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tysiące
do wzięcia

78 tys. zł na potrzeby organizacji
pozarządowych przeznaczy
w tym roku Powiat Gliwicki
Chcący sięgnąć po te pieniądze muszą zapoznać się z nowymi
przepisami. Mowa o rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
oraz nowym wzorze oferty na realizację zadania publicznego. Dokumenty te są zamieszczone na stronie
internetowej www.powiatgliwicki.
pl w zakładce Powiatowe Centrum
Organizacji Pozarządowych.
W razie pytań do dyspozycji są
pracownicy PCOP pod numerem
tel. 32 332 66 70. PCOP mieści się w
pokoju nr 358 (III piętro, Starostwo
Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17).

Bryan adams zaGra w ryBniKu

live! live! live!

Legendarny muzyk z Australii wystąpi 13 czerwca na
stadionie miejskim. To już pewne - Rybnik znalazł się na
trasie letniego tournee artysty po Europie. Zagra też
w Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach i Austrii.
Sprzedaż biletów ruszyła w środę. Można je kupić w Empiku, sklepach
Media Markt, Saturn i poprzez stronę www.ticketpro.pl. Najtańsze wyceniono
na 180 zł. Za lepsze sektory trzeba zapłacić 220 i 250 zł, miejsca VIP-owskie
to koszt 450 zł.
To trzeci koncert Bryana Adamsa w Polsce. Przed 15 laty zaśpiewał w
Spodku, w 2000 r. podczas festiwalu w Sopocie.

/bw/

A fraszkopisarz J.I. Sztaudynger narzekał: - Gołębiami brukowany
Kraków, g... ma z tych ptaków...

Gliwice. GratKa dla miłośniKów Przyrody

Ptaki w mieście

SISP, bw

zaProszenie

Foto: Marco Maas

niech
żyje bal

Klub Abstynentów „Siódemka” zaprasza swoich członków, ich
rodziny, przyjaciół oraz sympatyków na zabawę karnawałową, która
odbędzie się 29 stycznia o godz.
19.00 w siedzibie Fundacji na Rzecz
Rozwoju Miasta Knurowa (ul. Dworcowej 38a). Pod ten sam adres, tylko
5 lutego i o godz. 16.00 klubowicze
zapraszają najmłodszych na bal karnawałowy. Więcej szczegółów pod
numerem telefonu: 604 104 094.

Foto: Magdalena Myszka

Powiat
wsParcie dla orGanizacji

Podsumują warsztaty

W czwartek zakończą się trzydniowe warsztaty
wokalno-aktorsko-taneczne, organizowane
w Domu Kultury w Szczygłowicach. Ich
pokłosiem będzie koncert walentynkowy
oraz premiera musicalu „Koty”

W środę, 2 lutego, o godz. 17 w Centrum Organizacji
Kulturalnych Perełka przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach
odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców Gliwic
i powiatu gliwickiego pt. „Ptaki w mieście”
O ptakach mających siedliska w
obrębie miasta opowie Katarzyna
Skowrońska-Ochmann z Centrum
Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Będzie tez mowa o dokarmianiu
i ochronie ptaków, a także o przenoszonych przez nie chorobach.

Spotkanie organizuje Koło Miejskie Polskiego Klubu Ekologicznego
w Gliwicach. Czyni to w ramach cyklu „Ekologia w wielkim mieście”.
Zainteresowani uzyskają szczegółowe informacje dzwoniąc pod nr
tel. 32 231 85 91.
SISP, bw

Foto: Tomasz Rak, Marek Węgorzewski

/g/

Knurów

samobójstwo

W sobotę w rejonie nasypu kolejowego przy al. Piastów znaleziono zwłoki mężczyzny, który popełnił samobójstwo. Miejsce zdarzenia zabezpieczyli
knurowscy strażnicy miejscy.
/b/

Osobiste szafki zamykane na zamek szyfrowy – taką nowość w
szkolnej szatni zafundowała uczniom Rada Rodziców Miejskiego
Gimnazjum nr 3. Inwestycja poważna, toteż Rada gromadziła na
nią fundusze przez dwa lata. Zebrała 26 tys. zł, zaś 15 tys. dołożyło miasto. Z szafek korzystają uczniowie klas III MG-3.

Knurów

W niedzielną noc patrol Straży
Miejskiej i Policji zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Badanie wykazało 0,6
mg/l stężenia alkoholu. Mężczyzna
był jednym z 14 pijanych kierowców
zatrzymanych w ubiegłym tygodniu
przez funkcjonariuszy na terenie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
/b/

Podczas warsztatów trwających
od 25 do 27 stycznia uczestnicy pracują nad techniką śpiewu, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym,
tańcem współczesnym i scenkami
aktorskimi. Warsztaty prowadzą:
licencjonowany nauczyciel techniki śpiewu Speech Level Singing
z Warszaw y K rzysztof Wojciechowski oraz solistka baletu Teatru
Rozrywki w Chorzowie - Małgo-

rzata Ochabowicz. Pomysłodawcą
przedsięwzięcia jest Agnieszka
Bielanik-Witomska - instruktor zespołów wokalnych, działających pod
skrzydłami knurowskiego Centrum
Kultury. Efekty pracy uczestników
warsztatów będzie można zobaczyć
podczas lutowej premiery musicalu
„Koty”.
Marek Węgorzewski

Knurów

Kolej na PKP zmarł kapłan
18 stycznia, pod osłoną nocy nieznani sprawcy skradli ze stacji PKP
Knurów-Szczygłowice nastawnię,
osprzęt z trzech szaf przekaźnikowych, kable zasilające, tarczę oraz
sześć napędów zwrotniczych. Straty
w trakcie ustalania.
/g/

2

W ubiegły poniedziałek (17 stycznia) zmarł
ks. Wojciech Kuczera, w latach 2000-2005 wikariusz parafii NMP Królowej Świata w Szczygłowicach. Ks. Kuczera był kapłanem od 19 lat.
Ostatnio pełnił posługę jako wikariusz w parafii
św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym. Pogrzeb odbył się w piątek w parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Żorach-Roju.

Foto: www.archidiecezja.katowice.pl

Pijany
za kółkiem

W konkursie plastyczn
ym „Mała szopka dla
Wielkiego Boga”
zorganizowanym przez
Paraf ię Matki Bożej
Częstochowskiej
wzięło udział 17 rodzin
. Betlyjki oceniali jurorz
y i parafianie. I
jedni, i drudzy uznali, że
najpiękniejszą szopkę
wykonała rodzina
państwa Demuchów (zw
ycięzcy na zdjęciu). Ws
zyscy uczestnicy
konkursu otr zymali na
grody.

/bw/
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Knurów. Budynek po byłym komisariacie czeka na inwestora

W ciągu ostatniego kwartału w Knurowie życie
straciło trzech górników

Do trzech razy sztuka?
Foto: Paweł Gradek

Ważą się losy budynku po byłym Komisariacie Policji
w Knurowie. Lada dzień znana będzie aktualna wycena
nieruchomości. Następnie odbędzie się przetarg

Szczygłowice. Nie żyje 56-letni sztygar oddziałowy

Czarny poniedziałek w KWK „KnurówSzczygłowice” Ruch Szczygłowice. Zginął
sztygar oddziałowy Oddziału Maszynowego.
To piąty w tym roku śmiertelny wypadek
w polskim górnictwie, a trzeci na przestrzeni
ostatnich miesięcy w knurowskich
kopalniach
Zła wiadomość obiegła wszystkie media lotem błyskawicy. Do
tragicznego wypadku doszło o godz.
11.34 w Przecznicy II na poziomie
1050 m. Z komunikatu wydanego
przez Wyższy Urząd Górniczy w
Katowicach wynika, że do tragedii
doszło podczas wycofywania kombajnu chodnikowego typu AM-75K.
56-letni sztygar oddziałowy Oddziału Maszynowego został przyciśnięty
organem urabiającym kombajnu do
spągu (dolnej powierzchni) wyrobiska, doznając śmiertelnych obrażeń.
Poszkodowany był pracownikiem Firmy Usługowej Bumech S.A.,
wykonującej specjalistyczne usługi
na terenie kopalni.

Przyczyny i okoliczności wypadku bada Okręgowy Urząd Górniczy
w Gliwicach.
To już trzeci śmiertelny wypadek
w ostatnich miesiącach, do którego
doszło w KWK „Knurów-Szczygłowice”. Pod koniec października
ciało górnika, przyciśniętego przez
sekcję do ściany wyrobiska znalazł
nad ranem sztygar. 43-latek osierocił
dwoje dzieci.
Miesiąc później na wieczną
szychtę odszedł 41-letni górnik.
Przygniotła go drewniana stropnica
i przysypały opadające skały stropowe. Osierocił troje dzieci.
/pg/

Knurów

Głośne noce

Rodzinne awantury tak dawały się we znaki sąsiadom, że ci prosili
o pomoc strażników miejskich. Dopiero interwencje funkcjonariuszy
utemperowały nerwówkę w mieszkaniach przy ul. Mieszka I (dwukrotnie),
Janty, Staszica i Rybnickiej. Z kolei lokator mieszkania przy ul. Krótkiej
słuchał głośnej muzyki, zbyt donośnej jak na środek nocy. Ściszył ją dopiero po pouczeniu przez strażników.

