Alkomat wskazał u 42-letniego
knurowianina aż 4 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu. - To tegoroczny
rekord nietrzeźwości u zatrzymanego
kierowcy - informuje gliwicka policja
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Siarczysty mróz
obnażył słabość
pieców. Jeden
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16-letnia mikołowianka
z obrażeniami ciała
trafiła do szpitala po
tym, jak najechał na
nią peugeot. To 13
potrącenie w tym roku
na terenie powiatu
gliwickiego, a 29 od
początku zimy
Wypadek zdarzył się około godz.
20.00 na ul. Zabrskiej. Dwie piesze
przemierzały pobocze, kiedy najechał na nie 58-letni sosnowiczanin.

W wyniku wypadku obrażenia odniosła, na szczęście, tylko jedna z
nich.
Takich wypadków w ciągu ostatniego miesiąca (także w Knurowie)
było kilka.
Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach komisarz
Marek Słomski uważa potrącenia za
zbieg różnych okoliczności, a odpowiedzialność za wypadki leży zarówno po stronie pieszych, a także kierowców. - W godzinach wieczornych
piesi są na poboczach niewidoczni, a
kierowcy zmęczeni i nieuważni. Inna
sprawa to piesi przebiegający przez
ulicę w niedozwolonych miejscach
oraz kierowcy jeżdżący za szybko.
Zachowajmy ostrożność - apeluje.
/g/

Knurów
codziennikfotograficzny.
blogspot.com
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W sobotę, tuż po północy, w
rejonie kina uwagę funkcjonariuszy
Straży Miejskiej i Policji zwrócił
leżący mężczyzna. Okazało się, że to
mieszkaniec Rybnika. Nietrzeźwy,
co wykazało badanie na alkometrze.
Mundurowi zabrali mężczyznę do
izby zatrzymań Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. Tym samym być
może uratowali mu życie – tej nocy
temperatura spadła do 20 stopni
poniżej zera...

DC

GLIwICE

weekend
z superbohaterem
Tym razem weekend w Willi Caro
zostanie poświęcony bohaterom masowej wyobraźni − Kapitanowi Planecie, Spidermanowi czy Achillesowi.
Dwudniowe spotkanie rozpocznie
się, 11 lutego o godz. 11, od warsztatów plastycznych dla młodszych i
starszych. Uczestnicy, przy pomocy
profesjonalnego rysownika, stworzą
reklama

urwał mu się
film?

/bw/

własnego superbohatera. O godz. 16
wykład o idei bohaterstwa w kulturze.
W niedzielne południe Willa Caro
zaprasza na warsztaty z rysowania
komiksów. Układanie obrazkowych
historii pod okiem twórców komiksów z pewnością zainteresuje nie tylko
dzieci, ale i rodziców. Wstęp i udział w
zajęciach bezpłatny.
JB

Jeden dzień, czter y zdjęcia,
cztery różne spojrzenia. Czy
jedną fotografią można opisać
cały dzień? Autorzy strony udowadniają, że tak. Uchwycenie
niezwykłości chwili na fotograficznej kliszy to wyzwanie, ale i
przygoda. Codziennie na blogu
pojawiają się cztery zdjęcia, na
każdym inny element, inny kawałek życia, inny krótki komentarz do rzeczywistości. Autorzy
przygotowują drugi projekt −
„Tygodnik fotograficzny”. Jeśli
ktoś ma ochotę podzielić się
swoim spojrzeniem na świat,
rekrutacja wciąż trwa.
JB

Knurów

Samobójcza
próba

W ubiegły wtorek wieczorem w
jednym z mieszkań przy ul. Dworcowej lokator usiłował popełnić samobójstwo. Na miejsce zostało wezwane
pogotowie oraz funkcjonariusze
Straży Miejskiej i Policji. Mężczyzna
w asyście policjanta został odwieziony do szpitala w Toszku.

Nie zapomnij
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15 II − Światow y
Dzień Młodzieży Prawosławn
ej

Knurów

zielone
żniwa

Policjanci z wydziału do walki
z przestępczością narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
coraz częściej przyjeżdżają do Knurowa. Ostatnio, 1 lutego, zatrzymali
25-latka, który miał przy sobie substancje psychotropowe oraz kilka
działek marihuany.
Posiadaczowi tego asortymentu
grozi nawet do 5 lat więzienia.

/g/

MAM
P Y TA nIE

Co Pani sądzi o tragedii,
która wydarzyła się
w Sosnowcu?
Karina Olszewska
z Knurowa:
– Coś strasznego, aż trudno
uwierzyć. Detektyw Rutkowski był dobry, potrafił podejść
matkę. To, co nie udało się policji, udało się jemu. Katarzyna
W. powinna zostać szybko
skazana, choć już samo życie
ze świadomością, że zabiło się
własne dziecko jest największą
karą.
not. JB

Knurów

inspekcje
na mrozie

Knurów

zepsuli
zabawę

Wizyta funkcjonariuszy Straży
Miejskiej i Policji zepsuła zabawę
uczestnikom imprezy w jednym z
mieszkań przy ul. Pocztowej. Mundurowi pojawili się na miejscu w
sobotę tuż przed północą. Powodem
było zgłoszenie o zakłócaniu ciszy
nocnej. Skończyło się na pouczeniu
właścicielki lokalu.
/bw/

Ze względu na silny mróz w
minionym tygodniu Straż Miejska
wielokrotnie przeprowadzała kontrole miejsc, gdzie zazwyczaj przebywają bezdomni. Jak się okazało,
w przeglądanych zakątkach nikogo
nie zastano.
Czterokrotnie do staży wpływały
zgłoszenia o przetrzymywaniu na
mrozie psów bez należytej opieki i w
niewłaściwych warunkach. Kontrole
wskazanych miejsc nie potwierdziły
zarzutów.

/bw/

nekrolog

/bw/

Serdeczne podziękowania
za kondolencje
oraz słowa otuchy w trudnych chwilach

Knurów

zły psi los

Właścicielka jednego z mieszkań
przy ul. Koziełka została przewieziona do szpitala. W lokalu pozostały
bez opieki dwa psy. Po interwencji
Straży Miejskiej czworonogi trafiły
do schroniska dla zwierząt w Rybniku.

po śmierci Ojca
składa

EUGENIUSZ TYMOSZEK

/bw/
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aktualności
Knurów, Krywałd, gierałtowice

Tykające bomby
Siarczysty mróz obnażył słabość pieców, które
ogrzewają mieszkania. W ostatnim tygodniu
strażacy interweniowali 3 razy, m.in. w domu
przy ul. Poniatowskiego, gdzie wybuchł piec.
Gierałtowiczanin, który rozpalił w nim ogień, cudem
uszedł z życiem
- Nie zdążył ujść kilku kroków do
chodnika, a nastąpił wybuch. Drzwi
wyrzuciło aż pod komórkę sąsiedniej
posesji. Facet był tak roztrzęsiony, że
nie wiedział jak zadzwonić po straż
- relacjonuje świadek zdarzenia.
Jego matka usłyszała przerażający huk. Dwa dni po zdarzeniu przywołuje, jak kilka razy odwiedzała
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji i ostrzegała,
że może dojść do tragedii. - Tamta
mi później powiedziała, że ja kapuś
jestem - wskazuje niedalekie zabudowania sąsiadów.
Wejście do komórki zostało już
zabezpieczone deskami. Lokatorzy
czekają na gaz, który został im w
sobotę odłączony (próba szczelności)
i prąd na klatce schodowej.

Palili pomimo zakazu

Przed budynkiem stoi mistrz kominiarski Andrzej Stanek. Zapewnia,
że komin był drożny, a przyczynę
wybuchu upatruje w bezprawnym
używaniu pieca, który do użytku się
nie nadawał. - Mieli zakaz palenia w
nim. Przecież w tym pomieszczeniu
nie było żadnej wentylacji. Na dodatek w mieszkaniu na piętrze jest piec
kaflowy, podłączony do tego samego
komina. Nie powinno tak być! - tłumaczy.
Przypuszcza, że w piecu była
zamarznięta woda.
Mieszkanie ogrzewane przez
niesprawny piec wynajmuje kobieta,
która od kilku lat mieszka za granicą. Pod jej nieobecność dobytkiem
opiekuje się ciocia z Knurowa, a raz
na jakiś czas w mieszkaniu pojawia
się mężczyzna z Gierałtowic, który
pali w piecu.

Tak było w piątek i w sobotę.
Wybuch nastąpił kilka minut przed
godz. 19.00. Na miejscu pojawili się
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, pogotowie i Straż
Miejska. Siła wybuchu rozerwała piec
centralnego ogrzewania. Na szczęście
nikomu nic się nie stało. W wyniku
wybuchu zawaliła się ścianka działowa komórki. W ścianie zewnętrznej
powstała spora wyrwa, naruszona
została także ściana nośna. Opinia
inspektora nadzoru budowlanego
była jednak pomyślna dla 6 rodzin
zamieszkujących w budynku - ich
bezpieczeństwu nic nie zagraża.
Dyrektor MZGLiA Mieczysław
Kobylec potwierdza, że kominiarz
miał uwagi do stanu technicznego
wadliwego pieca - stąd zakaz palenia.
- Wyżej mieszka pani, przed której
drzwiami znaleźliśmy miskę z zamarzniętymi odchodami. Mieszkania nie
ogrzewa, okna pouchylane. Tak nie
można!
Mówi, że takich przypadków jest
więcej: zamarznięte rury z wodą,
powybijane szyby w oknach, otwarte
okienka piwniczne.
Dom przy ul. Poniatowskiego
2 to scheda po Kombinacie Koksochemicznym. Takich kukułczych jaj
jest więcej - wszystkie w opłakanym
stanie. MZGLiA remontuje co się da.
Potrzeby przerastają jednak środki
przeznaczone na remonty.
Nie jest tajemnicą, że tykających
bomb (wadliwych pieców) na Koloniji
jest więcej. - Część mieszkańców stosuje się do naszych zaleceń i przerabia
je, reszta nie - rozkłada ręce mistrz
kominiarski.
Bywa, że w jednym domu jest po
kilka instalacji grzewczych różnego

Huk, sporo dymu i strachu. Na szczęście nikomu nic się nie stało
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typu. - Nikt nie pyta nas o zgodę, a
kiedy sprawa wychodzi na jaw słyszymy, że zgoda była, ale ustna - dodaje
dyrektor Kobylec.
Sprawy znajdują wtedy finał u
inspektora nadzoru budowlanego.
Świadek sobotniego wybuchu uważa,
że to sprawa dla prokuratora.

Problem na głowie

W mieszkaniu najemczyni, która
chwilowo przebywa za granicą, zastaliśmy jej ciotkę. Kobieta pokazuje
pęknięcie na suficie i zarzeka się, że
mieszkanie było ogrzewane regularnie przez mężczyznę z Gierałtowic.
- No tragedia. Całą noc nie mogłam
spać, jak się o tym dowiedziałam. To
centralne ogrzewanie robił jej były
mąż. Do tej pory nie było żadnych
problemów. Nie mam pojęcia co się
stało. Szczerą prawdę mówię, wzięłam
sobie doglądanie mieszkania na głowę
i problem gotowy.
Najemczyni mieszkania dowiedziała się o wybuchu z sms-a. Z relacji
jej ciotki wynika, że była wstrząśnięta. W lutym miała przylecieć do
Polski. Teraz jej przylot jest więcej
niż pewny.
Andrzej Stanek radzi, aby stosować się do zaleceń kominiarzy i
nie podłączać instalacji „na dziko”.
Zwraca też uwagę na doszczelnianie
mieszkań, które pozbawia je wentylacji. Niektóre tragiczne w skutkach
sytuacje są wynikiem przesadnej
oszczędności mieszkańców. - W
blokach to na ogrzewaniu potrafią
nawet 1000 zł zaoszczędzić, a później
dziwią się, że na ścianach jest grzyb
- macha ręką.
Straty poniesione w wyniku sobotniego wybuchu wynoszą 5 tys. zł.
Paweł Gradek, foto: JRG Knurów

Piecyk znajdujący się w krywałdzkim lokalu jest do wyrzucenia

Siła wybuchu zburzyła ścianę działową komórki
Grzejmy bez przesady
Kiedy słupek rtęci mocno zjeżdża w dół, strażacy mają pełne ręce
roboty. 1 lutego (środa) jedna z kobiet zaalarmowała dyżurnego
JRG Knurów o dymie unoszącym się nad lokalem gastronomicznym
przy ul. Rybnickiej w Krywałdzie. Pod wskazany adres wyjechały
cztery wozy. - Przyczyną pożaru były wady urządzeń grzewczych
na paliwo stałe. Piecyk znajdujący się w lokalu jest do wyrzucenia
- zwraca uwagę młodszy brygadier Wojciech Gąsior - dowódca
JRG Knurów.
Straty poniesione w wyniku pożaru to 2 tys. zł.
Dwa dni później ogień pojawił się w piwnicy domu przy ul. Miarki
w Gierałtowicach. Interweniowały 4 zastępy, w tym jeden z OSP.
Z domu ewakuowano 3 osoby.
- Akcja trwała 2,5 godziny. Przyczyną pożaru była wada urządzeń
grzewczych na paliwo ciekłe. Spaliło się pomieszczenie, w którym
znajdował się piec. Temperatura była tak duża, że pospadały tynki
- relacjonuje dowódca Wojciech Gąsior.
Strażacy zauważyli wokół pieca duże nagromadzenie drewna, które
w części spłonęło. Straty to 1000 zł.
Wojciech Gąsior podkreśla, że wady pieców ujawniają się wtedy,
gdy palimy w nich przesadnie.

