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Klimakterium...
i już
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Knurów

Knurów

Smaki i aromaty Bursy

Błysk wyrobów ze złota, śpiewne nawoływania muezinów do modlitwy,
orzechy w żelowanym soku winogronowym − Turcja kusiła kolorami
i zapachami uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Knurowie, którzy w ramach
międzynarodowego projektu Comenius odwiedzili ten orientalny kraj
swojej szkoły, miasta oraz systemu
kształcenia. Comenius to nie tylko
wymiana doświadczeń edukacyjnych
i kulturowych, ale także lekcje w
języku angielskim z ludźmi z całego
świata.
− Młodzież poznawała też elementy bogatej kultury Turcji poprzez

Foto: Arch. MP-7

Turcja przywitała knurowian
piękną słoneczną pogodą przypominającą polski wrzesień. W Bursie,
liczącej ponad 1,5 mln mieszkańców
miejscowości, gimnazjaliści spotkali
się uczniami z kilku państw, m.in. z
Bułgarii i Czech. Każdy przedstawiał
prezentację multimedialną dotyczącą

spędzanie czasu w rodzinach tureckich, degustację regionalnych potraw, wizyty w muzeach, meczetach,
zwiedzanie dawnej wioski chana −
opowiadają organizatorzy.
Uczniowie spacerowali po straganach, delektując się obfitością
owoców i kolorami tkanin, wsłuchiwali się w śpiew muezinów i tysiąca
k laksonów, by potem smakować
orientalne danie na uroczystej kolacji
zorganizowanej przez dyrekcję i nauczycieli tureckich szkół oraz władze
oświatowe miasta.
− Wizyta w Turcji dostarczyła
wiele wrażeń i nowych doświadczeń
kulturowych − mówią nauczyciele z
GM-1. − Wszystkie delegacje już zostały zaproszone w marcu do szkoły
Brnie, a Gimnazjum nr 1 przygotowuje się do wizyty gości w tym samym
roku jesienią.
jb

Lub drób!

Stowarzyszenie
Miłośników Drobnego
Inwentarza
w Knurowie zaprasza
na wystawę gołębi,
królików i drobiu

Żywą ekspozycję można będzie
oglądać w dniach 24-25 listopada w
hali MOSiR-u w Szczygłowicach przy
ul. Górniczej. Pierwszego dnia w godzinach 9-17, drugiego – 9-16.
- Warto zajrzeć na naszą wystawę, tym bardziej że oprócz hodowców
knurowskich i z ościennych miejscowości udział zapowiedzieli nasi
koledzy z Czech – mówi prezes SMDI
Erwin Hankus. – Z pewnością będzie
co podziwiać. Na pewno niejedno ze
zwierzątek znajdzie swojego właściciela. Serdecznie zapraszamy.

Foto: Archiwum MP-13
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TKKF Szczygłowice
zaprasza wszystkie
chętne dziewczęta
do wzięcia udziału
w zajęciach Piłki
Siatkowej
Zajęcia dla szkół gimnazjalnych
odbywać się będą w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie we wtorki w godzinach od 17.00
do 19.00 oraz w czwartki od 18.00
do 20.00.
Natomiast zajęcia dla szkół podstawowych (klasy 4,5,6) będą miały
miejsce w każdy czwartek od 16.15 do
17.45 w Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 7 Knurowie.
Więcej informacji pod numerami
telefonów: 505 815 103 i 793 977 996
i na stronie internetowej www.tkkfszczyglowice.freehost.pl.
DC
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Nie zapomnij

Gliwice

Królowe
swingu

22 -26 XI − Dn i
Ho no row eg o K r w i o d aw s t wa
w Polsce
24 XI − Kat arz ynk
i, Dzień bez
Futra
25 XI − Światowy
Dzi eń Pluszowe go Mis ia, Mię
dzynar odo wy Dzi eń Elimina cji
Przem ocy
wobec Kobiet
29 XI − Dzień bez
Kupowania,
Dz ień Pod cho rąż ego
, Mię dzynar odowy Dzień Sol
idarności z
Palest yńc zykami

To już XX spotkanie z cyklu Jazz
Sessions. Tym razem na scenie przy
Nowym Świecie wystąpią królowe
swingu − Ewa Bem i Ewa Uryga.
Ewa Bem to utalentowana jazzowa
wokalistka, której płyty okrywają się
złotem i platyną. Ewa Uryga śpiewa
od najmłodszych lat. Występowała
na wielu scenach muzycznych i teatralnych. Na ten niezwykły koncert
Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza 24
listopada o godz. 19. Bilety − 25 i 35
zł do nabycia w kasie GTM.

Knurów

Dołącz do
Sekcji Piłki
Siatkowej!

Sztuka z udziałem m.in. Elżbiety Jodłowskiej i Elżbiety Jarosik
to opowieść o kobietach, nie tylko
dla kobiet. Cztery panie o różnych
charakterach i temperamencie zmagają się z podobnym problemem. Nie
tylko mówią o „kobiecych sprawach”,
ale też o nich śpiewają. Spektakl to
sporo zabawy i dobrego humoru z
lekkim przymrużeniem oka. Sztuka
„Klimakterium” 25 listopada o godz.
16 na deskach Gliwickiego Teatru
Muzycznego. Bilety − 80 i 85 zł do
nabycia w kasie GTM.

jb

MAM
P Y TA NIE

Rybnik

Spotkanie
z jazzem

W ramach rozpoczynającego
się 22 listopada festiwalu „XXVII
Silessian Jazz Meeting” na scenie
Rybnickiego Domu Kultury pojawi
się plejada gwiazd. Spotkania rozpocznie koncert Doroty Miśkiewicz
(na zdjęciu) z zespołem − 22.11, godz.
19 (bilet − 50 zł). Dzień później
wystąpi Ewa Uryga i Janusz Szrom z
zespołem. Koncert o godz. 19, bilet −
55 zł. Ostatni dzień festiwalu to koncert finałowy z udziałem Krystyny
Prońko i Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej Lothara Dziwoki. Rozpoczęcie
występu 24 listopada o godz. 18. Bilet
− 60 zł.
Wszystkie bilety na jazzowe spotkania do nabycia w kasie RCK.

Jaka kara powinna spotkać
nie dosz łe go zamac howc a
Brunona K., który planował
wysadzić Sejm RP?
Anna Majewska z Knurowa:
− To jakiś nienormalny człowiek,
zagrażający innym. Choć myślę,
że pewnie pełno jest takich w
Polsce, tylko się nie ujawniają.
Powinien dostać dożywocie albo
przynajmniej parę lat spędzić w
więzieniu.
Not. jb

jb
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W końcu wpadli

Knurów

Jak pozbyć
się złości?

Byli obserwowani od pewnego czasu. Policja tylko
czekała na ich fałszywy ruch. Dwaj 18-latkowie z
Knurowa nie kryli zdziwienia, kiedy do ich drzwi
zapukali funkcjonariusze

19 listopada kierowca autobusu
120 zapamięta na długo. 28-latkowi
i jego o dwa lata młodszemu koledze coś się nie spodobało w czasie
jazdy. Nie wiadomo co. Wdali się w
sprzeczkę z kierowcą, a gdy ten pozostawał głuchy na ich słowne argumenty, posłużyli się siłą. Przednia
szyba padła pod naporem ich pięści.
Na miejscu szybko pojawiła się Policja, zabierając krewkich knurowian
na komisariat. Na miejscu okazało
się, że jeden z panów jest pod wpływem alkoholu (około 3 promile),
drugi pewnie też, choć odmówił
poddania się badaniu alkomatem.
Niestety, dewastacja autobusu nie
wystarczyła, by pozbyć się złości.
Oberwało się także komisariatowi...

26-latek uderzył w ściankę tymczasowego pomieszczenia dla osób
zatrzymanych, nieco ją uszkadzając. Na tym zakończył się ten długi
wieczór, Policyjna Izba Zatrzymań,
gdzie trafili i gdzie poczekają na
proces, skutecznie ostudziła ich
temperament.
− Panowie będą musieli pokryć
straty z własnych kieszeni − informuje podinspektor Maciej Kawa,
komendant komisariatu Policji w
Knurowie. − Za zniszczenie szyby w
autobusie − 2000 zł, szkody komisariatu wciąż są liczone.
Knurowian czeka proces karny,
są zagrożeni karą więzienia od 3
miesięcy do 5 lat.

Ostrożnie
z alkoholem!

Samochody stojące na parkingu budzą
spore zainteresowanie przechodzących
knurowian. Coraz częściej Bogu ducha
winne pojazdy stają się celem ataku
podchmielonych agresorów
zarysował lakier. Knurowianin był
pod wyraźnym wpływem alkoholu.
Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat.
Swoją złość postanowił wyładować na samochodach także 32-letni
bezdomny. 19 listopada około 22.30
Straż Miejska otrzymała wezwanie
od mieszkańca jednego z knurowskich bloków, że ktoś kopie opla.
Agresor jest znany strażnikom.
Dzień wcześniej zakłócał porządek
w szpitalu.
jb

Knurów

Złomiarz?

Nieznany sprawca włamał się 17
listopad około godz. 20.30 na teren
Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pod Różą”. Wiedział dokładnie, gdzie znajdują się cenne rzeczy,
akcję przeprowadził na tyle szybko,
że nikt z działkowiczów nie zauważył w którym momencie dokonał
kradzieży. Jego łupem padły kable
miedziane. Straty sięgają 700 zł na
szkodę ROD. Trwają poszukiwania
złomiarza.
jb

Działali od 2011 roku, nie tylko na terenie Knurowa. Wybierali
miejsca mniej strzeżone: lokale gastronomiczne, placówki handlowe,

Knurów

Ten kopnął,
tamten porysował

Knurów

18-latkowie zaczęli dorosłe życie od kolizji z prawem. Za kratami
mogą spędzić nawet 10 lat

jb

Knurów

13 listopada około godz. 16
nieznany sprawca porysował opla
corsę zaparkowanego przy ul. Piłsudczyków. Do podobnego zdarzenia doszło 18 listopada, tym razem
jednak sprawcy nie udało się zbiec
i to dzięki szybkiej interwencji
policjanta, który choć nie był na
służbie, zareagował . Około godz.
5.27 na miejscu pojawił się patrol
mieszany Straży Miejskiej i Policji.
Sprawca − 18-latek kopał i skakał
po zaparkowanych przy ul. Ułanów
samochodach. Gdzieniegdzie także

Foto: Arch. KMP Gliwice

Różne są sposoby rozładowania agresji.
Specjaliści proponują relaksację, podrzucanie
piłeczek, słuchanie spokojnej muzyki. Dwaj
knurowianie znaleźli inny. Postanowili
zdewastować autobus, a gdy to nie
wystarczyło, przenieśli się na komisariat.
Sposób może skuteczny, ale konsekwencje
będą ich słono kosztować

Dlaczego
zjechał?

Zastanawiali się widzący wypadek kierowcy. Chwila nieuwagi
czy złe warunki atmosferyczne? 16
listopada o godz. 22.30 przy wjeździe
na autostradę A1, kierujący volkswagenem, z niewyjaśnionych przyczyn
uderzył w barierę energochłonną.
Uderzenie było na tyle silne, że kierowca odniósł obrażenia ciała. Okoliczności wciąż są wyjaśniane.
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To nadużywanie środków alkoholowych bywa najczęściej powodem
rodzinnych kłótni. Podobnie było i
tym razem. 12 listopada o godz. 23.50
mieszany patrol Straży Miejskiej i Policji zmuszony był interweniować w
bloku przy ulicy Mieszka I. Odgłosy
kłótni zaniepokoiły sąsiadów, którzy
wezwali pomoc. Na miejscu okazało
się, że awanturę wszczęła nietrzeźwa
kobieta. Niestety skutki rodzinnych
awantur najczęściej dotykają najsłabszych członków rodziny, przede
wszystkim dzieci. To one cierpią z
powodu alkoholowych problemów
rodziców. Tym razem skończyło się
na pouczeniu.
jb

warsztaty samochodowe, biurowce.
Szukali tam gotówki i wartościowych
towarów, które mogli później łatwo
sprzedać na czarnym rynku. I choć
niedawno skończyli 18 lat, to zachowywali się jak profesjonalni włamywacze. Pierwsze kroki w dorosłość
skierowali w stronę zgubnego świata
kryminału.
Na szczęście od pewnego czasu

obserwowali ich śledczy z k nurowskiego Komisariatu Policji. W
trakcie pracy operacyjnej szukali
słabych punktów 18-latków. W końcu się udało. Knurowianie wpadli
w ręce kryminalnych po kolejnym
włamaniu.
Prokurator, po wstępnych przesłuchaniach, zdecydował się objąć
młodych włamywaczy dozorem policyjnym. 6 razy w tygodniu muszą
pojawiać się na komisariacie. Obaj
już wkrótce staną przed obliczem
sprawiedliwości. Za liczne włamania
i kradzieże grozi im nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.
Śledztwo wciąż jednak trwa.
Policja nie wyklucza, że młodzi knurowianie wchodzili w skład większej
grupy przestępczej. Sprawa włamań
i kradzieży należy bowiem do rozwojowych.
− Trwają działania operacyjne,
nie wykluczamy dalszych zatrzymań,
m.in. paserów, którzy skupowali od
złodziei skradzione przedmioty −
wyjaśnia podinspektor Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie
jb

Knurów

Kolejna kradzież

Co rusz słyszymy o kradzieży samochodów. Tym razem nieznany sprawca
skradł citroena koloru piaskowego, który stał przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Właściciel pojazdu wycenił straty na 50 tys. złotych.

jb

Pilchowice

Włamanie do Żabki

Nieznany sprawca upatrzył sobie sklep „Żabka” przy ulicy Damrota w
Pilchowicach. 13 listopada wyniósł ze sklepu papierosy. Nie był specjalnie
wybredny, zabrał wyroby tytoniowe różnych marek. Straty wciąż są ustalane
a złodziej poszukiwany

jb

reklama

Knurów

Znaleziono
rower!

