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Zachęty krwiodawców przynoszą skutek
- za każdym razem do akcji przyłączają się
nowe osoby

KNURÓW

31 osób zgłosiło się do mobilnego punktu poboru krwi, który w niedzielę
stanął przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Krew oddać mogły 23
osoby (4 uczyniły to pierwszy raz).
- Zebraliśmy 10,350 ml pełnej krwi - informuje Adam Pobłocki, prezes
klubu HDK im. dra Floriana Ogana w Knurowie.
Klubowicze podsumowali ubiegły rok: dawcy 1896 razy oddali w sumie
846,890 ml pełnej krwi.

/g/, foto: Adam Pobłocki

KNURÓW

Chór Kameralny Slavica Musa wyśpiewał
III miejsce podczas 21. Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie

Bywa i tak...

Do podobnego zdarzenia doszło
w niedzielę wieczorem. Tym razem
inny mężczyzna „zaniemógł” w
rejonie sklepów przy ul. Kosmonautów. Na śpiącego w śniegu zwrócił
uwagę jeden z mieszkańców, po czym
zgłosił sprawę strażnikom miejskim.
I tym razem mundurowi zadziałali
skutecznie. Ustalili personalia i
miejsce zamieszkania. Niebawem
zamroczony amator wysokoprocentowych trunków został zabrany do
domu przez ojca.

W ubiegły poniedziałek w południe strażnicy miejscy zostali
poproszeni o pomoc i interwencję
w budynku PCK przy ul. Wilsona.
Jak się okazało, w placówce od kilku
godzin przeby wała starsza pani,
której zachowanie było uciążliwe dla
pozostałych osób. Nie chciała opuścić
budynku. Podejrzewano, że cierpi na
chorobę Alzheimera.
Mundurowi podjęli działania.
Ustalili i powiadomili męża pani.
Potwierdził chorobę żony. Przybył
po nią i wkrótce małżonkowie udali
się do domu.
/bw/

/bw

POWIAT

POWIAT. KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE

Pieniądze czekają
na chętnych
Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłosił
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań
publicznych Powiatu Gliwickiego w 2015
roku. Na ten cel przeznaczono 83 tys. zł
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Slavica znaczy sukces

KNURÓW

Zima szczególnie mroźna, póki co, nie jest, ale
to nie znaczy, że można ją lekceważyć.
Przypadki śmierci z wyziębienia pokazują, że
mrozy nie muszą trzaskać, by zabijać...

Organizacje pozarządowe mogą
ubiegać się o finansowe wsparcie na
realizację zadań z zakresu: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej,
porządku i bezpieczeństwa publicznego, nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania,
ochrony i promocji zdrowia, ekologii
i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa
przyrodniczego.

KNURÓW

Impreza odbyła się w ubiegłą
niedzielę. W rywalizacji na piękny

Piją i padają
W ubiegłą środę po południu do
Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie
o mężczyźnie leżącym na ławce obok
kręgu przy ul. 1 Maja. Faktycznie tak
było. Jak się okazało, pan leżał, bo był
tak pijany, że nogi odmawiały mu
posłuszeństwa. O staniu o własnych
siłach nawet nie było mowy.
Funkcjonariusze wezwali karetkę
pogotowia. Lekarz przebadał mężczyznę i uznał, że nie ma potrzeby
przewozić go do szpitala. Niebawem,
dzięki staraniu mundurowych, znalazł się w swoim domu.

Slavica Musa weszła w 2015 rok udanie, odnosząc sukces na międzynarodowym festiwalu

Oferty można składać do 12
lutego w Biurze Obsługi Klienta
Starostwa Powiatowego w Gliwicach
przy ul. Zygmunta Starego 17.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
starostwa – telefonicznie (pod nr. 32
332 66 70) lub drogą elektroniczną
(e-mail: pcop@starostwo.gliwice.pl).
/sisp, bw/

Sesja w
czwartek
Na czwartek (29
stycznia) zaplanowana
została trzecia w nowej
kadencji sesja Rady
Powiatu Gliwickiego

W porząd ku obrad ujęto 17
punktów. Pod głosowanie trafi osiem
projektów uchwał, m.in. zatwierdzająca tegoroczne plany pracy komisji stałych, powołująca członków
kapituły nagrody „Bene Meritus”,
wprowadzająca zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na
lata 2015-2018 i uchwała budżetowa
na 2015 rok.
Obrady rozpoczną się o godz. 15.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta
Starego 17.

śpiew knurowski zespół miał 23
konkurentów. Chórzyści wystą-

pili pod dyrekcją Tomasza Pawła
Sadownika. Dali piękny koncert,
co doceniła zarówno publiczność,
jak i jurorzy.
Efekt: III miejsce i zasłużony
podziw widzów. Wśród gratulujących byli m.in. biskup diecezjalny
sosnowiecki Grzegorz Kaszak,
starosta będziński Arkadiusz Watoła i prezydent Będzina Łukasz
Komoniewski.
/bw/

ZAPROSZENIE

Koncert
Tomasza Pasławskiego

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników gry
Tomasza Pasławskiego: w sobotę (31 stycznia)
o godz. 19.00 w kościele pw. św. Cyryla
i Metodego odbędzie się wyjątkowy koncert
- Zagram na organach piszczałkowych i zaśpiewam kolędy, których nikt
do tej pory w knurowskich kościołach
nie wykonywał - zapowiada organista. - Przypomnę też kilka swoich
zagranicznych inspiracji.
Pan Tomasz zapewnia, że będzie
okazja wspólnie pokolędować. Radzi,
by na koncert zabrać książeczki do
nabożeństw.

Foto: Archiwum

Cenna każda kropla

/g/

KNURÓW

Zaparkował na kopercie

A nie miał do tego uprawnień. Mowa o kierowcy, który we wtorkowy późny wieczór zaparkował przy ul. Kazimierza Wielkiego na miejscu przeznaczonym dla zmotoryzowanej osoby niepełnosprawnej. Takie sprzeczne z prawem,
nie mówiąc o dobrych obyczajach, zachowanie nie spodobało się jednemu z
okolicznych mieszkańców. Zgłosił problem Straży Miejskiej. Mundurowi zajęli
się „dyscyplinowaniem” sprawcy wykroczenia.
Nazajutrz po południu strażnicy interweniowali na terenie centrum handlowego Merkury. Powód dali im kierowcy, którzy zaparkowali – nie mając
odpowiednich zezwoleń – na obszarze objętym zakazem ruchu.
/bw/

serdeczności

/sisp, bw/
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KNURÓW. POLICJA IDZIE NA WOJNĘ ZE SKLEPOWYMI ZŁODZIEJAMI

Taka sama wielkość, trochę inna
fotografia i mniej danych - od 1 marca
będą wydawane nowe dowody osobiste

Klienci, którzy nie płacą

KNURÓW

Od marca
nowe dowody

Komendant Komisariatu Policji
w Knurowie, podpinsp. Maciej Kawa
uspokaja.
- Nie nazwałbym tych kradzieży
plagą. Od pewnego czasu wykorzystujemy zapisy sklepowych kamer
do ustalenia sprawców wykroczeń.
Sklepy i stacje benzynowe chętnie
z nami współpracują, a my robimy
wszystko, by wykryć i rozliczyć złodziei z kradzieży.
Dla funkcjonariuszy każde wykroczenie jest czynem zabronionym,
bez względu na to, czy złodziej kradnie towar za 7 czy za 200 zł.
Przekonał się o tym ostatnio
mężczyzna, któremu zdarzyło się
nie zapłacić na stacji benzynowej za
artykuły spożywcze warte 7,68 zł. Po
ujawnieniu wizerunku w mediach
sam zgłosił się do komisariatu, by
sprawę wyjaśnić.
- Nie ma przyzwolenia na złodziejskie zachowania - zapewnia
komendant. - Bezkarność ośmiela
do kolejnych kradzieży, dlatego nie
odstępujemy od wyjaśniania spraw.
9 listopada 2013 roku weszła w
życie nowelizacja przepisów kodeksu karnego, podnosząca wartość
progu wykroczenia do 1/4 płacy minimalnej (dziś to 437,50 zł). Wtedy
handlowcy alarmowali, że to tylko
rozzuchwali złodziei.
Policyjne statystyki nie potwierdzają tych obaw.
- Są złodzieje, którzy kalkulowali, ale się przeliczyli. Jeśli mają na
koncie kilka kradzieży, sumujemy
je i traktujemy jak czyn ciągły. Nie
wszyscy wiedzą, że tak jest - dodaje
komendant.
Ujęci złod zieje n ie ok a zują
skruchy. Liczą się z tym, że kiedyś
zostaną zatrzy mani. Ja k będzie
z mężczyzną (na zdjęciu), który

Foto: materiały Policji

Dzięki współpracy z Komisariatem Policji w Knurowie
od kilku miesięcy prezentujemy na łamach wizerunki
złodziei. Akcja przynosi pierwsze efekty, a my
pytamy, czy to już plaga kradzieży?