Sprawca sobotniego pożaru w Gierałtowicach
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aktualności
Asfaltowe wertepy - to określenie jak ulał pasuje do nawierzchni
skrzyżowania al. Piastów i ul. Książenickiej; remont jest pilnie
potrzebny

Powiat. Inicjatywa Samorządowa na drogach

Wspólne dzieło,
koszty po połowie
Skrzyżowanie ul. Książenickiej i alei
Piastów w Szczygłowicach zostanie
wyremontowane kosztem 160 tys. zł.
Na roboty złożą się po równo miasto
i powiat gliwicki
Remont jest bardzo pożądany
ze względu na zły stan nawierzchni
oraz wysepek kanalizujących ruch w
obrębie skrzyżowania.
Po połowie podzielą się kosztami
(po 130 tys. zł) samorządy powiatu
i gminy Pilchowice w przypadku
planowanego uporządkowania par-

kowania wzdłuż ul. Karola Miarki w
Wilczy. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na drodze w sąsiedztwie
miejscowego kościoła.
Na 600 tys. zł szacowana jest
wartość nowego chodnika, który
powstanie wzdłuż ul. Szkolnej w
Chudowie. Kosztami – także po po-

Knurów. Koksiaki przynoszą ulgę pasażerom

Tak wolno palić
na przystankach
Kiedy temperatura zaczęła spadać do 20 kresek poniżej zera w
okolicznych miastach na przystankach pojawiły się koksiaki. O takie
mobilne „grzejniki” zaczęli dobijać
się i knurowianie. Dzwonili do magistratu, interweniowali w redakcji
licząc na medialne wsparcie.
Na knurowskich przystankach
pierwsze koksiaki pojawiły się w
piątek.
- Będą wystawione, dopóki mrozy nie odpuszczą - informuje Anna
Lewandowska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Knurów.
Pasażerowie chwalą decyzję, ale
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wytykają też niedociągnięcia: – We
wtorek stałem na przystanku Wojska
Polskiego. Koksiak był napełniony
koksem, ale w ogóle się nie żarzył.
Dobrze, że je wystawiono, ale ktoś
mógłby się nimi zajmować i je rozpalać – usłyszeliśmy od jednego z
knurowian.
Za utrzymanie koksiaków odpowiedzialna jest firma Komart. – Mieliśmy już sygnały od mieszkańców w
tej sprawie. Interweniowaliśmy już w
spółce z prośbą, by utrzymywała ogień
w koksiakach – wyjaśnia naczelnik
Lewandowska.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Siarczyste mrozy dają się we znaki. A już
czekać przy minus 15 na autobus – żadna
frajda. Zmarzniętym pasażerom ulgę
dają koksiaki

łowie – podzielą się powiat i gmina
Gierałtowice. Nowy trakt przyda się
na pewno, zważywszy na wzmożony
ruch pieszych i samochodów, szczególnie podczas imprez na zamku w
weekendy.
Wymienione zadania zostaną
wykonane w ramach tzw. Inicjatywy Samorządowej. To wspólne
przedsięwzięcia powiatu i wchodzących w jego skład gmin. Ich celem jest polepszenie infrastruktury
drogowej.
Połączonym wydatkiem powiatu
i miasta będzie wykonanie dokumentacji przebudowy ul. 1 Maja w Knurowie (na odcinku od ul. Wilsona
po Kosmonautów). Przewidywany
koszt: 120 tys. zł.
Powiat i gmina Pilchowice zapłacą wspólnie za dokumentację
przebudowy ul. Dolna Wieś w Pilchowicach. Inwestycja jest konieczna
ze względu na fatalny stan techniczny
nawierzchni drogi.

ogłoszenie

sesja rady miasta
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.02.2012 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
		 w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
		 21.12.2011 r. oraz 18.01.2012 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
		 1) w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Zespołu
				 Jednostek Oświatowych w Knurowie wprowadzonym
				 Uchwałą nr XXXVIII/582/2009 Rady Miasta Knurów z dnia
				 16 września 2009 r.,
		 2) w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu
				 Jednostek Oświatowych w Knurowie do załatwienia
				 indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
		 3) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/386/08 Rady Miasta
				 Knurów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie ustalenia
				 planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podsta				 wowych prowadzonych przez Gminę Knurów,
		 4) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/387/08 Rady Miasta
				 Knurów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie ustalenia planu
				 sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów
				 prowadzonych przez Gminę Knurów,
		 5) w sprawie: określenia wysokości środków na pomoc
				 zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
				 w roku 2012,
		 6) w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia
				 dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości
				 opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna,
		 7) w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
				 dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w Gminie Knurów,
		 8) w sprawie: zmiany „wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
				 urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
				 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów
				 i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie na lata 2010-2012”
				 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLII/640/09 Rady
				 Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2009 r.,
		 9) w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
				 w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminy
				 Knurów,
		 10) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
		 11) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
		 12) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
		 13) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta
				 Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej
				 Prognozy Finansowej Gminy Knurów,
		 14) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia
				 zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim
				 na realizację zadań na drogach powiatowych w 2012 r.,
		 15) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/718/10 Rady Miasta
				 Knurów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu
				 utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów,
		 16) w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nr LI/779/10
				 z dnia 20.10.2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu
				 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
		 17) w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka
				 Pomocy Społecznej w Knurowie,
		 18) w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy
				 materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz				 kałych na terenie Gminy Knurów,
		 19) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/234/11 Rady Miasta
				 Knurów z dnia 21.12.2011 r. w sprawie budżetu Gminy
				 Knurów na 2012 r.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok
ogłoszenia

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 14.02.2012 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:

Starszym mieszkańcom koksiaki przywodzą na myśl socjalistyczne
lata 80., jednak na mrozie skojarzenia te ustępują zadowoleniu
z ich obecności na przystankach

• Szkoła Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
• Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
• Szkoła Podstawowa Nr 9 – al. Lipowa
Przegląd Lokalny Nr 6 (988) 9 lutego 2012 roku

aktualności
Wystarczy brak zdrowego rozsądku,
chwila nieuwagi i dorobek życia przepada
w mgnieniu oka. Apele policji i mediów
na niewiele się zdają. W Knurowie
kolejny raz zaatakowali „pracownicy
administracji”

Wilcza

Niechlubny
rekord

Knurów, Paniówki

Słona cena
nieuwagi

Temperatura grubo poniżej
zera, więc niektórym zziębniętym
przychodzą do głowy najróżniejsze
pomysły jak się rozgrzać. Pozornie
skuteczny, ale bardzo ryzykowny
jest alkohol. Szczególnie niewskazany, kiedy prowadzimy samochód.
Przekonał się o tym knurowianin, który w ubiegłą niedzielę,
o godz. 16.30 wjechał mazdą do
rowu. Na szczęście nikomu nic się
nie stało. Zdarzenie miało miejsce
na ul. Grzonki w Wilczy.
Policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego z gliwickiej komendy
zastali w środku kompletnie pijanego mężczyznę. Badanie wskazało
u niego 4 promile. To tegoroczny
niechlubny rekord. Kierowca stra-

cił prawo jazdy. Grozi mu do 2 lat
pozbawienia wolności.
Postępowanie prowadzi Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
Skoro jesteśmy przy knurowskich rekordach, należy wspomnieć, że 42-latek nie pobił tego z
sierpnia 2009 roku, który wynosił
6,03 promila i należał do 45-letniego bezdomnego.
Mężczyzna o 2 promile przekroczył dawkę śmiertelną i przeżył.
Ba, interweniujących strażników
miejskich poprosił przed przewiezieniem go do Izby Wytrzeźwień
o... kolejne piwo.
Skąd miał pieniądze na takie
zaopatrzenie?
/pg/

ogłoszenie

PRZETARG
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie własności
lokalu położonego w Knurowie przy ul. H. Sienkiewicza 29b/29
o powierzchni 36,00 m2.
Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 61 100,00 zł. Kwota
ta stanowi 70% wartości oszacowania mieszkania.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 24.02.2012 r. do godziny
10.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.
Zainteresowani uzyskaniem własności lokalu winni złożyć pisemną ofertę w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 24.02.2012 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie
o godzinie 11.00.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
32 235 16 70 lub 32 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
przetargu bez podania przyczyny.
nekrolog

W sobotę ra no zapu ka li do
mieszkania przy ul. Kochanowskiego. Otworzyła im 85-letnia kobieta.
Oszuści wykorzystali fakt, że była w
domu sama. Pod pozorem kontroli
weszli do środka, odwrócili uwagę
knurowianki i skradli 1200 zł oraz
20 dolarów.
- Robimy co możemy, aby dotrzeć
do osób starszych z informacją o metodach działania oszustów. Niestety,
poszkodowanych przybywa. Tracą

dorobek całego życia, bo nie ufają
bankom, tylko trzymają pieniądze w
domach - mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
komisarz Marek Słomski.
W akcję informacyjną włączyły
się m.in. kościół i media. Słomski
uważa, że w temacie spore pole do
popisu mają młodzi, którzy powinni
porozmawiać z dziadkami, babciami
i rodzicami, wytłumaczyć im, że
każdy dzwonek do drzwi powinien

/pg/

Szczygłowice. Znamy szczegóły groźnego wypadku 26-latka

Poślizgnął się

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach podał szczegóły
wypadku, do którego doszło miesiąc temu w kopalni
„Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. 26-latek,
pracujący w górnictwie 3 miesiące, spędzi teraz 12
tygodni na zwolnieniu lekarskim

Do wypadku doszło 9 stycznia
o godz. 17.40 na poziomie 850 m.
Na zmianie „B” sztygar zmianowy
oddziału „ZSRG” Sp. z o.o. w Żorach,
skierował do chodnika 11-drenażowego dwóch pracowników: przodowego górnika wiertacza i pomocnika.
Mężczyźni mieli wykonać otwory do
odmetanowania.
Według ustaleń Okręgowego
Urzędu Górniczego w Gliwicach
pomocnik wiertacza poślizgnął się
na mokrym spągu (dolna powierzchnia). Stało się to, gdy przygotowywał
do odkręcenia przewód wiertniczy.
W trakcie upadku 26-latek uderzył głową w leżący na spągu element
konstrukcji przenośnika taśmowego.
Pierwszej pomocy udzielił mu
przodowy. Poszkodowanego wytransportowano pod szyb, gdzie czekał lekarz. Zapadła decyzja, aby przewieźć
26-latka do knurowskiego szpitala.
Wstępna opinia lekarska wskazała

Praca w kopalni jest nie tylko
ciężka, ale i niebezpieczna

Foto: Paweł Gradek

Alkomat wskazał u 42-letniego
knurowianina aż 4 promile
alkoholu w wydychanym
powietrzu. - To tegoroczny
rekord nietrzeźwości
u zatrzymanego kierowcy
- informuje gliwicka policja

ograniczyć ich zaufanie.
Przykładem uruchomienia czujności w porę jest historia mieszkanki Paniówek. W niedzielę zaniepokoił ją szmer w sieni domu. Szybko
zauwa ż yła bra k swojej torebk i.
Kobieta ruszyła w pościg za złodziejem. Dogoniła go na ul. Zwycięstwa i odzyskała swoją własność
(w środku torebki było niespełna 3
tys. zł!). Złodzieja przekazała w ręce
knurowskim policjantom. Okazała
się nim 58-letnia mieszkanka powiatu gliwickiego.
- Tłumaczyła, że zrobiła to z niedoli. Ma trudną sytuację materialną.
Już wcześniej przychodziła do tego
domu i prosiła o drobne datki. W
niedzielę skorzystała z okazji. Drzwi
domu nie były zamknięte, więc skradła z przedsionka torebkę z pieniędzmi
- mówi zastępca komendanta Komisariatu Policji w Knurowie nadkomisarz Janusz Górka.
Kobieta nie była wcześniej karana.
Policja kolejny raz apeluje, by
nie zostawiać otwartych mieszkań i
nie stwarzać okazji złodziejom. Brak
ostrożności może pozbawić nas dorobku całego życia.

ranę okolicy skroniowej prawej oraz
zasłabnięcie.
Kolejna stwierdzała uraz mózgowo-czaszkowy, dużą ranę tłuczoną
w okolicy skroni, złamanie pokrywy
czaszki z krwiakiem przymózgowym.
Przypuszczalny okres leczenia

mężczyzny to 12 tygodni. Początkowo wypadek zakwalifikowano jako
lekki, później zmieniono na ciężki, a
kierownik ruchu powiadomił o nim
dyrektora OUG w Gliwicach.

wiem. Wiem, bo słyszę, co się dzieje
za ścianami. Po jednej stronie furiat
mąż, który z igły robi widły – byle
bzdura sprawia, że traci nerwy. Na
szczęście tylko się wydziera, choć na
miejscu żony i dzieci nie chciałabym
być i wysłuchiwać obelg. Dwa piętra
wyżej inny facet – na pozór łagod-

ny – który ma ciężką rękę i potrafi
przywalić. Synowie nieraz obrywają,
a żona boi się sprzeciwić. Pewnie w
obawie, że sama dostanie po głowie.
Czy zgłaszam to na Policję? A zrobiłby
to pan na moim miejscu? Od razu się
domyślą, że to ja. Po co mi kłopoty...