Foto Tomasz Rak

Zabił go kombajn

Atutem nieruchomości jest jej lokalizacja w centrum miasta
Kiedyś mieścił się tu hotel robotniczy, który w latach 70. przystosowano do potrzeb ówczesnej
Milicji. Funkcjonariusze urzędowali
w tymczasowej siedzibie od 1975
do... 2007 roku. Kiedy wyprowadzili się do nowego Komisariatu
przy ul. Dworcowej, stary budynek
zamknięto na cztery spusty. Już
wtedy pojawiły się różne koncepcje
zagospodarowania dwóch działek,
budynku biurowo-magazynowego i
garażu, będących własnością Skarbu
Państwa.
Zamiast jednak nowych rezydentów, w byłym komisariacie pojawili
się złomiarze. Ze ścian budynku
wypruli całą instalację elektryczną.
Kaloryfery i inne metalowe elementy błyskawicznie znalazły nowych
właścicieli.
Aby zapobiec dalszym dewastacjom gmina wystąpiła do starostwa

powiatowego o użyczenie budynku
na okres tymczasowy. Po podpisaniu
umowy użyczenia ruszył wstrzymany przez wojewodę śląskiego proces
komunalizacji.
W lipcu 2009 roku na horyzoncie
pojawił się inwestor. - W oparciu o
informację ze starostwa, że rozważa
zbycie nieruchomości, gmina wycofała wniosek złożony do wojewody
o komunalizację nieruchomości mówi zastępca naczelnika Wydziału
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Maria Baron.
Miasto upatrywało w inwestorze
szansę na stworzenie nowych miejsc
pracy, dlatego bez żalu podjęło decyzję o rozwiązaniu umowy użyczenia
i odstąpiło od procesu komunalizacji
nieruchomości. - Realizacja zadań na
przykład budownictwa socjalnego
wiązałaby się m.in. z ze zmianą planu zagospodarowania miasta oraz

sporymi nakładami finansowymi
- argumentuje Maria Baron.
Nieruchomość należy do zasobów Skarbu Państwa, w imieniu
którego zarządza nią starosta gliwicki. Po jej zabezpieczeniu oraz uzyskaniu zgody wojewody śląskiego
przystąpiono do procedury zbycia
w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Rzeczywistość zawiodła oczekiwania. Odbyły się dwa przetargi
– pierwszy 30 czerwca 2010 roku
(cena wywoławcza 1 550 000 zł),
drugi 27 października 2010 roku
(cena wywoławcza 1 100 000 zł).
Z uwagi na brak chętnych zostały
nierozstrzygnięte. Do końca stycznia
2011 roku zostanie przeprowadzona
aktualizacja wyceny nieruchomości,
a następnie odbędzie się kolejny
przetarg.
/pg/

reklama

/b/

Knurów

Promile na mrozie
Dla pijących pora roku nie ma
znaczenia. W lecie często piszemy
o tzw. leżakach, czyli pijanych do
nieprzytomności, którzy zalegają
miejskie ławki, skwery i chodniki.
Jak się okazuje, zimą wcale nie jest
inaczej. Dowodzą tego statystyki
Straży Miejskiej. W ciągu ostatnich
kilku dni strażnicy kilkakrotnie interweniowali w tego typu sprawach.
Tak było m.in. w ubiegłą sobotę, gdy
„stawiali do pionu” nietrzeźwego
mężczyznę leżącego przed garażem
przy ul. Mieszka I. Wcześniej, w

poniedziałek, zbierali z murawy
nietrzeźwego, który padł na... placu
zabaw na osiedlu 1000-lecia. Inny
pan stracił kontakt z rzeczywistością na ul. Kościuszki.
Pecha miał mężczyzna, którego
alkohol zmógł na klatce schodowej
bloku przy al. Piastów. Podczas
interwencji wyszło na jaw, że jest
poszukiwany przez Sąd Rejonowy
w Cieszynie. Pechowiec trafił do
aresztu w Gliwicach.
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Jak nie dać się
oszukać „wnuczkowi”
Policja i bankowcy radzą

Miliony złotych wyłudzili oszuści metodą „na wnuczka”
w ciągu ostatnich dwóch lat. Ich ofiarą padają zwykle
osoby starsze. Najczęściej 70-latkowie
Oszuści dobrze przygotowują nie może przyjechać po pieniądze
się do akcji. Typują na ofiarę osobę osobiście. Wyjaśnia, że pośle po nie
co najmniej 50-letnią. Najstarsza zaufanego przyjaciela. Ofiara, czuz poszkodowanych miała... 97 lat. jąc się zobowiązana pomóc (wszak
Rozpoznają jej sytuację rodzinną. więzy rodzinne...), oddaje pieniąPotrafią sporo dowiedzieć się o dze posłannikowi. Ten je przyjmuje
najbliższych (często
i... ulatnia się jak
właśnie o wnukach
kamfora.
Osz uści w y– stąd nazwa procederu), by ograniczyć
konują do swoich
r yz yko i kon ieczofiar bardzo dużo
Według statystyk najczęściej
ność improwizacji.
połączeń telefoniczofiarą oszustw „na wnuczka
nych. Czynią to w
W końcu dzwopadają osoby, które ukończykrótkich odstępach
n ią do upat r zonej
ły 70 lat. Aż 44 proc. z nich
of i a r y. Ro z m owę
czasu. Chodzi o wymieści się w przedziale 70-79
prowa d z ą t a k , by lat. Ponad 1/3 to 80-latkowie warcie presji psyosz ukiwana osoba i starsi (36 proc.). Co siódmy chologicznej i nauwierzyła, że roz- (14 proc.) pokrzywdzony ma kłonienie do szybm aw ia z k i m ś z e od 60 do 69 lat, a tylko 6 proc. kiego przekazania
pie n ię d z y. Ta k ie
swojej rodziny. Za- od 50 do 59 lat.
zwyczaj rozmówca
telefony mają też za
informuje, że wydarzyło się coś cel utrudnienie osobie oszukiwabardzo złego (np. wypadek lub... nej nawiązanie kontaktu z członporwanie) bądź też, że pojawiła kami rodziny i zweryf ikowanie
się wyjątkowa okazja do zarobienia problemu. Gdy osoba oszukiwana
pieniędzy (na giełdzie lub poprzez ma wątpliwości co do tożsamości
dzwoniącego, oszuści stosują szanokazyjne kupno samochodu).
Oszust prosi o natychmiastową taż emocjonalny: płaczą, błagają o
pożyczkę. Dodaje przy tym, że pomoc lub pozorują... torturowanie
po rzekomym porwaniu.
Gdy już jest po wszystkim,
prawda zazwyczaj szybko
wychodzi na jaw. Prawdziwy wnuczek z zaskoczeniem dowiaduje się o rzekomej
pożyczce, a babcia
( b ą d ź d z i a d e k)
z pr zer a żen iem
uświadamia
sobie, że padła ofiarą oszustwa.
Proceder jest
zuchwały i skuteczny. W 2010
roku w statyst ykach Kome ndy St o łecznej Policji
od notowano
ponad 300 postępowań w
tego typu

Starsi
na celowniku

ul. Armii Krajowej. Straciła 12 tys.
zł. Rok temu informowaliśmy też
o 70-latku, mieszkańcu bloku przy
ul. Łokietka, który w podobny sposób stracił 7 tys. zł.
Tupet złodziejów jest tak duży,
że jakiś czas temu próbowali w ten
sprawach. Rok wcześniej było ich sposób naciągnąć matkę... jednego
229. Straty przekroczyły 6 mln zł. z policjantów. – Na szczęście była
W gotówce było to prawie 5,7 mln zł, doinformowana i wiedziała, że to
niemal 48 tys. dolarów, 50 tys. euro, oszust. Udała, że złapała przynętę
a nawet 500 dolarów australijskich. i umówiła się ze złodziejami na
Skradzioną biżuterię wyceniono na przekazanie pieniędzy, oczywiście
21 tys. zł. Średnia suma strat wyno- informując o całym zdarzeniu posiła około 15 tys. zł.
licję – mówi podkomisarz Marek
To dane tylko z Warszawy. W Słomski, rzecznik Komendy Miejwojewództwie śląskim oszustwa skiej Policji w Gliwicach.
„na wnuczka” są także powszechW poprzednich dwóch latach
ne. Dość powiedzieć, że w 2006 r. Policja ujęła 71 sprawców oszustw
odnotowano ich 157, najwięcej w metodą „na wnuczka”.
kraju (na pozostałym terytorium
Policjanci wielokrotnie apePolski w sumie było ich 282). W lowali – także na naszych łamach
2007 r. statystyki wymieniają 113 – o ostrożność w podobnych sytakie przypadki, w 2008 r. - 90 tuacjach. Teraz dołączają do nich
oszustw, a w 2009 r.
bankowcy. Okazuje
- 121 przestępstw. W
się bowiem, że zda2009 r. więcej oszurzały się przypadki,
kańczych wnuczków
kiedy oszuści prosipanoszyło się jedyli ofiary o przelew
nie po Warszawie, W 2004 r. Policja odnotowała w na konto bankowe.
Wrocławiu i Krako- skali kraju 502 oszustw metodą Dochodziło też do
wie. Oczywiście te „na wnuczka”. W 2005 r. - 556, wspólnego wyjazdu
dane niekoniecznie w 2006 r. - 439, w 2007 r. - 547, do banku z „zaufasą pełne. Nie wia- w 2008 r. - 705. W 2009 roku nym przyjacielem
w statystykach zapisano 1059
domo bowiem, ilu tego typu przestępstw.
wnuczka” i wypłatę
p o s z ko d ow a nyc h
gotówki!
nie zgłosiło się na Policję.
Związek Banków Polskich wraz
Wśród oszukanych są też knu- z Komendą Stołeczną Policji oprarowianie. W czerwcu ofiarą oszu- cowali poradnik pt. „Jak nie paść
sta stała się 79-latka, mieszkanka ofiarą oszustwa metodą „Na wnucz-

Coraz więcej
fałszywych
wnucząt

Na co „wnuczkom”
potrzebne pieniądze?