7 grudnia nie uiścił za alkohol w
Tesco przy ul. 1 Maja? Wszystko w
rękach naszych Czytelników.
Policja prosi o pomoc w ustaleniu personaliów złodzieja, który
wyniósł ze sklepu alkohol o wartości 85,98 zł.
Mężczyzna jest w wieku 20-25
lat, średniego wzrostu, średniej
budowy ciała. Ma krótkie, ciemne
włosy, czesane na czoło. Ubrany był
w ciemne, brązowe spodnie, ciemne

buty, brązową kurtkę do pasa typu
bejsbolówka z emblematem na lewej
piersi. Na plecach, na wysokości
łopatek widoczny napis Essential, na
prawym rękawie wyszyty numer 91.
Wszelkie informacje mogące
pomóc w ustaleniu sprawcy należy
kierować do Komisariatu Policji w
Knurowie (tel. 32 337 25 00 - oficer
dyżurny), powołując się na sygnaturę Rsow 451/14.
/pg/

Miały się pojawić z początkiem
roku, ale czas wprowadzenia tej zmiany
w życie ze względów technicznych został wydłużony o dwa miesiące. Odtąd
wniosek o wydanie dowodu będzie
można składać w dowolnym urzędzie w
dowolnej gminie w kraju, niezależnie od
miejsca zameldowania. Ta korzystna dla
obywateli zmiana jest możliwa dzięki
elektronicznemu rejestrowi dowodów
osobistych, dostępnemu dla wszystkich
urzędów gmin w kraju. Pojawi się także
możliwość złożenia wniosku o wydanie
dowodu drogą elektroniczną - dla tych,
którzy posiadają podpis elektroniczny.
Nowe dowody będą miały 10-letnią ważność, zaś w przypadku dzieci,
które nie ukończyły 5 lat, będą wydawane na krócej – na 5 lat.
Stare dowody zachowują swoją ważność – nie ma konieczności wymieniania ich na nowe przed upływem terminu
ich ważności podanego na dokumencie.
Wygląd now ych dokumentów
będzie z grubsza podobny – będą
miały taką samą wielkość i identyczną
kolorystykę. Jednak będą zawierały
mniej danych – i znikną informacje o
kolorze oczu, wzroście, a także o adresie zameldowania. Zabraknie również
zeskanowanego podpisu posiadacza
dowodu.
Zniknięcie adresu jest spowodowane tym, że na 2016 rok jest planowane
zniesienie obowiązku meldunkowego
(nie jest pewne, czy ta zmiana dojdzie
do skutku). Z jednej strony zarówno
brak konieczności stałego zameldowania, jak i brak adresu w dowodzie są na
rękę obywatelom – przeprowadzając się
z miejsca na miejsce część formalności
będziemy mieli z głowy. Jednak pojawiają się też głosy, że ta zmiana wiąże
się także z potencjalnymi kłopotami.
Dokument z adresem zamieszkania
jest potrzebny przy korzystaniu z usług
banków i różnych instytucji.
– Owszem, jest pewien niepokój

wywołany tą sytuacją – mówi Adam
Ostalecki, naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów. – Może
się pojawić potrzeba posiadania dodatkowych dokumentów poświadczających
dane adresowe. Problem może się też
pojawić przy okazji przeprowadzania
wyborów. Miejmy nadzieję, że dane
zawarte w nowych dowodach okażą się
w tym wypadku wystarczające, ale na
razie takiej pewności nie ma.
Może zatem warto przed 1 marca
wyrobić sobie dowód osobisty według
starego wzoru, z adresem i podpisem?
Chyba jednak nie. Jak mówi naczelnik
Ostalecki, stare dowody będą nadal
ważne, jednak adres, skan podpisu,
kolor oczu i wzrost – powinny być traktowane tak, jakby ich tam nie było. Stąd
dane te od 1 marca br. nie powinny być
honorowane przez żadne instytucje.
Zmieniają się też wymogi dotyczące fotografii – zdjęcia w nowych
dokumentach będą takie same, jak
te do paszportu. Mają być aktualne –
wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem składania wniosku.
– Zdarzyło się w Knurowie, i nie
jest to przypadek odosobniony, że osoba, której dowód utracił ważność, wraz
z wnioskiem o nowy dokument przynosi ze sobą te same zdjęcia, które miała
w starym dowodzie – mówi Adam
Ostalecki. – To jest nie do przyjęcia, nie
ma mowy, aby fotografie sprzed kilku
lat znalazły się w nowym dokumencie.
Rejestr dowodów osobistych jest
częścią Systemu Rejestrów państwow ych obejmującego tak że rejestr
PESEL i rejestr aktów stanu cywilnego.
W myśl zapisów ustawy od 1 marca ma być prowadzona elektroniczna
rejestracja aktów stanu cywilnego oraz
udostępnianie odpisów tych dokumentów w dowolnym urzędzie stanu
cywilnego w Polsce.

nie mamy podstaw do podejmowania
czynności wobec kierowców - rozwiewa
wątpliwości.
Aby uniknąć nieporozumień stosuje się podwójne oznaczenie miejsc
dla niepełnosprawnych. Nowe znaki

pojawią się przy targu dopiero po
rozstrzygnięciu przetargu na modernizację centrum przesiadkowego na
Fochu. Do tego czasu niepełnosprawni... muszą sobie jakoś radzić.

Mirella Napolska

śladem naszych publikacji

Wracamy do tematu 4 miejsc postojowych
dla niepełnosprawnych przy targowisku.
Tydzień temu Andrzej Kusber zwrócił
uwagę na brak oznakowania pionowego,
który odnotował po świętach Bożego
Narodzenia
Przypomnijmy. Ktoś zdemontował 4 tabliczki wiszące na słupkach
ozdobnych, informujące o miejscach
dla niepełnosprawnych. Ustaliliśmy, że
urzędnicy z knurowskiego magistratu
nie mają z tym nic wspólnego.
- Są jeszcze znaki poziome, ale
jak zasypie je śnieg, gdzie wtedy zaparkuję? - głowił się niepełnospraw-

ny pan Andrzej.
Naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w Knurowie, Anna Lewandowska
stwierdziła, że oznakowanie jest niekompletne, ale powinno być respektowane przez kierowców.
W środę, po kilkudniowych opa-
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dach śniegu, sprawdziliśmy sytuację
na parkingu. 3 z 4 miejsc dla niepełnosprawnych zajęte były przez klientów
targowiska. Żaden z samochodów
nie miał karty uprawniającej do
parkowania na kopertach. Żaden z
kierowców nie mógł też wiedzieć, że
zostawia samochodów w miejscu dla
niepełnosprawnych, ponieważ jedyne
oznakowanie (poziome) zasypał śnieg.
Zapytaliśmy zastępcę komendanta Straży Miejskiej, Andrzeja
Dobrowolskiego, czy ta niewiedza
kierowców może być ukarana mandatem. Okazuje się, że nie.
- Co prawda znaki poziome są
traktowane na równi z pionowymi,
ale gdy są nieczytelne z powodu śniegu,

/g/

Śnieg zasypał znaki i kierowcy
nie wiedzą, że parkują w miejscu
dla osób niepełnosprawnych

Foto: Paweł Gradek

Parking nie bez znaczenia
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Szpital w Knurowie zawarł umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia na leczenie wszystkich chorych z zakresu
pakietu onkologicznego. Dzięki temu osoby z chorobami
nowotworowymi mogą być operowane na oddziałach
chirurgicznym i ginekologicznym bez konieczności oczekiwania
w kolejkach

KNURÓW. RYGOR W PRZEPISACH...

Najpierw
umowa,
potem kocioł Szansa

KNURÓW. PAKIET ONKOLOGICZNY W SZPITALU

Zamierzasz kupić piec
ekologiczny i liczysz na gminną
dotację? Uwaga – musisz
zawrzeć umowę jeszcze
przed zakupem urządzenia
Po zakupie, a tym bardziej po
montażu, pieca będzie już za późno na wszelkie starania o dotację.
Przekonała się o tym jedna z naszych
czytelniczek, która wcześniej o dofinansowanie nie zabiegała, bo nie
wiedziała o takiej możliwości.
- Jesteśmy w trakcie budowania
domu, a że zima się zbliżała, chcieliśmy zamontować piec, żeby przez
zimę mury nie wymarzły – tłumaczy
pani Ewelina.
Knurowianie zakupili eko-piec.
O tym, że mogą się z tej racji starać
o gminne dofinansowanie, dowiedzieli się od fachowca montującego
im urządzenie grzewcze.
– Podczas montażu pan instalator powiedział, że to najbardziej
ekologiczny piec na rynku, aktualnie
zdobył jakieś certyfikaty i zapewne
dostaniemy do niego dofinansowanie, tylko mamy się dowiedzieć, jakie
papiery złożyć, bo w różnych urzędach to różnie wygląda – relacjonuje
knurowianka.
Nasi czytelnicy byli pozytywnie
zaskoczeni – nie zdawali sobie sprawy, że piec, który wybrali, plasuje
się tak wysoko w rankingu pieców
ekologicznych. Wkrótce udali się do
Urzędu Miasta, aby poznać szczegółowe warunki przyznania dotacji.
– Pani w urzędzie powiedziała,
że owszem, takie dofinansowanie jest,
ale piec musi stać niepodłączony, gdy
komisja z urzędu przyjdzie go zobaczyć. Tłumaczę, że jest podłączony, że
dowiedziałam się przy montażu itd.,
na co pani: no trudno, wasza strata.
Oczywiście zagotowałam się, bo nie
widzę różnicy, czy on jest zamontowany czy nie, a wręcz jasne jest, że
jak jest zamontowany, to będzie uży4