/g/

Pani Żanecie Hołysz

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie
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Kiedy miłość
sprawia ból
- Bardzo dobrze, że podjęliście
temat przemocy w rodzinie. Wbrew
pozorom to bardzo powszechny problem. Mieszkam w bloku i dobrze o tym

Not. bw



rozmaitości
Historia

Na granicy sołectwa Wilcza od
strony Szczygłowic w 2009 roku postawiono krzyż z inskrypcją: „Krzyż
na cokole wykonano w 1928 r. Podczas
renowacji kościoła w Wilczy w 2008
roku zdjęty z sygnaturki, odrestaurowany z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Poświęcony
przez proboszcza ks. Bogdana Redera
25.05.2009 roku”.

Wilcza - sołectwo z przyszłością

Pielęgnują pamięć o poległych w czasie wojen przodkach w myśl
maksymy: Przeszłość nie zakończyła się; przeszłość istnieje i zamienia
się w przyszłość. Wilcza jest przykładem sołectwa, które uczyniło ze
swojej historii spory atut

„Samopomoc Chłopska”

Oprócz sprzedaży detalicznej
i hur towej, w i lcza ńska gminna
spółdzielnia prowadziła skup żywca, pasz, nasion reproduktywnych,
wełny i złomu. Spółdzielnia powstała jako resztówka dawnego majątku
(Kowacza, posiadającego rodowód
węgierski). Razem ze spółdzielnią
produkcyjną w Bujakowie gospodarowały na 420 hektarach.

Budowa i uruchomienie Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” (1961 rok) spowodowały, że
mieszkańcy Wilczy znaleźli w niej
zatrudnienie. Od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku zaczęła
postępować degradacja środowiska
w Wilczy. W wyniku wydobycia
zalegających pod osadą złóż węgla
poważnie naruszono koryto Potoku
Wilczańskiego.
Z najnowszych inwestycji, przeprowadzonych w Wilczy (należy

Knurów
Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Pieniądze
dla aktywnych
Ponad 440 tys. zł jest „do wzięcia” z budżetu
miasta. To pieniądze przeznaczone na
dofinansowanie działań w ramach polityki
społecznej, organizacji imprez i szkoleń dla
dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji
Szczegółowe zadania, które będą
realizowane, zostały określone w
Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi
i innymi organizacjami pożytku
publicznego. Obejmują one:
• prowadzenie świetlic opiekuńczo-



wychowawczych dla dzieci z rodzin
zagrożonych patologią społeczną,
• organizację i prowadzenie spotkań
wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin,
• szkolenie dzieci i młodzieży w
zakresie sportu, turystyki i rekreacji

W Wilczy nie brakuje hodowców gołębi, którzy z dumą prezentują
najlepsze okazy

do gminy Pilchowice) należy wymienić:
− integrację szkolnictwa − powołano Zespół Szkolno-Przedszkolny
(budynek szkolny został wyremontowany, przystosowany do potrzeb
przedszkola),
− remont kręgu tanecznego.
Dzięki temu mieszkańcy mogą organizować coroczne imprezy (dożynki,
Piknik Ogórkowy, potańcówki),
− odnowiono remizę Ochotniczej
Straży Pożarnej, budowana w latach
1986-1988, która w maju 2010 roku
świętowała 100-lecie.

parafialnej kilka lat temu dokonano
całkowitej wymiany gontów i części
bocznej kościoła (prace wykonywała firma ciesielska z województwa
małopolskiego). Blasku nabrał również odnowiony wystrój wnętrza
świątyni.

Wśród lip i dębów

Pod zdjęciem zamieszczonym w
„Gościu Niedzielnym” z 1938 roku
widnieje podpis: „Mniej więcej w
środku wiejskiej osady Wilcza Górna
znajduje się otoczony majestatycznymi lipami i dębami kościół pw. św.
Mikołaja”.
Dziś jest to oczko w głowie mieszkańców sołectwa. Dzięki determinacji ks. proboszcza Bogdana Redera
oraz zaangażowaniu całej wspólnoty
(w szczególności dyscypliny: piłka
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa,
koszykówka, pięściarstwo, sporty siłowe, tenis stołowy, rekreacja biegowa
i rowerowa, pływanie, kickboxing),
• organizację imprez o charakterze
ponadgminnym (w szczególności
imprezy sportowe),
• prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i
grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych,
• promocję działalności artystycznej
i sportowej osób niepełnosprawnych,
• organizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
• edukację społeczną,
• organizację działań aktywizujących
mieszkańców,
• prowadzenie konsultacji i szkoleń
dla osób dotkniętych skutkami uzależnień,
• działania związane z rozdziałem żywności w ramach programu
PEAD,
• organizację działań związanych z
poradnictwem obywatelskim.  

Ostatnią uroczystością w sołectwie były jubileuszowe obchody
45-lecia Koła Gospodyń Wiejskich
(powstało w 1965 roku). Od 1993 roku
KGW posiada swój sztandar. Przy
kole działa zespół śpiewających pań
„Wilczanki”. Z tej okazji koło uhonorowano Złotą Odznaką „Za zasługi
dla Województwa śląskiego”.
Przed II wojną na mapach widoczny była podział na Wilczę Górną
i Dolną. Dzisiaj zaś: Wilcza Osada i
Wilcza Kolonia.
Przypomnijmy, że obecnie pod
względem administracyjnym sołectwa
Wilcza,Kuźnia Nieborowska, Nieborowice, Stanica i Żernica należą do gminy
Pilchowice. W ten sposób przeszłość
Wilczy splata się z teraźniejszością.
Możemy więc ów szkic zakończyć
mottem: „ Przeszłość nie zakończyła
się; przeszłość istnieje i zamienia
się w... przyszłość.” Świadczy o tym
odnowienie pomnika poległych i
zaginionych w latach 1945-1946 (101
nazwisk), który znajduje się na cmentarzu parafialnym (pieniądze pozyskano z VIII Pikniku Parafialnego z
2009 roku).
Maria Grzelewska

Foto: Barbara Kwiatkowska

Wilczanki z Koła Gospodyń Wiejskich podczas I Europejskiego Dnia
Kobiet (2011 rok)

− w hołdzie poległym i zaginionym w
czasie wojen mieszkańcom Wilczy
− poległym żołnierzom
− męczennikom obozów koncentracyjnych”.
Jeszcze jednym dowodem pamięci jest obelisk z wyrytym krzyżem i
napisem: „Cześć i chwała męczennikom, którzy zginęli w czasie likwidacji
obozów koncentracyjnych w styczniu
1945 roku”.
Po zakończeniu II wojny powoli
stabilizowało się życie w Wilczy.

Foto: Archiwum

Prężnie działała Gminna Spółdzielnia

Foto: Bogusław Wilk

W lecie 1939 roku, wobec pogarszającej się sytuacji politycznej
między Polską i Niemcami, powołane zostały Ochotnicze Oddziały
Powstańcze. Od 15 sierpnia dniem
i nocą pełniły nadgraniczną służbę
ochronną w rejonie Ochojca – Wilczy
Górnej - Knurowa aż do Przyszowic.
Dziś mieszkańcy Wilczy przywiązują
dużą wagę do tego, aby nie zapomnieć o tragedii wojen. Na cmentarzu parafialnym wznieśli pomnik z
inskrypcją: „Ku chwale żołnierzom
polskim, poległym w 1939 roku,

Gospodynie z werwą

Kilka lat temu kościół pw. św. Mikołaja przeszedł gruntowny remont

Konkurs obejmuje inicjatywy
realizowane pomiędzy 2 stycznia a
15 grudnia 2012 r. Dofinansowanie
może sięgnąć nawet 80 proc. kwalifikowanych kosztów. Kryteria stosowane przy wyborze oferty, warunkach
umowy, zasadach kontroli i oceny są
zawarte w ogłoszeniu o konkursie.
Jego treść i formularz ofertowy dostępne są na stronie www.knurow.pl
(wiadomość pt. „Ruszył konkurs na

dotacje dla organizacji pozarządowych” pod datą 27.01.2012 r.) oraz w
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta w Knurowie przy ul. Ogana 5.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca lutego 2012 roku.
Szczegółowych informacji udziela
inspektor Krystian Pluta (tel. 32 232
01 12).
oprac. b

reklama
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Knurów

Był taki piękny dzień...
- Diagnoza była szokiem. Przez resztę dnia myślałam o naszym wówczas
półtorarocznym synku. Zaczęłam się cieszyć tym, że słońce świeci...
Był taki piękny dzień... Przyjechał mąż... trochę popłakałam. I tyle...
– wspomina najbardziej dramatyczny dzień swojego życia Aneta Zając
Foto: Archiwum rodzinne Marka i Anety Zając

magnetycznego oraz punkcji kręgosłupa zdiagnozowano stwardnienie
rozsiane. Była jeszcze nadzieja, że
to borelioza, jednak badanie krwi
szybko wykluczyło te przypuszczenia. Diagnoza była szokiem. Przez
resztę dnia myślałam o naszym
wówczas półtorarocznym synku.
Zaczęłam się cieszyć tym, że słońce
świeci... Był taki piękny dzień...
Przyjechał mąż... trochę popłakałam. I tyle...

Życie po diagnozie

Okrutna choroba mąci rodzinne szczęście Marka, Anety i Tomka Zająców;
na zdjęciu z ulubieńcami – kotką Stachą i pieskiem Mija

Knurowianka Aneta Zając choruje na stwardnienie rozsiane od
dwóch lat. Jej historia to opowieść o
niezwykłym harcie ducha, szukaniu
słońca w deszczowe dni i życiu z
chorobą. W zmaganiach wspierają ją
mąż Marek i syn Tomasz.

Była jeszcze nadzieja

Aneta Zając: - Podczas ciąży i tuż
po narodzinach naszego syna odczu-

wałam drętwienie rąk. Uznałam
jednak, że jest to wynik przeciążenia
kręgosłupa po ciąży. Prześwietlenie
kręgosłupa nie wykazało jednak
zmian, które mogłyby uciskać na
jakiekolwiek nerwy, powodując takie dolegliwości. Ale wzrok się nadal
pogarszał. Gdy prawie oślepłam na
prawe oko, koleżanka pojechała
ze mną na pogotowie, na oddział
okulistyczny. Ślepłam z godziny

Region. Kwalifikacja wojskowa 2012

Za mundurem
panny sznurem?

Od 6 lutego do 30 kwietnia na terenie
województwa śląskiego prowadzona jest
kwalifikacja wojskowa. W powiecie gliwickim
kwalifikacja rozpocznie się 1 marca i potrwa do
4 kwietnia
Kwalifikacja wojskowa dla osób
zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na
terenie powiatu będzie prowadzona
w Gliwicach - w Ośrodku BadawczoRozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o. o. (ul. Toszecka
102), od poniedziałku do piątku w
godz. 10-18.
Kwalifikacji wojskowej w tym
terminie podlegają:
• mężczyźni urodzeni w 1993 roku;
• mężczyźni urodzeni w latach 19881992, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej;
• osoby urodzone w roku 1991-1992,
które:

- zostały uznane przez powiatowe
komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia, jeżeli okres
tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa po zakończeniu kwalifikacji
wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust.
4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967
r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski  o
zmianę kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,
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na godzinę. Zostałam w szpitalu.
Zdiagnozowano wewnątrzgałkowe
zapalenie nerwu wzrokowego. Zaczęłam znowu widzieć, wróciłam
do pracy. Po dwóch miesiącach
pojawiły się problemy z prawidłowym chodzeniem. Zwróciłam się
prywatnie do neurologa, od razu
dostałam skierowanie na badanie
w kierunku demielinizacji nerwów.
Po przeprowadzeniu rezonansu
• kobiety urodzone w latach 1988-1993
posiadające kwalifikacje przydatne do
czynnej służby wojskowej oraz kobiety
pobierające naukę w celu uzyskania
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach
medycznych i weterynaryjnych oraz
na kierunkach psychologicznych albo
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których
mowa w § 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr
54, poz. 321);
• osoby, które ukończyły 18 lat życia
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Treść obwieszczenia wojewody
śląskiego o kwalifikacji wojskowej w
2012 roku znajduje się w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach (www.bip.
powiatgliwicki.finn.pl) w zakładce
Obwieszczenia.
/sisp, bw/

Aneta Zając: - Nie dzielę życia
na to przed i po chorobie. Staram
się żyć tak jak żyłam dotychczas,
niczego nie staram się zmienić.
Często, jak nie dokucza mi niemoc,
zapominam, że jestem chora. Mam
wspaniałego synka i męża oraz
niewielkie grono przyjaciół, którzy
swoją pomocą nadali nowego znaczenia słowu „Przyjaźń”. Staram się
cieszyć tym, co mam i chyba bardziej
to doceniam.
Marek Zając: - Chciałoby się
powiedzieć, że nic się nie zmieniło.
Jednak po psychicznym stanięciu na
nogi po takiej diagnozie radykalnie
zmienia się postrzeganie problemów,
które dokuczały nam dotychczas.
Nagle wydały się banalne. Powstały
nowe, znacznie większego kalibru.
Po przestudiowaniu tematu i sporządzeniu strategii działania, okazuje się, że większość chwil trzeba
poświęcić na myślenie o chorobie.
Planowanie wizyt u lekarzy, przyjmowanie leków, zdobywanie wiedzy
o rozwoju leczenia, pozyskiwanie
pieniędzy na bardzo kosztowne w
niedalekiej przyszłości leczenie, w
połączeniu z wychowaniem dziecka
i pracą zawodową, zmusza do przeorganizowania dotychczasowego
życia.