9 października
patrol Straży Miejskiej
natknął się przy
ul. Reymonta
na porzucony rower marki
Victoria. Do tej pory dwukołowiec czeka na odbiór.
Właściciel roweru
proszony jest o osobisty
bądź telefoniczny
(nr telefonu − 986)
kontakt ze Strażą Miejską.


Foto: Paweł Gradek
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rozbiórka ze zwłoką

Grudzień za pasem, a zrujnowany „beamciok” przy ul.
Dworcowej stoi jak stał, mimo że Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad obiecywała rozebrać go do końca
października

knurów. sprzeDawaŁ cHemiĘ gospoDarczĄ, a teraz...

zapłaci
za marketingowe
sztuczki
Pomysł był prosty: ktoś z kilkudniowym
wyprzedzeniem rozwieszał w pobliżu
kościołów komunikaty o sprzedaży
chemii gospodarczej z Niemiec. Nie
wpadł jednak na to, by po zakończeniu
akcji informacyjnej posprzątać
W lipcu pojawiły się pierwsze
komunikaty o sprzedaży proszków
i płynów do płukania w atrakcyjnych cenach. Ktoś przytwierdził
afisze do tekturowych podkładek, a
następnie rozwiesił je na latarniach
i drzewach w pobliżu kościołów. W
komunikacie podał datę, godzinę
i miejsce sprzedaży (przeważnie
to były przykościelne parkingi).
Handel odbywał się z samochodu
dostawczego. Asortyment dostępny
był w zależności od promocji w supermarketach za Odrą. Sprzedawca
podkreślał na plakatach, że proszki
(z ważną datą przydatności) są w
oryginalnych opakowaniach i nikt
ich w Polsce nie przesypuje.
- Sprzedaż odbędzie się niezależnie od pogody. Możliwość spóźnienia
kierowcy do 30 minut. Będziemy napewno (sic!) - zapewnia przedsiębiorczy ktoś. Podaje też numer telefonu
kierowcy.
Po lipcowej sprzedaży komunikaty nadal wisiały na drzewach

i latarniach. Próbowaliśmy skontaktować się z kierowcą, lecz jego
poczta głosowa okazała się zapchana
nieodebranymi wiadomościami. Po
kilku tygodniach ktoś zdarł jedynie
komunikaty, a tekturowe podkładki
zostawił.
Sytuacja powtórzyła się pod koniec października. Z tą różnicą, że
Straż Miejska zarejestrowała kamerą
monitoringu moment rozwieszania
ogłoszeń w niedozwolonych miejscach. Na pouczonego wcześniej
sprawcę nałożyła mandat.
- W telefonicznej rozmowie deklarował, że się do nas zgłosi. Do tej
pory tego nie zrobił. Nasze dalsze
działania w tej sprawie uzależniamy
od jego postawy - mówi komendant
Straży Miejskiej w Knurowie Andrzej Daroń.
Jeśli „przedsiębiorczy” - jak się
okazało - 37-latek z Gliwic nie posprząta i nie zapłaci mandatu, wniosek o jego ukaranie trafi do sądu.

/pg/

ogłoszenie

InFORMACJA
Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
44 - 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2, tel. (32) 335-50-00
fax (32) 335-50-06
zaprasza podmioty działające w oparciu o ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację
zadania z zakresu pomocy społecznej polegającym na świadczeniu
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia na rzecz osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej
http://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1292&r=o
oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie i Urzędzie Miasta Knurów.
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„Beamciok” należy jak
najszybciej wyburzyć,
zanim zawali się sam,
grzebiąc kogoś
pod gruzem
Foto: Paweł Gradek

Drzewa „robiące” za słupy
ogłoszeniowe na pewno
nie dodają urody ulicom,
przy których stoją

O konieczności rychłej rozbiórki czwartego „beamcioka” pisaliśmy
w połowie października. Co prawda
rzecznik prasowy GDDKiA, Marek
Prusa k, obieca ł, że „beamciok ”
będzie odpowiednio zabezpieczony i monitorowany przez służby
autostradowe, ale na niewiele to się
zdało. Stan budynku nadal grozi katastrofą, co wcale nie odstrasza okolicznych złomiarzy i bezdomnych.
W mig uporali się z prowizorycznymi zabezpieczeniami (taśmami
i płytą wiórową) i rozgościli się w
„beamcioku” na dobre.
Liczne głosy mieszkańców, że
ruina, w itająca zjeżdżając ych z
autostrady do miasta, nie jest jego
najlepszą wizytówką, trafiły także
do najbardziej zainteresowanych.
Od połowy września Straż Miejska
słała monity do GDDKiA, właściciela nieruchomości. Ostatnie takie
pismo pozostało bez odpowiedzi.
Komendant rozważał powiadomienie o całej sprawie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i
Spraw Lokalowych usłyszeliśmy, że
GDDKiA już pod koniec września
informowała o rozstrzygnięciu prze-

targu na wyłonienie firmy odpowiedzialnej za wyburzenie „beamcioka”.
Na rozbiórkę ruiny i rekultywację
terenu dawała sobie czas do końca
października. Za pasem grudzień, a
budynek nadal stoi.
- Faktycznie, rozstrzygnęliśmy
przetarg na wyburzenie kilku budynków, także tego z Knurowa. Po
drodze wystąpiły jednak drobne

komplikacje z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę - tłumaczy rzecznik prasowa GDDKiA Katowice,
Dorota Marzyńska-Kotas. - Uzyskałam zapewnienie, że wyburzanie
domu przy ul. Dworcowej rozpocznie się najpóźniej do poniedziałku
(26 listopada - przyp. red.) i potrwa
przez tydzień.
/pg/

Zakład Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o.
przeszedł technologiczną rewolucję. Teraz zdjęcia RTG pacjenta
zapisywane będą nie - jak to było dotychczas - na kliszy, ale na
płycie CD

KnURÓW

Klisze do lamusa
Pracow nia RTG korzysta ła
dotychczas z aparatu firmy Philips.
Wiązało się to z zakupem klisz i
odczynników, obróbką chemiczną
filmów oraz utylizacją odpadów.

Nowoczesna technologia pozwala
na znacznie lepszą jakość diagnostyczną badań. Wynik w postaci
cyfrowej można dowolnie obrabiać
i przetwarzać. Nowoczesna apa-

Nie ma wody,
są pretensje
- Wstaję sobie rankiem 21 listopada,
odkręcam wodę, a tam nic. Sprawdzam inny kran, też nic. Poirytowana
brakiem wody, mam przed oczami
wizję spóźnienia się do pracy, uczelni
oraz pójścia tam „nieświeża”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie poinformowało mieszkańców
Kuźni Nieborowskiej o przerwie w
dostawie wody! Ich jedyna informacja znajduje się na stronie internetowej, z której przecież każdy
mieszkaniec mojej wsi codziennie
korzysta, zwłaszcza ci po 60-tym
roku życia...
Proszę o wyjaśnienie dlaczego
mieszkańcy nie zostali poinformowani w należyty sposób o planowym
wyłączeniu wody od godz. 23.00
dnia 20.11.2012 do go dz. 19.0 0
dnia 21.11. 2012. To 20 godzin bez

dostępu do wody bieżącej, o którym
nie zostaliśmy poinformowani! Kto
odpowiada za te niedociągnięcia?

Barbara Nieszporek

ratura pozwala ograniczyć dawki
promieniowania, otrzymy wane
przez pacjenta w czasie badania,
skraca czas oczekiwania na wynik
i minimalizuje błędy.
Teraz dane pacjenta zapisane w
formie cyfrowej mogą być bez problemu przesyłane do innych placówek
medycznych, łatwiej będzie je też
zarchiwizować.

/g/

Odpowiedzi szukaliśmy w PWiK.
Powodem braku wody m.in. w Kuźni
Nieborowskiej jest awaria na sieci
magistralnej w Czuchowie przy ul.
Zwycięstwa. Tam też GPW Katowice
prowadzi prace naprawcze.
- Ogłoszenia o braku wody rozwieszaliśmy już od piątku na tablicach, w sklepach, wszędzie tam, gdzie przewija się
sporo ludzi. Informacje rozwiesiliśmy
także w Kuźni Nieborowskiej - zaręcza
pani z centrali PWiK. - Zdajemy sobie
sprawę, że 20 godzin bez wody to spora
niedogodność, dlatego uruchomiliśmy
9 punktów poboru wody. W rejony,
gdzie jej brakuje, jeżdżą beczkowozy.
Wysyłamy je także wtedy, gdy któryś z mieszkańców zgłosi nam taką
potrzebę telefonicznie. Uczulę naszych
kierowców, żeby klaksonami dawali
znać mieszkańcom, że już są.
Głos z centrali zapewnia, że mieszkańcy o wszystkim byli poinformowani. Ba,
z Kuźni Nieborowskiej nie było jeszcze
żadnego telefonu z pretensjami. Zgłoszenia, jeśli już, spływały do PWiK
z knurowskich osiedli.
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Rok na wiatę
Knurów. Wkrótce ruszy przebudowa targowiska

- Żaden hamburger tak nie smakuje
jak ten kupiony w budce
„U Dziadka” przy targu – mówi
męski głos w telefonie. - Słyszę, że
ma być zamknięta, bo plac, gdzie
stoi, idzie do remontu. Nie da się
czegoś wykombinować, by nie
zamykał interesu?...

Na wizualizacji obiekt prezentuje się kazale i efektownie - tak powinno być za rok

Roboty, ale nie w soboty

Projekt przebudowy targowiska
w rejonie ulic Szpitalnej i Targowej
powstał w 2010 r. Ze względu na wysoki koszt i konieczność zapewnienia
funkcjonowania targowiska inwestycję podzielono na części. Lada dzień
zacznie się I etap.
- Jeśli pogoda pozwoli, prace
rozpoczną się w grudniu – mówi Ewa
Szczypka, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich UM w Knurowie.
– Zakończenie I etapu zaplanowane
jest na czwarty kwartał 2013 r.
Póki co trwają procedury mające
wyłonić wykonawcę robót.
- Realizacja I etapu będzie prowadzona tak, aby możliwe było
funkcjonowanie targowiska w części,
która nie będzie objęta modernizacją
– mówi naczelnik Szczypka. - Cześć
straganów na czas robót zostanie
przeniesiona na plac żużlowy w rejonie skrzyżowania ulic Szpitalnej i
Targowej, a część zostanie przesunięta
w głąb targowiska. O nowej lokalizacji handlujący zostali lub zostaną
powiadomieni przez administratora
targowiska.
- Dostaliśmy propozycję przenosin

Plac pełen prac
W I etapie przebudowany zostanie plac pomiędzy drogą dojazdową w rejonie krytej pływalni, budynkiem w sąsiedztwie przystanku autobusowego i
ogrodzeniem kopalni. Część targowiska ma być zadaszona, konieczne jest
więc przeniesienie straganów i przyczep handlowych ustawionych po obu
stronach ogrodzenia zlokalizowanego w zachodniej części targowiska.
Wybudowany będzie budynek gospodarczo-sanitarny. Pomieści biuro
administracji targowiska, pomieszczenie warsztatowo-gospodarcze i - w
centralnej części - ogólnodostępne sanitariaty.
Plac targowy pokryje bruk. Znajdą się na nim miejsca dla handlu obwoźnego, a pod wiatą ustawione zostaną stalowe stragany. W ramach I etapu
wybudowane zostanie ogrodzenie z nową bramą wejściową. Po obu stronach
zaprojektowano przestrzeń dla ośmiu kiosków handlowych. Planuje się
budowę chodnika prowadzącego od ul. Szpitalnej do bramy wejściowej. Po
obu stronach chodnika zaprojektowano miejsca postojowe.
Teren targowiska będzie ogrodzony także od strony drogi dojazdowej w
rejonie pływalni. Jednocześnie możliwy będzie wjazd z drogi dojazdowej na
targowisko poprzez zaprojektowaną bramę.
Obiekt zostanie wyposażony w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Wybudowany zostanie nowy wodociąg. Zaplanowano też budowę nowego
oświetlenia. Targowisko zostanie objęte monitoringiem.
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na część żużlową – przyznaje pan
Władysław. – To nie będzie łatwe
– mówi, wskazując na swój stragan.
Faktycznie, zadaszonego obiektu
nie da się tak raz, dwa przenieść 200
metrów obok.
- Dobrze byłoby to jakoś zgrać w
czasie, dogadać się co do transportu,
może przydałoby się wsparcie urzędników – zastanawia się głośno.
„U Dziadka” przenosiny wymagają poważniejszej logistyki. – Taki
obiekt musi spełniać pewne wymogi,
a przede wszystkim mieć dostęp do
siły i wody – mówi pan Stanisław.
Gdy rozmawiamy, nie wie jeszcze,
czy zdecyduje się na przenosiny, czy
zrezygnuje z prowadzenia interesu.
- Szkoda byłoby mi tych wielu
klientów, to byłby też problem dla
mojej pracowniczki, nie da się jednym
ruchem przekreślić tylu lat pracy i
życia – mówi.
Zakres planowanych robót „zahaczy” o część ogrodzonego targowiska. Dotknie rzędu przyczep stojącego wzdłuż ogrodzenia zaraz przy
wejściu od strony przystanku.
- Początkowo mówiło się, że nasze
sklepiki muszą zostać całkiem stąd
usunięte, ale teraz okazuje się, że
wystarczy przesunięcie o kilka metrów – słyszymy w budce-sklepiku
mięsnym.
Sprzedający zabawki w rzędzie
równoległym do przyczep mówi, że
czeka na rozwój wypadków.
- Jak się przyczepy przesuną, to
w naszą stronę. Pewnie trzeba będzie
się przenieść, a to zawsze jakiś kłopot
– przyznaje. Nie wygląda na załamanego. – No cóż, mam ten komfort,
że pracuję, żeby nie siedzieć w domu
– mówi.
- Faktycznie, w związku z budową sieci uzbrojenia podziemnego
konieczne będzie prowadzenie robót
w obrębie funkcjonującego targowiska – mówi naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich. - Jednak w
celu ograniczenia uciążliwości z tym
związanych zarówno dla kupujących

jak i handlujących, prace te nie będą
prowadzone w soboty.
- O utrudnieniach na bieżąco
będziemy informować zainteresowanych poprzez zarządcę targowiska, na
stronie internetowej Urzędu Miasta i
w prasie lokalnej – dodaje.