wany. Ale cóż, widzę, że w Knurowie
ciemnogród, i jeśli ktoś będzie musiał
zamontować nowy piec, weźmie i
kupi tzw. śmietnik, bo ekologiczny jest
dużo droższy i nie można w nim palić
śmieci, a taki śmietnik spali wszystko,
zwłaszcza że dużo ludzi pali albo
kartonami, albo jakimiś śmieciami.
Szkoda słów... – kończy rozżalona
czytelniczka.
Dlaczego ktoś, kto właśnie kupił
i zamontował kocioł ekologiczny nie
może już starać się o dotację? Odpowiedź jest krótka, choć niekoniecznie
satysfakcjonująca: bo tak wynika z
uchwały Rady Miasta Knurów. Jak
czytamy w dokumencie, „dotacja
udzielana jest na pisemny wniosek ubiegającego się, na podstawie
umowy zawartej z Miastem przed
realizacją przedsięwzięcia.” (Uchwała
nr XLI/584/13 Rady Miasta Knurów
z 18 grudnia 2013 r., załącznik nr 1,
rozdział 1 par. 3).
– Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta Knurów,
umowę o dotację należy z nami
podpisać przed dokonaniem zakupu
– komentuje Anna Lewandowska,
naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Knurów. – Takie są zasady – najpierw
umowa o dofinansowanie, a dopiero
potem zakup i montaż.
Mimo takich obostrzeń, z dotacji do zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych
korzysta w Knurowie około 60-70
osób rocznie. Dotacje mogą pokrywać 50 proc. kosztów, jednak nie
więcej niż 1500 zł.
Mirella Napolska

- Kontrakt zawarty z NFZ pozwala
nam przyjąć wszystkich chętnych na
leczenie w naszym szpitalu – mówi Michał Ekkert, prezes Zarządu Szpitala
w Knurowie Sp. z o. o. – W tym celu
dokupiliśmy nowoczesny sprzęt na blok
operacyjny, jak również zatrudniliśmy
dodatkowych specjalistów, szczególnie
z zakresu operacji raka piersi, raka
tarczycy, jak i lekarzy ze specjalizacją
ginekologii onkologicznej.
W najbliższych miesiącach zostanie uruchomiona również jedna z naj-

nowocześniejszych w województwie
śląskim pracowni mammografii, która powinna uzyskać kontrakt z NFZ.
- Leczenie chorych, a szczególnie
z ciężkimi schorzeniami onkologicznymi, to jeden z priorytetów naszego szpitala. Cieszę się, że możemy
leczyć bezpiecznie, co potwierdzono
wszystkimi certyfikatami jakości i
akredytacją – dodaje prezes Ekkert.
- Pragniemy również nadmienić, że
szpital posiada własny oddział onkologii klinicznej, jak również zawartą

Świeżo wyremontowana
przychodnia lada dzień przyjmie
pierwszych pacjentów

KNURÓW. OTWARCIE PRZYCHODNI
PRZY UL. DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

Dla zdrowia
pacjentów

Zakończył się remont przychodni przy
ul. Dywizji Kościuszkowskiej. 2 lutego
placówka przyjmie pierwsze chore dzieci,
dorosłych pacjentów dopiero za miesiąc
Remont budynku filii Przychodni Rejonowej nr 2 dobiegł końca.
Sanepid nie miał zastrzeżeń do warunków, w jakich przyjmowani będą
mali pacjenci.
- Spełniliśmy wszelkie wymogi
- zapewnia Henryk Hibszer, zastępca
dyrektora ds. administracyjno-tech-

/sisp, bw/
Foto: Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

na szybsze
leczenie

umowę z NFZ na chemioterapię. Dzięki podpisanej umowie z Instytutem
Onkologii w Gliwicach nasi chorzy
trafiają bezpośrednio na radioterapię,
jeśli zachodzi taka konieczność.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w dziale statystyczno-organizacyjnym szpitala (tel. 32 331 93 03)
oraz w sekretariatach oddziałów chirurgii (tel. 32 331 92 75) i ginekologii
(tel. 32 331 93 30).
Prezes Ek kert podk reśla, że
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w
Knurowie przy ul. Dworcowej 3
dysponuje miejscami dla chorych
w nowoczesnych i komfortowych
warunkach, jak również może przyjmować chorych, którzy wymagają
hospitalizacji na radioterapię: – Jesteśmy w trakcie uzgodnień, w jaki
sposób NFZ będzie refundował te
świadczenia. Zapewniamy opiekę
lekarzy specjalistów, pielęgniarek,
opiekunów medycznych, jak również
rehabilitantów.
Dodatkowe informacje można
uzyskać dzwoniąc pod nr. tel. 32 428
17 00. Znajdują się też na stronie internetowej: www.zolknurow.pl.

nicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Knurowie, i dodaje, że poradnia
dziecięca rozpocznie pracę 2 lutego.
Oprócz pediatry (dr Gizela Kensy-Reginek) w budynku przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej przyjmować
będzie lekarz ogólny (dr Jacek Piwowarczyk) i lekarz rodzinny (dr Anna

Pasiek-Chałuda). To jednak dopiero
za miesiąc, ponieważ uruchomienie
poradni d la dorosł ych w y maga
osobnego odbioru przez sanepid oraz
dopełnienia formalności z Urzędem
Wojewódzkim w Katowicach.
Filia pomieści jeszcze gabinet zabiegowy. Obawy, że w budynku może
zrobić się tłoczno, są nieuzasadnione.
Dyrekcja ZOZ Knurów znalazła
rozwiązanie: dzieci (650 deklaracji) i
dorośli (1250 deklaracji) przyjmowani będą w różnych godzinach.
Stworzenie nowoczesnej przychodni możliwe było dzięki porozumieniu ZOZ Knurów z właścicielem
budynku, czyli Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową.
To na niej spoczęło wyłonienie firmy
budowlanej, sfinansowanie prac
związanych z termomodernizacją
budynku i adaptacją pomieszczeń.
ZOZ przez 6 lat będzie zwracać
spółdzielni koszty, jakie poniosła w
związku z wykonaniem prac adaptacyjnych na potrzeby działalności
medycznej.
/pg/
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OSTROŻNOŚCI NIGDY ZA WIELE

Polskie drogi,
śliskie drogi

Foto: Archiwum Czytelnika PL

aktualności
Moment nieuwagi i kłopoty gotowe
- tym razem ucierpiało głównie
auto i ogrodzenie

Śnieg sypnął w sobotę
wieczorem. Drogowcy nie
zasypiali gruszek w popiele,
ale i tak drogi stały się bardzo
niebezpieczne. W samym tylko
Knurowie przekonało się o tym
kilka osób
- Kolejny wypadek na ul. Wilsona. I ponownie na zakręcie wysokości posesji nr 86 nie dostosowanie
prędkości do warunków atmosferycznych – zaalarmował PL w niedzielę jeden z Czytelników. – Droga
odśnieżona i posypana, a renault
clio, jadące w kierunku ronda z
dużą prędkością, pokonując zakręt
wpadło w poślizg i uderzyło w płot.
Auto u legło rozbiciu, ucierpiało ogrodzenie jednej z posesji.
Wedle naszego Czytelnika 50-złotowy mandat dla kierującej to kara
nieadek watna do przew inienia:
- Pomyśleć, co by się stało, gdyby z
przeciwka jechało auto lub ktoś szedł
chodnikiem...
Pecha miał inny kierowca, który
w poniedziałkowy poranek jechał
od strony Szczygłowic w kierunku
Książenic. Wypadł z drogi tuż za

ostatnimi domami przy ul. Książenickiej. Jazdę zakończył na jednym
z drzew.
Sporo działo się też w poniedziałek wieczorem na skrzyżowaniu
ulic Zwycięstwa i Lignozy. Świadczą
o tym głębokie ślady w śniegu na
wysepce, powalony znak i poturbowany słup.
- Gdy nasz patrol dojechał na
miejsce zdarzenia, nie zastał tam
żadnego pojazdu – powiedział Przeglądowi Andrzej Daroń, komendant
Straży Miejskiej w Knurowie. Jak się
dowiedzieliśmy, podjęte czynności
wyjaśniające kierowały podejrzenia
w stronę jednej z firm transportowych. – Powiadomiliśmy Wydział
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
- Faktycznie, trwają wyjaśnienia
tej sprawy – potwierdził asp. Janusz

