aktualności
PowiaT. Trwa KwaliFiKacja wojsKowa

Gliwice

młodzi sznurem za mundurem

wokół
starówki

Do 4 kwietnia potrwa w powiecie gliwickim kwalifikacja
wojskowa. Objętych nią zostanie ponad 700 osób
- W tym roku rocznikiem podstawowym, który ma zostać poddany
kwalifikacji wojskowej, są osoby urodzone w 1993 roku – informuje ppłk
Roman Nowogrodzki, Wojskowy
Komendant Uzupełnień w Gliwicach. – Ponadto kwalifikacji zostaną
podane również mężczyźni urodzeni
w latach 1988-1992, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej
służby wojskowej, osoby urodzone w
latach 1991-1992, które zostały uznane
przez powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia
i które złożyły wnioski o zmianę kategorii przed zakończeniem kwalifikacji.
Ponadto kobiety pobierające naukę w
celu uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim
2011/2012 kończą naukę w szkołach
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Dodatkowo do kwalifikacji
wojskowej mogą zgłosić się osoby, które
ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do służby wojskowej.
Na pierwszy ogień tegorocznej
kwalifikacji poszli mieszkańcy Pyskowic. W przeciągu tego tygodnia
przed komisją stawiają się knurowia-

mam
P y Ta nie

Gdyby „Manifa” (manifestacja feministyczna) była
organizowana w knurowie,
czy wzięłaby Pani udział?
karolina z knurowa:
Oczywiście, że tak! Myślę,
że niestety jesteśmy nadal
dyskryminowane. Zarabiamy
mniej niż mężczyźni, choć
często mamy większe kwalifikacje. Sama miałam taką
sytuację w biurze, w którym
pracowałam. Kolega na tym
s amym s t anowisku, z podobnym doświadc zeniem i
w yk sz t ał ceniem, dost awał
większą pensję niż ja, tylko
dlatego, że był mężczyzną.
reklama

nie. W kolejnych terminach wzywani
będą mieszkańcy gmin powiatu
gliwickiego: 19 i 20 marca – Wielowieś, 20 i 21 marca – Sośnicowice,
22-23 marca – Toszek, 26-27 marca
– Pilchowice, 28-30 marca – Gierałtowice, 30 marca, 2 i 3 kwietnia – Rudziniec. Jako ostatnie (4 kwietnia) do
kwalifikacji stawić się mają koiety
posiadające kwalifikacje przydatne
do czynnej służby wojskowej. W tym
roku zgłoszonych jest 10 pań.
- Stawienie się na komisji wojskowej jest obowiązkiem – wyjaśnia
ppłk Nowogrodzki. - Uchylanie się od
tego obowiązku może powodować, że
takie osoby zostaną „zmobilizowane”
do ponownego pojawienia się przed
komisją kawlifikacyjną.
Kwalifikacja przeprowadzana
jest dla wszystkich osób zamieszkałych stale lub przebywających
czasowo ponad trzy miesiące na
terenie powiatu gliwickiego. Odbywa
się w siedzibie Powiatowej Komisji
Lekarskiej - w budynku Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Urządzeń
Mechanicznych OBRUM przy ul.
Toszeckiej 102 w Gliwicach.
– W ramach kwalifikacji wojskowej osobom podlegającym stawieniu

ryBniK

się do kwalifikacji ustala się zdolność
do czynnej śłużby wojskowej, zakłada
się lub aktualizuje ewidencję wojskową, wydaje wojskowy dokument
osobisty i przenosi do rezerwy – mówi
komendant WKU w Gliwicach. W
trakcie kwalifikacji wojskowej osoby
zainteresowane czynną służbą w
armii mają także możliwość uzyskania informacji, m.in. o zawodowej
służbie wojskowej czy służbie w
Narodowych Siłach Rezerwowych.
Jak przyznaje ppłk Nowogrodzki,
uregulowany stosunek do służby
wojskowej ma znaczenie podczas
starań o pracę. – Dlatego też warto
poddać się kwalifikacji wojskowej i
nie ma potrzeby uchylania się przed
tym obowiązkiem – mówi. – Ocena
Komisji Lekarskiej to szansa na dodatkowe upewnienie się, czy z naszym
zdrowiem wszystko jest w porządku.
Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu gliwickiego tworzą:
lek. med. Marian Gabryś (przewodniczący), Zbigniew Maćkowiak z
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Gliwicach
(sekretarz) i Liliana Rusinowicz (pielęgniarka).
DC

zaBrze

zielono mi!

JB

W kolejnym koncercie z cyklu
„Tauron Zielona Wyspa Śląsk” wystąpi m.in. grupa Carrantuohill. Zespół
gra muzykę inspirowaną dźwiękami
rodem z zielonej, irlandzkiej wyspy. W
nowej, niecodziennej odsłonie na scenie pojawi się Muniek Staszczyk. Występom towarzyszyć będzie formacja
taneczna Salake (mistrzowie świata w
step dance). Koncert uświetnią dwie
orkiestry dęte − z KWK „Chwałowice”
i KWK „Szczygłowice”. Na zakończenie imprezy wystąpi irlandzka gwiazda muzyki folk − Eleanor McEvoy.
Początek koncertu 21 marca o godz.
19 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Bilety − 55, 70 i 85 zł można zakupić w
kasie DMiT lub on-line.
JB

Nie zapomnij

liczy się
każdy dzień

Już 18 marca o godz. 17 na scenie
Rybnickiego Centrum Kultury wystąpi pop-gospelowy chór chrześcijański
Trzecia Godzina Dnia. Nazwa zespołu
nawiązuje do momentu zesłania Ducha Świętego zapisanego z Dziejach
Apostolskich. Dyrygentem chóru,
powstałego 1982 roku, jest Piotr Nazaruk. Zespół wydał już trzy płyty, a
piosenki wykonywane przez artystów
śpiewane są w kościołach w całej Polsce. Grupa liczy ponad 35 wokalistów
i instrumentalistów. Znakiem rozpoznawczym zespołu są żywiołowość,
entuzjazm i spontaniczność. Każdy
koncert to potężna dawka pozytywnej
energii. Początek o godz. 17, bilety - 40
zł do nabycia w kasie RCK.
JB

15 III – Światowy Dz
ień Praw
Konsumenta
17 II I – Św iat ow
y Dz ień
Mo r za , Dz ień Św
. Pa tr yk a
(Święto Piwa i Irland
ii)
18 III – Eu rop ejs
ki Dz ień
M ó z g u, M i ę d z y n
arodowy
Dzień Inwalidów i
Ludzi Niepe łnosprawnych
19 III – Dzień Wędk
arza
20 III – Dzień Bez
Mięsa
21 III – Pierwszy Dz
ień Wiosny, Św iat ow y Dz ień
Ze sp ołu Down a, Mię dz yn
aro dowy
Dz ień As tro log ii,
Św iat ow y
D zi e ń L e ś nik a, Św
iat ow y
Dzień Lasu, Światow
y Dzień
Wa lki z Dy sk rym ina
cją Ra sową

zaBrze

Pan
maleńczuk

Gliwice

waglewski
czyta Reksia

W poranku z cyklu „Bajki i historie warte opisania” gościem specjalnym będzie Wojciech Waglewski, lider formacji Voo Voo. Zgromadzone
w kinie Amok dzieci usłyszą ulubione
bajki artysty oraz opowieści o Reksiu
i bocianie, ptaszku, który nie śpiewał
i pisklakach. Początek spotkania o
godz. 11, wstęp 7 zł.

Knurów

Pieskie życie

Dwa dni, trzy bezpańskie psy
– tak w meldunkach Straży Miejskiej
zapisały się ubiegły poniedziałek
i wtorek. W pierwszym dniu po
południu do schroniska trafił czworonóg przebywający bez opieki w
rejonie ul. Kilińskiego. Nazajutrz
w południe bezpańskie psy zostały
wyłapane na ul. Rybnickiej i Słoniny. I one też zostały przekazane do
placówki w Rybniku.
/bw/

chuDów

Kwiatami
witaj wiosnę

Gminny Ośrodek Kultury w
Gierałtowicach zaprasza na warsztaty f lorystyczne. Zajęcia pod
hasłem „Witaj wiosno” poprowadzi
Agnieszka Fiola z Mistrzowskiej
Szkoły Florystycznej we Wrocławiu.
Zapisy przyjmowane są do 19 marca
– telefonicznie pod nr. 32 30 11 511 i
604 917 720.
Zajęcia odbędą się dwukrotnie – 21 i 28 marca w godz. 17-20
– w świetlicy w Chudowie (salki
przy kościele). Koszt uczestnictwa
– 40 zł.
/bw/

www.paragonzpodrozy.pl

JB

Aktor, kompozytor, autor tekstów, poeta. Zaczynał jako uliczny
grajek na ulicach Krakowa, obecnie
świętuje 25-lecie swojej działalności. Maciej Maleńczuk to artysta
niepokorny, nie dający zamknąć się
w jakichkolwiek ramach. Co rusz
zaskakuje nowym wcieleniem. Nie
waha się sięgać zarówno po standardy muzyki rozrywkowej, jak i
piosenki Wysockiego.
17 marca o godz. 19 w ystąpi
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Jako goście specjalni na scenie pojawią się także zespół Psychodancing i
Wojciech Waglewski. Bilety − 60, 70
i 90 zł do nabycia w kasie DMiT lub
on-line www.bilety.dmit.com.pl.
JB

2

Większość uroczych kamieniczek zlokalizowanych wokół rynku
została zbudowana na początku lat
50. XX wieku. Gliwicka starówka to
głównie realizacja koncepcji prof.
Franciszka Maurera. O autentyczności gliwickiej starówki, sekretach jej
powstawania opowiedzą 17 marca
o godz. 17 dr inż. Magdalena Żmudzińska-Nowak, Monika Michnik
(Muzeum w Gliwicach) i Bogusław
Tracz (Instytut Pamięci Narodowej).
Spotkanie odbędzie się w Willi Caro.
Wstęp wolny.

Knurów

nocna
awantura

W niedzielną noc – kwadrans
po godz. 1 – funkcjonariusze Straży
Miejskiej i Policji interweniowali w
jednym z mieszkań przy ul. Lotników. Powodem była domowa awantura. W przesadnie głośny sposób
swoje racje wykrzykiwali ojciec z córką. Wizyta mundurowych uspokoiła
sytuację – skończyło się na pouczeniu
zacietrzewionych stron.

/bw/

Znudziły cię zorganizowane,
sztywne wycieczki? Wybierz
się w podróż stopem! Strona
to kopalnia pomys łów, jak
kreatywnie i nietuzinkowo a
przede wszystkim tanio spędzić wakacje. Paragon zawiera
dużo przydatnych porad (np.
jak w samych skarpetkach
wspiąć się na szczyt góry),
pięknych, zachęcających do
eskapad, zdjęć oraz szczegółowych opisów każdej wyprawy (m.in. relacja z podróży
pociągiem dookoła Polski).
JB
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Knurów. Dwie kolizje - 6 uszkodzonych samochodów

Poniosło ich na Kosmonautów
Brawura zbiera żniwo na ul. Kosmonautów.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni w wyniku kolizji
uszkodzonych zostało 6 samochodów

Właściciele aut stojących na parkingu mogą mówić o wyjątkowym
pechu...

W piątkowej kolizji uszkodzone zostały 4 samochody oraz auto sprawcy

Po raz pierwszy 25 lutego (sobota). - Przed godz. 19.00 zaparkowałem
samochód naprzeciwko kebaba i
budynku elektryki. Kiedy wszedłem
do domu, za jakiś czas odebrałem
telefon, że moje auto jest rozwalone
- relacjonuje poszkodowany. - Na
miejscu była już drogówka z gliwickiej
komendy, a moje auto z prawie urwanym tyłem, wyrzucone siłą uderzenia
na chodnik i wbite w seicento, a sei-

cento „przyklejone” do punto.
Z relacji świadków wynika, że
ktoś nie wyrobił na łuku, jadąc od
strony byłego „Power-Play’a” w kierunku ul. Szpitalnej. Wysiadł z samochodu, popatrzył chwilę i odjechał.
- Policja go namierzyła. Od drogówki dowiedziałem się, że ojciec
sprawcy kolizji zdziwił się dziwnym
zachowaniem syna - zostawił w domu
kluczyki od samochodu i uciekł. Oj-

Knurów

Brava dla złodzieja

/g/

Knurów

Telefony poza zasięgiem

Ktoś połasił się na telefony komórkowe i akcesoria do nich. W ubiegłą
środę zbił szybę w sklepie przy ul. Łokietka i dostał to, co chciał. Straty są w
trakcie ustalania.

/g/

Przyszowice

Komuś spodobało się bmw stojące przy ul. Jasnej w Przyszowicach.
Złodziej wyłamał zamek w drzwiach samochodu, jednak na więcej sobie nie
pozwolił. Właściciel bmw pewnie odetchnął z ulgą, jednak mimo to musi
zapłacić 1 tys. zł za naprawę zniszczeń.

/g/

Gierałtowice

Dziura w folii

Właściciel domu w budowie, mieszczącego się w Gierałtowicach, stracił
kable elektryczne o wartości 4 tys. zł. Złodziej dostał się do środka domu
przez okno tarasu, którego nie zabezpieczała szyba, a folia. Mężczyzna wyciął
w niej otwór.

/g/

/pg/, foto: Adam Kozak

Knurów

Kolejny raz ufność starszych
osób została w niecny sposób wykorzystana. W sobotę tuż przed
godz. 9.00 do mieszkania przy ul.
Chopina zapukał nieznany sprawca.
Otworzyła mu 90-letnia kobieta.
Wpuściła go do środka, a ten okradł
ją z 5,5 tys. zł i złotej biżuterii.
Knurowianka oszacowała straty na
5,9 tys. zł.
Policja po raz wtóry ostrzega
przed domokrążcami, podającymi
się za pracowników administracji
lub inne instytucje. Przy niezapowiedzianych wizytach powinniśmy
być szczególnie ostrożni.

W ubiegły czwartek wieczorem uwagę funkcjonariuszy Straży Miejskiej zwrócił jadący ul. Wilsona rowerzysta. Ich przeczucia, że pan może
mieć coś na sumieniu, potwierdziły się. Badanie trzeźwości wykazało, że
mężczyzna, zanim usiadł na rower, nie wylewał za kołnierz. Dzień Kobiet
nie miał dlań miłego zakończenia – dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.

/g/

Oblężenie zamka

zaparkowane przy ul. Kosmonautów:
fiata punto, volkswagena polo, opla
astrę i audi A3 - relacjonuje pan
Adam Kozak.
Na miejscu pojawili się funkcjonariusze z Sekcji Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Ustalili, że sprawca kolizji był
trzeźwy.
- Nałożyliśmy na niego mandat w
wysokości 500 zł. Z jego ubezpieczenia
zostaną pokryte koszty naprawy tych
czterech poszkodowanych - mówi
rzecznik prasowy KMP Gliwice,
komisarz Marek Słomski.
Właściciel punto może mówić
o wyjątkowym pechu. Samochód
został uszkodzony w obydwóch opisywanych kolizjach.

Knurów

Gość w dom...

