aktualności
Knurów. Powstał oddział onkologiczny

Chorym z odsieczą
Oddział posiada nowoczesne i
komfortowe dla pacjenta wyposażenie spełniające wymogi NFZ (elektrycznie regulowane łóżka, węzły
sanitarne w każdej sali chorych),
także to niezbędne do podawania
chemioterapii.
- Leczymy i diagnozujemy pacjentów z nowotworem złośliwym,
przerzutami oraz powikłaniami
terapii przeciwnowotworowej - mówi
prezes zarządu spółki Szpital w
Knurowie Michał Ekkert. - Ponadto
na oddziale diagnozujemy ocenę

stopnia zaawansowania nowotworów
oraz rozwiązujemy inne problemy
zdrowotne u chorych z rozpoznanymi
nowotworami.
Prezes tłumaczy uruchomienie
oddziału zapotrzebowaniem pacjentów, jakie dostrzegł personel szpitala.
Stąd też, zdaniem prezesa, wielce
prawdopodobne, że istotną część
pacjentów oddziału stanowić będą
chorzy z nowotworami jamy brzusznej, sutka, a także narządów rodnych.
Ofertę oddziału onkologicznego
uzupełniać będą oddziały: chirurgii

ogólnej i ginekologii, posiadające
spore doświadczenie w leczeniu operacyjnym tego typu schorzeń.
- Włączenie oddziału onkologicznego w struktury szpitala w znacznym
stopniu poprawi kompleksowe podejście do terapii chorych z nowotworami
- dodaje prezes Ekkert.
Stworzenie oddziału kosztowało
20 tys. zł.
Wcześniej chorzy szukali pomocy w gliwickim Centrum Onkologii.
/pg/

Misia szuka domu Upust
Knurów

- Jest kontaktowa, towarzyska, posłuszna
i bardzo spokojna – opisuje suczkę pani
Agnieszka, która szuka dla niej nowego domu

Piesek został znaleziony w lutym
poprzedniego roku. – Koledzy męża
zauważyli jak jakiś samochód podjeżdża niedaleko ich miejsca pracy,
zatrzymuje się, a z otwieranych drzwi
ktoś wyrzuca jakiś puchaty kłębek do
zaspy – mówi knurowianka.
- Od tamtej pory Misia przebywała w pobliżu zakładu pracy męża,
gdzie zbudowano jej prowizoryczną

budę i karmiono – opisuje sytuację
psa pani Agnieszka. – Niestety, nikt
nie mógł jej przygarnąć, ponieważ
każdy miał już swojego pupila.
Misia jest szczepiona i ostatnio
zostało poddana zabiegowi sterylizacji. – Zrzuciliśmy się ze znajomymi na
zabieg, ale po nim nie mogła wrócić do
swojej budy, gdzie cały czas do tej pory
przebywała, więc wzięłam ją do siebie
- wyjaśnia tymczasowa właścicielka.
Sama posiada już własnego czworonoga i niestety nie może zostawić
Misi u siebie. Nie chce też odstawiać
jej w poprzednie miejsce.
– Chciałabym, żeby Misia trafiła
teraz do dobrych ludzi i dobrego domu
– mówi pani Agnieszka.
Jeżeli ktoś byłby chętny wziąć
pieska do siebie proszony jest o
konta kt pod numerem telefonu
793 606 814.

serdeczności

Serdeczne podziękowania
za fachową opiekę medyczną
Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej
Szpitala Miejskiego w Knurowie

Grzegorzowi Noconiowi
oraz personelowi
składa
wdzięczna pacjentka Franciszka B.

reklama
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emocji

Hucznie, czasem groźnie,
a nawet widowiskowo taki obraz wyłania
się z meldunków Straży
Miejskiej
z okresu świątecznonoworocznego
Alkohol dodał animuszu jednemu z uczestników libacji w mieszkaniu przy ul. Konopnickiej. Uderzył
on kompana w głowę butelką. Poszkodowany trafił do knurowskiego
szpitala. Tam lekarz udzielił mu
pomocy, po czym mężczyzna wrócił
do domu.
Z domowej awantury bez szwanku wyszła mieszkanka bloku przy ul.
Staszica. 30 grudnia około godz. 4.00
powiadomiła funkcjonariuszy o hałaśliwym konkubencie. Mężczyzna
musiał opuścić mieszkanie, gdyż nie
był w nim zameldowany.
Szampański nastrój sprawił, że
grupa osób zakłócała ciszę nocną i
porządek publiczny na skrzyżowaniu
ul. Michalskiego i Zwycięstwa. Interwencja patrolu mieszanego policji i
straży miejskiej ostudziła emocje.
Strażacy nie narzekali na brak
zajęć w pierwszych minutach 2012
roku. Zostali wezwani na skrzyżowanie ul. Kołłątaja i Żeromskiego,
gdzie palił się kontener na śmieci.
Strażacy nie mogli tam dojechać,
gdyż jezdnię blokowała grupa osób
odpalająca petardy. Interweniował
patrol SM i Policji.
Dwie godziny później patrol udał
się na ul. Jagiełły. Tam, w trakcie
awantury małżeńskiej mąż wyrwał
instalację z kuchenki gazowej. Na
szczęście nie stwierdzono, że gaz się
ulatnia (zawór był zamknięty). Małżeństwo zostało pouczone, po czym
awanturujący opuścił mieszkanie.
Niezdrowe emocje dały o sobie
znać także przed blokiem przy ul.
Reymonta. Sąsiedzi wdali się w szarpaninę - strony zostały pouczone.
/g/



Foto: Archiwum KW SA

Od kilku dni na parterze budynku diagnostyki Szpitala
w Knurowie działa pierwszy w powiecie gliwickim
oddział onkologiczny. Zatrudnia 2 doświadczonych
lekarzy, posiada także kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia

Dyrektor Wardas przyjął nominację z rąk prezes Strzelec Łabodzińskiej

Aleksander Wardas dyrektorem KWK „Knurów-Szczygłowice”

Nowe, ale po staremu
28 stycznia 2011 roku prezes
Kompanii Węglowej Joanna StrzelecŁobodzińska wręczyła nominacje
na stanowiska nowym dyrektorom
kopalń i zakładów. KWK „KnurówSzczygłowice” ponownie szefować
będzie Aleksander Wardas.
Reorganizacja kadrowa to efekt
wchodzącej 1 stycznia 2012 roku
nowej struktur y organizacy jnej
spółki. Według zapewnień pani
prezes - sprawniejszej od dotychcza-

sowej. Dyrektorzy kopalń i zakładów
otrzymali poszerzone kompetencje
decyzyjne.
- Ufam, że nasze decyzje zaskutkują lepszymi wynikami kopalń.
O tym, że jesteśmy konsekwentni
świadczy fakt, że w ciągu pół roku
wdrożyliśmy zmianę struktury spółki zapowiadaną od bardzo dawna
- mówiła podczas spotkania prezes
Strzelec-Łobodzińska.

oprac. /g/

Knurów. Zaproszenie na koncert

Kolędy z różnych stron
świata
W niedzielę, 8 stycznia, po wieczornej mszy (około godz. 18) w kościele Matki Bożej Częstochowskiej
odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Tomasza Pasławskiego
Koncerty organisty mają już wyrobioną markę. Oprócz tradycyjnych
polskich kolęd i pastorałek organista
urozmaica je utworami z najodleglejszych stron świat.

– Ciągle dopracowuję repertuar,
jednak mogę zapewnić, że również
ten koncert będzie obfitował w kolędy
z ciekawych regionów naszego globu
– uchyla rąbka tajemnicy Tomasz
Pasławski.
Wstęp na niedzielny koncert jest
bezpłatny.
Marek Węgorzewski

Knurów

Gdzie jest Dejzi?

Fajerwerki i petardy wystrzeliwane
w Nowy Rok tak wystraszyły Dejzi,
że gdzieś się zgubiła...
Dwuletnia Dejzi to suczka rasy
cocker spaniel (na zdjęciu). – Jest
umaszczenia czarno-białego z elementami brązowych plamek w okolicach pyszczka – opisuje zmartwiony
pan pieska.
Zwierzę zaginęło w sylwestrowy
wieczór około godziny 22. – Byłem
z nią na spacerze niedaleko szkolnej
„Dziewiątki”. Spłoszył ją huk petard
w rejonie nowo wybudowanych domków na osiedlu Cztery Pory Roku.
Dejzi jest przyjazna dla dzieci, ale
równocześnie nieco płochliwa i nie
podejdzie do każdego, kto ją zawoła.
– Szukamy jej codziennie po kilka
godzin, ale na razie bez skutku.
Ktokolwiek może pomóc w odnalezieniu pieska, proszony jest o kontakt

telefoniczny pod numery telefonu
605 270 632 lub 724 441 572. Dla uczciwego znalazcy właściciele przewidują
nagrodę w wysokości 100 $.
DC
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aktualności
Warto wiedzieć

Nowe legitymacje Policji

Knurów

Garsoniera do remontu
Od tragicznego pożaru, w którym zginęła
40-letnia kobieta i 48-letni mężczyzna,
minęło ponad 2 tygodnie. We wtorek
inspektorzy Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji weszli
do zaplombowanego mieszkania
Prawdopodobną przyczyną nocnego pożaru, wskazaną przez biegłego, była świeczka, od której zajęły się
meble i plastikowe butelki. Ogień był
niewielki, jednak ilość toksycznych
substancji w powietrzu okazała się
zabójcza dla pary.
Oczom inspektorów z MZGLiA
ukazał się spory nieład. W garsonierze pełno było foliowych toreb, gazet,
puszek po piwie, elementów łatwo-

palnych. Wszystkie domowe sprzęty
pokryła gruba warstwa sadzy.
- Cóż, pożar zgłosiliśmy ubezpieczycielowi. Teraz trzeba będzie
pomieszczenie uprzątnąć, wyremontować, znaleźć takiego najemcę, który
tę naszą pracę uszanuje i będzie płacił
czynsz - mówi dyrektor MZGLiA
Mieczysław Kobylec.
/pg/

Nowy rok przyniósł
wiele zmian. Także
dla stróżów prawa.
Od 1 stycznia 2012
roku obowiązują nowe
wzory legitymacji
policyjnych. Pomimo
tego, że wyglądem
przypominają swoje
poprzedniczki,
są jednak lepiej
zabezpieczone

Nowe dokumenty mają formę
karty wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, a formatem przypominają karty płatnicze i dowody
osobiste. Posiadają również beżowoniebieskie tło z widocznymi, powtarzającymi się napisami POLICJA.
Na awersie legitymacji obok
zdjęcia funkcjonariusza znajduje się
godło państwowe, nazwa miejsca pełnienia służby oraz gwiazda policyjna,
pod którą zapisana jest data ważności
legitymacji – 31 grudnia 2014 r. Natomiast pod zdjęciem umieszczone
są numer identyfikacyjny policjanta,
imię i nazwisko, a także stopień.
Na rewersie dokumentu umieszczono duży złoty napis POLICJA,
wizerunek twarzy policjanta i numer
legitymacji. Beżowo-niebieskie tło
znajduje się tylko po prawej stronie.
Zastosowane zabezpieczenia
w nowych legitymacjach, takie jak
hologram, farba zmienna optycznie
czy druk wypukły mają chronić nowe

Źródło: materiały Policji

Foto: Paweł Gradek

„Lokalówka”
przyznaje, iż
dotychczasowi
lokatorzy
nieprzesadnie dbali
o swoje mieszkanie

legitymacje przed podrobieniem i
przerobieniem.
Policjanci już wymienili swoje
legitymacje, którymi będą posługi-

wać się do końca 2014 r., tymczasem
stare dokumenty utraciły już swoją
ważność.

oprac. DC
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- To nie jest budżet marzeń, ale
gwarantuje spokojny dalszy rozwój
miasta – ocenił plan finansów
miasta na 2012 r. prezydent Adam
Rams chwilę po podjęciu uchwały
budżetowej

Foto: Dawid Ciepliński

aktualności
W ramach ubiegłorocznych prac
modernizacyjnych radykalnej przemianie
uległa zewnętrzna część obiektu MOSiR-u;
w tym roku roboty koncentrować się
będą wewnątrz budynku

Knurów. Obradowała Rada Miasta

Bez szaleństw
w budżecie, ale
na inwestycje
fundusze się Miliony do zebrania,
miliony do wydania
znajdą
Knurów

Przyjęcie przyszłorocznego
bud żetu było najwa żniejszy m
punktem przedświątecznej sesji
Rady Miasta. Decydująca o jego
kształcie uchwała została przegłosowana niemal jednogłośnie (19
głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”,
nikt nie był przeciw).
Z poz ost a ł ych k i l k u na st u
uchwał część wprowadzała ostatnie korekty w budżecie na 2011
r. Rada przy jęła też Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Knurów. Opracowanie obejmuje
lata 2012-2024. Zawiera wykaz
przewidywanych przedsięwzięć
wraz z prognozą długu i spłat
zobowiązań.
Zat w ierdzony zosta ł roczny ha rmonog ra m prac y R M i
plan pracy komisji stałych oraz
„Gminny program profilaktyki,
rozwiązy wania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii na rok 2012”. Uaktualniono Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – korektę
wymogła zmiana przepisów.
Radni zgodzili się na zawarcie porozumienia przez miasto z
powiatem gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w 2012 r. oraz z
gminą Gierałtowice w sprawie
prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych
i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz
mieszkańców gminy. Zaaprobowali przyjęcie do KZK GOP gmin
Pilchowice i Lędziny.
W i nter pelacjach rad nych
Elżbieta Gumienny zwróciła uwagę na k ierowców szarżujących
po u l. Witosa , n ie bior ąc ych
sobie do serca tego, iż to strefa
zamieszkania (z obowiązującą
prędkością do 20 km/h). Emil

ogłoszenie

/b/

informacja własna wydawcy

ogłoszenie ekspresowe
Malowanie. Montaż kominków.
w w w . m a r f e r k a r.w e b d . p l
Tel. 793 963 118
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Szolc wskazał na drogi, które po
robotach związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej
nie są prz y w raca ne do z adowalającego stanu technicznego.
Kierowców denerwują przekopy
w poprzek jezdni, które po zasypaniu z biegiem czasu zapadają
się. Powstają zapadliska, które
mocno przeszkadzają zmotoryzowanym. Marek Hildebrandt
wnioskował o bieżącą kontrolę i
staranne porządkowanie parku
NOT w Szczygłowicach. Joachim
Machulik zasygnalizował m.in.
pot rzebę dośw iet lenia terenu
w pobliżu poczty w kompleksie
Merkur y i ut wa rdzenia drog i
będącej przedłużeniem ul. Plebiscytowej. Jan Furgoł przypomniał
o radarze w sąsiedztwie szkoły w
Krywałdzie, który – po zmianie
przepisów i właścicieli obiektu
[o czym pisaliśmy na naszych
łamach – dop. red.] – na razie nie
jest używany. Wielu kierowców o
tym wie. Nie zważając na szkołę
chętniej wciskają pedał gazu niż
hamulca... Jerzy Pach dopytywał
o termin planowanej przycinki
drzew przy ul. Wilsona, dociekał
planów starostwa związanych z
przejściem dla pieszych w rejonie
skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Sokoła i sposobu rozwiązania przez szpital problemu
dot ycz ącego osób prz ewlek le
chorych po likwidacji oddziału
dlań przeznaczonego.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości) i w internecie - na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).

