aktualności

Policja zmieniła legitymacje

Z początkiem roku obowiązują nowe legitymacje służbowe policjantów.
Dokumenty mają więcej zabezpieczeń. Są ważne do końca 2018 roku
Nowe legitymacje mają format
karty identyfikacyjnej. W odróżnieniu od poprzednio obowiązujących
dokumentów, nowe legitymacje zawierają nazwę jednostki organizacyjnej policji, w której funkcjonariusz
pełni służbę. Przy czym, jeśli:
policjant pełni służbę w komisariacie policji – wtedy na legitymacji
wskazana jest nazwa komendy powiatowej policji, komendy miejskiej
policji lub komendy rejonowej policji,
na obszarze działania której znajduje
się komisariat;
policjant pełni służbę w komisariacie specjalistycznym - to na
legitymacji jest umieszczona nazwa
komendy wojewódzkiej (Stołecznej)
policji, na terenie której znajduje się

komisariat specjalistyczny;
policjant pełni służbę w ośrodku
szkolenia policji - wówczas na legitymacji znajduje się nazwa komendy
wojewódzkiej (Stołecznej) policji, na
obszarze działania której znajduje się
ośrodek szkolenia.

Wedle KGP zmiany pozwolą
obywatelom, wobec których policjant
podejmuje interwencję, na precyzyjniejszą identyfikację jednostki
policji, w której ten funkcjonariusz
pełni służbę.
/bw/

Społeczność
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
żegna
ś.p.

prof. ALOJZEGO FOJCIKA
nauczyciela i wychowawcy w knurowskim
Liceum Ogólnokształcącym w latach 1957-2001,
wieloletniego wizytatora i metodyka Śląskiego
Kuratorium Oświaty,
wielkiego propagatora strzelectwa sportowego,
człowieka skromnego,
który stawiając wyzwania swoim wychowankom
rozsławiał imię Szkoły i Miasta.

Nowy wzór
policyjnej legitymacji

Cześć Jego Pamięci!
Najbliższym Zmarłego składam wyrazy
współczucia.
Foto: Archiwum KGP

Dorota Gumienny
Dyrektor Szkoły

KNURÓW

KNURÓW

Chciał
zapalić...

Promile zwalają z nóg

...I nawet mu się udało, choć
sporo go kosztowało. Mowa o mężczyźnie, który nieco po godz. 2 w
nocy (23 grudnia) zapalił... karton na
przystanku autobusowym przy ul. 1
Maja. Na tym nie poprzestał – jako
swoistego rusztu użył przystankowej
ławki, na której rozpalił papier.
Tę fascynację ogniem zauważył
dyżurny Straży Miejskiej, obserwujący kamery monitoringu. Na miejsce
zdarzenia został skierowany patrol
Straży Miejskiej i Policji. Funkcjonariusze ukarali mężczyznę mandatem.
/bw/

KNURÓW

Benzyna
w studzience

W przedświąteczny poniedziałek
wieczorem ktoś wylał benzynę do
studzienki kanalizacyjnej przy ul. 1
Maja. Konieczna okazała się interwencja strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Paliwo zostało
zneutralizowane.
/bw/
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Piją, a potem padają. Na chodniki, skwery,
trawniki. Gdyby nie interwencje strażników
miejskich i policjantów, dla kilku knurowian sen
na mrozie mógłby się źle skończyć...
Była godzina 2.30 w świąteczną
noc 26 grudnia, gdy uwagę patrolu
Straży Miejskiej i Policji zwrócił
mężczyzna leżący w rejonie placówek
handlowych przy ul. Kosmonautów.
Jak się okazało, pan trzeźwy nie był.
Ze względu na jego stan funkcjonariusze wezwali karetkę, która przewiozła mężczyznę do szpitala.
Niespełna 24 godziny później
mundurowi interweniowali w rejonie przystanku na ul. Kosmonautów,
gdzie awanturował się nietrzeźwy
mężczyzna. Funkcjonariusze ustalili,
że awanturnik leczy się psychiatrycznie. Wezwali karetkę, która przewiozła mężczyznę do szpitala w Toszku.
W sylwestrowy wieczór przed
budynkiem przy ul. Słoniny zasnął

– zmożony promilami – mężczyzna.
Ze snu na mrozie obudzili go strażnicy miejscy. Niebawem znalazł się
w domu.
Z kolei w sobotę wieczorem inny
nietrzeźwy pan marznął na ławce
przy ul. Paderewskiego. Na miejsce
przyjechała karetka pogotowia ratunkowego. Po przebadaniu przez lekarza „zmęczonego” alkoholem pana
strażnicy doprowadzili do miejsca
zamieszkania.
Do podobnej sy tuacji doszło
jeszcze tego samego dnia, tuż przed
północą. Tym razem interwencji
lekarskiej wymagał nietrzeźwy knurowianin, którego alkohol powalił w
rejonie sklepu przy ul. Piłsudczyków.
/bw/

KNURÓW

Wolał w szpitalu

W późny wtorkowy wieczór (29.12) patrol Straży Miejskiej interweniował
na terenie szpitala. Powód do działania dał mundurowym pacjent, który nie
wymagał hospitalizacji, jednak nie chciał opuścić placówki. Mężczyzna został
doprowadzony do miejsca zamieszkania.
/bw/

KNURÓW

Głośna noc

Choć to była wigilijna, to jednak
nie cicha, noc dla sąsiadów pewnego
pana mieszkającego przy ul. Puszkina. Mężczyzna zachowywał się tak

głośno, że konieczna okazała się
interwencja służb mundurowych.
Działanie patrolu Straży Miejskiej
i Policji przyniosło skutek. Funkcjonariusze nie ukarali sprawcy
zamieszania, poprzestali na pouczeniu.

/bw/

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Elżbiecie Fojcik
z powodu śmierci

TEŚCIA
składa
Dyrekcja oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
informację o śmierci
śp. Alojzego Fojcika,
radnego Rady Miejskiej w Knurowie
w latach 1994-1998
Rodzinie Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia składa w imieniu
Rady Miasta Knurów
Tomasz Rzepa
Przewodniczący RM

Sylwester spokojny

Kilka kolizji, paru krewkich imprezowiczów,
jeden kierowca na podwójnym gazie – w tym
roku policjanci gliwickiego garnizonu nie mogli
narzekać na nadmiar pracy w Sylwestra
Dwa promile alkoholu we krwi
miał 24-latek zatrzymany przez
policjantów w Gliwicach, gdy przemierzał swoim audi A6 miejskie
ulice.
Odnotowano cztery kolizje i
zatrzymano dwie osoby w związku
z bójkami.

- Sylwestrowa noc jak zwykle
zapełniła izbę wytrzeźwień i częściowo policyjny areszt – informuje
Komenda Miejska Policji w Gliwicach. – Biorąc pod uwagę specyfikę
tej nocy, zdarzeń było naprawdę
mało.
/bw/
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aktualności
Komisariat Policji w Knurowie wyjaśnia sprawy kradzieży
paliwa i przywłaszczenia dwóch tablic rejestracyjnych.
Jest spora szansa, że te czyny nie ujdą sprawcom na
sucho, ponieważ ich wizerunki zarejestrowały kamery

Do rozpoznania
KNURÓW. POLICJA PROSI O POMOC

140,39 zł wskazał do zapłaty
dystrybutor na stacji „Orlen” przy
ul. 1 Maja 9, jednak klient ani
myślał uiścić należność za prawie
32 litry oleju napędowego. Wsiadł
do czarnej toyoty avensis (nr rejestracji SI 55682) i odjechał. Dzięki
kamerze, która zarejestrowała
moment kradzieży, wiadomo, że
sprawca ubrany był w czarną
kurtkę z kapturem, czarne spodnie
i białe adidasy.

Wszelkie informacje pomocne
w ustaleniu personaliów złodzieja
należy kierować do st. asp. Macieja
Milczarka (tel. 32 337 25 16).
W nocy z 6 na 7 grudnia ktoś
przywłaszczył sobie dwie tablice rejestracyjne SRC36XK z samochodu
volkswagen golf, zaparkowanego na
ul. Górniczej. Prawdopodobnie do
występku doszło pomiędzy godziną
18.10 a 2.55.
Z ustaleń policji wynika, że oko-

Ten kierowca
zatankował
i pojechał,
zapłatą
nie zawracał
sobie głowy

ło godz. 21.20 na stację benzynową
podjechał samochód z identycznymi
tablicami, jak te skradzione. Kamery
zarejestrowały wizerunek kierowcy
- być może ma on związek z przywłaszczeniem tablic.
Druga sprawa dotyczy kradzieży
paliwa ze stacji BP przy ul. 1 Maja.
27 listopada o godz. 20.14 do dystrybutora podjechał ciemny ford
mondeo o numerze rejestracyjnym
SGL6JU6. Kierowca (średniej budowy ciała, z szarą czapką na głowie, w
czarnej bluzie, czarnych spodniach i
butach) zatankował, ale nie zapłacił
za benzynę.
Policja publikuje wizerunk i
sprawców w nadziei, że ktoś ich rozpozna. Informacje należy kierować
do Komisariatu Policji w Knurowie (ul. Dworcowa 1A). Czynności
wyjaśniające w dwóch ostatnich
sprawach prowadzi st. asp. Krzysztof
Kaczorowski (tel. 32 337 25 11).

Najpierw kradzież tablic rejestracyjnych,
a potem paliwa to dość częsty sposób
postępowania złodziei
Kierowca
tego auta też
„zapomniał”
zapłacić za
paliwo

/g/

12 lat więzienia grozi 4 knurowianom,
którzy dotkliwie pobili, okradli,
a następnie porzucili w lesie 24-latka
z Gliwic

śladem naszych publikacji

Śmierć na szychcie

CZERWIONKA-LESZCZYNY, KNURÓW

- Zgniecenie lewej ręki i części klatki piersiowej
było przyczyną śmierci 52-letniego płuczkarza
z KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice
- o szczegółach wypadku z 26 listopada poinformował
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Do wypadku doszło w budynku
płuczki Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, w rejonie stacji zwrotnej przenośnika taśmowego.
Z ustaleń Okręgowego Urzędu
Górniczego w Gliwicach wynika,
że 26 listopada sztygar zmianowy
sk ierował jednego z płuczkarzy
do obsługi przesiewaczy, układu
5 przenośników taśmowych oraz
podajnika wibracyjnego. Pracownik
zmiany „B” samodzielnie obsługiwał
powierzone mu urządzenia.
- O godz. 20.30 sztygar zmianowy
przechodził wzdłuż trasy jednego z
przenośników taśmowych i po raz
ostatni kontrolował pracę płuczkarza
- informuje WUG.
Około 22.00 do budynku płuczki przyszedł płuczkarz zatrudniony
na nocnej zmianie. Zdziwiło go, że 2
przenośniki taśmowe są zatrzymane. Szybko okazało się dlaczego. Na
posadzce pod dolną taśmą jednego
z niedziałających przenośników
klęczał pracownik. Jego lewa ręka
i częściowo klatka piersiowa były
wciągnięte i zgniecione pomiędzy

dolną taśmą a krążnikiem.
Płuczkarz pobiegł do biura oddziału i powiadomił o w ypadku
sztygarów dozorujących zmianą
popołudniową i nocną.
Sztygarzy zmianowi z płuczkarzem uwolnili poszkodowanego spod
dolnej taśmy. Wezwany na miejsce
lekarz, po przeprowadzeniu akcji
reanimacyjnej, stwierdził zgon.
Po oględzinach miejsca w ypadku dyrektor OUG w Gliwicach
nakazał przed ponownym uruchomieniem przenośni ków usunąć
urobek nagromadzony w rejonie
przesypu tych urządzeń.
Mężczyzna, który zginął w wypadku, miał 52 lata, w górnictwie
przepracował 33 lata.
Po ostatnim spotkaniu kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchów podziemnych zakładów
oraz przedstawicielami Jastrzębskiej
Spółki Węglowej i Kompanii Węglowej zwrócono uwagę na niebezpieczną tendencję wzrostu liczby
ciężkich i śmiertelnych wypadków,
zaistniałych w 2014 roku.
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Nikt nie miał wątpliwości, że
ta k i sta n w y maga podjęcia natychmiastow ych działań. Wśród
nich w ymieniono skuteczniejsze
ustalanie zasad koordynacji, odpow iedzia lności i nadzoru nad
robotami prowadzonymi w zakładzie górniczym na styku dwóch
oddziałów ruchu oraz wzmożony
nadzór i kontrolę stanu psychofizycznego pracowników w aspekcie
bezpieczeństwa pracy, w związku
z końcówką roku kalendarzowego.
/g/

Akcja jak w filmie,
finał za kratami
To, co 2 stycznia przydarzyło się
gliwiczaninowi, przypomina scenariusz gangsterskiego filmu. Wszystko
zaczęło się w hotelu czynszowym
w Czerwionce-Leszczynach, gdzie
doszło do przypadkowego spotkania
24-latka z czterema oprawcami. Wiadomo, że panowie znali się wcześniej,
ale poróżniły ich finanse, dlatego
knurowianie postanowili skorzystać
z okazji i wyrównać rachunki z byłym wspólnikiem.
Mężczyźni siłą i groźbami zmusili 24-latka do przejażdżki ich samochodem. W trakcie jazdy dotkliwie
pobili ofiarę, zabrali jej telefon i
pieniądze, a następnie wyrzucili z
samochodu w lesie, w rejonie Wilczy.