Kolejna kradzież samochodu w Knurowie. Tym razem łupem złodzieja
padł fiat brava. Znikł z parkingu przy ul. Szpitalnej w ubiegłą sobotę, około
godz. 19.30. Właściciel oszacował stratę na 25 tys. zł.
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ciec obejrzał auto, było rozwalone.
Dostrzegł policję na sygnale i zgłosił
się do nich. Z tego wynika, że musi
mieszkać niedaleko - relacjonuje
świadek. Mówi, że sprawa ciągnie się
już 3 tydzień. Policja kazała czekać
na wezwanie - do tej pory nikt się do
niego nie odezwał. Sprawca kolizji
nie pokusił się o żadne przeprosiny.
- Nie mogę ani sprzedać ani naprawiać auta. Ma stać na parkingu

do czasu, aż ubezpieczyciel łaskawie
przybędzie na miejsce i je zobaczy
- nie kryje oburzenia właściciel renault scenic.
Poszkodowany nie czeka z założonymi rękami. Wynajął adwokata i
rzeczoznawcę, który wycenił szkodę
na ponad 9 tys. zł.
Do zamknięcia tego wydania nie
udało nam się uzyskać od policji potwierdzenia okoliczności tej kolizji.
Do sprawy wrócimy za tydzień.
W ubiegły piątek kolejny kierowca wypadł z łuku. Volkswagen passat
jadący od strony cegielni, prawdopodobnie na skutek nadmiernej prędkości wpadł w poślizg. Do zdarzenia
doszło w tym samym miejscu - nieopodal przystanku autobusowego.
- Kierowca uszkodził 4 samochody

Knurów

Przez balkon

3600 zł - takie straty poniósł
właściciel mieszkania przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej w wyniku
włamania, do którego doszło we
wtorek (6 marca). Złodzieje wyłamali drzwi balkonowe i dostali się
do środka, skąd skradli złotą biżuterię i 600 zł. Sprzyjał im fakt, że
mieszkanie znajduje się na parterze.
Sprawców poszukuje knurowska
policja.
/g/

Rowerzysta na gazie

/bw/

Gierałtowice, Przyszowice

Piją i jeżdżą

Skala problemu związanego z nietrzeźwymi
kierowcami jest zatrważająca. Prawie
każdego dnia stróże prawa zatrzymują
pijanych za kierownicą. Tylko w czasie
ostatniej akcji „Trzeźwość” prawo jazdy
straciło 23 kierowców
W ręce gliwickiej drogówki
wpadło także dwóch rowerzystów.
Pierwszy (51-latek) przemierzał
ul. Polną w Przyszowicach mając
w wydychanym powietrzu aż 2,6
promila. Rowerzysta z Gierałtowic
(55-latek) został przyłapany na
jeździe z 1 promilem.
W ubiegłą sobotę prawo jazdy
straciło dwóch gierałtowiczan.
28-latek prowadził motorower z
wynikiem 2,5 promila. Identyczny

rezultat osiągnął 45-latek kierujący oplem. Stawkę zamyka 35-letni
zabrzanin, zatrzymany na ul. Gliwickiej w Przyszowicach. Alkomat
wskazał u niego 0,8 promila.
Dla przy pomnienia - jeśli
kierujesz samochodem, będąc w
stanie nietrzeźwości, popełniasz
przestępstwo. Za prowadzenie pod
wpływem alkoholu grozi kara 2 lat
pozbawienia wolności.
/g/



Foto: Andrzej T. Knapik

aktualności
Lata mijają, ale
pamięć o tragicznych
wydarzeniach z 1945 r.
nie ginie...

Powiat

Bliżej ścieżek
rowerowych
Na terenie powiatu gliwickiego
wykonane zostanie 211,5 km ścieżek
rowerowych. Projektowane fragmenty
tras obejmą także Knurów, Pilchowice
i Gierałtowice

Gmina Pilchowice
Wspomnienie o Tragedii Górnośląskiej

A końca wojny
nie było

Zarząd Dróg Powiatowych w
Gliwicach ogłosił właśnie przetarg na
modernizację i oznakowanie tras rowerowych oraz budowę dwóch miejsc
postojowych (Rudziniec nad jeziorem Pławniowickim i Sośnicowice
w Rachowicach) i dwóch centrów
turystyki rowerowej (Chudów i Toszek). Projektowana trasa rowerowa
ma połączyć północ oraz południe
powiatu. Rowerzyści będą mieli do

Wieńce przed pomnikami, znicze
zapalone na cmentarzach, nabożeństwo
i wspomnienia o straconych na zawsze
bliskich złożyły się na uroczystości
w hołdzie ofiarom Tragedii Górnośląskiej
1945 roku
podniosłym tonie występ studentów – Emilii Osmańczyk i Roberta
Kromolana – oży wił przeszłość
sprzed prawie siedmiu dekad.
Dzisiejsi dziadkowie i babcie
nie wstydzili się łez na wspomnienie chwil, gdy jako kilkuletnie dzieci żegnali ojców przed deportacją
do ZSRR. - Dla większości było to
ostatnie wspomnienie ukochanego
ojca, który już nigdy nie wrócił...
– przyznawali seniorzy. - Chociaż
minęło już wiele lat od tamtych wydarzeń, wciąż są one żywe w sercach
rodzin zesłańców.
Uroczystości zostały przygotowane przez Urząd Gminy w Pilchowicach i miejscowy Gminny Ośrodek Kultury. Patronat honorowy
objęli: bp senior Jan Wieczorek, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk
i radna Sejmiku Śląskiego Ludgarda
Buzek.
Ewa Lukoszek, b

Warto budować wspólnotę
Knurowskie Stowarzyszenie Pamięci
Tragedii Śląskiej w 1945 Roku odniosło się do deklaracji polityków
zapowiadających przyjęcie przez
Sejm RP ustawy metropolitarnej i
podjęło specjalną uchwałę w sprawie Metropolii Śląskiej.
– Związek Metropolitarny to nic innego jak współpraca i współdziałanie dla dobra mieszkańców Śląska
– zarząd stowarzyszenia przywołuje wypowiedź arcybiskupa Wiktora
Skworca. Przypomina też słowa
papieża Jana Pawła II skierowane
do rodzin śląskich w Katowicach
podczas pielgrzymki w 1989 r.:
- Fundamentem budowania wszelkich wspólnot są prawda, miłość i
sprawiedliwość społeczna.
Stowar z yszenie jest zdania, że
samorządny region dałby szansę
„uzyskania prawdziwej wolności i
sprawiedliwości” oraz byłby „zadośćuczynieniem mieszkańcom Śląska za
krzywdy wyrządzone w przeszłości
ze strony państw totalitarnych i
władz politycznych PRL-u”.
- Arcybiskup Skworc powiedział, że
metropolia ma sens, jeśli stoją za



nią racje historyczne i społeczne.
W przypadku Śląska i Zagłębia takie są, dlatego tworzenie metropolii w tym regionie jest uzasadnione
– mówi Henryk Stawiarski, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej 1945
Roku. –W administracji kościelnej
metropolią jest związek diecezji.
To funkcjonuje, a przecież warto
powielać dobre wzorce.
Po dję t a w lut ym pr ze z s towarzyszenie uchwała ma znaczenie
symboliczne. W praktyce decydują
polit yc y. Pr zed kilkoma dniami
minister Michał Boni, szef resortu
administracji, rozwiewał nadzieje
śląskich parlament ar z ystów na
stworzenie w przepisach podstaw
do budowy metropolii. Podobne
jest – zdaniem Boniego – stanowisko premiera Tuska.
- Warto budować wspólnotę – przekonuje przewodniczący Stawiarski.
– W tym względzie najważniejsze
jest i będzie zaangażowanie społeczne...

/bw/

Co tu się
wyrabia?

Foto: Bogusław Wilk

Pomniki upamiętniające poległ ych i internowanych mieszk a ńców g m i ny znajdują sie na
cmentarzach w Stanicy i Żernicy.
Tam też złożono wieńce i zapalono
znicze. Msza św. w intencji „Internowanych w 1945 roku z parafii i
Gminy oraz w intencji wszystkich
Górnoślązaków, którzy w tamtym
czasie byli ofiarami represji” zostało odprawione w kościele w Żernicy
pod przewodnictwem ks. infułata
Pawła Pyrchały i ks. proboszcza
Marka Winiarskiego.
Po nabożeństwie w Domu Kultury spotkali się świadkowie tragicznych wydarzeń oraz młodzi,
którzy nie chcą, aby losy ich ojców
i dziadków odeszły w zapomnienie.
Patr ycja Garczorz i Roger K los
odczytali fragmenty wspomnień
o internowanych górnikach. Zebrani oglądnęli film pt. „A końca
wojny nie było”. Ut rz y ma ny w

pokonania aż 211,5 km ścieżek.
Jedno z dwóch centrów turystyki
rowerowej ma powstać przy zamku w
Chudowie. Będzie to wiata drewniana dla około 30 osób z trzema ławeczkami i stojakami na rowery.

Trasy rowerowe oznakowane
będą zgodnie z przyjętymi w Polsce
standardami, ujętymi w Instrukcji
znakowania szlaków PTTK, przy
współpracy z Klubem Znakarzy
Tras Turystycznych PTTK w Pyskowicach. Przewidują one oznakowanie tras w 5 kolorach, przy
czy m dwie trasy w t y m samy m
kolorze nie przetną się ani nie będą
się rozwidlać.
Inwestor przyjął, że szerokość
dróg służących wyłącznie rowerzystom i piechurom będzie mieć minimum 2 m, a drogi z ruchem pojazdów
silnikowych minimum 3 metry.
Projekt jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i opiewa na
kwotę ponad 4 800 000 zł. Spora część
tej sumy, czyli 4 mln zł będzie pochodzić z pieniędzy unijnych. Reszta zostanie podzielona i sfinansowana po
równo pomiędzy powiat i gminy.
/g/

„Balu” nie żyje...

- Ciekaw jestem co wyjdzie z tych
planów zagospodarowania hałd i
nieużytków za wieżowcami w Szczygłowicach [„Co się tu wyrabia” – PL
10/2012]. Będzie z 15 lat jak się o tym
mówi i pisze, bo chyba nawet w PL w
latach 90. był artykuł hucznie zapowiadający nowe, piękne tereny rekreacyjne. Póki co, niewiele z tego wynika.
Będę więc jak niewierny Tomasz – nie
uwierzę póki nie zobaczę...

H. – Szczygłowiczanin

- Nie mogę w to uwierzyć, że Henryk Bałuszyński nie żyje [PL 10/2-12].
Nie ja jeden – chyba wszyscy tu w
Chudowie Go znali i lubili. Świetny
piłkarz – to wie każdy. Ale i wspaniały człowiek – zawsze miły, uśmiechnięty, sympatyczny, taki ludzki, nie
wywyższający się, chociaż mógłby,
bo osiągnął sporo. Dlaczego właśnie
tacy ludzie odchodzą przedwcześnie?
Cześć Jego pamięci...

Chudowianin
Not. bw

reklama

Po grudzie...
- Mieszkam przy ul. Sadowej. Niestety, „ulica” to określenie zdecydowanie
na wyrost. To raczej wiejski (nie umniejszając wsiom) trakt, pełen wybojów i
wertepów. Zdecydowanie przydałaby
się dobra gospodarska ręka i doprowadzenie drogi do jakiego takiego stanu.
Mieszkaniec

Trochę farby
i po sprawie
- Co prawda to marzec i w każdej
chwili może sypnąć, ale warto zawczasu pomyśleć o odnowieniu znaków na
jezdniach. Chodzi mi o te wymalowane
farbą na asfalcie. Nie dalej jak wczoraj
duża ciężarówka zablokowała wyjazd
z ul. Szpitalnej na Niepodległości, bo
kierowca nie wiedział, że powinien
zatrzymać się przed skrzyżowaniem
(gdy zapaliły się światła na przejściu
dla pieszych). Nie wiedział, bo nie
widział znaku, który kiedyś tam został
namalowany na asfalcie wskazując
miejsce na „stop”. Po farbie prawie
nic nie zostało. Przyblokowani przez
ciężarówkę kierowcy psioczyli (ja też),
bo musieli przeczekać zmianę świateł.
Podobnych miejsc do odświeżenia jest
więcej – myślę, że drogowcy już dziś
powinni je sobie skatalogować i szybko
zrobić do porządku. W końcu żadna
filozofia, bo kubeł białej farby i pędzel z
pewnością wystarczą...
S.Ś.
Not. bw
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Knurów

Gorąco od podwyżki
Knurowianie oszczędzają na ogrzewaniu mieszkań
i trudno im się dziwić. Dystrybutorzy kolejny raz
podnieśli stawki za energię cieplną. Już na sam widok
nowych cen może zrobić się gorąco

skać możliwość spalania biomasy
pochodzącej z drewna odpadowego.
Niestety, Megawat nie odpowiedział
nam na pytanie czy nowa inwestycja
już działa.
W piśmie nadesłanym do redakcji zarząd spółki nadmienia, że
polityka klimatyczna Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie ograniczenia emisji CO2 i innych gazów
cieplarnianych, spowoduje kolejny
znaczący wzrost kosztów produkcji
energii.

Foto: Paweł Gradek

Zwrot albo dopłata

Zimą ciepło kosztuje - niestety, z roku na rok coraz więcej

Dyrektor Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie Mieczysław Kobylec
oszacował, że od lutego 2011 do lutego 2012 roku podwyżka cen za zamówioną moc wyniosła w Knurowie
około 23 proc., a w Szczygłowicach 22
proc. Kiedy dodać do tego podwyżki
z 2009 i 2010 roku (25 i 5 proc.), to
wychodzi ponad 50 proc.
- Mieszkańcy co roku pytają o
przyczynę mniejszych zwrotów za
ogrzewanie. Odpowiedź jest jedna
- podwyżki. Sam jestem zaskoczony
ich skalą. Od wiceprezesa Megawatu
usłyszałem, że węgiel zdrożał o 30
procent. Odpowiedziałem mu, że to
niemożliwe. Mimo wprowadzenia
akcyzy, węgiel nie podrożał. Niech
oni zejdą w końcu na ziemię! - radzi
dyrektor Kobylec.

Co o tym sądzą energetycy?
W piśmie nadesłanym do redakcji
przez Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o. czytamy: (...)
ceny ciepła stosowane przez nasze
przedsiębiorstwo bazują na taryfie
zatwierdzonej przez prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki. Taryfa ta oparta
jest na rzeczywistych ponoszonych
i uzasadnionych kosztach przedsiębiorstwa. Przeważającą część tych
kosztów stanowią koszty zmienne
takie jak: węgiel, energia elektryczna,
woda itd.

Będzie coraz drożej

Megawat powołuje się na 30procentowy wzrost cen węgla, co
- jego zdaniem - wpływa na ceny
produkowanej energii cieplnej.
- Ostatni wzrost naszych cen

Rozstrzygnięty został konkurs dla organizacji pozarządowych na
realizację zadań publicznych z dziedziny polityki społecznej w 2012
r. Komisja pod przewodnictwem wiceprezydenta Knurowa Piotra Surówki oceniła nadesłane projekty, po czym wybrała 16 beneficjentów,
którzy otrzymają finansowe wsparcie z budżetu miasta. Zestawienie
wraz z propozycją kwot dofinansowania zostało przedstawione do
akceptacji prezydentowi Knurowa.