Przystanek nie do ruszenia

Co dalej? Po wykonaniu I etapu
zainteresowani kupcy będą mogli
przenieść się na przebudowaną część
targowiska.
- W rejonie ogrodzenia od strony
kopalni wydzielona zostanie dodatkowa przestrzeń dla indywidualnych
kiosków handlowych – mówi naczelnik Szczypka. - Osoby zainteresowane
będą zobowiązane do zakupu kiosku
i uregulowania formalności związanych z jego ustawieniem.
Jak zapewniają urzędnicy, celem

inwestycji jest poprawa warunków
prowadzenia działalności gospodarczej, stworzenie kupującym lepszych
warunków do robienia zakupów
na targowisku i poprawa estetyki
targowiska. Szczególnie istotne jest
stworzenie warunków sanitarnych
zgodnych z przepisami, a tym samym
spełnienie zastrzeżeń, które Sanepid
ma od wielu lat.
Chodzą słuchy, że ofiarą przebudowy targowiska padnie budynek
przystanku autobusowego na Fochu.
- W żadnym wypadku! – zastrzega naczelnik Szczypka. - Zakres
inwestycji nie obejmuje przebudowy
przystanku autobusowego, ani też
budynku, w którym zlokalizowana
jest m.in. poczekalnia i inne punkty
usługowe.
/bw/

Wizualizacja: Arch. DiG Sowińscy Architekci

Tak obecnie wygląda - na
drugim planie - przyszły plac
budowy

Foto: Bogusław Wilk

- Nie powiem, ludzie chwalą sobie
jedzenie „U Dziadka” – śmieje się
Stanisław Wojciechowski, nie obrażając się na żartobliwe odniesienie
do wieku. Energicznie krząta się
po budce stojącej w połowie drogi
między przystankiem a wejściem na
targ przy ul. Szpitalnej. – Przychodzą
handlujący na targowisku, górnicy po
pracy, młodzież po szkole. Nie robiliby
tego, gdyby im nie smakowało.
- Już prawie 20 lat, jak sprzedaję
warzywa i owoce – mówi Władysław
Kania. Na jego obszernym straganie
na placu z tyłu przystanku na Fochu
zwracają uwagę świeże jabłka, ładnie
opakowana cebula i kiszona kapusta.
Jest w czym wybierać. – Człowiek
się stara, ma stałych klientów, szkoda byłoby to tracić z dnia na dzień
– mówi.
Obydwu panom dobry humor
przesłania wizja zaprzestania działalności w dotychczasowych miejscach. W podobnej sytuacji są właściciele straganów na całym placu z
tyłu przystanku Foch. Wkrótce ten
teren stanie się placem budowy. W
ciągu roku tam ma powstać duża
wiata.

Budowa całej inwestycji

przy ul. Szpitalnej podzielona jest na trzy etapy. Jej szacowany koszt to
około 9 mln zł. Miasto pozyskało milionowe dofinansowanie z funduszy
unijnych.
Pierwotnie planowano budowę dwupoziomowego centrum handlowo-usługowego. Rzeczywistość zweryfikowała tę koncepcję. Upadła ona, gdy
pojawiły się obawy kupców co do wzrostu kosztów wynajmu powierzchni
handlowej. Zamiast centrum powstanie duża wiata, pod którą ustawione
będą stragany.
II etap zadania, czyli prace w obrębie starej części targowiska, uzależniony
jest od zainteresowania kupców i dostępnych środków finansowych. W ślad
za modernizacją targowiska miała iść przebudowa zajezdni autobusowej i
budowa dwóch zatok, usytuowanych po obu stronach ul. Szpitalnej. Rozstrzygnięcia w tej kwestii zapadną w przyszłości.
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Wywiad

Kino w cyfrze, czyli zabawa w trójwymiarze
- W ciągu pierwszych pięciu dni nasze kino odwiedziło przeszło półtora tysiąca widzów.
Świetnie się bawili – zapewnia Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury w Knurowie.
– Oglądanie filmów w 3D to wspaniała rozrywka, serdecznie zapraszamy wszystkich,
którzy chcą jej doświadczyć...

Przegląd Lokalny: - Knurowskie kino weszło w erę cyfrową.
Na czym konkretnie polega ta technologia?
Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury: - Zamiast na taśmie
filmowej filmy dostarczane są do kin
na twardych dyskach, na pojemnych
nośnikach optycznych lub transmitowane przez satelitę i wyświetlane za
pomocą cyfrowego projektora połączonego z serwerem.
- Której z tych opcji używa Kino
Scena Kultura?
- Na tę chwilę wśród polskich dystrybutorów, a więc dotyczy to i nas,
funkcjonuje system przesyłu twardych
dysków.

- Nie żal odejścia od tradycyjnej
taśmy filmowej?
- Nie odcięliśmy się od niej całkowicie, gdyż z dwóch projektorów analogowych zostawiliśmy jeden. Jest tak
przerobiony, aby dało się wyświetlić
cały film z taśmy celuloidowej.
- Będzie ku temu okazja?
- Tak. Możemy organizować przeglądy filmowe, retrospektywy, zajęcia
z edukacji filmowej. Nie wszystkie
starsze filmy zostały poddane digitalizacji.
- Ale teraz Centrum Kultury
stawia na nowoczesność...
- Według analityków rynku kinowego w 2013 roku niemal połowa
kin na świecie przekształci się w kina
cyfrowe. Nie zakończył się jeszcze
2012 rok, a my już jesteśmy wśród
– wcale nie tak licznych jeszcze - kin
już zdigitalizowanych.
- Przerwa w działalności kina
trwała kilka miesięcy. Co w tym
czasie się zmieniło?
- Jak wspomniałem, wymontowany został jeden z projektorów analogo-

wych. Zakupiliśmy cyfrowy projektor
Barco (pracuje w rozdzielczości 2
K), system Dolby 3D, serwer o standardzie DCI, nowy ekran perełkowy
Harknessa, okulary do 3D w dwóch
rozmiarach (także dla małych dzieci)

Knurów

Bezcenny dar krwiodawców
Aż 42 litry krwi udało się zebrać w tym roku
knurowskim krwiodawcom zrzeszonym w Klubie
HDK im. dra Floriana Ogana. To danina bezcenna,
przeliczyć bowiem wartości ludzkiego życia nie
sposób...
Okazję do podsumowań dał
klubowiczom Dzień Honorowych
Dawców Krwi. Świętowali go w
miniony piątek. Wspólnie z nimi
czynili to też przedstawiciele zaprzyjaźnionych śląskich klubów
krwiodawców, związków zawodowych i organizacji społecznych.
Miłą wszystkim zebranym była
ob e c no ś ć M a r i i O ga n- Gr u s z cz y ńsk iej - córk i d ra Floria na
Ogana, patrona klubu.
- W 2012 roku zorganizowaliśmy
cztery akcje poboru krwi. Ich efektem

są 42 litry życiodajnego płynu – podkreślił prezes klubu Adam Pobłocki.
– Jak co roku, aktywnie włączyliśmy
się w inicjatywy społeczne, uczestnicząc też w wielu konkursach i akcjach
na terenie Knurowa.
Pełniący honory gospodarzy
uroczystości prezes Pobłock i i
wiceprezes oddziału PCK w Knurowie Krystyna Dziedzic przypomnieli o krwiodawcach, którzy
zmarli w tym roku. Ich pamięć
uczczono minutą ciszy.
Najbardziej zasłużeni klubowi-

cze zostali uhonorowani wyróżnieniami i odznakami. Rozlosowano też,
specjalnie przygotowane na tę okazję,
złote serduszka.
– Jedno trafiło do rąk Stefana
Wolnego, a drugie – współfinansowane przez Marka Starościka - otrzymał
Tomasz Rozental – mówi prezes
Pobłocki.
Reszta wieczoru upłynęła zebranym na dobrej zabawie. Oprawę
muzyczną zapewnił zespół BB.

i udoskonaliliśmy system dźwięku
Dolby Digital Surround EX o jakość
cyfrową.
- Widzowie odczuwają różnicę
w obrazie i dźwięku. W czymś
jeszcze?
- Zmodernizowaliśmy też system
sprzedaży biletów w naszej kasie.
Teraz nasi klienci mają możliwość
płatności kartą (także w technologii
płatności zbliżeniowej PayPass) oraz
rezerwacji internetowej – poprzez zakładkę „bilety” na stronie www.kinoscenakultura.pl. Przy zakupie biletu
w kasie rzuca się w oczy dodatkowy
ekran z podglądem sali kinowej.
- A po co w holu kina wielkoformatowy monitor?
- To swoisty plakat cyfrowy. Pozwala widzom zobaczyć nasze najbliższe propozycje filmowe i zwiastuny.
- Kino pomyślało też o rodzicach z dziećmi...
- Tak. I nie chodzi tylko o repertuar filmowy. Udoskonaliliśmy też
nasz kącik dziecięcy. Nie tylko po
to, by uprzyjemnić dzieciom pobyt
w naszym kinie. Teraz rodzice mają

możliwość oglądania filmu, podczas
gdy ich pociechy bawią się w naszym
kąciku pod fachową opieką. Takie
seanse będą specjalnie oznaczone w
repertuarze.
- Mija pierwszy tydzień Kina
Sceny Kultury w cyfrowej erze. Jakieś krótkie podsumowanie?
- W ciągu pierwszych pięciu dni po
uruchomieniu kina w nowej technologii było 11 seansów, wyświetliliśmy
sześć tytułów. Obejrzało je dokładnie
1546 widzów.
- Zadowoleni?
- I to jak!
- Warto zaglądnąć do Kina Sceny Kultury?
- Zdecydowanie! Widzowie, którzy
nas odwiedzili, z pewnością to potwierdzą. Prosimy o śledzenie naszych zapowiedzi repertuarowych i oczywiście
serdecznie zapraszamy do kina.

JK, bw

Według analityków rynku kinowego w 2013 roku niemal połowa kin
na świecie przekształci się w kina
cyfrowe.

reklama

DC

Foto: Dawid Ciepliński

Wyróżnieni:

- Pomaganie innym mamy we krwi - zapewniają knurowscy
krwiodawcy



Odznaka Honorowa Polskiego
Czerwonego Krzyża: Krzysztof
Socik (II stopnia), Bogusław Ostrowski (IV stopnia);
Odznaka Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi: Marek Kusz
(I stopnia), Tomasz Peron, Damian
Gawron (III stopnia);
Medal św. Maksymiliana Kolbego: Bogusław Ostrowski, Adam
Trząsalski, Ryszard Kryger, Krzysztof Socik, Władysław Marszałek,
Stanisław Marciniak, Małgorzata
Bogumił, Stanisław Bogumił, Marek Kusz, Jan Korcz, Stefan Wolny,
Ryszard Pomarański, Stanisław
Gdowski, Tadeusz Tchórzowski,
Zbigniew Kuśmierz;
Najakt y wniejsi klubowicze:
Krzysztof Socik (I miejsce), Stanisław Frydrych (II miejsce), Stefan
Wolny (III miejsce), Stanisław
Bogumił (wyróżnienie).
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Knurów

Wszystko dla Antosi
Koncerty charytatywne, kiermasze mikołajkowe,
maratony fitness, aukcje internetowe, a nawet
zbiórka puszek aluminiowych - przybywa pomysłów
na urzeczywistnienie marzeń Liliany i Radka
Wieczorków, by ich córka Antosia stanęła na nogi