Dzień z SM

Aneta Zając: - Choroba wiele
zmienia. Zawsze byłam osobą pełną
entuzjazmu i sił. Teraz mi tego brak
i to jest bardzo denerwujące. Czasem
nie potrafię nawet wziąć syna na ręce,
bo boję się, że go upuszczę. Przestałam
narzekać, że coś mnie boli, bo boję się,
że to jest już nudne .

Aby przekazać 1% podatku
dla Anety Zając, wystarczy w
swoim rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce „1% dla
OPP” wpisać nazwę:
Śląskie Stowarzyszenie Chor ych na SM „Sezam”, KRS
0000269884 z dopiskiem „dla
Anety Zając”. Można również
wp łacić dowolną kwotę na
konto: 09 1050 1298 1000
0023 1409 9488 z dopiskiem
„dla Anety Zając”.

Na co dzień trzeba zmagać się z
barierami stawianymi przez SM. Chociażby kwestia niemocy fizycznej w
wykonywaniu - do niedawna prostych
- czynności. Dla osób z zewnątrz są
one pewnie niezauważalne, dla mnie
istnieją. Bywają dni, że bolą ręce,
nogi, każdy mięsień. Przez te słabsze
chwile musiałam zrezygnować ze swojej pasji, jaką było strzyżenie psów czy
asystowanie podczas ich leczenia. To
wymagało stabilności samopoczucia
fizycznego.
Paradoksalnie pracuję jako terapeuta zajęciowy pomagając osobom
niepełnosprawnym. To praca, która
daje poczucie bycia potrzebnym chorym i pozwala zapomnieć o swoich
dolegliwościach.

Leczenie w Polsce

Aneta Zając: - Program leczenia
zapewnia refundowanie leków na 2
lata. Potem istnieje możliwość przedłużenia refundacji betaferonu po
wcześniejszej ocenie przez komisję
stanu zdrowia i przebiegu dotychczasowego leczenia. W przypadku
zaostrzenia objawów choroby lub
konieczności zastosowania leczenia
sterydami (tak jak w moim przypadku) refundacja leku prawdopodobnie
nie zostanie przedłużona. Miesięczny
koszt wykupienia leków to około
3 000 zł. Betaferon to lek stosowany w
początkowym stadium choroby. Kiedy
jednak nie skutkuje zostaje zmieniony
na inny lek, nie refundowany, znacznie droższy.

Jak pomóc?

Aneta Zając: - Lekarze i NFZ
właśnie się nad tym głowią, a przynajmniej to udają.
Na rynku ciągle pojawiają się
nowe leki. Są bardzo skuteczne. Jednak ich koszt kilkukrotne przewyższa
miesięczne dochody przeciętnej rodziny. Poprzez stowarzyszenie SEZAM
wraz z mężem staramy się zgromadzić
chociaż część środków potrzebnych na
sfinansowanie leku. Może to wydać
się walką z wiatrakami, ale zebrane
w zeszłym roku pieniądze z 1 proc.
pozwolą nam na wykupienie leku na
pół roku.
Justyna Bajko

Udręka młodych
W Polsce ponad 40 tys. osób choruje na stwardnienie rozsiane (w
skrócie SM, od łacińskiej nazwy sclerosis multiplex). Zazwyczaj
SM dotyka osoby młode, między 20 a 40 rokiem życia. Choroba
uszkadza mielinę, czyli otoczkę włókien nerwowych w mózgu i
rdzeniu kręgowym. Jeśli wyobrazimy sobie organizm jako obwód
elektryczny, w którym mózg i rdzeń są źródłem mocy, a nerwy
kablami elektrycznymi, to mielina jest izolacją wokół tych kabli. SM
niszczy tę instalację. Choroba atakuje więc nie określony narząd,
ale cały organizm, uniemożliwiając jego prawidłowe funkcjonowanie. Najczęstsze objawy to: zaburzenia wzroku, problem z utrzymaniem równowagi i koordynacją ruchów, nerwoból, zaburzenia
mowy, ciągłe uczucie zmęczenia, zaburzenia funkcji pęcherza
moczowego i jelit, nadwrażliwość na ciepło, a także utrata pamięci
krótkotrwałej, trudności z koncentracją czy logicznym myśleniem.
Obecnie SM jest chorobą nieuleczalną, można jedynie łagodzić jej
objawy.



aktualności
Knurów. niecodzienna SeSja egzaminacyjna

rozśpiewani studenci ćwiczyli
głos i zdawali egzamin
Przeszło tydzień studenci Podyplomowego Studium
Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
prowadzili warsztaty w ramach zimowej sesji
egzaminacyjnej. Ich trudy zwieńczył piątkowy
koncert w szczygłowickim Domu Kultury
Studenci przebywali w Knurowie
w ramach sesji zimowej XIII edycji
Podyplomowego Studium Emisji
Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W czasie zajęć prowadzili
warsztaty z okolicznymi chórami.
Pracowali w Gliwicach, Paniówkach
i Knurowie. Wśród współpracujących z nimi zespołów były: Chór
Kameralny Slavica Musa z Knurowa,
Chór Mieszany Cecylia z Paniówek,
Chór Katedry pw. Piotra i Pawła z
Gliwic, MDK Gliwice, Chór Cante-

mus parafii pw. św. Antoniego, Chór
Laudemus Mariam z parafii św. Bartłomieja i Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej. Zajęcia
odbywały się pod kierownictwem
profesor Jadwigi Gałęskiej–Tritt, która od ponad 20 lat prowadzi zajęcia z
emisji głosu.
Studentami Pody plomowego
Studium są osoby z całej Polski.
Wśród nich Anna Płocica, dyrygentka knurowskiego chóru Slavica
Musa.

Slavica Musa zaśpiewała pod dyrekcją Anny Płocicy

- Była to normalna sesja , w
ramach której odbywały się zajęcia
zakończone egzaminem. W odróżnieniu od tradycyjnych zajęć zostaliśmy oddelegowani do okolicznych
chórów. Ja pracowałam z gliwickim
chórem z paraf ii św. Antoniego
– wyjaśnia pani Anna. - W ramach
warsztatów mieliśmy cztery próby po
15-20 minut. W tym czasie musieliśmy przygotować metody współpracy
i wykazać się wiedzą dotyczącą pracy
z chórem.
Studenci podczas zajęć z chórami ćwiczyli w grupach 5-osobowych. Odbywały się też wspólne
wykłady.
- Dla nas najważniejsze jest, żeby
studenci poznali różne formy pracy
scenicznej. Niezależnie od tego czy
ktoś robi specjalizację jako solista,
dyrygent czy nauczyciel musi znaleźć
się w warunkach spektaklu. Każdy
ze studentów musi znać szczególne
cechy danej funkcji scenicznej, np.
dyrygent, choć stoi tyłem do publiczności, musi wiedzieć jak czuje
się solista i na odwrót – tłumaczyła
specyfikę zajęć prof. Jadwiga Gałęska–Tritt.
Podczas pobytu na Śląsku studenci byli zakwaterowani w szczy-

Zajęcia z emisji głosu odbywały się pod kierunkiem prof. Jadwigi
Gałęski-Tritt

Gra orkiestra KWK Knurów, dyryguje Mariusz Kowalczyk

głowickim Domu Kultury. To właśnie tam w piątek odbył się koncert
podsumowujący sesję.
Występ rozpoczął „gościnny”
występ Orkiestry Kopalni Węgla
Kamiennego „Knurów” pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka. Wykonane przez orkiestrę współczesne
utwory tak spodobały się publicz-

Knurów. ferie w SzTuKaTerii

Sztuczki z cieniem i żonglerstwo
Ferie zimowe dla tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, nie muszą być
nudne. Przekonały się o tym dzieci biorące udział
w warsztatach artystycznych zorganizowanych w knurowskiej Sztukaterii

Warsztaty trwały pięć dni.
– Staraliśmy się, aby zajęcia
były różnorodne i ciekawe – mówi
ich organizatorka, Justyna Kosik.
– Warsztaty artystyczne trafiają do
dzieci. Prowadzimy je już piąty rok
z rzędu, a one nadal chętnie biorą w
nich udział.
Tym razem młodzi knurowianie
m.in. odwiedzili Teatr Ateneum w
Katowicach i uczestniczyli w zajęciach z artystkami z Teatru Figur
Kraków – Martą Hankus i Agnieszką
Polańską.
Dzieci przez trzy dni pod wodzą
krakowskich instruktorek uczyły się
sztuki kuglarstwa (m.in. żonglerki,
kręcenia talerzami) oraz teatru cieni.
Nabyte umiejętności zaprezentowały
swoim rodzicom.
– Było fajnie. Najbardziej podobały mi się sztuczki z żonglowaniem,
choć trudno się było ich nauczyć
– mówi Oliwia.
– Najfajniejsze było kręcenie
talerzami i robienie różnych cieni
– przekonuje Bartek. Zadowolenia

8

nie kryją też instruktorki. - Mam
poczucie, że dzieci ciekawie spędziły
czas, nauczyły się paru nowych rzeczy.
Wydawały się naprawdę zaintere-

sowane kuglarstwem – mówi Marta
Hankus. – Takie zabawy bardzo pobudzają dzieciaki, gdyż szybko widać
efekt ich pracy. Sukces jeszcze bardziej
je motywuje.

Dzieci nie omieszkały pochwalić się rodzicom i zademonstrować
nowe umiejętności

- Wszyscy świetnie się bawili – i
dzieci, i my – dodaje Agnieszka Polańska. – Poznawaliśmy podstawowe
efekty stosowane w teatrze cieni.
Układaliśmy też własne historie, które

ności, że nie obyło się bez bisów.
Dalsza część koncertu to prezentacja
efektów pracy studentów z chórami.
Zebrani na widowni usłyszeli też
„Hymn III Tysiąclecia” Mirosława
Gałęskego i „Zamek na Czorsztynie”
Karola Kurpńskiego. w wykonaniu
solistów.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Drugi tydzień ferii w Sztukaterii upłynął pod znakiem warsztatów tanecznych prowadzonych przez Sandrę Kłosowską, która jest równocześnie
wychowanką Sztukaterii. W
ciągu trzech dni w knurowskim
klubie zebrała się grupa osób,
które chętnie doskonaliły swoje umiejętności taneczne.

potem dzieci przekazywały stosując
efekty cieniowe.
Organizatorem warsztatów było
Centrum Kultury w Knurowie.

DC

Gra światłem i cieniem może być świetną zabawą
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Gierałtowice. 35-lecie gminy

Atrakcje na jubileusz

Koncerty, festyny, turnieje i rozgrywki sportowe znaczyć będą 35 rok
Gminy Gierałtowice. Na jubileuszowe atrakcje skuszą się zapewne nie
tylko mieszkańcy Chudowa, Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic, ale
i wielu gości z ościennych miejscowości

Śląskie Gody Gminy Gierałtowice cieszą się – niezmiennie od lat – dużym powodzeniem
(zdjęcie z 2005 r.)...

Zapowiada się jubileusz „z przytupem”. Angażują się w niego nie tylko
samorządowcy, ale przede wszystkim mieszkańcy – zarówno skupieni w kilkudziesięciu organizacjach i stowarzyszeniach, jak i niezrzeszeni.
Nic dziwnego, że program obchodów obfituje w
koncerty, festyny, turnieje i kiermasze z udziałem
społeczników. W harmonogramie znalazły się

imprezy cykliczne, znane i lubiane od lat, oraz
inicjatywy nowe.
Oficjalne uroczystości przewidziano na
początku czerwca (2-3.06). Złożą się na nie również Śląskie Gody Gminy Gierałtowice i 55-lecie
biblioteki w Gierałtowicach.
Nie zabraknie imprez towarzyszących. Warto
zwrócić uwagę na konkurs, w którym szanse na

Zbierz pieczątki i wygraj TV LED
Gierałtowicki Urząd Gminy i miejscowy
Gminny Ośrodek Kultury zapraszają do
udziału w konkursie jubileuszowym. Polega
on na udziale w imprezach organizowanych
z okazji 35–lecia Gminy Gierałtowice i zebraniu co najmniej 10 pieczątek (spośród 15
ogółem) na wydanym z tej okazji Kalendarium Imprez Jubileuszowych. Kupony będzie
można składać do specjalnie oznakowanych
skrzynek w biurze podawczym Urzędu Gminy w Gierałtowicach lub w GOK (ul. Korfantego 7) – od 15 października do 30 listopada
2012 r. Nagroda główna: telewizor LED.
Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród
nastąpi 6 grudnia po zabawie Mikołajkowej
w sali OSP w Przyszowicach. Szczegółowy
harmonogram imprez można znaleźć na
plakatach i na stronach www.gieraltowice.pl
i www.gok.gieraltowice.pl. Kalendaria można otrzymać (do wyczerpania nakładu) w
Urzędzie Gminy i siedzibie GOK. Pełna treść
i regulamin konkursu dostępne są w biurze
podawczym Urzędu Gminy w Gierałtowicach
(ul. Ks. Roboty 48), w biurze GOK w Gierałtowicach (ul. Korfantego 7) oraz na stronach
internetowych www.gieraltowice.pl i www.
gok.gieraltowice.pl

wygrane mają najbardziej zaangażowani uczestnicy jubileuszowych atrakcji. O wszystkich
będziemy na bieżąco informować – Przegląd
Lokalny jest patronem medialnym całorocznych
obchodów.