Do pokrzywdzonych dzwonią zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gdy
telefonistą był mężczyzna, dominowała legenda, że pilnie potrzebne
są pieniądze „na inwestycje, na zakup akcji u maklera” (to 21 proc.
powodów). Kobieta najczęściej posługiwała się koniecznością „zwrotu długu” (19 proc.). Na wypadek drogowy, zakup komputera i kupno
nieruchomości przestępcy powoływali się po raz na dwadzieścia
oszustw. Co ciekawe, w 28 proc. przypadków nie podawali powodu,
a jednak udawało im się wyłudzić pieniądze.
Rolę „odbieraków” pełnili zazwyczaj mężczyźni (76 proc.), kobiety
odbierały w 10 proc. przypadków, natomiast w 14 proc. sprawcy
polecali pokrzywdzonym dokonanie przelewów na wskazane konta
bankowe poprzez Western Union lub Pocztę Polską.

Klejcie te dziury!
- Ja nie wiem jak to jest, że jedni potrafią, a drudzy nie. Potrafią drogowcy w Leszczynach,
gdzie w ciągu tygodnia
zrobili dwa przeloty po
głównych drogach, by
połatać najgorsze dziury.
Nie potrafią w Knurowie,
bo tutaj wyrwy w jezdni



mają się dobrze. Z każdym dniem
rosną bardziej wszerz i w głąb.
Gdzie? A choćby na Dworcowej
i Książenickiej. Stan tej drugiej
woła o pomstę do nieba. Jeśli jest
inaczej i ekipy drogowe gdzieś
lepią dziurska, to niech mnie ktoś
wyprowadzi z błędu. A najlepiej
jak najszybciej załata co trzeba i
gdzie trzeba.
Kierowca

Pamiętaj!
1. Bądź ostrożny w kontakcie
z nieznajomym.
2. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie
znasz. Nie ufaj osobom, które
telefonicznie podają się za
krewnych lub ich przyjaciół.
3. Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się
osobiście: wykonaj telefon lub
skontaktuj się osobiście.
4. Wszelkie telefoniczne prośby, w tym z zagranicy, grożą
utratą pieniędzy.
5. Gdy ktoś dzwoni w takiej
sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może
być oszustwo, koniecznie powiadom Policję (nr tel. 997
lub 112)!
Źródło:
Poradnik pt.
„Jak nie paść
ofiarą oszustwa metodą
„Na wnuczka”
[www.zbp.pl]

ka”. Opublikowano go na stronach
internetowych www.dokumentyzastrzezone.pl oraz www.zbp.pl
(najważniejsze zasady przytaczamy
powyżej).
Przestrogi warto wydrukować i
wziąć sobie do serca. Podkomisarz
Słomski przestrzega też przed wylewnością w rozmowach telefonicznych z obcymi: – Złodzieje sondują
dzwoniąc pod różne numery. Są tacy,
co rzucą wiązankę niecenzuralnych
słów i spłoszą złodzieja, idealnie dla
nas byłoby, gdyby podjęli rozmowę i
poinformowali o tym Policję. Mamy
większe szanse na złapanie takich
oszustów.
Bogusław Wilk, /pg/

Oszuści
w rękach
policji

W ubiegły czwartek policjanci z
Wydziału Kryminalnego knurowskiego komisariatu zatrzymali
trzech mężczyzn w wieku 20-30
lat, podejrzanych o oszustwa
metodą „na członka rodziny”.
Sprawę przejęła Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
/g/

Od redakcji: Czytelnik wyraził
swoją opinię w piątek, po naszym
artykule o stanie okolicznych dróg
upstrzonych świeżymi dziurami. We
wtorkowy poranek na ul. Lignozy
dało się zauważyć drogową ekipę,
która - mimo kilku stopni „pod kreską” - pracowicie łatała dziury. Tych
jest jednak tak wiele, że roboty starczyłoby dla kilku podobnych załóg...
Not. bw
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Rozorane podwórko Czesława Pokładka i wilgotna
ziemia wchłania wszystko, kamień do utwardzenia
nie zdał się na wiele

szczygłowice

rzeka niepokoju
- Dwa tygodnie temu brakowało 30 cm do przelania wałów
na Bierawce - alarmuje Czesław Pokładek, mieszkaniec
domu przy ul. Zwycięstwa 106. Rozwiązaniem problemu
ma być wielomilionowa inwestycja sfinansowana przez
KWK „Knurów-Szczygłowice”, która jest na etapie...
wyboru wykonawcy
Czesław Pokładek mieszka na
końcu ul. Zwycięstwa. - Aż trudno
uwierzyć, że to jeszcze Knurów
- żartuje, chociaż wcale mu nie do
śmiechu.
Powódź z 1997 roku obserwował
z okien domu. Woda zalała wtedy jedynie dolinę. W maju ubiegłego roku
żywioł zaskoczył także jego.
- Na podwórku stało pół metra
wody. Wszystkie sprzęty i dokumenty przenieśliśmy na pierwsze piętro.
Sytuacja z godziny na godzinę była
coraz poważniejsza - wspomina
Pokładek i pokazuje zdjęcia: woda
podchodząca pod transformator,
przepust pod nasypem kolejowym
zapchany przez starą lodówkę i
korzenie drzew...

nia komisji eksploatacji górniczej
kolejny raz poruszy kwestię przebudowy przepustu.

zarząd milczy

Czesław Pokładek i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Trzęsiok
zwracają uwagę na jeszcze jeden
problem - nieczyszczony od lat rów,
biegnący wzdłuż ul. Zwycięstwa.
- Tam wyżej sąsiedzi robią to na
własną rękę, a przecież powinien
się tym zająć zarządca drogi! - dodaje Pokładek.
Rację przyznaje im naczelniczka Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska w Knurowie - Anna
Lewandowska. We wtorek pojawiła
się na ul. Zwycięstwa, żeby rozpoznać temat. -Z naszych obserwacji
wynika, że rowy wzdłuż ul. Zwycięstwa nie były czyszczone, są wypłycone, jednak nie straciły funkcji
odwadniania drogi. Podejmowane
interwencje w tym zakresie pozostają bez odpowiedzi. Nie wiem,
czy Zarząd Dróg Wojewódzkich
dostrzega problem.
Wizja w terenie pozwoliła odkryć jeszcze jedną przyczynę zalanych posesji - zarurowane rowy.
Skutek jest taki, że woda, która
powinna do nich spływać, wlewa się
na podwórka.
Tekst i foto: Paweł Gradek

ogłoszenie

inForMaCJa
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano do
publicznej wiadomości wykaz nr 27/GB/10 nieruchomości gminnej
przewidzianej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej
w Knurowie przy ul. Kapelanów Wojskowych.

inForMaCJa
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 24.01.2011 r.
do 13.02.2011 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 - jedna część działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

inForMaCJa

doraŹna Pomoc

Wracał do normalności zaopatrzony w 600 zł na tonę węgla,
osuszacz budynku, pompę i telefon
komórkowy. - Nie powiem, wtedy
o nas pamiętali. Podwórka jeszcze
nie odkażałem, bo jest warunek najpierw trzeba wszystko osuszyć.
Wilgoć nadal trzyma, pompa w piwnicy chodzi non-stop. Nie kopałem
ziemniaków, bo nie mam ich gdzie
trzymać - tłumaczy knurowianin.
Podwórko rozorały koła samochodów. Mówi, że to wina wody,
która spływa z drogi i leżących
wyżej posesji sąsiadów. - Po kamieniu zwiezionym do utwardzenia nie
ma już śladu, wszystko wchłonęła
ziemia.
Zdaniem Pokładka, winne podtopienia są dwa przepusty - jeden
pod ul. Zwycięstwa, a drugi pod
nasypem kolejowym. - Pierwszy
był kiedyś potężnym mostem. Nie
wiem, komu przeszkadzał i kto
odebrał pr zepust be z barierek
zabezpieczających - macha ręką
mężczyzna.

ul. Granicznej, a trzeci - pogłębienie Bierawki, aby obniżyć poziom
wody, dzięki czemu spływ wody z
potoku Szczygłowickiego będzie
swobodniejszy - tłumaczy zastępca
prezydenta Knurowa Barbara Zwierzyńska, która ostatnio prowadziła
rozmowy na ten temat z kopalnią.
Przebudowa pod nasypem jest
zadaniem niezwykle trudnym technicznie, zwłaszcza, że nasyp się
osuwa, a jeden z torów uległ zdeformowaniu. Sytuację na bieżąco
monitoruje kopalnia.
Na rozwiązanie palącego problemu trzeba będzie jednak poczekać.
- To kilkumilionowe zadanie jest
na etapie wyłaniania wykonawcy.
Wcześniej kopalnia przeprowadzała
analizy, szukała najlepszego rozwiązania i opracowywała projekt
- dodaje Zwierzyńska.
Między innymi dlatego miasto
zrezygnowało z przebudowy przepustu pod ul. Zwycięstwa. - Przy
podniesionym poziomie Bierawki i
zalewiska woda nadal płynęłaby z
powrotem do potoku Szczygłowickiego. Mam nadzieję, że sytuacja z ubiegłego roku więcej się nie powtórzy, a
kopalnia zadba o przepompownię mówi wiceprezydent Zwierzyńska.
Podkreśla, że system sprawdzał
się w trakcie normalnych opadów i
roztopów.
W czasie wiosennego posiedze-

W związku podpisaniem przez prezydenta RP nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 r. ulega
zmianie wysokość podatku należnego od opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązującą stawką podatku VAT będzie 23%, w związku z czym opłaty
roczne z tytułu użytkowania wieczystego, należne na podstawie
umów zawartych po 1 maja 2004 r., ulegają przeliczeniu w oparciu
o nową stawkę VAT.
Prezydent Miasta Knurów przypomina o obowiązku uiszczania
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych do 31 marca każdego roku z góry za dany rok bez wezwania.
reklama

Tor na nasypie, pod którym znajduje się przepust, osiada.
Kopalnia opracowała już kilkuetapowy program
hydrotechniczny, który ma temu zapobiec
Drugi umożliwia spływ Bierawce pod nasypem kolejowym. System
zawiódł, kiedy ilość wody przekroczyła tę z 1997 roku.

trzeba czekać

Cał y system rowów Star ych
Szczygłowic sprowadzony został
do potoku Szczygłowickiego. Pod-
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niesiony poziom Bierawki zaburza
spływ grawitacyjny i powoduje
tzw. cof kę, dlatego kopalnia opracowała kilkuetapowy program hydrotechniczny dla tego terenu.
- Pierwszy obejmuje przebudowę przepustu pod nasypem kolejow ym, dr ugi - obwałowanie
Biera wk i na ostat nim od cink u

5

aktualności
zabrakło życzeń od dyrekcji i grona
pedagogicznego. Pierwszoklasiści
przygotowali program artystyczny, a
maturzyści zaprezentowali program
kabaretowy.
Nauczyciele zaserwowali maturalną przygrywkę - krótki egzamin
dojrzałości, czyli konkurs, który
uczniowie zdali śpiewająco.

