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W latach 1957-1983 z taśmy zeszło ponad
pół miliona Syren. Jak widać, niektóre
służą do dziś. Choć już nie tylko na
własnych kołach...
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Skarpety na nogi! Pieniądze na konto!
- To były dopiero skarbonki! Psuły się co chwilę... - śmieje się pan Józef. Przez prawie ćwierć wieku był szczęśliwym - mimo wszystko, co złe o tym aucie da się powiedzieć - posiadaczem „stopiątki” w wersji Lux. - Drzwi otwierały się tak jak dzisiaj, bo zawiasy dano z przodu - wspomina emeryt. - Wcześniejsze wersje klamki miały prawie
nad przednimi kołami...
/bw/

KNURÓW.

Na przekór rakowi
287 knurowianek skontrolowało swoje piersi
w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii
podczas niedawnej akcji bezpłatnych badań
mammograficznych
Nie trzeba czekać na mammobus
Panie, które nie miały możliwości skorzystać z obecności mammobusu w Knurowie nadal mają szansę przebadać się bezpłatnie.
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział
w Gliwicach jako Wojewódzki Ośrodek Koordynujący prowadzi
bezpłatne badania mammograficzne w ramach populacyjnego
programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi.

Kto się może zbadać?
Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat z
ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które nie miały w okresie
poprzednich dwóch lat wykonanego takiego badania.
Jak wziąć udział w badaniu
Panie z wyżej wymienionego przedziału wiekowego mogą zgłosić się, bez skierowania, do jednostki uczestniczącej w realizacji
programu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 32 278
9673 (godz. 7.30 - 14.30); e-mail: biuroWOK-P@io.gliwice.pl.
Szczegółowy opis populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz wykaz jednostek wykonujących mammografię w naszym województwie można znaleźć na stronie: www.
raksutka.org.
www.io.gliwice.pl

Wizytą w Parku św. Mikołaja w Zbrosławicach mali knurowianie
wzbogacili poświąteczne wrażenia. Emocji nie brakowało. Kulig
i podkucie koni przecież nie co dzień się zdarza. Na koniec
zimowej wycieczki każdy jej uczestnik zjadł własnoręcznie
upieczoną kiełbasę.

Foto: Zbigniew Rabczewski MOSiR /Knurów/
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Nowoczesny mammobus zaparkował przed
knurowskim Intermarché. Na kilka dni. W tym
czasie odwiedziło go 287 pań w wieku od 50
do 69 lat. Wszystkie skorzystały z możliwości
bezpłatnych badań mammograficznych.
Na tej akcji na pewno działanie gliwickiego
centrum się nie skończy.
- Nadal ponad trzy tysiące mieszkanek
Knurowa jest uprawionych do skorzystania z
bezpłatnej mammografii - mówi Katarzyna
Rataj z Działu Kontraktów Medycznych i
Programów Zdrowotnych Centrum Onkologii
w Gliwicach.
W połowie lutego znane będą rezultaty badań. Każdy wynik jest opisywany przez dwóch
niezależnych lekarzy. Panie, których wyniki
mogą budzić niepokój, zostaną skierowane
na bezpłatną diagnostykę, a jeśli okaże się to
konieczne - na leczenie.

Foto: Marek Węgorzewski

Tytułowym hasłem reklamuje się jeden z banków. Wykorzystując Syreny
- auta, które kiedyś określano pogardliwie „skarpetami”.

Uczestnicy feryjnych zabaw na lodowisku otrzymali... dyplomy. Świetny pomysł, fajna pamiątka. Szczycić się nią może aż 67 najbardziej aktywnych amatorów ślizgawki.
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Kontrabanda
w... kurniku
11 tys. paczek papierosów bez polskich banderol oraz
20 litrów alkoholu znaleziono na posesji 50-letniego
knurowianina. Właściciel nielegalnej „hurtowni” i jego
54-letni klient złożyli wniosek o dobrowolne poddanie się
karze i zgodzili się na przepadek towaru z przemytu

KNURÓW

Pieszy musi
fruwać?
Trefne papierosy oznaczone były banderolami rosyjskimi,
ukraińskimi i białoruskimi
tu z przemytu. Na poczet przyszłych policji. Czynności rozpoznawcze
kar grzywny zabezpieczono znale- zaprowadziły wówczas policjantów
z Sekcji do Walki z Przestępczością
zione u nich ponad 34 tys. zł.
Straż Graniczna ustala, skąd Gospodarczą Komendy Miejskiej
pochodziły nielegalne towary oraz Policji w Gliwicach do mieszkania
od jak dawna i na jaką skalę działała przy ul. Szpitalnej. U 56-letniego
właściciela znaleziono 282 litry
„hurtownia”.
To nie pierwsze takie zatrzy- alkoholu i 2356 paczek papierosów
manie w Knurowie. Ponad trzy lata różnych marek bez akcyzy. Okazało
temu, po kilku przypadkach śmier- się, że knurowianin był już wcześniej
telnych zatruć trefnym alkoholem, karany.
/pg/, foto: Śląska Straż Graniczna
Knurów był pod szczególną kontrolą

SZCZYGŁOWICE

Garbate szkody
– Na moście na Lignozy co pewien czas powstają uszkodzenia nie
tylko w nawierzchni jezdni – przyznaje Aleksandra Wielgos, zastępca
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, któremu podlega
ulica Lignozy. – Takie są, niestety,
skutki uboczne działania kopalni. To,
co tam powstało, jest kwalifikowane
jako szkoda górnicza. Jesteśmy w
stałym kontakcie z kopalnią. Wezwaliśmy kopalnię do przeprowadzenia
kontroli stanu technicznego tego
terenu i do zastanowienia się, jak
rozwiązać problem.

Po raz kolejny most na Lignozy musiał
przejść niespodziewany lifting. Powodem
był spore wybrzuszenie, które utworzyło się
na nawierzchni jezdni
– na zdeformowanym odcinku jezdni asfalt został zastąpiony kostką. A
co z resztą nawierzchni? Mostowi
przydałby się porządny remont,
bo jego stan pozostawia wiele do
życzenia, począwszy od wybrzuszonych chodników, a na uszkodzonych
barierkach skończywszy.

Przy ul. 1 Maja, na łuku w
pobliżu JRG PSP, trwa remont
zatoczki samochodowej. Znak postawiony przy zatoczce zakazuje
ruchu pieszych tą stroną drogi, a
tabliczka przy nim umieszczona
nie pozostawia złudzeń: „przejście
drugą stroną ulicy”. Nie byłoby w
tym nic szczególnie uciążliwego,
gdyby nie to, że po drugiej stro-

Jak dodaje Aleksandra Wielgos,
do końca lutego ZDP powinien otrzymać od KWK „Knurów-Szczygłowi-
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Wyjaśnienie

Po remoncie i... problemie
- przynajmniej na jakiś czas

Foto: Tomasz Rak

Przed remontem - auto niemal
szoruje po wybrzuszonym asfalcie

nie ulicy również stoi taki znak.
Jak można się domyślić, odcinek chodnika został wyłączony
z ruchu pieszego w związku z
pracami budowlanymi przy stacji
paliw. Dla spacerowiczów oznacza to jedno – bez slalomu się nie
obejdzie.

Jak widać, drogowcy
mieli co robić...

Foto: Tomasz Rak

W ubiegły czwartek kierowcy
jadący do lub ze Szczygłowic napotykali na moście nad Bierawką
coś na kształt progu zwalniającego.
Samowolnie powstałe wybrzuszenie
było na tyle poważne, że pojazdy
niemal szorowały po nim podwoziem. Garb został szybko usunięty

Jak widać na zdjęciu, przechadzając
się ulicą 1 Maja można się natknąć
na niezłą łamigłówkę – jak tu
spacerować nie idąc zygzakiem?

Foto: Tomasz Rak

A naliza wielok rot nie ujawnianych na Śląsk u przy pad ków
przewozu i sprzedaży nielegalnych
papierosów zaprowadziła funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży
Granicznej do posesji, należącej do
50-letniego knurowianina.
W ubiegły piątek weszli na podwórko mężczyzny, kiedy trwał
załadunek papierosów do samochodu
jednego z odbiorców nielegalnego
towaru - 54-letniego mieszkańca
Czerwionki-Leszczyn. W jego citroenie znajdowało się 1000 paczek
papierosów z rosyjską akcyzą, które
prawdopodobnie miały trafić na śląskie targowiska i bazary.
10 tys. paczek papierosów, oznaczonych rosyjskimi, ukraińskimi i
białoruskimi banderolami znajdowało się w budynku gospodarczogarażowym oraz w dwóch volkswagenach. W kurniku funkcjonariusze
zabezpieczyli 20 litrów spirytusu w
plastikowych, przezroczystych butelkach, którym również prawdopodobnie handlował „przedsiębiorczy”
knurowianin.
Obaj mężczyźni złożyli wniosek
o dobrowolne poddanie się karze i
zgodzili się na przepadek asortymen-

W tekście „Rzeka niepokoju”
nr 4/2011 pojawiły się dwie nieścisłości:
Czesław Pokładek nie dostał
osuszacza budynku, tylko 600 zł
na tonę węgla do osuszenia domu.
Ziemniaków nie kupił, a nie jak
napisaliśmy - nie kopał, bo nie ma
ich gdzie trzymać.
Redakcja
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POGORSZENIE STANU BEZPIECZEŃSTWA W KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE”

Przegląd w trybie
nadzwyczajnym
Trzy wypadki śmiertelne, pięć ciężkich oraz dwa pożary
endogeniczne w KWK „Knurów-Szczygłowice” zaniepokoiły
prezesa Wyższego Urzędu Górniczego - Piotra Litwę,
który uznał, że niezbędne jest przeprowadzenie w trybie
nadzwyczajnym przeglądu wszystkich stanowisk pracy w tej
kopalni

Gliwiccy policjanci i prokurator wyjaśniają okoliczności
śmiertelnego wypadku, do którego doszło we wtorek, około
godz. 21.20 na ul. Gliwickiej. 32letni mężczyzna, kierujący oplem
vectrą na francuskich numerach