To marzenie kosztuje 1 milion zł
i przekracza możliwości finansowe
młodego małżeństwa. Na szczęście
każdego dnia znajdują się ludzie,
którzy służą ciekawymi pomysłami
i pomocą. Wierzą, że wrześniowy
termin operacji jest realny.
Do gwiazd, które namawiają
do finansowego wspierania Antosi,
dołączył ostatnio m.in. litewski
kulturysta - Robert Burneika, znany
większości jako Hardkorowy Koksu.
- Zapraszam wszystkich do akcji, żeby
każdy pomyślał o tym i się dołożył,
żeby nie było żadnej lipy.
Film ze spotkania kulturysty z
Antosią można było zobaczyć m.in.
przed promocyjnymi seansami w
Kinie Scenie Kulturze.
Sporo dzieje się w internecie.
Stronę dziewczynki polubiło na
Facebooku ponad 5 tys. osób. Z tej
okazji pojawiła się inicjatywa „Przy- sali gimnastycznej maraton Zumby
bij piątkę Antosi”, za którą stoją 3 (mieszanki tańców latynoameryosoby.
kańskich i fitness). Poprowadzą go
- Pomysł o zbiórce podsunęła pani profesjonalni instruktorzy. Wstęp za
Kasia Herman. Nie mogła założyć wolne datki.
wydarzenia na facebooku, a ja nie
Mikołajki w Miejskim Gimnamiałam szybkiego inzjum nr 3 odbędą się
ternetu. Poprosiłam kopod hasłem „Zmaluj
Do tej pory na koncie
legę Karola Papałę, a on
Antosi Wieczorek uzbiecoś dla Antosi”. Młorało się 34 966 zł.
mi pomógł - opowiada
dzież wykona kartki
Emilia Harasimowicz.
i ozdoby świąteczne,
Internauci skrzykktóre będzie można
nęli się, by 6 grudnia (Mikołajki) nabyć podczas szkolnego kiermaszu.
przelać na konto Antosi po 5 zł Dyrekcja placówki chce połączyć
(można więcej). Chęć udziału w akcji ostatnie w tym roku szkolnym zezgłosiło 3436 osób (dane ze środy).
branie z rodzicami z aukcją i wystawą
- Zaskoczona to będę, jeśli uda się ozdób.
zebrać te pieniądze - mówi Emilia.
- 25 stycznia w naszej auli odNie mieszka już w Knurowie, ale będzie się koncert charytatywny, w
i u siebie (w Sulęcinie) organizuje którym zagrają zespoły z Hard Rock
koncert dla Antosi.
oraz nasi uczniowie. Połączymy go
Do zbiórki pieniędzy dla dziew- z pchlim targiem - zdradza dyrektor
czynki włączają się knurowskie MG-3 Irena Dziedzic.
szkoły. Do woźnej z Miejskiej Szkoły
W Paderku wielka mobilizacja.
Podstawowej nr 2 można przynosić Na korytarzach pojawiły się puszki z
wymyte i zgniecione puszki alu- hasłem „Wrzuć grosik dla Antosi”. 6
miniowe, które następnie trafią do grudnia samorząd uczniowski orgaskupu, a pieniądze z ich sprzedaży nizuje Mikołajki, które dedykuje mazasilą konto knurowianki. Nauczy- łej knurowiance. W serwisie allegro
cielka Patrycja Maciejczak wymyśliła trwa wspólna aukcja Paderka i DKA.
kiermasz świątecznych upominków Ekskluzywne wydanie płyty rapera
(gipsowe odlewy aniołków, świeczni- osiągnęło cenę 182,50 zł. Do końca
ki, gwiazdki). Niebawem do sprzeda- aukcji zostało jeszcze kilka dni.
ży trafią kalendarze z wizerunkiem
- Najważniejszym projektem, jaki
Antosi.
przygotowujemy dla Antosi, jest kon- Chcemy też w czasie lutowego cert charytatywny. Zaplanowaliśmy
zebrania wręczyć rodzicom paski,
na których podamy dane niezbędne reklama
do przekazania 1 proc. podatku na
rzecz Antosi - mówi wicedyrektorka
„Dwójki” Danuta Trela.
Za niespełna miesiąc (16 grudnia) szkoła planuje zorganizować w

Knurów. Dołącz do programu „Bezpieczni w necie
- bezpieczni w świecie”

Wolontariusze
będą jak znalazł

Zapobieganie krzywdzeniu dzieci, poszukiwanie
osób zaginionych to główne cele organizatorów
akcji „Bezpieczni w necie - bezpieczni
w świecie”. Założyciele programu poszukują
wolontariuszy, chętnych do pomocy w projekcie
Programowi Stowarzyszenia
Cztery Pory Roku z Knurowa partneruje knurowski Bricomarchè.
- Chcemy pomagać krzywdzonym
dzieciom, wspierać inicjatywy zmierzające do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, a także
pomagać w poszukiwaniach osób zaginionych – mówi Renata Irytowska,
kierownik programu.
Inicjatorzy programu liczą na
wolontariuszy. - Poszukujemy na
tę chwilę 10 osób. W miarę rozwoju
programu przyda się ich nawet 30
– informuje Irytowska. – Poszukiwani są: protokolant, lider zespołu
badawczego, a także specjalista ds.
badań.

Zadaniem uczestników programu będzie prowadzenie badań
wśród uczniów klas IV-VI w szkołach
podstawowych oraz w gimnazjach
na terenie Knurowa. Oprócz tego
przeprowadzone zostanie badanie internetowe o zasięgu ogólnopolskim.
Celem tych działań jest zdobycie
potrzebnych informacji na temat
bezpieczeństwa i zagrożeń (także
w internecie) wśród dzieci, a także
dotyczących poszukiwań osób zaginionych.
Zainteresowani mogą kontaktować się z kierownikiem, pisząc na
adres: r.irytowska@scpr.org.pl
DC

Knurów
Można też pr zekazać 1 pr oc.
podatku dochodowego. Przy rozliczeniu należy wpisać dane: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą
KRS 0000037904
Cel szczegółowy : 18441 – Antonina Wieczorek

Daj prezent dzieciom

Masz w domu niepotrzebne ubrania, gry albo
zabawki? Nie wiesz, co z nimi zrobić? Możesz
przekazać je podopiecznym gliwickiego
go w pierwsze urodziny dziewczynki
- 21 marca - mówi dyrektor placówki Domu Dziecka nr 1 przy ul. Toszeckiej.
Dorota Gumienny. - Cieszę się, że Przydadzą się na pewno
większość tych inicjatyw pochodzi od
uczniów.
O tym, że młodzież garnie się
do pomocy, przekonał się proboszcz
parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej ks. Jan Buchta. Diakonia Muzyczna, czyli schola przygotowująca
oprawę muzyczną na mszach młodzieżowych, wyszła z propozycją zorganizowania koncertu kolęd. - Chcą
nagrać kolędy, a płyty rozprowadzać
wśród uczestników koncertu - dodaje
proboszcz.
Koncer t zaplanowano na 18
stycznia. W przygotowaniu jest jeszcze jedna atrakcja, o której na razie
nie piszemy, żeby nie zapeszyć.

Organizatorem akcji jest Monika
Rzepa, która współpracuje z domem
dziecka jako wolontariuszka.
– Każdy z nas ma w domu rzeczy,
z których już nie korzysta, a są osoby,
którym mogą się one przydać – mówi
knurowianka.
Można oddać wszystko, z czego
już sami nie korzystamy: ubrania,
zabawki, gry. – Zależy nam głównie
na ciepłych rzeczach ze względu na
zbliżającą się zimę – wyjaśnia. – Dzie-

ci mają od 2 do 16 lat.
Akcja potrwa do końca listopada. Kto chce pomóc, proszony jest o
kontakt z organizatorką akcji, pisząc
e-mail: monika_rzepa@o2.pl.
– Bardzo proszę o wiadomość.
Rzeczy będę odbierać osobiście –
mówi Monika. - Byłabym wdzięczna za każdą, nawet najmniejszą
okazaną pomoc. Dzieci na pewno
się ucieszą.
DC

reklama

Paweł Gradek

Foto: Martyna Siwiec
Więcej informacji o Antosi Wieczorek można znaleźć na stronie
www.antoninawieczorek.pl oraz na
facebooku. Zachęcamy do polubienia jej funpage’a.

Jak pomóc?
Darowizny można wpłacać na konto Fundacji „Zdążyć z Pomocą”:
Bank BPH S.A. 61 1060 0076
0000 3310 0018 2660
Tytuł przelewu: 18441 – Antonina Wieczorek – darowizna na
pomoc i ochronę zdrowia.
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Ekwipunek dla strażaków

Serce za serce
Po raz XXI Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi organizuje koncert, podczas
którego uhonoruje osoby, firmy i
instytucje wspierające postęp prac
prowadzonych w Instytucie Protez
Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii „Serce za serce”.
reklama

Impreza odbędzie się w sobotę 24
listopada o godz. 19 w Domu Muzyki
i Tańca w Zabrzu. Wystąpią m.in.
Grzegorz Turnau, Katarzyna Sobek,
zespół Carantuohill Celtic Music
Group, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Symfoniczna Szkoły Szafranów z
Rybnika i dziecięcy zespół taneczny
Salake z Gliwic. Koncert poprowadzi
Agata Młynarska.
DC

Przekazanie sprzętu odbyło się podczas zebrania Zarządu Miejskiego Związku OSP w Knurowie; na
zdjęciu (od lewej): Kazimierz Warzocha – członek ZM Z OSP, Józef Jaworek – zastępca dowódcy
JRG, Adam Ostalecki – sekretarz zarządu, Dariusz Poloczek – naczelnik OSP Knurów, Jan Trzęsiok
– przewodniczący Rady Miasta, Piotr Dudło – prezes zarządu, Adam Rams – prezydent Knurowa,
Benedykt Wróż – prezes OSP Knurów, Janusz Przybyła – prezes OSP Szczygłowice i Lucjan Bismor
– naczelnik OSP Szczygłowice

Specjalne bojowe ubrania, wentylator oddymiający
i zestaw hydraulicznego ratownictwa znalazły się
wśród sprzętu, który w minioną środę trafił do
knurowskich i szczygłowickich strażaków-ochotników
Dodatkiem do ubrań są – oczywiście również specjalistyczne - buty,
rękawice i kominiark i. Podczas
akcji przydać się też może zestaw
medyczny. Z pewnością w użytku
będą węże.
Wartość sprzętu sięga 70 tys. zł.
Pieniądze na ich zakup pochodziły z
budżetów Gminy Knurów, Zarządu
Wojewódzkiego Związku OSP w
Katowicach i Krajowego Systemu
Ratowniczo- Gaśniczego.
Przekazanie wyposażenia odbyło
się w siedzibie knurowskiej OSP.
Okazją było zebranie Zarządu Miejskiego Związku OSP w Knurowie.
Miasto reprezentowali prezydent
Knurowa Adam Rams i przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok,
Państwową Straż Pożarną – Józef
Jaworek, zastępca dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
- Nasze miasto ma to szczęście, że
jest siedzibą, dobrze wyposażonej w
sprzęt i obsługiwanej przez zawodową
załogę, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Jednak nie sposób przecenić
zaangażowania, dobrego wyszkolenia
i wysokich umiejętności strażaków-

Strażakom przyda się przekazany
sprzęt; w środę życzono im, żeby
sytuacja nie zmuszała ich do częstego
korzystania, a jedynie konserwowania...

ochotników z naszych jednostek OSP
– mówił prezydent Rams. – Przez
długie lata swojej ofiarnej, społecznej
działalności dowiedli, że mieszkańcy
zawsze mogą na nich liczyć. Stąd też
starania samorządu, by im tę pełną
poświęcenia służbę ułatwiać.
Z roku na rok rośnie udział mia-

sta w usprzętowieniu OSP Knurów i
OSP Szczygłowice. W ciągu minionych pięciu, sześciu lat finansowe
wsparcie samorządu niemal się podwoiło – obecnie sięga 100 tys. zł.
Tekst i foto: Bogusław Wilk

reklama
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Cukrzyca to już nie wyrok

14 listopada przypadał Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy.
Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków podkreśliło go i
dekadę swojej działalności organizując konferencję na temat
przyczyn i objawów związanych z niebezpieczną chorobą
lek. med. Helena Kowalik.
Spotkanie było okazją do
podsumowania upływającego
roku.
– W 2012 roku odbyło się
sześć spotkań edukacyjnych,
Foto: Dawid Ciepliński

Konferencja odbyła się w
miniony czwartek w klubie
Gama. Okolicznościowy wyk ład poświęcony objawom
neurologicznym wywoływanym przez cukrzycę wygłosiła

traktujących o chorobie, o potrzebie jej zrozumienia i staraniach unikania powikłań. W
sumie uczestniczyło w nich 390
osób – podkreślił prezes KSD
Włodzimierz Nadolny.
Diabetycy podziękowali
osobom, które współpracują
ze stowarzyszeniem. Wyrazem wdzięczności były słowa
i dyplomy. Goście też docenili
członków KSD.
– Swoją postawą od 10 lat
pokazujecie, że zdanie „Cukrzyca skraca życie” jest już
nieaktualne i można żyć z tą
chorobą jeszcze wiele, wiele
lat – zauważył dr Tomasz
Reginek.
DC

3 000 000
Tyle osób – trzy miliony
– choruje w Polsce na cukrzycę

Miejska Szkoła Podstawowa
nr 9
Foto: Dawid Ciepliński

Klasa I A

Wychowawca: Gabriela Janecka
Natalia Biegańska, Łukasz Brówka, Aleksandra Czerkies, Paulina Dobek, Piotr
Granieczny, Paweł Grzyb, Marcin Gulcz, Klaudia Gurak, Patrycja Jękner, Hubert
Józefczuk, Wiktoria Kmiecik, Dariusz Kozak, Natalia Leżyńska, Natalia Łaczak,
Jakub Łowicki, Przemysław Mijas, Aleksandra Mocek, Bartosz Orman, Michał
Orzechowski, Wiktoria Piwowarska, Alicja Powiecka, Dominik Przywara, Tomasz
Rusinek, Zuzanna Rzepka, Dominika Spórna, Anna Szolc, Paulina Szwagrzyk,
Agata Wierus, Nikola Wiśniowska, Zuzanna Żmuda.