Szydło z gliwickiej „drogówki”. – Staramy się ustalić wszelkie okoliczności.
Chodzi nie tylko o poznanie,
czy ktoś został poszkodowany, ale i
określenie odpowiedzialności. Ma to
znaczenie m.in. w przypadku starań
o wyrównanie strat z polisy sprawcy.
- W cza sie obf itych opadów
śniegu sytuacja na drogach wymaga
od wszystkich uczestników ruchu
drogowego szczególnego skupienia i
wyjątkowej ostrożności – podkreśla
asp. Szydło. – My, policjanci, na co
dzień mamy jaskrawe przykłady

przykrych, a nieraz i tragicznych,
zdarzeń. Do których nie musiałoby dojść, gdyby ich
uczestnicy zachowali się przezornie.
Przestrogi odnoszą się nie tylko do kierowców, którzy powinni dostosować prędkość do
warunków oraz unikać szarżowania i
gwałtownych manewrów.
- Piesi powinni wziąć sobie do
serca, że przy śliskiej nawierzchni
samochód nie jest w stanie hamować
tak skutecznie, jak w normalnych
warunkach – tłumaczy asp. Szydło.
– Nie mówię nawet o wtargnięciu na
jezdnię, ale o zachowaniu się, które
nie wymusi na kierowcach raptownych manewrów. Lepiej odczekać
chwilę, niż narazić siebie, a może

właśnie i kierujących, na niebezpieczeństwo.
Na knurowskich drogach daje
się zauważyć, że nie wszyscy... rowerzyści dostrzegli, iż sypnęło śniegiem. Niektórzy z uporem godnym
lepszej sprawy usiłują przebrnąć
przez zepchnięte na pobocza błoto
śniegowe. Niekiedy tak rzuca nimi w
lewo i w prawo, iż wydaje się, że albo
wylądują na poboczu, albo wpakują
się pod koła samochodów, nawet
tych z przeciwka.
Mokry śniegi „wygonił” też amatorów joggingu po lesie ze ścieżek.
Część z nich korzysta z jezdni. Policjanci radzą, by nie zapominali o
elementach odblaskowych, jeśli przebieżka odbywa się na drogach poza
terenem zabudowanym. Od pół roku
ich posiadanie jest obowiązkowe.
Bogusław Wilk

reklama

Nieodśnieżone,
śliskie drogi
- gdzie zgłosić
problem

Najprościej zadzwonić do Straży
Miejskiej - tel. 986 (bezpłatny,
dostępny całą dobę) lub pod
nr 32 339 22 37. Można też
inter weniować bezpośr ednio
u zarządców dróg. Są nimi:
Zar ząd Dróg Powiatow ych
w Gliwicach – tel. 32 234 06
96, 605 435 731 i 605 787 131.
Firma Remondis – tel. 32 231 08
58 wew. 210, oraz 502 586 280,
607 072 410 i 667 082 236;
w firmie został uruchomiony
także specjalny telefon zimowego utr z ymania dr óg: 502
586 280 (dotyczy dróg wojewó dzk ic h, c z yli Dwo r c owej,
Niepodległości, Rybnickiej oraz
powiatowych – ulic: 1 Maja, Wilsona, Szpitalna (od skrzyżowania z Ułanów do Niepodległości),
Michalskiego, Lignoz y, Aleja
Piastów i Książenicka.
Zar ząd Dróg Powiatow ych
w Rybniku – tel. 32 422 74 78
(dotyczy ul. Zwycięstwa);
UM – Wydział Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska – tel.
32 339 22 15 (dot yczy dróg
w zarządzie prezydenta miasta);
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – tel. 32 234 06
92 i 32 270 15 10 (dotyczy A1);
Ur ząd Gminy Gierał towice
– tel. 32 301 13 00;
Ur ząd Gminy Pilc howice –
tel. 32 235 65 21.
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aktualności
W środowy poranek rozpoczął się strajk
w kopalniach należących do Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. W południe przyłączyła się
kopalnia Knurów-Szczygłowice

KNURÓW

Sprzedaj
pan talon!

W środę w południe do strajku
przyłączyli się pracownicy kopalni
Knurów-Szczygłowice

Foto: Dawid Lach/JSW S.A.

Foto: Mirella Napolska

- Przed budynkiem dyrekcji kopalni
Knurów-Szczygłowice stoją ludzie,
którzy skupują od górników talony
na węgiel – zaalarmował nas czytelnik,
któremu nie spodobało się takie
zachowanie

GÓRNICTWO
Knurowianin był podwójnie
zbulwersowany. Po pierwsze – samym faktem działalności, której
legalność może być wątpliwa.
– Stróże prawa z łatwością wlepiają mandaty staruszkom handlującym pietruszką, a czemu nikt
nie skontroluje tych panów? – pyta
retorycznie mężczyzna.
Drugi powód irytacji naszego
czytelnika, to kwestia formy tego
handlu. Według jego relacji, mężczyźni są nachalni – zaczepiają
przechodniów, pytając otwarcie, czy
nie mają przypadkiem talonów na
sprzedaż.
Udaliśmy się na miejsce, kilkuminutowa obserwacja samochodu
wskazanego przez czytelnika i mężczyzn stojących aucie nie przyniosła rezultatu – nie udało nam się
zaobserwować żadnej talonowej
transakcji.

- Jeżeli ten pan był zbulwersowany
zaistniałą sytuacją, może tę sprawę
zgłosić na policję – mówi podinsp.
Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie. – Może ona
być rozpatrywana z tytułu art. 51 par.1
kodeksu wykroczeń, gdzie jest mowa o
wywoływaniu zgorszenia w miejscu
publicznym. Jeżeli zaś chodzi o aspekt
cywilno-prawny sprawy, policja, po
zbadaniu sprawy, skieruje ją do Urzędu Kontroli Skarbowej, która powinna
podjąć czynności wyjaśniające.
Handel talonami za węgiel nie
jest niczym nowym. Trudno się
dziwić, że górnicy, którzy nie mają
w domu pieca węglowego, chcą
talon sprzedać. Znajdują się też
osoby chętnie skupujące talony po
korzystnych cenach. Jednak zgodnie
z prawem od takiej transakcji należy
odprowadzić podatek.
MiNa

KNURÓW, ZABRZE

Pomogła byłemu

Nie wiadomo, czy niedoszły samobójca nie
dopiąłby swego, gdyby nie jego była dziewczyna.
Knurowianka nie zlekceważyła otrzymanych smsów i szybko zawiadomiła policję
W środę, 21 stycznia około godz.
8 rano policja w Zabrzu przyjęła zgłoszenie od pewnej knurowianki. Młoda kobieta otrzymywała od swojego
byłego chłopaka niepokojące sms-y.
Wynikało z nich, że 20-latek z Zabrza
zamierza popełnić samobójstwo. Takie wiadomości łatwo zinterpretować
jako żart, łatwo je też zignorować,
zwłaszcza, jeśli pochodzą od ex-partnera. Jednak mieszkanka Knurowa nie zbagatelizowała sygnału.
Powiadomiła policję. Wiedziała,
że 20-latek mieszka w Zabrzu przy
ulicy Wolności. Nie znała numeru
budynku, wiedziała za to, że stoi on
blisko przystanku autobusowego.
Nie było łatwo odnaleźć mężczyznę
6

– ulica Wolności jest wyjątkowo
długa, na dodatek 20-latek był zameldowany pod innym adresem,
w Zabrzu-Biskupicach. Jednak się
udało – dyżurny policjant pozostając
w telefonicznym kontakcie z knurowianką, opisywał charakterystyczne
otoczenie poszczególnych przystanków przy ul. Wolności. Po niespełna
godzinie od przyjęcia zgłoszenia
udało się z sukcesem zakończyć
akcję. Po zlokalizowaniu budynku,
w którym znajdował się niedoszły
samobójca, policja i służby medyczne
dotarły do 20-latka. Podjęto decyzję
o przewiezieniu zabrzanina do szpitala psychiatrycznego.
MiNa

Wrze w JSW
Na linii zarząd – związki w JSW
SA iskrzy od dawna. W ubiegłym
tygodniu napięcie jeszcze wzrosło.
Stało się tak po ogłoszeniu przez kierownictwo spółki pakietu rozwiązań oszczędnościowych. Jego głównym założeniem jest wypowiedzenie
przez zarząd trzech porozumień
pracowniczych, które gwarantują
górnikom m.in. wypłatę 14 pensji,
deputatów, podwyżek płacy oraz
innych świadczeń.
Sytuację zaogniły ogłoszone
przez zarząd plany zwolnienia
dyscyplinarnego z pracy dziewięciu liderów związkowych z KWK
Budryk. Powód: zorganizowanie
strajku pod ziemią w dniach 1416 stycznia w czasie trwania akcji
strajkowych w Kompanii Węglowej.
- Organizatorzy tego strajku
narazili ludzi na niebezpieczeństwo
prowadząc nielegalną akcję protestacyjną pod ziemią – przekonuje
kierownictwo spółki, dodając, że w
innych kopalniach poprzestano na
masówkach informacyjnych i pro-

testach na powierzchni. - Pracodawca zarzuca dziewięciu organizatorom nielegalnego protestu pod
ziemią w kopalni Budryk złamanie
przepisów z zakresu organizacji,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych. Protest stanowił zagrożenie dla zdrowia jego uczestników
poprzez pozostawanie pracowników w wyrobiskach w miejscach,
na które kierownik ruchu zakładu
górniczego nie wyraził zgody ponad
normy czasu pracy oraz wywołał
chaos, zwłaszcza w kwestii miejsca
pobytu i przemieszczania się pracowników.
W reakcji na działania zarządu
związkowcy przeprowadzili referendum.
Na pytanie „Czy jesteś za podjęciem akcji protestacyjno-strajkowych, mających na celu wycofanie
się zarządu JSW z uchwał i decyzji,
które pozbawiają pracowników
dotychczasowych warunków pracy,
płacy i świadczeń pracowniczy?”