Prawie 110 mln zł to wydatki
Knurowa zaplanowane w budżecie
miasta na 2012 rok. Spora część
tej sumy zostanie przeznaczona na
inwestycje

Budżet Gminy Knurów został
przyjęty przez Radę Miasta podczas
sesji 21 grudnia. Zakłada on łączną
kwotę planowanych dochodów w
wysokości 98.331.114 zł. Wydatki
mają sięgnąć 109.834.335 zł. Przewidywany deficyt w kwocie 11.503.221
zł ma zostać pokryty z nadwyżki z
lat ubiegłych (9.930.683 zł) i pożyczek (1.873.333 zł, z czego 300.795 zł
zostanie wydatkowanych na spłatę
kredytów w trakcie roku).
- Budżet na 2012 rok jest budżetem trudnym – ocenia całoroczny plan
finansowy miasta prezydent Adam
Rams. - W głównej mierze spowodowane jest to brakiem jednoznacznej
regulacji prawnej w zakresie opodatkowania budowli podziemnych będących
własnością Kompanii Węglowej.
Niewyjaśniona sytuacja podatkowa stwarza ryzyko dla finansów
miasta. Nie dość, że trudno szacować
ewentualne wpływy, to może zaistnieć
potrzeba zwrotu części pobranych podatków. Knurów skarży się też, podob-

nie jak i inne samorządy, na państwo
praktykujące swoistą „spychologię”
na gminy: zrzuca na nie dodatkowe
zadania (zwłaszcza oświatowe), nie
dając jednak na to funduszy.
- Zważywszy na mniejsze dochody
gminy i niepewną sytuację gospodarczą wydaje się, że jest to budżet skrojony na miarę, która przyniesie mieszkańcom Knurowa nowe inwestycje
oraz zapewni bieżące funkcjonowanie
miasta – dodaje prezydent Rams.
Spora część budżetu zostanie
przeznaczona na inwestycje. Największą będzie budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy al.
Lipowej (3,3 mln zł). Nowo powstały
obiekt stałby się elementem sportowo-rekreacyjnego kompleksu, obejmującego m.in. boiska Orlika, korty
tenisowe, siłownię „pod chmurką” (też
mającą powstać w 2012 r. kosztem 150
tys. zł) i pobliskie zieleńce.
W 2012 roku sfinalizowana zostanie termomodernizacja hali i
pływalni MOSiR-u. Obiekt został

ocieplony w ubiegłym roku (koszt
około 3,5 mln zł), natomiast na ten
przewidziano resztę prac (m.in. wymiana systemu c.o. i parkietu).
Spory zakres będzie mieć zagospodarowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie
ulic 26 Stycznia i Generała Ziętka,
termomodernizacja budynku magistratu przy ul. Ogana. Przy kilku
ulicach gruntownej przebudowie
poddane zostanie oświetlenie (koszt
przeszło 700 tys. zł). Niezależnie od
inwestycji ujętych w budżecie kontynuowane będą – pod kierunkiem
PWiK - na szeroką skalę roboty
z w i ą z a ne z up or z ąd kowa n iem
gospodarki ściekowej miasta. Przypomnijmy, że koszt całego zadania
szacuje się na przeszło 130 mln zł,
w tym ponad 91 mln zł to dotacja
z funduszu unijnego. Prowadzone
obecnie prace mocno dają się we
znaki mieszkańcom. Ich zakończenie otworzy drogę do rozpoczęcia
nowych inwestycji (przede wszystkim dróg i chodników), zwłaszcza
w starej części Knurowa.
Skrócony wykaz większych zada ń zamieszczamy w ramce. O
budżecie i planowanych na 2012 r.
inwestycjach więcej napiszemy w
najbliższym wydaniu PL.
/bw/

Najważniejsze inwestycje w 2012 r.
• budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy al. Lipowej (3,3 mln zł)
• kontynuacja modernizacji hali MOSiR i krytej pływalni w Szczygłowicach (2,332 mln zł) oraz montaż pomp ciepła
(548 tys. zł)
• zagospodarowanie terenów w rejonie ulic Generała Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe (2 mln zł), w tym budowa ul. Deszczowej
• termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 (2,5 mln zł)
• rekonstrukcja parku w rejonie ulic Michalskiego i Jordana (800 tys. zł)
• rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy al. Lipową i ul. Kapelanów Wojskowych (430 tys. zł)
• budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I (350 tys. zł)
• budowa siłowni „pod chmurką” w rejonie ul. Ułanów – 150 tys. zł
• montaż fontanny (380 tys. zł)
• budowa chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa – od ul. Bojowej do Rybnickiej (320 tys. zł)
• remont nawierzchni na skrzyżowaniu al. Piastów i ul. Książenickiej (drogi powiatowe, 80 tys. zł)
• budowa miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej (130 tys. zł)
• remont chodników na cmentarzu przy ul. Słonecznej (80 tys. zł)
• przebudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Fińskie Domki (200 tys. zł) oraz wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od
ul. Rybnej po rondo ze zjazdem na autostradę A1 (26 tys. zł), budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Zwycięstwa
na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej (100 tys. zł), oraz wzdłuż ul. Niepodległości (403 tys. zł)
• budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Gimnazjum nr 2 (80 tys. zł)
• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 4 (100 tys. zł)
• utworzenie szkolnych placów zabaw: przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 (230,9 tys. zł) i przy Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 3 (127,7 tys. zł)
• zabudowa tarasu MSP-3 (140 tys. zł)
• przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy: * al. Piastów, * układu komunikacyjnego w rejonie os.
Wojska Polskiego II, * ul. Wolności – od skrzyżowania z ul. 1 Maja do budynku nr 53, * ul. Koziełka – na odcinku od
ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej, * ul. 1 Maja – na odcinku od ul. Wilsona do ul. Kosmonautów, * skrzyżowania ul.
Zwycięstwa i Lignozy, * ul. Dymka
• aport finansowy do PWiK na porządkowanie gospodarki ściekowej (ponad 2 mln zł).
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aktualności

Nigeryjski przekręt

- Żaden bank, którego nazwa
jest wymieniona w takim e-mailu,
nic w tej sprawie nie może zrobić.
Jego nadawca jest bowiem fikcyjny,
a oddział banku, który jest wymieniony w e-mailu, nic na ten temat
nie wie - mówi Olga Wieszczek z
departamentu Public Relations
banku Crédit Agricole, którą poprosiliśmy o komentarz w sprawie
scammingu

2 tygodnie temu opisywaliśmy
mechanizm działania scammerów,
czyli oszustów, którzy wyłudzają
pieniądze w internecie. Zazwyczaj
posiłkują się rzewną historią - w
naszym przypadku była to tragiczna
śmierć ministra spraw spółdzielni
i rozwoju wsi Sudanu. Jego córka
oferowała nam 450 tys. dolarów za
pomoc w pozyskaniu odpowiednich
dokumentów. Historię miały uwiarygodnić listy z banku, posługującego
się logiem Crédit Agricole. Poprosiliśmy o komentarz departament PR
banku.
- Mechanizm wyłudzenia, który
Pan opisuje jest dobrze znany pod
nazwą „oszustwa nigeryjskiego” i przy
jego pomocy oszuści już od wielu lat
starają się wyłudzać pieniądze, mimo
że media wielokrotnie podejmowały
ten temat, ostrzegając przed nim
opinię publiczną - czytamy w nadesłanym do redakcji e-mailu.

Łamana polszczyzna

- Niestety, mimo akcji informacyjnych środków masowego przekazu,
nadal znajdują się osoby, które na tę
sztuczkę dają się nabrać.
E-maile z tego typu propozycja-

mi krążą po świecie w milionach
egzemplarzy. Różnią się jedynie
nazwami banków, nazwami państw,
z których pochodzi osoba składająca
propozycję (pierwsze takie osoby
pochodziły z Nigerii, stąd nazwa),
czasami modyfikowany jest schemat
oszustwa (np. Ministerstwo Dróg
musi wydać otrzymaną dotację i w
tym celu poszukuje partnera, który
wystawi jej pokwitowanie i pozwoli
na wykorzystanie swojego konta oczywiście za odpowiedni procent).
Olga Wieszczek zwraca uwagę
na „łamaną polszczyznę”, którą pisane są e-maile. - Ktoś angielski tekst
przetłumaczył z wykorzystaniem
automatycznego tłumacza, po czym
bezref leksyjnie rozesłał. W wielu
przypadkach poziom tłumaczenia
jest tak zły, że treść maila staje się
całkowicie niezrozumiała.
Crédit Agricole nie kwalifikuje
tego typu e-maili jako próby podszycia się pod jakikolwiek bank.
- Autorzy tego typu e-maili – najczęściej na chybił trafił - wpisują nazwę
dowolnego banku, który działa, choć
wcale nie jest to regułą, na danym
terenie (np. w opisanej przez Pana
sytuacji w Sudanie). Dla nich ważne
jest tylko to, aby marka banku była
znana odbiorcy tego typu maili.
W opisanym przez Pana przypadku posłużono się logiem banku, które
jest dobrze znane we Francji. Zamiast
loga Crédit mogłoby się pojawić logo
CitiBanku, RBS, czy też innej renomowanej instytucji, co też wielokrotnie
się zdarzało.
Niestety, żaden bank, którego
nazwa jest wymieniona w e-mailu od
oszustów, nic w tej sprawie nie może

zrobić. Jego nadawca jest bowiem
fikcyjny, a oddział banku, który jest
wymieniony w e-mailu nic na ten temat nie wie (w większości wypadków
nawet nie istnieje).

Ignoruj spam!

Osoba, która otrzyma taki e-mail
powinna go potraktować jak spam
i po prostu skasować. - W żadnym
wypadku nie powinna dzwonić na
podane w mailu numery telefonów.
Oszuści są bardzo sprytni i jeśli ktoś
się da nabrać i wykręci podany w mailu numer telefonu, może być pewien,
że po drugiej stronie słuchawki usłyszy
osobę, które przedstawi się jako ważny
urzędnik, adwokat, pełnomocnik,
reprezentujący nadawcę e-maila, i
która niezwykle przekonująco będzie
się starała uwiarygodnić całą historię
- przestrzega Olga Wieszczek.
Odbiorcy takiego podejrzanego
e-maila absolutnie nie powinni
klikać w linki w nim się znajdujące,
bądź otwierać załączniki. Może to
bowiem spowodować zainstalowanie
na ich komputerze oprogramowania
szpiegującego.
- Jeśli klient chce przesłać pieniądze na znajdujący się w filii zagranicznego banku rachunek – powinien
- dla pewności zaczerpnąć informacji w banku, w którym ma własny
rachunek. Tam na pewno uzyska
informację, czy taki oddział istnieje.
Nie powinniśmy nigdy wysyłać pieniędzy osobie, której nie znamy, a
która proponuje nam jakiś wątpliwy
interes. Należy być ostrożnym i zawsze
kierować się zdrowym rozsądkiem,
gdyż oszuści potrafią być niezwykle
przekonujący - radzi Wieszczek.
/pg/

Gliwice

Ławnicy przysięgli służyć
sprawiedliwości
W przedświąteczny wtorek w Sądzie Okręgowym
w Gliwicach przysięgę złożyło 128 ławników
z powiatów gliwickiego i rybnickiego. Jako
niezawodowi członkowie składu orzekającego będą
ferować wyroki przez cztery lata

- Ślubuję uroczyście jako ławnik sądu powszechnego służyć wiernie
Rzeczypospolitej Polskiej i stać na straży prawa - tekst przysiegi
odczytało 128 ławników

Ławnicy pod przewodnictwem
sędziego zawodowego rozpoznają
sprawy cywilne i karne (składy z
udziałem ławników orzekają w I

instancji). Podczas orzekania mają
większość uprawnień sędziego. Są
niezawiśli, podlegają tylko Konstytucji i ustawom.

