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aktualności
POSZuKIwAnY, POSZuKIwAnA

Mars
na pokusę

Foto: Paweł Gradek

W późny wtorkowy wieczór na
terenie stacji benzynowej przy ul. 1
Maja doszło do kradzieży. Sprawca musiał być niezłym łasuchem,
gdyż skusił go... baton Mars. Został
przyłapany. Dalsze czynności w tej
sprawie prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie.

Gdzie jest
Monika Kruczek

Komenda Miejska Policji w Zabrzu poszukuje
25-letniej Moniki Kruczek, mieszkanki zabrskiej
dzielnicy Mikulczyce
Foto: Archiwum KMP Zabrze

Knurów

/bw/

nie zapomnij

17 I – Dzień Dialog
u z Judaizmem
18 I – Dzień Kubusi
a Puc hatka
19 I – Święto Wojsk
ow ych Jednostek Organizac yjnych
Prokuratury
Wojskowej
21 I – Dzień Babci
23 I – Dzień Dziadk
a, Dzień bez
Opakowań Foliow ych

Foto: JRG Knurów

Erwin Hankus rozwiąza ł, jak
się okaz ało nie bez prob lemó
w, nasz ą
świąteczną krzy żówkę i miał
spor o szczęścia w losowaniu.
W ubiegły
czwartek knur owianin odebrał
główną nagr odę - kuchenkę
mikr ofalową
ufundowaną przez Stalmet Knur
ów.

nie bądź
jeleń,
weź
paragon

promile krótko grzeją

Akcję „Weź paragon” promuje
rysunek Andrzeja Mleczki

MAM
p y tA nie

Przegląd Lokalny: Jak bezpiecznie poruszać się zimą
na drodze?
Dariusz Kędzierski, instruktor jazdy: - Najprościej zastosować się do tego, co jest
zapisane w przepisach, czyli
dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
Należy również prowadzić pojazd
z wyobraźnią, nie szarżować,
nie robić gwałtownych ruchów
kierownicą , ponieważ każde
szarpnięcie może spowodować,
że wypadniemy z pasa ruchu,
którym jedziemy. Ponadto, jeżeli
mamy czas i pieniądze, możemy
skorzystać z torów poślizgowych, gdzie przeprowadzane
są kontrolowane poślizgi i gdzie
uczy się, jak się w takim wypadku zachować.
not. DC
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znęcał się
nad rodziną

Na wniosek policjantów z komisariatu w Knurowie prokuratura zastosowała dozór policyjny z zakazem
kontaktowania się z najbliższymi
oraz nakazem opuszczenia mieszkania wobec mężczyzny z Żernicy,
który od stycznia 2012 roku do 9
stycznia 2013 roku znęcał się fizycznie i psychicznie nad małżonką oraz
nieletnimi dziećmi.
Sprawcy grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

/kmp gliwice/

Knurów

Śmieci w ogniu
W piątkowe popołudnie do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie o
ogniu w pustostanie po transformatorze niedaleko skrzyżowania ulic
Dworcowej i Przemysłowej. Na miejscu mundurowi zastali palące się w
budynku śmieci. Nie mieli problemu
z ich ugaszeniem.

/bw/

Do 24 lutego potrwa zimowa
edycja akcji „Nie bądź jeleń, weź
paragon”. Skarbówka sprawdzi
jak podatnicy wywiązują się z
obowiązku ewidencjonowania
obrotów za pomocą kas fiskalnych
Obowiązkiem sprzedawcy jest
nabić na kasę transakcję, a paragon
w ydać k lientowi. Dla k lienta to
dowód zakupu. Zawiera ważne informacje. Oprócz ceny także m.in.
nazwę sprzedającej firmy, datę sprzedaży i nazwę towaru. To dokument,
który może okazać się niezbędny
podczas ewentualnych reklamacji.
Nie każdy z nas – klientów – chce
o tym pamiętać. Stąd kolejna akcja,
inicjowana przez Ministerstwo Finansów. Ma przypominać i uświadamiać konsumentom, co daje paragon:
możliwość reklamacji (ewentualnie
zwrotu) towaru, ale, też wspieranie
uczciwej konkurencji i zmniejszanie
szarej strefy.
/bw/

Pięć karetek

/kmp Zabrze, bw/

Knurów

Czerwionką
We wtorek, tuż po godz. 7.00, na autostradzie A1 między
furgonetki
a Knurowem fiat ducato zderzył się z ciężarówką. Kierowca
strażacy
doznał niewielkich obrażeń. W akcji ratunkowej wzięli udział
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.

żernicA

Zaginiona (ur. 7 czerwca 1987
r.) mieszkała przy ul. Bytomskich
Strzelców 52/6. Ostatni raz była
widziana 11 grudnia 2012 r. W godzinach popołudniowych wyszła z
domu swojej koleżanki, mieszkającej
przy ul. Poległych Górników, i od tej
pory ślad po niej zaginął.

Zaginiona ma 165 cm wzrostu.
Jest szczupłej budowy ciała, ma
krótkie blond włosy z brązowymi
odrostami. Ubrana była w czarny
płaszcz za kolana, jasne dżinsy,
czarne buty sportowe firmy Nike i
apaszkę koloru szaro-czarnego.
Cechy szczególne: zaginiona na
prawym ramieniu ma tatuaż „Tribal”, a na lewym przedramieniu dwie
blizny po samookaleczeniu. W prawej brwi posiadała srebrny kolczyk.
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej,
proszone są o kontakt z policjantami z Wydziału Kryminalnego
KMP w Zabrzu – tel. 32 277 92 00
lub z najbliższą jednostką policji
(tel. 997 i 112).

pogotowia udałoby się kupić za
pieniądze z mandatów nałożonych
w 2011 r. w województwie śląskim
na sprzedawców niewydających
klientom paragonów z kas fiskalnych

W ubiegły czwartek wieczorem
uwagę strażników miejskich zwrócił
mężczyzna... leżący przy ul. Niepodległości. Jak się okazało, pan zasnął w
plenerze. Zmorzył go wypity alkohol.
Interwencja mundurowych uchroniła amatora mocnych trunków od
przemarznięcia. Dzięki ich pomocy
wkrótce potem znalazł się w hotelu, w
którym wcześniej się zatrzymał.
W sobotni wieczór funkcjonariusze Straży Miejskiej zainteresowali
się panem przebywającym na terenie
przystanku Foch. Słusznie – mężczyzna, jak się okazało, bezdomny - był

mocno wyziębiony. Został przewieziony do schroniska Brata Alberta w
Bojkowie.
Tego samego dnia, około godz.
21.30, ten sam patrol interweniował
przy ul. Dworcowej. Powód dał
mundurowym pan tak pijany, że nie
potrafił utrzymać się na nogach. W
takim stanie daleko by nie uszedł, a
biorąc pod uwagę mróz, przechadzka
mogła się źle dlań skończyć. Skończyła się dobrze, gdyż za sprawą
strażników mężczyzna trafił pod
opiekę matki.
/bw/

Knurów

Pogrzeb
ze zwłoką

W ubiegły czwartek przy ul. Lotników
znaleziono ciało mężczyzny. Zgon
nastąpił z przyczyn naturalnych.
Problem pojawił się, kiedy trzeba było
ustalić tożsamość zmarłego
Mężczyzna nie miał przy sobie
żadnych dokumentów, które mogłyby pomóc w jego identyfikacji.
Komendant Komisariatu Policji w Knurowie, nadkomisarz Maciej Kawa potwierdza, że wstępnie
udało się ustalić nazwisko zmarłego. Mężczyznę rozpoznała też
pracownica z pobliskiego pubu, ale
to za mało, by mieć stuprocentową
pewność.
- Działania identyfikacyjne prowadzi Komenda Miejska Policji w
Gliwicach - mówi komendant. - Na
podstawie posiadanych informacji

udało nam się dotrzeć do rodziny z
Knurowa. Ta jednak nie zgodziła się
na udział w identyfikacji zwłok.
Odmowę tłumaczyła tym, że
od 15 lat nie utrzymywała kontaktu z mężczyzną, zatem nie będzie
potrafiła go rozpoznać.
KMP Gliwice ustaliła adres
rodziny z Kołobrzegu.
- Pogrzeb wyprawi siostra zmarłego - usłyszeliśmy od zastępcy
dyrektora MOPS, Danuty Gawrońskiej.
/g/
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foto: Dawid Ciepliński

aktualności
Knurów. pożAr w buDynKu przy ronDzie jAnA pAwŁA ii

Strażacy walczyli z żywiołem przez 2 godziny. Ogień
strawił część dachu i górną kondygnację budynku
przy rondzie im. Jana Pawła II
- Kilka godzin po tzw. „światełku
do nieba” w starym budynku po byłym
przedszkolu pojawił się ogień. Leciały
iskry i słychać było trzask palącego się
stropu - relacjonuje jedna z naszych
Czytelniczek.
Dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie, mł. bryg.
Wojciech Gąsior nie wiąże pożaru z
lampionami wypuszczanymi przez
uczestników Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Tuż przed północą strażacy zauważyli płomienie z okien świetlicy.
W akcji gaśniczej wzięło udział 5
wozów, w tym 2 zastępy OSP.
- Z dumą patrzyłam na strażaków,
choć mieli „pod górkę”. Najpierw woda
zamarzła w hydrancie, potem skończy-

ła się woda w zbiorniku wozu strażackiego, a na koniec oporne drzwi i okna
zabite jakby od wewnątrz - relacjonuje
pani Jagoda, która obserwowała całą
akcję. - 4 strażaków nie mogło dać
rady, aż w końcu dostali się do budynku od tyłu. Szybka i piękna akcja.
Z ustaleń strażaków wynika, że
pożar wybuchł na I piętrze. Ogień
błyskawicznie przemieścił się na
poddasze.
- Akcja zakończyła się przeszukaniem budynku o godz. 2.07. Ślady
wskazują na podpalenie - mówi dowódca JRG.
Właściciel budynku oszacował
straty na 100 tys. zł.
Historia ma swój zaskakujący
ciąg dalszy. We wtorek pracownicy

odpowiedzialni za zabezpieczenie
budynku przed osobami postronnymi zauważyli dym ulatniający się ze
strychu. Natychmiast zaalarmowali
strażaków.
- Między dachówką a obiciem
płyty wiórowej odkryliśmy zarzewie
ognia. Znajdowało się w zupełnie
innej części, niż z niedzieli na poniedziałek - mówi mł. bryg. Wojciech
Gąsior. - Ciężko powiedzieć, czy to
świeży ogień, czy pozostałość po tamtym pożarze.
Nagranie z niedzielnego pożaru
można zobaczyć na naszej stronie
internetowej (www.przegladlokalny.
eu). Publikujemy je dzięki uprzejmości pani Jagody.
/pg/

Knurów

sądzony jak dorosły
Nastolatek wychowywał się w
niepełnej rodzinie. Szukał akceptacji
na ulicy, u nieciekawego towarzystwa.
Od roku tułał się po schroniskach, z
których często uciekał.
- Bywało, że funkcjonariusze dowozili go do schroniska. Nie zdążyli
jeszcze wrócić stamtąd do Knurowa, a
on już uciekł - wspomina komendant
Komisariatu Policji w Knurowie,
nadkomisarz Maciej Kawa.
„Na gigancie” nastolatek musiał
z czegoś żyć, dlatego dokonywał
licznych włamań, nie tylko na terenie
Knurowa.
Część popełnionych przez niego
czynów karalnych przejęła Komenda
Wojewódzka w Katowicach. Chłopak
ma na koncie także liczne rozboje,
w tym z użyciem niebezpiecznego
narzędzia, co pozwoli sądzić go jak
dorosłego.
Z wstępnych ustaleń policji wynika, że nastolatek skradł mienie
warte ponad 1 tys. zł.
Sprawa ma charakter rozwojowy,
a śledczy już ustalili paserów, którym

Foto: Policja

Choć ma dopiero 16 lat, to swoimi „osiągnięciami” mógłby obdzielić
niejednego przestępcę. Udowodniono mu 30 włamań do altanek
działkowych, kradzieże paliwa i felg samochodowych

Nastolatek skradł mienie warte ponad 1 tys. zł

knurowianin sprzedawał skradzione
fanty. Dalsze zatrzymania w tej sprawie to tylko kwestia czasu.
- Na nasz wniosek sąd rodzinny umieścił 16-latka w schronisku
zamkniętym na 2 miesiące - mówi
komendant Kawa.
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Prokuratura ma wystąpić z wnioskiem o zastosowanie wobec knurowianina tymczasowego aresztu
do czasu, aż stanie przed obliczem
Temidy.
/pg/

Foto: Jagoda

pożar w dwóch
odsłonach

Straty po nocnym pożarze szacowane są na 100 tys. zł

Knurów. policjA zAtrzyMAŁA 3 nApAstniKów

Po zaczepce
cios butelką

Natychmiastowa reakcja pobitej kobiety
pozwoliła knurowskim policjantom
zatrzymać 3 sprawców napadu, do
jakiego doszło na ul. Wilsona

Zwykła przechadzka w piątkowy wieczór zamieniła się dla pary
spacerowiczów w koszmar.
- Zaczęło się od zaczepki - relacjonuje zdarzenie komendant
Komisariatu Policji w Knurowie,
nadkomisarz Maciej Kawa. - Jeden
z napastników zapytał przechodzącego mężczyznę, czy zna Łukasza, po
czym zadał mu cios butelką.
Rozbił ją pokrzy wdzonemu
30-latkowi na głowie. Ponadto tzw.
tulipanem ciężko zranił mu rękę.
Napastnicy nie oszczędzili towarzyszki 30-latka. Kobieta doznała
licznych obrażeń twarzy.
Chuliganów udało się zatrzymać dzięki przy tomnej reakcji
poszkodowanej, która nie zwlekała
z powiadomieniem Policji.
Napastnicy są mieszkańcami
Knurowa. Mają od 17 do 21 lat.