KNURÓW

Sesja Rady Miasta
W chwili, gdy oddawaliśmy to wydanie do druku,
w knurowskim ratuszu rozpoczynała się sesja
Rady Miasta Knurów
W harmonogramie ujęto głosowanie nad kilkoma projektami
uchwał, dotyczących m.in.: * powołania doraźnej komisji do spraw
budżetu obywatelskiego, * zmiany
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-

wych i kanalizacyjnych, będących w
posiadaniu PWiK na lata 2013-2015,
* szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

odpow iedzia ło ponad 70 proc.
pracowników. 98 proc. z nich opowiedziało się za strajkiem.
W środę o godz. 6 rano rozpoczęła się akcja protestacyjna. Górnicy przyszli do pracy, ale nie zjechali
na dół i nie wydobywają węgla. Pod
ziemią przebywają wyłącznie pracownicy odpowiedzialni za zabezpieczenie wyrobisk. Z początkiem
drugiej zmiany protest rozpoczął
się w kopalni Knurów-Szczygłowice.
Strajkujący domagają się:
• odstąpienia od decyzji o wypowiedzeniu trzech porozumień
zbiorowych
• wycofania dyscyplinarnych
zwolnień dla działaczy związkowych KWK Budryk
• natychmiastowego odwołania
zarządu JSW SA
• likwidacji spółki-córki JSW
Szkolenie i Górnictwo i przyjęcia
zatrudnionych w niej pracowników
do JSW SA
• objęcia pracowników kopalni
Knurów-Szczygłowice takimi samymi zasadami, na jakich zatrudnieni są
pracownicy pozostałych kopalń JSW
(z dniem 1 sierpnia 2015 roku).
Strajkujący zapowiedzieli, że
czekają na przybycie delegacji rządowej z premier Ewą Kopacz i wicepremierem Januszem Piechocińskim.
/bw/

W porządku obrad znalazła się
też uchwała w sprawie „zbadania zarzutów zawartych w zawiadomieniu
organu nadzoru z dnia 19.01.2015
r.”. Jej istotą jest zlecenie „Komisji
Rewizyjnej zbadanie, czy radni Barbara Gawlińska-Twardawa, Marek
Sanecznik, Tomasz Rzepa i Robert
Furtak art. 11 § 1 pkt 5 w zw. z art. 10
§ 1 pkt 3 lit a ustawy z dnia 5.01.2011
r. Kodeks wyborczy (...) i w związku z
tym utracili prawo wybieralności lub
nie posiadali go w dniu wyborów”.
Podjęcie uchwały związane jest z
koniecznością przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego w tej
sprawie.
/b/
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aktualności
KNURÓW. KARNAWAŁOWY POKAZ AKADEMII TAŃCA „PERFECT”

Roztańczone do perfekcji
Kulturze. Każdy zgromadził pełną
widownię.
Tańczyły dzieci z większości

k nurowsk ich podstawówek, nie
brakowało też tancerzy z Gierałtowic i Przyszowic. Największe brawa

zebrała grupa baletowa złożona z 3- i
4-letnich dziewczynek.
- Otwieramy się na różne formy
tańca - tłumaczy Jolanta Cybulska.
- Stąd między innymi balet, a w przyszłości taniec współczesny.
Pokazom przyglądały się też

Foto: Paweł Gradek

Tańczyła na europejskich parkietach, rywalizując z najlepszymi
parami. Wie, jak niewiele trzeba, by
zniechęcić do tańca, dlatego w pracy
z dziećmi wyznaje zasadę: nic na siłę.
- Taniec ma być dobrą zabawą tłumaczy Jolanta Cybulska. - Dlatego
na zajęciach kładę nacisk na dobrą
atmosferę, a nie na to, by robić z dzieci
mistrzów tańca.
Takie podejście procentuje. Młodzi tancerze radzą sobie coraz lepiej,
dobrze się przy tym bawiąc. Nie
mają problemu z przezwyciężeniem
wstydu czy tremy przed publicznymi
występami.
Frajdę, jaką dzieci czerpią z tańca, widać było podczas 4 pokazów
karnawałowych, jakie zorganizowano w niedzielę w Kinie Scenie

/g/

Nakrętkomania trwa

Foto: Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

Rodzina pani Anny pół roku gromadziła
nakrętki. Efekt: przed redakcję musiał
zajechać samochód, bo w rękach całego
zbioru dostarczyć się nie dało...

KNURÓW

Puenta po
raz trzeci

24 stycznia w Klubie
Kultury Lokalnej „Sztukateria” Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
podsumowało 2014 rok
W trakcie spotkania „Puenta”
rozmawiano o podejmowanych
działaniach oraz śpiewano piosenki w wersji karaoke. Udało się
także zebrać 65 zł.
- Tę sumę przeznaczymy na organizowanie profesjonalnej pomocy w poszukiwaniach zaginionych
osób w ramach naszego ogólnopolskiego Programu Bezpieczni w
necie - bezpieczni w świecie - mówią członkowie stowarzyszenia.
- Dziękujemy wszystkim, którzy
pomogli, wsparli i uczestniczyli w
naszym przedsięwzięciu.
jb
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instruktorki z Akademii, które oceniały występy poszczególnych grup.
Suma uzbieranych punktów w kolejnych pokazach wyłoni zdobywców
specjalnego pucharu.

KNURÓW

Występom dzieci przyglądali się, nie kryjąc dumy i
podziwu, ich rodzice

reklama

Foto: Paweł Gradek

Moda na taniec nie przemija, czego w czterech pokazach
dowiodło ponad 300 podopiecznych Akademii Tańca
„Perfect”. Spora w tym zasługa instruktorki Jolanty
Cybulskiej i jej podejścia do zajęć

Knurowianka Anna Podraza
chwali nakrętkową akcję: - To
bardzo dobry pomysł. Przykład
jak właściwie można zrobić „coś z
niczego”, gdy nikomu niepotrzebne
(tak się przynajmniej wydaje) nakrętki przynoszą pożytek.
W tym przypadku każdy kilogram plastikow ych zatyczek
przekłada się na złotówkę. Zebrane
w taki sposób pieniądze pomagają 8-letniej Laurze z Knurowa w
dochodzeniu do zdrowia. Dziewczynka urodziła się z mózgowym
porażeniem dziecięcym, małogłowiem, astmą oskrzelową, epilepsją i
obustronnym niedosłuchem. Dzięki pomocy Czytelników PL może
pojechać na turnus rehabilitacyjny.
Przez pół roku pani Anna z
mężem Zygmuntem, synem Wojciechem i jego żoną Iwoną oraz
wnukami – Marysią i Miłoszem
– gromadziła nakrętki. Kilka dni
temu zdecydowali się dostarczyć
zbiór do redakcji.

Przed naszą siedzibę podjechał
samochód kierowany przez pana
Wojciecha.
- No, w rękach tak od razu to
by się nie dało – śmieje się pani
Anna. – Niby te zakrętki leciutkie,
ale pełen worek to już naprawdę
sporo waży.
- Nadal będziemy zbierać, nadal pomagać – zapewnia pan Wojciech.
Podobne zapewnienie słyszymy z ust Elżbiety Rittau z Gierałtowic. Pani Elżbieta odwiedza nas
co kilka tygodni. Nigdy z pustymi
rękoma. Zawsze z okazałym pakunkiem wypełnionym kolorowymi zatyczkami.
- Gromadzimy je nie tylko w
domu, bo mąż zaraził tą akcją
wszystkich w pracy – mówi gierałtowiczanka. – Cieszymy się, że możemy pomóc. Wierzymy, że dzięki
temu Laura będzie czuć się lepiej.
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

- Mawia się, że „grosz do grosza, a zbierze się
trzosa”. Każda z nakrętek wydaje się takim grosikiem,
gromadźmy je, a uzbiera się spora suma – przekonują
Anna Podraza z synem, panem Wojciechem
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Z KART HISTORII. TRAGEDIA GÓRNOŚLĄSKA 1945 ROKU

Ta rana boli do dzisiaj

70 lat minęło od chwili, gdy Górny Śląsk znalazł się w centrum zawieruchy wojennej.
Wspomnienia tamtych dni ranią do dzisiaj...
mówią, że do kraju wrócił co trzeci z
wywiezionych. Ostatni z wywiezionych, którym jakimś cudem udało się
przeżyć katorgę, wracali do domów
na początku lat 50.