Przegląd Lokalny Nr 1 (983) 5 stycznia 2012 roku

18 ławników kadencji 2012-2015
to knurowianie. Zostali wybrani
przez Radę Miasta w tajnym głosowaniu podczas październikowej sesji.
– Głos ławnika podczas narady
i głosowania nad wyrokiem ma moc
głosu sędziego zawodowego – podkreśla Jan Furgoł, knurowski radny, a zarazem do niedawna przewodniczący
Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w
Gliwicach. I zaraz zastrzega: - To niezwykle istotne prawo, ale i wyjątkowo
wielka odpowiedzialność.
Nowo wybrani ławnicy złożyli
ślubowanie w obecności wiceprezes
sądu Ewy Dawczak-Schaefer.
− W sądzie i poza sądem ławnik
nie może przynosić ujmy wizerunkowi instytucji sprawiedliwości
– pod k reśla ła prezes Dawcza kSchaefer. − Musi sądzić obiektywnie
i z rozwagą.
Społeczni sędziowie przeszli
krótkie szkolenie z zakresu informacji niejawnej oraz wybrali nową Radę
Ławniczą.
− Dziękuję za dobrą współpracę
byłej radzie − powiedział ustępujący
przewodniczący RŁ Jan Furgoł. − Nowym ławnikom życzę wiele satysfakcji
i jak najmniej rozterek w formułowaniu wyroków.
Tekst & Foto: Justyna Bajko

- Lepiej zapobiegać niż leczyć – do tego
sprawdzonego powiedzenia zastosowało się 31
uczestniczek bezpłatnych badań

Knurów. Bezpłatne badania dla pań

Z ręką na pulsie

31 pań skorzystało z bezpłatnych badań
USG w ramach akcji „Zadbaj o zdrowie
swojego dziecka”
Akcja została przeprowadzona
przez Radio Plus Śląsk i Fundację
Godula-Hope we współpracy z knurowskim Urzędem Miasta. Badania
odbywały się w przychodni Unii Brackiej. Obejmowały m.in. USG oraz
– w przypadku pań w ciąży – kontrolę
tętna płodu.
Chętnych nie brakowało. – Zazwyczaj na takie badania trzeba
czekać. Tu przychodzę, rejestruję się i
w ciągu kilku minut jestem zbadana.
Tak powinno być na co dzień. Niestety,
nie jest... – wyjaśnia swoje przyjście
pani Anna.
Pani Joanna spodziewa się trze-

ciego potomka. Doskonale wie, że
będąc w ciąży musi kontrolować
stan zdrowia – swój i płodu. – Jestem
w 6 miesiącu ciąży i pod stałą opieką
lekarza. Jednak gdy dowiedziałam
się o tej akcji postanowiłam przyjść,
bo jak mówi moja przyjaciółka „w
ciąży lepiej badać się za często”. Być
może jestem przewrażliwiona, ale
wcześniejsza ciąża przebiegała z
komplikacjami i teraz wolę trzymać
rękę na pulsie – tłumaczy.
Spośród wszystkich uczestniczek
badań prawie co druga spodziewa się
dziecka.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

nekrologi

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia
i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej

Śp. Piotra Czarneckiego
a w szczególności Naszym Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom,
Współpracownikom, Delegacjom Oddziału
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”, Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” Oddziału KWK „Knurów-Szczygłowice”
Ruch „Szczygłowice”, Urzędu Miasta Knurów, P.O.D. „Tulipan”, Zespołu
Szkół Samochodowych w Gliwicach,
za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć, liczne intencje
mszalne, złożone wieńce i kwiaty

serdeczne podziękowania składają

Żona z Synem i Rodziną
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili
ślady w naszych sercach”

Pani Halinie Skrzek

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie


rozmaitości
Tak minął rok

2011 od A do Z

- Ależ ten czas gna – zauważamy z zaskoczeniem. Rok w rok dziwiąc się, że
od wydarzenia, które wydawało się jakby było wczoraj, minęło już tak wiele
czasu. Na przeszło 800 stronach Przeglądu Lokalnego spisaliśmy czyny,
zdarzenia i myśli, które wypełniły miniony 2011 rok. Do wielu z nich warto
powrócić, niektóre zapamiętać. Część z nich zebraliśmy – dla przypomnienia
- w alfabetycznym skrócie. To subiektywny wybór, więc zachęcamy do
przekazania własnych opinii i przemyśleń o tym, co stało się już historią
A.D. 2011. Jeśli coś Was w ubiegłym roku wzruszyło, zaciekawiło, rozbawiło,
zbulwersowało – piszcie pod adresem: redakcja@przegladlokalny.eu

A

utostrady A-4 i A-1 mają być
płatne. O ile jeszcze na „Czwórce” z
opłat ma być wyłączony odcinek od

Kleszczowa po Brzęczkowice, o tyle na
„Jedynce” trzeba by płacić. To oczywiście nie budzi entuzjazmu zmotoryzowanych mieszkańców Górnego
Śląska. Po kieszeniach oberwaliby
m.in. knurowianie i gierałtowianie
włączający się na A1 od ul. Dworcowej. Czy aby tego uniknąć będą nadrabiać kilka kilometrów i korzystać z
wjazdu na A4 w rejonie supermarketu
Auchan? Okoliczne samorządy głośno
domagają się wyłączenia śląskiego
odcinka A1 z opłat. Pod apelem do
ministra infrastruktury podpisały się
tysiące osób. Ministerstwo wydawało
się przyjmować argumenty, tyle że to
było pół roku temu, przed wyborami
do Parlamentu. Czy rządzący wzięli
nas „na przetrzymanie” i dopiero
teraz, kiedy kurz po wyborczej batalii opadł, ujawnią swoje prawdziwe
plany...

B

rzemienna w skutki. Po artykule pod takim tytułem w redakcji PL rozdzwoniły się telefony od
Czytelników komentujących opisaną przez nas sytuację bezdomnej,

układała się. Problemem okazał się
alkohol. Kobieta na własne życzenie
opuściła szpital (gdzie miała możliwość wnikliwej kontroli stanu zdrowia swojego i płodu), nie skorzystała
z propozycji pobytu w schronisku. W
mieszkaniu chronionym, do którego
skierował ją MOPS przebywała zaledwie trzy dni. Nowe lokum znalazła
na działce w Gliwicach. Czytelnicy
PL podzielili się: jedni byli zdania,
że każdy jest kowalem swojego losu i
nie należy się wtrącać w jego decyzje,
drudzy przekonywali, że nie można
dopuszczać do podobnych sytuacji i
należy wręcz przymuszać opornych,
aby dostosowywali się do norm przyjętych przez większość. Jak udało
nam się ustalić Anna w listopadzie
urodziła dziecko, jednak nie zostało
ono pod jej opieką.

C

oncordia Knurów została
mistrzem jesieni w grupie I klasy
ok ręgowej. Knurowscy piłkarze
uzbierali łącznie 37 „oczek” w 15 ko-

która będąc w zaawansowanej ciąży
nocowała pod gołym niebem. Kobieta wraz z partnerem przez kilka
miesięcy „mieszkała” w foliowym
namiocie, gotowała na ogniu i żyła
ze zbierania złomu. Sprawą zajął się
knurowski Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Współpraca jednak nie



erzy Dudek zakończył w tym

E

urowizja w tym roku gościła
w niemieckim Dusseldorfie. Knurów
też miał w niej swój udział za sprawą

Bartka Grabosia, który wspomagał
tanecznie w polskich eliminacjach
do konkursu piosenkarkę Magdalenę
Tul. Niestety, występ w Niemczech
nie okazał się szczęśliwy. Polska
reprezentantka uciułała zaledwie 18
punktów i zajęła 19 miejsce w półfinale konkursu. Ostatnie...

F

lejkach, odnotowując 12 zwycięstw,
remis i 2 porażki (38 goli strzelonych
i 19 straconych). Na czubek tabeli
knurowianie wskoczyli w ostatniej
kolejce tej części sezonu, po zwycięstwie 3:1 nad Orłem Mokre. Na
wiosnę będą się starać utrzymać
prowadzenie.

D

J

szyło się wesołe miasteczko i skoki
na bungee.

olklor zalał w sierpniu centrum Knurowa. Niestety, nie ludowy,
a językowy. Wulgaryzmy. Wpisy „J...ć

ni Knurowa jak co roku
przyciągnęły tłumy na Plac 700lecia. Organizatorzy spisali się na
meda l, dzięk i czemu „urodziny
miasta” występami okrasiły gwiazdy estrady - zespół Kombii, Danzel
i Ola Szwed. Świetna zabawa była
nie tylko na i przy scenie. Wśród
atrakcji sporym powodzeniem cie-

- Rafał Tłomak (Indie), Anna i Kelvin Strong (Afryka, 26 krajów, od
Maroka po Egipt), Aniela i Andrzej
Nandzik (do Pragi na rowerach). A
z Markiem Juszczakiem i Dominikiem Pędziwilkiem wykręciliśmy na
dwóch kółkach 5100 km wybierając
się na Półwysep Bałkański i z powrotem.

S. Konfidenta” do dzisiaj można zobaczyć na elewacjach budynków, które
upodobali sobie rodzimi „TFU-rcy”.
Tylko na budynkach LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej administracja doliczyła się aż
60 szpecących graffiti! Wandale do
tej pory nie zostali zidentyfikowani
i zatrzymani. Nie pomogły nawet
deklaracje ufundowania nagrody dla
osoby, która wskaże autora wulgarnych napisów.

G

ruszka Stefan. Przed rokiem
ksiądz senior knurowskiej parafii
pw. Matki Bożej Częstochowskiej
świętował półwiecze kapłaństwa.
W 51. roku kapłaństwa ks. Gruszka

był odbiorcą kolejnych wyróżnień.
We wrześniu został uhonorowany
nagrodą Bene Meritus za szczególne
zasługi dla Powiatu Gliwickiego.
– Ksiądz senior Gruszka to nie dość,
że wspaniały duszpasterz, ale również
ogromny autorytet dla wielu pokoleń nie tylko knurowian – mówił o
księdzu na łamach Przeglądu radny
Dawid Rams, z którego inicjatywy
kandydatura duchownego trafiła pod
rozwagę Rady Powiatu.

H

ojność mieszkańców Knurowa nie maleje. Dowodem przeszło 26 tys. zł, którymi mieszkańcy
obdarowali XIX Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. W 2011 roku
mieszkańcy obdarowali WOŚP kwotą ponad 26 tys. zł. Po raz siódmy na
finał WOŚP do Warszawy udała się
– na własnych nogach - ekipa maratończyka Bogdana Leśniowskiego.
Biegacze zabrali ze sobą przedmioty
na licy tację – m.in. medal z 35.
Maratonu w Waszyngtonie i bluzę

roku swoją czteroletnią przygodę
z hiszpańsk im Rea lem Madr y t.
Knurowianina pożegnano w iście
królewskim stylu. Była 78 min. 38
kolejki Primiera Division kiedy
przy owacji na stojąco ponad 72 tys.
kibiców zebranych na Santiago Bernabeu Jerzy Dudek opuszczał boisko.
Schodzącego z murawy Polaka w
specjalny sposób pożegnali również
klubowi koledzy, którzy utworzyli
szpaler w kierunku ławki. Dudek
przeszedł między nimi przybijając
z każdym piątkę, a na końcu za grę
podziękował mu trener królewskich
Jose Mourinho. Takiego pożegnania
nie miał Zidane, Beckham, Ronaldo,
Roberto Carlos czy nawet legendy
klubu Raul i Hierro. To pokazuje
tylko jakim szacunkiem darzyli w
Madrycie Polaka. Lepszej sportowej
wizytówki niż ta – w postaci Jerzego
Dudka - Polska i Knurów nie mogła
sobie wymarzyć.

K

ino Scena Kultura stara się o
cyfryzację kina. Celem lepsza jakość
obrazu i dźwięku, możliwe projekcje
w technice 3D, a przede wszystkim
filmowe nowości w dniu premiery.
Aby myśleć o dotacji na cyfryzację
przyznawanej przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej, w kinie musi być
odpowiednio wysoka frekwencja.
Zapewne więcej knurowian wybrałoby rodzime kino, gdyby filmowe
nowości pojawiały się odpowiednio

sztafetową. Oba przedmioty zostały
podpisane przez Jurka Owsiaka.
Przypomnijmy, że w sumie zebrano
ponad 47 mln zł, za które zakupiono
sprzęt dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

I

ndie, Afryka, południe Europy. Na podróże w tej piękne rejony
świata zabrali nas... Czytelnicy PL

wcześnie. A to udałoby się dzięki
cyfryzacji. A ta będzie dzięki frekwencji. A dzięki frekwencji będą
nowości. Uff, błędne koło...
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L

ipDub, który kręcono w murach ZS im. I.J. Paderewsk iego
okazał się niezłym hitem. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie i
pracownicy szkoły. Do nakręcenia
f i lmi ku na mot y w ie piosenk i z
musicalu Grease – „You’re the one

zgłosił się również Knurów. Zasady były proste. Żeby plac zabaw

ponad 4 tys. członków.
– Projekt Ślązak, od początku,
z założenia miał być, i jest, pastiszem, formą satyry na naszą śląską
rzeczywistość – bronili się pomysłodawcy.