/pg/

Studniówkowa tradycja - polonez w wykonaniu maturzystów z ZS im. I.J. Paderewskiego

Studniówka 2011

To bal jest nad bale

Foto: naszastudniowka.pl

Foto: Aleksandra Barchańska

tryczne) - wychowawca Aneta Brzyska oraz TG (technikum górnicze)
- wychowawca Anna Kur. - Klasy
liczą w sumie około 50 uczniów.
Po raz pierwszy studniówkę miała
klasa technikum mechanicznego i
elektrycznego - mówi nauczycielka
Katarzyna Szwarczyńska.
Bal rozpoczął polonez zwieńczony uroczystym toastem. Nie

Klasa IV TEM

Ponad 220 maturzystów z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego bawiło
się na studniówkach w Rybniku i Paniówkach. Maturzyści z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 balowali w Knurowie
Studniówka to ostatni głęboki
oddech przed maturalnym maratonem. O to, by miała godną oprawę
zadbali rodzice. Tegoroczni maturzyści bawili się 7 stycznia w Białym
Domu w Rybniku (3 klasy technikum) i 15 stycznia w Paniówkach (5
klas liceum ogólnokształcącego).
- Tradycyjnego poloneza zatańczyli także zaproszeni goście: starosta
gliwicki Michał Nieszporek, prezydent
Knurowa Adam Rams i przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Leśniowska
- mówi dyrektor Gumienny.
Zabawa trwała do białego rana,
wzbogacona o tradycyjny program
kabaretowy, ilustrujący szkolną rze-

czywistość oraz profesjonalny pokaz
tańca towarzyskiego.
- Młodzież spisała się na medal!
Bal był uroczysty tam, gdzie wymaga
tego tradycja i pełen młodzieńczego
szaleństwa do białego rana. Szczerze, jestem z nich bardzo dumna
- usłyszeliśmy od jednej z mam
tegorocznego maturzysty, która
zadzwoniła do redakcji. - Świetna
organizacja, wspaniała zabawa,
cudowna młodzież!
Dyrektor Gumienny jest spokojna o maturzystów. - Stres przed
maturą na pewno się pojawi. Wierzę
w to, że się teraz uczą. Oswoiliśmy
ich już z obowiązkową matematyką.

ogłoszenie własne wydawcy

Nie kryj się z uczuciami - wyznaj ukochanej osobie to, co do
niej czujesz, za pośrednictwem Przeglądu Lokalnego - medium,
które tydzień w tydzień czyta około 10 tysięcy osób.

Egzamin dojrzałości zdadzą bez żadnych niespodzianek. Będzie dobrze.
15 stycznia w sali Protos odbyła
się studniówka dwóch klas IV: TEM
(technikum mechaniczne i elek-

Klasa IV TG

Knurów. Kolędy z różnych stron świata

Tomasz Pasławski zabrał
słuchaczy w muzyczną podróż

Polskie, wschodnie, irlandzkie, hiszpańskie, a nawet wenezuelskie
kolędy, pastorałki i świąteczne piosenki wybrzmiały w niedzielny
wieczór w kościele na osiedlu. W kolędową podróż po świecie
zabrał słuchaczy organista Tomasz Pasławski
O tym, że coroczny koncert
kolęd Tomasza Pasławskiego na
dobre zapisał się już w tradycji parafii Matki Bożej Częstochowskiej
świadczy liczba słuchaczy, którzy
po wieczornej mszy zgromadzili się
w kościele. W świątyni trudno było
o wolne miejsce.

Rozpoczęło się od tradycyjnej
polskiej kolędy „Wśród nocnej ciszy”,
jednak z każdą chwilą koncert nabierał
coraz bardziej egzotycznych barw. Organista przypomniał zagraną w ubiegłym roku wenezuelską „Corramos,
corramos”. W ten sposób tradycyjne
polskie kolędy śpiewane wspólnie z

Za symboliczną złotówkę możesz sprawić drogiej Ci osobie
przemiłą niespodziankę. Wystarczy, że wpiszesz treść swoich
uczuć bądź życzeń na niżej załączonym kuponie i dostarczysz
go do naszej redakcji w Knurowie przy ul. Niepodległości 5 (obok
ratusza) do wtorku, 8 lutego 2011 r. go godz. 15.
Specjalne Walentynkowe wyznania ukażą się na naszych
łamach w czwartek, 10 lutego

Tomasz Pasławski „dorobił się” grona wiernych słuchaczy



ludźmi przeplatały się z tymi nieznanymi. Po raz pierwszy w osiedlowym
kościele zabrzmiała irlandzka kolęda
„Christmas in Killarney”, nie zabrakło również wschodnich akcentów w
postaci kolędy „Boh sja rażdaje”
Po każdej wyśpiewanej pieśni
organista zbierał gromkie brawa i
tak przez ponad godzinę. Szczególnie
wzruszającym momentem koncertu
była hiszpańska kolęda „Hay que
sembrar en navidad”, którą Pasławski
wykonał dla swojego ojca.
Na koniec były kwiaty, ukłony
i bisy. Po koncercie chętni, którzy
czuli niedosyt kolęd w wykonaniu
Tomasza Pasławskiego mogli nabyć
jego płyty. Można było zaopatrzyć
się również w singel nagrany po
katastrofie z 10 kwietnia (płyty w
dalszym ciągu można zamawiać za
pośrednictwem strony internetowej
www.tomasz-paslawski.art.pl).
Kolejny koncert przeszedł do
historii, ale z pewnością na długo
zostanie w pamięci parafian.
- Szkoda, że taki koncert jest tylko
raz w roku – słychać było z tłumu
opuszczającego świątynię.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski
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Aby Hania
mogła chodzić
Przekaż 1 procent na pomoc małej knurowiance

reklama

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje,

że w dniu 15.02.2011 r. w Urzędzie Miasta Knurów, II piętro (sala
narad) odbędą się II przetargi ustne nieograniczone na:

Archiwum rodzinne państwa Kałużnych

Mała Hania będzie mogła chodzić, jeśli otrzyma finansowe
wsparcie. Możemy jej pomóc, przekazując na ten cel
1 procent podatku. To nic nie kosztuje

Małej Hani groziła nawet amputacja nóżki...
- Jest bardzo wesoła, uśmiecha
się do wszystkich, czy to obcy, czy
znajomy – tak mówi o swojej dziewięciomiesięcznej córce Sylwia
Kałużny. – Wręcz zaczepia ludzi na
ulicy tymi swoimi radosnymi oczami.
Jest też strasznie ruchliwa, tak że
utrzymać ją nie jest łatwo! – śmieje
się mama Hani.
Dziewczynka urodziła się z wrodzoną wadą lewej nogi. W kwietniu
ubiegłego roku, wkrótce po przyjściu
na świat dziecko trafiło do Kliniki
Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Zabrzu. Po badaniach
wykluczono inne wady i skierowano
noworodka do szpitala w Sosnowcu.
- Tam usłyszeliśmy propozycję
amputacji nóżki – opowiada mama
Hani. – Byliśmy przerażeni. Co
prawda była też mowa o drugim
wyjściu – leczeniu, ale wizja amputacji nadwątliła nasze zaufanie.
Stwierdzono też przykurcz nóżki, w
związku z czym zostaliśmy skierowani na rehabilitację. Ale rehabilitantka
stwierdziła, że nie widzi niczego, co
by należało rehabilitować, żadnego

przykurczu. To od tej pani dostaliśmy
namiary na różnych specjalistów. I
tak trafiliśmy do lekarza w Poznaniu,
który przyznał, że to wada rzadka,
ale miał już do czynienia z podobnymi przypadkami. Powiedział, że nie
ma mowy o amputacji, takie rzeczy
robiono dawniej, dziś medycyna daje
inne możliwości.
Diagnoza lekarza: brak kości
strzałkowej lewej. Niewielkie skrócenie lewego uda, koślawość lewego
stawu kolanowego. Skrócenie lewej
goleni i jej zagięcie do przodu, stopa
czteropalczasta, ustawiona w lekkiej
koślawości. Lekarz daje nadzieję na
to, że dzięki leczeniu i rehabilitacji
Hania będzie mogła chodzić, a nawet
biegać i skakać.
- Hania siada, próbuje raczkować, podciągać się na rękach
– ralacjonuje tata, Adam Kałużny.
– Próbuje też stawać, ale wykrzywiona nóżka sprawia, że staje bokiem.
Hanię czeka kilka operacji.
Pierwsza – i najważniejsza – będzie
przeprowadzona już niedługo, jest
zaplanowana na 29 marca. To wtedy

noga zostanie wyprostowana.
Już wkrótce po tej pierwszej
operacji dziewczynka będzie mogła po swojemu próbować chodzić.
Przez trzy miesiące Hania będzie w
gipsie. Przez pierwsze sześć tygodni
jej noga będzie nieruchoma, za to
po tym czasie dziecko rozpocznie
naukę chodzenia. Trzy kolejne operacje będą polegały na stopniowym
wydłużaniu kończyny. To, kiedy
dokładnie zostaną przeprowadzone,
zależy od tempa, w jakim dziecko
będzie się rozwijać. Jedna z nich
zostanie przeprowadzona między 3
a 5 rokiem życia Hani.
Niestety, koszty operacji, 50
tys. złotych, znacznie przekraczają
finansowe możliwości rodziców
dziewczynki. Do tego dochodzą
koszty koniecznej rehabilitacji, protez, butów ortopedycznych. Dlatego
rodzice apelują do wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy chcą i są w stanie
pomóc, o wsparcie – zarówno materialne, jak i duchowe. Przyłączamy
się do apelu.
Okazją do pomocy, która w dodatku nic nie kosztuje, jest wypełnianie PIT-ów. Wystarczy w deklaracji
podatkowej przekazać 1 proc. na
Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, zaś w tytule wpisać „11513
Kałużny Hanna Maria”.