W chwili zatrzymania byli nietrzeźwi (2 promile w wydychanym
powietrzu). Dwóch z nich jest
dobrze znanych stróżom prawa z
Knurowa. W przeszłości dokonali
kilku kradzieży z włamaniem.
- Zatrzymani przyznali się do
winy. Nie tłumaczyli się z tego, co
zrobili - mówi komendant.
Dwa dni po napadzie zostali
doprowadzeni do prokuratur y
rejonowej. Prokurator zastosował
wobec nich środek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego.
Obrażenia, jakich doznał 30latek naruszyły czynności jego
organizmu na czas powyżej 7 dni,
dlatego przestępstwo ścigane jest z
urzędu. Napastnicy mogą spędzić w
więzieniu nawet 8 lat.
/pg/
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Foto: Justyna Bajko

aktualności
Są - źle, nie pracują - jeszcze gorzej: pracownicy PWiK
zbierają cięgi za swoje i nie swoje przewiny...

poWiat. DotaCJe DLa sołeCtW przYJaznYCH ŚroDoWisKU

zieleń w cenie

Pomysł na uatrakcyjnienie parku
w Poniszowicach ujął jurorów konkursu
„Sołectwo Przyjazne Środowisku”.
Wśród zdobywców dotacji są też
Paniówki, Nieborowice, Pilchowice,
Smolnica i Stanica
Konkurs przeprowadził Zarząd
Powiatu Gliwickiego. Udział wzięło
15 sołectw z czterech gmin. Pod
ocenę trafiły pomysły z zakresu
ochrony środowiska.
Pier wsze miejsce przyznano
sołectwu Poniszowice z gminy Rudziniec. Jurorzy docenili pomysł na
zwiększenie atrakcyjności zabytko-

Engelbert Garczorz z ul. Sienkiewicza
nie może już patrzeć na pracowników
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji, którzy - jego zdaniem
- od dwóch tygodni „bawią się”
w łatanie dziur

po zdrowie po schodach

pieniądze
idą w błoto?
Kiedy poszliśmy na miejsce, pracownicy PWiK wypełniali ubytki w
dziurawej jak szwajcarski ser ulicy.
− To syzyfowa praca − podkreślają. − Co dzień, od dwóch miesięcy to samo. Najpierw zasypujemy
dziury grubszym żwirem, potem
drobniejszym. Niestety, pogoda jest
jaka jest i topniejący śnieg wypłukuje
materiał.
Nie używają tłucznia, bo lada
dzień przy ul. Sienkiewicza pojawi
się ekipa odpowiedzialna za budowę
kanalizacji deszczowej, która rozkopie teren na nowo.
/g/, JB

Stefan Makselon, Gierałtowice

- W ar t ykule „Opóźniony poc ią g
pospieszny woził nad morze” [PL nr
2/2012] czytam, że przed II wojną
światową nie było bezpośredniego
połączenia Knurowa z Katowicami,
że trzeba się było przesiadać w Rzędówce. Ja pamiętam jak było już po
wojnie. W 1949 roku ze Szczygłowic
można było dojechać do Katowic, ale
przez Gierałtowice i Makoszowy. Mile
wspominam też pociąg do Wisły. Pewnie nie tylko ja, bo chętnych na jednodniowe górskie wypady było wielu.
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Hej kolęda,
kolęda...

- Byłam na koncercie w kościele Cyryla i Metodego. Dzieci ładnie śpiewały,
ja też z nimi, a wy sympatycznie to
opisaliście [PL nr 2/2012]. Śpiewaków
było tak dużo, że z trudem mieścili się
przy ołtarzu. I tak sobie pomyślałam:
może udałoby się zrobić taki koncert
w plenerze? Wyobrażam sobie, jakie
zrobiłby oszałamiające wrażenie:
piękna, zimowa sceneria, dużo światełek, no i te małe aniołki tak pięknie
śpiewające. Myślę, że to byłby wspaniały występ...

M.R.

Not. bw

Nie chce podawać swojego nazwiska („Ja się tam
leczę, nie chcę mieć później
problemów”). W poniedziałek była w przychodni i
zwróciła uwagę na śliskie i
oblodzone schody.
- Pytałam pielęgniarkę,
czy nie boją się, że pacjent
upadnie, połamie nogi lub, nie
daj Boże, kręgosłup. Usłyszałam, że rozmawiali z dyrektorem na ten temat, ale do tej
pory cisza - mówi kobieta.
Jest po pięćdziesiątce
tak jak gros pacjentów przy-

chodni i pokonanie schodów stanowi dla niej nie
lada wyczyn.
Problem przedstawiliśmy dyrektorowi Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Knurowie, dr. n. med. Tomaszowi Pitschowi. - Szkoda,
że nikt nam tego wcześniej
nie zgłaszał, bo natychmiast
byśmy zareagowali. Zadbam
o to, by schody zostały posypane piaskiem, a jeśli to nic
nie da, wezmę pod uwagę
inne rozwiązania.

Nie ma
darmowych
obiadów

- Mierzi mnie, gdy ludzie nie myślą,
tylko dają się uwieść pięknym słówkom. Moja sąsiadka zgodziła się na
spotkanie w jednej z restauracji na
pokaz leczniczych urządzeń. Została
zaproszona telefonicznie przez nieznaną jej, ale miłą, panią. No i poszła,
bo usłyszała, że na samo wejście
dostanie jakiś prezent. I dostała.
Ale bardziej po głowie, gdyż dała się
namówić na kupno łóżka, które ponoć
leczy wszystko – lumbago, raka, a
pewnie i resztę chorób z „Encyklopedii
zdrowia”. Tylko bólu głowy od zakupu
za 5 tysięcy złociszy jakoś to urządzenie zlikwidować nie potrafi. Ludzie,
przecież od lat wiadomo, że nie ma nic
za darmo. Jak ktoś mówi, że coś wam
da gratis, to z miejsca chwytajcie się
za portfel. I nie otwierajcie...

Janusz z Knurowa

Gdzie ci
wolontariusze?

- Córki od kilku miesięcy odkładały
drobne sumy, by w dniu finału WOŚP

/g/

Foto: Bogusław Wilk

- Czy na schodach do przychodni
przy al. Piastów nie można położyć
gum amortyzujących? Przy takiej
pogodzie łatwo o wypadek,
szczególnie, gdy chodzi o starszych
ludzi - zwraca uwagę jedna
z pacjentek

Można było rano wyjechać z Knurowa,
spędzić w Wiśle albo jej okolicy, kilka
godzin, po czym wieczorem przyjechać z powrotem. To były urokliwe
czasy. Jako chłopiec pamiętam stare
parowozy z dwumetrowymi kołami. To
działało na wyobraźnię, robiło ogromne wrażenie...

Pociąg
do Wisły

/sisp, bw/

szCzYgłoWiCe

KNURÓW

Pan Engelbert obserwuje ich syzyfową pracę od końca roku.
- Na litość boską, trzech ludzi
przyjeżdża tu co dzień, bierze grabie,
łopaty i zasypuje dziurki. To daremna robota! Kleją te dziury błotem,
wszystko nadzoruje brygadzista. Ile to
kosztuje? - nie kryje wzburzenia.
Knurowianin uważa, że to pieniądze wyrzucone w błoto. Dziwi go,
że robotnicy nie wpadli na pomysł
utwardzenia ul. Sienkiewicza tłuczniem. Wtedy „zabawa” w łatanie
dziur nie byłaby konieczna.
- Będę dzwonić do Powiatu, powiadomię prezydenta! - zapowiada
pan Engelbert.

wego parku. Nagrodą jest dotacja
w w ysokości 2.750 zł. Pieniądze
przeznaczono na zakup roślinności
i środków do jej pielęgnacji.
Z drugiego miejsca i dotacji w
wysokości 2,5 tys. zł cieszą się mieszkańcy Paniówek. Oceniającym spodobał się pomysł na „Park Joanny”.
Fundusze pozwolą na zakup ziemi

pod uprawę i trawy.
Trzecie miejsce zajęło sołectwo
Ciochowice (gmina Toszek) za zadanie
„Nasze zielone Ciochowice – młodzi i
starsi… razem sadzimy drzewa!!!”. Za
2.245 zł nagrody zakupiono drzewka,
krzewy i książki dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej.
Po dokładnie 1.373,50 zł otrzymały pozostałe uczestniczące w
konkursie sołectwa: Stanica (za
„Kalinowy parking”), Nieborowice
(„Zielony kort w Nieborowicach”),
Pilchowice („Kolorow y skwer”),
Smolnica („Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy św. Jana Nepomucena), a także Bojszów, Chechło,
Niekarmia, Bycina, Kotliszowice,
Sarnów i Proboszczowice.
Za dotacje zakupiono m.in. narzędzia do utrzymywania terenów
zielonych, drzewka, krzewy oraz
sadzonki kwiatów.

Ubytki kilku płytek nie przeszkadzają
w chodzeniu, pacjenci bardziej obawiaj się
poślizgu

wrzucić je do puszek wolontariuszy.
Wybr a ł yś my s ię do „ Dziewiątk i”
przed godz. 15.00, gdzie jedna z nich
występowała. Byłyśmy zdziwione, że
na korytarzach nie było ani jednego
wolontariusza. Pomyślałam, że pewnie stoją pod kościołem. Przed godz.
16.00 udałyśmy się tam, ale też nikogo nie było. Wróciłyśmy z pieniędzmi
do domu. Dziewczynki nie dawały mi
spokoju, więc wysłałam je z mężem
jeszcze raz do szkoły. To było około
godz. 18.00. Proszę sobie wyobrazić,
że i przy tym podejściu nie udało się
spotkać wolontariuszy.
Suma summarum pieniążki przekazaliśmy Antosi podczas koncertu w
kościele. Nie zmienia to faktu, że
jesteśmy rozczarowani wolontariuszami WOŚP.

Rodzina K.

Lód
na skrzyżowaniu

- Sypnę ł o śniegiem, na dr ogac h
ślizgawka, zwłaszcza rano i wieczorem. W poniedziałek pod wieczór
widziałem jak jadące ul. Lignozy
audi „przestrzeliło” skrzyżowanie z
ul. Zwycięstwa i zatrzymało się dopiero na chodniku po drugiej stronie

jezdni. Metr pr zed ogrodzeniem,
obok barierek. Na szczęście nic z
boku nie jechało, bo doszłoby do
wypadku. Auto wpadło w poślizg na
dojeździe do skrzyżowania. Obniżająca się przed krzyżówką droga stała
się bardzo niebezpieczną ślizgawką.
Przydałoby się, żeby piaskarki nieco
bardziej obficie posypywały takie
miejsca piaskiem bądź solą.

Szczygłowiczanin

Uwaga
na dziury

- Pojawiły się pierwsze zimowe dziur y na knurowskich drogach. Przy
tej pogodzie pewno nie sposób ich
połatać, ale dobr ze byłoby, żeby
drogowcy zawczasu je dostrzegli.
No i na wiosnę szybko zlikwidowali.
Nie tak jak dwa, trzy lata temu, gdy
na niektórych ulicach za pozimowe
łatanie dziur zabrali się... w sierpniu.
Gdzie uważać? Ja zauważyłem nowe
ubytki na Dworcowej, al. Piastów i
Szpitalnej. No, ale nie wszędzie jeżdżę, więc pewnie gdzie indziej też się
świeże dziury znajdą...

S.Ś.

Not. g, bw
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nikt nie wpuszczał,
nikt nic nie widział

Administracja nie zdążyła usunąć
zniszczeń po ubiegłorocznym
pożarze na jednym z pięter bloku
przy ul. Staszica, a już pojawiły się
nowe. - Ani wtedy, ani teraz nikt
się do nas nie pofatygował, żeby
wskazać winnego - mówi inspektor
nadzoru Benedykt Hanak

Niektórym mieszkańcom nie po drodze do śmietnika; worki z odpadami
składują pod schodami

Uczestnicy nocnej libacji pozostawili po sobie szkło, śmieci i okno bez szyb

Knurów. związKi zAwoDowe otrzyMAŁy zGoDĘ nA przystąpienie Do strAjKu

niska frekwencja,
brak zrozumienia
Referendum odbyło się w czwartek (10 stycznia). Zorganizowały je
wszystkie centrale związkowe: NSZZ
Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i WZZ Sierpień
80. Akcji przyświecało hasło „Jeden
za wszystkich, wszyscy za jednego”.
Komitet Protestacyjno-Strajkowy
domagał się m.in. wsparcia przedsiębiorstw, a przez to zachowania
miejsc pracy, obrony pracowników
sądownictwa, ograniczenie umów
„śmieciowych”, likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia, utrzymanie
emerytur pomostowych na wcześniejszych zasadach.
Referendum z 10 stycznia poprzedziły masówki z przekazem
informacyjnym.
- Gdy hutnictwo ograniczy produkcję i zacznie ją przenosić za granicę, gdy przestanie zamawiać koks,
a koksownie przestaną zamawiać
węgiel, to Jastrzębska Spółka Węglowa
będzie ciąć płace i zwalniać ludzi - informował Biuletyn Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. - Gdy zakłady przemysłowe
będą ograniczać produkcję i spadnie
zapotrzebowanie na węgiel, to co
zrobią Katowicki Holding Węglowy