R

edakcja Przeglądu Lokalnego obchodziła w maju swoje 20-lecie.
Jubileuszowy numer, powiększony o
20 stron podsumował to, o czym pisaliśmy przez te lata. Każdemu z dwu-

that I want!” - potrzeba było aż
13 dubli. Premiera odbyła się 21
marca. Najpierw owoc swojej pracy
mogli podziwiać uczniowie i pracownicy Liceum, a wieczorem film
został udostępniony w internecie.
W niewiele ponad godzinę LipDub
odtworzono ponad 1000 razy, a
knurowianie raz po raz wychwalali
efekt pracy całego Liceum.
- łał... chyba rzucę studia i wrócę
do Paderka :D SUPER ROBOTA :).
- Magnifique! – to tylko niektóre z setki komentarzy jakie można
znaleźć w sieci pod filmem. Paderek
przetarł szlak, być może w przyszłym roku inne knurowskie szkoły
zdecydują się na podobny krok.

powstał w ystarczyło regularnie
oddawać głosy (każda zarejestrowana osoba mogła oddawać głos
raz na dobę). Sztuka ta knurowskim
internautom udała się w trzeciej
turze głosowania, a zw ycięstwo
zapewniło miastu 72581 oddanych
głosów. Teraz trwają formalności,
k tóre u moż l iw ią w ybudowa nie
placu zabaw, który powstanie na
terenie pomiędzy MP nr 12 a MSP
nr 7 przy ul. Armii Krajowej.

ska „Uwaga”. Mowa tu o 14-latku,
k tór y stosowa ł przemoc wobec
swojego 77-dziadka. Dramat, który
rozgrywał się w jednym z blokowych mieszkań, prawdopodobnie
nigdy nie ujrzałby światła dziennego, ale wnuczek nagrał wszystko
na telefon komórkowy. Nagranie
odkrył i ujawnił kuzyn chłopca.
Dziadek chłopca wspólnie z babcią
pełnili rolę rodziny zastępczej dla
14-latka. Po interwencji chłopiec
trafił do Policyjnej Izby Dziecka,
a jego dziadek został przeniesiony
do Szpitala i poddany obserwacji.
Młodego knurowianina przeniesiono następnie na 3 miesiące do
schroniska dla nieletnich. Sprawa
mia ła niestet y t rag iczny f i na ł.
Dziadek zmarł później w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
„Nadzieja” (zachowanie wnuczka
nie miało bezpośredniego wpływu
na jego śmierć), a rodzina zastępcza
została rozwiązana.

otrzymał zaproszenie do udziału w
„Szymon Majewski Show”. Mocne
wejście orkiestry z „Karolinką” na
początek programu zakończył finał,
w którym knurowianie zagrali „Bo
wszyscy Polacy to jedna rodzina”
– w zaaranżowanej ad hoc nowej
formie. Co ciekawe, nie bez wpływu
na decyzję o udziale w programie
miała słynna wypowiedź ekspremiera Jarosława Kaczyńskiego, że
śląskość to zakamuf lowana opcja
niemiecka. Knurowianie udowodnili, że nic bardziej mylnego.

dziestu
roczników PL przeznaczona została
jedna strona. Pomysł wypalił, a Czytelnicy to docenili.
– Kupiłam, przeczytałam i uśmiałam się do łez – to tylko jedna z wielu
licznych i ciepłych opinii, z którymi
się spotkaliśmy po publikacji wydania.

S

zpital w Knurowie świętował
we wrześniu setne urodziny. Uroczystości odbyły się w zabrzańskim
szybie Guido. Złośliwcy przyrównują
je do balangi na Titanicu. Wszystko
za sprawą wyroku wydanego przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach, który orzekł nieważ-

P

rojekt Ślązak, który swoją
premierę miał w lipcu, był muzyczną odpowiedzią na bijący rekordy
popularności Projekt Warszawiak.
Do udziału zaproszono m.in. Kazimierza Kutza, rapera Grubsona
i Kaba ret Młodych Pa nów. Nie
zabrakło również knurowskich akcentów, a zdjęcia kręcono w sztolni
ćwiczebnej KWK „Knurów”. W
dniu premiery wideoklipu przez internet przelała się jednak fala krytyki. Teledysk w serwisie YouTube
w yświetlano do tej pory 485956
razy. Oceniono go 5752 razy, z czego
prawie 75 proc. to głosy negatywne.
Projektowi zarzucano utrwalanie

ność uchwały Rady Powiatu sprzed
trzech lat w sprawie przekształcenia
knurowskiego szpitala, na podstawie
której większość świadczeń zdrowotnych przejęła spółka z o.o. Szpital w
Knurowie. Powiat zobowiązał się do
podjęcia działań zmierzających do
wykonania wyroku, co nie będzie
łatwe biorąc pod uwagę podjęte w
międzyczasie decyzje i inny niż przed
trzema laty stan prawny. Sprawa jest
bardzo skomplikowana, a rozwiązanie jej równie trudne jak uzdrowienie
całej polskiej służby zdrowia.

T

N

ivea. Znana firma kosmetyczna świętowała w tym roku 100lecie. Jubileusz postanowiła uczcić
fundując budowę 100 placów zabaw
na terenie całej Polski. Do zabawy

U

rząd Ministra Edukacji Narodowej objęła Krystyna Szumilas.
Knurowianka została powołana
przez premiera Donalda Tuska i
zastąpiła na stanowisku poprzednią
minister - Katarzynę Hall. Rządowa
posada jest pokłosiem dotychczasowej pracy posłanki w MEN oraz jej
bardzo dobrego wyniku wyborczego. W październikowych wyborach
parlamentarnych uzyskała poparcie
ponad 42 tys. wyborców.

nich była pochodząca z Knurowa
Magda Soczawa, która po usłyszeniu
3 razy „tak” od jurorów zakwalifikowała się do następnego etapu
programu. Niestety, w Warszawie nie
udało się jej przebrnąć do kolejnego,
czyli występów na żywo.

Y

ared Shegumo z Kenii wygrał
XIX Międzynarodowy Bieg Uliczny

O

rkiestra KWK „Knurów”.
Występy w telewizji przed milionową publicznością to dla niej nic
nowego. Po świetnym występie w
show TVN-u „Mam Talent” zespół

M

ałoletni oprawca. To tytuł
artykułu jednej z najbardziej bulwersujących i szokujących opinię
publiczną spraw w tym roku. I to
nie tylko w Knurowie, ale i w kraju,
bo temat podjęła również TVN-ow-

przy współpracy z Centrum Kultury
w Knurowie.
– Naszym głównym celem będzie połączenie rozrywki oraz nieco
głębszego przesłania kulturalnego
– mówił wówczas Karol Papała, pomysłodawca projektu. Pomysł został
przyjęty ciepło przez liczących na
częste emisje knurowian.

stereotypów, a na Facebook.com
powstała nawet grupa „Wstyd mi
za Projekt Ślązak”, która skupiała
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elewizja Knurów. Projekt
ruszył w
c z e r wc u , a
rea lizowany jest przez
k nu rowsk ą
f irmę Produ k tow nia

W

nuczek. Większości dziadków powinien kojarzyć się pozytyw-

nie. Niestety, ostatnio niekoniecznie.
Wszystko przez oszustwa „na wnuczka”, których ofiarami są najczęściej
osoby starsze. Ostrzegaliśmy przed
nimi wielokroć na łamach Przeglądu.
Wśród oszukanych byli też bowiem
knurowianie, od których rzekomi
wnuczkowie wyciągnęli odpowiednio 12 i 7 tys. zł. Policjanci wielokrotnie apelowali – także na naszych
łamach - o ostrożność w podobnych
sytuacjach. Przestrogi warto brać
sobie do serca.
– Idealnie dla nas byłoby, gdyby
rozmówcy podjęli rozmowę i poinformowali o tym Policję. Mamy większe
szanse na złapanie takich oszustów
– podpowiadał jak się zachować komisarz Marek Słomski z gliwickiej
Policji. Wszystkim nam, bez względu
na wiek, pozostaje zachować czujność, bo metody oszustów stają się
coraz bardziej wyrafinowane.

X

-Factor. W marcu wystartowała pierwsza w Polsce edycja muzycznego show TVN-u. Na castingi
zgłosiły się tysiące osób, a jedną z

O Puchar Prezydenta Miasta Knurów. Kenijczyk, zawodnik Sportingu
Warszawa, jest dwukrotnym halowym mistrzem Polski, a także halowym rekordzistą Polski na dystansie
3000 m. Na przebiegnięcie 10 km potrzebował 30 minut i 24 sekund. Na
starcie knurowskiego biegu stanęło
łącznie 322 mężczyzn i 62 panie.

Z

akaz chodzenia w szpilkach.
Takie znaki pojawiły się z końcem
listopada na knurowskich placach
zabaw. Knurowianie przecierali
oczy ze zdumienia. Wkrótce za nimi
cała Polska. Jako pierwsze o tym
dość nietypowym zakazie poinformowało Radio Zet, zaraz potem m.
in. Wirtualna Polska, Super Express,
Dziennik Zachodni. O sprawie mówiono w Teleekspresie i porannym
programie Dzień Dobry TVN. Było
wesoło, czasem ironicznie i prześmiewczo, generalnie – nieobojętnie. A powód dziwnego zakazu okazał się prozaiczny. Nowoczesne place
zabaw są wyposażone w specjalne
maty amortyzujące upadki dziecka z

huśtawki. Koszt kilku metrów kwadratowych takiej nawierzchni sięga
tysiąca złotych! Chodzenie w szpilkach szybko niszczy drogie maty.
Dlatego urzędnicy zdecydowali się
na niecodzienny zakaz. Zresztą już
znacznie wcześniej, ale uprzednio
stosowane tabliczki były za małe (i
często niszczone). Zainwestowano w
solidniejszą konstrukcję. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania...
Opracował Dawid Ciepliński
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Już nie tak samotni

Foto: Marek Węgorzewski

Złożyli sobie życzenia, podzielili się opłatkiem i długo
rozmawiali. Na co dzień samotni, ale tego dnia to
uczucie odeszło w zapomnienie

Świąteczna atmosfera szybko udzieliła się wszystkim uczestnikom
spotkania

W przedwigilijny piątek w restauracji Gwarek odbyło się odświętne spotkanie knurowian, którym na
co dzień doskwiera samotność, i rodzin, którym los mógłby być bardziej
przychylny.
- Święta to czas, kiedy nasze myśli
w szczególny sposób kierują się ku osobom osamotnionym i w różny sposób
przez życie doświadczonym – mówi
Marian Gruszka, prezes Akcji Kato-

lickiej w Knurowie. – Wystarczy się
rozejrzeć, by takie osoby dostrzec w
pobliżu. Postanowiliśmy sprawić, by
ci, których znamy, choć przez chwilę
zapomnieli o troskach i problemach.
Zamysłowi Akcji Katolickiej przyklasnął ks. Andrzej Wieczorek, proboszcz parafii świętych Cyryla i Metodego. – Podobnie zareagowała pani
Jurczygowa, szefowa restauracji Gwarek,
udostępniając odświętnie wystrojony

lokal, przygotowując posiłek oraz dbając o wspaniałą świąteczną atmosferę.
Nie sposób słowami wyrazić szefowej
Gwarka wdzięczności za ten dar serca
– dodaje prezes Gruszka. Wsparcia nie
odmówiła Małgorzata Cisek-Sopel,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
- Dzięki kręgowi ludzi dobrej woli
w przedświąteczne popołudnie doszło
do spotkania osób mieszkających w
starym Knurowie, które w codziennym życiu potrzebują choć odrobiny
zainteresowania, a na pewno i pomocy – mówi Marian Gruszka.
Świąteczny nastrój udzielił się
szybko. Ktoś z boku mógłby pomyśleć, że zebrała się spora i gwarna
rodzinka. Familijne wrażenia spotęgował smaczny poczęstunek. Kiedy
przyszło do połamania się opłatkiem
i życzeń, atmosfera w niczym nie
ustępowała prawdziwie bożonarodzeniowej w domu.
- To było niezwykłe i bardzo
potrzebne doświadczenie – ocenia
Marian Gruszka. – Dla nas, jako
organizatorów, ale przede wszystkim
dla tych knurowian, których mieliśmy
prawdziwą przyjemność zaprosić i
dużo lepiej poznać.

Prezydent Adam Rams i wiceprezydent Piotr Surówka dzielą
się opłatkiem z przybyłymi gośćmi

Knurów

Opłatek w ratuszu
- Wykonujecie wspaniałą robotę – usłyszeli
knurowscy społecznicy podczas corocznego
spotkania opłatkowego w ratuszu
Stało się już tradycją, że pod
koniec roku w ratuszu z władzami
Knurowa spotykają się przedstawiciele organizacji pozarządowych,
członkowie fundacji i stowarzyszeń,
kół emeryckich, krwiodawcy, strażacy czy leśnicy. Nie inaczej było
i tym razem. Honory gospodarzy
czynili prezydent Knurowa Adam
Rams i przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok.
– W naszym mieście jest wiele
aktywnych organizacji. Za działania, które podejmujecie bardzo

gorąco w imieniu mieszkańców dziękujemy – usłyszeli zebrani.
Podziękowań i życzeń, zarówno
świątecznych, jak i noworocznych,
było zresztą znacznie więcej. Niezwykle miłym dodatkiem okazał
się pełen ekspresji i wdzięku występ regionalnego zespołu uczniów
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
2. Dzieci, występujące pod kierunkiem Hanny Pyki, zostały nagrodzone burzą braw.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Marek Węgorzewski, bw

informacje własne
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Knurów. Święta to dobry czas...