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Knurowie, w
budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 10b wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste:
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Knurowie, w
budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 17 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste;
- oraz I przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych
położonych w Knurowie przy ul. Wiosennej 26a i Wiosennej 26b.
Dodatkowych informacji na temat przetargów udziela Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta
Knurów, 44-190 Knurów, ul. Ogana 5 pok. 205, tel. 339-22-29.”

MiNa

Wpłat wspomagających Hanię
można dokonywać również bezpośrednio. Oto numer konta: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, 75 1240 1037 1111 0010 0957
3199; tytułem: „11513 Kałużny
Hania Maria - darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia”. W przypadku
wpłat zagranicznych numer konta
musi być poprzedzony kodem
SWIFT, czyli PKOPPLPW 41 1240
1037 1111 0010 1321.

Knurów

Stracili na wadze, zyskali
na zdrowiu

ogłoszenie

Aż 15 kg zbędnego
tłuszczu pozbył się Henryk
Leszczyński. Okazał się
rekordzistą kursu Weight
Loss Challenge.
17 uczestników schudło
w sumie o 70 kg
(na zdjęciu
podczas spotkania
podsumowującego kurs).
Marek Węgorzewski
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Knurów. Czerwonokrzyska Biesiada zimą, a w lecie...

Dzieci pojadą na kolonie

Ponad 17 tysięcy złotych zebrali uczestnicy
V Czerwonokrzyskiej Charytatywnej Biesiady Śląskiej.
Za te pieniądze na koloniach latem bawić się będą dzieci
z najuboższych rodzin
ozdoby i... zabawki licytowali się
przedstawiciele wielu lokalnych
firm. Grosza nie szczędziły m.in.
Stalkowent, Termowent Technology,
Komart, Przedsiębiorstwo Transportowe Łubik, zegarmistrz Mirosław
Minkina, a także reprezentanci
kopalni „Knurów – Szczygłowice”.
Najostrzej rywalizowano o złoty
zegarek renomowanej firmy szwajcarskiej Bisset ofiarowany przez
Mirosława Minkinę. Zwycięska
kwota została złożona... telefonicznie
przez wieloletniego sponsora, który z
powodu wyjazdu do Kenii nie mógł
uczestniczyć w zabawie osobiście.
Nie obyło się też bez niespodzianek. Jedną z nich był efektowny (a
przede wszystkim efektywny) pokaz
udzielania pierwszej pomocy.
Biesiada przyniosła dokładnie
17.303 zł. Za te pieniądze PCK zorganizuje letnie kolonie dla dzieci z

Foto: Archiwum PCK

Impreza odbyła się w czwartek
w restauracji Protos. Honory gospodarzy czynili szefowie Zarządu Rejonowego PCK w Knurowie - prezes
Klemens Bąk i wiceprezes Krystyna
Dziedzic. Na ich zaproszenie zjawiło
się sporo gości, nie tylko z Knurowa,
ale i ościennych miejscowości.
W części oficjalnej odznaczono
przyjaciół oraz najbardziej zasłużonych członków PCK (patrz ramka).
Potem przyszła pora na tradycyjną
golonkę, kufelek piwa i oczywiście
dobrą zabawę. O humor zadbali pospołu kabareciarze ze Świra i zespół
rozrywkowy Big Band pod kierownictwem Grzegorza Pakury. Ogromne
wrażenie zrobił na zebranych występ
znanego i uznanego solisty Adama
Sobierajskiego.
Do żelaznych punktów biesiady
należy „od zawsze” aukcja z charytatywnym przesłaniem. O obrazy,

Jak przed rokiem ogromne wrażenie na zebranych zrobił występ
tenora Adama Sobierajskiego
reklama

najuboższych rodzin.
Honorowy patronat nad imprezą
objęli prezydent Knurowa Adam
Rams i wójt Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Wyróżnienia

Odznakę Honorową PCK za
wieloletnią współpracę, dar serca
oraz wspieranie działań czerwonokrzyskich z rąk prezesa Śląskiego
Zar ządu Okręgowego PCK w
Katowic ach Adama Pr zy war y
otrzymali Andrzej Kucharski, Piotr
Jamrozik oraz Mirosław Minkina.
Statuetki „Przyjaciel PCK”
otrzymali: przedstawiciele władz
Knurowa, Gminy Gierałtowice,
Starostwa Powiatowego w Gliwicach, firma Komart i sklep Sisters,
a także Roman Noga - dyrektor
ds. pracy KWK „Knurów – Szczygłowice”, Alfreda Świrska - główny
księgowy KWK „Knurów – Szczygłowice”.

Grecka Arate - rusza szkolić
knurowską oświatę.
Grecka Arate rozwija oświatę to tytuł trzeciego już projektu unijnego, realizowanego w ostatnim okresie w Gminie Knurów.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty, realizowany będzie przez Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w
Knurowie przez najbliższe 2 lata.

Człowiek- najlepsza inwestycja.
Głównym celem projektu jest wsparcie nauczycieli miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także pracowników oświatowych poprzez dostarczenie im
wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennej pracy pedagogicznej i oświatowej.
Wsparcie to realizowane będzie za pomocą systemu szkoleń tematycznych, w których udział weźmie 395 osób. Każdy z uczestników otrzyma możliwość podniesienia
swoich kompetencji, poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych wykładowców i trenerów. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma zestaw pomocy
dydaktycznych oraz podręczniki wspomagające proces kształcenia.

Łączny budżet projektu wynosi 576 401,00 zł.
Beneficjent:
Gmina Miasta Knurów
Ul. Floriana 5
44-190 Knurów
tel. 32 235-21-21
www.knurow.pl

Biuro projektu:
Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych w Knurowie
Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
tel\fax: 32 235-27-07
e-mail: arate@knurow.edu.pl
www.arate.knurow.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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rozmaitości
na rymy „Bitwa o Knurów

tymin optymista królem freestyle’u

W piątkowy wieczór w pubie
Power Play miała miejsce Bitwa o
Knurów. Ale spieszymy uspokoić:
muzyczna bitwa. Nie polała się
krew, bowiem była to bitwa freestyle
beatbox. Do rywalizacji przystąpiło
18 uczestników. Mieli za zadanie
przekonać do siebie freestylowe
jury, które tworzyli: Skorup, Ymcyk
i Yappe.
Zw ycięzcą Bit w y o K nu rów
okazał się Tymin Optymista. Zdobył
wszystkie nagrody i to on ruszy już
21 lutego na Wojnę o Śląsk.
Kolejne miejsca zajęli Juuniorski,
Czeski oraz Kacper.

Jak na
bitwę
przystało,
ze sceny
padały
mocne
słowa

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Przy freestyle’owej muzyce
młodzi bawili się do
późnego wieczora

Foto: Tomasz Rak, Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

zoﬁa lechowska z Gliwic

marta małoszyc z zabrza

ur. 16.01.2011 r., 3340 g, 52 cm

ur. 16.01.2011 r., 3890 g, 56 cm

szymon zagórowski
z Kuźni nieborowskiej

robert słowik z czerwionki-leszczyn

roksana mankowska z czerwionki

ur. 17.01.2011 r., 3400 g, 54 cm

antoni jonderko z Przegędzy

ur. 21.01.2011 r., 3560 g, 55 cm

tymon Burski z Knurowa

ur. 24.01.2011 r., 4050 g, 59 cm
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agata jackowicz z Gliwic

ur.13.01.2011 r., 2350 g, 48 cm

ur. 19.01.2011 r., 3950 g, 57 cm

nikola Brzozowska z Knurowa

ur. 23.01.2011 r., 2840 g, 50 cm

agata nowak z Knurowa

ur. 24.01.2011 r., 3780 g, 55 cm

mateusz Kossakowski z Gliwic

wojciech nietarowski z Gierałtowic

maria trela z Knurowa

Ksawery woronowski z Knurowa

ur. 17.01.2011 r., 3125 g, 54 cm

ur. 20.01.2011 r., 2830 g, 56 cm

ur. 20.01.2011 r., 4030 g, 62 cm

zoﬁa jabłońska z czerwionki

Kacper marszałek z czerwionki

ur. 23.01.2011 r., 2400 g, 48 cm

alicja sobota z Przyszowic

ur. 24.01.2011 r., 3430 g, 54 cm.

ur. 23.01.2011 r., 2970 g, 50 cm

julia siudowska z Knurowa

ur. 24.01.2011 r., 3290 g, 51 cm

ur. 17.01.2011 r., 2800 g, 51 cm

ur. 20.01.2011 r., 2840 g, 50 cm

Paulina musiolik z Knurowa

ur. 23.01.2011 r., 3370 g, 57 cm

jakub Pysik z Gliwic

ur. 25.01.2011 r., 3850 g, 54 cm
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Curling: szkocka gra zdobywa nowych fanów z miotełkami