Foto: NSZZ „Solidarność” Knurów

Załoga KWK „Knurów-Szczygłowice” opowiedziała
się za przystąpieniem do generalnego strajku
solidarnościowego. - Z faktu dość niskiej frekwencji
wynika, że zrozumienie dla strajku (...) nie cieszy
się aprobatą wśród naszej załogi - czytamy
w komunikacie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

Z czwartku na piątek ktoś zorganizował libację na półpiętrze i zbił
szybę w oknie. Na klatce schodowej
wala się szkło i butelki - pozostałość
po biesiadnikach. Kto ich wpuścił
do bloku?
Dyrektor Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji, Mieczysław Kobylec, nie ma
wątpliwości, że stoi za tym któryś z
mieszkańców.
- Po godz. 18.00 nikt obcy do
środka się nie dostanie, jeśli nie ma
klucza lub ktoś z mieszkańców go nie
wpuści. Przykro to mówić, ale część z
52 rodzin, która tu mieszka, przykłada rękę do tych zniszczeń.
I tym razem monitoring nie dał
odpowiedzi, kto uczestniczył w libacji. Dyrektor Kobylec jest zdziwiony,
że pracownik obsługujący kamery
niczego niepokojącego nie zauważył.
- Powinien zareagować, zadzwonić
na policję. Tak się nie stało, mimo że
monitoring zarejestrował ludzi pijących alkohol! Niestety, z nagrania nie
da się odczytać, kto to był.
Administrator zamierza po-

wiadomić o zniszczeniach policję.
W sprawie ubiegłorocznego pożaru
nadal toczy się śledztwo.
- Wytypowaliśmy dwie osoby, są
to mieszkańcy tego bloku - mówi komendant Komisariatu Policji w Knurowie, nadkomisarz Maciej Kawa.
Administracji i mieszkańcom
radzi, by nie zwlekali z powiadamianiem funkcjonariuszy o kolejnych
aktach wandalizmu. - Każdy może do
nas zadzwonić. Nie trzeba podawać
swoich danych, a my natychmiast
podejmujemy czynności. W takich
przypadkach ważny jest czas reakcji.
Spółdzielnie informują nas o wszystkim po kilku dniach, kiedy ślady są
zatarte. Wtedy wykrycie sprawców
jest ciężkie.
Dyrektor Kobylec kolejny raz
apeluje do mieszkańców, by nie
wpuszczali do budynku postronnych osób. - Dołożę wszelkich starań, żeby ci najgorsi, oczywiście w
ramach posiadanej przez nas wiedzy, zostali stamtąd wyeksmitowani
- zapowiada.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama

Prawie wszyscy uczestnicy referendum w Kompanii Węglowej
opowiedzieli się za strajkiem

i Kompania Węglowa? Zaczną ciąć
płace i zwalniać ludzi!
„Tak” dla strajku powiedzieli już
hutnicy, kolejarze, pracownicy koksowni i zakładów zbrojeniowych. W
czwartek wypowiedzieli się górnicy
z KWK „Knurów-Szczygłowice”.
Frekwencja wyniosła 50,4 proc. i
pozwala związkom rozpocząć legalny
strajk. Warto nadmienić, że na tle innych kopalń nasze wypadły blado.
- Problemem jest brak wrażliwości
społecznej i zrozumienia dla tych,
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którzy pracy poszukują lub niebawem ją stracą. Dzisiaj nikt nie ma
bezwzględnej gwarancji pracy, nie
może się upajać doczesnym stanem
posiadania stałego dochodu, bo jutro
role mogą się odwrócić - tłumaczy
Komitet Protestacyjno-Strajkowy.
Ideę strajku solidarnościowego
poparło 97 proc. górników z Kompanii Węglowej przy blisko 60-procentowej frekwencji.
/pg/

5

Knurów

Marzenia do spełnienia

Pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli trzecioklasiści
„Dwójki” szybko przyswajali ważne i potrzebne
umiejętności

Pięcioro dzieci z Knurowa, podopiecznych Fundacji „Dziecięca
Fantazja”, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy obdarował
prezentami. Specjalnymi, bo wymarzonymi

Foto: Archiwum MSP-2

aktualności

trzeba wiedzieć
jak ratować
Knurów

Fundacja „Dziecięca Fantazja” pomaga dzieciom spełniać marzenia; w
akcję włączył się chętnie Orzesko-Knurowski Bank Spóldzielczy

Fundacja „Dziecięca Fantazja”
działa od 10 lat. Spełnia życzenia
dużych i małych. Podopiecznymi są
dzieci zmagające się z codziennością
choroby.
− Udało nam się zrealizować ponad 2500 dziecięcych fantazji −mówi
Patrycja Wróbel, z zarządu Fundacji
„Dziecięca Fantazja”. − Dzisiaj chcemy spełnić marzenia knurowskim
marzycielom.
Działania fundacji byłyby nie-

możliwe bez wsparcia sponsorów.
Tego udzielił Orzesko-Knurowski
Bank Spółdzielczy.
− Jesteśmy bardzo szczęśliwi,
że obdarowując dzieci, tym co sobie
wymarzyły, możemy wnieść w ich
życie trochę radości − podkreśla Józef
Kapłanek, prezes zarządu OrzeskoKnurowskiego Banku Spółdzielczego.
15 stycznia w siedzibie banku
obdarowano knurowian. Z zabawek

Fundacja „Dziecięca
Fantazja” czeka na zgłoszenia marzycieli! Formularz zgłoszeniowy na
stronie www.f-df.pl

cieszył się czteroletni Rafał, z nowego
laptopa Damian, Antosia otrzymała
fotelik samochodowy, Laura DVD z
bajkami natomiast Kamil marzył o
konsoli Xbox Kinect z grami.
Dodatkowo bank udzielił wsparcia finansowego Antosi Wieczorek.
Prezes Kapłanek zaznaczył także, że
wszystkie wpłaty na konto Antosi są
zwolnione z wszelkich opłat.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Jak postąpić, gdy zagrożone jest życie
lub zdrowie? Trzecioklasiści knurowskiej
„Dwójki” wiedzą

W ubiegły czwartek w Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej dla uczniów klas
III. Przeprowadzili je nauczyciele
- Beata Hołysz, Joanna Szymkiewicz
i Gabriela Bieniek.
Prowadzące uczyły dzieci jak
rozpoznawać zagrożenia, poprawnie
informować o nich policję, pogotowie
i straż pożarną, sprawdzać przytomność poszkodowanego i układać

Knurów. AzjAci w szKole

przybliżają Daleki wschód

Dla Weitong i Shravana to pierwsza wizyta w Polsce. Do Knurowa przyjechali w poniedziałek. Przyjazd umożliwiła im współpraca placówki z AIESEC Polska Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach.
Weitong gościła już wcześniej w Koniecpolu oraz w Niemczech.
– Polska jest niesamowitym krajem, a Polacy są bardzo uczynni
– mówi. – Kiedy byłam w Niemczech i dźwigałam bardzo ciężki bagaż, nikt mi nie pomógł. Tutaj było inaczej. Ledwie wylądowałam, a
już pospieszono mi z pomocą.
Shravan jest europejskim debiutantem. – Kiedy wylądowałem
w Warszawie i pojechałem na dworzec kolejowy, nie wiedziałem jak
kupić bilet. Wszystko jest wyłącznie w języku polskim – wspomina.
– Jakiś Polak zobaczył, że mam problem, podszedł i zagaił. Oczywiście po polsku. Kompletnie go nie rozumiałem, ale w końcu jakoś się
dogadaliśmy i pomógł mi kupić bilet do Katowic.
– Macie wiele pięknych miejsc, szczególnie kiedy pada śnieg. No
i ładne dziewczyny – śmieje się Shravan.
Tydzień w knurowskim liceum i technikum spędzą ucząc języka
6

Foto: Dawid Ciepliński

- Ludzie w Polsce są bardzo
gościnni i pomocni – twierdzą
zgodnie Weitong Claire Zhao
z Chin i Shravan Chilagani
z Indii, którzy goszczą w tym
tygodniu w Zespole Szkół
im. I.J. Paderewskiego

Weitong Claire Zhao i Shravan Chilagani w towarzystwie
Karoliny Horak (w środku), nauczycielki języka angielskiego
w knurowskim „Paderku”

angielskiego i prowadząc zajęcia kulturowo-realioznawcze na temat
własnych ojczyzn.
Z wizyty obcokrajowców cieszy się dyrektor Dorota Gumienny.
– Weitong i Shravan przybliżają naszym uczniom swoje kraje i ich kulturę. Poza tym w naturalny sposób pomagają nastolatkom przełamać
barierę mówienia po angielsku. Korzyści są oczywiste.

DC

go prawidłowo w pozycji bocznej
ustalonej.
- Najbardziej istotne jest, by dziecko
znało numery alarmowe i umiało wezwać pomoc – tłumaczą nauczyciele.
Na zakończenie zajęć uczniowie
otrzymali podręczniki do nauki
pierwszej pomocy.
Szkolenie odbyło się w ramach
Programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy
ratować”.
Oprac. b

Knurów

worki bez dopłat

− Od pewnego czasu zastanawiam
się, dlaczego w pobliskim
Dębieńsku płacą 1 zł za worki do
segregacji śmieci, a my w Knurowie
na to samo musimy wydać aż 3,20
zł? − pyta nasza czytelniczka. − To
trzy razy drożej!
Wywozem śmieci w obu gminach (Dębieńsko
należy do gminy Czerwionka-Leszczyny) zajmuje
się Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Komart”.
− Przecież Komart to knurowska firma, powinna
dbać przede wszystkim o swoich krajan! − zaznacza
knurowianka.
Odpowiedzi szukaliśmy u źródła. Jak się dowiedzieliśmy, mieszkańcy z gminy po sąsiedzku
korzystają z niższych opłat, bo gwarantują to przejęte przez spółkę zobowiązania. Sytuacja zmieni się
w połowie roku.
− Od 1 listopada 2011 roku został zakupiony
zakład gminny z pewnymi zobowiązaniami w gminie
Czerwionka-Leszczyny. Koszt worka kształtował
się na poziomie 1,00 zł i będzie obowiązywać do
30 czerwca 2013 r. − wyjaśnia zarząd Komartu.
− Koszt worka w cenie 1,00 zł ustalony przez poprzedni zakład był na tym poziomie, gdyż zakład w
kalkulacji nie uwzględniał zysku, a poza tym gmina
Czerwionka-Leszczyny dofinansowywała system
selektywnej zbiórki.
Firma dodaje, że Knurów nie jest wyjątkiem.
Podobna sytuacja dotyczy mieszkańców gminy
Gierałtowice, gdzie samorząd też do systemu nie
dopłaca.
jb

Przegląd Lokalny Nr 3 (1037) 17 stycznia 2013 roku

aktualności
Pilchowice

Paszport za „Morfinę”
Szczepan Twardoch z Pilchowic otrzymał Paszport
Polityki za 2012 rok, prestiżowe wyróżnienie
przyznawane przez popularny tygodnik
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Opublikował pięć powieści i
kilka zbiorów opowiadań. Powieść
„Wieczny Grunwald” została nagrodzona wyróżnieniem Nagrody
Literackiej im. Józefa Mackiewicza.
Zbiór opowiadań „Tak jest dobrze”
otrzymał nominację do Nagrody
Literackiej Gdynia.
Na łamach Przeglądu Szczepan
Twardoch pojawił się przed dekadą.
Pretekstem była publikacja opowiadań „Obłęd rotmistrza von Egem”,
nominowana do nagrody Nautilus
za 2003 r.
/bw/

Ważne dla niepełnosprawnych

Nie daj się wykluczyć

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach prowadzi nabór do szóstej edycji
projektu „Dobry start w samodzielność”
Przedsięwzięcie ma na celu eliminowanie trudności, jakie napotykają
osoby zagrożone społecznym wykluczeniem. Najważniejsza jest pomoc w
usamodzielnianiu się w życiu zawodowym i społecznym.

Do udziału mogą się zgłaszać
osoby, które: * są mieszkańcami
powiatu gliwickiego, * posiadają
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, * są wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej

Szczepan Twardoch na 23.
Międzynarodowym Festiwalu
Komiksu i Gier, Łódź 2012 r.

lub rodziny zastępczej. Szczegółowe
informacje udzielane są w Biurze
Projektu - w budynku Starostwa
Powiatowego w Gliwicach (ul. Zygmunta Starego 17, II piętro, pokoje
nr 224 i 226, nr tel. 32 233 79 83). O
projekcie można także przeczytać
na stronie internetowej: www.pcprgliwice.pl/dobrystart.
Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
/sisp, b/

Co zostanie po choince

A może... fyrlok

Fyrlok? A co to takiego, spyta zapewne niejeden
młodzian z „pokolenia McDonalda”. Starsi Czytelnicy
nie muszą pytać. Oni wiedzą

- Historia to nie tylko arcydzieła,
zwykłe rzeczy też trzeba cenić
- mówi Paweł Wodok

Niedługo po Nowym Roku redakcję odwiedził Paweł Wodok.
Knurowianin dzierżył w ręku drewniane „coś” – ni to czekan z dodatkowymi haczykami, ni to wybrakowane
berło...
- To fyrlok! – obwieścił nam pan
Paweł. – No wiecie, takie mieszadełko,
trzepak do ziemniaków.
- Aaaa... – lekki pomruk niedowierzania poniósł się po redakcji.
– To chyba jakiś przedpotopowy
model.

