samolot mógł
lecieć bez problemu.
Koleżanki utknęły na lotnisku. Wycieńczone i przestraszone spędziły tam w sumie

trzy dni i dwie noce. - Nikt z
konsulatu ani z ambasady się
nami nie zainteresował. Od
Niemców dowiedziałyśmy się
jedynie, że odlatują duże samoloty Lufthansy...
Wybawieniem z egipskiego piekła okazał się szef Soni
Sternal. - Zadzwonił do niej i
zapytał, dlaczego nie ma jej w
pracy. Opowiedziała mu, co nas
spotkało w Kairze. Proszę sobie
wyobrazić, że kupił nam dwa
bilety na Lufthansę do Pyrzowic! Podał wszystkie niezbędne
dane i 31 stycznia wyleciałyśmy
do Polski. Pierwsze uczucie na
pokładzie samolotu? Super! Jak
tylko wystartował rozpłakałam
się ze szczęścia - przyznaje
Anna Peplińska.
Nie wie, czy kiedykolwiek
zdecyduje się na Egipt lub kraj,
z którego można się wydostać
tylko jedną drogą. - Niestety,
nie wszystko można przewidzieć
i zaplanować. Będę śledzić tamtejszą sytuację, ale czy pojadę
raz jeszcze? Trudno powiedzieć.
Chyba jednak będę celować w
kraje Europy... - śmieje się knurowianka i przyznaje, że jeszcze
nie doszła do siebie po ostatniej
przygodzie. - Całe szczęście, że
nie wybrałam się do Egiptu z
dzieckiem...
Paweł Gradek, foto: arch.
A. Peplińskiej i S. Sternal

Tłum na lotnisku, kolejki do kas
to efekt rewolucji w Egipcie

Egipt ma różne oblicza. To, oprócz
piramid, jest najbardziej znane
bywalcom nadmorskich kurortów