Poturbowany gliwiczanin dotarł
do najbliższych zabudowań, gdzie
udzielono mu pomocy i powiadomiono policję.
Jeszcze tego samego dnia śledczy
wytypowali rozbojarzy i zatrzymali 3 z
nich. Czwartego (19-latka) zatrzymali
dwa dni później, ponieważ ukrywał się.
5 stycznia sąd objął jednego z
zatrzymanych dozorem policyjnym,
zaś wobec pozostałych zastosował
tymczasowy, 3-miesięczny, areszt.
Napastnicy (są w wieku 19-27 lat)
mają bogatą przeszłość kryminalną.
Dopuścili się m.in. pobić, kradzieży
kolejowego mienia i infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz włamań.
/g/

reklama

W 2014 roku doszło w górnictwie do 29 śmiertelnych
i 28 ciężkich wypadków.
Liczba wypadków ogółem
na koniec listopada wynosiła 2093. W górnictwie
wę gla kamie nne go o dnotowano 20 wypadków
śmiertelnych i 21 ciężkich.
Ogółem w kopalniach węgla kamiennego doszło do
1646 wypadków.
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Miasto idzie za ciosem. Po wykonaniu
I etapu modernizacji ul. Koziełka
przymierza się do przebudowy
pozostałego odcinka. W budżecie
zarezerwowano 4,9 mln zł, z czego
2,2 mln zł to pozyskana dotacja

Nie stąpaj
po cienkim lodzie
KNURÓW

Są pierwsze ofiary nieostrożności
na zlodowaciałych akwenach.
Nie ma co ryzykować. Knurowscy
woprowcy zapowiadają kontrole
okolicznych zbiorników

Czas na drugi
etap
Pierwsza część inwestycji została
wykonana w 2014 roku. Objęła fragment drogi od skrzyżowania ul. Koziełka z Dworcową po posesję nr 99.
Kosztowała ponad 2 mln zł, z czego
1,3 mln stanowiła dotacja od państwa
(w ramach programu popularnie
zwanego „schetynówkami”).
Tegoroczne plany obejmują modernizację drogi od posesji nr 99 po
skrzyżowanie z ulicami Jęczmienną
i Akacjową wraz z przebudową tego
skrzyżowania. W ramach II etapu
inwestycji nie zostanie zrealizowany łącznik pomiędzy ul. Koziełka i
Wolności.
- Mimo naszych usilnych starań
nie uzyskaliśmy zgody właścicieli terenu na jego udostępnienie w celu wykonania przepustu – informuje Ewa
Szczypka z Urzędu Miasta, naczelnik
Wydziału Inwestycji Miejskich.
Jak przewidują urzędnicy, robotnikom wystarczyłoby kilka, najwyżej
kilkanaście dni na uporanie się z
budową przepustu. Mimo to właściciele terenu nie wyrazili zgody na
wykonanie tych prac.
- Nie ma też zgody na umocnienie
rowu na prywatnej działce – dodaje

Foto: Bogusław Wilk

KNURÓW. MODERNIZACJA UL. KOZIEŁKA

naczelnik Szczypka. To zaledwie
10-metrowy odcinek, który zostałby wyłożony ażurowymi płytami.
Oczywiście i jedno, i drugie zostałoby wykonane na koszt miasta.
- Niestety, te zamiary miasta,
służące całej społeczności, nie znajdują zrozumienia właścicieli terenu
– nie kryje rozczarowania naczelnik
Szczypka.
Niewykluczone, że urzędnicy
sięgną po możliwości, jakie daje
prawo. Chodzi o procedury administracyjne, które pozwolą rozpocząć
prace niezależnie od zgody (bądź jej
braku) właściciela terenu. Wymaga
to jednak opracowania niezbędnej
dokumentacji projektowej oraz
uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót.
Niestety, wszystko to sprawi, że
przebudowa odwlecze się w czasie.
Przetarg, który ma wyłonić wykonawcę II etapu inwestycji, ma zostać ogłoszony na początku lutego. Po
rozstrzygnięciu i podpisaniu umowy
okaże się, jaki będzie ostateczny koszt
przebudowy, a tym samym wysokość
dotacji.
/bw/

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Ciemno...

- Chodzi o ul. Wilsona, gdzie na
odcinku od szkoły po rondo na Zaciszu zdani jesteśmy do poruszania się
prawie po omacku. Oświetlenie jest
tak kiepskie, że trzeba sobie drogę
doświetlać latarką. Dla bezpieczeństwa unikamy poruszania się pieszo i
nawet do sklepu podjeżdża się autem.
Kierowcy zmuszeni są do używania
świateł „długich”, drogowych, oślepiając niewidocznych pieszych. Znajomi
nas odwiedzający nie potrafią trafić,
bo nie widać posesji. A co będzie, gdy
potrzebny okaże się przyjazd służb
ratunkowych? Zdarzyło mi się informować pogotowie, gdzie ma jechać,
by trafiło na posesje, które szuka.
Nawiasem mówiąc, kierowcy
nagminnie przekraczają dozwoloną
prędkość na tym odcinku stwarzając zagrożenie dla mieszkańców, co
potwierdzają liczne kolizje...

Stały Czytelnik
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To chodnik,
nie jezdnia

- Chcę zwrócić uwagę na naganne zachowanie niektórych kierowców jeżdżących w sąsiedztwie
Biedronki niedaleko ul. 1 Maja.
Bywa, że do ul. Piłsudczyków dojeżdżają po chodniku, który zaczyna
się przy wiacie przystankowej! To
niedopuszczalne, nie mówiąc, że
bardzo niebezpieczne. To absurdalny – wydawałoby się – pomysł,
a jednak są tacy, którzy tak się
zachowują. Przecież mają niedaleko drogę, czyli ul. Witosa, którą
bez problemu dojechaliby w to
samo miejsce, co chcą. Na miejscu
Straży Miejskiej i Policji karałbym
bez zawahania. I nawołuję do tego.

Niefrasobliwość dwóch mężczyzn, którzy weszli na lód na
zalewie Pogoria III w Dąbrowie
Górniczej, miała tragiczne skutki.
Jeden 20-latek utonął, jego rówieśnik cudem ocalał. Do zdarzenia
doszło na początku stycznia.
Kilka dni wcześniej w Mokobodach (województwo mazowieckie)
dwóch braci wybrało się poślizgać
na rzece Liwiec. Nie wrócili. W
piątek st ra ż ac y w yłow i li cia ło
15-latka, nadal trwają poszukiwania ciała jego 12-letniego brata.
- Zw racamy się z apelem o
zaniechanie ślizgania się na pokrywach lodowych, które mogą
się pojawić na różnego rodzaju
zbiornikach wodnych – stawach, je-

ziorach, oczkach wodnych – ostrzega Zarząd Oddziału Miejskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Knurowie. – Dzieci, młodzież i dorośli nie zawsze
pamiętają o tym, iż może dojść do
tragedii po załamaniu się lodu.
- Bardzo często dzikie kąpieliska
stają się dzikimi lodowiskami – zauważa Jerzy Pach, członek Zarządu
Wojewódzkiego WOPR w Katowicach, wieloletni prezes OM WOPR
w Knurowie. – Woda w takich miejscach nie przestaje być mniej groźna.
Niefrasobliwość, nieostrożność,
brawura, a często zwykła głupota są
przyczynami dramatów i tragedii.
Można ich uniknąć, jeśli zachowuje
się zdrowy rozsądek.

- Zadbajmy o bezpieczeństwo
naszych wychowanków. Nie kierujmy się przeświadczeniem, że
„mojemu dziecku nic złego się nie
stanie”. Postarajmy się, by tej zimy
nie doszło do tragedii podczas zabawy na lodzie – apelują knurowscy
woprowcy.
Z achę c ają do odw ie d z en ia
lodowiska na Orliku przy ul. Ułanów 8.
Zastrzegają, że – wzorem lat
ubiegłych – przeprowadzą kontrole
okolicznych akwenów. Uczynić to
mają z udziałem Straży Miejskiej i
pracowników Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.
- Takie inspekcje są potrzebne –
przekonuje mjr Jarosław Wiewiura,
kierownik referatu. – Uświadamiają niektórym ryzykantom, a przynajmniej mamy taką nadzieję, że nie
warto dla chwili zabawy szafować
swoim zdrowiem, a nawet i życiem.
- Żadna kontrola nie zastąpi
jednak zwykłego zdrowego rozsądku – mówi Jerzy Pach. – Liczymy, że
to mądre podejście zwycięży.
/bw/

reklama

Porady eksperta:

Remontujemy łazienkę
Od czego rozpocząć
przygotowania
do remontu łazienki

W pierwszej kolejności należy wykonać projekt. To da
nam odpowiedź na pytanie czego potrzebujemy. Ustalmy też
właściwy harmonogram dostaw
poszczególnych materiałów oraz
rozplanujmy roboty tak, aby
możliwie najszybciej wykonać
remont. War to poradzić się
specjalistów, pomoże nam to
uniknąć ewentualnych błędów.

Jak właściwie
rozmieścić wszystkie
elementy wewnątrz
łazienki?

Postawmy na własną wygodę i dopasowanie elementów
w taki sposób, aby przyjemnie
nam się korzystało z łazienki.
Zadbajmy o to, aby elementy
nie były rozmieszczone zbyt
ciasno. Szczególnie dotyczy to
dostępu do umywalki, pralki
czy też toalety. Warto również
zwrócić uwagę na ewentualną
możliwość zabudowy wnęk.

Jakie obecnie
materiały są
najczęściej

wykorzystywane
do wykończenia ścian,
sufitów i podłóg?

Na sufit montowane są płyty
kartonowo-gipsowe, natomiast
podł oga i ściany to r óżnego
rodzaju płytki. Warto postawić
n a d o b r e g o p r o d u c e n t a, c o
daje nam gwarancję trwałości
mater iał ów. Kafelki powinny
być odporne na wilgoć, łatwo
zmywalne. W przypadku podłogi należy zwrócić uwagę, aby
nie były śliskie. Koniecznie też
musimy zadbać o dobrej jakości
silikony oraz wodoodporne fugi.

Wanna czy brodzik?

Można zakupić wannę oraz
specjalną osłonę, która umożliwia korzystanie z prysznica,
w taki sposób, aby nie zalać łazienki. Oczywiście musimy również myśleć o wygodzie, starsze
osoby często mają problem z
wejściem do wanny, dlatego w
takim przypadku rozsądniejszy
będzie brodzik i prysznic.

Jak zadbać o właściwą
wentylację łazienki?

Jeśli tylko posiadamy okno,
p ow i n n i ś my j e u c hy l a ć , a l e
można także zastosować wentylatory i piony wentylacyjne.
Tu jednak należy pamiętać o

Zbigniew Kiedro, pracownik
działu budowlanego
w Bricomarché Knurów
kontrolowaniu skuteczności
wentylacji oraz czyszczeniu
kratek. Jeśli mamy w łazience
piecyk gazowy, musimy doprowadzić do łazienki więcej
powietrza. Powinniśmy zainstalować kratkę wentylacyjną
o nie r e gulowanym, s t a ł ym
przekroju.

A co z ogrzewaniem?

Obecnie dominuje ogrzewanie podłogowe. W przypadku
remontu starych łazienek, jeśli
nie możemy wykonać ogrzewania podłogowego, stosujemy grzejniki panelowe lub
drabinkowe. Drabinki mają to
do siebie, że umożliwiają np.
wieszanie i suszenie ręczników.

Partner:

Mieszkaniec

Not. bw
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Foto: Archiwum PL

OGŁOSZENIE

W 2006 roku spadło tyle śniegu, że drogowcy chcąc ułatwić
jazdę kierowcom, wyświadczyli niedźwiedzią przysługę
pieszym chcącym przejść chodnikiem ul. Wilsona

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 8 stycznia 2015 r.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012
r. poz. 647 z późn. zmianami)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr III/23/14 z
dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami
Wilsona, 1 Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w
Urzędzie Miasta Knurów: ul.dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
w terminie do 6.02.2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

KNURÓW. AKCJA „ZIMA”

OGŁOSZENIE

Drogowcy, nie dajcie
się zaskoczyć

Aura długo oszczędzała kierowców i drogowców, nie
dając się specjalne we znaki. Pierwsze opady śniegu
i mróz położyły kres tej łagodności

„Zima zaskoczyła drogowców”
– to hasło, które niemal co roku bije
po oczach ze stron gazet. Często
zasłużenie, czasem nie. Do darowania może być sytuacja, gdy śnieżna
zawierucha przybiera postać niemal
kataklizmu, trudno jednak o wybaczenie, jeśli jezdnia zmienia się w
ślizgawkę, a piaskarki godzinami ani
widu, ani słychu.
Do kogo kierować pretensje? Wybór jest całkiem spory, gdyż w Polsce
drogi publiczne nie podlegają jednemu, lecz kilku administratorom.
Dzielą się na krajowe, wojewódzkie,
powiatowe i gminne. W Knurowie
mamy do czynienia z wszystkim
typami.
Nad przejezdnością autostrady
(zalicza się do dróg krajowych) czuwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad.
Ulicami wojewódzkimi administruje Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach. W praktyce za ich
zimowe utrzymanie odpowiadają
Zarządy Dróg Powiatowych w Gliwicach i Rybniku. W Knurowie gliwicki
ZDP obsługuje ulice Dworcową, Niepodległości i Rybnicką, natomiast ul.
Zwycięstwa – ZDP w Rybniku.
Gl iw ick i ZDP z a rz ąd z a też
wszystkimi drogami powiatowymi
w mieście. W jego imieniu techniczną
obsługą zajmuje się firma Remondis
Gliwice.
Drogami gminnymi administruje Urząd Miasta. W imieniu UM
za ich właściwe utrzymanie zimą
odpowiada firma Komart.
W gminach Gierałtowice i Pilchowice drogami gminnymi zawia-