Ciepłe słowa i prezenty
Okres przedświąteczny to bardzo pracowity czas dla
organizacji pozarządowych. Polski Czerwony Krzyż
dzięki zorganizowaniu wigilii wprowadził swoich
podopiecznych w iście świąteczny nastrój
W przedświąteczny czwartek
pracowników PCK spotkała miła
niespodzianka. Przybrała formę
sporego zestaw u prezentów. W
sumie kilka worków ubrań, m.in.
kurtki, szaliki, spodnie, sukienki, swetr y czy czapki na pewno
przydadzą się dzieciom będącym
na co dzień pod opieką Polskiego
Czerwonego Krzyża. Prezent to
wynik wspólnej inicjatywy radnego
Eugeniusza Tymoszka, przewodni-

czącej Koła nr 3 Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów w Knurowie
Luc y ny Kobr y ń ora z Br yg idy i
Zbigniewa Przyczyna, właścicieli
lokalu „Sztolnia” w Parku NOT w
Szczygłowicach.
Następnego dnia podopieczni
PCK spotkali się przy wspólnym stole
w restauracji Protos. Były życzenia,
dzielenie się opłatkiem, śpiewanie
kolęd i wspólna wieczerza, która
przebiegła w ciepłej i rodzinnej

atmosferze. Duchową strawę zapewnił ks. Leonard Knapik. Samorząd
miasta reprezentował prezydent
Adam Rams, a wśród zaproszonych
gości znalazła się również Małgorzata
Cisel-Sopek, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I
tym razem tradycji stało się zadość
– uczestnicy otrzymali świąteczne
prezenty.

Świąteczny obiad, wspólne życzenia – wigilia przebiegła w iście
rodzinnej atmosferze

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Knurów

Jasełka przed ołtarzem

Pięknie odśpiewanymi kolędami i życzeniami ujęły wiernych
w kościele Matki Bożej Częstochowskiej dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 13 z oddziałami integracyjnymi
Choć Jasełka są tradycyjnym
punktem w kalendarzu przedszkolnych wydarzeń, to po raz pierwszy
wyszły one poza mury placówki.
- Zależało nam, aby jasełka pokazać nie tylko rodzicom, ale także
osobom z zewnątrz. Chcieliśmy,
żeby ludzie zobaczyli, co potrafią
dzieci z klas integracyjnych, ponieważ często pojawia się stereotyp, że
szkoły czy przedszkola posiadające
oddziały integracyjne są gorsze mówi Barbara Pawlus, wychowawczyni grupy Tęczowe Skrzaty.
Przedszkola kom uda ło się
stworzyć wspaniały świąteczny
klimat. W kościelnych murach
pięknie brzmiały śpiewane przezeń
kolędy i pastorałki. Nic dziwnego,
że występ nagrodziła burza braw.
Pieczę nad jasełkami sprawowały wychowawczynie – Barbara
Pawlus i Izabela Kierchner. Udział
w udanym dziele miało więcej

Kurtki, szaliki i czapki na pewno przydadzą się wielu potrzebującym
w chłodne zimowe dni
reklama

Przedszkolaki z klasy integracyjnej zachwyciły wiernych
profesjonalnym występem

osób. – Dziękujemy przede wszystkim księdzu proboszczowi Janowi
Buchcie i kościelnemu Antoniemu
Lipce. Wspaniałe było zaangażowanie rodziców, którzy przygotowali

dla dzieci stroje i uczyli ich tekstów.
Na szczególnie wyróżnienie zasługują
tutaj państwo Grabowscy – nie kryła
wdzięczności Barbara Pawlus.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

reklama
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Żernica

Knurów

Bal

wiktoria pierwsza
w nowym roku

charytatywny

28 stycznia w Domu Kultury w
Żernicy odbędzie się II Bal Charytatywny.
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na organizację wyjazdu
w ramach tzw. „zielonej szkoły” dla
dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Pilchowice. Podczas zabawy, która
rozpocznie się o godz. 20 licytowane
będą dzieła sztuki oraz biżuteria.
Bliższe informacje oraz zgłoszenia
przyjmowane są do 10 stycznia pod nr.
tel. 691 583 143 (wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Pilchowice, Maria Bernacisko) lub 32 235 65 21 (sekretariat
Urzędu Gminy Pilchowice).

- To nasze drugie dziecko – cieszą się Monika i Paweł, rodzice
dziewczynki. Niespodzianki nie było, ponieważ rodzice znali już
wcześniej płeć dziecka. Wiktoria trochę się pośpieszyła. – Termin
urodzenia był przewidziany na 24 stycznia – mówi uradowana z
narodzin córeczki mama.
Wiktoria mierzy 50 cm i waży 2740 g. Jak mówią zgodnie rodzice jest bardzo spokojna i podobna do swojego brata.
Malutką knurowiankę odwiedziła już rodzin, która pośpieszyła
z gratulacjami do szczęśliwych rodziców. Dołączamy się wraz z
Apteką św. Barbary, która już od wielu lat funduje wyprawkę dla
pierwszego dziecka urodzonego w Nowym Roku w knurowskim
szpitalu.

Foto: Dawid Ciepliński

Upłynęły 4 godziny i 50 minut Nowego
Roku, gdy na świat w knurowskim
szpitalu przyszła Wiktoria Szewczyk

DC

Przychodząc na świat malutka Wiktoria sprawiła ogromna radość swoim
rodzicom - Monice i Pawłowi Szewczykom

/sisp/

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

aleksander Kamieniecki z Knurowa
ur. 18.12.2011 r., 3300 g, 56 cm

magdalena walla z zabrza

ur. 21.12.2011 r., 4660 g, 61 cm

aleksandra Kwaśniak z Knurowa
ur. 26.12.2011 r., 3370 g, 51 cm

szymon mikulski z tarnowskich Gór
ur. 18.12.2011 r., 3120 g, 54 cm

zosia Dąbrowska z Knurowa

ur. 22.12.2011 r., 3400 g, 55 cm

Paweł łowicki z Knurowa

ur. 26.12.2011 r., 2920 g, 52 cm

ur. 21.12.2011 r., 4820 g, 61 cm

mirella marciniak z Knurowa

Przemysław michalczak z Knurowa

ur. 21.12.2011 r., 3100 g, 51 cm

agata Pagacz z Gliwic

jessica Żebrowska z czerwionki

martyna Przewodowska z Kamienia

maja wasilew z leszczyn

aleksandra zarębska z Knurowa

Paulina Grzegorzyca z leszczyn

ur. 22.12.2011 r., 2900 g, 52 cm

robert Dymarz z Paniówek

ur. 27.12.2011 r., 3800 g, 53 cm

ur. 22.12.2011 r., 3120 g, 51 cm

ur. 27.12.2011 r., 3370 g, 54 cm

ur. 21.12.2011 r., 3740 g, 54 cm

ur. 25.12.2011 r., 3330 g, 56 cm

ur. 27.12.2011 r., 3270 g, 54 cm

reklama

Kamil rzeźniczek z leszczyn

ur. 28.12.2011 r., 2490 g, 49 cm

10

Ksawery wacławek z Gliwic
ur. 28.12.2011 r., 3500 g

lena Dudek z leszczyn

ur. 29.12.2011 r., 3270 g, 53 cm
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Foto: arch. Marzycielska poczta

rozmaitości
Przedszkolne „Jeżyki” spisały się na medal
tworząc piękne świąteczne kartki dla swojej
koleżanki z daleka

ROZRYWKA nr 1/2012

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Knurów, Nowy Sącz. Marzycielska poczta

Radość, którą
przynosi listonosz

Julia Gawron ma 4 lata i rozbrajający uśmiech,
który pojawia się na jej twarzy za każdym razem,
kiedy listonosz przynosi nowy list. Trzeba przyznać,
że na brak pracy nie narzeka, bo do Julki z Nowego
Sącza piszą dzieci z całej Polski. Ostatnio w jej
skrzynce znalazł się list z Knurowa

Gliwice

Hej kolęda,
kolęda
7 stycznia w kościele św.
Bartłomieja w Gliwicach wybrzmią kolędy w wykonaniu
Śląsk iego Związku Chóru
i Orkiestr. Kolędowanie to
żywy przykładem ciągłości
śląskiej tradycji bożonarodzeniowego świętowania. Początek koncertu o godz. 16.30.
Wstęp wolny.
JB

Julia cieszy się z każdej kartki
z „Marzycielskiej poczty”

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 50/2011

brzmia ło: „ Różność ” .
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Damian Stanik.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

1

zabawach towarzyszy jej labrador Kobe. Dziewczyna
cieszy się z każdej kartki, którą
otrzymuje dzięki „Marzycielskiej poczcie”. Każe rodzicom
je sobie czytać na okrągło.
- Czujemy ogromne zadowolenie i radość z tego, że na
pewno na jej buzi pojawi się

Na deskach Gliwickiego
Teatru Muzycznego wystąpi
Teatr Nowej Sztuki z przed-

uśmiech, gdy tylko pokażemy
jej nową karteczkę - mówią na
internetowym profilu rodzice
dziewczynki.
Z kolei knurowskie przedszkolaki zapewniają, że na tym
ich przygoda z „Marzycielską
pocztą” się nie kończy.
/g/

ludzkich. W jednej z głównych ról znakomita polska
aktorka Joanna Szczepkow-

Gliwice

O białym Aniele
stawieniem Biały Anioł z
czarnymi skrzydłami. Spektakl porusza problem HIV
jako metafory zagrożonych
zerwaniem więzi między-
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Foto: Grażyna Lubszczyk

Foto: arch. Marzycielska poczta

Nadawcami są 4- i 5-latki
z grupy „Jeżyki” z Miejskiego
Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka. Po raz pierwszy
wzięły udział w „Marzycielskiej
poczcie”. Dzieci wykonały prace
plastyczne o tematyce świątecznej. Dzięki pomocy nauczycielki wspólnie zredagowały
list do 4-letniej dziewczynki i
samodzielnie go podpisały.
List trafił do Nowego Sącza, gdzie mieszka Julka Gawron. Dziewczynka cierpi na
przerost prawej strony ciała,
która dorasta szybciej niż
lewa. Mimo kilku dolegliwościom Julia nie traci pogody
ducha. Trzy razy dziennie
poddaje się rehabilitacji.
Chce zostać księżniczką,
uwielbia śpiewać, tańczyć i
bawić się konikami. Jest duszą
towarzystwa. Marzy o rodzeństwie, co na razie jest, niestety,
niemożliwe. W codziennych

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

ska. Przedstawienie rozpocznie się 9 stycznia o godz.
19. Bilety − 40 i 50 zł w kasie
GTM.
JB

Sylwester w Nowym Jorku
− godz. 16.00, 20.00
Wymyk
− godz. 18.00

Gierałtowice

Piękne szopki
Święta były pretekstem
do zorganizowania wystawy
szopek bożonarodzeniowych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.
Piątoklasiści wykonali swoje
prace na lekcjach techniki.
- Efekty przerosły oczekiwania, wszystkie prace były

6-7.01.2012 r.
PIĄTEK − SOBOTA

bardzo oryginalne, wykonane
w różnych technikach, wspaniale oddając religijny i rodzinny charakter świąt – powiedziała Przeglądowi Grażyna
Lubszczyk, pod której kierunkiem powstały świąteczne
dzieła.
/b/

8-9.01.2012 r.
NIEDZIELA
− PONIEDZIAŁEK
Sylwester w Nowym Jorku
− godz. 16.00, 18.00
Wymyk
− godz. 20.00
10-11.01.2012 r.
WTOREK − ŚRODA
Sylwester w Nowym Jorku
− godz. 16.00, 20.00
Wymyk
− godz. 18.00

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

Stary Knurów, mieszkanie z ogrodem.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

1/12

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.

Wynajmę 3-pokojowe, czynsz 1500 zł. AS.
Tel. 501 533 977

1/12

Wynajmę lokale na działalność. Knurów.
AS. Tel. 501 533 977
1/12

Wynajmę mieszkanie 90 m . Gierałtowice.
Tel. 500 408 976
2

1-2/12

Adaptacja poddaszy, gładzie gipsowe,
malowanie, remonty klatek, piwnic, sufity
podwieszane, ścianki, suche tynki, ocieplanie domów. Tel. 602 407 190
1-4/12

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

1-48/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Centrum, po remoncie.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

MOTORYZACJA

1/12

2-pokojowe, 48 m2, balkon, 168.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

1/12

3 pokoje, cena 165 tys. AS. Tel. 501
533 977

INFORMACJA

1/12

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

1/12-odw.

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

3-pokojowe, 75 m2, I piętro, 157.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12

1/12-odw.

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

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

1/12

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 80 m2, Knurów, centrum, parter. Od
właściciela. euromax@onet.eu
1-3/12

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

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/12-odw.

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie 32 m 2 . Tel.
501 606 957
1/12

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa, 3 pokoje, 54 m2. Tel. 602 799 911
45-odw.

Do wynajęcia mieszkanie, ul. Witosa, 77
m2. Tel. 602 706 685

1-5/12

Dom dwurodzinny na działce 1200 m 2 ,
390.000. Biuro M3. Tel. 603 773 313
1/12

Dom w stanie surowym. Knurów. Sprzeda
AS. Tel. 512 393 052

1/12

Działka 800 m 2 osiedle nowych domków
sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313
Instalacje gazowe, próby szczelności. Tel.
601 922 685

51/52/11-1/12

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

Pewna pożyczka do 5 tys. bez BIKu. Tel.
664 732 963

49/11-2/12

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

1/12-odw.