- To już trzecia szóstka jak tu pracuję śmieje się Lucyna Brozig

Knurów. W kolekturze przy ul. Batorego 2 padła główna wygrana

Ktoś trafił „szóstkę”
i został milionerem

Graczowi z Knurowa wystarczyły dwa zakłady Lotto
z Plusem za 8 zł, by 13 listopada zgarnąć główną
nagrodę - 1 mln zł. Milioner skreślił szczęśliwych 6 liczb
w kolekturze przy ul. Batorego 2
2 tygodnie temu zapytaliśmy mieszkańców,
co zrobiliby z 50 milionami, które można było
wygrać w rekordowej kumulacji Lotto. Fortuna
nie trafiła wtedy do żadnego z knurowian. Los
bywa jednak przewrotny...
14 listopada rano Lucyna Brozig otrzymała
od koleżanki sms o treści „Gratuluję”.
- Zapytałam, czego mi gratuluje, a ona:
„Szóstkę macie!” - opowiada pani Lucyna z jednej z najstarszych kolektur w Knurowie. - Euforia była taka, jakbym sama ten milion wygrała.
To już trzecia „szóstka” jak tu pracuję.
Rano, po losowaniu, komunikat o głównej
wygranej wyświetlił się na ekranie lottomatu.
Gracze są spragnieni takich informacji, dlatego
pracownice kolektury wydrukowały kartkę ze
szczęśliwą nowiną i nakleiły ją na okienku.
Niektórym przywróciło to wiarę w wygraną.
- Wcześniej narzekali, że to pic na wodę, że u
nas nie ma wygranych. Zmienili zdanie - śmieje
się pani Lucyna.
W szczęśliwej kolekturze ruch jak w ulu.
- Jeden zakład na chybił-trafił - prosi kobieta
stojąca przy okienku.
- Poproś o trafił, a nie o chybił - radzi jej
koleżanka.
Obie wybuchają śmiechem.
Każda wygrana napędza kolejnych graczy.
Pani Lucyna wspomina rekordową kumulację
sprzed kilku tygodni. Co chwilę ktoś przychodził i obstawiał. - Grają wtedy i tacy, co nie mają
o tym pojęcia. Każdy chce wygrać.
Pomysłów na trafienie „szóstki” jest wiele.
Jedni liczą na ślepy traf i pozwalają komputerowi wybrać 6 liczb, drudzy grają systemem.

Mężczyzna z Knurowa, który w 1996 roku
wygrał 2,5 mld starych zł (250 tys. zł nowych)
od 16 lat obstawia tylko te liczby, które przyniosły mu fortunę. Jak dotąd sukcesu nie
powtórzył.
Ostatnia milionowa wygrana padła w kolekturze przy ul. Batorego 2 lata temu. Szczęśliwiec
kupił zakład Jokera za 2,5 zł, a wygrał 3 615 059
zł i 10 groszy. - Ludzie zawsze pytają kto wygrał,
a my nie wiemy. W przypadku wygranej sprzed 2
lat pan sam się nam pochwalił. Wiem, że nadal
pracuje w kopalni - mówi pani Brozig.
Z jednej strony wygrana to ogromne szczęście, z drugiej zagwozdka co z takimi pieniędzmi
zrobić. Milioner ze Szczygłowic, do którego
los uśmiechnął się w latach 90., przyznał pani
Lucynie, że dopiero teraz by wiedział, w co
zainwestować fortunę.
Z obserwacji pracownic kolektury przy
Batorego wynika, że skłonność do ryzyka
jest domeną ludzi w średnim wieku. Skreślają
szczęśliwe liczby, ale nie tylko. Coraz popularniejsze są zdrapki, w których też można sporo
wygrać.
Na początku września w kolekturze w
Szczygłowicach mężczyzna kupił 5 zdrapek.
W czterech trafił po 2 zł, a piąta przyniosła mu
77 777 zł.
Młodzież grywa sporadycznie, zazwyczaj z
okazji kumulacji.
We wtorek można było wygrać w Lotto
ponad 3 mln zł. Los okazał się łaskawy dla
mieszkańca Olesna.
Tekst i foto:
Paweł Gradek

Gliwice

Gwiazdy Ekranu
Klasa I -

ZSP w Gierałtowicach

Wychowawca: Urszula Ficek
Tomasz Adamczyk, Oliwia Cieślik, Zuzanna Jabłońska, Jakub Jendryczko, Kacper
Jezusek, Ewelina Kocybik, Jakub Kula, Mateusz Kula, Julia Małecka, Patryk Nowak,
Kacper Osiewalski, Jakub Palikowski, Szymon Promny, Dominik Przybyła, Alicja
Rożek, Wiktoria Słomka, Krzysztof Smolnik, Jakub Suszek, Karol Szołtysek,
Karolina Szołtysek, Paweł Teubner, Wanessa Tkacz, Jakub Wawrzynek, Kacper
Władyka, Oliwier Wowrzyk.
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Projekt muzyczno-filmowy „Gwiazdy
Ekranu” przygotowany przez Agnieszkę Bielanik-Witomską i jej podopiecznych ze Studia
Piosenki i Musicalu przy Centrum Kultury
zdobył już rzesze fanów w Knurowie, teraz
czas na występ w Gliwicach.
Artystki wcielą się w postaci wielkich
gwiazd kina i estrady minionego wieku Każdą prezentację poprzedza krótka projekcja

multimedialna wraz z komentarzem. Na
scenie zobaczymy m.in. Marylin Monroe,
Gretę Garbo czy Violettę Villas. Dochód z
występu przeznaczony będzie na pomoc dla
22-letniej Justyny Studniarz. Bilety do nabycia w księgarni „Czas” w Gliwicach. Koncert
charytatywny już 28 listopada o godz. 18.30 w
Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.
JB
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„A to feler” - westchnął seler...

Foto: Justyna Bajko

...czyli II Międzyszkolny Konkurs Teatru Małego
Aktora. Proszę Państwa kurtyna w górę!

Mali aktorzy nie czuli tremy w obecności prawdziwych aktorów,
dając upust swojej dziecięcej fantazji

Teatr nie zna słowa niemożliwe, teatr nie
wie co to granica wyobraźni. Klasa w MSP-7
na kilka godzin stała się sceną, ławki ustąpiły miejsca rekwizytom, szkolne ubrania −
charakteryzacji.
Konkurs Teatru Małego Aktora, organizowany przez Teatr Wit-Wit i Miejską
Szkołę Podstawową nr 7, już po raz drugi
zgromadził najlepszych młodych knurowskich aktorów. Pojedynkowali się na słowa i
rymy, na piękne kostiumy i dobrą dykcję.
− Nieważne, że komuś nie wychodzi,
trzeba próbować − mówił Stanisław Witomski, witając artystów. − Nie możecie się bać,
bo scena należy do odważnych.
Dzieci prezentowały się przed profesjonalnym jury − Beatą Deutschmann, aktorką
Teatru Zagłębia w Sosnowcu, zdobywczynią
„Złotej Maski”, Józefą Biszkowiecką, znakomita polonistką, Stanisławem Witomskim,
wieloletnim aktorem GTM i Teatru Wit-Wit.
Wśród młodych deklamatorów prym
wiodły utwory Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Były wiersze o niesfornym pomidorze
i słowiku spóźniającym się na obiad, utwór o
zegarze, który chciał mówić „nie, nie”, a jak
na złość mógł tylko powtarzać „tak, tak”, o
musze, co bała się samotności.

− Przygotowywałem się 2 tygodnie, pomagała mi mama − zdradził nam Tomasz
Matuszek, który wcielał się w rolę Brudasa
z wiersza Jana Brzechwy. − Co wieczór uczyłem się jednej zwrotki. Nie było trudno.
Dla dzieci to wielka frajda wystąpić na
scenie, słowem jak kluczem otwierać bramy
do wyobraźni, poudawać kogoś innego,
poprzebierać się za muchę czy hipopotama.
Niektórzy z młodych aktorów już teraz marzą o prawdziwej sławie.
− Chciałbym zostać aktorką, taką jak
Kristen Stewart ze „Zmierzchu”− opowiada
Wiktoria Gaworska. − Lubię jak ludzie biją
mi brawo, bo czuję się wtedy szczęśliwa.
Po burzliwej naradzie jury, nagroda
główna, czyli całoroczne uczestnictwo w
warsztatach teatralnych Teatru Wit-Wit o
wartości 1000 zł, powędrowała do Wiktorii Gaworskiej z MSP-7 za pełne ekspresji
wykonanie wiersza „Książka”. II miejsce
zdobyła Hanna Pluta z MSP-6 , III − Tomasz
Matuszek z MSP-6.
− Wszyscy byliście świetni − podkreślało
jury. − Życzymy wam, abyście radośnie brali
się za sztukę słowa, a może za parę lat to was
będziemy prosić o autografy.
jb

Teatr Wit-Wit działa od 2002 roku, występując na scenach w całej Polsce. Od lat prowadzi
także warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, przybliżając im świat teatru. W Knurowie
zajęcia Teatru Wit-Wit odbywają się w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7, w środy od
17.00. do 18.00 (grupa przedszkolna) i od 16.00. do 18.00 (grupa szkolna).

Knurów

Marzenia dla Kubusia

Kubuś Popko z Wrocławia ma niespełna siedem lat. Trudno
zliczyć jego choroby: zespół Klinefeltera, epilepsja, autyzm,
niedomykalność zastawki trójdzielnej. Chłopiec rzadko
wychodzi z domu, ale dzięki Marzycielskiej Poczcie ma
przyjaciół w całej Polsce. Ostatnio do ich grona dołączyły
także przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 12
Akcja „Marzycielska Poczta”
sięga 2009 roku. Narodziła się z
przekonania, że choroba, nawet taka
uniemożliwiająca częsty kontakt z
rówieśnikami, nie musi wiązać się
z samotnością. Na stronie Poczty są
profile chorych dzieci, czekających
na list. Każda kartka, prezent, rysu-

nek, które przynosi listonosz to dla
maluchów mała przygoda. Dodaje
otuchy i siły do walki z chorobą.
− To nasza pierwsza przygoda
z Marzycielską Pocztą − wyjaśnia
Monika Frost, opiekunka grupy.
−„Smerfiki” postanowiły wykonać
pracę dla Kubusia Popko. Maluszki

z zapałem pracowały przy rysunku, naklejały zdjęcia, kolorowały
słoneczko. Potem napisały do Kubusia list.
Prezent z Knurowa już dotarł do
Kubusia. Bardzo mu się spodobał.
− Dziękuję wam z całego serdusz-

ka − napisał chłopiec na swojej
stronie internetowej.
Przedszkolaki z „Dwunastki”
nie zamierzają poprzestać na jednym rysunku.
− Przygodę z Marzycielską Po-

cztą na pewno będziemy kontynuować, bo wiemy, że takie upominki
sprawiają ogromną radość − obiecuje Monika Frost.
Jb

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Karol Wierzbica z Knurowa

ur. 13.11.2012 r., 3330 g, 53 cm

Anastazja Główka z Knurowa

ur. 15.11.2012 r., 3760 g, 53 cm
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Marcin Deptuła z Leszczyn

ur. 14.11.2012 r., 3330 g, 54 cm

Aleksander Zdański z Gliwic

ur. 15.11.2012 r., 3325 g, 53 cm

Brajan Dragon ze Stanicy

ur. 14.11.2012 r., 3410 g, 54 cm

Bartłomiej Cybok z Knurowa

ur. 16.11.2012 r., 3100 g, 52 cm

Jakub Dybcia z Knurowa

ur. 14.11. 2012 r., 3600 g, 57 cm

Sylwia Szlęk z Przyszowic

ur. 16.11.2012 r., 3350 g, 53 cm

Lena Essa z Knurowa

ur. 15.11.2012 r., 3735 g, 56 cm

Aleksander Banaś z Knurowa

ur. 18.11.2012 r., 4070 g, 58 cm
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rozmaitości

Knurów. Warsztaty modowe, czyli kobiece metamorfozy

Jak dobrać strój, by podkreślić atuty
własnej sylwetki, zmienić wygląd i poczuć
się jeszcze pewniej i lepiej? Odpowiedzi
szukały uczestniczki kolejnych knurowskich
warsztatów modowych. I znalazły...
W piątkowy wieczór panie
spotkały się w butiku TopModa, by przy ciastku i lampce
wina zająć się sprawami, które
dla większości panów pozostają sferą nie do ogarnięcia.
– Łączy nas jedno: wszystkie, jak jeden... mąż, chcemy
czuć się pięknie i wyjątkowo
– śmieje się Monika Granieczny, pomysłodawczyni poświęconych modzie warsztatów.
Spełnieniu tego pragnienia
służyła obecność profesjonalistek. - Ich fachowe porady pomagają określić cechy własnej
sylwetki, uwydatnić jej zalety,
poznać metody dobierania fasonów do danej figury – dodaje
pani Monika.

Na słowach się nie skończyło. Dwie z pań miały szczęście
w losowaniu i wygrały możliwość poddania się modowej
metamorfozie. Skrzętnie z niej
skorzystały. - Uzupełnieniem
nowego wizerunku była analiza
kolorystyczna i wizaż przeprowadzone przez Studio BoArt
oraz piękne fryzury stworzone
przez Studio Fryzjerskie Maggio – mówi knurowianka.
Chętnych do udziału w
modowych metamorfozach
przyby wa. Kolejne odbędą
się 19 stycznia. Wejściówki
– koszt 20 zł – są do odbioru
w butiku TopModa przy ul.
Kochanowskiego 8.
/bw/

Foto: Hubert Adamus

Tyle piękna
w całym mieście

Wś r ó d n a g r ó d, k t ó r e
będzie można w ygrać
rozwiązując krzyżówkę
w świątecznym wydaniu
Przeglądu Lokalnego (20
grudnia 2012 r.), znajdą
się również dwie wejściówki na st yczniowe
modowe warsztaty. Już
dzisiaj zac hę c amy do
udziału w zabawie.

Chcecie żart? Oto żart!
Łowców.B nie trzeba przedstawić. Bawią i zmuszają do refleksji widownię w całej Polsce. Ich
abstrakcyjny żart w połączeniu z
żółtym sweterkiem i rockowym
brzmieniem ma t yle
samo przeciwników co
zagorzałych fanów. 8
grudnia o godz. 18 kabaret wystąpi na scenie
Kina Sceny Kultur y.
Artyści zaprezentują
m.in. swój nowy, nieco
ostrzejszy w dźwiękach,
program. Bilety w cenie
50 zł i 45 zł (dostawka).