Drogi w Knurowie
Drogi wojewódzkie to ulice: Dworcowa, Niepodległości, Rybnicka i Zwycięstwa.
Drogi powiatowe to ulice: 1 Maja, Wilsona, Szpitalna (od skrzyżowania
z Ułanów do Niepodległości), Michalskiego, Lignozy, Aleja Piastów i Książenicka.
Drogi gminne (w zarządzie prezydenta miasta) – ulice: dr. Ogana, 26
Stycznia, Szpitalna (od Ułanów do DK78), Kosmonautów, ks. Koziełka, Jęczmienna, Przemysłowa, Klasztorna, Plebiscytowa, Wolności, Rybna, Kwitka,
Sienkiewicza, Pocztowa, Spółdzielcza, Witosa, Marynarzy, Piłsudczyków,
Dywizji Kościuszkowskiej, Lotników, Ułanów, Ziętka, Kapelanów Wojskowych, Aleja Lipowa, Batorego, Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka
I (+ boczna), Władysława Łokietka, Jedności Narodowej, Armii Krajowej,
Szarych Szeregów, Jagiełły, Kosmonautów (11 do Szpitalnej), Dąbrowskiego,
Puszkina, Floriana, Sokoła, Chrobrego, Targowa, Wzgórze, Rakoniewskiego
(+ boczna), Powstańców, Szkolna, Krótka, Wieczorka, Leśna, Ściegiennego,
Słoneczna, Aleja Piastów (boczna), Kilińskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Staszica, Żeromskiego, Parkowa, Sztygarska, Jęczmienna, Plac Powstańców
Śląskich, Poprzeczna, Astrów, Dębowa, Plater, Wyspiańskiego, Ogrodowa,
Mickiewicza, Poniatowskiego, Janty, Kościuszki, Słoniny, Kopernika, Aleja
Spacerowa, Żwirki i Wigury, Prusa, Krucza, Brzechwy, Moniuszki, Karłowicza, Dymka, Saperów, Legionów, Krasickiego, Stalmacha, Kochanowskiego,
Stwosza, Reymonta, Wieniawskiego, Chopina, Paderewskiego, Szymanowskiego, Słowackiego, Stawowa, Wieczorka, Starowiejska, Korfantego,
Zielona, Ligonia, Chabrowa, Stokrotki, Wrzosowa, Jaśminowa, Chmielna,
Akacjowa, dr. Jordana,
Wiosenna, Zimowa, Deszczowa, Przedwiośnie,
Letnia, Jesienna.
Ulice Ogana, Kosmonautów, 26 Stycznia i Szpitalna (od skrzyżowania z ul.
Ułanów po DK78, czyli po trasę Rybnik – Gliwice) są traktowane priorytetowo
ze względu na funkcjonowanie komunikacji publicznej.
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dują samorządy. W gminie Gierałtowice w imieniu urzędu za zimowe
utrzymanie dróg odpowiada firma
ZRB Janicki z Gierałtowic. W gminie
Pilchowice czyni to firma Walpex z
Sośnicowic.
Gdzie interweniować w razie
potrzeby? W przypadku Knurowa
najprościej zgłosić problem Straży
Miejskiej, dzwoniąc pod całodobowy
i bezpłatny nr 986. Strażnicy przekażą sprawę do właściwej instytucji.
Można też dzwonić bezpośrednio
do właściwego zarządcy (telefony w
ramce) w nadziei, że takie zgłoszenie
wpłynie na szybkość reakcji.
A co z chodnikami? Zgodnie z
przepisami do ich odśnieżania zobowiązani są właściciele nieruchomości, wzdłuż których biegną chodniki.
/bw/

Gdzie zgłosić
problem
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach – tel. 32 234 06 96, 605 435
731 i 605 787 131. Firma Remondis – tel. 32 231 08 58 wew. 210,
oraz 502 586 280, 607 072 410 i
667 082 236. W firmie został uruchomiony także specjalny telefon
zimowego utrzymania dróg: 502
586 280;
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku – tel. 32 422 74 78;
Straż Miejska – tel. 986 (bezpłatny, czynny dostępny całą dobę),
32 339 22 37;
UM – Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska – tel. 32 339 22 15 (w
godzinach pracy urzędu);
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – tel. 32 234 06
92 i 32 270 15 10;
Urząd Gminy Gierałtowice
– tel. 32 301 13 00;
Urząd Gminy Pilchowice
– tel. 32 235 65 21.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 8 stycznia 2015 r.
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z pózn. zmianami) informuję, że na sesji Rady Miasta Knurów w dniu 22.12.2014 r. została
podjęta Uchwała Nr III/22/14 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia
2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w
art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3
przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta
i Spraw Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach
pracy Urzędu.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 8 stycznia 2015 r.
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z pózn. zmianami)
informuję, że na sesji Rady Miasta Knurów w dniu 22.12.2014 r.
została podjęta Uchwała Nr III/21/14 Rady Miasta Knurów z dnia 22
grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla działek
nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ulicy 26 Stycznia.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w
art. 42 pkt i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów w
Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy
Urzędu. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów dla działek nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy
ulicy 26 Stycznia zostanie opublikowana na stronie internetowej
Urzędu Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu
obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Miliony na inwestycje

Prawie 144 mln zł zapisano do wydania w budżecie miasta na 2015 rok. Ponad 35 mln zł
samorząd zamierza przeznaczyć na inwestycje
Wizualizacja żłobka
Decyzja zapadła 22 grudnia podczas sesji Rady Miasta. Głosowanie
nad planem finansowym Knurowa
było najważniejszym punktem obrad.
- Opracowując projekt budżetu
Knurowa kluczowe znaczenie miało
osiągnięcie możliwie najlepszych
efektów w zakresie zaspokajania

zbiorowych potrzeb mieszkańców ze
szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań własnych gminy – wyjaśniał
zebranym prezydent Adam Rams.
- W założeniu przyjęto jako priorytet
przeznaczenie przychodów wyłącznie
na cele inwestycyjne.
- W projekcie ujęliśmy ponad 35

Około 4 mln zł w tym
roku kosztować będzie
modernizacja kąpieliska
na Zaciszu

mln zł z przeznaczeniem na inwestycje. To zaprzecza dość popularnej
opinii, iż najwięcej inwestycji realizowanych jest w roku wyborczym
– podkreślił.
Za przyjęciem uchwały w proponowanej przez prezydenta formie
i treści było 18 rajców, przy dwóch,
którzy byli przeciwnego zdania (nikt
nie wstrzymał się od głosu).
Poza uchwałą budżetową pod
głosowanie trafiło 17 uchwał. Większość wprowadzała korekty w budżecie z 2014 r., część miała charakter
formalny, m.in. zatwierdzenie harmonogramu prac komisji, przyjęcie
procedury uchwalania budżetu.
Ustalono terminy uiszczania
miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za
miesiące z I kwartału termin płatności ustalono na 5 kwietnia, z II – do
5 lipca, z III – do 5 października i IV

Budżet w liczbach
Dochody – 115.331.836 zł
w tym:
- dochody bieżące – 104.680.778 zł
- dochody majątkowe – 10.651.058 zł
Na dochody złożą się przede wszystkim:
Subwencje: 21 584 384 zł
Udziały w podatkach: 32 609 020 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone: 6 374 706 zł
Dotacje na zadania własne: 7 242 832 zł
Środki z Unii Europejskiej: 2 443 588 zł
Pozostałe dochody: 45 077 306 zł

Wydatki – 133.950.442 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 98.915.107 zł
- wydatki majątkowe – 35.035.335 zł
Deficyt budżetu (różnica między dochodami a
wydatkami) w kwocie 18.618.606 zł zostanie
sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Wybrane inwestycje w planie finansowym miasta na 2015 r.
- przebudowa ul. Koziełka (II etap) – 4,9 mln zł
- modernizacja kąpieliska Zacisze Leśne – 4,3
mln zł
- przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul.
26 Stycznia - 3,5 mln zł
- termomodernizacja zabytkowych budynków
starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej
emisji – 2,5 mln zł
- termomodernizacja oraz modernizacja budynku przy ul. Ogana 5 wraz z dobudową
windy i rekonstrukcją terenu – 3,7 mln zł
- budowa żłobka – 2 mln zł
- zagospodarowanie terenów w rejonie ulic
gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem
pod budownictwo mieszkaniowe – 1,4 mln zł
- przebudowa ul. Chopina – 650 tys. zł
- przebudowa ul. Reymonta (II etap) – 650
tys. zł
- budowa lokalnego centrum przesiadkowego
w rejonie przystanku Foch – 600 tys. zł
- przebudowa ul. Szymanowskiego – 470
tys. zł
- modernizacja stadionu miejskiego - 400
tys. zł
- adaptacja pomieszczeń piwnicznych w ratuszu na cele archiwum – 400 tys. zł
- budowa oświetlenia w rejonie ulic Kazimierza
Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława
Jagiełły, Jana III Sobieskiego – 350 tys. zł
- wymiana dźwigu osobowego w budynku przy
ul. Szpitalnej 8 – 260 tys. zł
- budowa drogi dojazdowej do KSSE – 200
tys. zł
- budowa oświetlenia związana z likwidacją
napowietrznych linii oświetleniowych (rejon
ulic Michalskiego, Rybnickiej, Wilsona, Powstańców Śląskich, Jordana, Farskie Pola,
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III Kolonia; projekt) – 170 tys. zł
- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie
ul. Kilińskiego (od skrzyżowania z al. Piastów
do skrzyżowania z ul. Konopnickiej) – 120
tys. zł
- budowa centrum przesiadkowego w Szczygłowicach (projekt) – 100 tys. zł
- odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka w rejonie ul. Koziełka (projekt)
– 100 tys. zł
- odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka w rejonie ul. Rakoniewskiego
(projekt) – 100 tys. zł
- budowa ul. Stokrotki (projekt) – 80 tys. zł
- przebudowa i modernizacja szatni basenowych pływalni przy ul. Górniczej – 70 tys. zł
- wykonanie projektu i instalacji przyłączeniowej oraz rozdzielni hali i pływalni przy ul.
Górniczej do nowej stacji transformatorowej
– 70 tys. zł
- budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ulice Niepodległości i Wilsona – 64 tys. zł
- rozbudowa monitoringu – 60 tys. zł
- przebudowa ul. Paderewskiego (projekt) –
55 tys. zł
- budowa progów zwalniających na ul. Jęczmiennej – 40 tys. zł
- budowa kanalizacji sanitarnej na os. Farskie
Pola (projekt) – 40 tys. zł
- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Sikorskiego (projekt)
– 25 tys. zł
- rekonstrukcja terenu zielonego między ulicami Klasztorną i 1 Maja (projekt) – 15 tys. zł
- przebudowa oświetlenia ul. Pocztowej – 15
tys. zł

– do 27 grudnia 2015 roku.
O 103 tys. zł zwiększono pulę
na wynagrodzenia pracowników
pedagogicznych, zatrudnionych w
świetlicach w szkołach podstawowych. Zmiana jest konsekwencją
wzrostu liczby dzieci uczęszczających do świetlic, większej ilości
godzin dydaktycznych i liczebności
nauczycieli, realizujących zajęcia i
opiekujących się dziećmi.
O 50 tys. zł zwiększyła się sub-

Projekty wszystkich uchwał z
uzasadnieniem są dostępne
na stronie internetowej www.
knurow.bip.info.pl, w zakładce
poświęconej Radzie Miasta,
kolejne podstrony to: kadencja 2014-2018 => sesje =>
projekty uchwał Rady Miasta.

wencja oświatowa na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny
i pomoce dydaktyczne do nauki
sześciolatków.
/b/

Wydatki (w zaokrągleniu) wg wybranych
działów
* oświata i wychowanie – 38,27 mln zł, w tym m.in.:
- szkoły podstawowe – 15,7 mln zł
- gimnazja – 8,5 mln zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1,1 mln zł
- przedszkola – 8,14 mln zł
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 1,944
mln zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 2,21 mln zł
Wśród zaplanowanych zadań są:
- modernizacja zaplecza kuchennego (II etap) w MP-12 – 438
tys. zł
- wymiana rur ciepłej i zimnej wody w ZS nr 1 – 75 tys. zł
- adaptacja pomieszczeń na sekretariat i gabinet dyrektora
w ZS nr 1 – 30 tys. zł
- budowa klatki schodowej z windą w MSP-2 – 465 tys. zł
- remont budynku w MP-12 – 75 tys. zł
- przebudowa kanalizacji deszczowej (IV etap) w MG-4 – 70
tys. zł
- wymiana ogrodzenia i likwidacja placu asfaltowego w MP-3 –
65 tys. zł
- wymiana ogrodzenia w MP-2 – 50 tys. zł
- wymiana podłóg (dwie sale) w MP-12 – 35 tys. zł
- remont łazienek na zapleczu sali gimnastycznej w MG-2 – 25
tys. zł
* administracja publiczna – 20,398 mln zł
* transport i łączność – 16,481 mln zł, w tym m.in. (oprócz
wymienionych wcześniej inwestycji):
- wpłaty na KZK GOP – 4,244 mln zł
- remonty dróg żużlowych – 250 tys. zł
- remonty cząstkowe jezdni i chodników na drogach administrowanych przez UM – 250 tys. zł
- udrażnianie wpustów ulicznych – 130 tys. zł
- utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym – 80 tys. zł
- znaki drogowe i barierki – 50 tys. zł
- remont chodnika w ciągu ul. Wilsona (dotacja dla powiatu) –
50 tys. zł
- sporządzenie ewidencji wybranych dróg wewnętrznych w wersji
elektronicznej – 30 tys. zł
- organizacja ruchu na drogach gminnych – 25 tys. zł
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej – 6 tys. zł
* pomoc społeczna – 12,86 mln zł
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,97 mln zł
* kultura fizyczna – 9,739 mln zł
* pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7,264 mln zł
* gospodarka mieszkaniowa – 5,291 mln zł
* różne rozliczenia – 3,118 mln zł
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,563 mln zł
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,661
mln zł
* edukacyjna opieka wychowawcza – 1,368 mln zł
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Szukajmy pamiątek, niech
opowiedzą o starych dziejach

Apelowaliśmy o rzut okiem do rodzinnych archiwów w nadziei, że uda się
odnaleźć pamiątki starych – choć nie zawsze dobrych – czasów, wartych
wyciągnięcia na światło dzienne. I co? I, jak zwykle, Czytelnicy nie zawodzą...
Prawie każda pamiątka kryje
w sobie emocje. Jakąś rodzinną historię, ciekawe wspomnienie, wzruszenie, niekiedy smutek i ściśnięcie
serca. Każda coś mówi.
- Jeśli tego nie wyciągniemy i nie
przypomnimy, zginie w mrokach nie-

pamięci – mawia znajomy historyk.
I ma rację. Lata biegną, czasy się
zmieniają. Pamięć z trudem ogarnia
to co się działo 20, 30, 40 lat temu, a
co dopiero mówić o 100 czy więcej.
Oczywiście zawsze można – i
warto – zajrzeć do muzeów, gdzie
nie brak ciekawych eksponatów. Ale
równie, a nawet bardziej, interesujące
są te, które mamy u siebie w domowych zakamarkach.
Jeden z mieszkańców opowiedział mi, że w 1917 roku dziadek (ze
strony ojca) został wcielony do armii
pruskiej. Trwała jeszcze wojna. Gdy
się skończyła, do domu wrócił... z
koniem. Był kawalerzystą, więc być
może dlatego to właśnie koń zwrócił
jego uwagę. Był jego zdobyczą wojenną. Koń nie miał lekko – przydał się w
pracy na roli. Ale gdy tylko usłyszał
muzykę, to... paradnie podnosił kopyta i ogon.
Ćwierć wieku później jeden z
okolicznych żołnierzy wrócił z wojny
(z drugiej światowej) targając konie...
mechaniczne. Nie było ich za wiele,
bo „pracowały” w motorowerze,
ale zawsze coś, a dla niego wówczas
bardzo wiele.