UM, b

Beneficjenci:

• Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP,
Świetlica, Knurów, ul. ks. Koziełka 31 - Wspólnota i Rodzina jako zgrana drużyna - świetlica
opiekuńczo-wychowawcza – 30 tys. zł;
• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Knurów,
ul. Rybnicka 34 - Promocja działalności artystycznej wśród osób niepełnosprawnych – projekt pt.
„Terapia i teatr” – 4 tys. zł;
• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Knurów, ul.
Rybnicka 34 - Promocja zdrowia – rehabilitacja
dzieci z niepełnosprawnością – 7 tys. zł;
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(około 11,3 proc.) pokrywa tylko
wzrost kosztów zmiennych i został
zaakceptowany przez prezesa URE
- czytamy dalej.
Zarząd Megawatu przywołuje
znaczące ograniczenia kosztów
stałych Elektrociepłowni Knurów:
zmniejszenie zatrudnienia o 38
proc., inwestycje w rozbudowę i
ulepszenie stanu technicznego za
kwotę 20,8 mln zł. - Nasze przedsiębiorstwo w ostatnich latach jak i na
bieżąco podejmuje działania optymalizacyjne i oszczędnościowe oraz
proekologiczne, bez których wzrost
cen ciepła byłby znacząco wyższy.
Niestety, nie mamy wpływu na ceny
kosztów zmiennych, które nie są zależne od nas - tłumaczy zarząd.
W listopadzie 2011 roku Elektrociepłownia Knurów miała zy-

Temperatura osiąga poziom
wrzenia na zebraniach wspólnot
mieszkaniowych. Dla nikogo nie jest
tajemnicą, że ceny ogrzewania rosną
szybciej niż inflacja.
Administratorzy w yjaśniają,
że nie mają wpływu na wysokość
stawek, nie mają też możliwości
negocjowania cen.
Prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Knurowie Bogdan Litwin podkreśla, że spółdzielnia nie podniosła
zaliczek na ogrzewanie. - Nie było
to konieczne. Teraz każdy spodziewa
się zwrotu przy rozliczeniu sezonu
2011/2012. Niestety, nawet jeśli będzie, to o 20 proc. mniejszy. W niektórych przypadkach zamiast zwrotu
może pojawić się dopłata.
Nowa taryfa zmusi mieszkańców
do jeszcze większych oszczędności.
LWSM przywołuje ostatnie inwestycje, służące dociepleniu mieszkań.
To, jej zdaniem, ma ograniczyć
straty ciepła. Każdy kij ma jednak
dwa końce. W zbyt doszczelnionych
i docieplonych mieszkaniach istnieje
spore ryzyko zaczadzenia i zagrzybienia. - W tym wszystkim ważne
jest umiejętne korzystanie z ciepła
- dodaje Litwin.
W bardzo ogólnikowym piśmie
z PEC Jastrzębie-Zdrój czytamy, że
wzrost cen i stawek opłat za przesył
ciepła jest niewielki, bo w ynosi
średnio około 1,9 proc. - Mając
na uwadze (...) ochronę interesów
odbiorców przed nieuza sadnio-

nym poziomem cen i stawek opłat,
przedsiębiorstwo realizuje przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne,
służące poprawie efektywności funkcjonowania. Modernizacja i wymiana sieci ciepłowniczych, a także
poprawa izolacji na tych sieciach,
prowadzi do zmniejszenia wielkości
strat ciepła w trakcie przesyłania,
a zatem zmniejszenia kosztów dla
odbiorców ciepła.
Tylko odbiorcom ciężko uwierzyć
w zmniejszanie kosztów, kiedy one
rosną w zawrotnym tempie.

Chcą przejąć PEC

Roz gor ycz en i p o dw y ż k a m i
mieszkańcy kierują pretensje pod
adresem Urzędu Miasta w Knurowie. Zastępca prezydenta Knurowa
Barbara Zwierzyńska zwraca jednak uwagę, że miasto od wielu lat
walczyło u boku 9 innych miast i
gmin (m.in. Czerwionka-Leszczyny,
Żory, Racibórz, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice...) o przejęcie Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Jastrzębie-Zdrój. Podobny
proces miasto przeprowadziło na
Przedsiębiorstwie Wodociągów i
Kanalizacji.
- Już na początku lat 90. gminy
wystąpiły do wojewody o komunalizację PEC-u. Gdyby to się udało,
mielibyśmy wpływ na cenę ciepła.
Teraz wygląda to tak że PEC jako
spółka Skarbu Państwa decyduje
o remontach i inwestycjach, robi
kalkulację cen ciepła. Te zatwierdza
Urząd Regulacji Energetyki, a my nie
mamy nic do powiedzenia - wyjaśnia
Zwierzyńska.
W 2009 roku gminy wystąpiły do ministra skarbu państwa o
rozpoczęcie komercjalizacji (czyli
przeniesienia własności na rzecz
gmin) PEC Jastrzębie-Zdrój. Niestety, ministerstwo uznało to za majątek
strategiczny i nie wyraziło zgody.
Jakiś czas później PEC stał się
spółką - córką Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, co pozbawiło gminy szansy na komunalizację.
Paweł Gradek

Knurów

Tysiące na dobry użytek

213 tys. złotych trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku
publicznego z terenu miasta oraz działających w Knurowie na realizację
zadań z zakresu polityki społecznej

• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Knurów, ul.
Rybnicka 34 - Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji
i grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych - 9 tys. zł;
• Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa,
Knurów, ul. Dworcowa 38a - Komputer plus osoba
+45 – 4 tys. zł;
• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Knurów,
ul. Rybnicka 34 - Uczymy się wszyscy – 5 tys. zł;
• Towarzystwo Miłośników Knurowa, Knurów, ul.
J. Sobieskiego 6 -Wykłady i warsztaty psychoedukacyjne dla mieszkańców Knurowa – 1,3 tys. zł;

• Towarzystwo Miłośników Knurowa,  Knurów, ul.
J. Sobieskiego 6 – Yoga - metoda aktywizacji
mieszkańców Knurowa – 1 tys. zł;
• Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy
Knurów, ul. Wilsona 10 - Dziecięca gawra - świetlica opiekuńczo-wychowawcza – 95 tys. zł
• Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy,
Knurów, ul. Wilsona 10 - Ze zdrowiem wśród
młodzieży – 1 tys. zł;
• Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy,
Knurów, ul. Wilsona 10 - Dostarczanie żywności
potrzebującym mieszkańcom Gminy Knurów w
ramach programu PEAD 2012 – 10 tys. zł;
• Stowarzyszenie Cztery Pory Roku, Knurów,

ul. Niepodległości 1 Program Ferajna Edycja I
– 4 tys. zł;
• Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego, Gliwice,
ul. Kościuszki 1c - Bezpieczna Przystań – 3,5
tys. zł;
• PTTK Gliwice - Koło TRION Knurów - Wspólnie do celu – 3 tys. zł;
• Klub Abstynenta ,,Siódemka”, Knurów, ul.
Dworcowa 28 - Praca profilaktyczno-rehabilitacyjna wśród osób uzależnionych od alkoholu,
współuzależnionych i ich rodzin – 30 tys. zł;
• Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju Przyszowice, ul. Szkolna 4 - Dobry rodzic - Dobre
dziecko - 6,5 tys. zł.
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Gliwice. PUP zaprasza na szkolenia

Równe szanse
w punkcie wyjścia

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach ogłosił
nowy plan szkoleń na 2012 rok. Oferta
obejmuje ponad 30 propozycji dla osób
z różnym wykształceniem i w różnym
wieku. Szkolenia odbywać się będą
w ramach projektów: „Równe szanse”
i „Punkt wyjścia” oraz ze środków
Funduszu Pracy

Foto: Archiwum zespołu

Kursy to szansa dla bezrobotnych i poszukujących pracy, by
podnieść swoje kwalifikacje i być
bardziej konkurencyjnym na rynku
pracy.
− Wybierając szkolenia braliśmy pod uwagę wiele czynników,
m.in. opinię pośrednictwa pracy
i pracodawców oraz monitoring
zawodów deficytowych. Oferta jest
dostosowana do rynku pracy w powiecie gliwickim − informuje Irena
Matusiak z Powiatowego Urzędu
Pracy w Gliwicach.
W zależności od typu, na szkolenie może zgłosić się każdy bezrobotny zarejestrowany w PUP lub
poszukujący pracy. Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z warunkami przyjęcia. Nie
ma jednolitego kryterium.
2 marca rozpoczęły się zapisy
na kurs grafiki komputerowej i
projektowania stron www. 5 marca ruszyła rekrutacja na szkolenie
„Profesjonalne służby sprzątają c e”. O fer t a s k ierow a na je s t
głównie do osób bezrobotnych z
orzeczeniem o niepełnoprawności z wykształceniem minimum

Debiut i od razu sukces - dziewczęta mają powód do radości i satysfakcji

Sosnowiec. Sukces knurowianek w V Ogólnopolskim Festiwalu Tańca

Laury dla Nielegalnych

Grupa 15 dziewcząt z Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 1, 2 i Miejskiego Gimnazjum nr 1 tańczy od 6
miesięcy. Nielegalne, bo tak się nazywają, zyskały
w sobotę uznanie jury V Festiwalu Tanecznego
„Róża 2012” w Sosnowcu
się tam pojawić. Opłaciło się - śmieje
się instruktorka.
Nielegalne zatańczyły do choreografii Mileny Karpińskiej pt.
„Pozytywka”. Występ zebrał gromkie brawa publiczności, słowa uznania od konkurencji oraz okazały
puchar.
Kon k u renc ja była du ż a . W
festiwalu wzięło udział ponad 80
z espołów z k i l k u wojewód z t w.

JB

W konkursowe szranki stawali zarówno doświadczeni tancerze, jak i
debiutanci.
- Stroje, muzyka i pomysły na
zdobycie sympatii publiczności i festiwalowego jury były różne. Ciężka
praca zaowocowała, a dziewczyny
udowodniły, że Knurów tańcem stoi
- dodaje Cybulska.
Foto: Iwona Kobryń

To dla debiutantek powód do
zadowolenia. Wytańczyły II miejsce
w swojej kategorii wiekowej.
Radości z sukcesu podopiecznych
nie kryje Jolanta Cybulska z Akademii Tańca „Perfect”. - To ich debiut
na tak dużej imprezie i od razu sukces.
Występ Nielegalnych w Sosnowcu
stał pod dużym znakiem zapytania,
ponieważ był problem z dojazdem.
Wiele zachodu kosztowało nas, żeby

podstawowym. W kwietniu będzie
można skorzystać z m.in. kursów:
prawo jazdy kategorii C, C+E , D,
budowlany (różne specjalności),
opiekun osób starszych z nauką
języka obcego, kosmetyczny wraz ze
stylizacją i przedłużaniem paznokci
oraz operator sprzętu ciężkiego.
„Aktywne poszukiwanie pracy” to
całoroczna propozycja dla klientów PUP. Zajęcia odbywają się w
różnych porach dniach, przez cały
tydzień z wyjątkiem niedziel.
− Szkolenia cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem, nie mamy
kłopotów z rekrutacją. Ukończenia
takiego kursu znacznie zwiększa
szansę na zatrudnienie − podkreśla
Irena Matusiak.
Bezrobotni chcący skorzystać
z propozycji urzędu powinni jak
najszybciej zgłosić się do PUP. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, choć
w przypadku niektórych kursów
pierwszeństwo mają kobiety, osoby
niepełnosprawne i te po 50 roku
życia. Szczegółowe informacje o
szkoleniach (m.in. warunki przyjęcia) na stronie urzędu www.pup.
gliwice.pl.

/g/

ogłoszenie

Pilchowice

Czas na
kroszonki

Przez cały wieczór o dobre samopoczucie pań dbał Marek
„Biesiadny” Malarz

Szczygłowice. Dzień Kobiet

Mieszkańcy gminy Pilchowice
po raz 13 mogą wziąć udział w konkursie na najpiękniejszą kroszonkę.
Organizatorzy – GOK i samorząd
– liczą na oryginalne pisanki. Na ich
zrobienie pozostało kilka dni. Będą
przyjmowane (po 3 szt.) w dniach 2021 marca w godz. 14-18 w Świetlicy
Wiejskiej w Nieborowicach. Technika zdobienia jaj – dowolna.
Otwarcie wystawy i wręczenie
nagród odbędzie się w Niedzielę
Palmową – 1 kwietnia o godz. 10.30.
Ekspozycję będzie można oglądać w
dniach 2-5 kwietnia w godz. 10-14.
Dodatkowe informacje można
uzyskać telefonicznie pod nr.: 32 235
62 86.

Panie na pierwszym planie
- Ileż byłby wart świat bez pań. Niewiele,
niewiele... – nie miały wątpliwości
uczestniczki biesiady z okazji Dnia Kobiet
Impreza odbyła się w sobotę w
szczygłowickiej Sztolni. Zebrała
członkinie Koła Emerytów i Rencistów nr 3 – w sumie bawiło się
przeszło 80 pań. O ich samopoczucie przez cały wieczór dbał Marek
„Biesiadny” Malarz.
- To była fantastyczna zabawa
– z humorem, konkursami, quizami, grami – mówi Eugeniusz Tymoszek, knurowski radny i przedsiębiorca, który dofinansował impre-

zę. Nie omieszkał też złożyć życzeń
paniom. Do słów dołączył okazały
bukiet, wręczony przewodniczącej
koła Lucynie Kobryń.
Przy smacznie zastawionym
stole, dobrej muzyce i w doskonałej
atmosferze czas mknął jak błyskawica. – Wszystko co dobre kończy
się, ale obiecałyśmy sobie, że spotkamy się za rok – zapowiedziały
biesiadniczki.

/bw/

/bw/
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Jak dostrzec jaśniejsze strony życia...

Błądząc w ciemnościach
- Byłam na zakupach w Gliwicach, gdy zaczęłam
gorzej widzieć. Nim doszłam do przystanku nie
widziałam już kompletnie nic. Przestraszyłam się
ogromnie. Na dodatek, kiedy poprosiłam o pomoc,
ktoś mnie okradł. Zostałam na przystanku bez
portfela i dokumentów... – wspomina dramatyczne
chwile pani Maria z Knurowa.
Utrata wzroku to wyrok odbierany przez ofiarę niemal jak śmierć.
Całe życie sypie się w gruzy. Niektórzy
załamują się do cna. Na szczęście są
i tacy, którzy próbują odnaleźć się w
tej dramatycznej rzeczywistości i nie
tracić wiary w życie. Takich śmiałków spotkaliśmy w knurowskim Kole
Trion działającym przy Oddziale
PTTK Ziemi Gliwickiej. Zrzesza
ono osoby niewidome i niedowidzące. Kilkoro z nich namówiliśmy
do podzielenia się z
Czytelnikami refleksjami o codzienności
- o problemach ludzi
żyjących w ciemności...
Dawid Ciepliński: - Jak zaczęły się
wasze problemy ze
wzrokiem?
Adam Wala: Na oczy choruję od
1972 r. Wzrok pogarsza mi się stopniowo
z roku na rok. Na początku nie widziałem
jedynie po ciemku.
Teraz jestem szczątkowcem, co znaczy,
że zostało mi już jakieś około 5 proc widzenia. Minimalnie jeszcze coś do mnie dociera. Rano,
kiedy się obudzę i oko jest wypoczęte,
widzę wtedy jakieś zamazane kształty. Z biegiem czasu będzie gorzej i
prawdopodobnie wkrótce nie będę już
w stanie nic zobaczyć. Ale nie załamuję się. Dzięki temu, że w zeszłym
roku przeszedłem szkolenie na temat
orientacji przestrzennej w Bydgoszczy, jestem w stanie poradzić sobie
samodzielnie w terenie.
Wanda Erfurt: - Moje problemy
zaczęły się 18 lat temu. Jak dziś pamiętam: była niedziela, obudziłam
się i stwierdziłam, że widzę za mgłą.
Natychmiast udałam się do okulisty.
Lekarze uznali, że wszystko jest w
porządku. Nie było, bo z dnia na
dzień było coraz gorzej. Teraz jestem
niedowidzącą w bardzo zaawansowanym stopniu. Nadzieja na poprawę
pojawiła się 2001 roku, kiedy miałam
przeszczep rogówki, ale upadła, gdy
po 17 dniach okazało się, że organizm
nie przyjął obcej tkanki.
Maria Kaczmarczyk: - Na mnie
kłopoty spadły nagle, w 2003 r. Byłam na zakupach w Gliwicach, gdy
zaczęłam gorzej widzieć. Nim doszłam do przystanku nie widziałam
już kompletnie nic. Przestraszyłam
się ogromnie. Na dodatek, kiedy poprosiłam o pomoc, ktoś mnie okradł.
Zostałam na przystanku bez portfela
i dokumentów... Teraz jestem niedowidzącą, ale wtedy przez 3 lata nie

widziałam kompletnie nic. Operacja
w 2006 r. uratowała mi jedno oko.
Niestety, mam bardzo silną jaskrę i
doszło jeszcze zwyrodnienie siatkówki. Moje pole widzenia jest bardzo
małe. Ogranicza się do widzenia na
wprost, na boki już nie.
Józef Kachel: - Jestem niedowidzący, cierpię też na zaćmę i jaskrę.
Mam za sobą dwie operacje, czekam
na kolejną, która ma ściągnąć błonę,
przez którą widzę wszystko za mgłą.