Trzy wypadki
śmiertelne - to
tragiczne żniwo
ostatniego
kwartału w KWK
„Knurów
-Szczygłowice”

/kmp gliwice/

Nie kryj się z uczuciami - wyznaj ukochanej osobie to, co do
niej czujesz, za pośrednictwem Przeglądu Lokalnego - medium,
które tydzień w tydzień czyta około 10 tysięcy osób.
Za symboliczną złotówkę możesz sprawić drogiej Ci osobie
przemiłą niespodziankę. Wystarczy, że wpiszesz treść swoich
uczuć bądź życzeń na niżej załączonym kuponie i dostarczysz
go do naszej redakcji w Knurowie przy ul. Niepodległości 5 (obok
ratusza) do wtorku, 8 lutego 2011 r. go godz. 15.
Specjalne Walentynkowe wyznania ukażą się na naszych
łamach w czwartek, 10 lutego.

wiedzieć WUG-owi do 15 lutego.
W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy o śmiertelnym wypadku w
Ruchu Knurów, do którego doszło - jak
wykazały oględziny Okręgowy Urząd
Górniczy w Gliwicach - z powodu
niezgodnego z ustaleniami projektu
technicznego ściany (brak zabezpieczenia stropu obudową zmechanizo-

waną i brak rozparcia sekcji obudowy). Stwierdzone nieprawidłowości
sprawiły, że dyrektor OUG nakazał
wstrzymać ruch zakładu górniczego w
części dotyczącej eksploatacji pokładu,
w którym doszło do tragedii, do czasu
doprowadzenia skrzyżowania ściany
z chodnikiem do stanu zgodnego z
/pg/
projektem technicznym.

ogłoszenie

DYŻURY RADNYCH

Do startu w samodzielność
Od 1 lutego można zgłaszać się do udziału
w bezpłatnym projekcie „Dobry start w
samodzielność”, realizowanym przez PCPR

4

rejestracyjnych stracił panowanie
nad kierownicą i zjechał do rowu.
Vectra dachowała. Kierowca poniósł śmierć na miejscu, a 30-letni
pasażer z ciężkimi obrażeniami
został przewieziony do szpitala.

ogłoszenie własne wydawcy

POWIAT GLIWICKI

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie z siedzibą w Gliwicach od
1 lutego prowadzi nabór do kolejnej
edycji projektu „Dobry start w samodzielność”. Głównym celem projektu
współfinansowanego przez UE jest
eliminowanie barier i trudności, z
jakimi borykają się osoby zagrożone
wykluczeniem, poprzez wspieranie procesu ich usamodzielniania
się zarówno z życiu zawodowym,

Śmierć
po dachowaniu

Foto: Tomasz Rak

Takiego stycznia dawno w polskim górnictwie nie było. W okresie
trzech tygodni 6 pracowników zakładów górniczych poniosło śmierć
podczas pracy, w tym 5 w kopalniach
węgla kamiennego. Tragiczny bilans
ubiegłego roku to 15 ofiar.
Wypadkowy trend zaniepokoił
prezesa WUG Piotra Litwę, tym bardziej, że uruchomiony 11 stycznia całodobowy górniczy telefon zaufania
nie przyniósł oczekiwanych efektów
- pracownicy nie koncentrują się na
przestrzeganiu przepisów BHP.
- Przekazałem swoje zaniepokojenie do Ministerstwa Gospodarki,
które sprawuje pieczę nad kopalniami
węgla kamiennego. W najbliższym
czasie będę rozmawiał z kierownictwem spółek węglowych. Oczekuję
od pracodawców konkretnych propozycji przeciwdziałania wypadkom pod
ziemią. W piątek będę uczestniczył w
posiedzeniu Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej SA. W połowie lutego
spotkam się z nowym kierownictwem
Katowickiego Holdingu Węglowego.
W każdej z trzech największych firm
węglowych, na podstawie analizy
ubiegłorocznych danych wskazaliśmy
kopalnie, w których było najwięcej
wypadków i niebezpiecznych zdarzeń
– mówi prezes.
Jedną z nich jest KWK „KnurówSzczygłowice”, gdzie - zdaniem prezesa - w ciągu ostatnich trzech miesięcy gwałtownie pogorszył się stan
bezpieczeństwa. Świadczą o tym trzy
wypadki śmiertelne. Tragiczny bilans
uzupełnia 5 ciężkich wypadków i
2 pożary endogeniczne z ubiegłego
roku. Wyniki przeglądu wszystkich
stanowisk pracy pozwolą podjąć zdecydowane działania naprawcze.
Kompania Węglowa ma odpo-

PANIÓWKI

jak i społecznym. „Dobrego start...”
jest adresowany do mieszkańców
powiatu gliwickiego. Mogą z niego
skorzystać wychowankowie rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych w wieku 15-24 lat,
dzieci niepełnosprawne w tym samym
przedziale wiekowym, a także ich
rodzice (kobiety do 60. roku życia,
mężczyźni do 64.), osoby niepełnosprawne (przedział wiekowy: od lat

15 do 60 – kobiety i 64 – mężczyźni).
Udział w projekcie jest bezpłatny. W
wypadku niepełnosprawnych warunkiem koniecznym jest posiadanie
aktualnego oświadczenia o stopniu
niepełnosprawności. Liczba uczestników jest ograniczona, warto więc działać szybko. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Biurze Projektu (ul.
Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice,
II piętro, pok. 224, nr tel. 32 233 79 83)
lub w sekretariacie PCPR (pod tym samym adresem, parter, pok. 084, nr tel.
32 332 66 16). Informacje są również
dostępne na stronie projektu: www.
dobrystart.pcpr-gliwice.pl .

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 8.02.2011 r. w godz. od 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkoła Podstawowa Nr 9 – Al. Lipowa

reklama

oprac. MiNa
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KNURÓW

Z zagranicy na żebry
W sobotni poranek knurowska Straż Miejska interweniowała w rejonie
sklepu Biedronka przy ul. Niepodległości. Powodem była obecność żebrzącej
kobiety narodowości rumuńskiej z dwuletnim dzieckiem. Strażnicy zaoferowali żebrzącej pomoc i możliwość skorzystania z ciepłego posiłku w ramach
opieki społecznej. Kobieta odmówiła jednak pomocy. Oświadczyła, że udaje
się na przystanek, by oczekiwać na męża, który ma po nią przyjechać.
/b/

KNURÓW

Foto: Tomasz Rak

Znikną garaże,
pojawią się domki?

Kłusownicy nie próżnują

Jak się dowiedzieliśmy, magistrat
przymierza się do zagospodarowania
gminnego terenu w Krywałdzie.
W planie zagospodarowania przestrzennego przewidziany jest on pod
zabudowę mieszkaniową. W zamierzeniach nieruchomość zostałaby
podzielona na 16 działek (najmniejsze 6-arowe, największe - 10-arowe).
Te z kolei trafiłyby do sprzedaży w
przetargu. Nowi właściciele posesji
mieliby otwartą drogę do postawienia domków jednorodzinnych.
Dążąc do realizacji tych zamiarów miasto nie zamierza zostawić
obecnych garażowiczów na lodzie.
reklama
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KNURÓW

Złapani podczas włamania

Nowe osiedle domków jednorodzinnych w Krywałdzie?
Bardzo możliwe. Jeśli ziszczą się plany miasta,
krywałdzianie zyskają nowych sąsiadów na posesjach
pomiędzy ulicami Jordana i Powstańców Śląskich
Liczący przeszło hektar teren
pomiędzy wymienionymi ulicami
należy do gminy. Od ponad 20 lat
użytkują go – wynajmując - właściciele garaży. W tej chwili stoi tam
około 120 tego typu obiektów.
- Było więcej, ale część została
przez właścicieli zlikwidowana – słyszymy w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w
Knurowie. - Te, co pozostały, też nie
wszystkie są wykorzystywane.
Potwierdzeniem tych słów może
być choćby brak śladów na śniegu
przy niektórych garażach. - W lecie
też nie brak na to dowodów, na przykład wybujałej trawy, zarastającej
wjazdy...
Właściwie trudno się temu dziwić, bowiem część garażowiczy
opuściła Knurów. Jeden z właścicieli
przebywa na stałe w... Niepołomicach za Krakowem.
Ci, którzy na co dzień użytkują
garaże, nie mają łatwo z dotarciem.
Wielu z nich mieszka na osiedlach
- zwłaszcza na 1000-lecia i Wojska
Polskiego. Być może będą mieć
bliżej.

W niedzielę wieczorem patrol Straży Miejskiej udał się w rejon cmentarza przy ul. Rakoniewskiego. W pobliskim zagajniku znajdował się lis,
który zaplątał się w drut przywiązany do drzewa. Na miejsce wezwano też
łowczego z koła łowieckiego. W trakcie interwencji lis uwolnił się i uciekł.
Członkowie koła łowieckiego zdecydowali, że sprawdzą, czy na pobliskim
terenie nie ma innych kłusowniczych pułapek.