Wycofywanie się wojsk niemieckich pod koniec stycznia 1945 roku
wielu Ślązaków przyjęło z radością
i nadzieją na lepsze czasy. Niestety,
choć armia sowiecka przyniosła
wyzwolenie, to wolności nie podarowała. A już na pewno nie takiej,
jaką sobie większość mieszkańców
regionu wyobrażała. Kolejne miesiące wypełniły trudne do wyobrażenia,
niełatwe do zrozumienia, cierpienia.
Tragedia (wielu mówi: Golgota)
Górnośląska to bolesny rozdział w
historii Śląska.

WYZWOLICIELE OKAZALI SIĘ
KATAMI

3 lutego, kilka dni po zajęciu sporej części Górnego Śląska, Państwowy Komitet Obrony Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
wydał dyrektywę nakazującą mobilizację obywateli Rzeszy Niemieckiej
w wieku 17-50 lat, pozostających na
zapleczu Armii Czerwonej, do pracy
przymusowej na terenie ZSRR. Władze radzieckie traktowały to jako
formę odszkodowania za zniszczenia
poczynione przez Wehrmacht na
obszarze ZSRR. Dyrektywę wdrażać
zaczęto połowie lutego. Rozpoczęły
się masowe internowania.
Objęły osoby zarówno z ziem,
które przed wojną znajdowały się
w granicach Niemiec, jak i wchodzących w skład Rzeczypospolitej
Polskiej. Zatrzymywano głównie
mężczyzn, wielu z nich było pracownikami okolicznych kopalń i
fabryk.
Internowani najpierw trafiali
do obozów przejściowych. Znajdowały się one m.in. w Gliwicach,
Łabędach, Bielsku, Cieszynie, Czeladzi, Katow icach, Ligocie, Giszowcu, Kędzierzynie, Kluczborku,
Kończ ycach, Now y m By tom iu,
Orzeszu, Pszczynie, Siemianowicach, Wojkowicach.
Jedno z takich miejsc było też w
Knurowie – internowani przetrzymywani byli w budynku Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2.
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Niebawem, gdy sowieci dostosowali rozstaw szyn do rozmiarów
obowiązujących w ZSRR, rozpoczęły
się deportacje. Trwały do sierpnia
1945 roku. Objęły tysiące osób.
Transport odbywał się w koszmarnych warunkach. Więźniów
upychano w wagonach zwanych
„krowiokami”. Nie wszyscy go przeżyli. Świadkowie wspominają, że ciała zmarłych czerwonoarmiści kazali
wyrzucać z wagonów. Do dzisiaj nie
wiadomo, czy – i ewentualnie gdzie –
odbył się pochówek...
Transporty kierowały się w odległe rejony Związku Radzieckiego.
Obozy znajdowały się zarówno w
europejskiej części imperium sowieckiego (m.in. w Zagłębiu Donieckim),
jak też na kazachskim i syberyjskim
odludziu, nawet na Kamczatce.
Więźniów zmuszano do nieludzkiej pracy. Wielu trafiło do kopalń.
Pod względem technicznym i warunkami pracy odstawały one od
zakładów śląskich. Większość robót
prowadzono ręcznie. Część Górnoślązaków została zmuszona do pracy
w kołchozach i przy wyrębie lasów.
Fatalne warunki obozowania,
pracy, wyżywienia i higieniczne, a do
tego nadludzki wysiłek, jakiemu poddawani byli więźniowie, sprawiły, że
śmiertelność była bardzo wysoka.
Relacje więźniów są wstrząsające. W w ydanej przez Inst ytut Pamięci Narodowej publikacji
pt. „Wywózka” Marcin Niedurny
pisze, że „w obozach na terenie
Regionu Doniecko-Naddnieprzańskiego transporty Górnoślązaków
przez kilka dni, bez jedzenia i wody,
przetrzymywane były na bocznych
torach. Obozy pracy ogrodzone były
drutem kolczastym. W barakach,
gdzie mieszkali Górnoślązacy panowała ogromna ciasnota. Sypiano
na gołych, nieheblowanych deskach.
Wszelkie przejawy nieposłuszeństwa
były surowo karane. Najpowszechniejszą formą kary było bicie oraz
osadzanie w karcerze. Odstąpienie
na kilka kroków od kolumny mar-

szowej groziło zastrzeleniem. Stosowane były również masowe egzekucje
przez pijanych strażników. Zmarłych
grzebany w wykopanych w śniegu
jamach”.
Śmiertelne żniwo zbierały choroby – tyfus, czerwonka i malaria.
Wielkim utrapieniem była wszawica.
Wśród wywiezionych do ZSRR
był Maksymilian Harazim, urodzony
w 1911 roku mieszkaniec Przyszowic,
górnik knurowskiej kopalni. Został
aresztowany 28 lutego 1945 roku.
Jego towarzyszami niedoli byli m.in.
przyszowianie Jan Kopiec, bracia
Maksymilian i Wilhelm Sobotowie
oraz Andrzej Szołdera. Więźniów
pognano do Stanowic. Wszystkich
zgromadzono w stojącej na uboczu
stodole i tam trzymano w zamknięciu. W nocy z 2 na 3 marca pędzono
ich do Gliwic. Transport opuścił
Śląsk w kwietniu. Jego celem był
Aktiubińsk w północnym Kazachstanie, gdzie znajdowały się kopalnie
fosforytów. Więźniów rozlokowano
w barakach otoczonych drutem kolczastym. Obozu strzegli strażnicy
podlegający oficerom NKWD.
Starania o zwolnienie deportowanych podejmowała Centrala Przemysłu Węglowego. W 1946 roku sowieci podjęli decyzję o sporządzeniu
„Spisu polskich obywateli-górników
wywiezionych do ZSRR z terytorium
Górnego Śląska i Śląska Opolskiego”.
Spis ten zawierał 1877 nazwisk wraz z
miejscem urodzenia i zamieszkania.
Według niepełnych spisów starostów
powiatowych i miejskich liczba wywiezionych Górnoślązaków liczyła
ponad 25 tys. W świetle dokumentów
sowieckich tylko na tyłach I Frontu
Ukraińskiego (więc przede wszystkim na obszarze Górnego Śląska),
zatrzymanych było 40 tys. osób. W
rzeczywistości deportowanych było
znacznie więcej. Szacunki są jednak
rozbieżne - jedne mówią o 50 tys.
osób, inne niemal podwajają tę liczbę.
Nie ma też pełnej zgodności co
do ilości osób, które wróciły z ZSRR.
Szacunki bardziej optymistyczne

Przez wiele lat o tragedii milczano. Władze „bratniego” kraju zadbały, by umarli nie mącili przyjaźni
polsko-radzieckiej. Ale knurowianin
Henryk Stawiarski, który stracił
w ZSRR ojca nie zapomniał. Gdy
komunizm upadł, on i podobni mu
propagatorzy prawdy historycznej
zaczęli działać. Założyli Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945
Roku. Chcieli ocalić od zapomnienia
tysiące Górnoślązaków wywiezionych do ZSSR. Za swoją działalność
stowarzyszenie otrzymało nagrodę
im. Wojciecha Korfantego.
Na początku lat 90. tygodnik
Górnik publikował listy wywiezionych górników. Nowiny Gliwickie
i KWK Knurów zainicjowali akcję
„Szukamy internowanych przez
NKWD”. Na spotkaniu w Zakładowym Domu Kultury KWK Knurów
pojawiło się ponad 400 osób - ci,
którzy przeżyli katorgę i ich potomkowie.
Od tamtej pory co roku organi-

Maria Grzelewska, bw, jb

źródło: IPN

Mapa łagrów do których trafiali deportowani Górnoślązacy

źródło: IPN

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

zowane są spotkania i msze św. w
intencji deportowanych. Na budynku
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2
w Knurowie i na cmentarzu przy ul.
Koziełka umieszczono pamiątkowe
tablice. Coraz częściej o tragedii
mówi się na najwyższych szczeblach.
6 stycznia 2013 roku w katowickiej
katedrze arcybiskup Wiktor Skworc
odsłonił tablicę upamiętniającą wywózkę Górnoślązaków. We wrześniu
2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję o ogłoszeniu
roku 2015 Rokiem Pamięci Ofiar
Tragedii Górnośląskiej 1945.
W 2013 roku, podczas uroczystości barbórkowych, przybył do
Knurowa, biskup diecezji charkowsko-zaporoskiej, Marian Buczek.
Zaprezentowano mu dzwon, symbol
pamięci o tragedii śląskiej, wykonany przez ludwisarnię Felczyńskich.
Dzwon, noszący imię prymasa Polski
Augusta Hlonda, podarował parafii
św. Józefa w Doniecku arcybiskup
Skworc. Biskup Buczek zabrał dzwon
na Ukrainę. Zawisł w specjalnie
zbudowanej dzwonnicy niedaleko
kopalni donieckich, miejscach kaźni
wielu Górnoślązaków. Przypomina o
tych co umarli, by ci którzy żyją, nie
zapomnieli.