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

48-4/12

1/12

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
1-2/12

Kupię M-4 lub M-5. Tel. 501 679 567

50/11-1/12

Ku p i ę m i e s z k a n i e z a g ot ó w kę. Te l.
792 496 905

1/12

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

1-8/12

SPRZEDAM

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano
do publicznej wiadomości wykaz nr 26/GP/11 dot. sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej
fundamentami budynku jednorodzinnego stanowiącej własność Gminy
Knurów położonej w Knurowie przy ul. Letniej, działka nr 3537/81,
wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Sprzedam profesjonalne organy KORG
PA80 z twardy dyskiem oraz grill elektryczny na kółkach z dwoma płytami ceramicznymi. Tel. 507 736 588
51/52/11-1/12

Woreczki i płytki stomijne „SenSura”. Tel.
604 598 050

1-2/12

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

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.01.2012 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 1 – ul. Słoniny
Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkoła Podstawowa Nr 9 – Al. Lipowa

1/12-odw.

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

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
1-13/12

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

1/12-odw.

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

1/12

Ładny dom z lat 40-tych. 400 tys. AS. Tel.
512 393 052

DAM PRACĘ

1/12

M-4, WP II, 61,7 m2, I p., Marynarzy, 167
tys. Tel. 500 089 755

49/11-4/12

Pięknie położone działki w Przyszowicach.
89 tys. AS. Tel. 512 393 052

1/12

Świąteczna pożyczka dla odrzuconych
przez bank. Tel. 667 691 773

49/11-2/12

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

1-25/12

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

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

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

1/12

1/12

Sprzedam 2 i 3-pokojowe w niskim bloku w
Szczygłowicach. AS. Tel. 501 533 977

Praca dodatkowa od 4000 złotych, stanowiska managerskie od 6000 złotych .
CV rozmowy.kwalifikacyjne@interia.pl ,
zgłoszenia telefoniczne 535 592 775 w dniu
27.10 w godz. 9.00-15.00

1/12

S p r z e d a m k a w a l e r kę. A S . Te l . 512
393 052
1/12

Sprzedam komfortowe mieszkanie WP
II, I piętro, 73 m2. Tel. 600 327 390

50/11-2/12

1/12

Sklep spożywczy w Szczygłowicach zatrudni sprzedawcę. Tel. 696 453 299
1-2/12

Sprzedam M-4, 52 m2, do zamieszkania.
Tel. 509 833 272
1-2/12

Sprzedam mieszkanie 46 m , ul. Janty.
Cena 140 tys. Tel. 606 483 637
2

51/52/11-3/12
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sport
Fight Club

Sukces, którego nie planowali
doszło w przypadku knurowskiej reprezentantki Fight
Clubu – Anny Cory. – Anka
została zgłoszona do walk ligowych, jednak organizatorzy
popełnili pomyłkę i zakwalifikowali ją do Pucharu Polski
– kontynuuje szkoleniowiec.
- Tuż przed zawodami Ania
musiała podjąć trudną decyzję,
startować w lidze amatorskiej,
czy w półzawodowym turnieju.
Ostatecznie, mimo że wcześniej
nie startowała w K1 czy Muay
Thai, postanowiła wystąpić w
turnieju. W trakcie losowania
Ania miała szczęście, bowiem
w walce ćwierćfinałowej otrzymała wolny los, a swój pierwszy
pojedynek stoczyła w półfinale
z doświadczoną zawodniczką
Raft MT Rzeszów, Agnieszką
Sojdutką, która posiada czarny pas w karate. Walka była
zacięta, jednak przeciwniczka naszej zawodniczki lepiej
walczyła nogami i ostatecznie
Ania Cora zajęła w turnieju
trzecie miejsce, natomiast po
walce organizatorka imprezy
pogratulowała naszej repre-

Foto: FC Knurów

Mateusz Szopiński z knurowskiego Fight Clubu zdobył
Puchar Polsk i Muay Thai
pro-am Turnieju Golden Gloves w kategorii open. Sukces
wywalczony w Krakowie był
znakomitym zakończeniem
roku nie tylko dla zawodnika,
ale i knurowskiego k lubu.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że wyjazd reprezentacji Fight
Clubu do Krakowa nie był
planowany.
W ramach krakowskiej
imprezy – obok walk o wspomniany Puchar Polski - odbyły się również amatorskie
pojedynki ligowe oraz walki
pierwszego kroku. - Wszystkie
pojedynki toczone były na
zasadach Muay Thai, przed
walką obowiązkowy był tradycyjny taniec waikru w mongkomie, tajskiej opasce na głowie
– relacjonuje trener Grzegorz
Sobierajski. - Walki pucharowe
turnieju pro-am, jako półzawodowa formuła Muay Thai
prowadzone były bez kasku i
bez ochraniaczy na kolana.
Do niecodziennej sytuacji

Fragment walki krakowskiego turnieju

„Złocisto
-krwisty” gość

Na jednym z ostatnich ubiegłorocznych
treningów trampkarzy Concordii (rocznik
1997) gościł Michał Zieliński. Wychowanek
knurowskiego klubu reprezentuje obecnie
barwy ekstraklasowej Korony Kielce, a swych
następców odwiedził korzystając z zaproszenia
trenera Damiana Mehlicha.
Napastnik „złocisto-krwistych” służył
trampkarzom radą w czasie zajęć z piłką, a także
odpowiadał na pytania młodych zawodników.
Niebawem na naszych łamach znajdziecie
obszerny wywiad z Michałem Zielińskim,
który przed debiutem w reprezentacji Polski
pracował w Holandii „na taśmie”...

stoczył zacięty pojedynek z
Arkadiuszem Piszczkiem z
klubu Extrem Fighters Wrocław i zdobyte doświadczenie
- mimo porażki – powinno
procentować w kolejnych startach knurowianina.
Ze stolicy Małopolski w
najlepszym nastroju w yjechał Mateusz Szopiński, który
wygrał swoją pierwszą w ka-

rierze półzawodową walkę.
W nagrodę za pokonanie Macieja Matłosza (Ronin Tychy)
zawodnik Fight Clubu wywalczył Puchar Polski Muay
Thai pro-am Turnieju Golden
Gloves w kategorii open.
- Mateusz robi olbrzymie postępy, co jest efektem znakomitej
pracy wykonanej na treningach i
postawy w czasie zawodów, któ-

PiSk

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
I liga - Wyniki 11. kolejki (19.12.2011 r.):

II liga - Wyniki 11. kolejki (21.12.2011 r.):

Concordia Oldboje – FC Apinex Czerwionka 5:6 (1:3)
1:0 B. Pietras 4’, 1:1 M. Reguła 6’, 1:2 S. Gawin 8’, 1:3 K. Michalski 17’, 2:3 D. Wiercioch 21’, 3:3 K. Smętek 27’, 3:4 S. Kupczyk
31’, 3:5 B. Wójcik 34’, 3:6 K. Michalski 35’, 4:6 K. Smetek 40’,
5:6 B. Wojciechowski 40’.
żółte kartki: K. Calov, K. Smętek (Concordia Oldboje), T. Młynek,
M. Grolik (Apinex Czerwionka).
TKKF Apteka Św. Barbary – Soccer Sport Pub 2:3 (0:2)
0:1 Ł. Żyrkowski 12’, 0:2 S. Jezierski 16’, 0:3 Ł. Spórna 22’, 1:3
P. Martyn 26’, 2:3 Ł. Cymański 39’.
żółta kartka: D. Tałajkowski (Soccer Sport Pub), czerwona kartka: P. Martyn (TKKF Apteka Św. Barbary).
TKKF Stary Knurów – IPA Knurów 2:7 (0:3)
0:1 D. Krukowski 9’, 0:2 M. Milczarek 10’, 0:3 M. Milczarek 11’, 0:4
K. Ferenstein 22’, 1:4 M. Łyziński 25’, 1:5 K. Ferenstein 30’, 1:6
D. Sterczek 31’, 2:6 D. Jabłoński 39’, 2:7 D. Krukowski 40’.
TKKF Intermarche - Mistral 5:3 (2:2)
0:1 D. Lewandowski 6’, 0:2 M. Steiman 11’, 1:2 R. Wolsztyński 17’
2:2 S. Wawrzonkowski 20’, 2:3 M. Steiman 22’, 3:3 Ł. Wolsztyński 32’, 4:3 M. Mularczyk 40’, 5:3 Ł. Winiarczyk 40’.
żółta kartka: D. Jakubowski (Mistral).
Team Stalmet – LineTrans 5:3 (1:1)
0:1 S. Krentusz 5’, 1:1 A. Niewiedział 11’, 2:1 A. Niewiedział 25’,
3:1 P. Galbierz 29’, 4:1 G. Krusiński 31’, 4:2 M. Hamrus 37’, 4:3
D. Dudek 39’, 5:3 A. Niewiedział 40’.
żółte kartki: B. Flis (Team Stalmet), D. Dudek, M. Hamrus
(LineTrans).
Tomsat – Vibovit 1:5 (0:4)
0:1 Ł. Pilc 4’, 0:2 R. Kasiński 5’, 0:3 K. Kijak 15’, 0:4 K. Kijak 17’,
1:4 S. Dolaciński 34’, 1:5 M. Mikulski 35’.

Concordia 94/95 – Contra 1:3 (1:2)
0:1 J. Małyszewicz 5’, 0:2 M. Koper 10’, 1:2 S. Juzwuk 19’, 1:3
K. Gałęziowski 35’.
żółte kartki: G. Górka, P. Talar (Concordia 94/95).
Orchidea – PTK DB Schenker 2:4 (0:1)
0:1 J. Nowosielski 18’, 0:2 R. Nowosielski 18’, 1:2 J. Pacek 34’,
2:2 K. Pacek 34’, 2:3 J. Niedźwiedź 40’, 2:4 J. Nowosielski 40’.
żółte kartki: T. Nowosielski (PTK DB Schenker) - dwie, czerwona
kartka: T. Nowosielski (PTK DB Schenker).
Felgus Meksyk – Milenium 5:2 (2:1)
1:0 S. Morozan 5’, 1:1 M. Wardziński 15’, 2:1 M. Kurcbart 20’,
3:1 Ł. Sobczyński 21’, 3:2 M. Wardziński 30’, 4:2 S. Morozan
31’, 5:2 A. Piecha 35’.
żółte kartki: A. Piecha, R. Struff (Felgus).

1. Vibovit
28
2. Soccer Sport Pub
26
3. Tomsat
22
4. Team Stalmet
22
5. TKKF Intermarche
21
6. TKKF Apteka Św. Barbary 13
7. FC Apinex Czerwionka 13
8. Concordia Oldboje
12
9. IPA Knurów
9
10. Mistral
6
11. TKKF Stary Knurów 4
12. LineTrans
0
W niedzielę (8 st yc znia)
pierwszoligowcy odrobią zaległą 1. kolejkę, a dzień później rozegrają mecze rewanżowe. Program spotkań na 8
stycznia: Concordia Oldboje
– Mistral (godz. 12.10), Line-

Trans – TKKF Stary Knurów
(13.00), Soccer Sport Pub
– Team St almet (13.4 5),
IPA Knurów – FC Apinex
Czerwionka (14.30), Vibovit
- TKKF Apteka Św. Barbary
(15.20), Intermarche - Tomsat (16.10).
W poniedziałek (9 stycznia)
mecze rewanżowe: Mistral –
Concordia Oldboje (18.00),
TKKF Stary Knurów – LineTrans (18.45), Team Stalmet
– Soccer Sport Pub (19.30),
FC Apinex Czerwionka – IPA
Knurów (20.15), TKKF Apteka Św. Barbary – Vibovit
(21.00), Tomsat – Intermarche (21.45).

II liga - Wyniki 12. kolejki (28.12.2011 r.):
Milenium – Contra 3:6 (1:2)
1:0 M. Gajda 4’, 1:1 A. Skupień 11’, 1:2 M. Koper 14’, 1:3 A.
Śmietański 24’, 2:3 Damian Rogon 28’, 2:4 R. Starobrat 31’, 2:5 K.
Gałęziowski 32’, 3:5 M. Wawrzynek 34’, 3:6 K. Gałęziowski 38’.
żółta kartka: A. Śmietański (Contra).
Soft Processing – PTK DB Schenker 7:4 (2:2)
1:0 T. Leszczyński 5’, 1:1 R. Nowosielski 6’, 2:1 D. Kaiser 6’, 2:2
M. Wasita 14’, 3:2 T. Leszczyński 22’, 4:2 P. Jamróz 24’, 5:2 T.
Leszczyński 25’, 6:2 T. Leszczyński 30’, 6:3 J. Nowosielski 32’,
6:4 R. Nowosielski 33’, 7:4 T. Leszczyński 38’.
żółte kartki: T. Leszczyński, D. Kaiser (Soft Processing).
Black&Decker - Felgus Meksyk 2:8 (0:2)
0:1 S. Morozan 7’, 0:2 M. Kurcbart 11’, 0:3 D. Roszyk 25’, 0:4
S. Morozan 27’, 0:5 S. Morozan 28’, 0:6 K. Płachta 33’, 0:7 Ł.
Sobczyński 35’, 1:7 W. Kalkowski 37’, 1:8 D. Stępniewski 40’,
2:8 M. Czarnecki 40’.