W ubiegłą środę, około godziny 2 w nocy, patrol Straży Miejskiej i Policji został wezwany w rejon ul. Kopalnianej i Spółdzielców. Jak się okazało,
trzech mężczyzn usiłowało się włamać do piwnicy jednego z domów. Na
gorącym uczynku przyłapali ich mieszkańcy ul. Spółdzielców. Sprawcy
zostali przewiezieni do Komisariatu Policji w Knurowie.
/b/

Z uzyskanych przez nas informacji
wynika, że brana jest pod uwagę
możliwość udostępnienia właścicielom garaży terenu w rejonie ul. Rakoniewskiego (mowa o odnodze tej
ulicy, prowadzącej do oczyszczalni).
Chętni do przeprowadzki mieliby to
uczynić we własnym zakresie i na
własny koszt.
Czy cały ten plan spotka się z
aprobatą? Być może sprawa wyjaśni
się podczas spotkania wszystkich
zainteresowanych stron. Magistrat
stara się, by doszło do niego niebawem.
/bw/

reklama

PRZETARG
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Wł. Łokietka 3 - Centrum
Handlowe Merkury (I piętro) o łącznej powierzchni użytkowej 69,32
m2
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 09.02.2011
r. do godz. 15:00.
Wadium w kwocie 4.000,00 zł. należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 16,00 zł. netto, kwota postąpienia
w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
07.02.2011 r. od godziny 15:00 do godziny 16:00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 10.02.2011 r. o
godz. 11:00 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. 33.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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aktualności
Informacja własna wydawcy

Ani różni,
ani tacy sami...
Zakończył się projekt „Ani różni, ani tacy sami …”
z programu Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu”

Praktycznie od lutego 2010 r.
grupa Majoretek „Iluzja” realizowała
projekt pod kierunkiem lidera Pawła
Przesdzinga.
Jego owocami były między innymi:
• uszycie strojów dla zespołu,
• scenograf ia i choreograf ia
spektaklu,
• przygotowanie prezentacji
zdjęć Arkadiusza Goli o tematyce
śląskiej,
• występy zespołów podczas Dni
Miasta,
• udział zespołu w dożynkach
knurowskich działkowców,
• warsztaty na temat tolerancji
i praw człowieka z przeglądem
filmów,

• finałowy spektakl 10 zespołów
różnych form scenicznych,
• koncert dla grupy podopiecznych Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach. Ostatnim elementem projektu
jest wystawa zdjęć z realizacji spektaklu, którą można było obejrzeć w
styczniu w Domu Kultury w Szczygłowicach.
W finale wystąpiło 10 zespołów
różnych form artystycznych. Były
to: Hipnoteria (hip-hop), Wrazidloki
(zespół folklorystyczny), Wesoła
Kompania (break-dance), Forward
(zespół rockowy), Marzenie III (zespół taneczny), Music Joy (zespół
wokalno-taneczny), Synchrony (hiphop), Teatr Studio 2009 (teatr ruchu),
Teatr Paranoja i Majoretki Miasta

Knurów „Iluzja”.
Ogółem w projekcie zaprezentowało się około 150 młodych wykonawców. Młod zież naprawdę
wiele zdziałała. Będzie to można
zobaczyć, ocenić i docenić na stronie projektu www.centrum-kultury.
pl/aniróżni i płycie DVD, którą
posiada zespół.
Wystawa zdjęć w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach
prezentowana będ zie do końca
lutego.
Program ten pozwolił młodym
ludziom namacalnie dotknąć możliwości, jakie otwierają się w programach Unii Europejskiej. Na pewno
będą próbować z nowymi pomysłami
w kolejnych konkursach.

Wystawę zdjęć można oglądać w Domu Kultury do końca lutego
reklama

reklama

Dni otwarte 10 - 14. 02. 2011 kredytów mieszkaniowych
organizowane przez E&T COMPANY wspólnie z Bankiem PEKAO SA
Tylko w te dni atrakcyjne warunki !!! Zapisz się już DZIŚ !!!

Tel - 512 009 406
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rozmaitości
KNURÓW. WIĘCEJ MIEJSC W PRZEDSZKOLACH, A DO TEGO NOWA OFERTA OPIEKI NAD NAJMŁODSZYMI

oferuje też dorywczą opiekę nad
dziećmi. Młodzi rodzice niemogący
liczyć na pomoc babci czy niani
mogą wybrać się np. do kina spokojni, że ich dziecko jest w dobrych
rękach.

Maluchy pod opieką

NIE TYLKO DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Wrzesień coraz bliżej, na tyle blisko, by rodzice potencjalnych przedszkolaków
zastanowili się, czy i gdzie zapisać swoje latorośle
zapisać dziecka do państwowej
placówki, ale także dla rodziców
bardziej wymagających i, co tu kryć,
nieco bardziej majętnych.

REGULARNIE LUB DORYWCZO
W Knurowie właśnie ruszyła
Akademia Dziecięca – od 1 lutego
trwają w niej dni otwarte. Zainteresowani rodzice mogą wraz z dziećmi
odwiedzić to miejsce (mieści się przy
ul. Szpitalnej) i rozważyć tę ofertę.
Od marca w Akademii ruszą regularne zajęcia. Grupa dzieci będzie
kameralna, 15-osobowa. – Jesteśmy
nastawieni na głównie na 3-, 4-latki,
ale młodsze dzieci, dwuipółletnie,
również będą mile widziane – zapewnia Donata Kamińska prowadząca
Akademię Dziecięcą. – Proponując
opiekę dzienną nad dziećmi, będziemy realizować podstawę programową, a także mnóstwo ciekawych
zajęć.
Oprócz typowych przedszkolnych zajęć dodatkowych, takich jak
angielski, gimnastyka, taniec czy
zajęcia plastyczne, dzieci w ramach
Klubu Młodego Naukowca „Soczewka” będą przyglądały się zjawiskom
przyrodniczym, uczestniczyły w Małej Akademii Jazzu w Kinie Scenie
Kulturze, w zajęciach na pobliskiej

Foto: Archiwum CED „Ceduś”

Według informacji uzyskanych
w Miejskim Zespole Jed nostek
Oświatowych, obecnie przedszkola
publiczne w Knurowie oferują w
sumie 870 miejsc. To więcej niż w
ubiegłym roku szkolnym, dzięki
rozbudowie Miejskiego Przedszkola
nr 13. W dobudowanym skrzydle
„Słoneczka” mieszczą się dwa nowe
oddziały przedszkolne. Oprócz siedmiu publicznych, w mieście działają
również niepubliczne przedszkola
– „Wesołe Nutki” przy ul. Sztygarskiej prowadzą trzy oddziały przedszkolne (75 dzieci), „Światełko”
przy ul. Koziełka dwa oddziały (dla
50 przedszkolaków), zaś kameralny
punkt przedszkolny „Kolorowa Tęcza” (ul. 1 Maja) obecnie zapewnia
opiekę szóstce dzieci.
Miejsc w przedszkolach przybyło, w dodatku jest szansa, że
rodzice sześciolatków chętniej niż w
ubiegłych latach będą posyłać dzieci
do szkół. Co jednak robić, jeśli zabraknie miejsca w przedszkolu? Nie
każdy ma możliwość powierzenia
latorośli babcinej opiece. O dobrą
opiekunkę też nie jest łatwo. Alternatywą dla przedszkola są prywatne
firmy zapewniające dzienną opiekę
nad dzieckiem. To propozycja nie
tylko dla tych, którzy nie zdołają

pływalni Aqua Relax. Będą też korzystać z usytuowanej po sąsiedzku
sali zabaw „Entliczek Pentliczek”.
Akademia Dziecięca jest czynna od
godz. 6 do 18. – W kwestii czasu,
jaki dziecko będzie u nas spędzać,
jesteśmy elastyczni – mówi Donata
Kamińska. – Podstawowy wymiar
czasu to 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, ale można też
ograniczyć pobyt dziecka, np. do 5
godzin, od godz. 9 do 14, kiedy są
prowadzone ciekawe zajęcia. Jest
też możliwość wyboru tylko niektó-

rych dni tygodnia. W razie potrzeby
zapewnimy regularną opiekę nad
dzieckiem także w sobotę.
Cena za ośmiogodzinny pobyt
dziecka (od poniedziałku do piątku)
to 700 zł plus 10-złotowa dzienna
stawka żywieniowa.
Co ciekawe, oprócz regularnych
zajęć dla przedszkolaków Akademia

Do startu przygotowuje się też
Centrum Edukacji Dziecięcej „Ceduś” powstające przy ul. Niepodległości. Już w lutym uruchomiony
został program zajęć popołudniowych dla dzieci w wieku od drugiego
do dziewiątego roku życia. Ponadto
od września firma ma działać jako
pełnowymiarowa akademia przedszkolaka, czynna od godz.6 do 18.
Do „Cedusia”, podobnie jak do
Akademii Dziecięcej, będą przyjmowane już dwulatki. Planowane jest
utworzenie dwu grup, po około 20
osób każda. – Dzieci oprócz języka
angielskiego będą mogły uczyć się
holenderskiego, będzie też prowadzony kurs gotowania,ceramika, zajęcia rozwijające twórczość, karate,
śpiew, balet i inne atrakcje – wylicza
pomysłodawczyni „Cedusia”, Joanna
Mikucka. – Do dyspozycji dzieci
będzie sala zabaw. Będziemy też
oferować możliwość zorganizowania
dziecku urodzin.
Zakładany miesięczny koszt
opieki nad dzieckiem w „Cedusiu”
to 500 zł plus opłata żywieniowa,
ponadto opłaty za wybrane dodatkowe zajęcia (po ok. 50 zł) i języki
obce (ok. 60-70 zł). Zapisów można
dokonywać od marca br.
MiNa

PRZEKAŻ 1 PROCENT DAWIDOWI KILIANOWI

Szansa na samodzielność
Od trzech lat rodzice chorego na niemowlęcą encefalopatię padaczkową z
hipsarytmią Dawida Kiliana proszą Czytelników „Przeglądu”
o przekazanie 1 procenta. - Nasz upór i ciężka praca rehabilitantki
sprawiły, że syn nie został rośliną - mówi mama Małgorzata
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KNURÓW. NIEKTÓRZY JUŻ WIEDZĄ...

Jak uczyć
się efektywnie
Ponad 30 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum
przez trzy dni brało udział w warsztatach
odbywających się w knurowskiej Poradni
Psychologiczno–Pedagogicznej. Pod okiem
specjalistów dowiadywały się „Jak uczyć się
efektywnie”

foto: arch. M. Kilian

Dziś chłopiec ma 11 lat. Gdyby nie choroba, kopałby piłkę - uwielbia ją, jeździłby na rowerze, biegał po podwórku,
a tak chodzi po domu, czasem zrobi kółeczko wokół bloku.
- Boi się po dworze - tłumaczy Małgorzata Kilian. Rower
zastępuje mu wózek...
W 8 miesiącu życia lekarze wykryli u Dawida zespół
Westa, charakteryzujący się napadami zgięciowymi, zahamowaniem rozwoju psychoruchowego oraz hipsarytmicznym zapisem EEG. Lekarze specjaliści utwierdzali świeżo
upieczonych rodziców, że ich syn przeleży resztę życia w
łóżku. Nie poddali się, a dzięki rehabilitacji Dawid zaczął
chodzić. Mimo to chłopiec wymaga całodobowej opieki.
Napady padaczkowe, które kiedyś występowały 200 razy
w ciągu dnia, spadły do 40.
- Syn źle reaguje na zmiany pogody i ciśnienia. Przy gorszych dniach napadów potrafi być nawet 80! Pocieszające
jest to, że ataki padaczki nie resetują syna. Nabyte przez
niego umiejętności pozostają - dodaje mama.
Od trzech lat do Dawida przychodzi nauczycielka z
Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie. - To dla niego
prawdziwa szkoła życia. Chętnie się uczy, wiele rzeczy
go interesuje, lubi zajęcia z logopedą. Chciałabym, aby w
przyszłości radził sobie w życiu...
Od kilku lat, dzięki pomocy ludzi dobrej woli, Kilianowie mogą opłacać Dawidowi turnusy rehabilitacyjne,
hipoterapię. - To dla nas ogromne wsparcie. Leki, rehabilitacja, obuwie, pampersy, wizyty u lekarza w Czechach to
spore koszty - przyznaje Małgorzata Kilian, dlatego po raz
kolejny apeluje do Czytelników „Przeglądu” o przekazanie
1 proc. Dawidowi.