Rezerwację i sprzedaż biletów prowadzi kasa kina od poniedziałku
do piątku w godz. 15:00-20:00, tel.
32 332-63-81.

jb

Dla naszych Czytelników mamy konkurs, w którym można wygrać jedno
podwójne zaproszenie na grudniowy kabareton. Wystarczy poprawnie
odpowiedzieć na pytanie: jak nazywa się członek kabaretu Łowcy.B,
którego znakiem rozpoznawczym jest żółty sweter, i mieć szczęście
w losowaniu. Na kupony z odpowiedziami czekamy do 27 listopada
(wtorek) do godz. 14.00. Nazwisko szczęśliwca ogłosimy za tydzień.
Zapraszamy do zabawy!

Paniom podobają się
„babskie pogaduchy”
o modzie, nic dziwnego,
że chętnie w nich uczestniczą

ROZRYWKA nr 47/2012

- Do wygrania podwójny bilet do kina

22.11.2012 r.
CZWARTEK

Saga Zmierzch:
Przed świtem.
Część 2
− godz. 18.00,
20.15

23-28.11.2012 r.
PIĄTEK-ŚRODA
Saga Zmierzch:
Przed świtem.
Część 2
− godz. 15.45,
18.00

47

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane
wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się numeru (decyduje
data stempla pocztowego). Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny
bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z nr.
45/2012 brzmiało: „Borowik”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje Elżbieta Chrobak. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Pokłosie
− godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

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),
Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, 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.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować
na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

44-48/12

Transport cały kraj 1,5t. Tel. 666 852 100

45-48/12

Kursy, szkolenia BHP, wózki widłowe. Tel.
693 529 964, 785 062 973

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

Prawo jazdy. Tanio, szybko i sprawnie. Tel.
605 363 135

1/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Centrum. Dwupokojowe 37 m , sprzedam.
Tel. 512 393 052 www.as.silesia.pl
2

47/12

Do wynajęcia plac ogrodzony wraz z budynkiem. Tel. 510 169 485
47-48/12

10 000 rata 179 zł. Tel. 32 271 06 05

44-48/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988
1-48/12

Działka 1791 m2 gm. Jasienica, uzbrojona,
cena 126 tys. www.tablica.pl
Kupię działkę budowlaną przy ul. Dymka lub
w bardzo bliskiej okolicy. Tel. 784 327 227
47-51/52/12

1/12-odw.

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

46 – 49/12

47/12

ZWIERZĘTA
Skup macior i knurów. Szybki odbiór, dobre
ceny. Tel. 507 426 941

47/12-1/13

sprzedam
Sprzedam meble fornierowane z lekko
widocznymi śladami zużycia, kolor brązmahoń (komoda:barek + 3 szuflady, witryna
otwarta, półka rtv, 2 półki wiszące, stolik z
szybą mleczną). Tel. 696 444 726
47-49/12

46-47/12

Mieszka I. Dwupokojowe, 43 m2. 145 000 zł.
Tel. 512 393 052 www.as.silesia.pl
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

EDUKACJA

47/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22 , 501 533 977
knurow@as.silesia.pl
47/12

1/12-odw.

SZUKAM PRACY
Emeryt pilnie poszukuje pracy w charakterze ochrony lub innej. Niekaralność,
dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Tel.
664 933 195
43-51/52/12

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

37/12-odw.

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

40-51/52/12

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
605 862 487
45-odw.

Rencista „ złota rączka” szuka pracy.
Wykonuje wszelkie prace domowe i przydomowe oprócz ciężkich transportów. Tel.
604 775 450
44-51/52/12

Docieplanie budynków, kompleksowe remonty mieszkań wraz z materiałem. Możliwość kredytowania prac. Tel. 665 639 146

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

43-48/12

1/12-odw.

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

Docieplenia, tynki żwirowe, tynki zwykłe,
remonty, malowanie. Tel. 607 991 043

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

27-51/52/12

46-49/12

DREWNO kominkowe. Usługi transportowe. Tel. 603 198 006
43-47/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl
1/12-odw.

1/12-odw.

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie po remoncie, częściowo umeblowane, 61,70 m2,
Knurów, os. WP II. Tel. 506 342 864
46-47/12

Sprzedam M-4, 51 m2. Tel. 502 130 344

47-48/12

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe + wnęka, 43,18 m2. Tel. 608 657 347
45-47/12

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 61,80
m 2 , WP II, II p., wysoki standard. Tel.
792 060 422

2-odw.

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

1/12-odw.

Szukam pracy. Posiadam auto dostawcze,
skrzyniowe. Tel. 664 847 725

42 – 51/52/12

Zaopiekuje się dzieckiem - doświadczona emer ytowana przedszkolanka. Tel.
668 966 707
44-51/52/12

46-47/12

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach 3
pokoje, 61 m2, IV p. Tel. 782 896 480

47-50/12

Gładzie, malowanie, tynki żywiczne, adaptacja poddaszy, sufity podwieszane, ścianki, remonty klatek, docieplenie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190
40-48/12

Sprzedam nowy dom w Nieborowicach. Tel.
881 780 745
47-48/12

Trzypokojowe, 72 m2, cena 130 000 zł. Tel.
501 533 977 www.as.silesia.pl
47/12

ul. Ziętka. Dwupokojowe 48 m2. 159 000 zł.
Tel. 512 393 052 www.as.silesia.pl
47/12

Dam pracę
Przyjmiemy do pracy kucharkę, kucharza.
Zielony Ogród. Tel. 604 193 649

46-47/12

Przyjmiemy rzetelne osoby do roznoszenia
ulotek na terenie Knurowa. Tel. 32 236
71 13

47-50/12

Restauracja „Mała Toscania” zatrudni barmankę. CV na adres: Witosa 31a
46-47/12

Wynajmę lub sprzedam lokal 50 m2 w CH
Planeta. Tel. 603 765 136
47/12

Wynajmę wyposażony lokal biurowy, 55 m2.
Tel. 502 772 197
47/12

Z a m i e n i ę M - 3 n a k a w a l e r k ę . Te l .
880 099 147
47-48/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

MOTORYZACJA

P r o j e k t y w n ę t r z i ł a z i e n e k . Te l .
666 852 100

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

Przedświąteczna promocja 1000 zł chwilówki dla każdego. Tel. 32 236 71 13

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

Remonty od A do Z z materiałami. Tel.
666 852 100

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

45-48/12

47-50/12

45-48/12
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40-48/12

40-48/12

1/12-odw.
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sport

Foto: prywatne archiwum Jacka Wyleżoła

Reprezentacja Hussars Poland

czewa na pierwsze spotkanie
z Mex ico Cit y Guerreros.
Rywalem Jacka Wyleżoła (kat.
61 kg) był Fernando Alvarez,
a walkę punktowali: Kanadyjczyk, Kolumbijczyk i Portorykańczyk.
Pięściarz Concordii rozpoczął pojedynek w swoim
stylu, który charakteryzuje
dobra praca nóg i opuszczona
garda. Nasz zawodnik był
nastawiony na wyprowadzanie sz ybk ich ciosów kontrujących, jednak zarówno
Foto: prywatne archiwum Jacka Wyleżoła

Na k rajow ych ringach
Jacek Wyleżoł wywalczył w
bieżącym roku ty tuł młodzieżowego mistrza Polski.
Po tym sukcesie nadszedł czas
na zaprezentowanie swych
umiejętności w międzynarodowym gronie. I to nie byle
jakim, bowiem w elitarnych
rozgrywkach ligi zawodowej
World Series of Boxing. Wychowanek Concordii Knurów
znalazł się w kadrze Hussars
Poland i zosta ł powołany
przez trenera Huberta Miga-

Jacek Wyleżoł, jak i Fernando
A lva rez mieli problemem
z w yczuciem dyst a nsu, a
ozdobą drugiego starcia był
bezpośredni praw y prosty
wyprowadzony przez Polaka
tuż przed gongiem.
Najbardziej dynamiczna
była runda czwarta, a po piątej
sędziowie ogłosili wygraną
reprezentanta gospodarzy
(50:45, 49:46, 50:45).
Ogólnie Polacy przegrali w
Meksyku 1:4.
W czasie kilkudniowego
pobytu za oceanem, nasi pięściarze gościli m.in. w ambasadzie Polski w Meksyku, gdzie
swą funkcję sprawuje Anna
Niewiadomska.
Kolejnym rywalem Hussars Poland będzie Boxing
Team Russia. Mecz odbędzie
się 23 listopada w Gdyni.
Piotr Skorupa

Foto: archiwum UKS Eugen

zrzucił 11 kg i został
wicemistrzem europy
Eugeniusz Mehlich ma
w swoim zawodniczym CV
między innymi pięć tytułów
mistrza świata, t yle samo
pierwszych miejsc wywalczonych w mistrzostwach Starego Kontynentu, a ponadto
czter y raz y triumfowa ł w
Pucharze Świata. Przez ostatni rok przygotowywał się do
kolejnych mistrzostw Europy.
Postanowił w ystartować w
niższej kategorii wagowej i
od 1 grudnia 2011 zrzucił 11
kilogramów. To pozwoliło
mu w ystąpić w pa ź d ziernikow y m czempionacie w
czeskim Pilźnie i zdobyć tytuł
wicemistrza Europy Masters
IPF w wadze do 74 kg. – To
była zażarta walka, w której
pokonałem Czecha Tomasa
Jezeka i aktualnego mistrza
świata, Niemca Klausa Griescha – relacjonuje nasz mistrz
sztangi. –Wynikiem 162,5 kg
wyrównałem rekord Polski i
wywalczyłem wicemistrzostwo Europy, przegrywając z
rewelacyjnym Finem Erkki
Rajalą.

Cieszę się z tego osiągnięcia, bo nigdy wcześniej na
arenie międzynarodowej nie
startowałem w kategorii 74 kg.
Straciłem przed tym występem
kilkanaście kilogramów, ale
psychicznie i fizycznie czujem
się bardzo dobrze.
Swego rodzaju dopingiem
dla knurowianina był zapewne fakt, iż w tym roku jego
podopieczne wywalczyły w
Pilźnie medale mistrzostw
św iat a . –Na samą myś l o
tamtych sukcesach czułem się
jeszcze silniejszy –kontynuuje
Eugeniusz Mehlich. – Nie da
się jednak ukryć, że przygotowania były niezwykle trudne. I momentami stresujące,
bowiem musiałem dbać nie

tylko o formę psychiczną i fizyczną, ale również musiałem
wystrzegać się różnych wirusów. Nie mogłem zachorować,
bo wiele lekarstw ma w swoim
składzie niedozwolone środki,
a zawody objęte były pełną
kontrolą antydopingową. Na
szczęście wszystko potoczyło
się zgodnie z planem i teraz
mogę podziękować wszystkim
za wsparcie i wiarę w sukces,
który dedykuję 2,5-letniej
wnuczce Emilce. Dziękuję też
firmie Upos-Exorigo i Związkowi Zawodowemu Górników
w Pol sce kopalni Knurów,
gminie Knurów i Marcinowi
He rokow i , któr y wspie rał
mnie w trakcie rywalizacji.
Piotr Skorupa

Medalowe trio

Foto: UKS Eugen

Husarz
jacek
wyleżoł

Eugeniusz Mehlich
przegrał tylko
z rewelacyjnym
Finem

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 13 LISTOPADA:
1. Joachim Makselon
2. Bernard Wróbel
3. Leon Spyra
4. Czesław Antończyk
5. Bernard Musiolik
6. Piotr Palica
7. Jerzy Niewiadomski
8. Jan Chwolka
9. Stefan Wroblowski
10. Zygmunt Czech

- 2.418 pkt
- 2.279 pkt
- 2.249 pkt
- 2.171 pkt
- 2.142 pkt
- 2.079 pkt
- 1.987 pkt
- 1.826 pkt
- 1.782 pkt
- 1.701 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:

Jacek Wyleżoł (z prawej) i jego meksykański rywal
w czasie ceremonii ważenia
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1. Czesław Antończyk
- 19.973 pkt
2. Bernard Musiolik
- 19.482 pkt
3. Piotr Palica
- 17.332 pkt
4. Piotr Arent
- 17.066 pkt
5. Stefan Wroblowski
- 16.804 pkt
6. Piotr Luberta
- 16.793 pkt
7. Jerzy Makselon
- 16.633 pkt
8. Ryszard Nosiadek
- 15.647 pkt
9. Joachim Makselon
- 15.372 pkt
10. Wojciech Napierała
- 15.221 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 27 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Medalowe trio: Dorota Tomaszewska, Dominik
Korzeniewski i Karolina Szczot

Trzy osoby liczyła reprezentacja UKS-u Eugen Knurów
na Otwarte Mistrzostwa Siemianowic Śląskich w wyciskaniu sztangi. I wszyscy wrócili
do Knurowa z medalami. Tego
z najcenniejszego kruszcu
zdobyć się nie udało, ale dwa
srebrne owszem. Wywalczyły
je Karolina Szczot (drugie
miejsce w open juniorek do lat
23 – wynik 42,5 kg) i Dorota
Tomaszewska (drugie miejsce
w open seniorek – wynik 42,5

kg). Ta sama zawodniczka była
też trzecia w rywalizacji open
juniorek do lat 23. Brązowy
meda l w y wa lczył również
Dominik Korzeniewski (senior, kategoria 66 kg, wynik
– 85 kg).
Trener Eugeniusz Mehlich
podkreśla, iż należy cieszyć się
z wyników, bowiem zostały
one osiągnięte w silnie obsadzonym turnieju i w rywalizacji ze starszymi rywalami.
PiSk



sport

13

Klasa A

Zima w fotelu
wicelidera
Duże brawa za postawę w
rundzie jesiennej należą się
piłkarzom beniaminka – Orła
Stanica, którzy zimę spędzą w
fotelu wicelidera. W ostatnim
tegorocznym spotkaniu Orzeł
odniósł dziesiąte zwycięstwo,
jednak z fotela lidera został
zepchnięty przez Tęczę Wielowieś, która otrzymała trzy
punkty za przerwany mecz
15. kolejki ze Startem Kleszczów (walkower za naruszenie

WYNIKI 16. KOLEJKI:
Amator Rudziniec - Naprzód
Żernica 3:3, Zamkowiec Toszek - Społem Zabrze 0:1,
Gwiazda Chudów - Orzeł Stanica 1:2, Zryw Radonia - Ruch
Kozłów 0:2, Orły Bojszów
- Wilki Wilcza 2:2, Przyszłość
II Ciochowice - MKS Zaborze 0:7, Stal Zabrze - Start
Kleszczów 0:0, Carbo Gliwice
- Tęcza Wielowieś 0:3.