II liga - Wyniki 13. kolejki (2.1.2012 r.):
Orchidea – Sanit 2:2 (1:0)
1:0 J. Pacek 6’, 1:1 Arkadiusz Paśnicki 28’, 1:2 K. Napierała 36’,
2:2 J. Pacek 40’.
żółte kartki: P. Probierz (Orchidea), K. Napierała (Sanit).
Black&Decker – Concordia 5:4 (4:2)
1:0 S. Szlachta 5’, 2:0 S. Szlachta 9’, 3:0 R. Kalkowski 10’, 3:1 S.
Juzwuk 14’, 3:2 P. Talar 17’, 4:2 S. Szlachta 19’, 4:3 W. Szczurek
23’, 4:4 M. Szczurek 31’, 5:4 R. Kalkowski 36’.
Nacynianka – Soft Processing 4:4 (3:3)
1:0 J. Grzywa 7’, 2:0 R. Mysłek 1. PTK DB Schenker
20
8’, 2:1 P. Tomecki 10’, 3:1 Ł. 2. Orchidea
16
Swoboda 14’, 3:2 P. Tomecki 14’, 3. Contra
13
3:3 K. Wawrzynek 17’, 3:4 P. To- 4. FelgusMeksyk
13
mecki 29’k., 4:4 J. Grzywa 31’.
5. Soft Processing
13
PTK DB Schenker – Milenium 6. Milenium
13
2:0 (1:0)
7. Concordia 94/95
10
10
1:0 R. Nowosielski 11’, 2:0 T. 8. Nacynianka
9. Sanit
10
Nowosielski 22’.
10. Black&Decker
6

Foto: Piotr Skorupa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie ogłasza
nabór do rozgrywek Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej.
Rozgrywki ruszą pod koniec stycznia br. Mecze odbywać się będą w soboty (ewentualnie w niedziele) w godzinach dopołudniowych.
W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni
w latach 1996, 1997 i 1998 oraz maksymalnie po dwóch
zawodników w każdej z drużyn z rocznika 1999.
Wpisowe wynosi 300 zł.
Zgłoszeń można dokonywać pod numerami telefonów:
32 335-20-14 lub 602-724-457. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z 23 stycznia.

zentantce odwagi twierdząc,
że w Muay Thai liczy się upór i
charakter do walki.
Bez organizacyjnej niespodzianki do rywalizacji mógł
przystąpić Adam Miętus. Jego
postawa zaowocowała wywalczeniem drugiego miejsca w
pucharowych rozgrywkach
kategorii 70 kg.
W walce finałowej Miętus

ra powinna być przykładem dla
innych – charakteryzuje trener
Grzegorz Sobierajski.
W walkach ligowych wystąpili: Dominik Szymański,
Dawid Kolarczyk i Krzysztof
Cziura.
Dodajmy, że w sparingu
bez ogłaszania werdyktu wystąpił Marcin Woźniewski
(kategoria 90 kg).
W zawodach uczestniczyło 60 zawodników z 16 klubów,
a Fight Club w klasyfikacji
zespołowej uplasował się na
czwartym miejscu.

PiSk Zespół tramkarzy Concordii w towarzystwie Michała Zielińskiego
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Prezent dla uczniów
i sportowców

2 stycznia oficjalnie przekazano do użytku
wyremontowane zaplecze szatniowosanitarne w budynku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9

Moment oficjalnego przekazania do użytkowania wyremontowanych pomieszczeń.
Stoją od lewej: Joachim Machulik (przewodniczący Komisji Sportu RM), Damian
Szyrmel (przewodniczący Rady Rodziców), Marzena Rudzewicz (dyrektor MSP9), Jan Trzęsiok (przewodniczący Rady Miasta), Tomasz Rzepa (przewodniczący
Komisji Oświaty i Kultury RM), Piotr Surówka (zastępca prezydenta Knurowa)
oraz Marcin Kasprzyk (kierownik obiektu MOSiR)

- Te w y r e m o n t o w a n e
pomieszczenia to taki nasz
prezent noworoczny dla uczniów i sportowców, którzy
korzystają z sąsiadującymi ze
szkołą obiektami sportowymi
– mówi Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa.
– Oddając do użytku szatnie,
kończymy kolejny etap tworzenia swoi stego centr um
sportu, z którego korzystają
pr z e d e wszystkim młod zi
piłkarze Concordii oraz Akademii Piłki Nożnej, a także
uczniowie.
Baza sportowa przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr
9 od kilku lat sukcesywnie
się rozrasta. Przypomnijmy,
że wszystko rozpoczęło się
od wybudowania „Orlika”,
który od kilku lat częściowo
i sezonowo zamienia się w
lodowisko. „Orlik” od pewnego czasu sąsiaduje z pełinformacja

now y miarow y m boisk iem
piłkarskim, a od poniedziałku ten kompleks sportowy
wzbogacił się o wspomniane
szatnie.
- Gruntowna modernizacja pomieszczeń obejmowała obszar około 600 metrów
kwadratowych – informuje
Marcin Kasprzyk, kierownik
obiektu z ramienia Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oddajemy do użytku 6 szatni,
pomieszczenia dla trenerów,
sędziów - z wyposażeniem i
pełnym węzłem sanitarnym
- oraz pomieszczenia magazynowe. Całość dostosowana
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu
wybudowano pochylnię oraz
platformę do transportu osób
poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Prz y ok a zji t worzenia
zaplecza dla sportowców, od-

nowione zostały szatnie dla
uczniów „Dziewiątki”. – Bardzo się z tego faktu cieszymy
– mówiła w poniedziałkowe
przedpołudnie Marzena Rudzewicz, dy rektor MSP-9.
– Szatnie są nie tylko odnowione, ale i wyposażone w
szaf ki. Wszystko utrzymane
jest w przyjemnej kolorystyce,
co ucieszy na pewno najmłodszych użytkowników tych pomieszczeń.
Nie jest tajemnicą, że niebawem w sąsiedztwie szkoły
i „Orlika” znów pojawią się
ekipy budowlane. Tym razem
ich zadaniem będzie wybudowanie kolejnego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego.

W przebudowanych szatniach
jest wszystko czego potrzebują
uczniowie i sportowcy

- Nie ukrywam, że docierają do nas pytania, dlaczego w tym miejscu chcemy
wybudować kolejne boisko
– kontynuuje Piotr Surówka.
– Przypomnę, że od kilku lat
staramy się skoncentrować
piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w jedny m ,
bezpiecznym miejscu. Takim miejscem jest sąsiedztwo
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9. To tam stworzymy
kompleksową bazę, na którą
składać się będą dwa pełnowymiarowe boiska, „Orlik”
oraz zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami dla
trenerów i sędziów. W ten
sposób nasze miasto będzie
dysponować nowoczesnym

obiektem i tym samym zakończymy proces szkolenia
młodych piłkarzy na starym
stadionie przy ulicy Dworcowej, gdzie adepci futbolu napotykają na wiele przeszkód
związanych między innymi
z ruchliwą drogą i punktem

sprzedaży węgla.
Dodajmy, że radni Rady
Miejsk iej zatwierdzili już
projekt dalszej modernizacji
wspomnianego obiektu i nowe
boisko piłkarskie powstanie
przy MSP-9 już w tym roku.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

Knurów

Sylwestrowy
trucht
Niepisaną tradycją knurowskich biegaczy stało się
sylwestrowe truchtanie. 31
grudnia w samo południe
przy choince na Merkurach
spot k a l i się Cz esław Kostrzak, Edward Włodarski,
Adam Hasa, Lesław Kroczyk,
Bogdan Leśniowski i – na
razie w yłączony ze sportu
ze względów zdrowotnych
– Marian Gruszka. Panowie

wspólnie w niezbyt forsowny m tempie przemierz a l i
ulicami Knurowa, zachęcając
do biegania ja ko świetnej
(bo zdrowej) formy rekreacji. Liczne gesty sympatii ze
strony knurowian przyjęli za
dobry znak, iż w 2012 r. chętnych do uprawiania sportu
nie zabraknie.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

- Bieganie to najtańszy lek i sposób na zdrowie
- zapewniają knurowscy biegacze

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
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roku odbędą się 21 stycznia,
a czołowe lokaty w ostatniej
imprezie 2011 roku zajęli:
- 25 m stylem dowolnym
7 lat i młodsi, dziewczęta - 1.
Anna Idzikowska, 2. Weronika
Morciszek, 3. Emilia Świstuń,
chłopcy - 1. Jakub Kaczmarczyk,
2. Bartek Ciesielski,
8 lat, dziewczęta - 1. Agata Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Monika Wojtyna,
chłopcy - 1. Przemysław Rozumek, 2. Dominik Szafarczyk, 3.
Jakub Sikora,
9 lat, dziewczęta - 1. Alicja

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 20 grudnia:
1. Piotr Arent
2. Bernard Wróbel
3. Alfred Wagner
4. Jan Pikus
5. Emil Kasperek
6. Zdzisław Mral
7. Grzegorz Grzemba
8. Michał Szczecina
9. Edward Nowak
10. Jerzy Pluta
11. Zbigniew Ciszewski

- 1.969 pkt
- 1.960 pkt
- 1.924 pkt
- 1.836 pkt
- 1.805 pkt
- 1.757 pkt
- 1.700 pkt
- 1.678 pkt
- 1.655 pkt
- 1.643 pkt
- 1.606 pkt

WYNIKI z 27 grudnia:
1. Czesław Antończyk
2. Wojciech Napierała
3. Tadeusz Kamczyk
4. Jerzy Makselon
5. Piotr Pakura
6. Grzegorz Grzemba
7. Jan Kowalski
8. Stefan Wroblowski
9. Jacek Zacher
10. Zdzisław Mral

- 2.177 pkt
- 2.157 pkt
- 2.133 pkt
- 1.994 pkt
- 1.927 pkt
- 1.896 pkt
- 1.836 pkt
- 1.796 pkt
- 1.795 pkt
- 1.752 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Zdzisław Mral
- 25.174 pkt
2. Ginter Fabian
- 24.999 pkt
3. Stefan Wroblowski
- 24.544 pkt
4. Jerzy Makselon
- 24.045 pkt
5. Michał Fojt
- 23.205 pkt
6. Jerzy Pluta
- 23.077 pkt
7. Ryszard Nosiadek
- 23.017 pkt
8. Tadeusz Kamczyk
- 22.316 pkt
9. Zbigniew Ciszewski
- 22.166 pkt
10. Tadeusz Wodziczko
- 22.127 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 10 stycznia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Symbolicznie,
ale grali
Już nie z takim rozmachem, jak rok czy dwa lata
temu, ale i tak piłkarze spotkali się 1 stycznia na „Orliku”.
W latach poprzednich
stroną organizacyjną zajmował się klub futsalowy UPOS.
Gdy ten zniknął ze sportowej
mapy, symboliczne spotkanie
noworoczne zorganizowali
byli piłkarze tego klubu. Ekipa
zaczęła się „montować” wraz
z rozsyłaniem sms-ow ych
życzeń noworocznych przez
Marcina Rozumka. - Niektórzy nie dojechali, jednak i tak
było nas kilkunastu – mówi
były zawodnik i trener UPOS-

u. – Do gry w Nowy Rok nie
trzeba było długo namawiać
m.in. Łukasza i Tomka Nosowielskich, Bartka Poręby,
Szymona Jesierskiego, Łukasza
Spórny, Michała Bagińskiego,
Dawida Wieliczko oraz moich
braci: Wojtka i Pawła, a z boku
przyglądał się naszej grze między innymi Tomek Dura.
M a rc i n Ro z u me k n ie
ukrywa, że nie wyobraża sobie
już Nowego Roku bez grania
i zapowiada, że 1 stycznia
znow u prz y pomni swoim
kolegom o niecodziennym
spotkaniu.
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Idzikowska, 2. Maja Namysłowska, 3. Zuzanna Maciejczak, chłopcy - 1. Damian
Godula, 2. Patryk Łowicki, 3.
Jakub Erfurt,
- 25 m stylem grzbietowym
7 lat i młodsi, dziewczęta - 1. Anna Idzikowska, 2.
Emilia Świstuń, 3. Weronika
Morciszek, chłopcy - 1. Jakub
Kaczmarczyk, 2. Jakub Bucior,
3. Bartek Ciesielski,
8 lat, dziewczęta - 1. Agata Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Monika Wojtyna,
chłopcy - 1. Dawid Milczanowski, 2. Patryk Zieliński, 3.
Przemysław Rozumek,
9 lat, dziewczęta - 1. Alicja
Idzikowska, 2. Maja Namysłowska, 3. Karolina Szołtysek,
chłopcy - 1. Damian Godula, 2.
Patryk Łowicki, 3. Jan Pawlik,
- 50 m stylem dowolnym
10 lat, dziewczęta – 1. Joanna Bismor, 2. Anna Stephan,
3. Weronika Kramek, chłopcy
- 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon
Pawlik, 3. Oskar Kachel,
11 lat, dziewczęta - 1. Julia
Świstuń, 2. Julia Kaczmarczyk,
3. Karolina Musiolik, chłopcy 1. Mateusz Kamiński, 2. Dawid
Szolc, 3. Szymon Romanów,
12 lat, dziewczęta - 1. Paulina Bieniek, 2. Emilia Brachaczek, 3. Kinga Kruszniewska,
chłopcy - 1. Miłosz Stańczyk,
2. Dominik Romanów, 3. Wojciech Gradowski,
- 50 m stylem grzbietowy
10 lat, dziewczęta - 1. Joanna Bismor, 2. Anna Stephan,
chłopcy - 1. Tomasz Sosna,