Szczotkuj taflę
przed czajnikiem!
Jaka dyscyplina była drugą co do oglądalności w Eurosporcie podczas
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie przed pięcioma laty? Amman,
Małysz i skoki, slalom gigant, a może snowboard? Gdzież tam! To curling
- budząca uśmiech gra, w której umiejętność zamiatania jest na wagę
złota. Także tego olimpijskiego....
Widzieliście facetów, którzy wjeżdżają przed ślizgający się po lodzie
kamień i w zapale szczotkują starając
się zmienić jego tor jazdy? Wygląda
komicznie, prawda? Ale jak wciąga.
Wie to każdy, kto choć na chwilę wytrzymał z telewizyjnym pilotem bez
przeskakiwania na inny kanał.
- Przez zarwane noce przed telewizorem zaczęła się moja fascynacja
curlingiem. Dzięki transmisjom z
igrzysk w Nagano w 1998 r., a następnie w Salt Lake City w 2002 r.
nabrałem chęci do jej uprawiania
- przyznał się Gazecie Wyborczej
Bartosz Sitkiewicz, prezes Sopot
Curling Club Wa ku’ta, najlepszej
polskiej drużyny w ubiegłym roku.
Gra wciągnęła nie tylko Sitkiewicza. Fanów i zawodników przybywa.
W Polsce prym wiodą trzy ośrodki:
Trójmiasto, Warszawa i Śląsk.

wych kamieni (zwanych popularnie
„czajnikami”) jak najbliżej centrum
niebiesko-biało-czerwonego koła.
Do punktacji ujmuje się 10 rund
(endów).
Budzące uśmiech szczotkowanie
jest bardzo ważne. Wydłuża tor ślizgu kamienia i umożliwia prostowanie
drogi. Machanie miotełkami wymaga wprawy i... kondycji.
Bardzo istotna jest też taktyka.
To właśnie dzięki temu gra ta dorobiła się miana „szachów na lodzie”.
Grać mogą wszyscy bez względu
na wiek. Wystarczy odrobina chęci,
trochę wolnego czasu i - co ważne odpowiednie miejsce do trenowania.
W naszej okolicy idealnym miejscem
do stawiania pierwszych kroków
w szczotkowaniu lodowej taf li są
Gliwice.

Ze Szkocji w świat

- Wystarczy wynająć lodowisko
i... grać. Najlepiej jeśli grupa, która
chce rozpocząć treningi, będzie
podzielona na dwa zespoły liczące
po czterech zawodników. Wtedy
warunki do uczenia się są najlepsze
– mówi Krzysztof Czapla, dyrektor
Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej
w Gliwicach.
Godzinny koszt wynajęcia lodowiska to 80 zł. Zainteresowani curlingiem mogą trenować w poniedziałki
od godziny 15 do późna w nocy.
- Brak sprzętu nie jest przeszkodą. Mamy wszystko co trzeba: kafle,
szczotki i specjalne nakładki ślizgające na buty. Jedyne, co trzeba ze sobą
mieć, to ciepłe ubranie i buty, najlepiej z gumową podeszwą – wyjaśnia
dyrektor Czapla.

Curling wywodzi się ze średniowiecznej Szkocji. Znany był jako
„rycząca gra” z powodu dźwięku,
jaki wydawały szorujące po lodzie
kamienie. Gra cieszy się ogromną
popularnością w Kanadzie (prawie
milion zawodników). Ma sympatyków w Europie, a nawet w Australii,
Nowej Zelandii, Japonii, Chinach,
Korei i Brazylii. Od 1998 r. to
dyscyplina olimpijska. Światowa
Federacja Curlingu mieści się w
szkockim Perth, mieście wielkości
Knurowa.

Zasady są proste

Ry wal i z ują cz t e roosobowe
drużyny. Ich celem jest ustawienie jak największej ilości granito-

Trzeba tylko chęci
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W Polsce jest zarejestrowanych
20 klubów curlingowych. Zrzeszają
ponad 300 osób. Kłopotem jest brak
miejsc do treningu.
- To duży problem. Lodowiska
istnieją, ale nie są przystosowane
do uprawiania tego sportu - mówi
dyrektor OS PŚ. - Chodzi tu przede
wszystkim o zastosowanie zabiegów
dostosowujących taflę do gry.
Gliwice są największym ośrodkiem curlingowym w Polsce. Na
treningi ściągają tu zawodnicy z różnych rejonów kraju, m.in. z Krakowa, Krynicy, Łodzi, a nawet z Sopotu. Zdaniem dyrektora gliwickiego
ośrodka przeszkodą dla utworzenia
ligi curlingowej jest niedostateczna
ilość zespołów i wspomniane ograniczenia w infrastrukturze sportowej. Czaplę cieszy natomiast to, że
Gliwice stają się jeszcze bardziej
przyjazne tej ciekawej dyscyplinie
sportowej.
Prawdopodobnie jeszcze w tym
roku zostanie oddana do użytku
specjalna, w pełni wyposażona, hala
przeznaczona tylko do uprawiania
curlingu.
Jeśli plany się ziszczą, obiekt
stanie się centrum dla reprezentacji narodowej. Czy to nie świetna
zachęta, by spróbować własnych
sił w puszczaniu „czajników” po
lodzie? To wręcz jak przepustka na
olimpiadę. Wspiąć się na narciarską
skocznię i zjechać mało komu wystarczy odwagi, do slalomu giganta
trzeba iskry Bożej i talentu na miarę
Girardellego i Tomby, a umiejętności
szczotkowania można ćwiczyć dzień
w dzień. Nawet bez lodu...

Knurów. Południowe gratisy

Foto: MOSiR

Wesoło na lodzie

Uśmiechnięte buzie to częsty
widok na lodowisku przy Orliku. Codziennie w samo południe miłośnicy
gier i zabaw na lodzie mają wstęp za
darmo. – W czwartek padł rekord,
było ponad 40 chętnych do wspólnej
zabawy. Są również i tacy, którzy na
lodowej tafli bywają codziennie – nie
kryje zadowolenia trener środowi-

skowy Zbigniew Rabczewski, który
przygotowuje zadania odpowiednie
dla poziomu i umiejętności każdego z
uczestników. – Początkującym trzeba
pomóc, by poczuli się pewnie, natomiast ci, którzy na łyżwach radzą
już sobie znakomicie dostają nieco
trudniejsze zadania.
Marek Węgorzewski

Foto: MOSiR

Foto: MSpimpa/commons.wikimedia.org

rozmaitości

Knurów. Orlik tętni życiem

Futbol zimą
też jest fajny
Gdy jedni ferie spędzają ślizgając
się na lodzie, miłośnicy piłki nożnej
wybiegają na zieloną, a czasem białą,
nawierzchnię boiska przy Orliku.
Do gry zaprasza MOSiR. Zajęcia

odbywają się codziennie w ramach
miniturniejów. Składy tworzone są z
osób obecnych na Orliku. Chętnych
nie brakuje.
Marek Węgorzewski

Knurów. Jak grać w siatkówkę?

Ścinki pod dachem
20 osób w ramach „Ferii zimowych
na sportowo” odbywających się w hali
MOSiR-u w Szczygłowicach poznawało
tajniki gry w siatkówkę
Zajęcia z piłki siatkowej dla dzieci
i młodzieży odbywały się pod okiem
instruktorów piłki siatkowej - Marka
Siwka i Zbigniewa Rabczewskiego.
Wzięło w nich udział 12 chłopców i
8 dziewcząt, uczniów knurowskich
szkół wszystkich szczebli.

Instr uktorzy przeprowadzili
ćwiczenia mające na celu naukę
podstawowych form ruchu w piłce
siatkowej – poruszania się, postawy
siatkarskiej, odbicia sposobem górnym i dolnym.

Tekst i foto: Marek Węgorzewski

Dawid Ciepliński, bw
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

Tartak w górach oferuję: więźby dachowe,
łaty, kontrłaty, podbitki, kantówki, podłogi,
boazeria, ciesielstwo. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 914 771
48-4/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-28/11

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

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

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

4/11

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

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

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

4/11

SPRZEDAM

2

Sprzedam kominek elektryczny nowy, 500
zł. Tel. 505 128 897

4/11

3-4/11

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

4/11

33-odw.

4-16/11

4/11

4/11

4-11/11

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

SZUKAM PRACY

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

4-5/11

Mały domek w Czerwionce, 162 tys. Atrium.
Tel. 791 862 794

Emeryt, średnie techniczne, prawo jazdy
kat. B szuka pracy w charakterze pracownika ochrony lub innej. Tel. 664 933 195

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

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

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

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

39-04/11

4/11

Docieplanie budynków i w ykończenia
wnętrz. Tel. 512 110 569

2-4/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

1-25/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
4-pokoje na WP II. Sprzedam. AS. Tel.
512 123 464
4/11

Centrum. Bliźniak o pow. 229 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

1-4/11

Do wynajęcia sklepik przy ul. Al. Lipowej 8F
o pow. 20 m2. Tel. 505 231 067
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

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

3-4/11

Dom w Rudach, pow. 245 m2, działka 960
m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

4/11

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

4/11

Działka budowlana 9 0 0 m 2 w Żorach
– sprzedam, 85 tys. Tel. 661 491 158

47-5/11

Działka budowlana, Stanica, 90 tys. Atrium.
Tel. 791 862 794

4/11

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

4/11

Kompleksowe remonty mieszkań (kafelkowanie, gładzie, panele), docieplenia
budynków. Tel. 665 639 146
51/52/10-4/11

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

4/11

Kupię kawalerkę w Knurowie bez pośredników. Tel. 600 547 458

2-5/11

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

4/11

Kredyty bez BIK. Tel. 32 235 01 37

3-8/11

4/11

3-8/11

4-8/11

4/11

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe na ul.
Ziętka. Tel. 509 326 491

4/11

2

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

Sprzedam quada poj. 200 cm3, czterosuw,
nowy. Tel. 604 655 694

Sprzedam VW Golf III 93 r., poj. 1.6, czerwony. Tel. 604 655 694

2

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

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

ZDROWIE I URODA

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

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie,
1186 m 2 , 135 zł/m 2 . Tel. 605 939 722,
669 104 754