/bw/ Foto: Bogusław Wilk

Kalendarium imprez:
• 25.02.2012 - Turniej Bokserski, sala LKS 35 w Gierałtowicach
• 4.03.2012 - Koncert Pieśni Pasyjnych w kościele parafialnym
pod wezwaniem św. Urbana w Paniówkach • 29.03.2012 - Kiermasz Wielkanocny, sala sesyjna Urzędu Gminy w Gierałtowicach
• 15.04.2012 –XXV Koncert Pieśni Sakralnych im. G. G. Gorczyckiego, kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach • 5.05.2012 - Majowy Festyn Rodzinny
– Park Joanny w Paniówkach • 19-20.05.2012 - Śląski Festyn
Kulturalny „Szukajmy Nowych Talentów”, plac przed pałacem w
Przyszowicach • 2-3.06.2012 - Śląskie Gody Gminy Gierałtowice,
połączone z obchodami 35-lecia Gminy Gierałtowice i 55–lecia
biblioteki w Gierałtowicach, Plac Targowy w Gierałtowicach
• 23-24.06.2012 - Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów im. Piotra Kanclerza, boisko LKS Gwiazda w Chudowie
• 30.06.2012 - Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta
Gminy Gierałtowice, boisko LKS w Przyszowicach • 4-5.08.2012
- Odpustowy Festyn Rodzinny, boisko LKS Gwiazda w Chudowie
• 11.08.2012 - Rajd Rowerowy Klubu Abstynentów „Stokrotka”, wyjazd z parkingu przy Urzędzie Gminy w Gierałtowicach
• 2.09.2012 – dożynki, Plac Targowy w Gierał towicach
• 7-9.09.2012 - turnieje sportowe z okazji jubileuszu Klubu
Sportowego w Paniówkach – boisko LKS Paniówki • 7.10.2012
- Koncert Pieśni Maryjnych, Kościół Najświętszej Maryi Panny
Królowej Aniołów w Chudowie • 14.10.2012 - X Koncert Muzyki
Organowej, kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach • 6.12.2012 - Zabawa Mikołajkowa,
sala OSP w Przyszowicach • 13.12.2012 - Kiermasz Świąteczny,
sala sesyjna Urzędu Gminy w Gierałtowicach.

... gdyż wciągają w zabawe całe rodziny
reklama

reklama
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rozmaitości
Knurów

odroBina zdziwienia

czytelnik w Krainie czarów

MBP w Knurowie podejmuje wiele działań zachęcających do
odwiedzin placówki: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, ciągle
(www.centrum-kultury.pl\biblioteka) aktualizowana strona internetowa, konkursy. Książkowe krainy są
martwe bez Alicji, która dziwi się na
ich widok.
– Czy nie mógłby pan mnie
poinfor mować , którędy pow innam pójść? – mów i ła da lej.
– To z a l e ż y w d u ż e j m i e r z e o d t e g o , d o k ą d p ra g n ę ł a byś zajść – odparł Kot-Dziwa k.
– Właściwie wszystko mi jedno.
– W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.
– Chciałabym tylko dostać się dokądś
– dodała Alicja w formie wyjaśnienia.
– Ach, na pewno tam się dostaniesz,
jeśli tylko będziesz szła dość długo.

Przekraczając próg biblioteki wkraczamy w świat cudzych nieoczekiwanych myśli, tłumionych
pragnień, pytań zadawanych tylko sobie. Miejsce dziwne, bo obce. Miejsce, gdzie na równoległych
półkach leży tysiące nieodkrytych książkowych krain. Krain podobnych do tych, które odwiedziła
Alicja, bohaterka dzieła Lewisa Carrolla
Książka to niczym nieograniczona przestrzeń, gdzie wyobraźnia
przechadza się po kartkach papieru.
Pisarz jako jeden z nielicznych posiada klucze do owej krainy, czytelnikowi pozostaje szukanie króliczej nory
w bibliotecznych zakamarkach.

Królicza nora

Foto: Dawid Ciepliński

Kiedy Alicja znalazła się w Krainie Czarów nie potrafiła uwierzyć w
świat, który nie istnieje:
- Nie mogę w to uwierzyć! – powiedziała Alicja. – Nie możesz? – powiedziała z politowaniem Królowa.
– No, spróbuj jeszcze raz! Zrób głęboki
wdech i zamknij oczy. – Alicja roześmiała się. – Nie mam co próbować
– odrzekła – nie można uwierzyć
w to, co niemożliwe. – Zdaje się, że
nie masz w tym wielkiej wprawy
– powiedziała Królowa. – Ja w twoim
wieku zawsze ćwiczyłam to przez pół
godziny dziennie. Nieraz jeszcze przed
śniadaniem dochodziłam do sześciu
niemożliwości, w które udawało mi
się uwierzyć.
Ten dialog przypomina rozmowę
czytelnika z autorem. Niemożność
zaufania sprawcy niemożliwego
świata. Czytelnik nie zamyka oczu,
ale odrzuca autora i jego wyobraźnię
znudzony kolejną porcję wymyślonych historyjek. Autor widząc to,
patrzy z politowaniem. I tak bardzo
często wszelki kontakt się kończy.
Uwierzyć w literaturę, zaufać, choć
na czas czytania, słowu, pozwolić by
poniosło nas, tam gdzie chce, aby dotrzeć, choć do trzech niemożliwości,

w które udałoby się nam uwierzyć.
Miejska Biblioteka w Knurowie
od lat dostarcza czytelnikom nowe
książkowe podróże.
− W 2011 roku zakupiliśmy ponad
2498 książek. Zazwyczaj są to pozycje
z literatury pięknej, czyli tzw. książki
lekkie, łatwe i przyjemne − mówi
Brygida Dreślińska, kierownik MBP.
Biblioteka również stara się dbać o
studentów, zapewniając im literaturę
fachową.
Z każdym rokiem wzrasta ilość
czytelników, obecnie w bibliotece
zarejestrowanych jest 5279 osób,
głównie uczniowie i studenci. Internet, pomimo bogactwa informacji,
już nie wystarcza w nauce. Coraz
droższe książki na pewno sprzyjają
odwiedzinom w bibliotece. W tym
roku aż 46 tys. 277 razy knurowianie
przekraczali próg MBP. Pomimo tych
zdumiewających wyników, prognozy
dotyczące czytelnictwa przerażają.
Ponad 56 proc. Polaków nie czyta
książek, ta liczba się ciągle zwiększa.
Dlaczego tak się dzieje? Brak czasu
czy może lenistwo?
− Książki są stare, mówią o sprawach, które mnie nie dotyczą. Co mnie
obchodzą problemy jakieś Alicji, po co
właziła do tej dziury! Głupie to jakieś
− mówi gimnazjalistka Joanna.
W zalewie wiadomości, programów publicystycznych, głos pisarza jest
mniej wyraźny niż głos dziennikarza.
Sprawy, które dzisiaj wydają się ważne
jutro nie stanowią już żadnej atrakcji.
Pisarz potrzebuje czasu, a czytelnik
chce opinii „teraz”, bo za chwilę zaj-

mie się czymś innym. Dlatego miejsce
twórcy nie tkwi w sprawach bieżących,
raczej mieści się w tym tajemniczych
ludzkich krainach, gdzie tragedie, jeśli
się zdarzają, mają szerszy wymiar niż w
codziennych wiadomościach.

na Słowo KaPeluSzniKa!

Książki zbudowane są ze słów, a
słowa powoli tracą swoje znaczenie
„Kocham” może równie dobrze oznaczać czułość dla spodni czy cukierków,
jak i dla człowieka. Kochamy wszystko. Podobnie jest ze słowem „piękny” czy „wspaniały”. Coraz częściej
nadużywane blakną i tracą siłę. Stąd
pojawiające się neologizmy, tratowane
jako stopień wyższy przymiotników,
które do tej pory taktowane były jako
najwyższe wartości. Czytelnikowi
często jest wszystko jedno jakiego

słowa pisarz użyje:
– No więc powiedz to, co chcesz powiedzieć! – rzekł na to Marcowy Zając.
– Właśnie mówię – rzekła z pośpiechem Alicja – to znaczy… chciałam
powiedzieć… to, co mówię. Przecież to wszystko jedno i to samo.
– Wcale nie to samo! – rzekł Kapelusznik. – To tak jakbyś powiedziała, że „widzę, co jem” niczym
się nie różni od „jem, co widzę”!
– Mogłabyś równie dobrze powiedzieć – wtrącił Zając Marcowy – że
„mam to, co chciałam” nie różni
się od „chciałam tego, co mam”!
– Mogłabyś równie dobrze powiedzieć
– rzekł Suseł, jakby mówił przez
sen – że „kiedy śpię, oddycham” nie
różni się od „kiedy oddycham, śpię”.
– U ciebie to się nie różni! – stwierdził
Kapelusznik

Literatura nie istnieje bez czytelnika, który ma odwagę wyruszyć
drogą wykreowaną przez autora.
Może warto czasami zaryzykować,
zaufać, by również to „coś więcej”
zobaczyć. Nawet jeżeli ta droga
prowadzi tylko „dokądś” i trwa dość
długo...
Justyna Bajko

Miejska Biblioteka Publiczna
przy współpracy Miejskiego Przedszkola nr 2 im. J. Brzechwy w
K nur owie o r ganizuje ko nk ur s
czytelniczo-plastyczny „Co słonko
widziało”, poświęcony życiu i twórczości Marii Konopnickiej. Konkurs
skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej.
Technika prac do klasy III dowolna, dzieci z klas IV-VI proszone są
o napisanie recenzji z wybranego
utworu Marii Konopnickiej; format
A3. Można nadesłać maksymalnie 3
prace, odpowiednio opisane (tytuł
bajki lub wiersza, imię i nazwisko,
wiek, nazwa placówki, nazwisko
opiekuna, telefon kontaktowy).
Termin nadsyłania od 1 marca do
16 marca 2012 r. Najlepsze dzieła
zostaną nagrodzone i wystawione
w MBP w Knurowie.

Foto: Justyna Bajko

amanda Buchcik z leszczyn

ur. 31.01.2012 r., 3680 g, 54 cm

dawid czaplicki z Książenic

ur. 1.02.2012 r., 3470 g, 54 cm
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mateusz florian z leszczyn

ur. 31.01.2012 r., 3690 g, 54 cm

maja wasilewska z Knurowa

ur. 1.02.2012 r., 3390 g, 52 cm

Paweł Kołodziejczyk z Knurowa
ur. 31.01.2012 r., 4580 g, 58 cm

martyna alzak z gliwic

ur. 1.02.2012 r., 3500 g, 56 cm

amelia gutowska z zabrza

ur. 1.02.2012 r., 3780 g, 54 cm

nadia małyska z Knurowa

ur. 2.02.2012 r., 3500 g, 55 cm

Bartosz Sykut z Książenic

ur. 1.02.2012 r., 4690 g, 60 cm

wojciech Skwara z wilczy

ur. 2.02.2012 r., 3210 g, 54 cm
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ROZRYWKA nr 6/2012

Knurów

Od Piaf do Garou
Miłośników francuskich piosenek z pewnością ucieszy wiadomość o zapowiadanym
koncercie Michała Bajora. Artysta wystąpi w
Kinie Scenie Kulturze
24 lutego o godz. 19.
W repertuarze głównie
utwor y z najnowszej
płyty Michała Bajora
w ypełnionej kompozycjami znad Sekwany. Artysta, nazywany
przez wielu następcą
francusk ich bardów,
zaprezentuje utwor y
m.in. Edith Piaf, Char-

lesa Aznavoura, Yvesa
Montanda, Gilberta Bécauda czy Garou.
Wszystkie piosenki
w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego w stylowych aranżacjach Wojciecha Borkowskiego.
Każdy recital Michała Bajora to połączenie sztuki aktorskiej
i muzyki. Dramatyzmu
i liryzmu ze szczyptą
komedii. Bilety w cenie
45 zł do nabycia w kasie
kina codziennie od 15
do 20.

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Michał Bajor

JB

Pilchowice

Wyobraźnia w cenie
Tradycyjne i nowoczesne, proste i fantazyjne – ale
wszystkie piękne. Takie szopki
traf iły przed oblicze konkursowego jury. W tym roku
dzieła oceniali Anna Pytlik,
Andrzej Knapik i Aleksander
Bartlik.
- Pomysłów było mnóstwo,
wszystkie miały jednak jeden cel – pielęgnować śląską
tradycję tworzenia betlyjek
– mówi Anna Pytlik. - Cieszymy się ogromnie, że tradycja
budowania stajenek nie ginie.
Zainteresowane tą piękną ideą
są przedszkolaki, dzieci szkół
podstawowych i gimnazjalna
młodzież.
Rozstrzygnięcie nastąpiło w Świetlicy Wiejskiej w
Nieborowicach. - Wszystkim
uczestnikom konkursu należą
się słowa uznania za ogrom
pracy i serce włożone w te
bożonarodzeniowe arcydzieła
– chwalili twórców jurorzy.
Sporo ciepłych słów usłyszeli też nauczyciele dzieci z
Publicznego Przedszkola w

Foto: Archiwum GOK Pilchowice

21 bożonarodzeniowych szopek to plon dziewiątej
edycji konkursu na „Najpiękniejszą Betlyjkę Gminy
Pilchowice”

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

br z m ia ło: „ Rę k ojmi a” .
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Arkadiusz Wojdowski. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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Betlyjka dzieła Sary Kapek ze Stanicy

Pilchowicach – dyrektor Katarzyna Piwińska, Barbara Janczyk, Katarzyna Kozielska–

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wki z nr 4/2012

Bombelek, Marcelina Klaja i
Sabina Somerlik–Guzy.