Problemy zacząłem mieć przed 7 laty.
Ich powodem jest też cukrzyca, z którą
zmagam się od 40 lat.
- Jak trudne okazało się odnalezienie w nowej sytuacji?
Wanda: - Było mi bardzo ciężko.
Prawie 17 lat przesiedziałam w domu.
Jeśli już wychodziłam, to moimi oczami był mąż i to on wszystko załatwiał.
Niestety, nie żyje od trzech lat. To
zmusiło mnie też do usamodzielnienia
się. Moi synowie bardzo mi pomagają,
ale nie chcę ciągle obciążać ich swoimi
problemami, prosić o załatwienie tego
czy owego. Chcę i próbuję żyć własnym
życiem i sama decydować o sobie.
Maria: - Jak przestałam widzieć,
to byłam całkowicie załamana. Największą przykrość sprawił mi mąż,
który mnie zostawił. Zostałam sama
w czterech ścianach. Na szczęście
dzieci bardzo mi pomogły. Gdy wstąpiłam do związku niewidomych,
rozpoczęłam nowe życie. Gdyby nie
pomoc ze strony ludzi z koła niewidomych i syna, to nie wiem, czy jeszcze
bym była na tym świecie...
- Jak choroba zmieniła wasze
życie?
Adam: - Trzeba się mierzyć ze
wszystkim codziennymi sprawami
– gotowaniem, prasowaniem, sprzątaniem. Trzeba się było tego wszystkiego
nauczyć na nowo, wspomagając się
przyrządami przystosowanymi dla
niewidomych. Np. czujnikiem cieczy, który zawiesza się na kubku czy
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szklance i w momencie, w którym
poziom wody osiąga już odpowiednią
wysokość wydaje sygnał dźwiękowy.
To pozwala uniknąć poparzenia palców. Artykułów dla niewidomych jest
coraz więcej, ale są drogie i nie każdy
może sobie na nie pozwolić.
Maria: - Początki były bardzo
trudne. Ot, to wspomniane zaparzanie herbaty kończyło się poparzonymi
palcami. Teraz radzę sobie już zdecydowanie lepiej, ale muszę dbać o
porządek. Kiedyś wnuczka
poprzestawiała mi niektóre
r z e czy i nie
umiałam sobie z tym poradzić.
- Jaka jest
najtrudniejsza bariera do
przek roczenia?
Adam:
- Chyba największym
problemem
jest wzięcie
do ręki białej
laski i pokazanie się z nią
publicznie. Dużo osób broni się przed
tym rękami i nogami. Mnie do tego
skłoniło życie. Miałem dwa wyjścia:
zostać w domu albo wziąć laskę i
ruszyć w miasto. Nadal to stres, ale w
te miejsca, które znam już tak nie boję
się wychodzić. Znacznie trudniej jest
w dużych miastach. Ale ta biała laska
to także nasze bezpieczeństwo. Ludzie
nas dzięki niej widzą, mogą nas minąć, samochody na nas uważają.
Wanda: - Nadal nie umiem się
do tej białej laski przekonać. Zawsze
staram się wyjść z kimś niż z laską
w dłoni.
Józef: - Mnie nie opuszcza obawa,
że zostanę napadnięty.
- A jak bliscy, przyjaciele czy
obcy ludzie reagują na twoje kłopoty ze wzrokiem?
Wanda: - Pomagają mi. Zaakceptowali moją chorobę i przeżywają ją
ze mną. Zawsze starają się wyciągać
mnie z domu. Teraz nie mam już
takich oporów jak dawniej.
Adam: - Z reguły spotykam się
z przyjaznymi reakcjami. Zaskakują pozytywne reakcje ludzi, którzy
widzą mnie idącego z laską. Nieraz
dopytują, czy nie potrzebuję pomocy,
np. przechodząc na przejściu dla pieszych. Chociaż zdarzają się i niemiłe
sytuacje. Kiedyś chodnikiem szła pani
z pieskiem. Ona po jednej stronie, a jej
pies na długiej smyczy po drugiej. Ja
szedłem środkiem i gdyby nie laska, to
pewnie przewróciłbym się, zahaczając

o smycz. Zostałem opieprzony przez
panią, że nie uważam i mogę jej po
piesku podeptać.
Jozef: - Na przystankach ludzie
pomagają mi, odczytując rozkład jazdy. Zawsze znajdzie się ktoś życzliwy.
- Czy to prawda, że niedowidzącym i niewidomym wyostrzają
się bardziej pozostałe zmysły? Na
których zmysłach polegacie najbardziej?
Wanda: - Może nie, że się wyostrzają, ale bardziej je wykorzystujemy.
Adam: - Ja bazuję głownie na słuchu i dotyku, które dla niewidomych w
ich komunikacji są najważniejsze.
Maria: - Często korzystamy ze
zmysłu powonienia. W mieście, gdy
wyczuję zapach pieczywa wiem, że
przechodzę obok piekarni, jak mięsa –
to znajduję się obok sklepu mięsnego.
To pomaga odnaleźć się w terenie.
- Co jest największym problemem?
Adam: - Samoakceptacja. Przyznanie, że jest się niepełnosprawnym.
Maria: - Podpisywanie umów
to wyzwanie. Zawsze musi być ktoś,
kto przeczyta to, co podpisujemy. Bo
inaczej ktoś to może wykorzystać. Jak
w sytuacji, gdy zawierałam umowę
o usługi telefoniczne. Nieopatrznie
przyznałam, że niedowidzę. Wmówiono mi, że podpisuję umowę na dwa

lata, podczas gdy w rzeczywistości
była trzyletnia. Wyszło to na jaw, gdy
chciałam ją rozwiązać.
Jozef: - Wybierając pieniądze z
bankomatu, nie widzę wyświetlającej się kwoty. Wolę więc pójść do
oddziału.
Wanda: - Przygniata mnie strach
przed znalezieniem się w nowym nieznanym miejscu. Nie wiem jak bym
sobie poradziła
- Czy w tej trudnej sytuacji da
się wskazać jakieś pozytywy?
Adam: - To z pewnością założenie
kola PTTK, które daje mi wsparcie,
przyjaźń, radość życia, pewność, że
jest, ktoś obok mnie, że w razie kłopotów ktoś mi pomoże. I wzajemna
pomoc niepełnosprawnych.
Wanda: - Radość, z tego, że pomimo kłopotów, człowiek nie zamyka
się w czterech ścianach, spotyka się z
ludźmi i wychodzi na zewnątrz.
Maria: - Działalność, czy to w
Polskim Związku Niewidomych czy
w kole PTTK Trion, gdzie pomagamy
sobie nawzajem, spędzamy razem
czas, bawimy się, co daje nadzieję i
pomaga w codziennym życiu.
Józef: - Czasem żona to mi się
dziwi, że pomimo tych kłopotów mi się
jeszcze chce udzielać. Nieraz mówi, ze
siadłbym na miejscu w domu, a mnie
mimo choroby i przeciwności ciągnie
w teren i do ludzi.
Rozmawiał Dawid Ciepliński

Koło Trion z Knurowa przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej działa od
15 października 2010 roku. - Zadaniem koła jest integracja, rehabilitacja, docieranie do ludzi niewidomych i niedowidzących, którzy
osiedli w domu i którym nie ma kto pomóc. Podajemy im rękę i
wyciągamy ich z domu – mówi Adam Wala, prezes Koła Trion.
– Staramy się pozyskiwać środki i dzięki nim rehabilitować i szkolić
ludzi, którzy mają kłopoty ze wzrokiem. Jesteśmy kołem otwartym
i czekamy na tych, którzy siedzą w domu. Nie ma przeszkód, żeby
ktoś do nas dołączył, a każdy kto to zrobił, jeszcze tego nie pożałował – zachęca prezes Wala.
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Adwokatowi
Jerzemu Felkowskiemu
Radcy Prawnemu Urzędu Miasta Knurów
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Wyrazy głębokiego współczucia

Jerzemu Felkowskiemu
Adwokatowi
z powodu śmierci

Ojca

składają
Kadra kierownicza i pracownicy
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie
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akademia Pana jana
na wyspach Bergamutach

Dział ReKlamy
32 332 63 76

Foto: Dawid Ciepliński

Kaczka dziwaczka, Na wyspach Bergamutach – to utwory
nieśmiertelne. Podobnie jak i wiele innych spod pióra
Jana Brzechwy. We wtorkowe przedpołudnie wspaniale
wyśpiewały je dzieci z zespołu Kolorowe Nutki. Okazją
była premiera musicalu „akademia Pana Jana”
Pełen entuzjazmu i dziecięcej
werwy występ Kolorowych Nutek
przypadł do gustu knurowskiej
publiczności

serdeczności

Pragnę gorąco podziękować za bardzo dobrą opiekę medyczną
całemu Personelowi Oddziału Chirurgii Szpitala Miejskiego w Knurowie,
lekarzom, pielęgniarkom, personelowi pomocniczemu,
a w szczególności P. Ordynatorowi dr. Grzegorzowi Noconiowi,
który jest nie tylko najlepszym chirurgiem,
ale również wspaniałym człowiekiem.
Z wyrazami szacunku
Wdzięczna pacjentka Magdalena W.

informacja własna

Prz ygotowa nia do musica lu
trwały od września. – Premiera
miała miejsce dopiero teraz, ponieważ do zespołu dołączyło duże grono
nowych dzieci, które wielu rzeczy,
takich jak dykcja, ruch czy świadomość sceniczna, musiały się uczyć od
podstaw – wyjaśnia Agnieszka Bielanik-Witomska, reżyserka musicalu.
– Jak widać po premierze nauka idzie
dzieciom całkiem dobrze.
Godzinne próby odbywały się
dwukrotnie w tygodniu. – Trochę
więcej czasu poświęciliśmy na próby
generalne – zastrzega pani reżyser.
– Spotkaliśmy się też dwa razy w

weekendy poprzedzające premierę,
żeby zrobić próby ze światłami, z
dekoracją, bo te elementy techniczne trzeba dopracować na samym
końcu.
Na premierze, która miała miejsce w szczygłowickim Domu Kultury,
pojawił się komplet publiczności.
Widownia, której lwią część stanowiły przedszkolaki i uczniowie podstawówek, wspólnie z występującymi
na scenie dziećmi śpiewała piosenki z
filmu Akademia Pana Kleksa. – Taki
był również nasz cel, żeby zachęcić tą
najmłodszą publiczność do zabawy
– mówi reżyserka musicalu.

Wśród oklaskujących małych
artystów był wiceprezydent Knurowa Piotr Surówka. Na brawach nie
poprzestał – osobiście pogratulował
dzieciom, przekazując też okazały
bukiet kwiatów Agnieszce BielanikWitomskiej - opiekunce grupy i reżyserce spektaklu w jednej osobie.
Najbliższa okazja zobaczenia Kolorowych Nutek w akcji nadarzy się
w piątek (16 marca). Tego dnia mali
artyści ponownie wystąpią w szczygłowickim Domu Kultury – początek
o godz. 10.
DC

reklama
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Każdemu ze
zmarłych Słowików
chórzyści
zadedykowali
wybraną pieśń,
symbolicznie o
ich obecności
przypominały
zapalone znicze

PRzyszowice. wieczóR wsPomnień chóRu słowiK

wszystko przeminie
tak jak sen...
...troski, kłopoty skończą się – śpiewali w niedzielę
chórzyści Słowika. Muzyczny wieczór wspomnień
w świątyni zadedykowali śpiewakom, którzy odeszli
na zawsze w przededniu 100-lecia zespołu