Wśród pamiątek, które udało
się wydobyć z rodzinnych archiwów, zwracają uwagę fotografie,
legitymacje wojskowe, ordery. Jest
też narzędzie do robienia skrętów
papierosowych.
Jedna z fotografii została zrobiona w 1917 roku. Widać na niej 18
mężczyzn (niektórzy bardzo młodzi,
na pewno jeszcze nastoletni). Prawdopodobnie są to pracownicy krywałdzkiej fabryki prochu. Może ktoś
z Czytelników posiada więcej infor-

macji. Chętnie ich wysłuchalibyśmy.
Rok wcześniej, w 1916 roku, na
froncie prusko-francuskim zostało
wykonane zdjęcie przedstawiające
grupę Ślązaków służących w armii
pruskiej. Mężczyźni korzystają z
chwili wolnej od frontowego zgiełku.
Odpoczywają kilkanaście kilometrów od Verdun, gdzie w tym czasie
toczyła się jedna z najkrwawszych
bitew w dziejach (od lutego do grudnia 1916 roku pod Verdun zginęło
prawie 700 tys. żołnierzy obydwu
armii). Wśród uwiecznionej grupy
wojskowych jest Herman Grzesiok.
Zachęcamy do zaglądnięcia i
przetrząśnięcia rodzinnych archiwów, albumów, domowych szafek
i skrytek. Z pewnością nie brak w
nich pamiątek, które warto wydobyć
i pokazać. Polecamy się przy tym
pamięci – z chęcią sfotografujemy,
zeskanujemy, może wspólnie uda
nam się przywołać ich historię...

Żołnierze zmobilizowani do
armii pruskiej podczas I wojny
światowej – zdjęcie powyżej
zostało zrobione w 1916 roku,
fotografia poniżej – w 1917 roku

Maria Grzelewska

Krzyż żelazny, nadawany
żołnierzom armii pruskiej, za
udział w walkach w I wojnie
światowej

Niemieckie odznaczenia za
kampanię wojenną w Polsce
w 1939 roku
Stary przyrząd do wyrabiania papierosów

Banknot dwumarkowy wyemitowany 30 stycznia 1937 roku

Porcelanowa taca z I połowy XX wieku

Zdjęcie z 1917 roku – przedstawia najprawdopodobniej pracowników prochowni w Krywałdzie
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Wspomnienie

Żyje dla sztuki

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo
miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Dawid Kopiec umierał
po cichu, otoczony bliskimi,
tr z ymany za r ękę pr zez
ukochaną mamę. Walczył
dwa lata, choć po wypadku lekarze dawali mu parę
godzin życia. 27 grudnia w
wieku 30 lat Dawid odszedł.
Zostawił pogrążonych w rozpaczy rodziców, dla których
był całym światem. Zostawił
niedokończone projekty i
marzenia. Zostawił cząstkę
siebie i pamięć o swoim
pięknym życiu

mama knurowianina, wspominała, jak to czasami wracał z
Krakowa, stawał w drzwiach i
mówił „Mamuś, Tato, jak ja się
za Wami stęskniłem” a potem
przytulał ich mocno.
Życie Dawida brut alnie
przerwał wypadek na wyjeździe integracyjnym. Dawid
jadąc na quadzie, uderzył w
drzewo. Diagnoza brzmiała
jak wyrok. Knurowianin osiem
miesięcy spędził na OIOMIE,
potem kolejne kliniki, centra
rehabilitacji. I tak przez dwa
lat. Walka o każdy oddech,
o każdy dzień. Na początku sierpnia Dawid trafił do
ośrodka fundacji „Światło” w
Toruniu.
- Próbujemy wybudzić Dawida – mówił Norber t Kopiec, tata Dawida. – Dzięki
cyberoku wiemy, że syn jest
świadomy. Słucha poleceń i je
rozumie.
Rodzice knurowianina obserwowali, jak w ośrodku budzili się kolejni pacjenci. Tak
samo miało być z Dawidem…
W momencie, kiedy pojawiła
się nadzieja, Dawid zmarł.
Dawid już nigdy nie pojawi
się w drzwiach domu. Nie
nauczy się chińskiego. Nie
skonstruuje śmigłowca. Nie
przytuli mamy. Śmierć była
silniejsza. Silniejsza niż nadzieja. 27 grudnia Dawid odszedł. Odszedł tam, gdzie nie
ma cierpienia, nie ma szpitalnych sal i bólu odleżyn, gdzie
już nie musi walczyć…

podziękowanie

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”
Serdeczne podziękowania
wszystkim uczestniczącym
w ostatniej drodze
naszego Syna
ś.p.

DAWIDA KOPCA
składają Rodzice
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O „Projekcie Tosca”, organizowanym przez Operę Krakowską z
okazji Dnia Otwartego, Sabina Mańkowska dowiedziała się przypadkiem
z facebookowego profilu koleżanki.
Amatorzy śpiewu, studenci wokalistyki i jej niedoświadczeni jeszcze
absolwenci mogli nadsyłać swoje nagrania wideo. Kilkoro spośród nich
miało zostać wybranych do udziału
w przedstawieniu fragmentów słynnej opery Giaccomo Pucciniego.
– Zupełnie spontanicznie wysłałam
nagranie występu na jednej z imprez
okolicznościowych – opowiada pani
Sabina. – Wiedziałam, że w mediach,
zwłaszcza małopolskich, o tym wydarzeniu się mówi, że na pewno będzie
odbiór szerszy. Jestem amatorką,
więc musiałam wykazać się pewną
odwagą.
Po dwóch tygodniach kurowianka dostała wiadomość, że została
przypisana do wykonania arii „Vissi
d’arte” z II aktu „Toski” Pucciniego.
W pierwszej chwili nie mogła uwierzyć. To duża satysfakcja. Tym większa, że, jak się okazało, była jedyną
zaproszoną amatorką, poza nią w
tym gronie znalazły się absolwentki
wokalistyki i student.
Wstępem do krakowskiej przygody była próba muzyczna z dyrygentem. Później, 13 grudnia, próba
reżyserska, a po niej – spektakl: I
akt „Toski” i słynna aria z II aktu w
wykonaniu knurowianki.
– Mogłam przekonać się, jak
wygląda praca nad wykonaniem
operowym – mówi Sabina Mańkowska. – Tu trzeba zrobić coś więcej
niż stanąć i zaśpiewać, dochodzi gra
aktorska. Największym wyzwaniem
było to, że musiałam upaść na scenie,
bo arię zaczynałam na leżąco. Wszystko to – praca z aktorami, reżyserem, w
oryginalnych kostiumach, perukach,
pełnej charakteryzacji – to wspaniałe,
ciekawe i zupełnie nowe dla mnie doświadczenie. To także ukoronowanie
mojej dotychczasowej pracy, trudu,
który włożyłam w wokalne doskonalenie się „po godzinach”.
Co prawda nie ma formalnego
wykształcenia, ale ciągle dokształca
się wokalnie. I nie tylko wokalnie – na
własną rękę poszerza wiedzę z teorii

muzyki, historii muzyki, opery. Jako nastolatka przez dziewięć lat
śpiewała w knurowskim
chórze Slavica Musa. Po
pięcioletniej przerwie,
związanej ze studiami
i założeniem rodziny,
wróciła do śpiewu – tym
razem w Akademickim
Z espole Mu z yczny m
Politechniki Śląskiej w
Gliwicach pod dyrekcją
prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody. Jak
mówi knurowianka, ten
krok bardzo dużo dał jej
wokalnie.
– Doskonalimy emisję głosu pod kierunkiem
profesjonalnych pedagogów – mówi knurowianka. – Dzięki próbom
uświadomiłam sobie też,
jaką rolę w śpiewaniu
odgrywa ciało. W Zespole
mogę się realizować i jako
chórzystka, i jako solistka
(teraz pracuję nad partiami solowymi w „Stabat
Mater” Pergolesiego).
Oprócz tego Sabina
Mańkowska prowadzi
swój autorsk i projekt Sabina Mańkowska przed występem
solow y po nazwą Ba- w Operze Krakowskiej
Rock, który łączy elementy muzyki miejscach wtorkowe kolędowanie
dawnej, głównie barokowej i muzyki było pierwszym od lat występem
Sabiny Mańkowskiej w rodzinnym
współczesnej.
– Do oryginalnych arii świeckich Knurowie.
barokowych dokładamy gitarę basoKnurowianka większą część wolwą i perkusję. Mimo że zachowujemy nego czasu poświęca śpiewaniu. Ma
oryginalną rytmikę i tonacje, utwory minimum dwie próby tygodniu, a
zdarza się, że nawet dwie próby tego sabrzmią inaczej.
Z BaRockiem przygotowuje się mego dnia. Niezależnie od scenicznego
do nagrania kilku utworów. Jeszcze aspektu, śpiew jest dla pani Sabiny
nie mają funduszy na płytę, ale chcą sposobem na życie, wyrażanie siebie,
nagrać choćby singiel, żeby prezento- ekspresję emocji. Jak przyznaje półżartem, gdy nie śpiewa kilka dni, dostaje
wać tę muzykę szerzej, dalej.
Projekt, mimo że istnieje zaled- depresji. Terapeutyczna moc śpiewania
wie od kilku miesięcy, ma już kon- jest wielka. Kiedy człowiek ma zły
certowe doświadczenie. W pierwszy dzień, dobrze jest śpiewać utwór, który
wtorek nowego roku można było go- niesie w sobie konkretne emocje.
– Często chodzę i sobie śpiewam,
ścinnie usłyszeć BaRock na koncercie
kolęd Adama Sobierajskiego i Sylwii jakikolwiek mam nastrój, czy dobry
Lipki w kościele p.w. Matki Bożej czy zły. I w domu, i w pracy – przyCzęstochowskiej. Tak się składa, że znaje.
Mirella Napolska
mimo wielu koncertów w różnych
Foto: Arch. rodzinne

Od momentu wypadku,
każdy dzień był cudem. Dawid odszedł jak bohater. Tyle
czasu cierpliwie znosił niewyobrażalne cierpienie. Rodzice
do ostatniej chwili wierzyli, że
się uda, że syn wyzdrowieje.
Dawid nigdy łatwo się nie
poddawał. Od dziecka wygrywał konkursy matematyczne,
potem olimpiady przedmiotowe. Był członkiem MENSY. Za
pracowitość i talent otrzymał
stypendium dla dzieci wybitnie uzdolnionych. Na zdjęciu
zrobionym na Zamku Królewskim w Warszawie widać, jak
uśmiechnięty Dawid odbiera
gratulacje od najwyższych
urzędników państwowych. Był
dumą miasta. Po ukończeniu
liceum w Zespole Szkół im.
I. J. Paderewskiego w Knurowie, przeniósł się do Krakowa
na Uniwersytet Jagielloński.
Rozpoczął naukę na Wydziale
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Szybko
zdobył uznanie profesorów.
To m.in. dzięki jego talentowi
UJ, po raz pierwszy w historii,
zdobył pierwsze miejsce w
międzynarodowym konkursie
w konstruowaniu pojazdów
mobilnych. Już w czasie studiów bili się o niego pracodawcy. Miał przed sobą obiecującą
karierę.
Dawid był marzycielem.
Chciał tak wiele zrobić: nauczyć się chińskiego, skonstruować śmigłowiec bezzałogowy, pracować w NASA. Ciekawił go świat. Na zdjęciach
uwieczniał motyle, ciekawe
budynki i swoją narzeczoną.
Marzył o założeniu rodziny.
Zbierał na mieszkanie. Był dobrym człowiekiem. Mógł wyjechać daleko, ale wolał być
blisko rodziców. Pani Danuta,

Uwielbia śpiewać. I choć ani skończone studia, ani
praca zawodowa nie mają z tym nic wspólnego,
ciągle rozwija swój talent. Jej sopran zyskuje uznanie
profesjonalistów – w grudniu Sabina Mańkowska
zaśpiewała arię Toski na scenie Opery Krakowskiej