- Zajęcia były bardzo ciekawe - zapewniali młodzi uczestnicy
warsztatów

Wystarczy w formularzu PIT wpisać: Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” nr KRS - 0000037904,
01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5, Tytułem: darowizna na pomoc i ochronę zdrowia Dawida Rafała
Kiliana-2944.
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362- numer konta
fundacji.
/g/

Zajęcia trwały trzy dni. Prowadziły je panie pedagog Urszula
Kurcjusz i Izabela Kwolek oraz
psycholog Dorota Liver.
Warsztaty były bardzo wszechstronne. Uczestnicy nauczyli się
m.in. tworzyć mapy mentalne.
To praca dla wyobraźni, której
zadaniem jest przekształcić dowolny tekst w zestaw symboli.
Zarazem przydatna umiejętność
łączenia kilku technik uczenia się
– wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego.
Ruch też może służyć nauce.
Do zapamiętywania pomocne może

być nawet... wyklaskiwanie rytmu.
Poza tym warto też wiedzieć, o co
i jak pytać nauczycieli, a przede
wszystkim jak przełamać stres.
Prowadzące pomagały dzieciom wyrobić doskonalące nawyki.
Uczniowie wiedzą więc, że znakomicie sprawdza się na przykład
nagrywanie swoich wypowiedzi,
odsłuchiwanie, wyłapywanie błędów, a wreszcie ich korygowanie.
- Było super. Nie wiedziałem,
że można się bawić i uczyć jednocześnie - podsumował zajęcia jeden
z uczestników.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski
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ogłoszenie
PWiK Sp. z o.o. w Knurowie informuje o projekcie...

To warto wiedzieć: sposób podłączenia
budynku do kanalizacji sanitarnej
Z początkiem tego roku kolejni wykonawcy rozpoczną prace związane z realizacją
projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa
systemów kanalizacyjnych”
Głów ny m i cela m i t ego
projektu, największego przedsię w z ię c i a r e a l i z ow a n ego
z u d z i a ł e m ś r o d ków Un i i
Europejskiej na terenie Knurowa są:
zminimalizowanie
zrzutu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska naturalnego,
zwiększenie liczby
mieszkańców objętych usługą
odbioru ścieków, poprzez przyłączenie ich gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej,
ograniczenie przedostawania się ścieków i osadów
z nieszczelnych sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników bezodpływowych do gleby i wód
gruntowych.
Główna idea działań podejmowanych w ramach projektu to dbałość o czystość
środowiska naturalnego, którego stan znacząco oddziałuje
na zdrowie ludzi. W efekcie
realizacji inwestycji mieszkańcy Knurowa będą mogli
korzystać ze wszystkich zalet

nowego sytemu kanalizacyjnego. Jednocześnie, wykonanie
infrastruktury kanalizacyjnej
spowoduje wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej Knurowa, co niewątpliwie wpłynie korzystnie
na rozwój miasta.
Realizacja tego projektu
będzie jednocześnie wypełnieniem zobowiązań, wynikających z Traktatu Akcesyjnego
do Unii Europejskiej, zgodnie z
którym, do końca 2015r. wszystkie aglomeracje powyżej 15 tys.
mieszkańców powinny zapewnić dostęp do usług odbioru
ścieków zbiorczym systemem
kanalizacyjnym przynajmniej
90 % z nich. Niewykonanie tego
obowiązku w przedstawionej
wyżej perspektywie czasowej,
będzie skutkowało nakładaniem na polskie miasta i gminy
kar finansowych, obciążających
bezpośrednio ich budżety.
Zakres prac do wykonania
obejmuje: 48 km kolektorów
kanalizacyjnych, 8 km kolektorów deszczowych, 7 przepompowni ścieków i 9 separatorów

zanieczyszczeń. Realizacja
całości projektu pozwoli na
skanalizowanie Gminy Knurów
do poziomu 93 %.
Koszt realizacji to również
ogromna kwota, bowiem całkowita wartość projektu wynosi
ponad 138 milionów złotych,
a dotacja z unijnego Funduszu Spójności, zawarta w tej
kwocie, to ponad 91 milionów
złotych.
Przedstawiona obok mapa
Knurowa obrazuje, w których
rejonach miasta i w jakich okresach będą prowadzone prace.
Zakończenie robót zaplanowane zostało na listopad
2013 roku.
W tym miejscu trzeba przypomnieć, że zamierzony pełny
efekt ekologiczny będzie mógł
być osiągnięty dopiero po włączeniu do nowego systemu
kanalizacyjnego nieruchomości, których właściciele odprowadzali dotychczas ścieki do
kanalizacji ogólnospławnej,
oraz właścicieli, którzy do tej
pory w ogóle nie odprowadzali

ścieków do sieci kanalizacyjnej,
będącej w posiadaniu PWiK i
nie byli ujęci w inkasie Przedsiębiorstwa (nie otrzymywali
faktur od Przedsiębiorstwa za
odbiór ścieków). Obowiązek
połączenia tych ostatnich nieruchomości z siecią, spoczywa
na ich właścicielach, i to oni
zobowiązani będą do poniesienia kosztów budowy przyłączy
kanalizacyjnych. Obowiązek
taki wynika z przepisów prawa obowiązujących w Polsce,
przede wszystkim Ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Należy przy tym podkreślić, że zakres koniecznych do
wykonania prac przez właścicieli, obejmie jedynie teren ich
nieruchomości, gdyż PWiK,
realizując projekt, będzie doprowadzało fragment sieci do
granicy poszczególnych nieruchomości. .
W przypadku nieruchomości, które obecnie odprowadzają
jednym przyłączem, zarówno
ścieki bytowo – gospodarcze,

jak i wody deszczowe i roztopowe, w ramach inwestycji
nastąpi rozdział ścieków poprzez
pozostawienie istniejącego przyłącza do odprowadzania wód
deszczowych i wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacji
sanitarnej.
Dla wszystkich nagrodą będzie czysta woda powierzchniowa i gruntowa, dobra jakość

gleby i zadbane środowisko
– ważne elementy mające wpływ
na zdrowie i dobre samopoczucie
mieszkańców Knurowa.
Wszelkich informacji o opisanych powyżej zagadnieniach
Knurowianie będą mogli zasięgnąć na łamach Przeglądu
Lokalnego, w broszurach, na
spotkaniach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Na rysunku przedstawiono „Schemat podłączenia budynku do
kanalizacji sanitarnej
wykonywanej w ramach
projektu pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów
– budowa i przebudowa
systemów kanalizacyjnych” określający zasady odprowadzania z
budynku mieszkalnego
następujących rodzajów
ścieków:
- by towo – gospodarczych (sanitarnych),
- wód opadowych z dachu budynku i drenażu
odwadniającego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
przypadku, gdy w sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana została rozdzielcza sieć kanalizacyjna, tj. oddzielnie
sieć kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji
deszczowej, nie można
tych dwóch rodzajów
ścieków odprowadzać
jednym przyłączem.
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rozmaitości
PRZEDSZKOLNE FERIE

Z Rabciem w Rabce

przebierańców. Nie ominęły też
Teatrzyku Rabcio, gdzie brawami nagrodziły bohaterów dwóch
spektakli („Syn Gwiazdy”, „Miś
Tymoteusz”).
Do K nu rowa pr zed sz kola k i
wróciły zadowolone. Wspomnienia
z Rabki ożywiać im będą pamiątki,
które przywiozły ze sobą.
Oprac. b

Foto: Archiwum MP-2 i MP-12

Przejażdżka konnym wozem, spotkanie z góralską kapelą, lepienie
garnków z gliny, ognisko z pieczeniem kiełbasek - 29 przedszkolaków
z „Dwójki” i „Dwunastki” ma co wspominać po tygodniowym
zimowisku w Rabce

29 dzieci przebywało w uzdrowisku opodal Gorców pod opieką
Cecylii Borygi, Bogusławy Golańskiej, Beaty Badura, Elżbiety
Jaroszek i pielęgniarki Małgorzaty
Dorabiały. Maluchy nie nudziły
się. Zwied ził y Muzeum im. W.
Orkana, spotkał y się z gar ncarzem, próbowały sił w malowaniu
n a s z k le , s ł u ch a ł y gó r a l s k ich
przyśpiewek, bawiły się na balu