Mieszadełko, trzepak, a „po naszymu” fyrlok - bez niego żadna
gospodyni się nie obeszła
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Dołącz do
krwiodawców
Klub Honorowych Dawców Krwi
im. dra Floriana Ogana zaprasza do
udziału w akcji poboru krwi

Foto: Zorro2212\Wikipedia.pl

Jury doceniło powieść pt. „Morfina”. Jej główny bohater jest synem niemieckiego arystokraty i
Ślązaczki. Gdy wybucha II wojna
światowa, za namową żony bierze
udział w konspiracji w okupowanej
Warszawie.
Polityka uznała dzieło za wybitne.
– Na nudnym, szarym tle tożsamościowych dociekań polskiej literatury ostatnich lat ponura groteska
Twardocha lśni niczym szlachetny
kamień – czytamy w uzasadnieniu
do nominacji autora.
Szczepan Twardoch ma 34 lata.
Studiował socjologię i filozofię na
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych

Knurów. Akcja poboru krwi

- Przedpotopowy, przedpotopowy... – żachnął się nasz gość. – To
świąteczna pamiątka.
Odpowiedziała mu cisza.
- Pewnie, a skąd wy, młodzi,
możecie to wiedzieć – nie zraził się.
– Dawniej, dużo dawniej, choinki
po świętach nie wyrzucało się na
śmietnik. To byłoby marnotrawstwo.
Gdy mijał czas świąt, drzewko nie
trafiało od razu do pieca. Przycinało
się czubek tak, żeby został właśnie taki
fyrlok. Przydawał się gospodyni. Miał
wystarczyć przez rok – do kolejnych
świąt.
Pan Paweł położył mieszadełko
na biurku.
- To z sosny – wyjaśnił. – Może
nie idealny model, ale unaoczni jak to
drzewiej bywało. Młodym ku nauce, a
starszym dla przypomnienia...
No więc wyjaśniamy i przypominamy. A może to nie wszystko, co
warto przywołać z dawnych lat. Jeszcze trochę, a nie tylko fyrlok straci się
z pamięci. Na zawsze. Odkurzajmy
wspomnienia póki czas. Chcesz się
czymś podzielić – zapraszamy.

Sp e c ja l ny p oja z d C ent r u m
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
stanie przy kościele Matki Bożej
Częstochowskiej w niedzielę, 20
stycznia.
- Chętnych do udziału w akcji
zapraszamy w godzinach 8.30-14.00
– mówi prezes klubu Adam Pobłocki.
Aby oddać krew i dołączyć do
grona krwiodawców trzeba spełnić
kilka warunków. Przede wszystkim
trzeba być zdrowym, mieć co najmniej 18 lat, ale nie więcej niż 65, i
ważyć minimum 50 kg. Koniecznie
trzeba zabrać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.

- Wskazane, aby przed oddaniem
krwi zjeść lekki posiłek – zastrzega
prezes Pobłocki.
W 2012 roku knurowscy krwiodawcy oddali 886 litrów życiodajnego
płynu.
- O 14 litrów więcej niż w 2011
– podkreśla prezes Pobłocki.
W szeregi k lubu wstąpiło 32
nowych honorowych dawców krwi.
Wśród nich jest sześć pań.
- Każda kropla to dar życia – dodaje. – Może to brzmi górnolotnie,
ale na pewno prawdziwie. Serdecznie
zapraszamy do przyłączenie się do
naszego grona.
/bw/

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Uwaga, drewno do kupienia

Gmina Knurów ogłasza pisemną aukcję ofert na sprzedaż
drewna pozyskanego w związku z regulacją koryta Bierawki
z terenu stanowiącego własność tut. Gminy
Nazwa sprzedającego: Gmina Knurów, ul. dr. Floriana Ogana
5, 44-194 Knurów, NIP: 969-15-97-553, REGON: 276- 257- 587
Opis przedmiotu sprzedaży: drewno w ilości określonej szacunkowo około 20 m³, składające się z różnych gatunków drzew,
ułożone w trzy stosy o długości pni 1 m. Cena wywoławcza za całość drewna z załadunkiem i transportem własnym kupującego ze
Szczygłowic z terenu Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK Knurów
-Szczygłowice wynosi 1.500,00 zł brutto.
Warunki sprzedaży:
1. Złożenie oferty w oznaczonej kopercie w siedzibie Sprzedającego w Biurze Podawczym w terminie do 23.01.2013r. do
godz.13.00
a) Oferta powinna zawierać

–
–
–
–
–
–

imię, nazwisko lub nazwę oferenta
adres siedziby oferenta
numer PESEL, NIP oferenta
datę sporządzenia oferty
oferowaną cenę

oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami aukcji i przedmiotem sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń
b) Koperta powinna być oznaczona: „Aukcja ofertowa na sprzedaż drewna”.
2. Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2013r. o godz.10.00 w Sali
Narad na II pietrze w siedzibie Sprzedającego. Drewno zostanie
sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie
dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje na temat sprzedaży uzyskać można w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu
Miasta Knurów pod nr. telefonu 3392227 i 3392224 w godzinach
od 7.30 do 15.30.
reklama

Bogusław Wilk
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SONDA

Knurów

Chórem dla Antosi!

Czy po 21 latach nie znudziła
nam się idea Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy?

W pomoc Antosi Wieczorek zaangażowanych jest wiele osób. Wierzą,
że dzięki ich staraniom dziewczynka będzie mogła stanąć na własnych
nogach. W dzieło pomocy dobrze wpisał się niedzielny Koncert
Noworoczny w kościele Matki Bożej Częstochowskiej
Publiczność nie zawiodła. Świątynię wypełnili słuchacze spragnieni pięknego chóralnego śpiewu.
To oczekiwanie spełnić miały dwa
zespoły - Chór Kameralny Slavica
Musa i Męski Zespół Wokalny Calvi
Cantores.
Wiara ziściła się. Śpiewacy, pod
dyrekcją Tomasza Sadownika, dali
pokaz swoich ogromnych umiejętności.
- Ręce same składały się do braw
– ocenili zgodnie uczestnicy koncertu. Wśród oklaskujących chórzystów
był też tato małej Antosi.
To nie ostatnia impreza organizowana z myślą o knurowiance.
W czwartek, 17 stycznia, w kościele
Matki Bożej Częstochowskiej wystąpi zespół Arka Noego. Początek
koncertu o godzinie 18.30. Zebrane
wówczas datki dołożą się do pieniędzy zbieranych na operację dziewczynki.

Tomasz Szysz: − Jerzy Owsiak
to porządny facet. Lubi to co robi i
tym entuzjazmem pomagania zaraża innych. Co roku biorę udział w
Orkiestrze. Nie wyobrażam sobie,
aby w orkiestrową niedzielę nie
wrzucić coś do puszki.

Pan Przemysław: − To bardzo
dobrze zorganizowana i rozpropagowana impreza. Nie opuściłem
żadnego finału. Zawsze stoi ktoś
z puszką. Już człowiek z samego
przyzwyczajenia, widząc wolontariuszy, wyciąga portfel.

DC

Foto: Dawid Ciepliński

Slavica Musa pod dyrekcją Tomasza Sadownika dała pokaz swoich ogromnych umiejętności
6 grudnia z okazji mikołajek i 5 tys. fanów Anttosi Wieczorek na facebooku
zorganizowana została akcja „Przybij piątkę dla Antosi”. By wziąć w niej
udział wystarczyło przelać na konto dziewczynki 5 zł lub inną dobrowolną
kwotę. W sobotę rodzice ogłosili, że cała mikołajkowa akcja zaowocowała
zebraniem aż 66 367, 33 zł. Na tą kwotę złożyło się 3170 wpłat. Łącznie na
konto Antosi wpłynęło już 204 095 zł, co stanowi jak do tej pory 20 proc.
kwoty potrzebnej na operację.

informacja własna

Calvi Cantores, czyli „Łysi Śpiewacy”, wtrącili znacznie więcej niż
trzy grosze do akcji pomocy Antosi

Aukcja w muzeum
Z myślą o Antosi Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg GliwickoZabrzański - organizuje specjalną aukcję obrazów, przekazanych przez okolicznych twórców. Licytacja odbędzie się w sobotę, 26 stycznia, w Muzeum
w Gliwicach (ul. Dolnych Wałów 8a). Początek o godzinie 12.00.
Cała uzbierana kwota zostanie przekazana Fundacji Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą”, której podopieczną jest mała knurowianka.
/sisp, bw/

Beata Kasza: − Każdy bierze
udział, bo to fajna impreza. Widać, że działania Jerzego Owsiaka
rzeczywiście pomagają, że ratują
ludzi. Są czytelne dla społeczeństwa. Tyle się narzeka na młodzież,
a przecież to ona stoi za sukcesem
Orkiestry. Owsiak znalazł sposób,
żeby ją przyciągnąć i pociągnąć za
sobą. Pomagania nigdy dość!

Stefania Słaboń: − Orkiestra
robi dużo dobrego. To i zabawa,
i pomoc. Biorę udział co roku.
Serduszko musi być! Nawet mój
wnuk był kiedyś wolontariuszem,
ale teraz już jest dorosły, zostawił
to młodszym. Wydaje mi się, że
ludzie widzą sprawiedliwość Jerzego Owsiaka. Pieniądze trafiają do
tych, którzy naprawdę tej pomocy
potrzebują.

reklama

Sandra Pajor: − W tym roku byłam wolontariuszką. To już drugi
raz, wcześniej pomagałam bratu.
W czasie tegorocznego finału,
pieniądze zbierane są dla seniorów, którzy często żyją w złych
warunkach. WOŚP łączy ludzi, bo
wszyscy chcą i lubią pomagać.
Not. jb
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Knurów. 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Światełko dla dzieci

i dla seniorów

W trakcie 21. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy knurowscy wolontariusze
zebrali 18 184, 22 zł. To prawie 10 tys. zł mniej
niż rok temu
W Knurowie finał WOŚP zaczął
się dzień wcześniej, bowiem już w
sobotni poranek. Jak co roku z Centrum Handlowego „Merkury” w kierunku Warszawy wyruszyła sztafeta
knurowskich biegaczy. W niedzielę
dołączyli do biegu „Policz się z cukrzycą”, a wieczorem pojawili się w
studiu TVP razem z pomysłodawcą
WOŚP – Jurkiem Owsiakiem.
W Knurowie finał akcji odbył się
w murach Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9. To tutaj mieścił się orkiestrowy sztab, gdzie liczono zebrane
pieniądze i stąd 49 wolontariuszy,
wyruszyło kwestować.
Główna część niedzielnej imprezy
odbywała się w auli „Dziewiątki”. Finał
rozpoczął występ Orkiestry KWK
Knurów pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka. Zespół, mający za sobą już
105-letnią historię, wbrew powszechnemu mniemaniu zaprezentował
rozrywkowy repertuar, który mógł
zaskoczyć niejednego konesera muzyki. Orkiestrę wspierały głosy solistek:
Marty Kozak i Martyny Wolsztyńskiej.
Nie zabrakło też popisów instrumentalistów: Bartosza Głąbicy (saksofon)
i Szymona Boducha (perkusja) oraz
dość niestandardowego połączenia
tradycyjnej muzyki orkiestry z nowoczesnym beatboxem w wykonaniu
Kamila Kuzio.
Później na scenie zainstalował
się zespół Bad Request. Nad całością
koncertu czuwał Krzysztof Skowroński, założyciel Hard Rocka, który jest
z orkiestrą od samego początku, czyli
od 21 lat. To właśnie wtedy Knurów,

jako jedno z pierwszych miast w
Polsce, przystąpił do akcji, o czym
przypomnieli prowadzący niedzielną
imprezę Michał Wilczek i Jacek Waszak, cali w serduszkach WOŚP.
Mocne i pełne energii granie Bad
Request jeszcze przez jakiś czas po
występie powodowało dzwonienie
w uszach słuchaczy. Nie było jednak
czasu na odpoczynek, ponieważ na
scenie pojawił się kolejny zespół
– Mesquiet.
21. finał w Knurowie to nie tylko
koncerty. Piętro niżej, pod aulą, odbywały się warsztaty grafitti. Każdy
mógł wziąć farbę w ręce i spróbować
namalować coś na ścianie. Chętnych
nie brakowało.
W międzyczasie główną scenę
opanowały zespoły działające przy
knurowskim Centrum Kultury. Powiększającej się z każdą godziną publiczności pokaz tanecznych i wokalnych umiejętności zaprezentowały
kolejno grupy Marzenie II, Marzenie
III, Majoretki, Iluzja, Hypnoteria, a
także wokalistki ze Studia Piosenki
i Musicalu pod kierownictwem Agnieszki Bielanik-Witomskiej.
Po raz pierwszy od kilku lat
knurowianie mogli wziąć udział
w licy tacji przedmiotów WOŚP.
Widzowie podbijali cenę, licytując
m.in. koszulkę, kubek czy też koncert
DVD zespołu Dżem z Przystanku
Woodstock. Zebrana kwota trafiła
do puszek i została przekazana do
sztabu. Pieniędzy z każdą godziną
przybywało.
Z biegiem czasu w auli zmie-

nił się klimat muzyki z rockowej
na folkową. To za sprawą kapeli
Krzikopa. Spragnieni muzyki rockowej nie mogli jednak narzekać,
bowiem na kory tarzach w Hard
Rocku uruchomiona została druga
scena – undergroundowa, gdzie
zagrały zespoły Eleven, Starvin’
Marvin, a jako ostatni Boneyard.
W szkolnej stołówce odbywały się
warsztaty taneczne pod kierunkiem
Michała Szczuka, podczas których
można było spróbować swoich sił
w lockingu.
Przed główną sceną dało się poczuć przedsmak muzyki, którą zagra
gwiazda wieczoru. Swoje kawałki
zaprezentowali Łebski i Gucias, a
pomiędzy nimi wybrzmiało rockowe
Dark Wind.
O godzinie 20 kto żyw, ten wyszedł na zewnątrz, by razem z milionami osób w całej Polsce wysłać
światełko do nieba. Tak jak przed
rokiem, zamiast fajerwerków, niebo
zapełniło się dziesiątkami lampionów w kształcie serc. Całość wyglądała imponująco.
Knurowianie wrócili do środka.
Przed sceną zrobiło się tłoczniej.
Przed gwiazdą wieczoru w hip-hopowy nastrój publiczność wprawiły
dziewczyny z grupy Razy Dwa.
Orkiestrowe świętowanie zakończył
energiczny koncert Miuosha. 21. finał
WOŚP przeszedł do historii.
W Knurowie łącznie zebrano
ponad 18 184,22 zł.