4

nietykalności sędziego przez
zawodnika Startu).
Po tegorocznych występach szanse na włączenie się
wiosną do walki o awans mają
nie tylko piłkarze ze Stanicy,
ale również Wilki Wilcza.
Do drużyn środka należą z
kolei ekipy Gwiazdy Chudów i
Naprzodu Żernica.

Po meczu Tempo Paniówki
– Concordia, z gratulacjami do siedziby knurowskiego
klubu przyjechał prezydent
Adam Rams wraz ze swym
zastępcą Piotrem Surówką. A

wyprowadził swój zespół na
prowadzenie strzałem z ponad
30 metrów, zdobywając gola pretendującego do miana bramki
rundy jesiennej.
W przer w ie spot k a nia
spiker poinformował, że piłkarz Tempa Paniówki – Dawid
Dybcio został szczęśliw ym
ojcem syna, a po wznowieniu
gr y gospodarze ruszyli do
ataku, jakby chcieli uczcić to
wydarzenie popularną kołyską
wykonaną po strzeleniu wyrównującego gola.
Bramkarz Concordii Paweł
Krasoń znalazł się w opałach
już w 46 minucie, gdy na strzał

WYNIK MECZU
ZALEGŁEGO:
Tempo Paniówki – Concordia 0:3
0:1 Żyrkowski 36’, 0:2 Karwowski 70’, 0:3 Modrzyński 80’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski (żk),
Gałach, Jaroszewski, Karwowski, Rozumek, Żyrkowski 89’ Osmański, Spórna
86’ Filip, Metelski (żk) 76’
Piwowarczyk, Kozdroń 66’
Modrzyński.

kolejne dwie bramki. Pierwszą
z nich strzelił Piotr Karwowski,
a wynik na 3:0 ustalił Marcin
Modrzyński, który wcześniej
na placu gry zmienił Damiana
Kozdronia.
Zaległości zostały odrobione, Concordia dzięki wygranej
w Paniówkach wypracowała
4-punktową przewagę nad
rezerwami Górnika Zabrze
i w dobrym nastroju może
przystąpić do ostatniego tegorocznego meczu. A będzie
nim pucharowa potyczka z
MKS-em Kończyce (sobota,
godz. 13.00, boisko byłej Gazobudowy Zabrze).
Piotr Skorupa

1. Concordia
2. Górnik II
3. Fortuna
4. Miedary
5. Nakło Śl.
6. Czarni
7. Tempo
8. Gwarek
9. Sokół
10. Łabędy
11. Silesia
12. Kończyce
13. Sparta
14. Rachowice
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

40
36
31
29
26
25
24
23
21
20
18
15
12
11
5
4

Foto: Piotr Skorupa

prezydenckie
gratulacje

gratulować było czego, bowiem
podopieczni Wojciecha Kempy
zostali mistrzami jesieni i zdobyli najwięcej – 40 - punktów
na tym szczeblu w województwie śląskim.
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Tydzień po zakończeniu
rundy jesiennej, w Paniówkach
rozegrano zaległe spotkanie
pomiędzy miejscowym Tempem a Concordią. Knurowianie przystąpili do tego meczu
w roli mistrzów półmet ka
rozgrywek i jak na najlepszy
zespół przystało, wywalczyli
komplet punktów.
Drużyna z Paniówek we
wcześniejszych meczach przed
własną publicznością odniosła
pięć zwycięstw, raz zremisoŁukasz Żyrkowski (nr 16)
wała i raz schodziła z placu
strzelił w Paniówkach
gry, jako pokonana. Taki biswoją pierwszą bramkę
lans mógł świadczyć o tym, że
w tym sezonie, ale był
podopieczni Wojciecha Kemto gol godny kamer
py łatwego zadania mieć nie
telewizyjnych
będą. Potwierdził to początek
Po niespełna pół godzinie
sobotniej konfrontacji, gdy w
11 minucie w prawy słupek gry na listę strzelców próboknurowskiej bramki trafił fut- wał się wpisać Łukasz Żyrkowski, jednak jego strzał z rzutu
bolówką Radosław Marek.
Po tej sytuacji knurowianie wolnego, z około 18 metrów
okazał się niezaczęli przejcelny. Skoro nie
mować inicjaliczba
udało się trafić z
tywę na boisku
rundy
kilkunastu mei w minucie 19
jesiennej
trów, były repreMarcin Rozuzentant Polski
mek uderzył z
spróbował zata k zwa nego
skoczyć bramdużego palca,
karza z dalszej
jedna k gol k iper rywali był Mecz Tempo – Concordia odległości. I jak
na pos ter u n- został rozegrany w ramach się później okaku. Pięć minut 13. kolejki, a knurowianie zało, był to przyodnieśli na boisku w Pasłowiowy strzał
później pi ł k a
niówkach 13 zwycięstwo
w dziesiąt kę,
zatrzepotała w w bieżącym sezonie.
otwierający
siatce Tempa,
jednak gol nie został uznany, nie tylko wynik meczu, ale i
bowiem Mateusz Mikulski drogę knurowian do kolejnego
zwycięstwa. Łukasz Żyrkowski
główkował z pozycji spalonej.

Foto: Piotr Skorupa

fantastyczny gol
Łukasza żyrkowskiego

z kilkunastu metrów zdecydował się Marcina Maszka. Z
problemami, bo z problemami,
ale golkiper zdołał uchronić
swój zespół przed stratą gola, po
czym jego koledzy przystąpili
do ataku, którego efektem były

W wielu klubach bywa, że byli prezesi z obecnymi
władzami nie mają o czym rozmawiać. To zdjęcie
pokazuje, że w Concordii jest inaczej. W sobotę przy
jednym stole usiedli: Zbigniew Kosmala (obecny prezes)
z Krzysztofem Ostrowskim (były sternik knurowskiego
klubu)

Jak prezes
z prezesem
Po ostatnim tegorocznym meczu ligowym zarząd
knurowskiego klubu zaprosił
piłkarzy na spotkanie podsumow ujące udaną rundę
jesienną. Z zaproszenia skorzystali nie tylko podopieczni
Wojciecha Kempy, ale również

Krzysztof Ostrowski. Były
prezes Concordii nie ukrywa,
że ucieszył się z zaproszenia
i z przyjemnością przybył do
siedziby klubu, by spotkać
się z obecnym zarządem oraz
mistrzami jesieni.
PiSk

futbol w wydaniu rodzinnym

Foto: APN

Klasa okręgowa

Prezydent Adam Rams
gratulując mistrzowskiej
formy podkreślił, że
Knurów ma obecnie
bardzo dobrą bazę
do szkolenia piłkarzy

PiSk
1. Tęcza
2. Orzeł
3. Zaborze
4. Wilki
5. Zryw
6. Społem
7. Gwiazda
8. Naprzód
9. Ruch
10. Zamkowiec
11. Orły
12. Amator
13. Stal
14. Start
15. Przyszłość II
16. Carbo

34
32
30
29
27
26
24
21
20
19
18
17
16
15
14
11

Uczestnicy meczu „rodzice kontra dzieci”

Wielu rod ziców towarz ysz y sw y m d zieciom w
drodze na trening, a później
z boku przygląda się postępom czynionym pod okiem

trenerów. W Akademii Piłki
Nożnej co jakiś czas organizowane są mecze, w których
biorą udział nie tylko młodzi
zawodnicy, ale również ich

rodzice. Ostatnio w niecod zien ny m i w y jąt kow y m
meczu uczestniczyli członkowie najmłodszej grupy z
rocznika 2007. Zabawa była

przednia, a piłkarskie stroje
ubrali nie tylko ojcowie, ale i
mamusie.
PiSk
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Foto: Garda

sport
Reprezentanci Gardy Gierałtowice na turniej im. Jerzego Krasnożona

naszej drużyny bokserskiej
– Marek Koman. Niegdyś
ut y tu łowa ny pięścia rz , a
dzisiaj trener, który próbuje
Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Marek Koman (z prawej) przez wiele lat uczestniczył
w turnieju im. Jerzego Krasnożona, jako gość honorowy,
a w czasie tegorocznych rozgrywek sekundował swym
podopiecznym z Gardy Gierałtowice

zero stopni,
maksimum
atrakcji
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300 bramek Roberta
nowosielskiego
W szlagierow ym pojedynku kolejnej serii spotkań
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej zespół Vibovitu po
zaciętym meczu pokonał różRobert Nowosielski

- Program zajęć proponowany przez nas w poprzednich
latach został zaakceptowany
przez osoby korzystające z
lodowiska, dlatego nie zamierzamy wprowadzać w
nim wielkich zmian – kontynuuje Marcin Kasprzyk.
– Spotkanie z Mikołajem to
już swego rodzaju tradycja na
naszym obiekcie. Na pewno
nie zabraknie gier i zabaw
dla najmłodszych, a o innych
atrakcjach będziemy informować na bieżąco.
Inna ważna informacja
dotyczy cen biletów, które
– w porównaniu z ubiegłym
sezonem – nie uległy zmianie
i kształtują się na poziomie 2
zł (ulgowy) i 4 zł (normalny).
Na 4 zł wyceniono również
wypożyczenie pary łyżew.
PiSk

doświadczenie. Widać u tych
młodych ludzi postęp, jaki
robią dzięki naprawdę ciężkiemu treningowi. W klubie
panuje dobra atmosfera i
zdrowa rywalizacja. Jeden
wspiera drugiego, co pomaga
w osiągnięciu końcowego

zwycięstwach w Knurowie
jesteśmy bardzo podbudowani, ale nie możemy spocząć
na laurach, bo przed nami,
na zakończenie sezonu 2012,
jeszcze bardzo ciężki turniej
w Krakowie.
Dodajmy, że w Knurowie
swój debiut zaliczyło kilku
zawodników Gardy: Dawid
Tomecki, Mateusz Peciak i
Szymon Stuchlik.
Gdy w Knurowie trwał
turniej im. Jerzego Krasnożona, w Lesznie odbywały
się finały Pucharu Polski
Kadetów. Gardę Gierałtowice reprezentował tam Dawid
Tomiczek, który w ćwierćfinale kategorii wagowej do
66 kg przegrał stosunkiem
g łosów 1:2 z Norber tem
Jakubim (Niedźwiedź Kętrzyn).
PiSk

Miejska liga piłki
nożnej halowej

Foto: Piotr Skorupa - archiwum

12 listopada rozpoczęł y się prace
związane z montażem
sztucznego lodowiska
na terenie kompleksu
sportowego „Orlik ”.
Jeżeli aura pozwoli to z
obiektu będzie można
korzystać od 1 grudnia. – O tym, kiedy
pierwsi miłośnicy jazdy
na łyżwach będą mogli
wejść na lód zadecyduje temperatura panująca za oknem – informuje
Marcin Kasprzyk, kierownik
obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Taflę
lodowiska optymalnie można
przygotować, gdy termometry
wskazują 0 stopni Celsjusza. Kłopoty zaczynają się,
gdy jest plus 5 stopni, a jako
ciekawostkę podam, że niekorzystna jest też temperatura w
granicach minus 10 stopni, bo
wtedy warstwa lodu jest krucha, a pod nią tworzą się tak
zwane poduszki powietrzne.
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji ma przygotowanych
kilka scenariuszy otwarcia.
Jeżeli aura storpeduje pomysł
z otwarciem lodowiska w
pierwszy weekend grudnia to
niewykluczone, że pierwsze
ślizgi będzie można wykonać
w towarzystwie... Mikołaja (6
grudnia).

wychować swych następców
w Gardzie Gierałtowice. I
po każdym turnieju może
czuć sat ysfa kcję, bowiem
jego podopieczni sięgają po
kolejne sukcesy.
- Z walki na walkę zawodnicy zdobywają ringowe

Sebastiana Basaka. Tuż przed
przerwą znów był remis, a tym
razem błąd rywala zamienił
na gola Tomasz Dura. Po przerwie padła tylko jedna bramka
i dała ona wygraną
Vibovitowi. „Stalowc y ” p om i mo
manewru z lotnym
bra mkarzem nie
byli już w stanie
zapobiec porażce i
spadli tym samym
na czwarte miejsce
w tabeli.
Statystycznym wydarzeniem
ostat niej kolejk i
było 300. ligowe
trafienie Roberta
Nowosiel sk iego.
Zawodnik ten debiutował w lidze
w 1991 roku, a w
swoim dorobku ma
m.in. tytuł halowego wicemistrza
Polski z 1998 roku z
zespołem Sedteksu.
Dzięki jubileuszowej bramce Robert
Nowosielski stał się
trzecim w historii
knurowskiej ligi zawodnikiem, który
osiągnął barierę trzystu goli.
Foto: Waldemar Jachimowski