Zwycięzcy konkursu na logo Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice
wraz z Mikołajem i działaczami

2. Szymon Pawlik, 3. Oskar
Kachel,
11 lat, dziewczęta - 1. Julia
Kaczmarczyk, 2. Julia Świstuń,
3. Syntia Paliszewska, chłopcy 1. Mateusz Kamiński, 2. Dawid
Szolc, 3. Szymon Romanów,
12 lat, dziewczęta - 1. Katarzyna Durczyńska, 2. Kinga
Kruszniewska, 3. Paulina Bieniek, chłopcy - 1. Wojciech
Gradowski, 2. Dominik Romanów,
- 200 m stylem klasycznym
14 lat, chłopcy - 1. Remigiusz Kolawa, 2. Krzysztof
Tide, 3. Dominik Sodel,
15 lat - chłopcy - 1. Jakub
Nogieć, 2. Filip Wajszczyk,
- 50 m stylem grzbietowym
14 lat, dziewczęta - 1. Anna
Konieczna, 2. Monika Kwiatkowska, chłopcy - 1. Remigiusz
Kolawa, 2. Damian Gałach, 3.
Łukasz Stępiński,
15 lat, dziewczęta - 1. Ania
Stefaniak, 2. Agata Rzepa,
chłopcy - 1. Krzysztof Hołysz,
2. Jakub Michałów,
16 lat, chłopcy - 1. Mateusz
Płowiec,
- 100 m stylem dowolnym

14 lat, dziewczęta - 1. Dominika Dziewior, 2. Katarzyna
Wojciechowska, chłopcy - 1.
Remigiusz Kolawa, 2. Łukasz
Stępiński, 3. Dominik Sodel,
15 lat, dziewczęta - 1. Ania
Stefaniak, 2. Jagoda Orlik,
chłopcy - 1. Krzysztof Hołysz,
2. Szymon Dwornik
- 100 m stylem zmiennym
14 lat, dziewczęta - 1. Anna
Konieczna, 2. Dominika Dziewior, 3. Monika Kwiatkowska,
chłopcy - 1. Remigiusz Kolawa, 2. Damian Gałach, 3.
Krzysztof Tide,

15 lat, dziewczęta - 1. Jagoda
Orlik, 2. Agata Rzepa, chłopcy
- 1. Jakub Nogieć, 2. Filip Wajszczyk, 3. Jakub Michałów.
Ogółem wystartowało 139
młodych pły waków, w tym
gościnnie reprezentanci takich
klubów, jak Sikret Gliwice i
Salmo Żory.
Dodajmy, że w rolę Mikołaja
wcielił się też Tadeusz Durczyński fundując nagrodę – wodoodporny odtwarzacz MP3 w konkursie na logo Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice.
PiSk

informacja

Pływanie

Udane zakończenie roku
Dwa dni przed Wigilią Bożego Narodzenia odbyły się
zawody pływackie pod patronatem naszego reprezentanta
Pawła Korzeniowskiego. W
oświęcimskiej imprezie, zatytułowanej „Bijemy rekordy”,
wystartowało prawie pół tysiąca
młodych pływaków, w tym reprezentacja Knurowa, w której
nie brakuje talentów na miarę
wspomnianego kadrowicza.
Rywalizacja odbywała się
w trzech kategoriach wiekowych: 15 lat i starsi, 13-14 lat
oraz 11-12 lat.
- W naszej ekipie na uwagę
zasługują wyniki uzyskane
przez 13-letnią Magdalenę
Wolny, k tóra w yg rała na
dystansie 50 metrów stylem
grzbietow ym z czasem 31
sekund i 76 setnych sekundy
oraz na 100 metrów stylem
grzbietowym z czasem minuta
8 sekund i 82 setne sekundy.
Oba te wynki usadawiają naszą zawodniczkę w pierwszej
trójce w Polsce – relacjonują
działacze sekcji pływackiej
TKKF Szczygłowice. - Druga
nasza zawodniczka w tej sa-

mej kategorii wiekowej, Wiktoria Musioł zdobyła pierwsze
miejsce na 100 metrów stylem
motylkowym z czasem minuta
6 sekund i 90 setnych. Także
ten wynik lokuje ją w pierwszej trójce w Polsce. Wiktoria
zajeła również drugą pozycję
tuż za Magdą na 100 metrów
stylem grzbietowym w czasie
minuta 9 sekund i 91 setnych.
Wysoko sklasyfikowana
została również Aleksandra
Bańbor. Nasza 14-latka zajęła
pierwsze miejsce na 50 metrów
stylem dowolnym z czasem 28
sekund i 9 setnych i drugą pozycję na 100 metrów stylem
dowolnym z czasem minuta 2
sekundy i 11 setnych.
Ponadto w Oświęcimiu
wystąpili: Maja Dziublińska,
Martyna Nowak, Jagoda Orlik,
Julia Kaczmarczyk, Krzysztof
Hołysz i Paweł Sosna.
- Wiele satysfakcji dostarczyła nam rywalizacja sztafet
– kontynuują działacze TKKF
Szczygłowice. - Pierwsze miejsce zajęliśmy w kategorii 13-14
lat startując na 4 razy 100 metrów stylem dowolnym w skła-

Foto: SP TKKF Szczygłowice

Na ostatniej ubiegłorocznej Grand Prix Knurowa w
pływaniu nie mogło zabraknąć Mikołaja. Przybył on na
obiekt MOSiR-u z workiem
(nie tylko słodkich) prezentów, a gdy zobaczył, jak młodzi
pływacy rywalizują o kolejne
zwycięstwa, stał się pierwszoplanowym kibicem.
Na trybunach - obok Mikołaja – fantastyczny efekt
optyczny odnieśli rodzice,
którzy ubrani byli w jednakowe koszulki.
Pierwsze zawody w tym

Foto: Dawid Ciepliński

Mikołaj rozdawał
prezenty i kibicował

sport

Magdalena Wolny (w środku) osiągnęła dobre wyniki
zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak
i w sztafecie

dzie: Wiktoria Musioł, Magdalena Wolny, Maja Dziublińska
i Aleksandra Bańbor.
Jeszcze większym sukcesem
może pochwalić się sztafeta 4
razy 50 metrów stylem zmiennym w składzie: Magdalena
Wolny, Wiktoria Musioł, Martyna Nowak oraz Aleksandra
Bańbor, zajmując w kategorii
open drugie miejsce za dryżyną
Unii Oświęcim, która ustanowi-

ła w tym wyścigu rekord Polski
16-latek.
W ty m w yścig u na sz e
wspaniałe dziewczęta pozostawiły za sobą starsze i wyżej notowane dwie sztafety
z Oświęcimia oraz Krakowa.
Radości z wyników swych
podopiecznych nie krył trener Sławomir Prędki, który z
optymizmem patrzy na starty
w sezonie 2012.
PiSk
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100 lat
ze śpiewem
Towarzystwo
Śpiewacze Słowik
zrodziło się 8 grudnia
1912 r. Wchodząc
w setny rok stara się
- z entuzjazmem takim
samym jak u zarania
- „z pieśnią przez życie
iść, aby ludziom radość
nieść...”

Chórzyści Słowika zapewniają, że
w jubileuszowym roku zespół będzie
godnie kontynuować dzieło kilku
pokoleń śpiewających poprzedników

Komitet Obchodów 100-lecia
Chóru Słowik; stoją
(od lewej): Jolanta Błaszczyk,
przewodniczący Rady Gminy
Gierałtowice Marek Błaszczyk,
Bernadeta Laszik, Szymon
Dylus, Piotr Laszik, Ryszard
Buczek, Franciszek Spyra,
Gerard Nocoń, Krystyna Nocoń,
Marcin Kwaśniok, Weronika
Bargiel; siedzą: ks. proboszcz
Adam Niedziela, Barbara
Mansfeld, Irmgarda Spyra, Jan
Pasieka, Aleksander Wilczek,
ks. biskup Stefan Cichy,
Eryk Kabiczke, wójt Gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel
i Walerian Pyka

Foto: Tomasz Rak

Chórzystom Słowika chęci i
energii nie sposób odmówić. Świadczy o tym bogata historia i dowodzą
następne przejawy działalności wypełniające kolejne stronice kroniki.
Równie intensywnie zapowiada
się rok jubileuszowy przyszowickiego zespołu. Słowik rozpoczął go
zgodnie ze swoim motto – śpiewem.
Najpierw udzielając śpiewaczej asysty w adwentowym nabożeństwie w

Foto: Bogusław Wilk

prZYsZOwice

sztafeta z serduchem
Po raz ósmy Grupa Biegowa „Knurów”
pod wodzą Bogdana Leśniowskiego weźmie
udział w sztafecie do Warszawy z okazji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Wyruszymy punktualnie o godzinie 9.00 w sobotę, 7 stycznia, z
centrum handlowego Merkury w
Knurowie – mówi Bogdan Leśniowski. – Jak to stało się zwyczajem, start
będzie mieć oprawę muzyczną. Nie
sposób będzie knurowskich biegaczy
nie zauważyć...
Z myślą o mieszkańcach biegacze
wykonają specjalną rundę ulicami
miasta. Pobiegną trasą: CH Merkury
– ul. Kazimierza Wielkiego – ul. Szpitalna – ul. Wilsona – ul. 1 Maja – ul.
Kazimierza Wielkiego – ul. Sobieskiego – ul. Kosmonautów – ul. Kapelanów
Wojskowych – plac przy stacji BP.

- Potem skierujemy się w stronę
Warszawy, do której dotrzemy w
niedzielę – dodaje maratończyk. W
stolicy biegacze dołączą do biegu pod
hasłem „Policz się z cukrzycą”.
Jak co roku, knurowianie wystąpią przed ka mera mi T VP 2.
W telewizyjnym studiu przekażą
na licytację medal, który Bogdan
Leśniowsk i „w ybiega ł ” podczas
niedaw nego maratonu nocnego
Rock’n’Roll w Las Vegas. Pamiątka
tym bardziej cenna, że opatrzona
podpisem Jurka Owsiaka. Dochód

Foto: Bogusław Wilk

Knurów, warsZawa. xx wOŚp

Medal z Las Vegas trafi
na licytację, a pieniądze z niej
na konto Owsiakowej orkiestry

z licytacji zasili konto WOŚP.
- Jesteśmy jak orkiestra Jurka
Owsiaka – mówi pan Bogdan. – Biegniemy do końca świata i jeden dzień
dłużej...

/bw/

Więcej informacji o knurowskich biegaczach znaleźć można na stronie
www.sztafeta.knurow.info

miejscowej świątyni pod przewodnictwem biskupa Stefana Cichego,
po czym współtworząc nieszpory
kolędowe w Boże Narodzenie.
- Kolejne miesiące upłyną również pod znakiem imprez przez nas
organizowanych bądź z naszym
udziałem – zapewnia prezes chóru

Irena Cziumplik. – Szczególnie gorąco polecam koncerty jubileuszowe.
Do rocznicowych występów należeć będą m.in. wieczór wspomnień
przywołujący postaci chórzystów
zmarłych w ostatnim pięcioleciu
(11 marca), koncert pieśni sakralnej
(22 kwietnia) i koncert galowy (27
października). Na przełomie maja i
czerwca planowany jest tradycyjny
Trojok Śląski, nie zabraknie też
innych okazji zobaczenia i posłuchania chóru-jubilata.
/bw/

Knurów

przygotuj się
na karnawał!
Zabawa sylwestrowa zapoczątkowuje karnawałowe „hulanki i swawole”. Warto wcześniej zadbać o stronę
wizualną zabawy − ciekawy wygląd,
kolorowe maski. 7 stycznia Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria” zaprasza
na warsztaty, w trakcie których dzieci
zgłębią tajemnice tworzenia niebanalnych ozdób karnawałowych. Miłą
i kameralną atmosferę gwarantują

instruktorzy. Warsztaty dla dzieci
od lat 6 rozpoczną się o godz. 10.
Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie dziecka pod numerami telefonu:
32 332 63 81 lub 32 332 63 93. Bilety
wstępu w cenie 10 zł do nabycia tuż
przed rozpoczęciem zajęć w klubie
„Sztukateria”.

KinO scena Kultura pOleca

szybcy i śmieszni,
czyli paranienormalni
w Knurowie
Bokser z zanikami pamięci, kulturalny
rabuś, sportowy psycholog i – oczywiście!
– Mariolka bawić będą publiczność w Kinie
Scenie Kulturze w swoim najnowszym
programie pt. „Szybcy i śmieszni”
Mordercze treningi w Górach
Skalistych i na pustyni Gobi przynoszą efekty. Paranienormalni zapewniają: będzie jeszcze więcej energii
i wigoru.
„Samobójca”, „Koń”, „Mariolka”
(cz. 5) i inne skecze – nówki funkiel
nie śmigane. Jakimi prawami rządzi

się telewizja, jak jeden krótki list polecony może zmienić życie całkim normlnej rodziny i co wspólnego z trzodą
chlewną może mieć psycholog sportowy – tego, i nie tylko tego, dowiecie się
wybierając na “Szybkich i śmiesznych”
w Kinie Scenie Kulturze.
Polecamy.

Rezerwacja i sprzedaż biletów w kasie kina (w godz. 15.00-20.00) Rezerwacja telefoniczna: 32 332-63-81

JB