Foto: Tomasz Rak

Informacje własne wydawcy

- W ciągu sześciu lat pożegnaliśmy można wypowiadać się wyłącznie jących przyszowian pozostaje ks.
dziewięć wspaniałych i ważnych dla w superlatywach: był mądrym, sta- Ludwik Październiok, przez dekadę
naszego chóru postaci. Zarówno śpie- tecznym i rozsądnym człowiekiem (1977-1987) proboszcz miejscowej
waków, jak i osób mocno z zespołem – wspomina Irena Cziumplik, prezes parafii. Słowikom trudno pogodzić
związanych – przypomniała sekre- przyszowickiego zespołu. – Obda- się z odejściem Reginy Lomanii,
tarz Słowika Aurelia Pawlas.
rzony talentem, mądrością i wiedzą chórzystki przez 45 lat, doskonałej
Herbert Lomania przyłączył się służył nam zawsze radą i pomocą. organizatorki dbającej o ważne detale
do Słowika w 1957 r. Pozostał z nim Jego zasługą są tłumaczenia łacińskich codziennej działalności. Odczuwalny
na dobre i złe przez 53 kolejne lata, utworów, które pomagały chórowi wy- jest brak Barbary Skrzypczyk, związanej z chórem niemal pół
aż do śmierci. – To był wulkan
wieku, Józefa Spyry – bienergii. Nazywaliśmy go kobliotekarza i sztandarowepalnią pomysłów, bo bezustango, Róży Cziumplik i Zygnie kombinował jak by nam
munta Kopca. Każdemu ze
uatrakcyjnić życie – mówią o
zmarłych zadedykowano
swoim wieloletnim prezesie
specjalnie wybraną pieśń.
chórzyści. Dwudziestolecie
- Moja więź z chórem
jego prezesowania znaczą liczSłowik liczy przynajmniej
ne występy i aktywność Sło65 lat, od czasów, kiedy bywika w życiu miejscowej społem ministrantem – przyłeczności. – Dość przypomnieć
pomniał sobie i zebranym
koncerty w kraju i za granicą,
w świątyni Stefan Cichy,
pielgrzymki (m.in. do Rzymu,
w y wodzący się z PrzyLichenia, Częstochowy), pomoc
szowic legnicki biskup
powodzianom z Olzy, koncerty
diecezjalny. – Każde spotmaryjne na rzecz Jasnej Góry
kanie i koncert są dla mnie
po niszczącym pożarze, wizyty
wyjątkowym przeżyciem
Eleni i jej charytatywny śpiew Wśród słuchających koncertu był biskup Stefan
w Przyszowicach, ufundowa- Cichy: na zdjęciu z prezes chóru Ireną Cziumplik duchowym. Wiele wam,
Słowikom, zawdzięczam – dodał,
nie kościelnych witraży i wykonanie konywać je ze zrozumieniem.
tablicy w hołdzie chórzystom i muProf. Wilibald Winkler w Słowiku zauważając, że na swoją pierwszą
zykom, renowację parku i pomnika... nie śpiewał, a mimo to był ważną dla pielgrzymkę do Lichenia wybrał się z
– wyliczają chórzyści. Pomysłem zespołu postacią. – Towarzyszył nam przyszowianami. – Nic dziwnego, że
prezesa Lomanii jest też... wieczór przez lata, był wiernym sympatykiem noszę w pamięci wszystkie te wspólne
wspomnień.
chóru, żył naszą działalnością – śpie- chwile, jak też postaci, które dzisiaj
Cztery dekady spędził ze Słowi- wacy cenią sobie bliskość naukowca wspominamy...
W niedzielnym występie chókiem Paweł Spojda. Nie tylko śpiewał (rektora Politechniki Śląskiej) i porem
dyrygował Henryk Mandrysz,
– był prezesem i – przez wiele lat lityka (m.in. wiceministra edukacji i
akompaniowała Barbara Jałowiecka– wiceprezesem chóru. – O naszym wojewody śląskiego).
Arnoldzie, bo tak do niego mówiliśmy,
We wdzięcznej pamięci śpiewa- Cempura. Wieczorne wspomnienia
kontynuowano podczas spotkania
w pobliskim zamku. Uczestniczyli
Wspominani
w nim śpiewacy i najbliżsi zmarłych
Róża Cziumplik, Regina Lomania, Józef Spyra, Zygmunt Kopiec,
Słowików.
Barbara Skrzypczyk, Wilibald Winkler, Ludwik Październiok, Paweł
Spojda, Herbert Lomania.
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Foto: Tomasz Rak
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Knurów. KonKurs BiBlijny

Dzieje bez tajemnic
Konkurs odbył się w ubiegły
czwartek w Miejskim Gimnazjum
nr 3. Tegoroczne rozważania poświęcone były Dziejom Apostolskim.
Uczestnicy zaskoczyli „na plus” wiedzą jurorów. Do wyłonienia zwycięzcy konieczna okazała się dogrywka.
- Bliskie zwycięstwa były cztery
osoby, a tylko jedna mogła wygrać
i przejść do finału. Stąd mamy aż
trzech uczniów na drugim miejscu
– wyjaśnia Dorota Stanek, organiza-

tor konkursu.
Tryumfował Karol Oleksy. 12
kwietnia gimnazjalista będzie reprezentować dekanat podczas finału
wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Powrót do irlandii
Foto: Archiwum MG-3

Karol Oleksy z gimnazjalnej „Trójki” wygrał
etap rejonowy XI Wojewódzkiego Konkursu
Biblijnego. Nastolatek będzie reprezentować
knurowski dekanat w kwietniowym finale
wojewódzkim

Gliwice

Marek Węgorzewski

Karol Oleksy wykazał się
największą wiedzą o Dziejach
Apostolskich

Laureaci konkursu
1. Karol Oleksy (Miejskie Gimnazjum nr 3 w Knurowie); 2. Agata
Sikora i Wiktor Mryka (Gimnazjum nr 2 w Paniówkach) oraz Kamil
Krotosik (MG-3 Knurów); 3. Sandra Dziuba (MG-2 Knurów).

W ramach obchodów Dnia
Patryka Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza na w idow isko irlandzkie w w ykonaniu zespołu
Beltaine&Comhlan Celtic Motion Project. Grupa umiejętnie
łączy tradycyjną muzykę celtycką
z nowoczesnymi brzmieniami.
Żywiołowość, pasja i odwaga w
aranżacjach to cechy wyróżniające
tę katowicką formację. Do tej pory
zespół wydał cztery płyty: Rockhill,
KONCENtRAD, Tríú i Live.
Koncert odbędzie się 18 marca
o godz. 19. Bilety w cenie 40 zł do
nabycia w kasie GTM.
JB

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Ksawery machulik z Knurowa

ur. 27.02.2012 r., 3500 g, 51 cm

zuzanna sklorz z Dębieńska

livia Dębska z nieborowic

ur. 4.03.2012 r., 3340 g, 53 cm

Bartosz Golański z wilczy

oliwier czarnota z Rybnika-wielopola

Dawid Rozpędowski z wilczy

aleksander szubert z leszczyn

syn państwa więcław z Knurowa

ur. 5.03.2012 r., 3270 g, 53 cm

ur. 6.03.2012 r., 3160 g, 53 cm

szymon Plizga z Knurowa

jan Kolasiński-trzęsiok z Gliwic

Dawid warzecha z Bełku

Dominik Kasprzykowski z czerwionki-leszczyn

ur. 7.03.2012 r., 3020 g, 53 cm

ur. 9.03.2012 r., 3420 g, 52 cm
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ur. 4.03.2012 r., 3900 g, 51 cm

ur. 8.03.2012 r., 3550 g, 56 cm

ur. 10.03.2012 r., 2500 g, 48 cm

ur. 6.03.2012 r., 3670 g, 55 cm

amelia Kowalska z Gliwic

ur. 8.03.2012 r., 3300 g, 50 cm

jakub Piecha z czuchowa

ur. 10.03.2012 r., 4260 g, 53 cm

ur. 5.03.2012 r., 3500 g, 52 cm

jacek Pawelski z zabrza

ur. 5.03.2012 r., 2480 g, 49 cm

Gabriel Kurpanik z Knurowa

ur. 6.03.2012 r., 3590 g, 55 cm

ur. 7.03.2012 r., 3600 g, 54 cm

Kacper chlewicki z Knurowa

arkadiusz stolorz z sierakowic

ur. 9.03.2012 r., 3450 g, 55 cm

maciej Rams z Knurowa

ur. 11.03.2012 r., 2900 g, 51 cm

ur. 9.03.2012 r., 3740 g, 54 cm

Filip czapelka z Gierałtowic

ur. 12.03.2012 r., 3300 g, 51 cm
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Żernica. Rosenmontag 2012

Biją w nas
takie same serca

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Zabawa odbyła się w żernickim Domu Kultury. Jej
kulminacyjnym punktem był
konkurs na najpiękniejszy
strój przebierańca.
- Przygotowując spotkanie, zawsze myślimy o dwóch
współpracujących ze sobą od
lat organizacjach: DFK oraz
członkach Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
– mówią zgodnie przewodniczący organizacji – Paweł
Fibic i Gerda Bujok. - Ludzi
trzeba łączyć, nie dzielić.
Jesteśmy podobni, biją w nas
takie same serca, dzielimy
razem nasze łzy i radości,
dlatego nie wolno nam tego
w żaden sposób psuć. Nasze
bogactwo to różnorodność, a
w tym – jedność. Takie przyświeca nam motto...

Foto: Archiwum GBP Pilchowice

Coroczną tradycją jest, że w ostatni poniedziałek
karnawału na balu przebierańców spotykają sie
członkowie pilchowickiego Towarzystwa Społeczno–
Kulturalnego Niemców oraz Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Tym razem bawiło się 100
osób

Uczestnicy balu dowiedli, że świetnie bawić się można
w każdym wieku...

Wśród podziwiających
fantazję i talent uczestników balu byli samorządowcy
– wójt g m i ny Pi lchow ice
Joanna Kołoczek-Wybierek,

przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ogórek i dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Ewa Lukoszek.
GPB, oprac. b

− Maska jako rekwizyt kojarzy się z teatrem.
Działalność amatorska wymaga jednak
zrzucenia własnej maski, aby być autentycznym
i nie oszukiwać widza − mówią organizatorzy
Knurowskich Spotkań Teatralnych, zachęcając
do wzięcia udziału w kolejnej edycji

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

„Bez Maski”
po raz czwarty
stać się sposobem na wyrażenie swoich emocji i „zrzucenie maski”.
IV edycja Knurowskich
Spotkań Teatralnych rozpocznie się 26 marca i potrwa
do 31 marca. Z każdym rokiem przybywa uczestników.
Przyjeżdżają grupy z całego
województwa.
Profesjonalne jury przyzna nagrody w sześciu kategoriach:
I kategoria - szkoła podstawowa I-III, II kategoria
- szkoła podstawowa IV-VI,
III kategoria - gimnazjum,
IV kategoria - szkoły średnie,
V kategoria - ogniska pracy
pozaszkolnej, domy kultury,
teatr y amatorsk ie, VI kategoria - przedstawienie w
językach obcych (j. angielski,
j. niemiecki).
Termin nadsyłania zgło-
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br z m i a ło: „ B u m e ra ng ”.
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Aneta Simon.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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Knurów

Spotkania już na dobre
zagości ł y na ku ltura lnej
mapie Knurowa. Festiwal
prezentuje działania artystyczne amatorskich grup
teatralnych, zorganizowanych w szkołach, domach
kultury, świetlicach czy w
warsztatach terapii zajęciowej. Dla młodych artystów
to szansa na wyjście poza
mury placówek i pokazanie
swojej pracy i talentu. Spotkania to nie tylko występy
i rywalizacja, ale także warsztaty. Integracji różnych
środowisk sprzyja ogólna
at mosfera imprez y − otwarcia na sztukę i inność.
Organizatorzy podkreślają,
że zależy im na zachęcaniu
młodzieży do bardziej twórczego spędzania wolnego
czasu. Teatr jako miejsce
swobod nej k reacji moż e

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wk i z nr 9/2012

Klub Kultury Lokalnej Sztukateria zaprasza
na warsztaty plastyczne. Mile widziane
dzieci co najmniej sześcioletnie

Knurów

Sztukateria
zaprasza
dzieci
szeń mija 9 marca 2012.
Odpowiedni formularz do
pobrania ze strony www.
bezmaski.com. Głównymi
organizatorami spotkań są:
Centrum Kultury w Knurow ie, Gi m na zju m ETE
im. A. Schweitzera w Gliwicach, Zespół Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie
oraz Stowarzyszenie Nowe
Obszary Edukacji NOE.
JB

Warsztaty odbędą się 17
marca (sobota), początek o
godz. 10. Bilety po 10 zł. Ilość
miejsc ograniczona.
Zgłoszenia telefoniczne
pod nr.: 32 332 63 81  lub 32
332 63 93.

/b/

16-17.03.2012 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Ale cyrk
− godz. 16.00
Czas wojny
− godz. 17.30
Zakochany Goethe
− godz. 20.15
18-20.03.2012 r.
NIEDZIELA-WTOREK
Ale cyrk
− godz. 16.00
Zakochany Goethe
− godz. 17.30
Czas wojny
− godz. 19.30
21.03.2012 r.
ŚRODA
Uroczystość wręczenia
nagród Prezydenta Knurowa
w dziedzinie sportu
i kultury
- godz. 16.00
22.03.2012 r.
CZWARTEK
Czas wojny
− godz. 16.30

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

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

1-25/12

Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052
11/12

PILCHOWICE mieszkanie 2-pokojowe
105.000. Biuro M3. Tel. 603 773 313

11/12

Usługi remontowo-budowlane, kafelkowanie, gładzie, tynkowanie, ocieplanie
mieszkań i domków. Tel. 603 228 549,
602 134 417
11-13/12

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

9-13/12

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

1-48/12

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

1/12-odw.

Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe. Tel. 668 524 924
11-12/12

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

Wybrukuję chodniki, tarasy – tanio i solidnie. Tel. 509 933 604
Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

9/12-odw.

1/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2 pokojowe, I piętro, 44 m , 129.000 , Biuro
M3. Tel. 603 773 313
2

Docieplanie budynków, mycie elewacji,
instalacje elektryczne. Tel. 665 639 146

8-13/12

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

6-26/12

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

Kafelkowanie, gładzie, malowanie, tapetowanie, panele. Tel. 509 045 075
11-14/12

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

Kompleksowe remonty, łazienki z projektem
i materiałem. Gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100 Kuchnie i szafy na wymiar.

8-11/12

Kredyty gotówkowe. Tel. 516 762 199

9-11/12

11/12

Budynek biurowo-produkcyjny z działką
30 0 0 m 2 , cena 40 0 t ys. AS. Tel. 512
393 052
11/12

Do wynajęcia działka o pow. 1250 m2. Tel.
501 606 957

j. angielski – korepetycje. Tel. 663 379 982

10-11/12

Matematyka - korepetycje, matura, studia.
Tel. 692 845 849
6 – 15/12

Pilnie sprzedam mieszkanie własnościowe 54 m2, cena 83 tys. Tel. 668 059 341,
510 465 540
Poszukujemy mieszkań, domów, działek do
sprzedaży i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22
lub 501 533 977

11/12

Sprzedam 2-pokojowe w Centrum Knurowa. AS. tel. 501 533 977

11/12

S p r z e d a m d o m w Ż e r n i c y. B N , t e l.
509 096 594, 32 230 54 07

10-12/12

SZUKAM PRACY
Emerytka odpłatnie udzieli pomocy osobom
starszym – porządki, kontakt z placówkami
służby zdrowia, zakupy. Tel. 781 719 783

7–odw.

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

10-12/12

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

10-12/12

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

7-22/12

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

Praca dodatkowa lub stała doradcy finansowi, agenci ubezpieczeniowi mile widziani.
Zarobki od 1000 zł. Tel. 664 732 963

1/12-odw.

7-11/12

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

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

Praca w barze na weekendy (Gierałtowice).
Tel. 510 119 325

SPRZEDAM MIESZKANIE - KNURÓW,2
POKOJE, 38m2 ,UL. JAGIEŁŁY. Tel.
500 012 704

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

P r z y j m ę d o p r a c b r u k a r s k i c h . Te l .
783 775 488, 609 775 488

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

9-13/12

11/12

11-14/12

Spr zedam mieszkanie wł asnościowe
48 m 2 , cena 125 tys. Tel. 668 059 341,
510 465 540

11/12

Szczygłowice. Sprzedam 2-pokojowe. AS.
Tel. 501 533 977

11/12

1/12-odw.

2-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka
na terenie Knurowa – 4-letnie doświadczenie, posiadam kurs „Opieka nad dziećmi
i osobami starszymi” oznaczony certyfikatem, bez nałogów, dyspozycyjna. Tel.
721 292 214
1-13/12

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

8-11/12

Wynajmę 2-pokojowe w Centrum. AS. Tel.
501 533 977

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

Wynajmę lokal handlowy w Szczygłowicach. AS. Tel. 512 393 052

Szukam pracy przydomowe: zrzucanie węgla, ścinka drzew, porządki wokół domu itp.
Okolice Knurowa, Gierałtowic i Przyszowic.
Tel. 697 651 478

11-16/12

11/12

9/12-odw.

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

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

Szukam pracy w budownictwie lub inne.
Tel. 32 236 84 02

11/12

11–odw.