Oprac. b

Zwycięzcy

Szkoły podstawowe: 1. Teresa Jankowska (Stanica), 2. Marta
Panek (Stanica) i Paweł Szendzielorz (Stanica), 3. Paulina
Fica (Stanica) i Laura Piontek (Wilcza). Wyróżnienia: Ewa
Konieczny (Stanica), Damian Gilewski (Stanica), Amelia Glenc
i Wiktoria Winkler (Wilcza).
Gimnazja: Wyróżnienia: Barbara Konieczny (Pilchowice) i
Katarzyna Biernacka (Wilcza).
Dorośli: 1. Sara Kapek (Stanica). Wyróżnienie: Erwin Sapik
(Wilcza).
Nagroda specjalna: Publiczne Przedszkole w Pilchowicach.

Katowice

Thomas Anders
zaśpiewa na Walentynki

informacja

9.02.2012 r.
CZWARTEK

W sobotę w katowickim Spodku zaśpiewa gwiazda
muzyki lat 80. Thomas Anders
Podczas koncertu zorganizowanego z okazji Dnia Zakochanych będzie można usłyszeć
największe przeboje z repertuaru Modern Talking oraz solowej
kariery Andersa. Z pewnością
nie zabraknie takich przebojów
jak: „You’re My Heart, You’re
My Soul”, „Cheri, Cheri Lady”,
„Brother Louie”, „Atlantis Is
Calling (S.O.S. For Love)” czy
„Sexy, Sexy Lover”.
Specjalną ofertę dla fanów

ma „Thomas Anders FanClub Polska”. Na ich stronie
internetowej można zamówić
wejściówki na ulokowany pod
samą sceną Golden Circle
– sektor FAN. Każda osoba,
która zakupi cztery bilety,
otrzyma plakat promujący
koncert. W przypadku zamówienia ośmiu biletów prezentem będzie plakat podpisany
przez Thomasa.
Koncert rozpocznie się o
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godz. 18. Bilety od 50 do 120 zł
do nabycia w kasie Spodka.
Marek Węgorzewski

Mniam!
− godz.10.00
Sherlock Holmes: Gra cieni
− godz. 15.45, 18.00
10-15.02.2012 r.
PIĄTEK-ŚRODA
Muppety
− godz. 16.00, 17.45
Musimy porozmawiać
o Kevinie
− godz. 19.45

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Ładna kawalerka w Knurowie. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

6/12

SZYBKI, TANI transport: meble, AGD i
RTV. Tel. 516 047 772

6/12

Ładna kawalerka w Szczyg ł owic ach.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

6/12

Wynajmę lokale na działalność. Knurów.
AS. Tel. 501 533 977

6/12

4-7/12

Mieszkanie z ogrodem. 189 tys. AS. Tel.
501 533 977

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Emerytka szuka pracy w charakterze niani
lub opiekunki. Tel. 793 953 727

6/12

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

1-25/12

4-7/12

Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052

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

6/12

1/12-odw.

Pilnie sprzedam mieszkanie własnościowe 56 m 2 na ul. Szpitalnej, naprzeciwko
szkoły górniczej, III p., cena 150 tys. Tel.
697 534 648

2-8/12

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

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/12-odw.

5-7/12

1/12-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, kuchnia.
Tel. 500 012 687

Poszukujemy działek. M-Kwadrat. Tel.
792 055 184

2-odw.

5-7/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel.  32 236 80 27, 663 305 076
1/12-odw.

Usługi remontowe. Tel. 889 187 764

6/12

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
1/12-odw.

Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

6-26/12

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
przeprowadzki. Tel. 603 198 006
50/11-8/12

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

1/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

KREDYTY OD 10 000, RATA 202 zł. Tel.
32 433 27 38, 32 455 68 65

6-8/12

6/12

4-pokojowe na WP I. II piętro. Sprzedam.
Tel. 501 669 328

4-7/12

4-pokojowe na WP II 199 tys. AS. Tel.
501 533 977

6/12

6/12

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 38
m2 w Knurowie, WP II, koło Biedronki. Tel.
793 729 533
5-10/12

1-51/52/12

Ocieplenia budynków, renowacja fasad.
Tel. 691 785 693

6-13/12

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

1/12-odw.

Sprzedam działkę budowlaną Knurów, róg
Koziełka i Jęczmiennej, 787 m2, ogłoszenie
prywatne. Tel. 668 011 004

Kawalerka do wynajęcia. Tel. 796 423 585

6/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
6-7/12

Lokal do wynajęcia w Gierałtowicach.
Czynsz 800 zł. AS. Tel. 501 533 977

6/12

MOTORYZACJA

5-8/12

Sprzedam działkę Knurów, Gierałtowice.
119 tys. Atrium. Tel. 791 862 794

6-7/12

2-13/12

DAM PRACĘ

6-7/12

Agencja Nieruchomości AS poszukuje doświadczonych agentów. Tel. 502 772 197

5-8/12

Sprzedam kawalerkę 26,5 m 2, III piętro,
ul. Kazimierza Wielkiego. Cena 80 tys.
(do negocjacji) bez pośredników. Tel.
784 012 536
6-8/12

Sprzedam M-4, Szarych Szeregów, 167
tys. Atrium. Tel. 791 862 794

6-7/12

Sprzedam mieszkanie 48 m2, 130 tys. Tel.
668 059 341

6/12

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

6-13/12

autoskupslask@wp.pl; złomowanie. Tel.
602 342 826
Kupię Matiza, Corsę, Punto, Fiestę, Polo i
inne, stan obojętny. Tel. 507 572 625

Sprzedam mieszkanie 50 m 2 w centrum
Knurowa, 3 pokoje, III p., duży balkon. Bez
pośredników. Tel. 501 052 977

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

6-7/12

Sprzedam mieszkanie 54 m , 85 tys. Tel.
668 059 341

Praca w barze na weekendy (Gierałtowice).
Tel. 510 119 325
5-12/12

Zatrudnimy monterów okien i drzwi z doświadczeniem. Tel. 32 235 96 35, PROST,
Knurów, Niepodległości 16
3-7/12

3-12/12

6-7/12

EDUKACJA

6-13/12

1/12-odw.

Matematyka - korepetycje, matura, studia.
Tel. 692 845 849
6 – 10/12
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6-7/12

Sprzedam mieszkanie własnościowe 62
m2, WP II. Tel. 600 401 297

4-8/12

Szukam pracy w budownictwie, roboty
wewnątrz (panele, wykończeniówka, malowanie itp.). Tel. 32 236 84 02
1-13/12

Działka w Przyszowicach. 89 tys. AS. Tel.
512 393 052

6/12

1/12-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 14.00
w dni powszednie, weekendy do ustalenia.
Ewentualnie sprzątanie, prasowanie. Tel.
501 385 666

Sprzedam mieszkanie M-4, 53 m2, Knurów,
ul. Szarych Szeregów. Tel. 661 096 856

5-7/12

6-9/12

1-13/12

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

6/12

Dom w Żernicy sprzedam. M-Kwadrat. Tel.
509 096 594

4-6/12

G ara ż murowany do w ynajęcia. Tel.
609 578 899 po 16.00

12

Kupię bursztyn. Tel. 660 940 810

Sprzedam mieszkanie M-3, 43 m2, ul. Armii
Krajowej, po remoncie. Cena do uzgodnienia. Tel. 790 272 829

6/12

1-8/12

Sprzedam dom. Farskie pola. AS. Tel.
501 533 977

3-6/12

6/12

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie 32 m 2 . Tel.
501 606 957

Farskie Pola. Sprzedam działkę budowlaną. AS. Tel. 512 393 052

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

Kupię używane książki. Odbiorę osobiście.
Dobrze zapłacę. Tel. 793 756 793

Sprzedam działki budowlane Knurów, ul.
Akacjowa. Tel. 695 558 074

3-pokojowe w Szczygłowicach, cena 159
tys. AS. Tel. 501 533 977

RÓŻNE

Sprzedam 3-pokojowe w Knurowie. AS.
Tel. 512 393 052

2-rodzinny dom w Bojkowie. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

Budynek biurowo-produkcyjny z działką
30 0 0 m 2 , cena 40 0 t ys. AS. Tel. 512
393 052

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

5-6/12

S p r ze dam dzia ł kę rek re ac y jn ą. Te l.
668 059 341

6/12

1/12-odw.

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na os.
1000-lecia. Tel. 888 116 999

2-pokojowe w Szczygłowicach. Sprzeda
AS. Tel. 501 533 977

6/12

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

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka
na terenie Knurowa – 4-letnie doświadczenie, posiadam kurs „Opieka nad dziećmi
i osobami starszymi” oznaczony certyfikatem, bez nałogów, dyspozycyjna. Tel.
721 292 214

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do
sprzedaży i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22
lub 501 533 977
6-7/12

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

5-8/12

1-48/12

1-8/12

ZDROWIE

Mieszkanie M -2, 36 m 2 sprzedam lub
zamienię na M-3 w Knurowie. Tel. 32 231
60 43

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

Skupujemy samoc ho dy st are, rozbi te, skorodowane, transport gratis. Tel.
667 227 637

4-8/12

4-6/12

4-7/12

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 2.02.2012 r.
do 22.02.2012 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, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

Sprzedam wyremontowane mieszkanie w
Knurowie, M-4, atrakcyjna lokalizacja. Tel.
793 092 511

6/12

ul. Niepodległości, dom z lat 40-tych. 375
tys. AS. Tel. 512 393 052
6/12

Wynajmę 3-pokojowe w Knurowie. AS. Tel.
501 533 977
6/12

Wynajmę dom w zabudowie szeregowej.
AS. Tel. 501 533 977

6/12

Wynajmę kawalerkę w Szczygłowicach
przy ul. Żeromskiego. Tel. 792 001 764
6-7/12
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Zdaniem nastolatków
nowoczesne
przedszkole to dobry
sposób na biznes...

Coraz więcej młodych osób zakłada własne firmy.
Jedyną przeszkodą nie jest już wiek, a brak wiedzy.
Knurowskie nastolatki dowodzą, że chcieć to móc...
− To był dobry przykład
na to, jak wiedzę stosować w
praktyce – tłumaczy udział w
projekcie Iwona Szczygieł, nauczycielka Technikum nr 1 w
Knurowie. − Uczniowie chętnie
biorą udział w tego typu przedsięwzięciach. Zyskują wiedzę i
ciekawe doświadczenie. Uczą
się realizować wspólnie postawiony cel - muszą ze sobą
współpracować, a niekiedy i
rywalizować.
Zadowolenia z młodzieży
nie krył prezes fundacji Vivibus Unitis Mateusz Matysiewicz. Pogratulował uczestnikom rezultatów i wręczył
specjalne certyfikaty.
Drugoklasiści zapowiedzieli, że nie spoczną na laurach. – Za namową uczniów
zgłosiłam ich do kolejnego projektu Fundacji Veribus Unitis
– pod nazwą„Bądź przedsiębiorczym” – mówi Iwona
Szczygieł.
JB

W sobotnią (28.01) akcję Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Pta ków
(OTOP) włączyli się młodzi
knurowianie. Na bezkrwawe
łow y w yruszyli pod opieką nauczycielk i przyrody
Zdzisławy Kosteleckiej. W
rolę przewodnika wcieliła się
Aleksandra Sokół z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego
w By tomiu, zajmująca się
ochroną ptaków od 20 lat.
Okoliczne lasy mają sporo
skrzydlatych mieszkańców.
Przed oczami dzieci i nastolatków przefruwały nie tylko
sikorki, wróble i kosy, ale też

Rozalia Olejniczak
i Aleksandra Sokół

mniej rozpowszechnione kwiczołowy, myszołów i sikory.
Miłym zaskoczeniem okazał
się spacer po Ranczu Sahara.
Nie tylko dzięki serdeczności
gospodarza – pana Tumuli – ale
ciekawemu widokowi. – Przy
kopkach siana wyłożonych dla
koni żerowało 70 trznadli – wyjaśnia Aleksandra Sokół.
Te popularne ptaki nie
czują specjalnego lęku przed
ludźmi, była więc okazja do obserwacji skrzydlatego stadka.
Nieco zmarznięci, lecz zadowoleni, uczestnicy wycieczki
zostali zaproszeni na poczęstunek do szkolnej Trójki. Smaku-

Ferajna liczy na pomocników
Rusza nowy autorski projekt Stowarzyszenia Cztery Pory
Roku, skierowany do rodzin borykających się z wieloma
problemami. Celem programu „Ferajna” jest aktywizowanie
osób objętych pomocą poprzez pokazywanie im tego,
co w nich najlepsze
cia edukacyjno-wychowawcze
dla dzieci i młodzieży (m.in.
w postaci grupowych rozrywkowych zajęć zgodnych z ich
zainteresowaniami), indywidualne korepetycje dla dzieci
w wieku szkolnym, bajkoterpia dla najmłodszych, a także
letni wyjazd wakacyjny dla
grupy dzieci. Dla dorosłych
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istniała będzie możliwość
bezpłatnego korzystania z
poradnictwa z awodowego
i psychologicznego, a także
uzyskanie nieodpłatnych porad prawnych.
Pierwsza edycja programu potrwa do 21 grudnia br.
Obejmie 15 rodzin.
− Uczestników programu

Oprac. bw

Spacer po lesie, nawet zimowy, jeszcze nikomu nie
zaszkodził – zapewniają uczestnicy ptakoliczenia

Knurów

− Pomysł „Ferajny” rodził
się od dłuższego czasu. Chcieliśmy rozwinąć coś nowego,
własnego − mów i Tomasz
Buczak, specjalista ds. promocji w programie „Ferajna”.
– W programie znajdą się:
organizacja czasu wolnego
osobom starszym, samotnym
lub niepełnosprawnym, zaję-

jąc słodkości, przeprowadzili
błyskawiczny konkurs wiedzy
o ptakach. Wygrała dziewięcioletnia Rozalia Olejniczak.
- Piękny kompleks leśny i
malownicza ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza wokół stawu
Zacisze to doskonałe miejsca
na spędzenie wolnego czasu
– mówi pani Aleksandra. I
zachęca do udziału w kolejnych inicjatywach OTOP-u:
- Już wkrótce akcja „Spring
Alive”, czyli Wiosna przybywa,
polegająca na wypatrywaniu
pierwszych ptasich zwiastunów
wiosny.