Foto: Tomasz Rak, Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

Wojciech Szymacek z Gierałtowic

Magdalena Kryś z Gliwic

Hubert Łazorczyk z Leszczyn

Emilia Paszek z Czuchowa

Jagoda Siemaszko z Knurowa

ur. 17.01.2011 r., 2800 g, 51 cm

ur. 26.01.2011 r., 3980 g, 57 cm

ur. 26.01.2011 r., 2800 g, 50 cm

ur. 27.01.2011 r., 3250 g, 54 cm

ur. 27.01.2011 r., 3600 g, 55 cm

Paweł Siwek z Czerwionki
ur. 27.01.2011 r., 3590 g, 58 cm

Amelia Wróbel z Zabrza

Tomasz Grunwald z Książenic

Amelia Rzepiela z Nieborowic

Maja Wolnik z Rybnika

ur. 28.01.2011 r., 3100 g, 55 cm

ur. 29.01.2011 r., 3995 g, 56 cm

ur. 29.01.2011 r., 3350 g, 55 cm

ur. 30.01.2011 r., 2770 g, 49 cm

Mikołaj Gregorek z Zabrza

Milena Zap z Przyszowic

Martyna Kaczyńska z Gliwic

Emilia Pawlik z Knurowa

Agata Wiśniewska z Knurowa

ur. 31.01.2011 r., 3975 g, 57 cm

ur. 31.01.2011 r., 3640 g, 55 cm

ur. 1.02.2011 r., 3260 g, 53 cm

ur. 1.02.2011 r., 3160 g, 54 cm

ur. 1.02.2011 r., 2610 g, 54 cm
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20 LAT CHÓRU KAMERALNEGO SLAVICA MUSA WE WSPOMNIENIACH CHÓRZYSTKI

Słowiańska Muza
na kobiecą nutę
Na początku marca 1990 roku grupa młodych ludzi postanowiła na własną
rękę kontynuować śpiewaczą pasję, zaszczepioną w licealnym chórze Schola
Cantorum. Nikt z nich wówczas nie przypuszczał, że przyjdzie im świętować 5,
10, a co dopiero 20 lat pracy artystycznej...
Aby przypomnieć czasy, kiedy
poczęła się Slavica Musa, przywołam ukazujące się w latach 90.
Zeszyty Knurowskie. W numerze
2 z 1995 r., w artykule autorstwa
chórzystów Sławomira R zepy i
Jarosława Górki pt.: „Pięć lat chóru
Slavica Musa” czytamy: (...)Moment
powstania chóru - rok 1990- jest znamienny. Dokonująca się transformacja ustrojowa decyduje w znacznej
mierze o zachowaniu się tak grup
społecznych, jak i jednostek. Wielu
zaczyna wierzyć w siebie, pojawia się
nowy duch i wiara, że sukces można
osiągnąć dzięki aktywności i własnym zdolnościom. Można sądzić, że
właśnie ten nowy duch przemian i
odnowy wyzwolił inicjatywę młodych
ludzi. Bez odgórnego sterowania postanowili kontynuować samodzielnie
swoją pasję, pragnąc sami decydować o kierunku rozwoju swoich
zainteresowań.(...).
Zapał, determinacja i przychylność środowiska szybko przełożyły
się na

UZNANIE I SUKCESY
Pierwsze nagrody i wyróżnienia
utwierdziły chórzystów w słuszności obranej przez nich drogi. Każdy
występ stawał się motorem napędowym do dalszej pracy. I tak zostało
do dziś.
(…) Chór ten, jak każda grupa
ludzi, jest zbiorem indywidualności,

charakteryzujących się zamiłowaniem do muzyki chóralnej, złączonych przez godziny wspólnie odbytych prób i koncertów. Prezentacja
na scenie jest tylko efektem, często
bardzo żmudnych, prób i przygotowań. Oprócz prac związanych ściśle
z opracowywaniem utworów, życie
chóru ma także inne odcienie. Są to
sytuacje związane z życiem towarzyskim tych osób. Wspólna praca na
próbach owocuje ożywionym życiem
towarzyskim, przyjaźnie zawiązane
w chórze są bardzo trwałe. Chórzystów łączą: wspólna praca, przeżycia
oraz emocje. Kilkudniowe pobyty
koncertowe w kraju i za granicą
wzmacniają wzajemne więzy. O ich
sile mogą świadczyć „ chóralne”
małżeństwa.(...)

tłumaczeniu (słowiańska muza) jest
rodzaju żeńskiego. Zawsze też

KOBIETY DYRYGOWAŁY ZESPOŁEM
Przypomnijmy: najdłużej Stefania Kopeć (1990-2007), ponadto
Alicja Pastuszka (1992-1993) i Elżbieta Płonka (2007-2010). Każda z
pań tworzyła wraz z zespołem jego
historię, nadając mu niepowtarzalny
i indywidualny charakter. Od maja
2010 roku dyrygentem zespołu jest
Anna Płocica - absolwentka dyrygentury chóralnej Wydziału Teorii,
Kompozycji i Edukacji Muzycznej
Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach.

W ciągu 20 lat zespół zgromadził
i przygotował blisko 300 utworów.
Repertuar chóru jest bardzo różnorodny: od dzieł mistrzów J. S Bacha i
G. F. Haendla, przez świecką muzykę
dawną, negro spirituals, muzykę
ludową, po dzieła współczesnych
kompozytorów czy aranżacje światowych przebojów muzyki pop i rock.
Chór dał kilkaset koncertów w kraju
i za granicą. Brał udział w wielu
przedsięwzięciach artystycznych,
miał przyjemność współpracować
z wybitnymi twórcami i zespołami.
Występował w radio i telewizji.
Zdobył wiele prestiżowych nagród i

wyróżnień. Jest pomysłodawcą i organizatorem Dni Muzyki Chóralnej
- festiwalu muzycznego odbywającego się cyklicznie w Knurowie od
1992 roku i gromadzącego zespoły
nie tylko z regionu, ale z całej Polski
oraz gości z zagranicy. Przez swoją
działalność chór stał się jedną z
wizytówek kulturalnych naszego
miasta. Na sukces ten na przestrzeni
lat pracowało około

STU CHÓRZYSTÓW
Jak większość zespołów, tak
też chór „Slavica Musa” przechodził swoje kryzysy artystyczne i
towarzyskie, jednak zawsze potrafił
szczęśliwe wybrnąć z trudnych sytuacji. Wspierany przez swoich bliskich, władze miejskie i knurowskie
Centrum Kultury, przez instytucje
publiczne i lokalnych sponsorów, mający swoją publiczność, działa i snuje
plany na przyszłość. Ta najbliższa to:
kwiecień 2011 – warsztaty wokalne,
czerwiec 2011 – udział w koncercie
z okazji urodzin miasta, jesień 2011
– udział w warsztatach i Koncercie
Jubileuszowym Akademickiego Zespołu Muzycznego w Gliwicach oraz
Dni Muzyki Chóralnej w Knurowie.
Prosimy śledzić nową stronę internetową zespołu www.slavicamusa.
pl, na której na bieżąco będziemy
informować o naszych planach koncertowych.
Magdalena Górka
Foto: Archiwum zespołu

NA PRZESTRZENI LAT
hobby bardzo „zżyło się” z życiem codziennym. Czasami trzeba
było z czegoś zrezygnować, czasem
zawiesić swoją działalność w chórze
i po prostu zrobić sobie przerwę.
Wiele rzeczy - jak się okazało - da się
ze sobą pogodzić. Często na próbach
chórzystom towarzyszą młodsze
dzieci, a na warsztaty chóralne jeżdżą całe rodziny.
Slavica Musa - nazwa zaczerpnięta z łacińskiej twórczości Jana
Kochanowskiego, a zaproponowana
przez chórzystę Sławomira Rzepę bardzo pasuje do zespołu. W wolnym

Warsztaty wokalne w Szczyrku (2009 r.)

Koncert noworoczny w Gliwicach (1992 r.)

Podczas trasy koncertowej we Lwowie (1999 r.)
Przegląd Lokalny Nr 5 (935) 3 lutego 2011 roku

XX-lecie, koncert jubileuszowy, 8 stycznia 2011 r.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Transpor t, pr zeprowadzki tanio. Tel.
607 566 006
4-11/11

M-3 Sienkiewicza, 53,5 m 2, do remontu.
LOKUS. Tel. 793 679 367
5/11

M-4 Batorego, 47 m2 i 52 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367
5/11

EDUKACJA
Matematyka, fizyka – korepetycje, kursy
maturalne. Tel. 692 845 849
1 – 5/11

DAM PRACĘ
Firma z Pilchowic poszukuje elektryka
lub elektronika z uprawnieniami do 1kV.
Kontakt tel. 506 174 948
4-5/11

2

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

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

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

3-22/11

33-odw.

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

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo, bezpyłowe gładzie angielskie. Tel.
782 141 313

01-odw.

M - 4 M i e s z k a , 5 5 m , LO K U S . Te l .
793 679 367
5/11

ZDROWIE I URODA

M- 4 Sz.Szeregów, 53 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367

2-6/11

Praca w barze. Tel. 510 119 325, 32 235
32 29

5/11

1-8/11

M-5 Dyw. Kościuszkowskiej, 67 m 2, LOKUS. Tel. 793 679 367

Zatrudnię na stanowisku kasjer-sprzedawca, praca na pełen etat, zmianowa, w
Żernicy. Tel. 515 772 623

5/11

M-5 K. Wielkiego, 70 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367

5-7/11

5/11

4-16/11

MOTORYZACJA

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2, LOKUS. Tel.
793 679 367

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

Kelnerki przyjmiemy (mile widziane studentki studiów zaocznych). Tel. 664 040 345

5/11

01-odw.

M a g a z y n , p l a c , w y n a j m ę . Te l .
698 649 301
4-5/11

Mieszkanie 2-pokojowe w Szczygłowicach,
86 tys., Atrium. Tel. 791 862 794

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

5/11

Mieszkanie 3-pokojowe z balkonem w Knurowie, 171 tys., Atrium. Tel. 791 862 794

1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414
1-25/11

DREWNO KOMINKOWE, transport węgla
za talony i gotówkę. Tel. 603 198 006
3-8/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Dom w Rudach, pow. 245 m2, działka 960
m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
5/11

Dom wolnostojący Knurów w bardzo dobrym stanie sprzedam. Nieruchomości M3.
Tel. 603 773 313
5/11

Elektryk – solidnie, tanio. Tel. 606 437 589
51/52/10-5/11

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksiążki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
33-odw.