3-13/11

4-5/11

Sprzedam działki budowlane 180 zł/m . Tel.
668 981 535
2

MOTORYZACJA

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

3-8/11

3-4/11

DAM PRACĘ

Sprzedam kawalerkę przy ul. Kazimierza
Wielkiego, parter, cena 85 000 do uzgodnienia. Tel. 667 250 756

Firma z Pilchowic poszukuje elektryka
lub elektronika z uprawnieniami do 1kV.
Kontakt tel. 506 174 948

3-4/11

Sprzedam kawalerkę w centrum Knurowa.
Cena do uzgodnienia. Tel. 504 569 906

2-4/11

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

3-7/11

Sprzedam M-3 komfortowe, bez pośredników. Tel. 509 571 247

4/11

Sprzedam M-3 w Szczygłowicach. Tel.
502 644 776

4/11

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 6 7 m 2 . Te l .
602 682 936

4/11

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 62 m 2 , Knurów, ul. Wilsona (obok
przystanek autobusow y). Dół: duży
pokój, ubikacja, kuchnia. Góra: mały
pokój, sypialnia, łazienka. Duży balkon,
wymienione okna. Cena 190 tys. do
uzgodnienia. Tel. 889 838 767

4-5/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

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

2-6/11

Praca w barze. Tel. 510 119 325, 32 235
32 29
1-8/11

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

50-04/11

Zatrudnię kelnerko-barmankę. CV proszę
składać w Meta-Morfozie lub e-mailem:
marlak69@interia.pl

4/11

Zatrudnimy kobiety do pomocy biurowej
z okolic Zabrza, 1400 netto. Zabrze, tel.
32 661 06 56

4/11

3-5/11

Sprzedam mieszkanie M-3 w Knurowie, ul.
Łokietka. Tel. 32 793 49 51

48-4/11

3-4/11

Sprzedam pilnie dom w Knurowie. Tel.
508 192 750

2-4/11

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

Stanica. Działki o pow. 836 m2 i 859 m2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

51/52/10-6/11

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

3-odw.

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

4/11

M - 3 J a g i e ł ł y, 3 7 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367
4/11

51/52/10-6/11

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

1-8/11

ul. Niepodległości. Działki: 1805 m oraz
6276 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

4/11

www.as.silesia.pl

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

Wynajmę mieszkanie o pow. 95 m 2. Tel.
32 235 25 22

4/11

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

4/11

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

4/11

12

4/11

2

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

4/11

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

4/11

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

4/11

3-4/11

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

1 – 5/11
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rozmaitości

wieczór
na wesoło

zaProszenie. gruPa rafała kmity wystąPi w kinie scenie kulturze

27.01.2011 r.
CZWARTEK

28-29.01.2011 r.
PIĄTEK-SOBOTA

Zemsta futrzaków
- godz. 17.00

Skrzydlate świnie
- godz. 20.00
30.01.2011 r.
NIEDZIELA
Grupa Rafała Kmity
„Wieczór kabaretowy”
- godz. 18.00
bilety w cenie 35 zł
31.01-02.02.2011 r.
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA
Skrzydlate świnie
- godz. 20.00

Chloe
- godz. 19.00

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej:

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

„Wieczór kabaretow y”
to spektakl złożony z najlepszych i najbardziej znanych
skeczy oraz piosenek Grupy
Rafała Kmity. Dobór numerów jest taki, by ukazując
znakomite poczucie humoru
autora i perfekcjonizm wykonawców, rozbawić każdego
widza. Raz absurdalne, to
znów satyryczne żarty, nieustannie sięgające po znane
tropy kulturowe (zaczer pnięte zarówno z rejestrów
tz w. w ysokiej sz t u ki, jak
i z popk ult u r y) doprowad z ają do pr ze myśla nych ,
zaskakujących i za każdym
razem przezabawnych puent.
W spektaklu pastisze progra-

roZrYwka nr 4/2011

- do wYgrania podwÓJnY bilet do kina

mów telewizyjnych, filmów,
utworów literackich, znanych szlagierów, mieszają
się z lirycznymi piosenkami,
a bogactwo postaci, pojawiających się na scenie, sprawia, że każdy może w nich
odnaleźć czy to siebie, czy
też znane i znajome osoby.
Rafał Kmita, jak mało który
kabaretowy twórca, potrafi z
podpatrzonej rzeczywistości
wyciągnąć esencję, dostrzec
groteskowość świata i bard zo dowcipnie ją u kazać.

Niezależnie od
tego, czy pisze
o współczesności, czy sięga po
XIX-wieczną literaturę, potrafi
wyrazić pełnię
ludzkich wad i
z a let . Z e s c e ny padają niezwykłe porady,
„ z łot e myśl i”,
głębokie refleksje – n ie z w ykle błyskotliwe
i zmuszające
do ref leksji.
W czasie występu Grupy Rafała
K mit y nie ma miejsca na
bezmyślny chichot, bowiem
„Wieczór kabaretowy”, będąc subiektywnym wyborem
t wórc ów i w ykon awc ów,

jest jakby potwierdzeniem
Gogolowskiego „Z czego się
śmiejecie? – Z siebie samych
się śmiejecie!”

urodziny w kinie
Twoja pociecha ma od
5 do 10 lat? Jeśli tak, Kino
Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania
niepowtarzalnych urodzin dla
dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie
kina, pyszny tort urodzinowy,

zdjęcia, gry i zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta
i uczestników zabawy. To nie

/ck/

wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.

Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl.
Możesz też do kina zadzwonić 32 332 63 81
lub napisać e-mail: info@kinoscenakultura.pl

gierałtowice. wirtualny konkurs

wpisz się kulturalnie
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 rozr ywki z nr 2/2011

4
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brzmiało: „Szczerbak”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Renata Mroczek.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

Chcesz opisać swoje ulubione kulturalne miejsce?
Opowiedzieć o swojej miejscowości, zwyczajach
i tradycjach? Jeśli uczynisz to ciekawie możesz
wygrać nagrody

Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach zaprasza
do udziału w konkursie na
najciekawszy wpis dotyczący Gminy Gierałtowice na
stronie internetowej: www.
mapakultury.pl. To niedawno
powstały portal społecznościowy. Można na nim pochwalić się swoimi kulturalnymi
przeżyciami. Polecić ulubione
miejsce, imprezę, zabawę.
Opisać tradycje, zwyczaje,
ciekawe historie.

Gierałtowicki GOK zachęca mieszkańców gminy
do pochwalenia się swoją
„małą ojczyzną”. Liczy na
ciekawe wpisy. To pomysł na
jej promocję.
- Komisja konkursowa
będzie brała pod uwagę pomysłowość, mer ytor yczne
oraz graficzne opracowanie
tematu - czytamy w regulaminie konkursu.
Na konkursowe wpisy organizatorzy czekają do 31 mar-

ca. Należy je przesłać e-mailem pod adresem: dyrektor@
gok.gieraltowice.pl, podając
imię i nazwisko autora, wiek,
adres zamieszkania, tytuł
publikacji oraz link do wpisu.
Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone do 11 kwietnia
2011 roku. Autorzy najciekawszych wpisów otrzymają
nagrody rzeczowe.
Regulamin konkursu na
najciekawszy wpis na stronie
www.mapakultury.pl /bw/

1

rozmaitości
Ferie w Knurowie

Hulaj dusza póki szkoły nie ma!
Zimowa kanikuła zbliża się ku końcowi.
Dzieci korzystają więc z każdej chwili
wolnego, jaka im jeszcze została przed
ponownym pójściem do szkół. Zajrzeliśmy
na lodowisko, boiska, do klubów, świetlic
- wszędzie tam, gdzie knurowskie Centrum
Kultury, MOSiR i LWSM zorganizowały
zajęcia dla najmłodszych.

Foto: Tomasz Rak
Szachy to królewska gra. Znane od tysiącleci i od tylu
lat fascynujące. Kto w nie gra nigdy nudy nie zazna

Gry planszowe nigdy się nie nudzą. Jeśli
jeszcze stawką są duże pieniądze... Cóż z tego,
że nie prawdziwe. Emocje są autentyczne...

Choć to nie jest
pełnowymiarowe boisko
to i tak emocji nie brakuje.
Najważniejsze, że jest gra.
I to fajna gra

Ping-pong nie traci na popularności. Choć o sukcesach
Kucharskiego i Grubby dzieciaki może nawet nie słyszały,
to zapamiętale przebijają piłeczkę na drugą stronę siatki,
jakby same chciały pójść w ślady mistrzów...

Nic nie przeszkodzi młodym adeptom piłki nożnej
ćwiczenia w tej dyscyplinie. Nawet zima jest
odpowiednią porą roku, wystarczy tylko odśnieżyć

Woda jest
twardą sztuką na
lodowisku. Choć
kask chroni głowę
to obite kolana
i łokcie są zmorą
początkujących.
Nie zraża to
jednak nikogo
informacja

Foto: Archiwum GOK Gierałtowice

I młodzi szachiści, i organizatorzy,
nie kryli zadowolenia z przebiegu
turnieju

Gierałtowice. Turniej szachowy

Strategia
po szwajcarsku
Bolek Pawlas został zwycięzcą turnieju szachowego
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach
Rozgrywki prowadzono
systemem szwajcarskim. To
spore wyzwanie dla szachistów-amatorów. Mają bowiem
zaledwie kwadrans na rundę
(w sumie 6 rund).
Po zaciętej rywalizacji
zwycięzcą t ur nieju został

Bolek Pawlas, drugie miejsce
zajął Szymon Kroszka, a trzecie Michał Szendzielorz.
Wśród amatorów królewskiej gry była jedna przedstawicielka płci pięknej. To Natalia Groborz. Młoda szachistka
/bw/
zajęła ósme miejsce.