Zespół taneczny Hypnoteria

Krzikopa

Starvin’ Marvin zagrał koncert na
korytarzach Hard Rocka

Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Każdy mógł spróbować swoich sił w lockingu
Światełko do niebo przybrało formę
lampionów w kształcie serc

Publiczność bawiła się świetnie
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Gwiazda
wieczoru
- Miuosh
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rOZrYwKA nr 3/2013 - Do wyGrAniA poDwójny bilet Do KinA opowieść
o kremie
nivea
Gliwice

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane
wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się numeru (decyduje
data stempla pocztowego). Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny
bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
1/2013 brzmiało: „Wścibska”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje Marian Marczak. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Muzeum w Gliwicach przypomina o czasach minionych. 18
stycznia o godz. 17 zaprasza na
wykład „Z Gliwic do Hamburga −
Oscar Troplowitz i jego gliwickie
korzenie”. To opowieść o twórcy
kremu Nivea z okazji 150. rocznicy
urodzin.
19 stycznia o godz. 16 spotkanie z cyklu „Bliżej przeszłości” −
Gliwickie sensacje sprzed stulecia.
Wypełniają je morderstwa, grabieże, wypadki z gazet z początku
XX wieku. Wykłady w Willi Caro,
wstęp wolny.
jb

17.01.2013 r.
CZWARTEK
Gambit, czyli jak ograć króla
− godz.16:30
Bejbi Blues
− godz. 18:15
Hobbit: Niezwykła podróż. 2D (dubbing)
− godz.20:00
18.01.2013 r.
PIĄTEK
Strażnicy marzeń 3D
− godz. 16.30
Sęp
− godz. 18.15, 20.30
19-20.01.2013 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Strażnicy marzeń 2D
− godz. 14.30
Strażnicy marzeń 3D
− godz. 16.30
Sęp
− godz. 18.15, 20.30

3

Gliwice

21-23.01.2013 r.
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA
Strażnicy marzeń 3D
− godz. 16.30
Sęp
− godz. 18.15, 20.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

Maria w operze

Kolejna transmisja z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Tym
razem na ekranie kina Amok zobaczymy operę Gaetano Donizettiego
– „Maria Stuarda”. Romantyczna
opowieść o zbuntowanej królowej
Szkocji - 19 stycznia, godz. 18.45.
Bilety w cenie 45 i 50 zł do nabycia
w kasie kina.
jb

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński, Paweł Gradek

zAbrze
barbara promny z Knurowa

ur. 29.12.2012 r., 2950 g, 49 cm

wiktoria Kozdroń z Knurowa

ur. 11.01.2013 r., 3840 g, 55 cm

0

lena zaręba z Knurowa

ur. 9.01.2013 r., 3410 g, 54 cm

Kinga ziółkowska z Knurowa

ur. 14.01.2013 r., 2790 g, 51 cm

sebastian podyma z Knurowa

ur. 10.01.2013 r., 3800 g, 55 cm

jagoda Gil z ornontowic

ur. 14.01.2013 r., 3830 g, 54 cm

Małgorzata Kornak z warszowic
ur. 11.01.2013 r., 3640 g, 56 cm

hanna hajdas z Gliwic

ur. 14.01.2013 r., 3720 g, 55 cm

Arie
z uśmiechem

Czy opera jest zabawna? Tak!
Koncert „Arie z uśmiechem” to największe przeboje operetek, musicali
i filmu oraz spora dawka humoru.
Na scenie zabrzańskiego Domu Muzyki i Tańca wystąpią m.in. Maciej
Zakościelny i Beata Tyszkiewicz.
Koncert poprowadzą Bogusław Kaczyński i Krzysztof Skiba. „Arie..” −
17 stycznia o godz. 19. Bilety w cenie
80 i 120 zł do nabycia w kasie DMIT
w Zabrzu.
jb
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rozmaitości
szCzYgłoWiCe

aniołki na scenie

Zespół Bez Nazwy

– mówi Agnieszka Bielanik-Witomska. – Pokazaliśmy co potrafimy,
a widzowie to docenili. To bardzo
miłe, ale i dopingujące do dalszej
nauki i starań.

/bw/
- Trema? Jaka trema... - młodzi śpiewacy bardzo pewnie czuli się
na szczygłowickiej scenie

Foto: Bogusław Wilk

nagrodziły gromkie brawa.
Oklaski zebrał też Happy Band,
zespół złożony z nieco starszych
śpiewaków. Podobnie najstarszy w
tym gronie Zespół Bez Nazwy.
Publiczności podobały się kolędy
Happy Band

Foto: Bogusław Wilk

Szczygłowicka placówka tętniła
życiem za sprawą Studia Piosenki i
Musicalu. Studio działa przy Centrum Kultury. Skupia kilkadziesiąt
młodych i bardzo młodych talentów z
Knurowa i okolicy. Wszystkich łączy
miłość do śpiewania. I Agnieszka
Bielanik-Witomska, założycielka
Studia, która to młodzieńcze zamiłowanie podopiecznych umiejętnie
podsyca i rozpala.
W środę artyści zaprosili rodziny,
przyjaciół i znajomych na koncert z
cyklu „Nasze kolędowanie”.
Pier wsze na scenę w ybiegł y
aniołki.
- Właściwie to Kolorowe Nutki – prostuje Agnieszka BielanikWitomska. – To nasze najmłodsze
talenty, pełne dziecięcej werwy i
ochoty do nauki śpiewu i publicznych
występów.
Małe, ale ambitne i wiedzące
czego chcą. Gdy jedną aniołeczkę
zaczęła krępować pelerynka, pozbyła się jej na oczach wszystkich,
zrzucając ją na scenę. Dziewczynkę

Foto: Bogusław Wilk

Kolędy znane i te mniej popularne – ale wszystkie piękne
– niosły się po Szczygłowicach w środowy wieczór. Śpiewały
je dzieci, śpiewała młodzież, podchwytywała publiczność
w domu kultury

znane i lubiane. Bardzo dobrze przyjęła utwory mniej u nas popularne.
Ponadgodzinny koncert przemknął
jak z bicza strzelił.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni

KnUrÓW. WYstĄpi KaBaret MłoDYCH panÓW

Bezczelnie
młodzi w kinie
Foto: Bogusław Wilk

Publiczność nagradzała występujących gromkimi brawami

Foto: Archiwum MP-7

Piątek, 8 lutego. Tego dnia wieczorem zapowiada się dobra
zabawa. Za sprawą Kabaretu Młodych Panów, którzy będą
rozśmieszać publiczność w knurowskim Kinie Scenie Kulturze
Wywodzą się z Rybnika. Na kabaretowej scenie
bawią od przeszło ośmiu
lat, zdoby wając kolejne
szczyty w swoim dorobku
artystycznym. Nic dziwnego, że mają fanów nie
tylko na Śląsku. Zna ich
cała Polska. Wszędzie kojarzą się z dobrą zabawą i
humorem.
Celują ironią i dystansem do rz ecz y w istości.
Cenią ich fani i krytycy.
Zdobyli najw yższe laury
we wszystkich liczących się
konkursach i festiwalach
kabaretowych z „Ryjkiem”
i „PAKĄ” na czele. Skecze
i piosenki kabaretu prezentowane były w każdym
możliwym programie telewizyjnym na antenach,
m.in. TVP, Polsatu i TVN.
M i mo l ic z nyc h s u k c e sów i ugruntowanej już

pozycji w kabaretow y m
św iecie n ie spocz y wają
na laurach. Rozwijają się,
ciąg le od k r y wają swoje
możliwości, krok po kroku przesuwając gra nice
własnego profesjonalizmu.
Dot ychcz a sow y dorobek a r t yst yczny zebra li
na trzech pły tach DVD,
a ostatnią pt. „Bezczelnie Młodzi” zrealizowaną
przy udziale m. in. Piotra
Bałtroczyka, Cezarego Pazury, Kabaretu Ani Mru
Mru i Smile, wydali w 2012
roku. Będzie ona do nabycia po występie kabaretu.
W Knurowie wystąpią
dwukrotnie. Najpierw o
godzinie 18.00, potem o
20.30.
Bilety kosztują 50 zł
(dostawki 45 zł).
/ck, b/

Zaproszenie
dla dwojga
Bezpieczeństwo dzieci w internecie było tematem spotkania rodziców grup
„Żabki” i „Kasztanki” przedszkolnej „Siódemki”. Placówka uczestniczy
w programie Fundacji Dzieci Niczyje pt. „Necio.pl-zabawa w Internet”,
uczącego malców rozważnego zachowania się w wirtualnym świecie.
Pogadankę urozmaicił występ przedszkolaków. Spotkanie prowadziły
Beatrycze Komuda i Aneta Domagała.

/b/
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Zaznacz właściwą odpowiedź na
kuponie i dostarcz go do naszej
redakcji (44-190 Knurów, ul. Niepodległości 5) do 29 st yc znia
2013 r.
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy jedno, ale
podwójne, zaproszenie na występ
Kabaretu Młodych Panów (8 lutego, o godz. 20.30).



ogłoszenia
Handel i Usługi
50 000 rata 889 zł. Tel. 32 271 06 05

Sprzedam mieszkanie pow. 35 m 2 Knurów, ul. Spółdzielcza. Tel. 32 236 79 71,
609 466 651
3-4/13

1-9/13

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/13-odw.

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

1/13-odw.

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK. Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów, biur. Tel. 605 482 820,
668 416 198
1/13-15/13

Docieplanie i malowanie domów, podbitki,
gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki, adaptacja poddaszy, suche tynki,
remonty. Tel. 602 407 190

1-5/13

Docieplenia budynków, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

3-4/13

Dyspozycyjny, nie karany, emeryt, średnie
techniczne, prawo jazdy kat. B poszukuje
pracy w charakterze ochrony lub innej. Tej.
664 933 195

Spr zedam tanio obiekt handlow y pod
działalność gospodarczą o pow. 24 m2. Tel.
605 823 224

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

Wynajmę mieszkanie 90 m2. Gierałtowice.
600 zł czynsz. Tel. 500 408 976

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

Wynajmę mieszkanie M-3 (52 m2), umeblowane w Knurowie na ulicy Sokoła. Cena
1200 zł (do negocjacji). Tel. 32 236 43 77

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

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach.
Tel. 792 077 077

2-3/13

3/13

3-5/13

EDUKACJA
Korepetycje - angielski. Tel. 792 237 177

2-9/13

50/12-5/13

Matematyka, korepetycje. Tel. 692 845 849

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

Medicine in English. phone: 792 237 177,
530 456 289

1/13-odw.

48/12–6/13

3-5/13

ZWIERZĘTA
Gładzie, bezpyłowe, malowanie, panele,
hydraulika. www.fedax.pl; Tel. 501 815 416
3-6/13

Oddam psa w typie owczarka niemieckiego
w odpowiedzialne ręce. Pies ma 4 lata,
wychowuje się z dziećmi. Jest towarzyski
i cierpliwy. Ze względu na zmianę sytuacji
rodzinnej szukamy dla niego nowego domu,
najlepiej z ogrodem. Zainteresowanych
proszę o kontakt. Tel. 728 337 275
3/13

Psi fryzjer. Tel. 697 509 821

Karnawałowa wyprzedaż pożyczek. Oddłużenie + gotówka do ręki. Tel. 32 236 71 13

2-5/13

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

3-5/13

MOTORYZACJA

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
48/12-5/13

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

3-5/13

Usługi geodezyjne. Tel. 792 900 609

1-10/13

Usługi transportowe. Transport węgla i materiałów sypkich. Tel. 509 168 190
2-3/13

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

1/13-odw.

Wykończenie wnętrz: malowanie, gładź,
zabudowy GK, kafelkowanie. Solidne wykonanie, gwarancja, 15 lat na rynku. Tel.
793 210 009
3-5/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
3 pokojowe, balkon 131.000 zł. Biuro M3.
Tel. 603 773 313
3/13

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka w centrum Knurowa. Tel.
515 181 584
3/13

Do w ynajęcia mieszkanie 75 m 2 . Tel.
501 008 959

1/13-odw.

2/13-odw.

2/13-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/13-odw.

Szukam pracy jako opiekun dla osoby
starszej. Doświadczenie, dyspozycyjność.
Wiek 55 lat. Tel. 883 962 030
1-9/13

dam PRACĘ
Firma handlowo -produkcyjna zatrudni
kierowcę kat. B. Mile widziane uprawnienia
na wózki widłowe. CV z zdjęciem proszę
zgłaszać na mail: sekretariat@komstal.pl;
Tel. 32 236 45 80 w godz. 8 – 15
PFI – dywaniki samochodowe zatrudni
na stanowisko magazynier, pomocnik
produkcji. Knurów, ul. Szpitalna 8. Tel.
32 239 59 98

3/13

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

Przyjmę do pracy kierowcę z kat. D – może
być emeryt. Tel. 32 236 11 11

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

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

50/12-5/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006
3-5/13

2-17/13

3-4/13

1-5/13

50/12-5/13

Remonty od A do Z. Tel. 666 852 100

SZUKAM PRACY

2-3/13

2-5/13

1/13-odw.