Instalacje wod.-kan., przeróbki, awarie oraz
inne naprawy. Tel. 602 525 087
47-8/11

Kredyty od 10 000 rata 220 zł. Tel. 32 235
01 37
5-8/11

Domy w zabudowie szeregowej, ceny od
440 tys. AS. Tel. 501 533 977
5/11

Działka budowlana 9 0 0 m 2 w Żorach
– sprzedam, 85 tys. Tel. 661 491 158

5-6/11

OFERTY NIERUCHOMOŚCI M3 www.
m3biuro.gratka.pl; Gliwice, ul. Raciborska
3/9. Tel. 32 234 24 81
5/11

PILNIE kupię dom (może być do remontu)
lub działkę za gotówkę. Tel. 792 496 905
5/11

Poszukujemy mieszkań do sprzedaży lub
wynajmu. AS. Tel. 501 533 977 lub 32
337 00 22
5/11

Przyszowice, działka budowlana 1200 m2,
uzbrojona. Cena 196 zł/m 2 . Tel. 32 236
92 82
5/11

5/11

Kawalerka, 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

Redyna, 3-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
5/11

5/11

Knurów, kamienica pow. 812 m2. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

Rybnik, ul. Kościuszki. 53m2, cena: 159 tys.
AS. Tel. 509 370 529
5/11

5/11

Opróżnianie mieszkań, piwnic, strychów.
Tel. 530 124 134
51/52/10-6/11

1-odw.

O dst ąpi ę lokal gastronomic zny. Tel.
515 994 809, 602 262 385

47-5/11

Gliwice i Ornontowice. Nowe mieszkania,
stan deweloperski. Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

5/11

Kupię kawalerkę w Knurowie bez pośredników. Tel. 600 547 458

Spr zedam 2- pokojowe mieszkanie w
Szczygłowicach o pow. 48,2 m 2 . Cena
110000,00. Tel. 662 280 741

2-5/11

4-8/11

Lokal handlowy do wynajęcia (ogrzewanie,
woda, kanalizacja). Knurów, ul. Witosa 29 (I
piętro, 160 m2). Tel. 601 416 434

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie,
1186 m 2 , 135 zł/m 2 . Tel. 605 939 722,
669 104 754

5/11

4-5/11

Lokal handlowy do wynajęcia (witryna,
ogrzewanie, woda, kanalizacja). Knurów, ul.
Witosa 29 (parter, 50 m2). Tel. 601 416 434

Sprzedam działkę budowlaną w Leszczynach, 1318 m2. Tel. 887 786 523

SZUKAM PRACY
Szukam pracy (emerytka) opiekunka dla
dziecka lub w innym charakterze. Tel.
604 775 450
3-8/11

Szukam pracy (prawo jazdy kat. B). Tel.
32 235 12 43
3-8/11

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02
3-13/11

Szukam pracy, mężczyzna 40 lat, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006
3-8/11

5-9/11

5/11

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

Lokal o pow. 100 m2. Wynajmę. AS. Tel.
512 123 464
5/11

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 693 547 871
3-7/11

Sprzedam lub zamienię M-5 na mniejsze.
Tel. 503 996 727
5-6/11

Sprzedam M-3 w Szczygłowicach, 93 000.
Tel. 502 644 776
5/11

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 6 7 m 2 . Te l .
602 682 936

51/52/10-13/11

5/11

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

Sprzedam nowy dom. Kuźnia Nieborowska.
Tel. 602 274 897

1-8/11

M-3 Al. Piastów, 35 m2, 88 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367
5/11

M - 3 J a g i e ł ł y, 3 7 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367
Szycie kołder, czyszczenie pierza, wymiana wsypów. Knurów, ul. Kosmonautów 5.
Tel. 602 558 949
4-8/11

5/11

3-28/11
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5/11

Szczygłowice. 2-pokojowe, 41 m 2, cena:
125 tys. AS. Tel. 512 123 464
5/11

M - 3 K ilińskiego, 3 8m 2 . LO KUS. Tel.
793 679 367
5/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

5-6/11

Stanica. Działki o pow. 836 m2 i 859 m2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

M - 3 Ł o k i e t k a , 5 4 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367

ul. Niepodległości. Dom o pow. 159 m 2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
5/11

www.as.silesia.pl

5/11

5/11

M-3 Sienkiewicza, 50,5 m2, do zamieszkania, LOKUS. Tel. 793 679 367

ŻERNICA działka 866 m2 - 95.000. Biuro
M3. Tel. 600 636 119

5/11

5/11
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„Weekend”
- godz. 18.00

3.02.2011 r.
CZWARTEK

6.02.2011 r.
NIEDZIELA
„Turysta”
- godz. 16.00, 18.00
„Weekend”
- godz. 20.00
7.02.2011 r.
PONIEDZIAŁEK
„Turysta”
- godz. 16.00
„Weekend”
- godz. 20.00

„Soul Kitchen”
- godz. 15.30
„Skrzydlate świnie”
- godz. 17.15
4-05.02.2011 r.
PIĄTEK, SOBOTA

8.02.2011 r.
WTOREK
„Turysta”
- godz. 16.00, 18.00
„Weekend”
- godz. 20.00
9.02.2011 r.
ŚRODA
„Turysta”
- godz. 15.00
„Weekend”
- godz. 19.30

„Turysta”
- godz. 16.00, 21.00

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej:

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

Humor bez granic
Krakowski kabaret bawi od 18 lat.
W niedzielny wieczór na deskach
Kina Sceny Kultury zaprezentował
swoje najlepsze skecze
W Knurowie wystąpili:
Zuzanna Skolias, Grzegorz
Kliś, Arkadiusz Lipnicki, Piotr
Plewa i Karol Wolski. Wiedzieli jak zacząć - od piosenki o
komórkach dzwoniących podczas występów. A potem było
jeszcze ciekawiej. I medialnie,
bo sięgnęli po skecze znane z
telewizyjnych występów. Nie
zabrakło też charakterystycznego „Radia”, w którym to
aktorzy sprytnie wykorzystują
możliwości tego urządzenia.
Ske cz e G r upy R a fa ła
Kmity to teksty pełne przewrotnego poczucia humoru,

błyskotliwości, profesjonaliz mu i u rok u osobistego
wykonawców. Publiczność w
kinie mogła się o tym przekonać oglądając teleturniej
„Zawsze dziewica”, podczas
którego szukano m.in. wśród
widowni Masona. Świetny
był też wykład „Jak żyć?”
składający się ze scenek rodzajowych z zaskakującymi
puentami. Dzięki nim obecni
w kinie dowiedzieli się, jak
zachowywać się na stadio-

nie, wychowywać dzieci i
jak zwiedzać Kraków. Salwy
braw w y wołał y roz mow y
Zdzicha ze szwagrem o otaczającej nas rzeczywistości.

Występ przypadł do gustu
publiczności, dlatego zakończył się podwójnym bisem.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

ROZRYWKA NR 5/2011

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

KNURÓW

Jak zabawa, to zabawa
Ponad sto osób świetnie się bawiło podczas sobotniego
balu karnawałowego przygotowanego z myślą
o podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Gorące rytmy nie pozwalały bawiącym się schodzić z
parkietu. Jeśli już, to na chwilę,
by skosztować czegoś smacznego i nabrać sił do dalszych
pląsów. Okrasą imprezy były
gry i konkursy z nagrodami.
Razem z podopiecznymi
stowarzyszenia bardzo mile
czas spędzili licznie przybyli
goście. Byli wśród nich przedstawiciele Koła nr 4 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Koła nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 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 rozr ywki z nr 3/2011
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brzmiało: „Koźlarz”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria Szafarczyk.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

oraz Koła PTTK „Trion”.
Impreza została sfinansowana ze środków własnych
Stowarzyszenia oraz Koła nr 4

Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

informacja

Twój podatek
może pomóc
Stowar z yszenie Rodzin i
Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pożytku publicznego. Działa na
rzecz osób z upośledzeniem
umysłow ym zamieszkującym Knurów i gminę Gierałtowice. Zrzesza ponad 70
członków.
Na r zecz stowar zyszenia
można przeznaczać 1% podatku. W zeznaniu rocznym
wystarczy tylko wpisać numer KRS stowarzyszenia:
0000153196.
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KS CONCORDIA

Wrócą
Zatruci pucharem? starzy
znajomi?

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM

Po porażce z Rekordem Bielsko-Biała w Pucharze Polski, lider
2-ligowych rozgrywek UPOS Exorigo Knurów uległ ostatniej w tabeli
Dąbrovii Jaworzno.

W niedzielę podopiecznych Marcina Rozumka czeka konfrontacja z
wiceliderem Orlikiem Brzeg (godz.
16.00).
PiSk

1/16 FINAŁU PUCHARU POLSKI:
UPOS Exorigo Knurów – Rekord Bielsko-Biała 2:4 (2:0)
1:0 Karwowski 1’
2:0 Wieliczko 20’ (przedłużony rzut karny)
2:1 Łysoń 28’
2:2 Pawełek 32’
2:3 Budniak 36’
2:4 Machura 40’ (przedłużony rzut karny)
UPOS Exorigo: Bartłomiej Poręba, Łukasz Spórna, Dawid Wieliczko (żk),
Michał Bagiński (żk), Wojciech Kempa, Piotr Karwowski (żk), Marcin Rozumek (żk), Wojciech Rozumek.