Najlepsi szachiści:

1. Bolek Pawlas, 2. Szymon
Kroszka, 3. Michał Szendzielorz, 4. Kamil Groborz, 5. Alan
Wdowiak, 6. Jakub Furmaniak, 7. Jan Kroszka, 8. Natalia Groborz, 9. Tomek Bylica,
10. Maciek Dziendziel.

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

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Marek Węgorzewski, Tomasz Rak, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.
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sport
MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Czas na rewanże
Vibovit czy UPOS ?

W decydującą fazę wkracza rywalizacja o mistrzowski tytuł w Miejskiej Lidze Piłki
Nożnej Halowej. 21.edycja najbardziej popularnych w Knurowie zmagań piłkarskich
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyciągnęła w tym
sezonie już 264 uczestników
Zgodnie z oczekiwaniami
w lidze dominują dwaj faworyci: siedmiokrotny zwycięzca ligi i zarazem obrońca
mistrzowskiego tytułu Vibovit oraz UPOS Soccer Sport
Pub, czyli jedyny reprezentant Knurowa w ogólnopolskich rozgrywkach Polskiej
Ligi Futsalu. O ile sympatycy
knurowskiej piłki halowej
mogli się spodziewać tych
zespołów na dwóch pierwszych miejscach w tabeli, to
skala ich dominacji jest wręcz
niespotykana. Obie drużyny
w 15 pojedynkach odniosły
po 14 zwycięstw, a łącznie
zaaplikowały swoim rywalom
aż 238 goli. W pierwszym
bezpośrednim starciu gigantów minimalnie lepszy okazał
się Vibovit wygrywając 2:1 i
wydaje się, że o końcowym
sukcesie zadecyduje mecz
rewanżowy w przedostatniej
ligowej kolejce. Aktualni mistrzowie osiągnęli już jeden z
zaplanowanych na ten sezon
celów, mianowicie poprawili
16-letni rekord Rancho Amica
ilości nieprzegranych spotkań
z rzędu. Po ostatniej kolejce
seria Vibovitu to 45 meczów
bez porażki, a trwa ona od 16
lutego 2009 roku.
Niezwykle ciekawie zapowiada się rywalizacja o trzecie
miejsce na podium. Nie schodząca z niego od 2005 roku
ekipa Inter marché została
przed sezonem mocno przebudowana i czuje silną konkurencję reprezentujących w
lidze Czerwionkę-Leszczyny

Spała. Halowe Mistrzostwa Śląska
w Lekkiej Atletyce

Sokół w hali
Amatorski Klub Biegacza „Sokół”
zaliczył kolejny udany start
w prestiżowej imprezie. O dobrych
wynikach w biegu na 2000 m może
mówić trzech zawodników

Na półmetku rozgrywek minimalnie
bliższy tytułu mistrzowskiego jest jego
obrońca - Vibovit

Msc Zawodnik
1
2
3
4
5
6

Sebastian Dolaciński
Łukasz Winiarczyk
Piotr Karwowski
Robert Metelski
Daniel Tałajkowski
Robert Kasiński
Marcin Wasita
7 Łukasz Spórna
Maciej Milczarek
Łukasz Wolsztyński
8 Andrzej Sarzała
Sebastian Kubisz
9 Krystian Kijak
Paweł Mastyj
Patryk Pietraczyk
Szymon Wawrzonkowski
10 Michał Bagiński
Dariusz Sterczek
Paweł Przesdzing
Tomasz Żurek
11 Dawid Wieliczko
12 Mateusz Bodzioch
Przemysław Bodzioch
Michał Kurcbart

(w kolumnach kolejno: miejsce, nazwa drużyny, ilość meczów,
ilość zdobytych punktów, bramki strzelone i stracone, zwycięstwa,
remisy, porażki)
1. Vibovit
15 43 112-27 14 1 0
2. UPOS Soccer Sport Pub 15 42 126-33 14 0 1
3. FC Apinex Czerwionka
15 31
62-51 10 1 4
4. Intermarche
15 31 90-40 10 1 4
5. Tomsat
15 28 75-43
9 1 5
6. Team Arttelekom
15 28 61-67
9 1 5
7. FMS Gierałtowice
15 23 59-57
6 5 4
8. Intermarche A
15 22 58-63
7 1 7

Tabela grupy spadkowej:
LineTrans		
Osiedle Szczygłowice
Concordia Oldboje
IPA Knurów
Nacynianka
Black&Decker
Mistral
PTK Holding

Dumy z podopiecznych
nie kryje trener Marek Lewczuk. - Łukasz Mika zdobył 6.
miejsce z czasem 5,48, 10. był
Rafał Gałuszka z czasem 5.58,
a 14. - Piotr Bieliński - 6.15.
Gwiazdą Halowych Mi-

klasyfikacja strzelców:

Tabela grupy mistrzowskiej:

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

Trener Marek Lewczuk i zawodnicy: (od lewej)
Piotr Bieliński, Kamil Klonowski, Rafał Gałuszka
i Łukasz Mika

15
15
15
15
15
15
15
15

20
18
17
14
10
7
7
7

56-84
56-76
68-74
58-89
48-96
35-80
40-82
42-85

6
5
5
4
3
2
2
2

2
3
2
2
1
1
1
1

7
7
8
9
11
12
12
12

Drużyna

TOMSAT
INTERMARCHE
UPOS SOCCER SPORT PUB
FMS GIERAŁTOWICE
UPOS SOCCER SPORT PUB
VIBOVIT
PTK HOLDING
UPOS SOCCER SPORT PUB
IPA KNURÓW
INTERMARCHE A
OSIEDLE SZCZYGŁOWICE
TOMSAT
VIBOVIT
INTERMARCHE A
OSIEDLE SZCZYGŁOWICE
INTERMARCHE
VIBOVIT
IPA KNURÓW
VIBOVIT
LINE TRANS
UPOS SOCCER SPORT PUB
VIBOVIT
INTERMARCHE
LINE TRANS

zespołów Apineksu i Tomsatu.
Tuż za ich plecami plasuje się
rewelacja ligi Team Arttelekom, który w poprzednim
sezonie zajął dopiero przedostatnie miejsce w tabeli.
Po zakończeniu pierwszej
rundy zespoły zostały podzielone na 2 grupy: mistrzowską
oraz spadkową i w tych grupach rozegrają jeszcze po 7
spotkań, co czyni niemal każdy mecz niezwykle istotnym
co do układu tabeli. W grupie
spadkowej walka będzie się

Mecze
15
12
10
15
13
15
15
11
14
14
8
14
11
12
12
15
7
11
14
14
12
9
15
15

Br./Mecz
2.13
2.00
2.20
1.40
1.54
1.20
1.20
1.55
1.21
1.21
2.00
1.14
1.36
1.25
1.25
1.00
2.00
1.27
1.00
1.00
1.08
1.33
0.80
0.80

toczyć o zajęcie bezpiecznego
12. miejsca, gdyż zespoły z
miejsc 13-16 w przypadku
kolejnych nowych zgłoszeń do
rozgrywek muszą się liczyć z
grą w drugiej lidze.
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie zaprasza
do oglądania na żywo zmagań
ligowych w szczygłowickiej
hali w każdy poniedziałek od
godziny 18. Początek drugiej
rundy już 31 stycznia.

/g/

grand prix knurowa
w skacie sportowym

Bramki
32
24
22
21
20
18
18
17
17
17
16
16
15
15
15
15
14
14
14
14
13
12
12
12

strzostw Śląska w Lekkiej
Atletyce był kulomiot Tomasz
Majewski. Zdaniem Lewczuka
to sportowiec z prawdziwą klasą. - Nie gwiazdorzył, po prostu
walczył o najlepszy wynik.

WYNIKI z 18 stycznia 2011 r.:
1. Kazimierz Fąfara
2. Stefan Dylus
3. Jacek Zacher
4. Jerzy Niewiadomski
5. Bogumił Wolny
6. Grzegorz Grzemba
7. Edward Klaczka
8. Joachim Makselon
9. Stefan Wroblowski

- 2.160 pkt
- 2.044 pkt
- 2.044pkt
- 2.017 pkt
- 1.973 pkt
- 1.902 pkt
- 1.865 pkt
- 1.823 pkt
- 1.773 pkt

Klasyfikacja generalna
ósmej edycji Prix Knurowa:
1. Stefan Dylus 	
- 26.801 pkt
2. Dariusz Skowron
- 25.902 pkt
3. Grzegorz Grzemba
- 25.661 pkt
4. Edward Klaczka
- 24.694 pkt
5. Wojciech Napierała
- 14.640 pkt
6. Jerzy Makselon
- 24.291 pkt
7. Bogumił Wolny
- 24.166 pkt
8. Zdzisław Mral
- 24.148 pkt
9. Czesław Antończyk
- 24.095 pkt
10. Adam Dudziński
- 23.898 pkt
11. Piotr Arent
- 23.720 pkt
12. Kazimierz Fąfara
- 23.389 pkt
13. Edward Nowak
- 23.304 pkt
14. Henryk Brola
- 23.235pkt
15. Janusz Myszka
- 23.232 pkt
16. Jerzy Niewiadomski
- 23.064 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 1 lutego br. o godz. 16.30
w klubie „Gama”.
informacja

Waldemar Jachimowski

informacja

W NAJBLIŻSZEJ KOLEJCE (31.01) ZAGRAJĄ:
18.00
18.45
19.30
20.15
21.00
21.45
22.30
pauzują

PTK Holding
LineTrans
Nacynianka
Vibovit
UPOS Soccer Sport Pub
Intermarche
Team Arttelekom
IPA Knurów

Black&Decker
Mistral
Osiedle Szczygłowice
Intermarche A
FMS Gierałtowice
FC Apinex Czerwionka
Tomsat
Concordia Oldboje
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