Restauracja „ Zacisze Leśne” przyjmie
kelnerki. Tel. 664 040 345

Sprzedam Mercedes A klasa, rocznik 1999,
przebieg 181 000 + opony zimowe. Tel.
517 273 001

Szukam doświadczonej opiekunki dla dziecka. Tel. 792 710 110

3-4/13

2-3/13

Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.
Stan idealny. Tel. 662 688 010

Z at r u dn i ę s t o l a r z a i p ł y t k a r z a . Te l.
666 852 100

50/12-3/13

2-5/13

3-6/13

INFORMACJA
LAUR KNUROWA
W terminie od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r. można
zgłaszać kandydatów do nagrody „Laur Knurowa” w 2013 roku.
Nagroda „Laur Knurowa” przyznawana jest za wybitne działania
rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ na podniesienie
poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.) w kategoriach:
a) osób fizycznych,
b) instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek
		 organizacyjnych.
Kandydaci do Lauru Knurowa zgłaszani są na podstawie wzoru
wniosku do Biura Obsługi Rady Miasta przez:
a) Prezydenta Miasta,
b) komisje stałe Rady,
c) organizacje posiadające osobowość prawną,
d) związki, zrzeszenia,
e) grupę co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców miasta
		 Knurowa.
Druki wniosków oraz regulamin nagrody „Laur Knurowa” dostępne
są w Biurze Obsługi Rady Miasta (Urząd Miasta ul. Niepodległości 7,
I piętro, pokój nr 19), na stronie internetowej www.knurow.pl
w menu Rada Miasta oraz na stronie BIP Urzędu Miasta
www.knurow.bip.info.pl w Spisie podmiotów w zakładce Rada Miasta
- Wyróżnienia.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Trzęsiok

przetarg
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,75 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Kosmonautów 12B/14 – IV piętro.
Cena wywoławcza 91.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 24.01.2013 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 9.100,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 23.01.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
22.01.2013 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 42,80 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Armii Krajowej 2D/12 – III piętro.
Cena wywoławcza 111.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 24.01.2013 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 11.100,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 23.01.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
21.01.2013 r. od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0- 32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

2-3/13

Do wynajęcia mieszkanie na Koziełka. Tel.
602 365 617

2-3/13

Kupię dom – może być do remontu lub
działkę. Tel. 881 507 566

2/13

Kupię dom, może być do remontu lub działkę. Tel. 881 507 566
3/13

KUPIĘ mieszkanie w Knurowie za gotówkę.
Tel. 608 108 134
3/13

Sprzedam mieszkanie M-4 na ulicy Ułanów
w Knurowie. Tel. 792 077 077

3-4/13
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przebierańcy na lodowisku
W minionym tygodniu
knurowskie lodowisko było
miejscem noworocznego balu
przebierańców. Impreza zorganizowana przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
przyciągnęła ponad sześćdziesięciu uczestników. Różnił się
ich wiek i umiejętności łyżwiarskie, ale łaczył cel: dobra
zabawa i ruch na świeżym powietrzu. Wśród bawiących się
nie zabrakło wielu bajkowych
postaci, a najciekawsze kreacje

zostały nagrodzone drobnymi
upominkami, m.in. karnetami
wstępu na obiekty MOSiR.
– Impreza cieszyła się dużym
powodzeniem, a najwięcej uciechy przyniosła najmłodszym.
Wszystko to skłania nas do
powtórzenia przedsięwzięcia
być może już w lutym, jeśli oczywiście dopisze aura – powiedział przedstawiciel MOSiR,
Zbigniew Rabczewski.

Księżniczki, aniołki, diabełki - na długą chwilę
knurowskie lodowisko zmieniło się w baśniową krainę

Akademia Piłki Nożnej
w K nu row ie og łosi ła nabór dla chłopców urodzonych w latach 2000-2003.
Treningi odbywają się trzy

razy w tygodniu, a szczegółow ych informacji udziela
kierownik Akademii – tel. 503
089 042.

PiSk

zagrają
o puchar apn
27 stycznia w hali MOSiR
odbędzie się turniej piłkarski
APN Cup 2013. W rozgrywkach wezmą udział zespoły
złożone z zawodników urodzonych w 2002 roku. Jak podają
organizatorzy, do Szczygłowic
przyjedzie osiem zespołów, a

Koleżanki i koledzy z gliwickiego oddziału „Dziennika Zachodniego” ogłosili
III Plebiscyt Sportowy, który w yłoni Sportowca Gliwic 2012, Sportową Twarz

dia Knurów). W kategorii
Spor towa Twa rz Pow iatu
Gliwickiego możemy oddawać swoje głosy na Henryka
Czempiela (prezesa Orła
Stanica), Mieczysława Gołę-

Gliwic, Sportowca Powiatu
Gliwickiego 2012 i Sportową
Twarz Powiatu Gliwickiego.
W gronie kandydatów nie
brakuje sportowców, trenerów i działaczy z Knurowa
oraz gmin Gierałtowice i
Pi lchow ice. W k ategor i i
Spor tow iec Pow iatu Gliwickiego 2012 można głosować m.in. na Zbigniewa
Gulajsk iego (w yciska nie
sztangi – UKS Eugen Knurów), Rafała Hajoka (piłka
nożna – Jedność Przyszowice), Macieja Jaśkiewicza
(wyciskanie sztangi – UKS
Eugen K nu rów), Nata lię
Mikucką (wyciskanie sztangi – UKS Eugen Knurów),
Ariela Mnochego (pi ł k a
nożna – Jedność Przyszowice), Paulinę Mularczyk
(wyciskanie sztangi – UKS
Eugen Knurów), Łukasza
Spórnę (piłka nożna – Concordia Knurów), Jacka Wyleżoła (boks – BKS Concor-

bia (prezesa BKS Concordia
Knurów), Zbigniewa Kickę
(trenera BKS Concordia),
Ewę Ku lcz y nę (t renerkę
Victorii Pilchowice), Eugeniusza Mehlicha (prezesa UKS Eugen Knurów),
Mariana Szołtyska (prezesa Jedności Przyszowice) i
Wojciecha Kempę (trenera
KS Concordia Knurów).
Ponadto warto dodać, że
w kategorii Sportowa Twarz
Gliwic nominację otrzymali:
Marcin Brosz (wychowanek
Concordii Knurów i założyciel APN Knurów, a obecnie trener Piasta Gliwice) i
Ireneusz Przywara (trener,
który zdobył z pięściarzami
Concordii Knurów drużynowe mistrzostwo Polski,
obecnie szkoleniow iec w
GUKS Carbo Gliwice).
Głosujmy zatem na naszych (szczegóły znajdziecie na
www.gliwice.naszemiasto.pl).

głosujmy
na naszych

WJ

nabór do akademii

sport

Tenis stołowy

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

PiSk

WYNIKI LIGI OKRĘGOWEJ - 14 KOLEJKA:

WYNIKI Z 8 STYCZNIA:
1. Stefan Wroblowski
2. Wojciech Napierała
3. Konrad Sobieraj
4. Tadeusz Wodziczko
5. Dariusz Skowron
6. Henryk Brola
7. Bernard Wróbel
8. Tadeusz Kamczyk
9. Zdzisław Mral
10. Jerzy Makselon

PiSk

- 2.141 pkt
- 2.138 pkt
- 2.001 pkt
- 1.878 pkt
- 1.877 pkt
- 1.838 pkt
- 1.821 pkt
- 1.760 pkt
- 1.751 pkt
- 1.690 pkt

Orzeł Stanica - Wilki Wilcza 8:2
(punkty: Damian Gilewski i Adrian Szymura po 2,5, Michał Żyła i Dominik Szmaj po 1,5 - Jarosław Krasowski 2).
Strażak II Mikołów - Naprzód Żernica 5:5
W II rundzie sezonu Naprzód Żernica zagra w grupie drużyn
walczących o awans do III ligi, natomiast o utrzymanie w Lidze
okręgowej rywalizować będą Orzeł i Wilki.
informacja

KLASYFIKACJA GENERALNA:

udział w turnieju potwierdziły następujące drużyny: APN
Knurów 2002, APN Knurów
2003, APN Paniówki, Concordia Knurów, Rozwój Katowice, AKS Mikołów, Piast
Gliwice i Unia Racibórz.
PiSk

1. Czesław Antończyk
- 26.965 pkt
2. Bernard Musiolik
- 26.776 pkt
3. Piotr Luberta
- 25.407 pkt
4. Jerzy Makselon
- 25.297 pkt
5. Piotr Arent
- 24.694 pkt
6. Stefan Wroblowski
- 24.119 pkt
7. Piotr Palica
- 23.980 pkt
8. Tadeusz Kamczyk
- 23.786 pkt
9. Ginter Fabian
- 23.585 pkt
10. Dariusz Skowron
- 22.548 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 22 stycznia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

informacja
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W ostatni weekend odbyło
się 12 kolejnych spotkań Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej,
które przebiegały pod hasłem
zbiórki pieniędzy dla Antosi
Wieczorek. Niespotykanym
wyczynem popisali się piłkarze
Tritechu Junior, którzy zremisowali swoje wszystkie trzy
spotkania. Najpierw w meczu
na szczycie podzielili się punktami z Concordią 97 tracąc
wyrównującego gola w ostatniej
minucie meczu, a w drugim
sobotnim spotkaniu nieoczekiwanie zgubili punkty remisując
z ekipą Miejskiego Gimnazjum
nr 1. Dzień później juniorzy Tritechu spotkali się w kolejnym
hicie z Przychodnią Prognostic
i tym razem również musieli zadowolić się jednym punktem, a
rywal wyrównał, gdy do końcowej syreny brakowało już tylko
9 sekund. Podziały punktów
w najciekawszych spotkaniach
spowodowały, że trzy czołowe
zespoły ligi wciąż pozostają
niepokonane.

Dura zagrał
przeciwko
portugalii

Foto: Piotr Skorupa – archiwum

Waldemar Jachimowski

Futsalowa reprezentacja
Polski ma za sobą dwa mecze
towarzyskie z Portugalią. W
obu wystąpił wychowanek Concordii Knurów – Tomasz Dura
(na zdjęciu).
Do konfrontacji doszło w
miejscowości Ponte de Sor. W
pierwszym meczu nasza reprezentacja prowadzona przez
Klaudiusza Hirscha przegrała
1:3, a w rewanżu „biało-czerwoni” ulegli 0:5.
PiSk

4

WYNIKI 3. KOLEJKI (12.01.2013):
Concordia 97 – Tritech Junior 3:3 (1:1)
1:0 M. Kruszyna 9’, 1:1 K. Stencel 11’, 1:2 D. Adamczyk 21’, 2:2 R.
Gałązka 25’, 2:3 D. Adamczyk 28’, 3:3 B. Lewandowski 30’k.
żółte kartki: B. Lewandowski (Concordia 97), D. Adamczyk
(Tritech Junior).
Przychodnia Prognostic – Deker-Bud 2:0 (1:0)
1:0 M. Bociański 14’, 2:0 K. Herych 29’.
żółta kartka: P. Rostkowski (Deker-Bud).
Tritech Junior – MG-1 4:4 (2:4)
0:1 D. Strycharski 3’, 0:2 P. Michałek 6’, 1:2 J. Skowronek 7’, 2:2
K. Stencel 8’, 2:3 D. Gołębiowski 9’, 2:4 K. Maśliński 10’, 3:4 D.
Adamczyk 22’, 4:4 P. Matla 24’.
Przychodnia Prognostic – Unia I Książenice 5:1 (3:1)
1:0 K. Przydatek 1’, 2:0 K. Herych 7’, 3:0 R. Jachimowski 11’, 3:1 K.
Wieczorek 14’k. 4:1 M. Bociański 19’, 5:1 D. Bartoszewicz 30’k.
MG-1 – Unia II Książenice 12:1 (4:0)
1:0 D. Strycharski 6’, 2:0 D. Gałębiowski 12’, 3:0 D. Strycharski
12’, 4:0 K. Maśliński 13’, 5:0 D. Strycharski 16’, 6:0 D. Dtrycharski
17’, 7:0 K. Maśliński 19’, 7:1 K. Bajor 22’, 8:1 K. Maśliński 24’,
9:1 D. Strycharski 25’, 10:1 D. Strycharski 26’, 11:1 F. Szydło 27’,
12:1 D. Gołębiowski 30’.
Unia I Książenice – APN Paniówki 1:4 (0:0)
0:1 D. Długaj 19’, 0:2 J. Nowak 23’, 0:3 D. Bartoszek 29’, 0:4 J.
Szary 30’, 1:4 K. Wieczorek 30’.
żółta kartka: B. Jóźwik (APN Paniówki).
LKS Gierałtowice – Jedność Przyszowice 2:5 (2:1)
1:0 S. Szulc 7’, 1:1 K. Trambaczowski 8’, 2:1 S. Szulc 11’, 2:2 Ł.
Beker 16’, 2:3 Ł. Beker 21’, 2:4 B. Legęcki 24’, 2:5 R. Gawlik 26’.