Ciekawie w Maszkietach
Kawiarnia Maszkiety zaprasza na ciekawe spotkania
9 stycznia (piątek) o godz. 17 odbędzie się „Projekt
Szkolna Ekspedycja”. Wypełnią go opowieści młodych
podróżników o przeżytych przygodach w odległych
zakątkach świata. Będą wspomnienia z wypraw, pokaz
slajdów i filmów z ekspedycji;
10 stycznia (sobota) o godz. 10 zaplanowano spotkanie z cyklu „Maminkowe poranki”. Udział weźmie Jerzy
Buczyński - literat, autor licznych opowiadań,
12 stycznia (poniedziałek) o godz. 17 odbędzie się
trzecia odsłona „Śląskich Kawiarenek”. Tym razem

będzie muzycznie, kolędowo, poetycko, śpiewnie i
gwarowo;
13 stycznia (wtorek) o godz. 17 kawiarnia zaprasza
na „Koniec narzekania”, czyli warsztaty motywacyjne,
obejmujące m.in. wskazówki jak organizować czas i
dotrzymać... postanowień noworocznych;
Zapisy na poszczególne spotkania odbywają się w
kawiarni przy ul. Kapelanów Wojskowych 2E lub telefonicznie pod nr. 32 440 00 01 i 505 868 273.
/bw/
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Gorąco od radości

W czasie przerwy świątecznej Sztukateria tętniła
życiem. Roztańczone dzieci z grup tanecznych
działających przy Centrum Kultury wspólnie
świętowały Wigilię i przygotowywały się
do karnawałowych zabaw

Mała Milenka w obięciach
szczęśliwych rodziców

KNURÓW

Milena Furch jest pierwszym
dzieckiem swoich rodziców, Jana
Furcha i Klaudii Piszczek. Jest także pierwszym noworodkiem urodzonym w Knurowie w 2015 roku.
Dziewczynka przyszła na świat 1
stycznia o godzinie 3.45. A jeszcze o
północy nic na to nie wskazywało.
– Wyszliśmy z Klaudią na dwór
pooglądać fajerwerki – opowiada
tato Milenki. – Potem, już w domu,
około pierwszej w nocy Klaudia
powiedziała: „Milenko, to teraz, w
nowym roku, już możesz wyjść”. No
i po chwili się zaczęło.
Poród w knurowskim szpitalu

przebiegł szybko i bezproblemowo.
Zdrowa i silna dziewczynka tuż po
przyjściu na świat ważyła 3060 g,
a mierzyła 50 cm. Pępowinę przecinał szczęśliwy tato. Od soboty
Milenka i jej mama są już w domu.
Gratulujemy rodzicom, a nowo
narodzonej knurowiance życzymy,
aby zdrowo i radośnie rosła.
Tradyc y jnie ju ż , pier wsz e
dziecko urodzone w nowym roku
w knurowskim szpitalu otrzyma
wyprawkę, której fundatorem jest
Apteka św. Barbary.
MiNa

ogłoszenie

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych o pow.
21,97 m2, 36,31 m2, 22,13 m2 i 22,33 m2 przy ul. Szpitalnej 8.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej BIP Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18.

Spod rąk uczestników warsztatów plastycznych wyszły fantazyjne maski karnawałowe

Od wielu lat, parę dni przed
świętami, zespoły taneczne razem
celebrują Wigilię. W tegorocznym
spotkaniu w Sztukaterii wzięło udział
76 osób.
- To dowód na to, że dzieci potrzebują takich spotkań - tłumaczy
Joanna Kusy-Szpotańska, instruktorka i opiekunka grup. - Dla nich
to także moment wytchnienia. Czas,
kiedy mogą po prostu pobyć ze sobą,
porozmawiać i pośmiać się.
Choć za oknem mróz, w Sztukaterii było gorąco od entuzjazmu i radości dzieci. Na świętujących czekało
mnóstwo atrakcji. Dzieci śpiewały
kolędy, rozwiązywały zagadki, zagrały w kalambury i snuły opowieści o
tym, jak wygląda Wigilia w ich domu.
Parę dni później, w przerwie
między świętami Bożego Narodzenia
a sylwestrem w gościnne progi Klubu
Kultury Lokalnej „Sztukateria” zawi-

Foto: Justyna Bajko

Najpierw były noworoczne fajerwerki, a potem
sprawa dużo większego kalibru – narodziny
dziecka

Foto: Paweł Gradek

Milenka
na Nowy Rok

Wierszowane zagadki czytane przez dzieci były jedną z wigilijnych
atrakcji

tało 32 dzieci. W sali lustrzanej czekały na nie stanowiska, na których
miały stworzyć karnawałową maskę.
W cenie były odważne i zaskakujące pomysły. Dziewczynki postawiły na przepych. Plastikowe maski
przyozdabiały piórkami, koralikami,
cekinami. Chłopcy byli oszczędniejsi
w dobieraniu ozdób, przy tworzeniu
karnawałow ych masek robotów
celowali w minimalizm. To miało
zaprocentować dzień później, kiedy

Foto: Paweł Gradek

informacja własna wydawcy
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każdy uczestnik zajęć miał pojawić
się na balu karnawałowym w wykonanej przez siebie masce.
- Jestem zadowolona z efektów
zajęć. Wyobraźni dzieciom nie brakuje - mówiła Joanna Kusy, pomagając
podopiecznym w ostatnich poprawkach. - Mamy bardzo roztańczone
dzieci, dlatego nie ma mowy, by którekolwiek podpierało ściany na naszym
karnawałowym balu.
jb, pg

Kawałek plastiku, kilka piórek i koralików - to przepis na
karnawałową maskę
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rozmaitości

rozrywka nr 1

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA I DWUOSOBOWY KARNET NA OBIEKTY MOSIR-U

Natalia Sienkiewicz z Gliwic

Stanisław Kalinowski z Knurowa

Zoﬁa Dąbek z Knurowa

Ksawery Potempa z Dębieńska

ur. 20.12.2014 r., 3050 g, 52 cm

ur. 22.12.2014 r., 3940 g, 57 cm

Emil Zaczkowski z Czerwionki-Leszczyn
ur. 22.12.2014 r., 2900 g, 50 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się numeru (decyduje
data stempla pocztowego).

ur. 21.12.2014 r., 3520 g, 56 cm

ur. 22.12.2014 r., 3180 g, 51 cm

Patryk Bienicewicz z Knurowa

ur. 25.12.2014 r., 2870 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 47/2014 brzmiało: „WĘGIERKA”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
Jacek Dziadowicz, karnet na obiekty
MOSiR-u otrzymują Damian Stanik i
Dawid Kapica. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Szymon Gula z Gliwic

Wiktoria Kraska z Leszczyn

ur. 26.12.2014 r., 3090 g, 52 cm

ur. 27.12.2014 r., 3320 g, 51 cm

Milena Tomaszek z Bełku

Jakub Siedlaczek z Ornontowic

8.01.2015 r.
CZWARTEK
Hobbit. Bitwa Pięciu Armii 2D
DUBBING
- godz. 16.00
Hobbit. Bitwa Pięciu Armii 2D
NAPISY
- godz.19.30

ur. 30.12.2014 r., 3660 g, 54 cm

1

ur. 29.12.2014 r., 3370 g, 53 cm

9-14.01.2015 r.
PIĄTEK - ŚRODA
Paddington
- godz.15.45, 17.30
Hobbit. Bitwa Pięciu Armii 2D
NAPISY
- godz.19.30

www.kinoscenakultura.pl
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Michalina Woźniczko z Czerwionki
ur. 31.12.2014 r., 2480 g, 48 cm

Gaja Ochlik z Rudy Śląskiej

ur. 3.01.2015 r., 2750 g, 50 cm
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aktualności
KNURÓW

Rozważne i romantyczne

Wymagają od siebie, choćby inni od nich nie wymagali – Natalia
Gulajska i Alicja Zakrzewska z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego
za swoją ciężką pracę i wytrwałość w wędrowaniu po drogach wiedzy
otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów
Natalia i Alicja nie przypominają
współczesnych nastolatek. Zamiast
całonocnych imprez, wybrały intelektualny wysiłek. Zależy im na
dobrych ocenach, fascynuje je świat
i mądrość książek. Odważnie mówią
o swoich marzeniach i planach. Tylko
kiedy wspominają o drugiej połówce,
głos trochę im drży…

A MOŻE TAK DO AFRYKI?

Natalia poważnie i konkretnie
myśli o przyszłości. Za rok zdaje
maturę. Chciałaby, aby jej życie było
spełnione: ciekawe studia, potem
dobra praca i rodzina. W roku szkolnym 2013/2014 osiągnęła najwyższą
średnią w szkole – 4,8.
- Spełniam się w przedmiotach
humanistycznych i zawodowych.
Moją piętą achillesową jest matematyka, ale nie poddaję się. Walczę o
lepszy stopień – tłumaczy.
Knurowianka uczy się w technikum w klasie o specjalności: spedytor.
- To był nowy kierunek, a ja
bardzo chciałam spróbować czegoś
nowego. Lubię wyzwania, a w pracy
spedytora każdy dzień jest inny i inne
problemy czekają do rozwiązania –
mówi.
Ostatnio w głowie Natalii pojawiła się szalona myśl, aby wyjechać
do Afryki jako wolontariuszka. Po-

ruszyła ją prelekcja poświęcona życiu
afrykańskich sierot i książka „Kwiat
pustyni”.
- Fascynuje mnie nie tylko kultura, ale przede wszystkim siła głównej
bohaterki – mówi Natalia. – Pięknie,
że ludzie pomimo krzywd potrafią
dalej iść przed życie, nie poddają się.
Knurowianka najbardziej ceni
w sobie szczerość, choć czasami
szczerość boli.
- Na szczęście moi przyjaciele już
się do tego przyzwyczaili – śmieje się
Natalia. – I czasami nawet dziękują
za szczere słowa.

UPARTA ALICJA

Alicja uczy się angielskiego od
dziecka. Na początku była to konieczność, potem stało się przyjemnością.
Knurowianka została f inalistką
Olimpiady z Języka Angielskiego i
uzyskała średnią 5,0. Alicja rzadko
się poddaje i rzadko rezygnuje. Do
olimpiady przygotowywała się kilka
miesięcy. Musiała poznać literaturę,
historię i tradycje krajów anglojęzycznych. Trudno zliczyć godziny
poświęcone na analizowaniu utworów czy wkuwaniu faktów. Olimpiada to nie tylko sprawdzian wiedzy i
umiejętności, ale także siły ducha.
- Czasem bywa, że stres kogoś blokuje. Zdarzało się, że ktoś wchodził do
sali przekonany o swojej wybitności, a

informacja własna wydawcy

Natalia Gulajska i Alicja Zakrzewska odważnie chwytają świat za nogi

po jednym pytaniu komisji wychodził
pokonany – mówi Alicja.
W tym roku knurowianka zdaje
maturę. Co potem?
- Bałam się pytania o plany na
przyszłość – śmieje się Alicja. –
Chciałabym pójść na studia biologiczne, może medycynę. Wymarzonym
kierunkiem byłoby połączenie języka
angielskiego z hiszpańskim.
Alicja mówi o sobie, że jest bardzo uparta i ambitna.
- Wierzę, że musi się udać, na-

wet jeśli wszyscy wokół mówią coś
innego – śmieje się stypendystka.
– Lubię także udowadniać sobie, że
potrafię.
W wolnym czasie knurowianka
dużo czyta i po raz kolejny ogląda
film Moulin Rouge, który, jak mówi,
uwielbia.
- Mam na półce prawie 300 książek i większość z nich przeczytałam.
Najszczęśliwsza jestem, kiedy wokół
są przyjaciele, bo bez nich życie byłoby
smutniejsze, rodzina, bo jak tu żyć bez

rodziny i książki – tłumaczy Alicja.
St y pendyst k a, gdyby mog ła
wszystko rzucić, pewnie wyjechałaby
do Hiszpanii na parę lat.
- Chciałabym też zrobić w życiu
coś dobrego. Nic ekstremalnego, jak
wyjazd do Afryki, tylko zwyczajnie
dobrego – dodaje.

DROGA W GÓRĘ

Nie ma drogi na skróty. Każdy
sukces kosztuje. Na pytanie o przepis
na powodzenie, Natalia i Alicja odpowiadają bez wahania: ciężka praca,
poświęcenie i determinacja.
- Ludziom się wydaje, że to takie
proste: mieć dobre stopnie. Widzą
rezultat końcowy, ale nie dostrzegają
drogi, którą trzeba przejść – mówi Natalia. – A czasami jest ciężko. Zdarza
się, że chcę się uczyć, ale nie potrafię,
bo nie mam już siły.
- Większość chce efektów bez pracy – dodaje Alicja. – Bez tych godzin
poświęconych na naukę.
Dziewczyny nie wyobrażają sobie sukcesu bez rodziny. Rodzice
motywują i wspierają oraz stwarzają
warunki, aby knurowianki mogły się
rozwijać.
- Gdyby nie rodzice, nie doszłabym tam, gdzie dzisiaj jestem. Jestem
im za to bardzo wdzięczna. Czasami brakuje mi sił, wtedy mama
zawsze mnie uspokaja i przekonuje,
że wszystko będzie dobrze – mówi
Natalia.
Stypendystkom pomagają nie
tylko rodzice, ale i nauczyciele.
- To miłe uczucie, wiedzieć, że
grono pedagogiczne tak nas wspiera
i kibicuje. Naprawdę się przejmują.
Dziękujemy im za to! – podkreśla
Alicja.
Sukces okupiony jest wyrzeczeniami. Dziewczyny nie zawsze mają
czas i siłę, aby spotkać się ze znajomymi, pójść do kina albo zwyczajnie
pobawić się. Czasami czują ludzką
zazdrość, że wybijają się ponad przeciętność, że mają plany i marzenia,
po które nie boją się sięgać. Obie
podkreślają, że choć czasami bywa
ciężko, wysiłek się opłaca.
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW. KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH ZAPRASZA NA LIVE

100 minut śmiechu

W niedzielę, 8 lutego 2015 roku, najweselszym miejscem
w okolicy będzie Kino Scena Kultura. A to za sprawą
Kabaretu Skeczów Męczących i jego Programu LIVE
Na Program LIVE składają się
tegoroczne skecze kabaretu, które
błyskawicznie podbiły serca telewidzów i internautów. Oglądane

„live”, czyli na żywo, robią szczególnie
wesołe wrażenie. Tym bardziej, że są
okraszone premierowymi numerami.
Program LIVE ujawnia się naj-

większy talent KSM, czyli niesamowity wręcz kontakt z publicznością,
oraz naturalną i niepohamowaną
skłonność do improwizacji. Każdy
spektakl jest inny, ale każdy równie
humorystyczny.
Jeśli będziesz widzem, spotkasz plejadę przezabawnych postaci, wykreowanych przez KSM.
Szaloną katechetkę Jadwigę, która
przeprowadzi niezapomnianą lekcję przedmałżeńską, jak również
pokaże się w zupełnie nowej odsłonie, odwiedzicie progi zakładu
psychiatrycznego, gdzie urodziła
się kolejna opowieść Wiesława
Adamczyka o dzisiejszej Polsce. I
wiele, wiele innych...
/ck, bw/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/14-odw.