WYNIKI 9 KOLEJKI:
Dąbrovia Jaworzno – UPOS Exorigo Knurów 8:6 (3:4)
bramki dla pokonanych: Wieliczko 3, Spórna 2, M. Rozumek.
UPOS Exorigo: Poręba, Kempa (żk), Wieliczko, W. Rozumek (żk), M. Rozumek, Jezierski, Bagiński, Zagórski, Spórna.
Fretpol Akademia Pyskowice – Futsal Siechnice 0:3, Rodakowski Tychy – Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki 4:7, Orlik Brzeg – Energetyk Jaworzno 6:6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UPOS Exorigo Knurów
Orlik Brzeg
Futsal Siechnice
Energetyk Jaworzno
Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
Rodakowski Tychy
Fretpol Akademia Pyskowice
Dąbrovia Jaworzno

8
8
8
9
8
9
9
9

19
17
16
14
12
9
7
3

56:38
47:26
46:32
50:43
53:49
39:48
31:49
22:59

Głosujcie na naszych
Eugeniusz Mehlich (UKS Eugen Knurów) w kategorii Sportowe Twarze Gliwic i powiatu gliwickiego oraz Jadwiga Stańczak (BKS Concordia) i
Paulina Mularczyk (UKS Eugen) w kategorii Najlepszy Sportowiec Gliwic
i powiatu gliwickiego to nominowani w Plebiscycie Dziennika Zachodniego. Głosy na swoich faworytów możecie oddać m.in. poprzez stronę
internetową gliwice.naszemiasto.pl
PiSk
reklamy

Foto: organizatorzy

FUTSAL - 2 LIGA

W sobotę piłkarze Concordii
Knurów rozpoczną serię gier kontrolnych, które są stałym punktem
przygotowań drużyny do nowej
rundy rozgrywek. Wiadomo już,
że na stanowisku trenera pozostaje Wojciech Kempa, a pierwszym
r y wa le m jego p o d o pie cz nych
b ę d z ie LK S 35 G ie r a ł t ow ice.
– Spotkanie to rozpocznie się o
god zinie 13.00 na stadionie w
Kr ywałdzie. – infor muje szkoleniowiec. – Wiele wskazuje na
to, że jeszcze przed tym meczem
będzie wiadomo, czy nasz zespół
zostanie wzmocniony Jarkiem Kupisem z Bełku i Łukaszem Pilcem
z Czechowic-Dziedzic. Z informacji, jakie posiadam wynika, że
obecnie trwają rozmowy między
klubami i pra wdopodobnie do
piątku zapadną decyzje.
Dodajmy, że w kręgu zainteresowań Wojciecha Kempy są jeszcze bramkarz i napastnik, a pełny
w yk a z meczów spa r i ngow ych
przedstawia się następująco:
5 lut ego - LK S 35 G ier a łtowice, 12 lutego - Przyszłość
Ciochowice, 16 lutego - Wilki
Wilcza, 19 lutego - ŁTS Łabędy,
26 lutego - Jedność Grabownia, 5
marca - Piast II Gliwice, 12 marca
– Carbo Gliwice, 19 marca – Górnik II Zabrze.
PiSk

Najlepsi zawodnicy XIII Grand Prix Knurowa. Stoją od lewej:
Jerzy Makselon (6 miejsce), Edward Klaczka (4 miejsce),
Dariusz Skowron (2 miejsce), Stefan Dylus (1 miejsce),
Grzegorz Grzemba (3 miejsce) i Wojciech Napierała (5 miejsce)
WYNIKI Z 25 STYCZNIA 2011 R.:
1. Bernard Musiolik
- 2.254 pkt.
2. Piotr Palica
- 2.176 pkt.
3. Kazimierz Fąfara
- 1.888 pkt.
4. Józef Antończyk
- 1.887 pkt.
5. Piotr Arent
- 1.880 pkt.
6. Henryk Brola
- 1.856 pkt.
7. Janusz Myszka
- 1.837 pkt.
8. Wojciech Napierała
- 1.825 pkt.
9. Jacek Zacher
- 1.793 pkt.
10. Alfred Wagner
- 1.754 pkt.
11. Jerzy Makselon
- 1.632 pkt.
Kolejny turniej odbędzie się 8 lutego o godzinie 16.30 w klubie „Gama”.

Różne zawody,
jedna pasja
Na zakończenie dwutygodniowego odpoczynku od obowiązków
służbowych (ferie były doskonałym
terminem, by wykorzystać kilkanaście dni starego urlopu) przyszło mi
poprowadzić niecodzienne spotkanie. Namówił mnie do tego Adam
Sobierajski. Śpiewak operowy i
sympatyk sportu w jednej osobie.
Owo spotkanie ściśle związane
było z otwarciem lokalu, w którym
sport zawsze będzie tematem numerem jeden. Na liście zaproszonych
gości znaleźli się reprezentanci
wielu zawodów. Można rzec, że
była to prawdziwa mieszanka. Na
szczęście nie wybuchowa, a taka,
którą łączy miłość do sportu. Miłość to może za „duże” słowo, ale
na pewno sympatia do śledzenia
sportowej rywalizacji, jej komentowania i czynnego uczestnictwa w
tejże rywalizacji. A skoro już mowa
o rywalizacji to muszę przyznać, że
miło było zobaczyć po latach przy
jednym stoliku i w jednej drużynie
Józefa Dankowskiego i Waldemara
Waleszczyka. Wiem, wiem. Młodzi
Czytelnicy zadają sobie teraz pytanie, co to za goście? Już wyjaśniam.
Józef Dankowski i Waldemar Waleszczyk to byli piłkarze i trenerzy
Górnika i Concordii Knurów. Pan
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Józef ma w swym dorobku cztery
mistrzostwa Polski z Górnikiem
Zabrze, a Pan Waldemar był mistrzem Polski z Ruchem Chorzów.
W minioną sobotę, przy okazji
otwarcia sportowego pubu, obaj
zagrali w jednej drużynie w turnieju piłkarzyków stołowych.
W tej samej rywalizacji, a raczej zabawie uczestniczył ksiądz
proboszcz „z osiedla” Jan Buchta,
który drużynę VIP tworzył z prezydentem Adamem Ramsem, a sam
znakomicie operował w tej grze
bramkarzem i obroną. Po jednym
z meczów przyznał, że w młodości
nie dane mu było stać między słupkami, ale kibicem jest praktycznie
od zawsze.
Ów turniej wygrała drużyna
złożona z braci Sobierajskich, a
drugie miejsce zajęli przedstawiciele Klubu Sportowego Concordia. I jedni i drudzy marzą teraz, by
na dużych ekranach znajdujących
się w pubie można było oglądać piłkarzy z Knurowa rywalizujących o
najcenniejsze trofea. Tak jak przed
laty czynili to wspomniani: Józef
Dankowski, Waldemar Waleszczyk
i wielu, wielu innych.
Piotr Skorupa
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FIGHT CLUB KNURÓW

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

Zimowy obóz

22 gole Vibovitu
Przy okazji warto wspomnieć,
że najwyższym zwycięstwem
w knurowskiej lidze może się
pochwalić UPOS, który przed
trzema laty pokonał Nacyniankę 25:0.
Meczem kolejki okazała
się potyczka Intermarche z
Apineksem. Drużyna z Czerwionki trzykrotnie obejmowała prowadzenie i za każdym
razem zespół Intermarche
doprowadzał do wyrównania,
po czym na 2 minuty przed
końcem Łukasz Winiarczyk
zapewnił swojej drużynie 3
punkty i awans na 3. miejsce.
Waldemar Jachimowski

LineTrans – Mistral 4:3 (3:2)
0:1 S. Brodziński 2’, 1:1 D. Roszyk 7’, 1:2 P. Mazur 14’, 2:2
T. Żurek 16’, 3:2 R. Struf 18’, 4:2 M. Kurcbart 25’, 4:3 M.
Steiman 32’.
żółte kartki: R. Struf, T. Żurek (LineTrans)
PTK Holding – Black&Decker 2:5 (0:2)
0:1 Ł. Żurawski 10’, 0:2 M. Czarnecki 15’, 1:2 M. Kwinta 22’,
2:2 M. Kwinta 30’, 2:3 W. Kalkowski 32’, 2:4 S. Szlachta 35’,
2:5 W. Kalkowski 40’.
Nacynianka – Osiedle Szczygłowice 2:4 (2:1)
1:0 A. Sobel 5’, 1:1 A. Sarzała 12’, 2:1 A. Sobel 19’, 2:2 S.
Cieśla 23’, 2:3 A. Sarzała 27’, 2:4 D. Plewa 38’.
żółta kartka: A. Sobel (Nacynianka)
PTK Holding – Intermarche A 1:5 (0:2)
0:1 Ł. Wolsztyński 4’, 0:2 Ł. Wolsztyński 18’, 1:2 M. Wasita 23’,
1:3 R. Wolsztyński 33’, 1:4 P. Mastyj 36’, 1:5 Ł. Furgał 39’.
Vibovit – Intermarche A 22:2 (9:0)
1:0 L. Leszczyński 5’, 2:0 R. Kasiński 7’, 3:0 M. Mikulski 10’,
4:0 M. Mikulski 11’, 5:0 L. Leszczyński 16’, 6:0 A. Zabłocki 17’,
7:0 M. Mikulski 18’, 8:0 R. Kasiński 18’, 9:0 K. Kijak 19’, 10:0
A. Zabłocki 22’, 11:0 L. Leszczyński 23’, 12:0 A. Zabłocki 24’,
12:1 K. Majewski 25’, 13:1 R. Kasiński 26’, 13:2 P. Mastyj 27’,
14:2 K. Kijak 28’, 15:2 R. Kasiński 30’, 16:2 G. Bęben 32’, 17:2
R. Kasiński 32’, 18:2 A. Zabłocki 34’, 19:2 L. Leszczyński 35’,
20:2 R. Kasiński 39’, 21:2 R. Kasiński 39’, 22:2 B. Poręba 40’.
UPOS Soccer Sport Pub – FMS Gierałtowice 4:2 (3:1)
0:1 R. Metelski 5’, 1:1 W. Rozumek 6’, 2:1 Ł. Spórna 9’, 3:1 D.
Tałajkowski 14’, 4:1 D. Kozdroń 32’, 4:2 G. Tomecki 40’.
żółte kartki: D. Wieliczko – dwie, D. Tałajkowski – dwie (UPOS),
czerwone kartki: D. Wieliczko, D. Tałajkowski (UPOS).
Intermarche – FC Apinex Czerwionka 4:3 (0:1)
0:1 P. Zagórski 9’, 1:1 Ł. Stawiarski 21’, 1:2 T. Młynek 27’, 2:2
S. Wawrzonkowski 29’, 2:3 T. Młynek 36’, 3:3 Ł. Stawiarski 37’,
4:3 Ł. Winiarczyk 38’.
żółta kartka: Ł. Winiarczyk (Intermarche).
Team Arttelekom – Tomsat 1:5 (1:2)
0:1 S. Kassolik 6’, 0:2 S. Kubisz 14’, 1:2 M. Mularczyk 18’, 1:3
S. Kassolik 21’, 1:4 M. Stopa 30’, 1:5 S. Kassolik 31’.
żółte kartki: M. Gmyz (Team Arttelekom), S. Kubisz (Tomsat).