Za gotówkę kupię dom lub działkę. Tel.
792 496 905

Szukam pracy w budownictwie, roboty
wewnątrz (panele, wykończeniówka, malowanie itp.). Tel. 32 236 84 02

8-11/12

Dom przy ul. Niepodległości. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

11/12

11/12

11/12

Działka 970 m 2 – 108.000. Tel. 601 077
290

11/12

DAM PRACĘ

11/12

11/12

10-12/12

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

Pilchowice. Działka budowlana o pow. 817
m2. Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

EDUKACJA

ZDROWIE

Działka budowlana o pow. 767 m2 w Przyszowicach. Sprzeda AS. Tel. 512 393 052

11/12

1/12-odw.

5-12/12

8-9/12

Przyjmę do pracy barmankę Zielony Ogród.
Tel. 604 193 649

11/12

Przyjmę do saloniku prasowego w Knurowie. Mile widziane również osoby w wieku
50+. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres
salonik.knurow@gmail.com
11-12/12

Zatrudnię mężczyznę do pracy w biurze
(branża okienna) z doświadczeniem. Tel.
602 720 120

11-13/12

Zatrudnię osobę z I lub II grupą inwalidzką
do saloniku prasowego. Tel. 606 389 645

11/12

1-13/12

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 14.00
w dni powszednie, weekendy do ustalenia.
Ewentualnie sprzątanie, prasowanie. Tel.
501 385 666
2-13/12

Garaż do wynajęcia w Knurowie przy
ulicy W itos a. C ena 20 0 zł /m - c. Tel.
601 469 282
11-14/12

KREDY T Y ODDŁUŻENIOWE - 50 000
rata 889 zł Tel.. 32 424 60 34 infolinia
801 614 100 czynna do 21:00

Gierałtowice, centrum – budynek piętrowy, 80 m2 – działalność, mieszkanie. Tel.
604 497 626

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

Gierałtowice. Wynajmę lokal na działalność. AS. Tel. 501 533 977

10-13/12

1-51/52/12

Montaż instalacji gazowych, próby szczelności. Tel. 601 922 685
10-13/12

Ocieplenia budynków, renowacja fasad.
Tel. 691 785 693

6-13/12

Pewna pożyczka do 75 roku życia, możliwość odroczenia rat. Tel. 667 691 773
7-11/12

Pożyczka bez BIKu. Pewna pożyczka do 75
roku życia. Tel. 516 764 470
7-11/12

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 660 481 277

8-11/12

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

1/12-odw.

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

1-13/12

12

7-13/12

11/12

Kawalerkę własnościową w Knurowie zamienię na dwupokojowe z balkonem. Tel.
792 530 131
10-17/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
11-12/12

Krywałd. Rozpoczęta budowa domu na
działce 1147 m2. Sprzeda. AS. Tel. 501
533 977
11/12

Kupię mieszkanie za gotówkę. Tel. 691 680
601

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

6-13/12

11/12

autoskupslask@wp.pl; złomowanie. Tel.
602 342 826

M -3 Szczygłowice, 44 m 2 . Po remoncie, I piętro, 130 tys. do negocjacji. Tel.
692 356 058

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

Okazja. Sprzedam działkę budowlaną koło
ulicy Koziełka 980 m2. Tel. 723 483 617

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

9-11/12

11-12/12

3-12/12

6-13/12

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza Drugi przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 17,08 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro).
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 i przy
ul. Staszica 1 oraz na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

1/12-odw.
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sport
Pływanie

Trzeci sezon
zakończony

Aleksandra Bańbor i Michał Godula wraz
z kierownikiem Dariuszem Brachaczkiem

18 lat (brąz na 50 m stylem
klasycznym).
Dobry występ w Radlinie był zwiastunem udanej
r y wa lizacji w tra kcie Mistrzostw Polski. W krajowym
czempionacie 14-latków w

Drugie miejsce
sztafety
W Tychach spotkali się
młodzi pływacy uczestniczący w rozgrywkach Ligi Klubów Śląskich z rocznika 1999.
Reprezentantki Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice
najlepsze miejsce wywalczyły
w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym. Knurowianki
wystąpiły w składzie: Paulina
Bieniek, Emilia Brachaczek,
Kinga Kruszniewska i Katarzyna Durczyńska, kończąc
rywalizację na drugim miejscu. Nasze dziewczęta musiały uznać wyższość sztafety
H2O Jastrzębie-Zdrój, a w
pokonanym polu pozostawiły m.in. Górnika Radlin,

Trener Sławomir Prędki z Wiktorią Musioł

który uplasował się na pozycji
trzeciej.
Indywidualnie zawodniczki TKKF Szczygłowice
na podium się nie wspięły, jednak wszystkie mogą
się pochwalić miejscami w
pierwszej szóstce: Paulina
Bieniek (4. miejsce na 200
metrów stylem dowolnym),
Emilia Brachaczek (5. miejsce
na 200 metrów stylem dowolnym), Kinga Kruszniewska
(5. miejsce na 50 metrów
stylem motylkowym), Katarzyna Durczyńska (6. miejsce na 100 metrów stylem
zmiennym).
PiSk

Olsz t y nie a ż pięć meda l i
w y walczyła Wiktoria Musioł (srebro na 100 m stylem
motylkowym, srebro na 50
m stylem grzbietowym, brąz
na 50 m stylem motylkowym,
brąz na 200 m stylem motylkowym, brąz na 100 m stylem
zmiennym).
Awans do finałów A wywalczyła Magdalena Wolny,
która kilka razy kończyła rywalizację na piątej pozycji.
Bezcenne doświadczenie
zdobywała w Olsztynie również Maja Dziublińska.
W tym samym czasie, w
Gorzow ie Wiel kopolsk im
trwała walka o medale Mistrzostw Polski 15-latków.
Knurowską sekcję reprezentował tam duet – Aleksandra
Bańbor i Michał Godula.
Najw ięk sz y su kce s to
czwarte miejsce Aleksandry
Bańbor na 50 metrów stylem
dowolnym.
- W Gorzowie medalu nie
zdobyliśmy, ale ze startu jesteśmy bardzo zadowoleni, bo
awans do finału A Aleksandry
Bańbor czy trzy rekordy życiowe Michała Goduli świadczą
o tym, że szkolenie w naszej
sekcji należy ocenić bardzo

wysoko – mówi z radością Dariusz Brachaczek, kierownik
knurowskich pływaków.
Dodajmy, że medale wywa lcz one prz ez Wi k tor ię
Musioł są pierwszymi zdobytymi przez knurowską młodzież w Mistrzostwach Polski. – Nasza 2,5-letnia praca
przynosi rewelacyjne efekty
– cieszy się trener Sławomir
Prędki, który jako zawodnik
ma w swym dorobku ponad
sto medali wywalczonych w
Mistrzostwach Polski. – Jako
szkoleniowiec bardzo liczyłem na te medale, bowiem od
pewnego czasu wskazywały
na to ogólnopolskie rankingi.
Z drugiej strony zdawałem
sobie sprawę, że to jest sport
i niekiedy mały błąd może
odebrać szanse wywalczenia
miejsca na podium.
Po tych sukcesach powiem
nieskromnie, że to dopiero
początek naszej obecności w
krajowej czołówce. Twierdzę
tak, bowiem mam przyjemność pracować z osobami,
które wiedzą czego chcą i
podchodzą do zajęć z wielkim zaangażowaniem. Na
końcowy efekt naszej pracy, a
więc na sukcesy ma też wpływ
dobra współpraca z rodzicami, którzy są jednocześnie
sponsorami swoich pociech.
To dzięki ich zaangażowaniu
nie mamy problemu ze sprzętem, a nasze postępy można
ś l edzić z a pomocą strony
internetowej.
Mamy w Knurowie dobre
warunki do pracy i staramy się
je maksymalnie wykorzystać.
Dodajmy, że szkolenie dzieci i młodzieży w Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice jest
dotowane z budżetu miasta.
Piotr Skorupa

Knurowskie lodowisko
zakończyło trzeci sezon funkcjonowania. Sezon – jak zwykle – udany, wszak z tej formy
aktywnego wypoczynku skorzystało wiele osób, wykupując od grudnia 2011 do lutego
2012 około 10.000 biletów
wstępu. W tym miejscu należy
pamiętać o tym, że lodowisko
na popularnym „Orliku” było
też areną imprez otwartych,
które gromadziły wielu miłośników zimowej zabaw y na
łyżwach w różnym wieku. Dla
najm łodsz ych
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji przygotował
m.in. spotkanie
z Mikołajem
oraz szereg gier
i zabaw. Dzieci,
młodzież, a także dorośli mogli wziąć udział
m.in. w św iątecznym ślizganiu, programach
„Parami do celu”
i „ Po ż e g n a n ie
roku”, czy „Balu
przebierańców”.
Miniony sezon na lodowisku
charakteryzował
się też kilkoma
imprezami typowo sportowymi,

w którym prym wiódł minihokej. MOSiR zakupił w tym
celu specjalny sprzęt, z którego mogli korzystać miłośnicy
tej dyscypliny.
Zima już nas opuszcza, a to
oznacza, że miejsce, w którym
przez kilka ostatnich miesięcy
funkcjonowało lodowisko,
będzie teraz tętnić wiosennoletnimi rozgrywkami.
PiSk

Foto: MOSiR

dowol ny m, 10 0 m st ylem
zmiennym).
Trzy medale zdobyła Magdalena Wolny – kat. 14 lat
(złoto na 200 m stylem grzbietowym, złoto na 100 m stylem
grzbietowym, srebro na 100 m
stylem zmiennym).
Ponadto na „pud le”
Mistrzostw Śląska stanęli:
Maja Dziublińska – kat. 14
lat (brąz na 200 m stylem
grzbietowym, brąz na 800 m
stylem dowolnym), Michał
Godula – kat. 15 lat (srebro
na 200 m stylem dowolnym)
i Martyna Nowak – kat. 16-

Foto: MOSiR

Jeszcze k il ka miesięc y
temu tylko niepoprawni opt y miści w ierz yl i w to, ż e
pływacy z Knurowa skutecznie walczyć będą o medale
Mistrzostw Polski. Dzisiaj
już wiemy, że w przy padku Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice ów optymizm
był jak najbardziej uzasadniony, wszak mozolna praca
z utalentowaną młodzieżą
musiała zakończyć się sukcesem.
Trzeci miesiąc bieżącego
roku stał się okresem zbierania
medalowego plonu. Najpierw
w czasie Mistrzostw Śląska, a
w miniony weekend podczas
Mistrzostw Polski.
Najlepszych pływaków na
Śląsku (w kategoriach wiekowych 14, 15, 16-18 lat) wyłoniły zawody zorganizowane
w Rad li nie. K nu row ia nie
wywalczyli w tym mieście 15
medali (10 złotych, 2 srebrne, 3 brą zowe). W rolach
multimedalistek w ystąpiły
tam dwie zawodniczki, które
wywalczyły po cztery złote
meda le: Wi k tor ia Musioł
– kat. 14 lat (na dystansach:
50 m stylem dowolnym, 100
m stylem motylkowym, 200
m stylem motylkowym, 100
m stylem zmiennym) i Aleksandra Bańbor – kat. 15 lat
(na dystansach: 50 m stylem
dowolny m, 20 0 m st ylem
dowol ny m, 10 0 m st ylem

Foto: MOSiR

W kalendarzu zima,
a w TKKF-ie „żniwa”
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MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Mistrz pokonał
wicemistrza
W 19. kolejce Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej doszło do długo
oczekiwanego pojedynku na szczycie
pomiędzy Vibovitem, a broniącym
mistrzowskiego tytułu Soccer Sport
Pubem. Obie drużyny przystępowały
do meczu jako niepokonane: Soccer
Sport Pub od 26 spotkań, a Vibovit
od 19. Jeśli dołożyć do tego fakt, iż
oba zespoły mają na swoim koncie
łącznie 10 mistrzowskich tytułów, a
w lidze nie przegrały z nikim innym
niż ze sobą już od ponad dwóch lat, to

nazywanie tej konfrontacji knurowskim klasykiem jest jak najbardziej
słuszne.
Od początku spotkania mistrzowie zagrali ostrym pressingiem i
zamknęli Vibovit na jego połowie. W
8. minucie po rozegraniu rzutu rożnego Daniel Tałajkowski uciekł spod
opieki Pawła Przesdzinga i mocnym
strzałem pod poprzeczkę otworzył
wynik meczu. 30 sekund później ten
drugi zawodnik zrehabilitował się i w
pierwszej groźnej akcji Vibovitu uzy-

I LIGA - Wyniki 19. kolejki (12.3.2012 r.):
TKKF Apteka Św. Barbary - Concordia Oldboje 4:2 (1:1)
0:1 Artur Niewiedział 7’, 1:1 P. Mastyj 13’, 1:2 D. Wiercioch 24’, 2:2 D. Łakota
31’, 3:2 P. Mastyj 38’, 4:2 P. Bara 40’.
TKKF Stary Knurów – Mistral 3:11 (1:3)
0:1 Ł. Dembowski 3’, 0:2 A. Manista 4’, 1:2 K. Szewczak 10’, 1:3 Ł. Dembowski
13’, 1:4 M. Szczot 23’, 1:5 M. Steiman 26’, 1:6 Ł. Dembowski 30’, 2:6 G. Wojtala
31’, 2:7 W. Kandzior 34’, 2:8 M. Szczot 36’, 2:9 M. Szczot 37’, 3:9 K. Stępień
38’, 3:10 D. Lewandowski 39’, 3:11 Ł. Dembowski 40’.
Team Stalmet – FC Apinex Czerwionka 5:2 (2:1)
1:0 S. Basak 5’, 2:0 P. Galbierz 10’, 2:1 P. Tokarz 19’, 3:1 P. Galbierz 32’, 4:1
P. Galbierz 33’, 5:1 D. Flis 39’, 5:2 A. Majorczyk 40’.
żółta kartka: D. Kraska (Team Stalmet).
Tomsat – IPA Knurów 5:2 (3:0)
1:0 M. Stopa 4’, 2:0 G. Bartoszek 5’, 3:0 G. Bartoszek 19’, 4:0 R. Metelski 23’,
4:1 K. Kwietniewski 31’, 5:1 S. Kubisz 39’, 5:2 K. Kwietniewski 40’.
żółte kartki: B. Stopa (Tomsat), B. Durczyński (IPA Knurów).
Vibovit – Soccer Sport Pub 2:7 (1:3)
0:1 D. Tałajkowski 8’, 1:1 P. Przesdzing 8’, 1:2 D. Wieliczko 15’, 1:3 W. Rozumek 19’, 2:3 M. Bagiński 24’, 2:4 M. Rozumek 39’, 2:5 P. Pietraczyk 40’, 2:6
W. Rozumek 40’, 2:7 Ł. Spórna 40’.
żółta kartka: M. Bagiński (Vibovit).
TKKF Intermarché – LineTrans 17:0 (7:0)
1:0 Ł. Winiarczyk 7’, 2:0 M. Szatka 8’, 3:0 D. Tkocz 12’, 4:0 M. Mularczyk 13’,
5:0 P. Kośmider 14’, 6:0 P. Kośmider 16’, 7:0 P. Kośmider 19’, 8:0 Ł. Winiarczyk
21’, 9:0 Ł. Michalski 25’, 10:0 Ł. Winiarczyk 26’, 11:0 M. Szatka 30’, 12:0 Ł.
Michalski 13:0 M. Szatka 35’, 14:0 P. Kośmider 36’, 15:0 P. Kośmider 38’, 16:0
Ł. Winiarczyk 39’, 17:0 Ł. Winiarczyk 40’.