Docieplenia budynków, elewacje. Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
48/14-4/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100
1-4/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201
1-4/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
51/14-4/15

Gierałtowice centrum. Do wynajęcia mieszkanie lub działalność gospodarcza cicha.
5 pokoi na I piętrze. Tel. 604 497 626
Knurów spr zedam nowe, bezczyns zowe mi e s zkani e 3 p o koj e, 76 m 2 .
Tel. 602 638 719
1/15

Kupię działkę budowlaną Knurów, Chudów,
Żernica, Gliwice (okolice). Tel. 600 876 937
1/15

S p r z e d a m k a w a l e r k ę . E x p e r t . Te l .
664 257 655

1/15

Us ługi kosmet yczne z dojazdem
do klienta. www.kosmetyka-adrianna.pl;
Tel. 690 266 749
51/14-1/15

Sprzedam M-3 w centrum Knurowa, 128
tys. Expert. Tel. 664 257 672

SZUKAM PRACY

1/15

Sprzedam M-4, 62 m2, na WP II, 164 tys.
Expert. Tel. 664 257 601
1/15

S p r z ą t a n i e m i e s z k a ń , myc i e o k i e n.
Tel. 504 918 257

50/14-8/15

Sprzedam mieszkanie, kawalerka. Szczygłowice, pow. 34 m2. Tel. 609 466 651
1-2/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne ceny, bogaty wybór, świetna jakość.
Knurów, Jęczmienna 4, www.pb-group.
com.pl Tel. 882 066 201
1-4/15

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

Do wynajęcia mieszkanie 75 m2 lub sprzedam dwurodzinny dom. Tel. 501 008 959
1/15

Do wynajęcia mieszkanie. Tel. 792 001 764
1-2/15

Do wynajęcia powierzchnia w salonie fryzjerskim ul. Koziełka na stylizację paznokci,
przedłużanie rzęs itp. Tel. 696 086 669
1-2/15

1/15

Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem.
Tel. 696 134 675

1-2/15

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo
i inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
49/14-4/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano
do publicznej wiadomości wykaz 13/GB/14 zabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przewidzianych
do oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste
Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju
wraz z przeniesieniem własności budynków.

1-4/15

DYŻURY RADNYCH

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006
1-4/15

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 13.01.2015 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

44/14-1/15

Ponieście Go na cały świat
Krzyż papieski, znak Światowych Dni Młodzieży,
pielgrzymuje przez cały świat, niosąc przesłanie
o Bożym Miłosierdziu. 8 i 9 stycznia krzyż i ikona
Salus Populi Romani nawiedzą Knurów i okolicę.
Peregrynacji towarzyszyć będzie m.in. droga
krzyżowa ulicami miasta oraz nocna adoracja

•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
al.

Słoniny
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 8 stycznia 2015 r.
o przystąpieniu do opracowywania dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, pn.: Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar ograniczony ulicami Wilsona, 1 Maja, Dworcową, Pocztową oraz
linią kolejową.
Na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1235 z pózn. zmianami)
zawiadamiam

Krzyż będzie peregrynować
w specjalnym busie - kaplicy

i okna - zachęcają organizatorzy
peregrynacji z parafii Matki Bożej
Częstochowskiej. - Przywitaj znaki
z godnością i szacunkiem w łączno-

Szczegółowy plan peregrynacji

ści z papieżem Franciszkiem. Będąc
blisko krzyża, złóż swoje modlitwy.
jb, foto: arch. organizatora

Czwartek, 8.01.2015 r.
Godz. 19.30 – przyjazd znaków ŚDM (kaplica w Wilczy), godz. 19.45 – postój przy kościele w Wilczy, godz. 20.15
– postój w Szczygłowicach ul. Piastów, godz. 20.30 – postój Krywałd (przy kaplicy św. Barbary), godz. 21.00 – Knurów – szpital, godz. 21.30 – Knurów kościół św. Cyryla i Metodego, godz. 22.00 – Droga Krzyżowa do Kościoła MB
Częstochowskiej, godz. 23.30 – Kościół MB Częstochowskiej.
Piątek, 9.01.2015 r.
Godz. 24.00 – Uroczysta Msza Św. i wspólna AGAPA , godz.1.00-4.45 – nocna adoracja (kościół MB Częstochowskiej), godz. 4.45 – przejazd pod kopalnię Knurów, godz.5.00 – kopalnia KWK Knurów, godz. 6.30 – Ośrodek Caritas
Knurów, godz. 8.00 – ZSZ nr 2 Knurów, godz. 9.00 – 11.00 – Hala Sportowa LO im. I.J. Paderewskiego, godz.11.15
– ul. Niepodległości (obok Ratusza), godz.12.00 – Gierałtowice kościół, godz. 13.15 – postój przy kościele w Przyszowicach, godz. 13.45 – postój przy kościele w Chudowie, godz. 14.15 – postój przy kościele w Paniówkach, godz.
15.00 – Borowa Wieś Ośrodek Caritas.
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INFORMACJA

Do roznoszenia ulotek. Tel. 793 602 405

KNURÓW. PEREGRYNACJA ZNAKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Knurów już dziś przygotowuje
się do Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbędą się
Krakowie. Jednym z widzialnych
znaków tego święta wiary jest peregrynacja symboli ŚDM - krzyża
ofiarowanego przez Jana Pawła II
oraz ikony Salus Populi Romani.
- Krzyż to znak Chrystusa,
który szuka człowieka. Zachęca
młodych ludzi, aby „wypłynęli
na głębię” i mówili całym swym
życiem „Tak. Chrystusowi”. Ten
Krzyż przypomina o Bożym miłosierdziu. A zatem: dotknij Miłosierdzia - napisał o peregrynacji
krzyża biskup Andrzej Czaja.
Krzyż i ikona zatrzymają się
w wybranych miejscach Knurowa,
Gierałtowic, Przyszowic, Chudowa
i Paniówek. Znaki ŚDM poniosą
m.in. strażacy, młodzież i kibice.
- Bądź na trasie przejazdu,
przystań, pomódl się, wystrój dom

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 14/GD/14 nieruchomości gruntowych położonych
w Knurowie przy ul. 1 Maja, ul. Szpitalnej, ul. Niepodległości,
ul. Dymka, ul. Rybnickiej, ul. Wolności, ul. Powstańców,
ul. Pocztowej, ul. Dworcowej, ul. Wilsona, ul. Zwycięstwa,
ul. Jordana, al. Lipowej, ul. Targowej, ul. Jerzego Ziętka,
ul. dr. Floriana Ogana, ul. Dąbrowskiego, ul. Witosa,
ul. Kosmonautów, ul. Miarki, ul. Poniatowskiego, ul. Kościuszki,
ul. Mickiewicza, ul. Rybnej, ul. Prusa i ul. Żwirki i Wigury
oraz położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Odrodzenia
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, i
- wykaz nr 15/GD/14 nieruchomości gruntowych położonych
w Gierałtowicach Kolonia Beksza przeznaczonych do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

DAM PRACĘ

49/14-4/15

NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA

ZDROWIE I URODA

1-5/15

o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr III/23/14
z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami Wilsona, 1 Maja,
Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową.
Projekt ww. planu miejscowego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Do projektu planu miejscowego zostanie sporządzona prognoza
oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 w Wydziale Urbanistyki
i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 6.02.2015 r.
(włącznie):
- pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta
Knurów: ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów;
- ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta
Knurów, ul. Niepodległości 7;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na adres:
ua@knurow.pl
Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Prezydent Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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„Orlik” – to słowo od kilku lat jednoznacznie kojarzy
się z ogólnodostępnym miejscem do uprawiania sportu,
a piłki nożnej w szczególności. Moda na Orliki nastała
tuż po tym, jak Polska została współorganizatorem piłkarskich Mistrzostw Europy
2012. Knurów, jako jedna z
setek miejscowości skorzystał z programu rządowego
„Moje Boisko – Orlik 2012”
i współfinansując tę inwestycję znalazł się w gronie
tych, którzy wzbogacili swą
bazę sportowo-rekreacyjną
o atrakcyjny obiekt.
Wybudowanie Orlika w
Knurowie nie było jednak podążaniem za panującą modą.
Ten obiekt był początkiem
o wiele większej inwestycji,
która obecnie wykorzystywana jest nie tylko przez
piłkarzy, ale również siatkarzy, koszykarzy, tenisistów,
a także miłośników jazdy
na łyżwach. W tym miejscu
należy wspomnieć o wybudowaniu przy Orliku dwóch
pełnowymiarowych boisk
piłkarskich wraz z zapleczem
szatniowym, z których korzystają miłośnicy gry w piłkę
od przedszkolaka do oldboja.
Atrakcyjność Orlika od
kilku lat wzbogacana jest
poprzez sztuczne lodowisko montowane w okresie
zimowym na terenie boisk
do gry w koszykówkę bądź
piłkę ręczną.

Knurowskie ponadprogramowe pomysły na Orlika doceniają zarówno ci, którzy korzystają z niego na co dzień, jak i
ci, którzy promują te obiekty i
ich administratorów m.in. w
konkursie „Super Orliki”. Ów
konkurs skierowany jest do lokalnych sponsorów, jednostek
samorządu terytorialnego,
wolontariuszy, organizacji
pozarządowych, lokalnych
mediów, promotorów, animatorów i przyjaciół Orlików.
- Pierwszym etapem na
drodze do tej prestiżowej nagrody był udział w badaniu przeprowadzonym przez Krajową
Sieć Konsultacyjną Liderów i
wypełnienie ankiety na temat
„Czym jest Orlik dla społeczności lokalnej?” – informują
nas pracownicy MOSiR. - Fundacje zajmujące się tematyką
funkcjonowania Orlików w
naszym kraju doceniły działania Gminy Knurów oraz
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Knurowie na rzecz
rozwoju i promocji Orlika oraz
całą infrastrukturę Kompleksu
Boisk Wielofunkcyjnych znajdującego się przy ul. Ułanów 8
i Alei Lipowej 12.
Kolejnym krokiem było
zgłoszenie do konkursu „Super Orliki 2014”, którego celem jest wyróżnienie instytucji, organizacji i ludzi, dzięki
którym Orlik i jego otoczenie
stają się coraz lepsze, a korzystanie z nich z roku na rok
popularniejsze.

Foto: Krzysztof Krzemiński

„Super Orlik” dla knurowskiego MOSiR-u

Tak prezentuje się z lotu ptaka kompleks sportowy,
w skład którego wchodzi m.in. knurowski Orlik

Oprócz prestiżu i statuetki „Super Orlika”, nagrodą
był udział w uroczystości
wręczenia statuetek i debacie
podsumow ującej konkurs
oraz wskazującej potencjalne
kierunki rozwoju Orlików
w kolejnych latach. Dodatkową atrakcją była wizyta
w profesjona l ny m st ud iu
telewizyjnym nc+.
Piotr Skorupa

Dla Przeglądu

Edycja konkursu 2014 zakończyła się przyznaniem „Super Orlika” Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Knurowie, który zwyciężył w kategorii Jednostka Samorządu Terytorialnego (wyróżnienie w tej samej kategorii przyznano Gminie Stoczek).
Kapituła Konkursu pozytywnie rozpatrzyła 197 wniosków (w Polsce działa ponad
2500 Orlików).
Krzysztof Stolarek Krzysztof Stolarek, dyrektor knurowskiego
MOSiR-u: - Kryteria brane pod uwagę przez Kapitułę przy ocenie tej
kategorii to organizacja wydarzeń na Orliku, wpływ na jego promocję,
innowacyjność i pomysłowość, kontakt z animatorami, rozbudowa Orlika i jego otoczenia oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych na
rzecz Orlika. Jesteśmy dumni, że działalność Gminy Knurów i Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji na naszym Orliku została dostrzeżona, doceniona i wyróżniona przez uznane fundacje działające pod patronatem
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
not. PiSk

Nagrodzeni i wyróżnieni
w edycji „Super Orlika 2014”

Statuetkę „Super Orlika”
zaprojektował rzeźbiarz
Wojciech Olech

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

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

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl,. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Przegląd Lokalny Nr 1 (1139) 8 stycznia 2015 roku

13

Foto: UKS Eugen
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Reprezentacja knurowskiego Eugena
na Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym

Rok zakończony
mistrzostwem Polski
To było wymarzone zakończenie roku dla Uczniowsk iego K lubu Spor towego
Eugen Knurów. Podopieczni
Eugeniusza Mehlicha wyjechali na Mistrzostwa Polski
Juniorek i Juniorów w trójboju
siłowym i… - Możemy mówić
o kolejnym sukcesie i udanym zakończeniu sezonu 2014
– przyznaje szkoleniowiec.
Potwierdzeniem tych słów są
medale wywalczone w konkurencjach indywidualnych, jak i
brązowy krążek w klasyfikacji
drużynowej (złoto wywalczyła