TABELE PO 18 KOLEJCE:
GRUPA MISTRZOWSKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vibovit
UPOS Soccer Sport Pub
Intermarche
FC Apinex Czerwionka
Tomsat
Team Arttelekom
FMS Gierałtowice
Intermarche A

16
16
16
16
16
16
16
16

46
45
34
31
31
28
23
22

134-29
130-35
94-43
65-55
80-44
62-72
61-61
60-84

15
15
11
10
10
9
6
7

1
0
1
1
1
1
5
1

0
1
4
5
5
6
5
8

GRUPA SPADKOWA:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LineTrans
Osiedle Szczygłowice
Concordia Oldboje
IPA Knurów
Nacynianka
Black&Decker
PTK Holding
Mistral

16
16
15
15
16
16
16
16

23
21
17
14
10
10
7
7

60-87
60-78
68-74
58-89
50-100
40-82
44-90
43-86

7
6
5
4
3
3
2
2

2
3
2
2
1
1
1
1

7
7
8
9
12
12
13
13

Celem obozu było przygotowanie kondycyjne członków
FC Knurów do rywalizacji
sportowych w Kick-boxingu i
Muay Thai. W trakcie obozu
panowała sportowa atmosfera. Uczestnicy każdego dnia
zmagali się ze sobą w biegach
plenerowych oraz na sali gimnastycznej.
Dzień rozpoczynał się o
godzinie 7. Następnie uczestnicy obozu odbywali bieg
przeplatany gimnastyką na
dystansie od 2 do 4 km. Po
rozgrzewce na świeżym po-

wietrzu zawodnicy FC Knurów udawali się do hali sportowej w Kroczycach, gdzie
odbywały się dwa treningi.
Podnoszono na nich kondycję oraz szlifowano techniki
przydatne w walce sportowej
na ringu. W trakcie obozu
wieczorami dwukrotnie odbyły się zajęcia teoretyczne z
pokazem multimedialnym.
Poza zajęciami uczestnicy obozu mieli możliwość
pojeździć na quadach po górzystych terenach Jury, a także pozjeżdżać na nartach na

pobliskim stoku. Cały obóz
zakończył się egzaminem
na stopnie uczniowskie w
Kick-boxingu. Jeden spośród
trzynastu zdających uzyskał
promocję na 5 stopień uczniowski (zielony pas) dający
przepustkę do uczestnictwa
i reprezentowania Knurowa
w zawod ach spor tow ych .
- Przy organizowaniu takich
inicjatyw każda bezintere-

SPARTAN KNURÓW

Wrócili spod Tatr
Przez tydzień w stolicy naszych Tatr przebywali
uczestnicy obozu sportowego
Spartana Knurów.
- To był dobry czas do
czynnego wypoczynku i korz ystania z dobrodziejst w
górskiej przyrody oraz propagowania piękna i niepowtarzalności boksu tajskiego
– mówi Sławomir Tokarz,
trener Spartana Knurów po
zgrupowaniu w Zakopanem.
- Głównym celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie
ogólne zawodników przed
nadchodzącym szybkimi krokami okresem startowym. W
tegorocznym zgrupowaniu

brało udział 26 zawodników
oraz osób trenujących rekreacyjnie, którzy są zainteresowani podnoszeniem posiadanych
już umiejętności.

Pogoda nie sprawiła nam
zawodu, więc uczestnicy mogli
cieszyć się pięknem okolicznej
przyrody oraz korzystać ze
wspaniałego klimatu, budując

sowna pomoc wydaje się być
bezcenna. Dlatego nasz klub
składa serdeczne pod ziękowania dla Grotex Zabrze
oraz NSZZ „Solidarność”
KWK Knurów za pomoc w
dowiezieniu uczestników na
obóz oraz bezpiecznym powrocie do Knurowa - mówi
trener Grzegorz Sobierajski.
Marek Węgorzewski

swoją wydolność tlenową poprzez długie marszobiegi.
W czasie pobytu w Zakopanem, uczestnicy zgrupowania mieli okazję obserwować,
jak trenują seniorzy z kadry
Polski w boksie oraz wziąć
udział w treningu, który prowadził Jerzy Kulej (dwukrotny mistrz olimpijski).
PiSk

Foto: Spartan

WYNIKI 18. KOLEJKI:

15 zawodników Fight Club
Knurów szlifowało formę podczas
zimowego obozu treningowego
w Podlesicach koło Morska

Rano pływanie, później narty
8 dni trwał obóz członków sekcji pływackiej TKKF
Szczygłowice. Bazą szkoleniową dla 38 młodych sportowców
była miejscowość Bystre koło
Baligrodu w Bieszczadach.
- Łącznie z opiekunami
grupa liczyła 45 osób – relacjonuje kierownik obozu
Tomasz Rzepa. – Najmłodsi
uczestnicy mieli niespełna 7
lat, a najstarsi pływacy lat
15. Do naszej dyspozycji był
stok położony kilkadziesiąt
metrów od miejsca zakwaterowania, basen, siłownia,
sauna, salka do tenisa stołowego. W godzinach dopołudniowych odbywały się
zajęcia pływackie, natomiast

po obiedzie był czas na narty.
Nasz pobyt w Bieszczadach
nie ograniczał się tylko do treningów. Nasi podopieczni brali
udział w konkursach plastycznych, karaoke, zajęciach z garn-

carstwa, obserwowali wyścigi
psich zaprzęgów i uczestniczyli
w wieczornym kuligu z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Dodajmy, że już w sobotę sekcja pływacka TKKF

Szczygłowice organizuje
zawody z cyklu Grand Prix
Knurowa. Początek o godzinie 14.00 na pływalni krytej
MOSiR w Szczygłowicach.
PiSk

Foto: SP TKKF

Po t r ze ch t ygod n ia ch
przerwy do rywalizacji na
parkiecie szczygłowickiej hali
wróciły drużyny Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej.
Niecodziennym rezultatem
22:2 zakończyło się spotkanie
Vibovitu z Intermarche A.
Lider rozgrywek potraktował bard zo surowo m niej
doświadczonego i osłabionego rywala, dzięki czemu
odniósł swoje najwyższe w
historii ligowe zwycięstwo.
Do tej pory rekordową wygraną aktualnego mistrza było
pokonanie wiosną 1992 roku
Halifaksu w rozmiarach 20:0.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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SZCZYGŁOWICE. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW WOKALNO-AKTORSKO-TANECZNYCH

Nie tylko węgiel i bloki...
...ale przede wszystkim utalentowane dzieci i młodzież
to wizytówka Szczygłowic. Potwierdziły to ubiegłotygodniowe
warsztaty w Domu Kultury. - To szczególne miejsce, którego
mogą nam pozazdrościć Gliwice. Mamy scenę, znakomitego
akustyka i mnóstwo ciekawych pomysłów - zachwala
instruktorka Agnieszka Bielanik-Witomska
Trzy dni i sporo chętnych, by
podszkolić wokal, popracować nad
r uchem scenicznym... po prostu
ciekawie spędzić końcówkę ferii
zimowych. Dom Kultury w Szczygłowicach zaproponował w tym roku
warsztaty z udziałem licencjonowanego nauczyciela śpiewu techniką
Speech Level Singing - Krzysztofa
Wojciechowskiego oraz solistki baletu Teatru Rozrywki w Chorzowie
Małgorzaty Ochabowicz.

Premiera musicalu „Koty”
już pod koniec lutego...

Dziewczęta wykorzystają cenne rady Krzysztofa
Wojciechowskiego podczas koncertu walentynkowego

... a póki co
- intensywne
próby pod
okiem
Małgorzaty
Ochabowicz
- Zawitała do nas nowa technika śpiewu, z którą zetknęłam się
rok temu. Zaprosiłam nauczyciela
z Warszawy, świetnego pedagoga,
który drugiego dnia warsztatów,
podczas ind y widualnych zajęć,
podzielił się z dziewczynami uwagami na temat ich wokalu - mówi
Agnieszka Bielanik-Witomska.
Trzy dni wystarczyły, aby pokazać
młodym wokalistkom jak śpiewać...
bezboleśnie. Dziewczęta z Music Joy

wykorzystają cenne rady w trakcie
przygotowywania repertuaru do koncertu walentynkowego. Instruktorka
liczy, że to nie koniec przygody z
metodą Speech Level Singing.
Równolegle, na scenie Domu
Kultury odbywały się zajęcia z tańca i ruchu scenicznego, prowadzone
przez Małgorzatę Ochabowicz.
Tutaj prym wiodły młodsze dzieci
z zespołu Happy Band.
-Pracujemy nad premierą musicalu „Koty”, która odbędzie się
w lutym. Mamy gotową scenograf ię, trzeba jeszcze uszyć stroje.
Dzieciaki pod czujnym okiem Gosi
Ochabowicz szlifują choreografię...
- dodaje Bielanik-Witomska.
To kolejny krok w kierunku otwarcia Studia Piosenki i Musicalu.
Pierwsza myśl pojawiła się przy

premierze „Balladyny”. - Zależy
nam, by wyspecjalizować zajęcia na
typowo wokalne, aktorskie, dykcyjne
i taneczne. Do tej pory byłam człowiekiem-orkiestrą, który zajmował
się wszystkim - dodaje instruktorka.
Ma nadzieję, że pomysł się urzeczywistni, a Studio podejmie współpracę z fachowcami.
Warsztaty pokazały, że w dzieciach i młodzieży jest silna potrzeba
rozwijania swoich talentów. - Babcia
przyprowadziła wnuczki, bo przeczytała o nas w gazecie, dziewczęta
dowiedziały się z plakatów. Chciałabym, aby te wszystkie osoby zostały z
nami na dłużej. W trakcie warsztatów
widziałam, że są szczęśliwe, nie muszą snuć się bez celu po podwórku...
Tekst&foto: Paweł Gradek

reklama

APTEKA
PRZYJAZNA DIABETYKOM

Gwarantujemy
najniższe ceny !!!
Zwrócimy Ci różnicę,
jeżeli zakupisz preparaty
taniej niż u nas !!!*
* nie dotyczy leków refundowanych, promocja zgodna z regulaminem dostępnym w aptece, ważna do 31 maja 2011
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