WYNIKI 4. KOLEJKI (13.01.2013):
Concordia 97 – Jedność Przyszowice 5:1 (0:1)
0:1 R. Gawlik 3’, 1:1 R. Gałązka 18’, 2:1 K. Idziaszek 19’, 3:1 P.
Hałas 19’, 4:1 M. Bociek 29’, 5:1 K. Idziaszek 30’.
Unia I Książenice – Deker-Bud 0:7 (0:2)
0:1 B. Czopek 3’, 0:2 P. Rostkowski 10’, 0:3 K. Lenart 16’, 0:4
M. Kląskała 21’, 0:5 M. Kląskała 22’, 0:6 M. Kląskała 28’, 0:7 K.
Lenart 29’.
APN Paniówki – Unia II Książenice 7:3 (2:1)
0:1 K. Bajor 5’, 1:1 D. Długaj 7’, 2:1 M. Roj 14’, 3:1 P. Brosz 20’,
4:1 J. Nowak 21’, 4:2 P. Szczech 23’, 5:2 T. Strzoda 25’, 6:2 T.
Strzoda 26’, 6:3 P. Chrobok 30’, 7:3 J. Szary 30’.
żółta kartka: P. Chrobok (Unia II Książenice).
LKS Gierałtowice – MG-1 2:2 (1:0)
1:0 J. Bajer 14’, 1:1 D. Strycharski 17’, 1:2 D. Strycharski 19’,
2:2 B. Marczak 22’.
Tritech Junior – Przychodnia Prognostic 1:1 (1:0)
1:0 D. Adamczyk 8’, 1:1 R. Jachimowski 30’.
żółte kartki: D. Bartoszewicz, K. Herych (Przychodnia Prognostic).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przychodnia Prognostic
Concordia 97
Tritech Junior
Deker-Bud
Jedność Przyszowice
APN Paniówki
MG-1
Unia I Książenice
LKS Gierałtowice
Unia II Książenice

6 16 43-8
5 13 20-7
6 12 38-12
5 9 23-8
5 7 18-23
5 6 19-24
6 5 27-29
6 4 12-30
5 4 13-19
5 0 7-60

5
4
3
3
2
2
1
1
1
0

1
1
3
0
1
0
2
1
1
0

0
0
0
2
2
3
3
4
3
5

Program 5. kolejki (19 stycznia, sobota): Concordia 97 – MG-1
(8.30), Deker-Bud – Tritech Junior (9.10), Concordia 97 – LKS
Gierałtowice (9.45), Jedność Przyszowice – APN Paniówki
(10.20), Przychodnia Prognostic – LKS Gierałtowice (11.00),
Unia II Książenice – Jedność Przyszowice (11.40), Unia I Książenice – Unia II Książenice (12.15).

Bogdan Leśniowski tradycyjnie przekazał kolejnemu
członkowi sztafety statuetkę Forresta Gumpa. Trafiła
ona do rąk Lesława Kroczyka

Uczestnikom sztafety dopisywały humory

skład sztafety udającej się z
Knurowa do Warszawy. W
tym roku z maratończykiem
cel osiągnęli: Bogumiła Sztulpa, Edward Włodarski, Marcin Waniek, Marek Młynarski, Jacek Chałupka, Szymon
Masarczyk, Lesław Kroczyk,
Artur Baszczyszyn, Przemysław Grzesica, Tadeusz Ruta,
Krzysztof Chałupka, Adam
Hasa, Jarosław Mikołajczyk i
Ryszard Królikowski.
Sztafeta miała do pokonania 460 k m. Wyruszyła
w s ob ot ę o go d z i n ie 9 z
placu Centrum Handlowego
„Merkury”.
B i e g a c z e t r a d yc y j n i e
zabrali ze sobą coś ekstra.

Coś co można wylicytować i
wspomóc tym samym konto
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Zabieramy do Warszawy
niecodzienną koszulkę, którą
otrzymaliśmy od mężczyzny
odsiadującego swój wyrok w zakładzie karnym we Wrocławiu
– informuje Bogdan Leśniowski. – Grafika na tej koszulce
została wykonana specjalnymi
farbami za pomocą pędzelka i
wykałaczek. Na jednej stronie
znajduje się herb klubu piłkarskiego Śląsk Wrocław, a na
drugiej serce Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Dodajmy, że wykonanie
grafiki zajęło skazanemu 38
godzin, natomiast tuż przed
sobotnim startem sztafety,
statuetkę Forresta Gumpa z
rąk Bogdana Leśniowskiego
odebrał Lesław Kroczyk.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

remisowy weekend
tritechu Junior

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest zjawiskiem wyjątkowym – o tym
nie trzeba nikogo przekonywać. W minioną niedzielę
zagrała po raz 21. i tradycyjnie już skupiła wokół siebie
wielu knurowian. W gronie
tym znaleźli się m.in. muzycy
i sportowcy. O tych pierwsz ych piszemy na st ronie
9., natomiast pod szyldem
„sportowcy” znaleźli się przede wszystkim biegacze. Na
ich czele stanął niestrudzony
Bogdan Leśniowski, który po
raz dziewiąty skompletował

Koszulka z niecodzienną grafiką wykonaną
pędzelkiem i wykałaczkami

BoKs

Jacek Wyleżoł
wciąż bez wygranej

Trzeci występ Jacka Wyleżoła w World Series Boxing nie
przyniósł wychowankowi BKS
Concordia Knurów pierwszego
zwycięstwa w tych elitarnych
rozgrywkach. W sobotnie popołudnie nasz pięściarz uległ
jednogłośnie na punkty Albertowi Selimowowi, który ma na
swym koncie tytuł mistrza Europy, medal mistrzostw świata
oraz udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.
W piątej serii spotkań
World Series Boxing zespół
Hussars Poland przegrał na
wyjeździe z Azerbejdżan Baku
Fires 0:5.
PiSk

Foto: archiwum J. Wyleżoła

Tritech Junior

Dziewiąta sztafeta
i pierwsza taka koszulka

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Waldemar Jachimowski

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

Foto: Piotr Skorupa

sport

Trzecim rywalem wychowanka Concordii w elitarnych
rozgrywkach WSB był utytułowany Albert Selimow
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sport

Mateusz Gołębiowski (walczy o piłkę w „parterze”)
wyprowadził się poza Śląsk, co jest jednoznaczne
z tym, że wiosną nie zobaczymy go w zespole
Concordii

narodziny
Wiktorii
Napastnik Concordii –
Damian Kozdroń przyjmuje
gratulacje po narodzinach
córeczki Wiktorii, a w knurowskim klubie marzą, by
bieżący sezon zakończył się...
victorią.
Piłkarze lidera 4. grupy
klasy okręgowej mają już za
sobą kilka tegorocznych treningów. – W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się, można
powiedzieć organizacyjnie i
było nas czternastu – mówi
t rener Wojc ie c h Kempa .
– W poniedziałek dołączył do
nas Artur Łopatka z Sokoła
Łany Wielkie, który jest lewonożny i może występować
z arówno w pomocy, jak i
ataku. Ponadto trenują z nami
wychowankowie, którzy reprezentują ostatnio inne kluby. Są
to Daniel Kloska i Przemysław
Kopiecki. Brakowało z kolei
kilku innych zawodników,
ale ich absencja była usprawiedliwiona.
Do w torku z trenerem
nie kontaktował się Robert
Metelski, a to może oznaczać, że zawodnik ten wrócił
do Gwarka Ornontow ice,
skąd był w y pożyczony do
Concordii. Potwierdził to w
rozmowie telefonicznej Henryk Skrzypczyk, kierownik
knurowskiego klubu, który
jednocześnie nie przekreśla
szans na dalsze występy Metelskiego w Concordii.
Inny piłkarz, któremu również zakończyło się wypożyczenie – Mateusz Filip w dalszym

ciągu trenuje pod okiem Wojciecha Kempy i wiele wskazuje
na to, że Concordia dogada się
z Piastem Gliwice i zawodnik
pozostanie w Knurowie.
Wiele wskazuje z kolei na
to, że wiosną nie zobaczymy
w naszym zespole Mateusza
Gołębiowsk iego, st rz elca
dwóch jesiennych bramek.
– „Gołąbek” wyprowadził
się poza Śląsk i tym samym
będziemy musieli radzić sobie
bez niego – uzupełnia Wojciech Kempa.
Niewykluczone, że trener pierwszego zespołu Concordii zaprosi niebawem na
t rening i k i l ku w y różniając ych się juniorów. – W
najbliższych dniach planuję
odbyć kilka rozmów z trenerami, zwłaszcza z Robertem
Karasiem i po nich podejmę
decyzję komu dać sz an sę
pokazania się na tle seniorów
– kontynuuje Kempa.
Praktycznie cały okres
przygotowawczy zespół Concordii spędzi na obiektach
przylegających do „Orlika”.
Treningi odbywają się tam od
poniedziałku do piątku, od
godziny 16.30.
Przypomnijmy, że pierwszy sparing knurowianie rozegrają 6 lutego z Gwarkiem
Tarnowskie Góry. Kolejnymi
sparingpartnerami Concordii będą: Jedność Przyszowice (9 lutego), Przyszłość
Ciochowice (16 lutego), Unia
Racibórz (23 lutego), Piast
Gliwce ME (2 marca), Wilki

Miejska liga piłki
nożnej halowej

zagrali dla antosi
11 spotkań rozegrano w
ciągu dwóch dni w rozgrywkach Miejsk iej Ligi Pi ł k i
Nożnej Halowej. Niedzielnoponiedziałkowe zmagania
toczono w szczytnym celu,
albowiem wszystkie zespoły wzięły udział w zbiórce
pieniędzy na operację dla
Antosi Wieczorek.
W najciekawszym niedzielnym pojedynku będąca
na fali Concordia Oldboje
pokonała wysoko Team Stalmet. Rezultat tego meczu nie
był jednak wynikiem przytłaczającej przewagi zw ycięzców, a jedynie zdekompletowania „Stalowych” w
końcówce spotkania. Grający bez rezerwowych Stalmet
aż do 38 minuty prowadził
4:3, potem jedna k dwóch
zawodników Dariusza Flisa

musiało opuścić plac gry z
powodu otrzymanych kartek, a rywal bezwzględnie
to w ykorzysta ł strzelając
kilka goli.
D z ie ń p ó ź n ie j w s p o mniana Concordia wystawiła najsilniejszy skład przeciwko mistrzowskiej ekipie
Pamaru i była bliska w ygranej prowadząc w drugiej
połowie po dwóch golach
A rk ad iu sz a Majorcz y k a .
Ostatecznie o wygranej Pamaru przesądziły trafienia
Patryka Pietraczyka i Łukasza Spórny, ale Concordia
mia ła tego dnia wszel k ie
atuty, by ten mecz wygrać.
W niedzielnych meczach
kolejnych dwóch ligowców
świętowało znalezienie się
w „Klubie 100” zrzeszającym
zawodników, którzy strzelili

w MLPNH co najmniej sto
goli. Byli nimi Dawid Wieliczko (TKKF Mistral Inter-

marche) i Grzegorz Bęben
(Vibovit Studio DENIM).
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 20. KOLEJKI (13.01.2013):

WYNIKI 21. KOLEJKI (14.01.2013):

TKKF Mistral Intermarche – PTK DB Schenker 8:5 (5:1)
0:1 M. Steiman 8’, 1:1 D. Wieliczko 16’, 2:1 P. Mastyj 17’, 3:1 D.
Wieliczko 18’, 4:1 P. Mastyj 19’, 5:1 P. Mastyj 20’, 5:2 R. Nowosielski 23’, 6:2 D. Wieliczko 25’, 6:3 R. Nowosielski 27’, 7:3 A.
Niewiedział 33’, 8:3 D. Wieliczko 34’, 8:4 M. Steiman 39’, 8:5 R.
Nowosielski 40’.
żółte kartki: D. Wieliczko, M. Mularczyk (TKKF Mistral Intermarché).
Pamar – TKKF Apteka Św. Barbary 12:3 (5:0)
1:0 Ł. Winiarczyk 8’, 2:0 D. Kozdroń 11’, 3:0 Ł. Spórna 13’, 4:0
Ł. Winiarczyk 14’, 5:0 D. Kozdroń 20’, 6:0 Ł. Winiarczyk 21’, 7:0
M. Rozumek 23’, 7:1 A. Bujnowski 25’, 8:1 Ł. Winiarczyk 28’,
9:1 Ł. Spórna 31’, 10:1 M. Rozumek 35’, 11:1 D. Tałajkowski
37’, 11:2 B. Wojciechowski 39’, 12:1 W. Kempa 40’, 12:3 D.
Lewandowski 40’.
żółta kartka: D. Tałajkowski (Pamar).
Sanit – IPA Knurów 3:7 (1:1)
1:0 P. Rolnik 3’, 1:1 T. Macha 9’, 1:2 T. Macha 27’, 2:2 P. Rolnik
29’, 2:3 T. Macha 30’, 3:3 T. Barwicki 33’, 3:4 T. Macha 37’, 3:5
M. Milczarek 38’, 3:6 J. Stępień 40’, 3:7 J. Stępień 40’.
Black&Decker – Mati Vet FC 1:8 (1:4)
0:1 T. Leszczyński 3’, 0:2 J. Zdrzałek 6’, 0:3 T. Leszczyński 8’,
1:3 R. Szwed 13’, 1:4 T. Leszczyński 19’, 1:5 T. Leszczyński 24’,
1:6 G. Tomecki 38’, 1:7 J. Zdrzałek 39’, 1:8 J. Zdrzałek 40’.
żółta kartka: T. Leszczyński (Mati Vet FC).
Tritech – Vibovit Studio DENIM 4:12 (0:1)
0:1 R. Kasiński 20’, 0:2 M. Sikora 21’, 0:3 R. Kasiński 22’, 1:3 M.
Szczurek 24’, 1:4 R. Kasiński 25’, 2:4 M. Szczurek 29’, 2:5 M.
Sikora 31’, 2:6 M. Sikora 32’, 2:7 R. Kasiński 25’, 3:7 S. Napierała
35’, 3:8 G. Bęben 36’, 3:9 K. Kijak 37’, 3:10 K. Kijak 38’, 3:11 R.
Kasiński 39’, 4:11 M. Michniewski 40’, 4:12 G. Bęben 40’.
żółte kartki: K. Górka (Tritech), G. Bęben (Vibovit Studio
DENIM).
Concordia Oldboje – Team Stalmet 11:4 (3:1)
1:0 M. Modrzyński 2’, 2:0 M. Pastor 9’, 2:1 B. Flis 11’, 3:1 M. Klottka 14’, 3:2 G. Krusiński 23’, 3:3 G. Krusiński 25’, 3:4 G. Krusiński
26’, 4:4 P. Majorczyk 38’, 5:4 D. Wiercioch 39’, 6:4 P. Majorczyk
40’, 7:4 K. Smętek 40’, 8:4 M. Pastor 40’, 9:4 M. Modrzyński 40’,
10:4 K. Smętek 40’, 11:4 K. Smętek 40’.
żółte kartki: D. Flis, B. Flis, D. Kraska – dwie (Team Stalmet),
czerwone kartki: B. Flis, D. Kraska (Team Stalmet).