Foto: Archiwum Aleksandry Sokół

Świat finansów
czeka na młodych
Wiedzy uczą się od najlepszych. Stąd obecność Katarzyny Lipskiej z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i
dra Macieja Jurczygi z biura
rachunkowości, tłumaczących
im zagadnienia przedsiębiorczości.
W ramach projektu drugok lasiści wzięli udział w
szkoleniach, układali plany
marketingowe i przeprowadzali badania rynku. Finalnym efektem tych działań
było powstanie... Prywatnego
Przedszkola Myszka Miki.
Młodzi omówili etapy powstawania firmy i zaprezentowali
nowe przedszkole, odgrywając
m.in. role przedszkolaków,
konserwatywnych rodziców
i trochę bardziej liberalnych
nauczycieli.
Prace koordy nowa ł y
nauczycielki: Iwona Szczygieł i Marzena Kolenda przy
ścisłej współpracy wychowawczyni klasy Barbary Dudło.

Trznadle
goszczą się
u koni
Ponad setki skrzydlatych
mieszkańców lasów i łąk
doliczyli się uczestnicy
Zimowego Ptakoliczenia
w Knurowie

Knurów. Dzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół
im. I.J. Paderewskiego

Uczniowie klasy IIte Technikum nr 1 wzięli udział w
projekcie „Moja Firma w mojej
gminie”, stworzonym przez
katowicką fundację Vivibus
Unitis. O efektach pochwalili
się podczas przygotowanego przez siebie Dnia Przedsiębiorczości. Uczynili to w
obecności starosty gliwickiego
Michała Nieszporka, dyrektor
Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego Doroty Gumienny, a także samorządowców,
przedsiębiorców, nauczycieli i
kolegów z pobliskich szkół.
− Szkoła nie tylko uczy, ale
też wprowadza w dorosłe życie.
W przyszłości możecie tworzyć
firmy. Dzisiaj macie szansę
poszerzyć wiedzę i sprawdzić,
czy już jesteście na to gotowi,
czy jeszcze musicie poczekać
– podkreślił starosta gliwicki
Michał Nieszporek.
Uczniowie dowodzili, że
chęci i energii, by zmierzyć się
ze światem, im nie brakuje.

Knurów

Foto: Archiwum Aleksandry Sokół

Foto: Justyna Bajko

rozmaitości

wybierzemy, korzystając z pomocy MOPS-u. Nasi wolontariusze ruszą w miasto z ankietami, podobnie jak to było
przy organizacji „Szlachetnej
paczki”− dodaje Buczak.
Su kces prog ra mu, nie
tylko ze względu na rozmach
i wielopłaszczyznowość poruszanych problemów, za-

leż y od duż ych na k ładów
finansowych i wielu pomocnych dłoni. Pomysłodawcy
„Ferajny” pod k reślają, że
zależy im na zaangażowaniu
knurowian.
− Chcemy wyjść z naszą
propozycją do ludzi, zachęcić
mieszkańców naszego miasta
do idei wolontariatu, stworzyć
całą sieć pomocy − mówi Tomasz Buczak.
Do tej pory do grona wo-

lontariuszy należała głównie
młodzież, tym bardziej więc
zachęca się osoby starsze,
emer y tów, rencistów, aby
dołączyli do „Ferajny”. Program to szansa nie tylko dla
potrzebujących pomocy, ale
również dla tych, którzy tę
pomoc chcą ofiarować, poświęcić trochę swojego czasu
i uwagi.
W pierwszej kolejności
poszukiwani są wolontariusze
do udzielania korepetycji dzieciom w wieku szkolnym.
Chcący zostać wolontariuszami bądź wesprzeć program finansowo, proszeni są
o zgłaszanie się do Stowarzyszenia Cztery Pory Roku
– osobiście w biurze przy ul.
Szpitalnej 8 lub telefonicznie
pod nr. 721 684 439.
JB
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sport
Podczas zimowej przerwy w nauce Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie zorganizował cykl turniejów tenisa
stołowego. W ostatnim z nich rywalizowali uczniowie szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych

Futsal

Kto wygra puchar?

Knurów. Turniej tenisa stołowego

Basia najlepsza

oficjalnie udział rywalizacji gimnazjalistów i wygrała
wszystkie mecze fazy grupowej

Basia Ciołek nie dała się pokonać żadnemu
z rówieśników; na zdjęciu z Szymonem Wąsikiem
i Danielem Packiem

Foto: Marek Węgorzewski

Mariusz Czerkawski, gwiazda NHL, też zaczynał
przygodę z hokejem od zabawy na lodowisku...

WJ

Knurów. MOSiR poleca

Sauna – sposób
na mróz

Na dworze minus 20, a tutaj
nawet upał jak na Saharze
w południe. I znacznie bliżej
niż Afryka

Knurów. Ferie, nie ferie...

Hajda na lód

– mówi organizator turnieju
Zbigniew Rabczewski.
Co ciekawe, wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się
brat wspomnianej Basi – Piotr.
Druga lokata przypadła Patrykowi Nieradzikowi (MG-1),
a trzecia Jakubowi Nowosielskiemu (MG-2).

Prologiem będą dwie rundy kwalifikacyjne (rozpiska w
tabeli). Osiem najlepszych zespołów zagra w turnieju kończącym sezon (pod rozwagę
brany jest 31 marca 2012 r.).
W I rundzie zagrają zespoły
II ligi i ostatnie zespoły tabeli ligowej sezonu 2010/11. Zwycięzcy przechodzą do II rundy.
W II rundzie w rozgrywki włączy się 9 najlepszych
drużyn ligowej tabeli sezonu
2010/11 oraz obrońca tytułu

Sauna ogrzewa i ma zbawienny wpływ na organizm:
hartuje ciało, poprawia krążenie. MOSiR-owska znajduje się w Szczygłowicach przy
ul. Górniczej 2. To sauna sucha, dwupoziomowa

o wymiarach 2,4 x 2,5 m.
Bez problemu pomieści 5-6
osób.
Koszt: 40 zł/godzinę,
20 zł za 30 minut. Cena
niezależna od ilości korzystających.

/bw/

Foto: Waldemar Jachimowski

- Gra w ping-ponga to
świetny sposób na aktywne
spędzanie czasu – mówią
najlepsi gimnazjaliści

Foto: Zbigniew Rabczewski

Wśród tych młodszych
prym wiodła pochodząca z
Dębieńska 11-letnia Barbara
Ciołek, która w swojej kategorii wiekowej okazała się
lepsza od rywalizujących z nią
chłopców. Puchary i dyplomy
za najwyższe lokaty w tej kategorii wiekowej zdobyli także
uczniowie MSP 9 - Szymon
Wąsik i Daniel Pacek.
– Jedynaczka była bezsprzecznie najlepszą uczestniczką zmagań. Dodam, że
po wygraniu turnieju w swojej
kategorii wiekowej wzięła nie-

Tego dowiemy się
prawdopodobnie
pod koniec marca.
W tym roku
rywalizacja
o Puchar Prezydenta
odbywać się będzie
w zmienionej
formule

Kadr z meczu Tomsat - Team Stalmet - z nr. 7
dwukrotny król strzelców ligi Sebastian Dolaciński
z Tomsatu; obydwie drużyny spotkają się ponownie
22 lutego w II rundzie rozgrywek o Puchar Prezydenta

PK DB Schenker. Pary przydzielono w drodze losowania.
O b ow i ą z uj ą s k ł a d y z
list zgłoszeniowych do ligi.
Drużyny, które nie w ykorzystał y jeszcze limitu 25

zawodników mogą uzupełnić
skład z uwzględnieniem tego
limitu.
Udział w rozgrywkach jest
bezpłatny.

Oprac. b

Terminarz Pucharu Prezydenta
I runda
18.2.2012. (sobota)
11.40
TKKF Stary Knurów
12.30
Orchidea
19.2.2012. (niedziela)
15.30
Mistral
16.20
Contra
17.10
IPA Knurów
18.00
Milenium
II runda
22.2.2012. (środa)
Stary Knurów/
20.00
Concordia 94/95
20.45
Team Stalmet
21.30
Vibovit
26.2.2012. (niedziela)
16.00
Mistral/Sanit
16.50
Concordia Oldboje
17.40
IPA/Felgus
18.30
FC Apinex Czerwionka
19.20
TKKF Intermarché

Concordia 94/95
Nacynianka
Sanit
Soft Processing
Sensual Felgus Meksyk
Black&Decker

TKKF Apteka Św. Barbary
Tomsat
PTK Holding
Soccer Sport Pub
Contra/Soft Processing
LineTrans
Milenium/Black&Decker
Orchidea/Nacynianka

informacja

Knurowskie lodowisko na Orliku
dorobiło się sporego grona
amatorów ślizgania na łyżwach.
MOSiR nie ustaje w zachętach, by
ilość sympatyków zwielokrotnić
Spory i urozmaicony zestaw gier i zabaw to propozycja
dla dzieci i nastolatków. Dobry
sposób spędzania wolnego
czasu podczas ferii.
– Dzieciom mróz niestraszny, bo na brak chętnych
nie narzekamy – mówi Zbigniew Rabczewski z MOSiR-u.

– Ponad 40 zagląda na lód
dzień w dzień.
Feryjne zajęcia specjalne prowadzone są od poniedziałku do piątku – zawsze
w południe. W tym czasie
prowadzone są bezpłatnie.
Marek Węgorzewski

Lodowisko przy ul. Ułanów 8 czynne jest w godzinach 14-21 (od
poniedziałku do piątku) i 10-21 (soboty, niedziele i święta). Ostatnie wejście o godz. 20. Przerwa techniczna w godz. 14-15.
Bilety po 4 zł (normalny) i 2 zł (ulgowy) za 40 minut. Wypożyczenie łyżew kosztuje 4 zł, ostrzenie – 4 zł/parę.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 441 97 35.
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Foto: Joanna Duss

rozmaitości

Foto: Waldemar Jachimowski

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Przebudzenie
LineTransu

W 15. kolejce Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej nastąpiła metamorfoza
ostatniego w tabeli LineTransu. Outsider
rozgrywek odniósł dopiero drugie
w tym sezonie zwycięstwo, ale
za to w rozmiarach dwucyfrowych
Ofiarą LineTransu padła
mocno osłabiona IPA Knurów, która za sprawą porażki
skomplikowała sobie sytuację
w walce o utrzymanie w lidze.
LineTrans pomimo wygranej
nadal jest pewniakiem do spadku, gdyż za sprawą nieprawidłowości regulaminowych został
ukarany odjęciem 5 punktów i
na jego koncie zamiast sześciu
widnieje tylko jedno „oczko”.
Kolejne wygrane odnieśli
liderzy rozgrywek Vibovit i
Soccer Sport Pub. O ile ci pierwsi zdobyli 3 punkty bez gry,
gdyż mający problemy kadrowe
Apinex nie stawił się na mecz,
to ci drudzy musieli się solidnie napracować na trzynaste
zwycięstwo. Tradycyjnie już w
konfrontacji z obrońcą tytułu
jego przeciwnik wykazuje maksymalną mobilizację i nie inaczej
było w przypadku Concordii
Oldbojów. Młoda drużyna Marka Wierciocha zagrała bardzo
dobry mecz i pokazała, że za kilka lat może decydować o losach
ligowej rywalizacji.
Ważne zwycięstwo w walce
o podium odniósł Team Stalmet,
który pokonał Tomsat. W ekipie
zwycięzców drugą młodość
przeżywa zdobywca dwóch goli
42-letni Dariusz Flis. Jego drużyna wprawdzie traci do trzeciego TKKF Intermarché 3 punkty,
jednak w przeciwieństwie do
konkurenta ma już za sobą mecze z całą ligową czołówką.
W najciekawszym meczu
2. ligi Sensual Felgus Meksyk
pokonał po bardzo ciekawej
grze Orchideę. Felgus prowadził

przez dłuższy czas 3:1 i zapowiadało się, że spokojnie dowiezie
zwycięstwo do końca meczu,
jednak w drugiej połowie Orchidea przypuściła szturm na
bramkę „meksykanów” i szybko
zrobiło się 3:3, a potem tylko cud
i udane interwencje bramkarza
uratowały Felgusa przed stratą
kolejnych goli. Jak to bywa w
piłce nożnej niewykorzystane
sytuacje się zemściły i Tomasz
Żurek z zimną krwią wykorzystał okazję i dał swojej drużynie
3 punkty. Sensual Felgus po
odejściu z początkiem roku do
zespołu LineTransu dwóch kluczowych zawodników wydawał
się być kandydatem co najwyżej
do środka tabeli, tymczasem
okazało się, że małe przewietrzenie szatni wyszło tej drużynie na
dobre. Początkowy kandydat do
awansu wrócił do gry i mając 5
punktów straty do wicelidera
oraz zaległy mecz może się liczyć
w walce o 1. ligę.
Pierwszoligowcy kolejne
mecze rozegrają w najbliższy poniedziałek (13 lutego). Spotkają
się: Vibovit – Concordia Oldboje
(18.00), Mistral – LineTrans
(18.50), Team Stalmet – TKKF
Apteka Św. Barbary (19.30), IPA
Knurów – Soccer Sport Pub
(20.15), FC Apinex Czerwionka
– TKKF Intermarché (21.00),
TKKF Stary Knurów – Tomsat
(21.45). W środę 15 lutego odbędzie się 20. kolejka 2. ligi. zagrają:
Concordia 94/95 – Felgus Meksyk (20.00), PTK DB Schenker
- Nacynianka (20.45), Contra
– Sanit (21.30).
Waldemar Jachimowski