Łagier NKWD nr 178-54 w Razaniu, 200 km na wschód od Moskwy
Centrum udokumentuje i udostępni
Kilka lat temu pojawił się zamysł zinstytucjonalizowanego kultywowania
pamięci o Tragedii Górnośląskiej. Na mocy porozumienia samorządu Radzionkowa i katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej podjęto
decyzję o stworzeniu Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku.
Jego podstawowym zadaniem jest gromadzenie wszelkich materiałów
dotyczących deportacji i umożliwienie udostępniania wszystkim zainteresowanym. Ustalono, że siedzibą Centrum będzie budynek byłego dworca
PKP w Radzionkowie. Projekt wsparło prawie 30 samorządów, wśród nich
Knurów. Przeprowadzono gruntowny remont gmachu. Trwają ostatnie prace,
związane z aranżacją wnętrza budynku. Inaugurację działalności Centrum
zaplanowano na luty 2015 rok.
Uroczystość otwarcia Centrum objął honorowym patronatem prezydent
RP Bronisław Komorowski. W lutym Poczta Polska wyda specjalną kartkę i
datownik okolicznościowy, poświęcone otwarciu instytucji.
reklama
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Lata mijają, ale najbliżsi ofiar pamiętają o ich tragicznych losach ; w kultywowaniu
pamięci wspiera ich młode pokolenie knurowian

KNURÓW

Nie zapomnijcie o tragedii
Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 roku
i młodzież z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 oddali
hołd osobom internowanym w obozach przejściowych
i deportowanym do ZSRR po zakończeniu II wojny
światowej. Kwiaty złożono pod tablicą upamiętniającą
ofiary wywózek
Stowarzyszenie powstało w 1991
roku, aby ocalić od zapomnienia
losy tysięcy Ślązaków wywiezionych
do ZSRR. Tysięcy ojców, mężów i
synów, którzy nigdy nie powrócili
do rodzinnych domów, ginąc za nie
swoje grzechy.

Inicjatorem powołania stowarzyszenia był Henryk Stawiarski, syn
wywiezionego w głąb Rosji Franciszka Stawiarskiego. Pana Stawiarskiego
wspomogli: Bogusław Szyguła z
Zarządu Związku Górników KWK
Knurów, Henryk Majnusz, redaktor

Nowin Gliwickich, i Franciszek Pawlas, deportowany do ZSRR w 1945
r. Stowarzyszeniu służyli pomocą
przedstawiciele samorządu Knurowa
prezydenci Romulad Myga i Adam
Rams oraz radni Alojzy Fojcik i Herman Hojka - historyk.

Foto: Arch. Starostwa Powiatowego

ŻERNICA

Wywieźli trzystu, wrócili
nieliczni

W Żernicy pamięć o Tragedii Górnośląskiej nie ulega zatarciu
- potwierdziły to niedzielne uroczystości

Przegląd Lokalny Nr 4 (1142) 29 stycznia 2015 roku

23 stycznia członkowie stowaStowarzyszenie co roku przypomina o tym, co wydarzyło się w rzyszania i młodzież wspólnie zło1945 roku. W ciągu ponad 20 lat żyli kwiaty pod tablicą na budynku
działalności odsłonięto dwie tabli- MSP-2. W czasie uroczystości prezes
ce pamiątkowe - na
Joachim Kozioł apebudy n ku MSP-2 i Msza w intencji ofiar
lował do zebranych,
W niedzielę, 1 lutego, w
na br a m ie cmen- kościele pod wezwaniem aby niepotrzebna nieta rz a prz y u l. k s. świętych Cyryla i Metodego nawiść nie wywołała
Koziełka. Próbowa- odbędzie się nabożeństwo tragedii o znacznie
no także doprowa- w intencji of iar Tragedii bliższej nam dacie.
Górnośląskiej 1945 roku.
dzić do ujawnienia P o c z ą t e k m s z y o g o dz.
- Chcemy dobrego
Śląska bez nienawiści,
sprawców zbrodni 11.30.
i uzyskać zadośćbez podziałów, ale nie
uczynienie dla osób deportowanych da się tego zrobić bez pamięci o historii
i ich rodzin.
- mówił prezes Kozioł.
Przez wiele lat prezesem stowaPrezes poprosił także młodzież,
rzyszenia był Henryk Stawiarski. aby nie zapominała o tym, co stało
Zrezygnował ze względu na zły stan się przed 70 laty.
zdrowia. Obecnie funkcję tę pełni
Tekst i foto: Justyna Bajko
prof. Joachim Kozioł.

W 1945 roku żernicki kościół rozbrzmiewał błagalnymi
modlitwami. Kilkadziesiąt mężczyzn otrzymało nakaz
od władz ZSRR natychmiastowego stawienia się
w miejscu zbiórki. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, jaki los
ich czeka. Przyszli do świątyni prosić o opiekę... Z 300
wywiezionych wróciła garstka
25 stycznia, 70 lat później, w tym samych kościele,
przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, poczty
sztandarowe, orkiestra górnicza oraz mieszkańcy modlili
się w intencji deportowanych.
Obchody Tragedii Górnośląskiej rozpoczęły się na
cmentarzu w Żernicy przy
Pomniku Poległych i Internowanych w Czasie II Wojny Światowej. Obecny na
uroczystości Gabriel Tabor,
bu rmist rz Rad zion kowa,
przekazał Maciejowi Gogulii,
wójtowi gminy Pilchowice,
urnę z ziemią przywiezioną
z Donbasu.
Po złoż eniu w ieńców
uczestnicy przeszli do kościo-

ła pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, gdzie odprawiono
mszę w intencji ofiar represji.
Po nabożeństwie obchody
przeniosły się do Domu Kultury. O Tragedii Górnośląskiej opowiadali uczniowie
z pilchowickiego gimnazjum
oraz Jerzy Gorzelik, radny
Sejmiku Województwa Śląskiego, natomiast burmistrz
Radzionkowa przedstawił
historię powstającego w Radzinkowie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku. Obchody zakończyło
wspólne oglądania premierowego filmu „Deportacje”.
sisp, jb
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KNURÓW. KONKURS „O PIĘKNIEJSZY KNURÓW”

Ślady piękna

Wojciech Chojnacki jest bardzo
dumny ze swojego balkonu

Potrzebujemy piękna wokół siebie. Przestrzeni
oswojonej przez kwiaty i zieleń. Przez kilka miesięcy
komisja konkursu „O piękniejszy Knurów” szukała
śladów piękna. Zwiedzała działki, przyglądała się
przydomowym ogrodom i balkonom

Państwo Szymałowie
od 20 lat zajmują się
ogrodem

Patryk Cyprys kilka godzin w tygodniu spędza
na pielęgnowaniu ogrodu

foto-migawka

Foto: Iwona Kobryń

W miniony czwartek z klubu
Lokatorek niós ł się gwar i przy
jemna muz yka. Nic dziwnego
uczestnic y Wiec zorka Taneczne
– lokalem zawładnęli
go, zorganizowanego przez Klub
Seniora z okazji Dni Babci i Dzia
klubu, kierowanego przez Józe
dka. Członkowie
fa Zubera, nie tracili ani chwi
li, świetnie się bawiąc od pocz
W szampańskich nastrojac h
ątku do końc a impr ezy.
i takiej atmosferze, w czym
duża zasł uga zespołu Iwona
& Piotr.
/bw/
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Patryk Cyprys, 19-latek z Knurowa, każdą wolną chwilę poświęca na
pielęgnowanie ogrodu.
- Dziadek mnie wszystkiego nauczył - mówi Patryk. - Sporo też
podpatruję z internetu.
Patrykowi pomaga mama.
- Dba o detale i motywuje do pracy - śmieje się knurowianin.
Ogród Patryka czaruje od pierwszego spojrzenia - łagodna zieleń
trawy, szum oczek wodnych, miejsce
na odpoczynek i niespodzianki. Zza
krzaka wygląda jakiś zwierzak, tuja
ma oczy sowy, na gałęzi przycupnęły
ptaki. W takiej scenerii czas zwalnia.
Przy ul. gen. Ziętka jest tajemniczy ogród. Trudno go dostrzec, choć
rośnie tuż przy chodniku. Ogrodem
opiekują się trzy panie: Irena Bednaska, Helena Bazylów i Anna Urzędnik. Knurowianki w centrum osiedla
stworzyły ukwieconą przestrzeń.
Ogród wyróżnia się na tle innych
dbałością o szczegóły i harmonijną
aranżacją.
Na Koziełka 43 spacerujących
wabi zapach róż i kolory hortensji.
Wśród szarości bloków, ten ogród
tym bardziej zaznacza swoją obecnością. Sąsiedzi, korzystając z zielonego zacisza, siadają na ławkach i
rozmawiają. Ogrodem opiekuje się

wspólnota mieszkaniowa.
- Bardzo tu przyjemnie - mówi
jeden ze spacerowiczów.
To tylko niektóre z nagrodzonych
ogrodów. W konkursie dostrzeżono
także balkony. Najwięcej punktów
zdobył Wojciech Chojnacki. Jego balkon tonie w kwiatach, zachwycając
przechodzących.
Konkurs, zorganizowany przez
Radę Miasta, ruszył we wrześniu.
Zgłoszenia przyjmowano w pięciu
kategoriach. Największą popularnością cieszyła się kategoria dotycząca
ogrodów działkowych i przydomowych. Komisja oceniała m.in. ogólną
estetykę obiektu i uzyskany efekt
wizualny, bogactwo roślin, aranżację
zieleni, małą architekturę ogrodową,
zastosowane ozdoby i iluminacje
świetlne, pomysłowość oraz wkład
pracy.
Rozdanie nagr ód i dyplomów
odbędzie się 4 lutego o godz. 16
w sali sesyjnej w ratuszu (ul. Niepodległości 5)