Masakra Ełk, a srebro – Tęcza
Kielce).
Indywidualnie najlepiej
spisała się Dorota Tomaszewska, która została mistrzynią
Polski w juniorkach do lat
20, wicemistrzynią Polski w
juniorkach do lat 23 i brązową
medalistką w kategorii open.
– Dorota startowała w
kategorii do 72 kg, a w trójboju osiągnęła 257,5 kg, co jest
jej nowym rekordem życiowym. Świadczy to o ciągłych
postępach tej zawodniczki,
którą wspiera Robert Czech-

man. To on miał duży wkład
w końcowy sukces Eugena, za
co Zarząd klubu składa mu
podziękowania – relacjonuje
Eugeniusz Mehlich dodając,
że jego podopieczna osiągnęła
80 kg w przysiadzie, 57,5 kg w
wyciskaniu sztangi leżąc i 120
kg w martwym ciągu.
M ie js c e n a p o d iu m i
brązow y medal w y walczył
Tomasz Tomaszewski w juniorach do lat 20. Zawodnik
Eugena startując w kategorii
do 74 kg osiągnął w trójboju
382,5 kg (110 kg w przysiadzie,

100 kg w wyciskaniu leżąc i
172,5 kg w martwym ciągu).
Był to pierwszy medal tego
zawodnika w y walczony w
trójboju siłowym.
Najgorsze dla sportowca,
czwarte miejsce zajął debiutant na tego typu mistrzostwach - Krystian Majdziński
(junior do lat 18, kategoria
105 kg, wynik 485 kg – 160
kg w przysiadzie, 145 kg w
wyciskaniu leżąc i 180 kg w
martwym ciągu).

foto-migawka

Zza biurka

Foto: Piotr Skorupa

Kto pierwszy?
Święta, święta, i pierwszy
tydzień 2015 roku możemy
już odfajkować. W sporcie
był to tydzień niezwykle spokojny. W wielu dyscyplinach
wciąż tr wa przecież przerwa startowa, ale z drugiej
strony sportowcy nie znoszą
bezczynności. Niektórzy realizują więc indywidualne
zalecenia trenerów, inni pracują w klubach, a każdy ma
nadzieję, że pot wylany na
treningach przyniesie oczekiwany efekt w czasie meczów,
turniejów, mistrzostw i innych startów.
W czasie tej świąteczno-noworocznej sportowej ciszy
przypomniały mi się nie tak
odległe czasy, gdy 1 stycznia
na boisko wybiegali piłkarze
Concordii i nieistniejącego już
futsalowego UPOS-u (na zdjęciu obok). Knurowskie noworoczne mecze były namiastką
tych, które od lat rozgrywają
14

piłkarze Cracovii. Z tą różnicą,
że u nas 1 stycznia spotykano
się raptem kilka razy, a dla
„Pasów” te mecze są częścią
historii i trudno sobie wyobrazić, że po sylwestrowych
szaleństwach na stadionie
przy ulicy Kałuży nie padają
pierwsze gole w danym roku.
Przyznaję, że nie mogę
się już doczekać pierwszych
bramek knurowskich piłkarzy.
Nazwisko tego, który znajdzie sposób na umieszczenie
piłki w siatce rywala prawdopodobnie poznamy 7 lutego.
Na ten dzień zaplanowano
pierwszy sparing z Gwarkiem
Tarnowskie Góry, a ja już
dzisiaj zastanawiam się, który
z zawodników Concordii wpisze się na listę strzelców jako
pierwszy? Gajewski? Mawo?
A może Żyrkowski? Jeżeli macie swoje typy to piszcie na:
redakcja@przegladlokalny.eu
Piotr Skorupa

Knurowscy
piłkarze tak
witali rok
2011...

PiSk

Były kadrowicz
w cieniu Spórny
i Mnochego

Łukasz Spórna kibicom
kojarzy się przede wszystkim
z Concordią Knurów, z kolei
Ariel Mnochy z Jednością Przyszowice. Obaj panowie jakoś
nie mogą się spotkać na czwartoligowych boiskach, bowiem
organizatorzy tych rozgrywek
skutecznie rozdzielają oba kluby, nakazując rywalizację w
innych grupach. Podobnie jest
w rozgrywkach Miejskiej Ligi
Piłki Nożnej Halowej, prowadzonej przez knurowskim
MOSiR. Tam Łukasz Spórna
gra pod szyldem IPA Knurów,
z kolei Ariel Mnochy zakłada
koszulkę TS Kuźnica.
Pod koniec minionego
roku odbyła się impreza piłkarska, w której Spórna i Mnochy odegrali jedne z głównych
ról, ale zacznijmy od początku.
W Łęcznej rozegrano turniej O
Puchar Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka SA.
Do rywalizacji przystąpiło
12 zespołów. Na parkiecie zaprezentowały się m.in. byłe gwiazdy Górnika Łęczna, na czele z
byłym reprezentantem Polski
- Grzegorzem Bronowickim.
Łukasz Spórna wraz z kole-

gami zagrał w drużynie Związku Zawodowego Górników w
Polsce KWK Knurów Szczygłowice Ruch Knurów. Ariel
Mnochy dla odmiany strzelał
gole dla związkowców z kopalni
Sośnica Makoszowy. Do bramki
rywali trafiał na tyle często – 10
razy, że odebrał od organizatorów nagrodę dla króla strzelców.
Spórna został z kolei najlepszym
zawodnikiem turnieju.
Indywidualnie nie mogło
być lepiej, a drużynowo? I
jedni, i drudzy dotarli do półfinału. Knurowianie przegrali
na tym poziomie 0:1 z NSZZ
Solidarność Bogdanka, natomiast związkowcy z kopalni
Sośnica Makoszowy ulegli 2:3
po rzutach karnych (po regulaminowym czasie gry był remis
1:1) ZZG Bogdanka.
Mały finał, a więc mecz o
trzecie miejsce można nazwać
pojedynkiem Spórna kontra
Mnochy. W konfrontacji tej
padło aż dziewięć bramek,
wygrali knurowianie 6:3, a
triumfatorem turnieju został
Związek Zawodowy Górników
w Polsce przy LW Bogdanka.
PiSk

Żonglerski maraton

Dariusz Kołodziejczyk
gościł już na naszych łamach,
jako zawodnik Klubu Biegacza
Eundurance Solidarni Knurów.
Dzisiaj piszemy o nim w kontekście żonglerskiego maratonu, bowiem 11 stycznia wystąpi
w - uwaga - 10-godzinnej próbie

żonglowania piłką. A wszystko
to w ramach imprezy na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, która odbędzie się w
niedzielę w gliwickim Forum.
Początek żonglowania około
godziny 11.00.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 23 GRUDNIA:
1. Alfred Wagner
2. Michał Szczecina
3. Bernard Musiolik
4. Joachim Makselon
5. Tadeusz Wodziczko
6. Wojciech Napierała
7. Jerzy Makselon
8. Stefan Wroblowski
9. Jacek Zacher

- 2.148 pkt
- 2.138 pkt
- 2.038 pkt
- 1.979 pkt
- 1.913 pkt
- 1.819 pkt
- 1.805 pkt
- 1.795 pkt
- 1.761 pkt

WYNIKI Z 30 GRUDNIA:

informacja

1. Zbigniew Ciszewski
2. Michał Foit
3. Konrad Sobieraj
4.Janusz Nowak
5. Bernard Musiolik
6. Jacek Zacher
7. Henryk Brola
8. Alojzy Kopiec
9. Dariusz Skowron
10. Michał Szczecina

- 2.345 pkt
- 2.246 pkt
- 2.160 pkt
- 2.002 pkt
- 1.903 pkt
- 1.895 pkt
- 1.858 pkt
- 1.802 pkt
- 1.746 pkt
- 1.722 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Bogumił Wolny
- 28.504 pkt
2. Piotr Palica
- 25.867 pkt
3. Piotr Arent
- 25.005 pkt
4. Dariusz Skowron
- 24.848 pkt
5. Stefan Wroblowski
- 24.211 pkt
6. Michał Foit
- 24.091 pkt
7. Tadeusz Kamczyk
- 23.733 pkt
8. Piotr Luberta
- 23.627 pkt
9. Jerzy Pluta
- 23.499 pkt
10. Edward Nowak
- 23.185 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 13 stycznia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Hit znów dla IPA
dłużanych rzutów karnych, a
przez ostatnie 2 minuty grali
w liczebnym osłabieniu po
wykluczeniu jednego z graczy za faul taktyczny. Po tym
zwycięstwie IPA może być już
niemal pewna prowadzenia na
półmetku rozgrywek, gdyż do
osiągnięcia tego celu wystarczy jej pokonać w najbliższej
kolejce ostatni w tabeli UKS
Milenium II.
Po dwóch porażkach z
rzędu trzy punkty zdobył niedawny lider TS Kuźnica. Ekipa
z Gliwic pokonała TKKF Mistral Intermarché nie tracąc
gola, a najlepszy strzelec ligi

Foto: Waldemar Jachimowski

Rozgrywki Miejskiej Ligi
Piłki Nożnej Halowej w roku
2014 zakończył szlagierowy
pojedy nek IPA K nurów z
Teamem Stalmet. Po bardzo
wyrównanym i stojącym na
wysokim poziomie spotkaniu
dziewiąte zwycięstwo w dziesiątym meczu odniosła IPA. O
wygranej lidera zadecydowało
jego większe doświadczenie:
skuteczność w wykorzystywaniu stworzonych sytuacji,
umiejętne regulowanie tempa
gry i wybijanie z rytmu przeciwnika. Warto dodać, że przy
stanie 3:2 dla IPA „Stalowi”
nie wykorzystali dwóch prze-

Fragment meczu UKS Milenium I - Tritech

Ariel Mnochy odzyskał skuteczność strzelając 4 bramki.
Na trzecim miejscu w
tabeli zameldowała się ekipa Tritechu notując ósme z
rzędu zwycięstwo. Po świą-

teczno-noworocznej przerwie
piłkarze wrócą na parkiet w
niedzielę 11 stycznia, by jak co
roku zagrać na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 11. KOLEJKI Z DNIA 22.12.2014
TKKF Team 98 Knurów – Veritax Gumiland 5:2 (4:1)
1:0 M. Cybulski 1’, 2:0 M. Cybulski 2’, 3:0 M. Cybulski 8’, 4:0 K.
Przydatek 10’, 4:1 R. Nowosielski 18’, 4:2 M. Nowosielski 22’,
5:2 R. Jachimowski 40’.
Nacynianka – Vibovit 3:4 (1:2)
0:1 D. Wieliczko 7’, 0:2 D. Wieliczko 13’, 1:2 P. Zagórski 18’,
2:2 P. Faber 24’, 2:3 A. Zabłocki 25’, 3:3 T. Michalski 28’, 3:4 R.
Kasiński 34’.
ZZ Kadra – UKS Milenium II 10:0 (3:0)
1:0 S. Brodziński 12’, 2:0 S. Brodziński 13’, 3:0 K. Paczkowski
18’, 4:0 S. Kuś 21’, 5:0 P. Mastyj 25’, 6:0 K. Paczkowski 27’, 7:0 S.
Brodziński 28’, 8:0 S. Kuś 38’, 9:0 K. Boroń 39’, 10:0 S. Kuś 40’.
UKS Milenium I - Tritech 1:6 (1:3)
0:1 G. Górka 1’, 0:2 B. Lewandowski 7’, 0:3 B. Lewandowski
13’, 1:3 W. Żur 15’, 1:4 G. Górka 33’, 1:5 G. Górka 37’, 1:6 M.
Michniewski 39’.
żółte kartki: D. Burzawa, F. Krzemień, M. Dendzik (UKS Milenium I), D. Wiercioch (Tritech).
TS Kuźnica - TKKF Mistral Intermarché 5:0 (3:0)
1:0 A. Mnochy 2’, 2:0 A. Mnochy 23’, 3:0 A. Mnochy 25’, 4:0 M.
Szyszko 25’, 5:0 A. Mnochy 36’.
IPA Knurów – Team Stalmet 4:3 (3:2)
1:0 Ł. Spórna 5’, 1:1 D. Kraska 6’, 2:1 M. Rozumek 12’, 2:2 P.
Molata 13’, 3:2 T. Macha 14’, 4:2 M. Rozumek 35’, 4:3 R. Wolsztyński 36’.
żółte kartki: K. Kwietniewski, M. Klaczka (IPA), R. Wolsztyński (Team Stalmet), czerwona kartka: R. Wolsztyński (Team
Stalmet).

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

IPA Knurów
TS Kuźnica 10-tka.pl
Tritech
ZZ Kadra
Team Stalmet
Vibovit
Nacynianka
Olympiakos Gierałtowice
TKKF Mistral Intermarché
TKKF Team 98 Knurów
Veritax Gumiland
UKS Milenium I
UKS Milenium II

10
11
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10

27
27
24
21
21
18
18
15
9
6
6
6
0

65-37
84-30
59-31
48-34
49-25
54-41
44-40
57-50
41-44
44-64
29-50
24-60
16-107

9
9
8
7
7
6
6
5
3
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
4
3
4
4
5
7
8
8
8
10

STRZELCY
Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Dominik Kabała
Adrian Zabłocki
Łukasz Spórna
Tomasz Michalski
Maciej Stopa
Daniel Lewandowski
Kacper Idziaszek
Jarosław Stępień
Przemysław Zagórski
Mateusz Cybulski
Andrzej Niewiedział
Łukasz Winiarczyk
Robert Kasiński
Damian Kraska

TS Kuźnica
Tritech
Olympiakos Gierałtowice
Vibovit
IPA Knurów
Nacynianka
Team Stalmet
Olympiakos Gierałtowice
Tritech
IPA Knurów
Nacynianka
TKKF Team 98 Knurów
TKKF Mistral Intermarché
TKKF Mistral Intermarché
Vibovit
Team Stalmet

51
24
22
20
16
15
14
14
13
12
12
12
12
10
10
10

PROGRAM 12 KOLEJKI:
11 stycznia (niedziela): Olympiakos Gierałtowice – Tritech
(12.00), Veritax Gumiland – TKKF Mistral Intermarché (12.45),
UKS Milenium II – IPA Knurów (13.30), ZZ Kadra – UKS Milenium I (14.15), Nacynianka – TKKF Team 98 Knurów (15.00),
Vibovit – Team Stalmet (15.45).