Przy okazji turnieju im.
Jerzego Krasnożona, knurowskiej publiczności przypomniał się były zawodnik

sukcesu – mówi młodzież ow y brą zow y meda l ista
Mistrzostw Europy z 1976
roku.
We wspomnianym turnieju poświęconym pamięci trenera Jerzego Krasnożona reprezentanci Gardy
Gierałtowice odnieśli kilka
cennych zwycięstw, a swoje
kategorie wygrali: Justyna
Górnik (waga papierowa – 48
kg), Dawid Tomiczek (waga
półśrednia – 66 kg), Bartłomiej Telinga (waga średnia
– 75 kg) i Mateusz Rumin
(waga półciężka – 81 kg).
- Jestem bardzo zadowolony z wyniku, jaki osiągnęliśmy na knurowskim ringu
– mówi inny szkoleniowiec
Gardy, Adam Spiecha. - Pokazujemy coraz lepszy boks,
ale k aż dy z awodnik w ie ,
jakie ma jeszcze braki. Po

nicą jednego gola Team Stalmet. Vibovit zaczął ten mecz
od szybkiego prowadzenia już
w 3.minucie, ale po tym golu
przeciwnik rozpoczął ostrzeliwanie bramki Bartłomieja
Poręby. Najpierw dwukrotnie
golkipera Vibovitu ratowała
poprzeczka, ale w końcu błąd
w strefie obronnej wykorzystał Bartłomiej Flis doprowadzając do wyrównania. Po
chwili Stalmet wyszedł na prowadzenie po indywidualnej
akcji i atomowym uderzeniu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pamar
Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Mati Vet FC
Concordia Oldboje
IPA Knurów
Tritech
PTK DB Schenker
TKKF Apteka Św. Barbary
Sanit
Milenium
Black&Decker

Dwaj pierwsi to zawodnicy
Vibovitu Krystian Kijak i Robert Kasiński. Warto dodać, że
w meczu przeciwko Milenium
dwie bramki zdobył także bratanek jubilata – Jakub.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 13. KOLEJKI Z 14.11.2012:

Black&Decker - Tritech 2:5 (2:2)
0:1 M. Osmański 2’, 1:1 M. Iwan 8’, 2:1 R. Kalkowski 15’k. 2:2
M. Mazur 17’, 2:3 D. Jabłoński 22’, 2:4 G. Górka 37’, 2:5 M.
Osmański 38’.
IPA Knurów - Sanit 4:1 (1:0)
1:0 K. Kwietniewski 17’, 1:1 T. Barwicki 25’, 2:1 M. Milczarek 26’,
3:1 T. Stani 32’, 4:1 J. Stępień 40’k.
żółta kartka: K. Boroń (Sanit).
Pamar - TKKF Apteka Św. Barbary 7:2 (5:1)
1:0 Ł. Spórna 4’, 2:0 R. Metelski 10’, 2:1 A. Bujnowski 12’, 3:1
W. Kempa 13’, 4:1 D. Tałajkowski 15’, 5:1 Ł. Spórna 16’, 6:1 D.
Tałajkowski 28’, 7:1 Ł. Spórna 32’, 7:2 M. Duraj 40’k.
żółta kartka: P. Krasoń (Pamar).

WYNIKI 14. KOLEJKI Z 19.11.2012:
IPA Knurów – Pamar 3:12 (0:4)
0:1 D. Tałajkowski 3’, 0:2 Ł. Winiarczyk 7’, 0:3 Ł. Winiarczyk 13’,
0:4 D. Tałajkowski 19’, 0:5 Ł. Spórna 24’k. 0:6 D. Tałajkowski 27’,
0:7 Ł. Spórna 29’, 0:8 P. Pietraczyk 30’, 0:9 Ł. Winiarczyk 33’,
0:10 Ł. Spórna 36. 1:10 J. Stępień 38’, 1:11 Ł. Spórna 38’k. 2:11
J. Stępień 39’, 2:12 Ł. Spórna 40’, 3:12 J. Stępień 40’k.
żółte kartki: S. Radek (IPA Knurów), T. Nowosielski (Pamar).
Milenium – PTK DB Schenker 2:5 (0:3)
0:1 J. Urbański 6’, 0:2 J. Nowosielski 10’, 0:3 J. Nowosielski 11’,
0:4 M. Wasita 27’, 0:5 R. Nowosielski 29’, 1:5 W. Żur 32’, 2:5 M.
Wawrzynek 33’.
żółta kartka: M. Kwinta (PTK DB Schenker).
Concordia Oldboje – TKKF Mistral Intermarché 1:3 (0:0)
1:0 P. Molata 28’, 1:1 P. Mastyj 29’, 1:2 Ł. Michalski 30’, 1:3 D.
Wieliczko 40’.
Black&Decker – Mati Vet FC 2:6 (2:3)
0:1 M. Rajca 7’, 0:2 A. Marszolik 9’, 0:3 P. Tomecki 17’, 1:3 A.
Manista 18’, 2:3 Ł. Dziurzyński 20’, 2:4 D. Kajzer 35’, 2:5 P. Tomecki 36’, 2:6 P. Tomecki 40’k.
żółta kartka: P. Tomecki (Mati Vet FC).
Team Stalmet – Vibovit Studio DENIM 2:3 (2:2)
0:1 R. Kasiński 3’, 1:1 B. Flis 9’, 2:1 S. Basak 12’, 2:2 T. Dura
20’, 2:3 K. Kijak 24’.
żółte kartki: M. Bagiński, A. Zabłocki (Vibovit Studio DENIM)
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

24
24
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14
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8
7
4
3
1

77-27
55-24
48-15
51-28
41-37
42-30
39-38
36-38
21-43
25-46
27-54
23-62
24-66

PROGRAM 15. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 26.11.2012)
Tritech – TKKF Mistral Intermarche (18.00), PTK DB Schenker –
Black&Decker (18.50), Sanit – Concordia Oldboje (19.40), Milenium – Vibovit
Studio DENIM (20.30), TKKF Apteka Św.
Barbary – Team Stalmet (21.20).

PROGRAM 16. KOLEJKI
(ŚRODA, 28.11.2012)
Pamar – Concordia Oldboje (20.00), IPA
Knurów – Milenium (20.45), Mati Vet FC
– TKKF Apteka Św. Barbary (21.30).



Foto: Krzysztof Gołuch
Foto: Krzysztof Gołuch
Foto: Krzysztof Gołuch

Projekt „Animatornia - No to
gramy !!!” z programu unijnego
„Młodzież w działaniu” to wspólne
dzieło nastolatków należących do
Stowarzyszenia Orkiestra KWK
„Knurów” i Centrum Kultury w
Knurowie.
Jego celem jest szeroko rozumiana integracja młodzieży reprezentującej różne formy muzyczne
– rock, jazz, funky, rap, folk, muzyka klasyczna. Grupa Animatornia,
złożona ze studentów Akademii
Muzycznej i szkół muzycznych,
stworzyła band akompaniujący
solistom różnych stylów.
Koncer t f i na łow y projek t u
został owacyjnie przyjęty przez
publiczność – przede wszystkim
młodzież i podopiecznych ośrodka
Caritas w Knurowie.
- Różnorodność stylów, brzmień
instrumentów i solistów sprawiła,
że koncert był zróżnicowany i przez
to bardzo ciekawy – pod k reśla
dyrygent orkiestry, Mariusz Kowalczyk.
W pierwszej odsłonie pojawiło
się dwóch saksofonistów. Wykonali wspólnie jeden z utworów...
rywalizując ze sobą muzycznie w
sprawności technicznej i opanowaniu instrumentu.

Pamiętacie Benny Hilla i szaloną
muzyczkę w tle? Z tym trudnym
utworem zmierzyli się – nieźle się
przy tym muzyką bawiąc - Joanna
Stasińska i Bartosz Głombica. Wokalnie zaprezentowały się Marta Pagacz w stroju ludowym z programem
śląskim, Marta Kozak, Sylwia Lipka
i Grzegorz Kania. Instrumentalnie
popisywali się: Gustaw Ogierman
na trąbce, Weronika Skowronek
na flecie, Mateusz Błaszkiewicz na
skrzypcach. Na duże brawa zasłużył
Szymon Boduch który został sam na
scenie, „porzucony” przez orkiestrę,
z solowym występem razem z Kamilem Kuzio – beatboxerem.
W koncercie zabrzmiała muzyka
irlandzka, jazzowa (Cameleon Herbiego Hencocka), ludowa i rozrywkowa. Muzycy i widownia świetnie
się bawili.
- Animatornia przełamała stereotyp nieciekawej orkiestry górniczej w
oczach młodych ludzi – nie ma wątpliwości Mariusz Kowalczyk.
Podczas koncertu można było
podziwiać profesjonalną wystawę
zdjęć wykonaną przez artystę fotografa Krzysztofa Gołucha.
Część koncertu można zobaczyć
na stronie internetowej projektu
lub na www.miastoknurow.pl. Kil-

ka miesięcy przygotowań zostało
uwieńczonych sukcesem.
Projekt został dofinansowany

/mk/

Blisko 200 uczestników zebrała piąta edycja Rejonowego
Konkursu Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może 2012”.
Wśród młodych śpiewaków z sukcesem zaprezentowali się
knurowianie, a Grand Prix wygrał Bartłomiej Kaszuba
ze szkolnej „Siódemki”
Knurów. Uczniowie wyśpiewali nagrody i wyróżnienia

Śpiewać każdy może
Foto: Dawid Ciepliński

Żywiołowo, wręcz entuzjastycznie,
publiczność oceniła koncert finałowy
projektu „Animatornia – No to
gramy!!!”. Gromkie brawa niosły się
w piątek po sali widowiskowej Domu
Kultury w Szczygłowicach

ze środków Komisji
Europejskiej z prog r a mu „ M ło d z ie ż
w d zia ła n iu”, A kcja 1 Młodzież dla
Europy, Inicjatywy
Młodzieżowe.

Laureaci konkursu
– Z każdym rokiem konkurs zyskuje na popularności. Przybywa
uczestniczących placówek i solistów
– mówi Beata Mazurek, pomysłodawczyni konkursu. – Przekłada się to na
jego rosnący poziom.
W tym roku w konkursie wzięło
udział 7 solistów i 6 zespołów wokalnych z klas I-III oraz 12 solistów i
13 zespołów z klas IV-VI. Reprezentowali m.in. Zabrze, Gliwice, Rudę
Śląską i Pyskowice. Jury - w składzie:
Jacek Żyła, Mariusz Kowalczyk i Piotr
Polok – nie miało łatwego zadania.
Zna komicie w y padli młodzi
knurowianie. Grand Prix zdobył Bartłomiej Kaszuba z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7.

– To była jednogłośna decyzja i
obyło się bez większych dyskusji –
mówi Mariusz Kowalczyk, członek
jury. – Trudniej było w pozostałych
kategoriach. Ocenialiśmy emisję
głosu, dykcję, dobór repertuaru i
ogólne wrażenie artystyczne.
Przyjemny obowiązek wręczenia nagród i wyróżnień przypadł
w ud zia le Ja now i Trz ęsiokow i,
przewodniczącemu Rady Miasta w
Knurowie.
Organizatorem konkursu są knurowskie Centrum Kultury, Miejska
Szkoła Podstawowa nr 4 i Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
DC

10 listopada w Wielowsi odbył się V Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Uczestniczyli w nim uczniowie MSP-4 – Sonia Biedrowska (III miejsce
w kategorii solistów klas IV-VI), Julia Matuszczyk, zespół wokalny Tęczowe
Urwisy i duet wokalny: Kacper Kubik i Sandra Tarnowska. Knurów reprezentowały też zespoły Tęcza i OK z MOPP oraz gimnazjaliści „Czwórki” – Miłosz Stańczyk (II miejsce w kategorii soliści klas I-III gimnazjum) i Katarzyna Zamirska
(III miejsce w tej samej kategorii). Opiekunem solistów i zespołów była Beata
Mazurek. Koncert laureatów odbędzie się 24 listopada w Wielowsi.
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Grand Prix – Bartłomiej Kaszuba
(MSP-7 w Knurowie); soliści klas
I-III: 1. Karolina Zawadzka (MSP9 w Knurowie) i Oliwia Zygmunt
(SP-4 w Pyskowicach), 2. Jakub
Nosiadek (MSP-7 w Knurowie),
3. Kaja Tomeczkowska (MSP-1 w
Knurowie), wyróżnienie: Justyna
Szulim (MSP-4 w Knurowie); soliści klas IV-VI: 1. Julia Hemmerling (MSP-7 w Knurowie), 2. Sonia
Biedrowska (MSP-4 w Knurowie),
3. Weronika Schlenga (SP-4 w
P y s k o w i c a c h), E w a S t a c h y r a
(SP-43 w Zabrzu), wyróżnienie:
Zofia Iwańska (POPP przy SP-1
w Świerklanach); zespoły klas
I-III: 1. Zespół MSP-6, Zespół
Śpiewajki (SP-4 w Pyskowicach),
2. Zespół wokalny (SP-43 w Zabrzu), 3. Zespół Biedrony (SP-1
w Świerklanach), Duet Wokalny
(MSP-3 w Knurowie); zespoł y
k l a s I V-V I: 1. Z e s p ó ł M S P 6, Zespó ł Siódemka (MSP-7 w
Knur owie), 2. Zespo ł Togeder
(POPP przy SP-1 w Świerklanach),
Zespół Mazumaki (MSP-2 w Knurowie), 3. Zespó ł Gwiazdeczki
(SP-43 w Zabrzu), wyróżnienia:
Zespół SP-4 Pyskowice, Zespół
wokalny Rudy Śląskiej (ZSP nr 2
W Rudzie Śląskiej).

Przegląd Lokalny Nr 47 (1029) 22 listopada 2012 roku