skał wyrównanie. Soccer Sport Pub
po utracie gola ruszył ze zdwojoną
energią na swojego przeciwnika i po
kilku minutach ponownie wyszedł
na prowadzenie po mocnym strzale
Dawida Wieliczki. Tuż przed przerwą kapitalnym strzałem z ostrego
kąta popisał się lider klasyfikacji
strzelców Wojciech Rozumek dając
do przerwy swojemu zespołowi dwubramkową zaliczkę.
W drugiej odsłonie nie mający
nic do stracenia Vibovit śmielej
zaatakował i zdobył kontaktowego
gola po sprytnym zagraniu Michała
Bagińskiego. Gol ten sprawił, że jego
koledzy uwierzyli we własne możliwości, a mecz się wyrównał. Rezultat
3:2 utrzymywał się przez kolejnych
15 minut, a obie drużyny miały wiele
okazji do zdobycia gola. W końcówce Vibovit zdecydował się wycofać
bramkarza, jednak w przedostatniej
minucie spotkania źle rozegrał akcję
i stracił czwartego gola. Taktyka ta
była dla Vibovitu fatalna w skutkach,
gdyż w ostatnich 60 sekundach Soccer Sport Pub jeszcze trzykrotnie
kierował piłkę do pustej bramki i
zasłużenie wygrał obejmując prowadzenie w tabeli. Wysoka wygrana
Sport Pubu odmieniła dotychczasowe statystyki knurowskiego klasyka,
gdyż w żadnej z ostatnich siedmiu
konfrontacji tych zespołów nie padły
więcej niż 3 gole.
W cieniu meczu na szczycie dwa
rekordowe zw ycięstwa odniosła

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

14

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

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

53
52
43
40
38
25
22
22
13
12
7
4

157-46
105-32
121-55
89-55
99-64
79-74
52-69
81-101
83-113
51-131
51-127
63-166

17
17
14
13
12
8
7
7
4
4
2
3

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

0
1
4
5
5
10
11
11
14
15
16
16

Team Stalmet, który również odniósł
dwie wygrane. W meczu z Apineksem swojego setnego gola w karierze
zdobył grający trener tej drużyny
42-letni Dariusz Flis.
Waldemar Jachimowski

II LIGA - Wyniki 23. kolejki (7.3.2012 r.):
Nacynianka – Sanit 2:6 (1:3)
1:0 R. Leitner 3’, 1:1 K. Napierała 4’k., 1:2 K. Napierała 6’, 1:3 Arkadiusz
Paśnicki 19’, 2:3 Roman Wala 23’, 2:4 K. Napierała 22’, 2:5 P. Rolnik 27’, 2:6
Arkadiusz Paśnicki 33’.
Black&Decker – Contra 9:3 (8:1)
1:0 W. Kalkowski 3’, 2:0 S. Szlachta 4’, 2:1 R. Starobrat 5’, 3:1 Ł. Żurawski
6’, 4:1 S. Szlachta 11’, 5:1 W. Kalkowski 12’, 6:1 W. Kalkowski 13’, 7:1 R. Kalkowski 16’, 8:1 Ł. Żurawski 17’, 9:1 R. Kalkowski 33’, 9:2 M. Koper 37’, 9:3 R.
Starobrat 39’.
Żółta kartka: D. Wochnik (Black&Decker).
PTK DB Schenker – Milenium 8:2 (2:0)
1:0 A. Fleszar 6’, 2:0 M. Wasita 9’, 2:1 D. Burzawa 21’, 3:1 G. Kister 24’, 4:1 M.
Wasita 30’, 5:1 R. Nowosielski 31’, 6:1 B. Święch 32’, 7:1 T. Nowosielski 36’,
8:1 A. Fleszar 40’, 8:2 M. Wawrzynek 40’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

16
16
16
17
16
16
16
17
16
16

36
31
31
28
24
19
19
17
17
13

80-37 11
73-43 10
93-66 10
74-74 9
66-60 7
76-85 6
46-66 6
52-92 5
58-68 5
53-80 4

3
1
1
1
3
1
1
2
2
1

2
5
5
7
6
9
9
10
9
11

W najbliższy poniedziałek (19 marca) spotkają się: Concordia Oldboje – Team
Stalmet (18.00), IPA Knurów – TKKF Apteka Św. Barbary (18.45), FC Apinex
Czerwionka – TKKF Stary Knurów (19.30), Mistral - Vibovit (20.15), LineTrans
- Tomsat (21.00), Soccer Sport Pub – TKKF Intermarché (21.45).
W środę 21 marca rozegrana zostanie przedostatnia kolejka drugiej ligi: PTK
DB Schenker – Orchidea (20.00), Sensual Felgus Meksyk – Black&Decker
(20.45), Contra – Milenium (21.30).

Wypada
rozpocząć
od zwycięstwa

I LIGA - Wyniki 22. kolejki, awansem (11.3.2012 r.):
FC Apinex Czerwionka – Concordia Oldboje 0:5 walkower
Apinex nie stawił się do gry
IPA Knurów – TKKF Stary Knurów 8:3 (3:2)
0:1 M. Michniewski 9’, 1:1 M. Klaczka 14’, 2:1 T. Macha 16’, 3:1 T. Macha 17’,
3:2 K. Stępień 18’, 4:2 J. Stępień 30’, 5:2 J. Stępień 35’k. 6:2 J. Stępień, 36’,
7:2 J. Stępień 38’, 7:3 D. Ceremuga 40’, 8:3 B. Durczyński 40’.
żółta kartka: D. Ceremuga (TKKF Stary Knurów).
Mistral – TKKF Intermarché 2:22 (1:6)
1:0 W. Kandzior 2’, 1:1 M. Mularczyk 3’, 1:2 S. Wawrzonkowski 4’, 1:3 S.
Wawrzonkowski 12’, 1:4 S. Wawrzonkowski 13’, 1:5 P. Kośmider 14’, 1:6 M.
Gołębiowski 17’, 1:7 M. Szatka 22’, 1:8 M. Szatka 24’, 1:9 P. Kośmider 25’,
1:10 Ł. Winiarczyk 26’, 1:11 P. Kośmider 28’, 1:12 S. Wawrzonkowski 29’, 1:13
Ł. Michalski 31’, 1:14 A. Kasprzyk 32’, 1:15 M. Szatka 33’, 1:16 Ł. Winiarczyk
34’, 1:17 M. Szatka 35’, 1:18 M. Mularczyk 35’, 1:19 S. Wawrzonkowski 36’,
1:20 S. Wawrzonkowski 38’, 1:21 Ł. Michalski 39’, 2:21 D. Lewandowski 40’,
2:22 M. Gołębiowski 40’.
Soccer Sport Pub – TKKF Apteka Św. Barbary 10:3 (6:1)
1:0 M. Rozumek 9’, 1:1 D. Kramorz 10’, 2:1 D. Tałajkowski 12’, 3:1 Ł. Spórna
14’k. 4:1 D. Tałajkowski 16’, 5:1 K. Paczkowski 17’, 6:1 M. Rozumek 20’, 7:1 Ł.
Spórna 23’, 8:1 P. Pietraczyk 28’, 8:2 M. Duraj 32’, 9:2 Ł. Spórna 36’, 10:2 D.
Tałajkowski 38’, 10:3 M. Boryga 40’.
LineTrans – Team Stalmet 5:13 (3:4)
1:0 Ł. Sobczyński 4’, 2:0 M. Skoczylas 7’, 2:1 S. Basak 9’, 2:2 S. Basak 12’,
2:3 B. Flis 16’, 3:3 M. Kurcbart 17’, 3:4 B. Flis 18’, 4:4 D. Szymański 22’, 4:5
D. Flis 23’, 4:6 S. Basak 25’, 4:7 P. Galbierz 27’, 4:8 G. Krusiński 31’, 4:9 D.
Flis 35’, 5:9 D. Szymański 37’, 5:10 D. Flis 38’, 5:11 D. Flis 40’, 5:12 D. Kraska
40’, 5:13 S. Basak 40’.
Vibovit – Tomsat 5:0 walkower
Tomsat nie stawił się do gry

drużyna Intermarché pokonując
najpierw Mistral, a dzień później LineTrans. W tych dwóch spotkaniach
Intermarché zdobyło aż 39 goli i
umocniło się na 3. miejscu w tabeli. Z
walki o podium nie rezygnuje jednak

Bartosz Kruk stoi przed szansą
wywalczenia miejsca w kadrze
Śląska (rocznik 1997)

Z szansą
na grę
w kadrze

Do Concordii Knurów wpłynął
komunikat informujący o powołaniu Bartosza Kruka (rocznik 1997)
na konsultacje szkoleniowe reprezentacji Śląska. Piłkarz Concordii
wyjedzie 20 marca do Sosnowca, by
na obiektach tamtejszego Zagłębia
zaprezentować swe umiejętności
sztabowi szkoleniowemu Śląskiego
Związku Piłki Nożnej.
- Bartek zasłużył na to powołanie ciężką i systematyczną pracą na treningach – chwali swego
podopiecznego t rener Da m ia n
Mehlich, który uczy zawodników
piłkarskiego abecadła i stosowania
odpowiedniej diety.

PiSk

Def i nit y w nie z a kończ ył się
ok res przygotowawczy piłkarzy
Concordii Knurów do rundy wiosennej. Owo zakończenie nie przebiegło co prawda zgodnie z planem,
bow iem ostatni sparing par tner
– Nadwiślan Góra zrezygnował
z przyjazdu do Knurowa i trener
Wojciech Kempa zamiast meczu
towarzyskiego musiał zarządzić
gierkę wewnętrzną. Szkoda, bo
mecz z Nadwiślanem miał dać knurowskiemu szkoleniowcowi odpowiedź na kilka pytań związanych z
obecną dyspozycją poszczególnych
piłkarzy. Konfrontacja z Nadwiślanem miała też dać odpowiedź na
pytanie, czy Concordia jest już w
stanie nawiązać równorzędną walkę z przeciwnikiem, który preferuje
grę piłką, a nie wybijanie jej jak
najdalej własnej bramki.
Szkoda tego odwołanego spotkania, bowiem już w sobotę knurowian czeka ważny, bo półfinałowy
mecz Pucharu Polski z Jednością
Przyszowice. Concordia przystąpi
do tego meczu w roli gospodarza i
wypadałoby go wygrać, wszak Podokręg Zabrze zdecydował, że finał
pucharowej rywalizacji odbędzie się
w Knurowie (28 marca). Wiadomo
już, że zagra w nim Przyszłość Cio-

chowice, która w półfinale pokonała
rezerwy Piasta Gliwice, a wcześniej w
grze kontrolnej rozgromiła Concordię 6:0. Finał Pucharu Polski mógłby
być doskonałą okazją do wyrównania
boiskowych rachunków.
Mecz Concordia – Jedność Przyszowice rozpocznie się w sobotę o
godzinie 15.00.

PiSk

WYNIKI sparingów
KS concordia:
2:1 – KS Żory
bramki: Kempa, Krusiński
2:2 – Tarnowiczanka Stare Tarnowice
bramki: Mikulski, Karwowski
7:1 – Naprzód Rydułtowy
bramki: Kupis – 2, Salwa, Tkocz,
Kempa, Skalik, Gołębiowski
4:3 - Piast Gliwice (juniorzy)
bramki: Kupis, Krusiński, Karwowski, Pilc
13:2 – Płomień Czuchów
bramki: Modrzyński - 4, Krusiński
– 3, Skalik – 2, Niewiedział, Piwowarczyk, Tkocz, Karwowski
0:6 – Przyszłość Ciochowice
3:1 – Carbo Gliwice
bramki: Niewiedział, Spórna, Kupis
8:1 – LKS 35 Gierałtowice
bramki: Spórna 3, Modrzyński 2,
Wieliczko, Piwowarczyk, Karwowski
1:3 – Tempo Paniówki
bramka: Kupis
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sport
Wyciskanie sztangi

BKS Concordia Knurów (niektórzy zawodnicy na co dzień trenują w
Spartanie Knurów) i Garda Gierałtowice to dwa kluby bokserskie z naszego
terenu, których reprezentanci walczyli
w Mistrzostwach Śląska w Jaworznie.
Rywalizacja odbywała się w kategorii
kadet i junior.
Wyniki walk naszych zawodników:
- kadeci
kat. 46 kg - Piotr Kaczkowski
(Garda) przegrał 0:3 w półfinale z
Krzysztofem Kowalakiem (RMKS
Rybnik),
kat. 52 kg - Daniel Sierotowicz
(BKS Concordia) pokonał w finale 3:0
Adriana Ozorka (Sosnowiec),
kat. 60 kg - Sebastian Szkatuła
(BKS Concordia) walkę półfinałową
wygrał walkowerem, a w finale jednogłośnie pokonał Jakuba Ziernika
(Jaworzno),
kat. 66 kg - Łukasz Ligara (BKS
Concordia) w półfinale przegrał na
punkty 1:2 z Dawidem Tomiczkiem
(Garda Gierałtowice), który w finale
jednogłośnie zw yciężył Tomasza
Strzelca (Górnik Sosnowiec),
- juniorzy
kat. 52 kg - Dawid Kostrubała
(BKS Concordia) w walce półfinałowej pokonał 3:0 Wojciecha Gucłę
(Jaworzno), a w finale jednogłośnie
w ypunktował Macieja Fita (DKB
Dąbrowa Górnicza),

kat. 64 kg - Piotr Wiśniewski
(Garda) przegrał 1:2 w ćwierćfinale
z Dominikiem Kołodziejczykiem (06
Kleofas Katowice),
kat. 69 kg - Grzegorz Tokarz (BKS
Concordia) w pojedynku ćwierćfinałowym pokonał na punkty 3:0
Mateusza Osmędę (Carbo Gliwice),
w półfinale wygrał 2:1 z Dawidem
Białasem (Tychy), a w finale przegrał
1:2 z Michałem Ostrowskim (Cios
Adamek Gilowice),
kat. 75 kg - Łukasz Duda (Garda)
uległ jednogłośnie w ćwierćfinale
Krystianowi Puchale (UKS Blachownia),
kat. 81 kg - Bartłomiej Telinga
(Garda) pokonał 2:1 Pawła Czaplę
(CSW Fight Boxing Dąbrowa Górnicza), Mateusz Rumin (Garda) w
ćwierćfinale wygrał jednogłośnie
z Marcinem Wawro (Śląsk Ruda
Śląska), w półfinale zwyciężył walkowerem swego klubowego kolegę
- Bartłomieja Telingę, a w finale uległ
1:2 Karolowi Walaszczykowi (UKS
Blachownia).
- W Jaworznie był też Mateusz
Kazubek, który przed walką finałową
odniósł kontuzję – relacjonuje Mieczysław Gołąb, prezes BKS Concordia.
Dodajmy, że w punktacji drużynowej BKS Concordia zajęła trzecie
miejsce, ustępując Jaworowi Team
Jaworzno i RMKS-owi Rybnik.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 5 marca:
1. Czesław Antończyk
2. Piotr Magner
3. Bogdan Litwin
4. Mieczysław Polok
5. Jacek Zacher
6. Piotr Palica
7. Piotr Pacholczyk
8. Dariusz Skowron
9. Tadeusz Wodziczko
10. Bernard Musiolik
11. Alojzy Kopiec