PROGRAM 13 KOLEJKI:
12 stycznia (poniedziałek): Vibovit – TKKF Team 98 Knurów
(18.00), UKS Milenium II – Nacynianka (18.45), UKS Milenium
I – Veritax Gumiland (19.30), Team Stalmet – Olympiakos Gierałtowice (20.15), Tritech – TS Kuźnica (21.00), TKKF Mistral
Intermarché – IPA Knurów (21.45).

Kolejny krok do Grand Prix

Wyniki 9 edycji Grand
Prix Knurowa w pływaniu
– runda II:
- 25 metrów stylem dowolnym - klasa I – dziewczęta – 1. Zuzanna Marszałek,
2. Julia Powiecka, 3. Magdalena Szwarczyńska, - chłopcy – 1. Adam Sgolik, 2. Igor
Wnuk, 3. Oskar Głowacki,
- klasa II – dziewczęta – 1.
Karolina Niewiadomska,
2. Zofia Sopel, 3. Patrycja

Nahibowicz, - chłopcy – 1.
Michał Maciaś, 2. Przemysław Midura, 3. Bartłomiej
Baron, - klasa III – dziewczęta – 1. Kalina Kaleta, 2.
Alicja Powiecka, 3. Justyna
Pietrykowska, - chłopcy – 1.
Dawid Pawlik, 2. Krzysztof
Marek, 3. Patryk Nowosielski,
- 2 5 m e t r ów s t y l e m
grzbietowym - klasa I – dziewczęta – 1. Julia Powiecka, 2.
Magdalena Szwarczyńska, 3.
Zuzanna Marszałek - chłopcy
– 1. Adam Sgolik, 2. Oskar
Głowacki, 3. Bartosz Grzonka, - klasa II – dziewczęta – 1.
Karolina Niewiadomska, 2.
Patrycja Nahibowicz, 3. Zofia
Sopel, - chłopcy – 1. Bartłomiej Baron, 2. Michał Maciaś,
3. Tymoteusz Sikora, - klasa
III – dziewczęta – 1. Kalina
Kaleta, 2. Alicja Powiecka,
3. Justyna Pietrykowska, chłopcy – 1. Dawid Pawlik,
2. Krzysztof Marek, 3. Patryk
Nowosielski,
- 5 0 m e t r ów s t y l e m
grzbietowym – klasa IV –
dziewczęta – 1. Weronika
Morciszek, 2. Martyna Surówka, 3. Anna Idzikowska, chłopcy – 1. Jakub Lewicki, 2.
Szymon Dudziński, 3. Miłosz
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Marszałek, - klasa V – dziewczęta – 1. Agata Marek, 2.
Magdalena Ociepa, 3. Aleksandra Suchanek, - chłopcy
– 1. Dominik Szafarczyk, 2.
Daniel Osada, 3. Jakub Sikora, - klasa VI – dziewczęta – 1.
Alicja Idzikowska, 2. Karolina Kaleta, 3. Karolina Szołtysek, - chłopcy – 1. Mateusz
Dembia, 2. Bartosz Bieniek, 3.
Adam Gruba,
- 50 metrów stylem klasycznym – klasa IV – dziewczęta – 1. Martyna Surówka,
2. Anna Idzikowska, 3. Weronika Morciszek, - chłopcy – 1.
Miłosz Marszałek, 2. Jakub
Lewicki, 3. Szymon Dudziński, - klasa V – dziewczęta
– 1. Agata Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Magdalena
Ociepa, - chłopcy – 1. Dominik Szafarczyk, 2. Daniel
Osada, 3. Piotr Romańczuk,
- klasa VI – dziewczęta – 1.
Alicja Idzikowska, 2. Wiktoria Furtak, 3. Karolina Kaleta, - chłopcy – 1. Mateusz
Dembia, 2. Bartosz Bieniek,
3. Adam Gruba,
- 50 metrów stylem motylkowym – klasa IV – dziewczęta - 1. Weronika Morciszek, 2. Martyna Surówka, 3.

Anna Idzikowska, - chłopcy
– 1. Szymon Dudziński, 2. Jakub Lewicki, 3. Miłosz Marszałek, - klasa V – dziewczęta
– 1. Agata Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Magdalena
Ociepa, - chłopcy – 1. Jakub
Sikora, 2. Daniel Osada, 3.
Piotr Romańczuk, - klasa VI
– dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska, 2. Karolina Kaleta,
3. Wiktoria Furtak, - chłopcy
– 1. Mateusz Dembia, 2. Bartosz Bieniek, 3. Adam Gruba.
Klasyfikacja generalna
przedstawia się następująco:
- 25 metrów stylem dowolnym - klasa I – dziewczęta
– 1. Zuzanna Marszałek, 2.
Magdalena Szwarczyńska, 3.
Julia Powiecka, - chłopcy – 1.
Adam Sgolik, 2. Igor Wnuk,
3. Askar Głowacki, - klasa
II – dziewczęta – 1. Patrycja
Nahibowicz, 2. Zofia Sopel,
3. Zofia Sontag, - chłopcy – 1.
Michał Maciaś, 2. Przemysław Midura, 3. Bartłomiej
Baron, - klasa III – dziewczęta – 1. Alicja Powiecka, 2.
Anna Szolc, 3. Kalina Kaleta,
- chłopcy – 1. Dawid Pawlik,
2. Jakub Kaczmarczyk, 3.
Krzysztof Marek,

- 2 5 m e t r ów s t y l e m
grzbietowym - klasa I – dziewczęta – 1. Julia Powiecka, 2.
Magdalena Szwarczyńska, 3.
Zuzanna Marszałek - chłopcy
– 1. Adam Sgolik, 2. Bartosz
Grzonka, 3. Błażej Bondza,
- klasa II – dziewczęta – 1.
Patrycja Nahibowicz, 2. Zofia
Sontag, 3. Wiktoria Kochowska, - chłopcy – 1. Tymoteusz
Sikora, 2. Michał Maciaś, 3.
Bartłomiej Baron, - klasa III
– dziewczęta – 1. Alicja Powiecka, 2. Aleksandra Czerkies, 3.
Emilia Szynkowska, - chłopcy
– 1. Dawid Pawlik, 2. Jakub
Kaczmarczyk, 3. Krzysztof
Marek,

Odszedł
były
prezes

- klasa IV – dziewczęta
– 1. Martyna Surówka, 2.
Weronika Morciszek, 3. Anna
Idzikowska, - chłopcy – 1.
Jakub Lewicki, 2. Miłosz Marszałek, 3. Szymon Dudziński,
- klasa V – dziewczęta –
1. Agata Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Magdalena
Ociepa, - chłopcy – 1. Dominik Szafarczyk, 2. Daniel
Osada, 3. Jakub Sikora,
- klasa VI – dziewczęta
– 1. Alicja Idzikowska, 2.
Wiktoria Furtak, 3. Karolina Szołtysek, - chłopcy – 1.
Mateusz Dembia, 2. Adam
Gruba, 3. Bartosz Bieniek.

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Młodzi pływacy – uczniowie knurowskich szkół
podstawowych mają za sobą
drugą serię rywalizacji o
Grand Prix. Ta cykliczna
impreza odbywa się już po
raz dziewiąty, a jej organizacją niezmiennie zajmuje
się Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Sekcja Pływacka TKKF Szczygłowice.
W czasie ostat nich
ubiegłorocznych zawodów
oprócz rywalizacji na dystansie 25 i 50 metrów, poza
konkurencją rozegrano wyścig na 800 metrów stylem
dowolnym dziewcząt. Wygrała go Alicja Idzikowska
przed Karoliną Kaletą i Wiktorią Furtak.

22 grudnia 2014 roku
zmarł Alojzy Fojcik.
Były prezes KS Concordia
Knurów odszedł mając 83 lata.
PiSk
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Cóż to będzie
za superSTARcie gwiazd...
Rafał Brzozowski, Stanisław Karpiel-Bułecka i Kasia
Wilk to postaci na muzycznej scenie znane i lubiane,
gwiazdy telewizyjnego show
„SuperSTARcie” w TVP2.
To samo można powiedzieć
o Michale Gaszu, zwycięzcy
„Szansy na sukces” (TVP2).
Z kolei Emilia Tomaszewska
to młoda, zdolna wokalistka,
przed którą świat estrady stoi
otworem. Wszyscy wystąpią
w Szczygłowicach.
Gospodarzem będzie
również artysta wyjątkowy.
To tenor Adam Sobierajski
– solista m.in. Opery Krakowskiej, Śląskiej w Bytomiu
i Gliw ick iego Teatru Muzycznego. I także gwiazda
„SuperSTARcia”.
Koncert odbędzie się w sobotę, 17 stycznia. Przewidziano dwie muzyczne odsłony.
- Pierwszą wypełni świąteczny repertuar – zdradza
Adam Sobierajski. – Część
kolęd opierać się będzie na wydanej niedawno płycie Rafała
Brzozowskiego. Fajne aranżacje, lekka i przyjemna atmosfera, a na koniec wspólne „White
Christmas”. Będzie wspaniale!...
Krótka przerwa pozwoli
zainstalować się orkiestrze
KWK Knurów pod batutą
Mariusza Kowalczyka.
- To znakomity, prawie
25-osobowy, big-band, który

odegra niepoślednią rolę w
naszym wspólnym występie z
Michałem – tłumaczy Adam
Sobierajski. – Usłyszymy też
największe hity poszczególnych g wiazd , w tym „Tak
blisko” Rafała Brzozowskiego
i „Malinowa dzie wczy no”
Stanisława Karpiela-Bułecki.
Nie chcę zdradzać wszystkiego. Powiem tylko, że wiele
osób oczekuje powtórki piosenki „Mój przyjacielu”, czyli naszego z Rafałem brawurowego
występu podczas „SuperSTARcia”. I nie zawiodą się...
Dodajmy od siebie: przewidziano atrakcyjny finał.

Miłośnicy Queen i Cohena
będą ukontentowani.
Czy trudno było namówić
gwiazdy do występu w Knurowie?
- Skądże! – zaprzecza Sobierajski. – To profesjonaliści,
którzy niezwykle wysoko cenią
sobie kontakt z publicznością.
Propozycję przyjazdu i śpiewu
w naszym mieście przyjęli z
radością.
Nakłonienie do występu
nie było problemem. Największy kłopot stanowiło znalezienie odpowiedniego terminu.
- To rozrywani artyści,
niełatwo wstrzelić się w odpo-

wiadający wszystkim dzień –
wyjaśnia knurowianin. – Na
szczęście tak się fartownie
złożyło, że trzecia sobota
stycznia wszystkim nam odpowiadała.
Nie bez znaczenia były też
relacje między artystami.
- Nie ma co ukrywać, bardzo się podczas „SuperSTARcia” zżyliśmy i polubiliśmy –
mówi Adam Sobierajski. – Nie
było rywalizacji, a przeciwnie
– wzajemne wspieranie się. Ze
Stasiem wręcz się zaprzyjaźniliśmy i utrzymujemy stały
kontakt.
Jak te dobre relacje przełożą się na koncert, zobaczymy i
usłyszymy w przyszłą sobotę.
Koncert rozpocznie się o godz.
20. Polecamy.
Bilety w cenie 50 zł można
zarezerwować telefonicznie
pod nr. 32 332 63 84.
Bogusław Wilk

– „SuperSTARcie” okazało się świetną zabawą
– zapewniają (a na zdjęciu to widać) jego uczestnicy
– Kasia Wilk, Stanisław Karpiel-Bułecka, Adam Sobierajski
i Rafał Brzozowski, którzy niebawem wystąpią w Knurowie

Foto: Archiwum Adama Sobierajskiego

W szczygłowickim domu kultury zaśpiewają
tuzy estrady i telewizyjnego show.
Zapowiada się piękny koncert
– świąteczne superSTARcie gwiazd

KNURÓW. KLIP ZAPOWIADA NOWĄ
PŁYTĘ NEKROMERA

Ogień, panowie!
Knurowski Nekromer
wzbudza u słuchaczy
skrajne emocje: od
fascynacji po nienawiść.
Podobnie było po premierze
najnowszego klipu „Fak the
president”, zwiastującego
drugą płytę
- Nowoczesne, zamiata
jak trzeba - recenzuje Glen
BentonRemains.
- Tego nie da się słuchać odpowiada BrutalStudio.
- Nie wierzę, że to polskie. Genialne! - dodaje Glory
Emptiness.
To tylko kilka nadających
się do publikacji z blisko 50
komentarzy opublikowanych
w serwisie YouTube. Dwa
tygodnie po premierze klip
obejrzało już niemal 13 tys.
internautów.
W lipcu Barth i Hellfield
zapowiadali na łamach Przeglądu Lokalnego, że nowy
krążek będzie panoramą różnorodnych emocji z nietypowymi treściami.
Klip do „Fak the president” daje nam tego przedsmak. Mamy więc ciężkie,
metalowe granie, agresywny
wokal wzbogacony w refre-

nach o kobiecy głos. Wizualną całość dopełnia pole
dance, czyli taniec na rurze
w w ykonaniu Aleksandry
Bednarz.
Zgodnie z zapowiedziami nowa płyta Nekromera
pt. „Trill” zostanie wydana
w 2015 roku nakładem wytwórni RPS Enterteyment.
Na krążku mają pojawić się
wyjątkowi goście, a wśród
nich raper Peja.
Knurowski zespół chce
zaskoczyć słuchaczy m.in.
połączeniem metalu z muzyką elektroniczną (np. dubstepem). Panowie już dawno
wyzbyli się kompleksu debiutanta. Otwarcie mówią, jak
ważna dla nich jest jakość i
coraz wyżej podnoszą sobie
poprzeczkę.
Polecamy z uwagą śledzić
ich dalsze poczynania.
/g/

Informacja

16

Przegląd Lokalny Nr 1 (1139) 8 stycznia 2015 roku