PTK DB Schenker – Sanit 5:1 (0:0)
1:0 T. Nowosielski 26’, 2:0 T. Nowosielski 28’, 3:0 R. Nowosielski 31’, 4:0 M. Wasita 32’k. 4:1 A. Manista 35’, 5:1 T.
Nowosielski 40’.
żółte kartki: Z. Kuśmierz (Sanit), M. Steiman, G. Trybuła (PTK
DB Schenker).
Pamar – Concordia Oldboje 3:2 (1:0)
1:0 P. Pietraczyk 13’, 1:1 A. Majorczyk 25’, 1:2 A. Majorczyk 26’,
2:2 P. Pietraczyk 30’, 3:2 Ł. Spórna 38’.
żółte kartki: D. Kozdroń, P. Pietraczyk, Ł. Spórna (Pamar), A.
Dziuba, P. Majorczyk, M. Pastor (Concordia Oldboje).
Milenium – TKKF Mistral Intermarché 2:9 (1:4)
0:1 P. Kośmider 12’, 0:2 B. Pietras 14’, 0:3 Ł. Michalski 15’, 1:3 M.
Gajda 17’, 1:4 Ł. Michalski 17’, 2:4 M. Gajda 24’, 2:5 P. Kośmider
25’, 2:6 P. Kośmider 27’, 2:7 Ł. Michalski 29’, 2:8 P. Kośmider 37’,
2:9 A. Niewiedział 40’.
żółta kartka: M. Wawrzynek (Milenium).
Black&Decker – TKKF Apteka Św. Barbary 0:5 walkower
Drużyna Black&Decker nie stawiła się do gry
Vibovit Studio DENIM – IPA Knurów 11:5 (4:2)
1:0 M. Bagiński 1’, 1:1 J. Stępień 2’, 2:1 M. Sikora 4’, 2:2 K. Kwietniewski 8’, 3:2 R. Kasiński 17’, 4:2 M. Bagiński 18’, 5:2 R. Kasiński
22’, 6:2 A. Zabłocki 23’, 6:3 J. Stępień 29’, 7:3 M. Bagiński 33’, 8:3
R. Kasiński 35’, 8:4 J. Stępień 36’, 9:4 M. Bagiński 37’, 10:4 G.
Bęben 38’, 11:4 M. Bagiński 40’, 11:5 K. Kwietniewski 40’.
żółta kartka: B. Poręba (Vibovit Studio DENIM).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

15
14
14
15
14
14
15
14
14
15
15
14
15

42 97-43 14
36 105-37 12
34 87-27 11
28 75-50 9
28 72-55 9
27 72-55 9
26 86-73 8
15 37-59 4
13 53-77 4
11 45-82 3
10 44-82 3
3 38-90 1
2 36-105 0

0
0
1
1
1
0
2
3
1
2
1
0
2

1
2
2
5
4
5
5
7
9
10
11
13
13

PROGRAM 23. KOLEJKI (21.01.2013, PONIEDZIAŁEK):
IPA Knurów – Tritech (18.00), Sanit – Vibovit Studio DENIM (18.50), Black&Decker – Concordia Oldboje (19.40), TKKF Apteka Św.
Barbary – Team Stalmet (20.30), TKKF Mistral Intermarche – Mati Vet FC (21.20).
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dzimy sobie z techniką, reszta
to kwestia fantazji.

WĘDrÓWKi
z WoJaCzKieM

Taniec niedźwiedzia w czasie corocznego festiwalu tańców
indiańskich w rezerwacie Irokezów w Salamance

sYLWetKi. anDrzeJ KnapiK

najróżniejsze
odcienie świata

Wędrował po lasach z Rafałem Wojaczkiem,
tańczył z Indianami, był kuratorem sądowym
i dyrektorem pilchowickiego Gminnego Ośrodka
Kultury. Urodzony w Mikołowie, mieszkający
w Stanicy, rysownik, rzeźbiarz, fotograf.
Po prostu artysta − Andrzej Knapik
Andrzej Knapik, czekając
na spóźniający się autobus,
wyciąga gazetę, długopis i
rysuje. Szkicuje twarze osób
przechodzących obok, śpieszących się gdzieś, nerwowo
spoglądających na zegarek.
Utrwala ich emocje w momencie, kiedy nie wiedzą, że
są obserwowani.
Chce zatrzymać na kartce
swój zachwyt nad ich niedoskonałością, bo - jak mówi
- sztuka kryje się nie pod
postacią pięknej dziewczyny z
okładki, ale w twarzy starego
człowieka, przeoranej problemami, w spojrzeniu matki, w
dziecku wspinającym się do
mikrofonu, w próchniejących
dębach.

WszYsCY JesteŚMY
artYstaMi

Dla Knapika fotografia
to sztuka. Od trzech lat uczy
dzieci z gminy Pilchowice jak
Okolice Pilchowic



Andrzej Knapik w otoczeniu
podopiecznych − letnie warsztaty
fotograficzne

być artystą. Na warsztatach fotograficznych nie ma miejsca
na dystans, to przestrzeń pytań zadawanych po tysiąckroć
i otrzymywanych bez zniecierpliwienia odpowiedzi.
− Na zajęciach wprowadziłem zasadę, że wszyscy
jesteśmy artystami. Jestem
starszy, ale to wcale nie zna-

czy, że lepszy i mądrzejszy
− tłumaczy Andrzej Knapik.
− Ich zdjęcia mogą być 10 razy
ciekawsze od moich, bo różni
nas postrzeganie świata.
Swoi m podopieczny m
powtarza, że już odebrali nagrodę od losu, bo potrafią
widzieć, że świat wokół nich
jest naprawdę fajny.
− Nie jest sztuką kupić
aparat za parę tysięcy i robić
zdjęcia na automacie. Tym,
którzy przychodzą na zajęcia,
trzeba tylko pomóc, podpowiedzieć jak komponować zdjęcia,
jak kadrować, gdzie szukać
tematów, tak by wzrok nie ześlizgiwał się z ich zdjęć − mówi
Knapik. − Wyjaśniam im, że
fotografia musi nieść treść,
coś opowiadać. Doskonałość
techniczna jest ważna, bo jeśli
do mercedesa dorobimy kółka z
malucha, to czujemy, że coś jest
nie tak, że pewna równowaga
została zachwiana. Jeśli pora-

Fotografia pojawiała się
w życiu mikołowianina za
sprawą brata i... Rafała Wojaczka. Jedna z łazienek w
domu rodzinnym Knapików
służyła chłopcom za ciemnię. Początkowo pan Andrzej
tylko się przyglądał, potem
dostał pierwszy aparat i zaczęły się wspólne wędrówki w
poszukiwaniu tematów.
− Nie myśleliśmy o Wojaczku: „poeta”. Coś tam pisał, ale dla siebie. To on mnie
wciągnął w fotografię − wspomina Knapik. − Rafał zawsze
był postrzelony, przeskakiwał z
tematu na temat. Był rozkojarzony. Kierował się impulsem.
Pamiętam jak wracaliśmy ze
szkoły z Katowic, mieliśmy
może po 14-16 lat. Byliśmy
zmęczeni po całym dniu. Kiedy
dojeżdżaliśmy do przystanku Mikołów-Jamna, Rafał
nagle powiedział: „Tu jest tak
fantastycznie, wysiądziemy i
pójdziemy pieszo, bo droga
jest piękna”. I tak kilkanaście
kilometrów szliśmy do domu.
Taki był Rafał. Jeśli coś mu
się podobało, miał jakąś ideę,
myśl, musiał ją urzeczywistnić
od razu.
Pan Andrzej pamięta też
Wojaczka z sytuacji zupełnie
niepoetyckich.
− Strzelaliśmy z nielegalnej
wiatrówki do tarczy, Rafał
spostrzegł kurę i ją zastrzelił.
Potem przez miesiąc nie mógł
odżałować, że pozbawił istotę
życia. Przepraszał.
Śmierć poety nie była zaskoczeniem.
− To było do przewidzenia
− mówi Knapik. − Rafał od
dawna miał doły psychiczne, nastroje depresyjne. Jego
młodszy brat Andrzej, kiedy
spotykaliśmy się na Wszystkich
Świętych, często powtarzał, że
martwi się, że taka huśtawka

fontanny, trytony − opowiada.
− Jeździli robić kamienne prace
od Hiszpanii aż po Rosję. Kiedy
odnawiali Petersburg, zapłatę
otrzymali w złotych rublach, za
które jeszcze po wojnie rodzina
kupowała buty, płaszcze.
G dy rod z ic e K napi k a
usłyszeli, że ich syn wybiera
się do Liceum Plastycznego w
Katowicach, nie pytali co to
za zawód, nie wysyłali syna do
psychiatry.
− Ojciec tylko westchnął:
„Dobrze, to teraz będziemy razem dojeżdżać do Katowic”.
Zamiast odradzać, kupili
pierwszy aparat.
− To była rosyjska smiena,

Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Polski w Szczyrku

miałem ją może miesiąc, potem
kupiłem feda − wspomina.
− Zrobiłem nim zdjęcie, do
którego do dzisiaj chętnie wracam. Jest na nim mężczyzna
z ogromną brodą w starym
słomkowym, poszarpanym
kapeluszu. Ni to żebrak, ni
inteligent. Czysty, schludny,
kulturalny. Miał niesamowitą
twarz, z której można było
wyczytać tysiące historii.
Po Liceum Plastycznym,
zmiana kierunku. Studia pedagogiczne i praca jako kurator sądowy. Trzeba było pomyśleć o rodzinie, a fotografia nie
zapewniała stabilności.
− To nie był stracony czas
− opowiada mikołowianin.
− Organizowaliśmy świetlice
dla dzieci w trudnej sytuacji

Stanickie fakle

tych nastrojów może się skończyć tragicznie,

oD rosJi
po stanY

Andrzej Knapik pochodzi
z rodziny o artystycznych
korzeniach.
− Pradziadek i dziadek o
wielkich sumiastych wąsach
mieli zakład kamieniarski.
Teraz się mówi rzeźbiarze, kiedyś to byli rzemieślnicy, którzy
rzeźbili w kamieniu. Tworzyli

w Stanicy, mieszkam tutaj
do dzisiaj. Jeszcze przez prawie dwa lata dojeżdżałem do
sądu. Ale to była makabra −
wspomina. − Kiedy więc zaproponowano mi stanowisko
dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Pilchowicach, zgodziłem się. Praca na miejscu,
głównie w terenie. Potem przeniosłem się na kopalnię „Knurów”, byłem kierownikiem w
dziale zatrudnienia. Od 10
lat jestem na rencie i zajmuję się głównie reportażem.
Dokumentuję wydarzenia w
gminie Pilchowice, prowadzę
warsztaty fotograficzne.
Pana Andrzeja ciągnie do

rodzinnej, obozy wędrowne,
przynoszące większe efekty
wychowawcze niż całoroczna
praca.
Gmina Pilchowice pojawiała się trochę przypadkiem.
− Jako rodzina nauczycielska dostaliśmy mieszkanie

Ameryki, do rodziny. Fascynuje go indiańska kultura, ich
tańce i zwyczaje.
− W tym roku chcę jechać na plener fotograficzny
do Pensylwanii i Nowej Anglii. Tam są niewyobrażalnie
piękne w idoki , pr zy rod a
nieskażona żadnym przemysłem. Wydaje się, że takich
kolorów nie ma, że takie
kolor y mogą być tylko w
tubce farby.

oCaLenie

Widzenie świata to dar
od losu. Nikogo nie można
nauczyć patrzenia, dostrzegania w przeoranej twarzy
starego człowieka historii
czekających na opowiedzenie. Czesław Miłosz pisał,
że sztuka nie ocala narodów
ani ludzi. Andrzej Knapik
należy do w ymierającego
gatunku ludzi, którzy wierzą
w sens tworzenia, ocalający
wzrok człowieka przed popadnięciem w banał, przed
szarym światem.
− Ktoś, kto potrafi zachwycić się ładnym drzewem,
rośliną czy fantastycznie zabawną sytuacją, bardziej
niż najnowszym modelem
opla, bogato przeżywa życie −
podkreśla Andrzej Knapik.
− Nie jest najważniejsze, aby
dojść do pieniędzy czy zrobić
karierę, ale żeby zauważyć,
że świat nie składa się tylko
z kolorów czarnych i białych,
tylko jest masę najróżniejszych odcieni. To nam ofiarowuje sztuka.
Justyna Bajko

Wystawę autorską fotografii Andrzeja Knapika - „Gmina Pilchowice, tu warto zamieszkać”, będącą uhonorowaniem 50 lat
pracy twórczej, można oglądać w budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach do końca stycznia. Fotograf planuje także
w najbliższym czasie wystawę zdjęć swoich podopiecznych.
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