- 2.526 pkt
- 2.246 pkt
- 2.116 pkt
- 2.040 pkt
- 2.036 pkt
- 1.935 pkt
- 1.843 pkt
- 1.821 pkt
- 1.751 pkt
- 1.723 pkt
- 1.656 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
- 11.437 pkt
2. Czesław Antończyk
- 10.628 pkt
3. Bernard Musiolik
- 10.377 pkt
4. Mieczysław Polok
- 9.450 pkt
5. Jerzy Makselon
- 9.083 pkt
6. Bernard Wróbel
- 8.944 pkt
7. Józef Antończyk
- 8.806 pkt
8. Tadeusz Wodziczko
- 8.782 pkt
9. Dariusz Skowron
- 8.740 pkt
10. Jan Krzysteczko
- 8.711 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 19 marca o godzinie 16.30 w klubie LWSM
„Gama”.
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Nikola Zaborowska ma za sobą udany debiut

lając klasyfikację organizatorzy brali
pod uwagę punktację Wilksa.
Dodajmy, że czwarte miejsce w
swym debiucie zajęła Nikola Zabo-

UKS Eugen Knurów - drużynowy mistrz Śląska seniorek. Od lewej:
Dorota Tomaszewska, Anna Gawlik, Emilia Flis, Katarzyna Smykała,
Nikola Zaborowska

Kickboxing

Żal półfinałowej
porażki Marleny
Jest kolejny sukces zawodniczki
Spartana Team Knurów – Marleny
Żal. Do drugiego miejsca w Pucharze
Polski z 2010 roku, teraz zawodniczka
dorzuciła brązowy medal Mistrzostw
Polski w Kickboxingu (formuła Low
Kick). Krajowy czempionat odbył się
w miniony weekend w Kleszczowie i
mimo dużego sukcesu reprezentantki
Knurowa, jej szkoleniowiec mówi o
niedosycie. – To był dobry występ Marleny, ale mam lekki niedosyt po jej walce
półfinałowej – mówi trener Sławomir
Tokarz. - Nasza fighterka przegrała
ten pojedynek na „własne życzenie”.
Szkoda, bo była szansa na finał.
Sławomir Tokarz podk reśla,
że dużym atutem Marleny Żal jest
wyszkolenie techniczne, natomiast
to nad czym Spartanka musi szczególnie popracować to tak zwana
wydolność tlenowa.
Spartan Team reprezentował w

rowska. Osiągając rezultat 47,5 kg. –
Ten wynik napawa nas optymizmem
i jednocześnie cieszy, że 14-letnia
debiutantka wywalczyła sobie prawo
startu w Mistrzostwach Polski – mówi
Eugeniusz Mehlich.
W klasyfikacji drużynowej UKS
Eugen wyprzedził Azory Kraków i
Pover Chorzów.
W męskiej rywalizacji seniorów
Sebastian Ochman wywalczył srebrny medal (135 kg), a Marcin Wojewoda w swojej kategorii wagowej uporał
się ze sztangą ważącą 220 kg i zajął
trzecie miejsce. Również brązowy
medal stał się własnością Arkadiusza
Wesołego, który w kategorii open
weteranów wycisnął 175 kg.
W kategorii junior do lat 20
czwarte miejsce zajął Adrian Heintze
z wynikiem 142,5 kg, a na szóstym
miejscu sklasyfikowany został Łukasz Przybył.
Męska ekipa w klasyfikacji drużynowej zajęła czwarte miejsce (wygrał Pover Chorzów przed Teamem
Wrocław i Azorami Kraków).
PiSk

Kleszczowie również Cezary Wojtów.
– Jego start powinien procentować w
przyszłości, bowiem Czarek miał okazję
walczyć z obecnym mistrzem Europy
Igorem Bzówką – kontynuuje Tokarz.
– Nasz zawodnik nie miał szczęścia
w losowaniu, jednak w pojedynku z
utytułowanym rywalem pokazał dobre
wyszkolenie techniczne i charakter.
Niestety przegrał na punkty.
PiSk

Foto: Spartan Team

Mistrzowskie
ciosy

Foto: UKS Eugen

Foto: BKS Concordia                                                                                     

Boks

Siedem medali indywidualnych,
a do tego jeszcze tytuł najlepszej
drużyny seniorek w Otwartych Mistrzostwach Śląska – to bilans startu
UKS Eugen Knurów na czempionacie
w Chorzowie.
- Udział w Mistrzostwach Śląska
był ostatnim sprawdzianem przed
zbliżającymi się Mistrzostwami Polski, które odbędą się 24 i 25 marca
w Warszawie – relacjonuje trener
Eugeniusz Mehlich.
Można powiedzieć, że egzamin
został zaliczony, a na pozytywną
ocenę startu w Chorzowie wpływają
m.in. medalowe pozycje w open juniorek do lat 20: Emilii Flis (srebrny
medal – wynik 50 kg), w open juniorek do lat 23: Doroty Tomaszewskiej
(srebrny medal – wynik 50 kg), Anny
Gawlik (brązowy medal – 67,5 kg).
oraz w open seniorek: Katarzyny
Smykały (srebrny medal – 82,5 kg).
W tym miejscu warto dodać, że usta-

Foto: UKS Eugen

Szczęśliwa siódemka

Sebastian Szkatuła wygrał
swoją kategorię wagową
i został mistrzem Śląska
kadetów

Cezary Wojtów zebrał w Kleszczowie spore doświadczenie,
a Marlena Żal dodatkowo wywalczyła brązowy medal
Mistrzostw Polski
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Knurów. 1 procent dla Zuzanny Kozieł

- Ja trochę pokłamię i powiem,
że masz - śmieje się ojciec. - Jest
bezpośrednia w kontaktach z młodszymi dziećmi. Rówieśnicy nie za
bardzo chcą się z nią bawić, mają
swój świat.
- W bloku mieliśmy takie dzieci,
które się Zuzią zainteresowały. Tak się
to fajnie złożyło, że same pukały rano
do drzwi i pytały, czy Zuzia wyjdzie na
dwór. Zostawiałam obiad i szłyśmy do
piaskownicy. To trwało przez 2-3 lata.
Fajny moment. Teraz tylko mówią:
„Cześć Zuźka”. Dorosły - mówi mama
dziewczynki.

Nie jesteś chora,
tylko masz wady wrodzone
Mieli plan na życie jak każda młoda para: ślub, mieszkanie, skończenie
studiów... i dziecko. Czekali na nie 4 lata. Jadwiga i Mariusz Kozieł przez
przypadek dowiedzieli się, że upragnione dziecko nie będzie w pełni
sprawne. Lekarze nie dawali gwarancji, że przeżyje poród

Foto: archiwum rodzinne Jadwigi i Mariusza Kozieł

Dziś 9-letnia Zuzia chowa twarz w
dłoniach - jest zawstydzona i nieufna.
Wie, że w kontaktach z obcymi dużo
się od niej wymaga, dlatego blokuje się.
Chwilę później skupia uwagę na grze
w telefonie komórkowym, ale przysłuchuje się też rozmowie z rodzicami.
- Urodziłam się w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na starcie od
losu otrzymałam przepuklinę oponowo-rdzeniową (dla niewtajemniczonych rozszczep kręgosłupa) i kilka dodatkowych bonusów - tymi słowami
mamy dziewczynka przedstawia się
gościom na swojej stronie internetowej (www.zuzannakoziel.eu).
Diagnoza lekarzy nie była dla Koziełów końcem świata. Strach i rozpacz
trwały tydzień. Wtedy od lekarza prowadzącego ciążę usłyszeli: to teraz

Zamiast marzeń cele

- Nie jestem chora - przekonuje 9-letnia Zuzia

możecie rodzić, gdzie chcecie

Zostali sami. Z pomocą przyszedł
im internet.
- Nie godziliśmy się na najgorsze.
Doszliśmy do wniosku, że nie będzie
tak źle, że córka po prostu spędzi
resztę życia na wózku - opowiada
pani Jadwiga.
Ginekolog dał im skierowanie na
badanie echa serca do Łodzi, dzięki
temu znaleźli szpital, gdzie mogła
urodzić się Zuzia.
Przyszła na świat w 37 tygodniu
ciąży. Jeszcze tego samego dnia przeszła pierwszą operację zamknięcia
przepuk liny. 2 tygodnie później
wszczepiono jej zastawkę, ogranicza-

jącą wodogłowie.
- Zuzia urodziła się ze stopami
końsko-szpotawymi, na które ortopedzi założyli gips. Nastawiali jej nóżki,
kiedy spała. Kości aż chrupały, a my już
wiedzieliśmy, że córka nie ma czucia w
nóżkach - mówi mama dziewczynki.
Nikt nie zaproponował świeżo upieczonym rodzicom pomocy
psychologicznej, żaden z lekarzy nie
porozmawiał z nimi o schorzeniach

Knurów. Kabaret w kinie

córki. Inne matki z oddziału poradziły
jedynie, by znaleźć dobrego neurologa. - Znaleźliśmy w Gliwicach doktora
Piaseckiego i on wyłożył nam kawę na
ławę - wspomina pan Mariusz.
W 3 miesiącu życia Zuzi rodzice
zainteresowali się jej nerkami. W
Katowicach znaleźli Stowarzyszenie
Chorych z Przepukliną OponowoRdzeniową, skupiające podobne
przypadki. Tam rodzice innych dzie-

Zapowiada się niezły
„Śmiechosteron”
Bez nich nie byłoby
ochroniarza Śruby,
niesamowitego Kłaka,
a przede wszystkim
hymnu na Euro 2012.
Są, bo jest Kabaret
Skeczów Męczących

Wywodząca się z Kielc formacja kabaretowa
podbija serca mających poczucie humoru Polaków
od kilku lat. Wykpiwają absurdy naszej codzienności, przy czym potrafią śmiać się także z siebie. Śpiewają, parodiują, a wszędzie tam gdzie się pojawiają,
zdobywają rzesze nowych fanów.
W K nu row ie Kaba ret Skeczów Męcz ąc yc h w y s t ą pi 3 0 m a rc a (pi ąt e k) o go d z .
19. 30. Publ iczność w K i nie Scenie Ku lt urze na pew no nud zić się nie będ zie.
Bilety po 40 zł. Rezerwację i sprzedaż prowadzi
kasa kina w godz. 15-20, tel.: 32 332 63 81.

ci służyli knurowianom radą. Dziś
Koziełowie uświadamiają innych.
Pani Jadwiga zrezygnowała z
pracy. Jest pełnoetatową mamą, która
pełni też rolę rehablilitantki.

Zuźka

(tak mówią na nią w domu) od
roku chodzi do szkoły. Uczy się wolniej
od rówieśników. Dość późno zaczęła
mówić. Mimo to stara się. Rodziców
cieszy każdy, nawet najmniejszy postęp
córki. Nowy wyraz, proste zdanie,
które wypowie.
Dziewczynka ma swoje ulubione gry (baloniki), uwielbia grać na
komputerze. Ożywia się, gdy słyszy
jakąś piosenkę. Do niedawna lubiła
śpiewać „A gdy jest już ciemno”
zespołu Feel. Nie za bardzo jej to
wychodzi, ale jeśli usłyszy coś, co
jej się spodoba, powtarza to na swój
sposób. Podryguje na wózku przy
u lubionych melodiach. Rodzice
śmieją się na wspomnienie szkolnych dyskotek.
- Jest wtedy lwem parkietu. Mówi:
„mamo, nie chcę już z tobą na rękach,
tylko sama”. I tańczy na wózku z
koleżankami i kolegami, wymachuje
rękami - opowiada pani Jadwiga.
Pytamy o kontakt z rówieśnikami. - Ma bezpośredni kontakt - odpowiada pan Mariusz.
- Nie mam, nie mam - protestuje
Zuzia.

Życie Zuzi to codzienna praca,
wizyty u lekarza, chwile radości,
małe marzenia. Nie mówi o nich
otwarcie. Rodzice starają się je odgadywać. Na dniach zabiorą córki (mają
jeszcze 3-letnią Hanię, która marzy
o ponownym spotkaniu ze św. Mikołajem) do Zabrza, gdzie wystąpią
uwielbiane przez Zuzię Domisie. Dla
wymarzonego psa nie ma już miejsca
w 40-metrowym mieszkaniu.
Koziełowie wyczekują lipca, kiedy Zuzia przejdzie kolejną operację
kręgosłupa. Poprzedni termin okazał
się niemożliwy - dziecko było jeszcze
za małe.
- Staramy się jej pokazać, że nie
ma ograniczeń. Kiedy idziemy w góry,
ona je obserwuje z plecaka, kiedy nad
morze - bierzemy ją na ręce. Jeśli ma
ochotę na fikoland, tata wchodzi z nią.
Łączymy przyjemne z pożytecznym,
chcemy, by zobaczyła jak najwięcej.
Zuzia nie dopytuje, dlaczego nie
chodzi. To nie jest dla niej problem.
Bardziej dociekliwa jest jej młodsza
siostra... - mówi pani Jadzia.
Musiało upłynąć 5 lat od narodzin Zuzi, zanim zdecydowali się na
drugie dziecko. Mówią, że był strach,
ale doszli do wniosku, że córka
nie może być sama, powinna mieć
rodzeństwo. - Dwa razy w totolotka
się nie wygrywa - śmieje się mama
dziewczynek.
Kiedy pierwszy raz Zuzia zobaczyła swoją siostrę powiedziała „tata, ja jej
nie chcę, oddajcie ją z powrotem”. Po
15 minutach stwierdziła, że ją kocha.
Rodzice nie mają marzeń, bo
wiedzą, że to niemożliwe, aby córka
stanęła na nogi. Pan Mariusz marzenia zamienia na cele: - Mieszkanie
na parterze, aby córka miała w przyszłości lepiej, jeśli będzie mogła, aby
potrafiła jeździć samochodem...
Pani Jadwiga chce, żeby nie było
gorzej. Chce żyć jak najdłużej, by
pomagać córce.
- Chcielibyśmy powiedzieć wszystkim przyszłym rodzicom, aby nie żyli
w błogiej nieświadomości i pytali lekarzy o wszystko, o co można zapytać,
np. o dodatkowe badania, które mogą
stwierdzić wady płodu. Tych schorzeń
jest tak dużo, że każdemu może to
się przytrafić. Lekarze, niestety, zakładają zawsze tylko optymistyczne
scenariusze - radzą rodzice.
- Tata, nie jestem chora - mówi
Zuzia.
- Jesteś zdrowa córeczko, tylko jak
to powiedzieć... Masz wady wrodzone.
Chorobę można wyleczyć, a z wadami
trzeba żyć - odpowiada pan Mariusz.

1 % dla Zuzi

Paweł Gradek

Leczenie i rehabilitacja Zuzi jest bardzo kosztowna. Aby wesprzeć ją
w codziennej pracy, wystarczy przekazać 1 procent podatku dla Zuzi Kozieł.
To nic nie kosztuje, a tak wiele może zdziałać w życiu 9-latki.
Wystarczy w rubryce z nazwą OPP wpisać: Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, numer KRS 0000037904, a w celu szczegółowym:
Zuzanna Kozieł (9979).
Można też przekazać darowiznę na leczenie i rehabilitację:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa,
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 z dopiskiem: darowizna na rzecz
podopiecznego Zuzanna Kozieł 9979.