I LIGA - Wyniki 15. kolejki (6.2.2012 r.):
TKKF Apteka Św. Barbary - Mistral 2:1 (1:0)
1:0 P. Mastyj 14’, 2:0 P. Mastyj 24’, 2:1 D. Lewandowski 26’.
żółta kartka: D. Kramorz (Apteka Św. Barbary).
Soccer Sport Pub - Concordia Oldboje 4:2 (3:1)
0:1 D. Wiercioch 7’, 1:1 Ł. Spórna 11’, 2:1 W. Kempa 15’, 3:1 Ł.
Spórna 19’, 3:2 D. Wiercioch 22’, 4:2 D. Wieliczko 33’.
LineTrans – IPA Knurów 13:3 (5:0)
1:0 M. Kurcbart 4’, 2:0 D. Roszyk 5’, 3:0 D. Szymański 16’, 4:0
D. Szymański 17’, 5:0 M. Skoczylas 19’, 6:0 D. Szymański 21’,
7:0 D. Szymański 24’, 7:1 M. Milczarek 25’, 8:1 M. Hamrus 30’,
8:2 W. Juszczyk 32’, 9:2 D. Gigla 34’, 10:2 D. Gigla 35’, 11:2 M.
Kurcbart 36’, 12:2 M. Kurcbart 38’, 12:3 P. Górecki 40’, 13:3 D.
Niestrój 40’.
żółta kartka: W. Juszczyk (IPA Knurów).
TKKF Intermarché – TKKF Stary Knurów 6:5 (2:2)
0:1 M. Michniewski 4’, 0:2 K. Stępień 5’, 1:2 A. Kasprzyk 8’, 2:2
Ł. Stawiarski 10’, 3:2 P. Kośmider 21’, 3:3 D. Jabłoński 27’, 4:3
P. Kośmider 28’, 4:4 M. Latacz 32’, 5:4 P. Kośmider 36’, 6:4 Ł.
Stawiarski 38’. 6:5 D. Jabłoński 40’.
Vibovit – FC Apinex Czerwionka 5:0 walkower
Apinex nie stawił się do gry.
Tomsat – Team Stalmet 2:5 (1:4)
0:1 G. Krusiński 2’, 0:2 D. Flis 8’, 1:2 R. Metelski 18’, 1:3 S. Basak
19’, 1:4 D. Flis 20’, 1:5 P. Galbierz 24’, 2:5 G. Bartoszek 38’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vibovit
Soccer Sport Pub
TKKF Intermarché
Tomsat		
Team Stalmet
FC Apinex Czerwionka
Concordia Oldboje
TKKF Apteka Św. Barbary
Mistral		
IPA Knurów
TKKF Stary Knurów
LineTrans

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

43
41
31
29
28
22
22
16
10
9
7
1

90-23
111-34
72-47
80-52
58-45
72-79
69-61
42-49
67-78
39-108
42-96
48-115

14
13
10
9
9
7
7
5
3
3
2
2

1
2
1
2
1
1
1
1
1
0
1
0

0
0
4
4
5
7
7
9
11
12
12
13

Wyniki meczów zaległych 
(1.2.2012 r.):
Nacynianka – Sanit 3:5 (1:2)
1:0 J. Grzywa 5’, 1:1 K. Napierała 12’, 1:2 T. Barwicki 15’, 2:2
Ł. Swoboda 23’, 3:2 J. Grzywa 24’, 3:3 Z. Kuśmierz 25’, 3:4 T.
Barwicki 38’k. 3:5 Arkadiusz Paśnicki 40’.
żółte kartki: J. Grzywa – dwie (Nacynianka), Z. Kuśmierz (Sanit).
czerwone kartki: R. Słupik, J. Grzywa (Nacynianka).
Black&Decker - Contra 1:4 (1:1)
0:1 S. Gec 4’, 1:1 R. Cioć 6’, 1:2 K. Gałęziowski 23’, 1:3 A. Śmietański 34’, 1:4 A. Śmietański 38’.
Sensual Felgus Meksyk – Orchidea 4:3 (3:1)
1:0 S. Morozan 7’, 2:0 S. Morozan 9’, 2:1 J. Pacek 14’, 3:1 T.
Żurek 16’, 3:2 K. Pacek 30’, 3:3 J. Pacek 31’, 4:3 T. Żurek 39’.
żółte kartki: S. Janosz, P. Probierz, P. Brzeziński (Orchidea).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PTK DB Schenker
Soft Processing
Orchidea
Sanit
Sensual FelgusMeksyk
Nacynianka
Milenium
Contra
Concordia 94/95
Black&Decker

13
13
13
13
12
12
13
13
13
13

27
25
22
22
20
17
16
16
13
7

59-34
81-53
43-35
54-60
48-41
45-43
38-50
48-46
56-73
35-72

8
8
7
7
6
5
5
5
4
2

3
1
1
1
2
2
1
1
1
1

2
4
5
5
4
5
7
7
8
10

Foto: Waldemar Jachimowski

TKKF Intermarché wygrał
z TKKF Stary Knurów 6:5

- Dzieci kochają Pana Totiego i jego świat
– mówiła w Przyszowicach Joanna Sorn-Gara

Pan Toti
odwiedził
szkołę
Przyszowice

I to nie sam, lecz z Joanną SornGara, autorką książek dla dzieci,
która stworzyła człowieczka tak
małego, jak „paluszek, który
mieszka w pniu starego drzewa,
a pod podłogą ukrywa kopalnię,
w której szuka skarbów”
W odwiedziny do przyszowickiej szkoły autorka zajrzała
w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”. Przyjęła zaproszenie uczącej w placówce
Joanny Duss.
Uczniowie klas I-III z radością gościli autorkę swoich
ulubionych bajek.
- „Przygody Pana Totiego”
wymyślałam i opowiadałam
mojej licznej gromadce dzieci.
Myślę, że one czują autentyczność świata Pana Totiego. Chcą
do niego wejść, zwiedzać go i
bawić się w nim – mówiła zebranym w szkolnej bibliotece Joanna Sorn-Gara. - Chciałabym,
aby Pan Toti ze swoim codziennym poszukiwaniem skarbów
stał się synonimem nadziei, że w
życiu zdarzy się wiele ciekawych
i wyjątkowych rzeczy.

Dzieci dowiedziały się jak
powstają książki i ilustracje
do nich. Zaspokoiły ciekawość, skąd autorzy czerpią
natchnienie i jak twórczą wizję
zmieniają w słowa.
- Nasi uczniowie mieli też
wyjątkową okazję wysłuchania
treści jednej z przygód Pana
Tatiego, czytanej przez samą
autorkę – nie kryje satysfakcji
Joanna Duss. - Sorn–Gara od
wielu lat zajmuje się grafiką, a
poza tym rysuje, maluje ikony
i prowadzi warsztaty ikonopisarskie. Ukończyła dwa kierunki pedagogiczne (nauczanie
wczesnoszkolne i edukację
artystyczną), dzięki czemu
wiedzę o tym, jak kształcić i
wychowywać dzieci mogła połączyć z formą plastyczną.
oprac. bw

informacja

Team Stalmet
Stoją (od lewej): D. Flis, P. Galbierz, B. Flis, A. Krysiak,
S. Basak; niżej: A. Niewiedział, G. Krusiński i D. Kraska.
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Śmiechosteron
Bez nich nie byłoby ochroniarza Śruby, niesamowitego Kłaka, a
przede wszystkim hymnu na Euro
2012. Są, bo jest Kabaret Skeczów
Męczących.
Wywodząca się z Kielc formacja kabaretowa podbija serca mających poczucie humoru Polaków
od kilku lat. Wykpiwają absurdy
naszej codzienności, przy czym
potrafią śmiać się także z siebie.

Niektórym kierowcom bardzo trudno jest oprzeć się
pokusie skrócenia sobie drogi...

Foto: Dawid Ciepliński

Knurów. Kabaret w kinie

Śpiewają, parodiują, a wszędzie
tam gdzie się pojawiają, zdobywają
rzesze nowych fanów.
W Knurowie Kabaret Skeczów
Mę cz ą c yc h w y s t ą pi 3 0 ma rc a
(piątek) o godz. 19.30. Publiczność w K i nie Scenie Ku lt u rze
na pewno nudzić się nie będzie.
Bilety po 40 zł. Rezerwację i sprzedaż prowadzi kasa kina w godz.
15-20, tel.: 32 332 63 81.

informacja własna

Knurów. Trudno pozbyć się przyzwyczajeń...

Jazda na skróty,
szkody na widoku

Remont ulicy Marynarzy zakończył się w listopadzie
ubiegłego roku. Jednak od tego czasu kierowcy
korzystający z nowo wyremontowanej drogi przecierają
również własne szlaki, tworząc sobie skrót w końcowym
jej fragmencie

informacja własna

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.
Za darmo 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,
14 lutego 2012 r. do godz. 12.
Specjalne Walentynkowe wyznania ukażą się na naszych
łamach w czwartek, 16 lutego.

Problem pojawił się już jakiś
czas temu. Wywołali go kierowcy,
którzy z ul. 26 Stycznia wjeżdżają
na ul. Marynarzy i Dywizji Kościuszkowskiej na skróty: pokonując
krawężnik i niewielki pas zieleni.
- Podobnie robią w y jeż dż ając z miejsc postojowych, zlokalizowanych przy ul. Marynarzy,
poprzez pas zieleni oraz ścieżkę
rowerową wprost na ul. 26 Stycznia
– mówi Ewa Szczypka z Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Knurów.
– Ścieżka rowerowa i teren zielony
nie są przystosowane do ruchu samochodów, a wszyscy korzystający
ze skrótu dewastują w ten sposób
to, co zostało wykonane w ramach
modernizacji ul. Marynarzy.
Przed rozpoczęciem remontu
w miejscu nowo powstałego skrótu

były ustawione słupki. Zostały one
zdemontowane na czas prac. – Jeżeli
ta sytuacja będzie się dalej powtarzać to konieczne będzie ponownie
ustawienie tych słupków – mówi
Ewa Szczypka. – Ale przecież na
ścieżce rowerowej nie możemy ich
postawić, a tam kierowcy też skracają sobie drogę.
Na razie jedynym sposobem jest w
tym wypadku apelowanie do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku.
- Trzeba zwracać uwagę tym osobom,
które pokonują drogę do ulicy Dywizji
Kościuszkowskiej i Marynarzy na skróty
– apeluje Ewa Szczypka. – Prosiłam
również Straż Miejską o zwiększenie
patroli w tym rejonie. Wiadomo jednak,
że nie da się wszystkiego i wszystkich
upilnować przez dwadzieścia cztery
godziny na dobę.
reklama

Gliwice

Bitwa
kabaretowa
11 lutego kabaret Limo zmierzy się na deskach Gliwickiego
Teatru Muzycznego z kabaretem
Jurk i. Zabaw ne słow ne skojarz en ia , z a sk a k ujące sy t uacje,
absurdalne scenki z pewnością
rozgrzeją widzów w zimowy wieczór. Kabarety od lat komentują
r z ecz y w i sto ś ć , udowad n iając
aktualność słów Mikołaja Gogola:
„Z kogo się śmiejecie, z samych
siebie się śmiejecie”. Bitwa kabaretowa rozpocznie się o godz. 18.
Bilety w cenie 70 i 65 zł do nabycia
w kasie GTM.
JB

I chyba nawet nie chod zi o
wszechobecną kontrolę, ale zwykłą
samokontrolę. Ta wystarczyłaby,
żeby problem zniknął.
DC

Ulica Marynarzy została poddana gruntownej przebudowie w
zeszłym roku (lipiec-listopad).
W ramach inwestycji (kosztem
2,6 mln zł) gruntownej przebudowie poddano dokładnie 847
m drogi. Stary, dziurawy asfalt
zastąpiła nowa i równa nawierzchnia, natomiast wzdłuż
jezdni wybudowano 275 miejsc
postojowych (w tym 13 dla
os ób niep e ł nospr awnyc h).
Dodatkowo do użytku został
oddany kolejny odcinek ścieżki
rowerowej oraz wybrukowany
chodnik dla pieszych.