Nie było łatwo wybrać zwycięzców. Jury spędziło sporo czasu na
naradach i ocenie.
- Jesteśmy wdzięczni wszystkim
uczestnikom za zaangażowanie i
udział w konkursie - podkreśla Marian Gruszka, przewodniczący komisji konkursowej. - Mamy wspólny
cel - chcemy zadbać o to, aby nasze
miasto było coraz ładniejsze. Będziemy się starać uatrakcyjniać konkurs.
Zależy nam, aby w przyszłym roku
znacznie więcej mieszkańców zgłosiło
się do udziału.
Przestrzeń miejską coraz częściej
zaszpecają reklamy. Coraz trudniej
znaleźć w niej coś pięknego lub zwyczajnie ładnego. Estetyka ustąpiła
miejsca funkcjonalności i krzykliwości. Tym bardziej warto docenić
tych, którzy poświęcają swój czas
i pieniądze, aby Knurów stawał się
piękniejszy.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Wyniki konkursu „O piękniejszy Knurów”
W kategorii najładniej urządzony balkon I miejsce zajął Wojciech Chojnacki.
Za najładniejszą działkę z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” uznano działkę Jolanty i Henryka Globiszów, wyróżnienia otrzymali Wiesława i
Jerzy Zawadzcy oraz Rozalia i Józef Adlerowie.
W kategorii najładniejsza działka z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im.
ks. Dzierżona komisja zdecydowała przyznać dwa równorzędne pierwsze
miejsca: Janowi Mastyjowi oraz Tadeuszowi Suchodolskiemu. Wyróżniono
działki Ryszarda Krysiuka i Józefa Jasińskiego.
Po długiej i burzliwej naradzie, w kategorii najładniej urządzony ogród
przydomowy, komisja przyznała dwa pierwsze miejsca. Najwięcej punktów
zdobyły ogrody należące do Patryka Cyprysa oraz Ilony i Mariana Szymałów.
Jury wyróżniło ogród Konrada Labuddy.
W kategorii na najładniej urządzony teren w ramach administracji publicznej
I miejsce zajął ogród przy ul. gen. Ziętka 14 A. Ogrodem opiekują się Irena
Bednaska, Helena Bazylów i Anna Urzędnik. Komisja wyróżniła także ogród
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Koziełka 43.
W ostatniej kategorii, jury oceniało ozdoby świąteczne firm, balkonów oraz
ogrodów przydomowych.
Komisja wyróżniła ozdoby Piekarni Promny. W kategorii posesja prywatna
komisja przyznała I miejsce Konradowi Labbuda. Wyróżniono balkony Heleny Bazylów, Jarosława i Małgorzaty Mielnickich i Wojciecha Chojnackiego.
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Babki wiedzą, czego chcą
KNURÓW

Spotkały się właściwie przez przypadek i od razu okazało się, że mają ze sobą dużo więcej
wspólnego, niż imię. Obie są młodymi mamami, obie wiedzą, czego chcą i mają tę odrobinę
szaleństwa, która pozwala zaryzykować i urzeczywistniać swoje wizje
Wyobrażenie lokalu, który chciałyby prowadzić, też miały podobne
– żeby to było miejsce rodzinne, inne
od tych, które już są w Knurowie,
żeby było kameralnie, żeby coś się
tu ciekawego działo. Priorytetem
były dla nich dzieci – mają maleństwa w podobnym wieku (prawie
dwuletnie, a Ania Pyka-Wróbel ma
jeszcze drugie, starsze). Chyba się
udało. Po dwóch miesiącach wspólnej działalności gospodarczej dwie
Anny – Pyka-Wróbel i Wasielewska
– mają już stałych klientów i coraz
więcej pomysłów na to, jak jeszcze
uatrakcyjnić miejsce, które razem
stworzyły.
Wcześniej pracowały w branżach, które nie miały nic wspólnego
z gastronomią. Jednak każda z nich
była już zmęczona dotychczasowym
stanem rzeczy, każda marzyła na
własną rękę, by robić coś innego, coś
własnego. Anna Pyka-Wróbel, po 8
latach w dużym koncernie farmaceutycznym, była już zmęczona gonitwą szczurów. Anna Wasielewska
pracowała w koncernie zajmującym
się budową dróg i autostrad.
– Zaszłam w ciążę, urodziłam
dziecko, no i niestety, jak to bywa,
po macierzyńskim czekało na mnie
zwolnienie. W związku z tym miałam
alternatywę – albo szukać pracy, albo
spróbować stworzyć coś swojego. W
koncernach jest fajnie finansowo, ale
stwierdziłam, że to nie to.
A że Ania Wasielewska od dawna
marzyła o tym, żeby otworzyć małą
gastronomię, zaczęła szukać lokalu.
I tak trafiła tutaj, na Szpitalną.
- Mąż chciał wynająć komuś ten
lokal – mówi Anna Pyka-Wróbel. –
Ania przeczytała ogłoszenie, przyszła
na spotkanie.
- Powiedziałam, jak ja to widzę,
jak to miałoby wyglądać – opowiada

Anna Wasielewska. – Mąż Ani przedstawił swoje warunki. Powiedziałam,
że się zastanowię, musiałam to obgadać w domu. Na drugi dzień dostałam
sms-a od Ani, że musimy się spotkać.

MUSI SIĘ UDAĆ

- Wykradłam numer Ani z komórki mojego męża – uśmiecha się Ania
Pyka-Wróbel. – Wcześniej, na początku mojego macierzyńskiego, zaczęłam
tu coś prowadzić, ale potem musiałam
wrócić do swojej pracy, nie mieliśmy
na to czasu. No i jak zobaczyłam
Anię i usłyszałam, że chciałaby czegoś takiego jak ja, pomyślałam, że w
dwójkę nam się to uda. Dwie pary rąk
do pracy to już coś. Pierwsze nasze
spotkanie odbyło się na placu zabaw
z dziećmi. Zadzwoniłam do Ani,
żebyśmy się spotkały na drugi dzień,
bo mam dla niej propozycję. Mój mąż
o niczym nie wiedział, nie chciał też,
żebym porzucała dotychczasową pracę. Nie mogłyśmy wtedy długo rozmawiać, bo akurat moje starsze dziecko
spadło w szkole ze schodów. Tak na
szybko jej powiedziałam, żebyśmy to
zrobiły razem.
- Ania mówiła, że zawsze bardzo
chciała prowadzić taki lokal, ale nie
spotkała dotąd ludzi, z którymi chciałaby to zrobić – relacjonuje Anna
Wasielewska. – Pamiętasz, powiedziałam ci wtedy, że jesteś odważna,
bo ja po 10 minutach znajomości
chyba nikomu nie zaproponowałabym współpracy, ale że to przemyślę.
W domu przedstawiłam sytuację
mężowi. Powiedział: no, dziewczyny,
chyba oszalałyście. Potem kilka razy
spotkaliśmy się rodzinnie, omówiłyśmy, jak to ma wyglądać. A po dwóch
tygodniach wzięłyśmy się do pracy.
Na początku wiele osób im mówiło, że są nienormalne – jak można,
nie znając się, założyć spółkę? Nie-

Foto: Archiwum Stowarzyszenia MGNP

Kulig na Kubalonce
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którzy mówili, że w Knurowie, z dala
od dużych osiedli nikt nie przyjdzie.
Nawet rodzina Anny Pyki-Wróbel
mówiła: co ty robisz, rzucasz pracę,
w której dobrze zarabiasz, wszystko
zostawiasz. Wchodzisz w spółkę,
a wiadomo jak to jest z biznesem
gastronomicznym – to się może nie
udać. A jeszcze w tym miejscu...
Ale one twardo twierdziły, że
fajne miejsce, choćby było i na końcu
świata, przyciągnie ludzi tak czy siak.
Jak będą wkładać w pomysł dużo
pracy i dużo serca, to musi się udać.
U Ani Wasielewskiej wszyscy
byli nastawieni optymistycznie.
Znajomi od razu obiecali, że pocztą
pantof lową będą promować nowe
miejsce. I na słowach się nie skończyło – i znajomi, i rodzina, pokazali, że
można na nich liczyć.
Obie Anny szybko wzięły się do
roboty. Właściwie wszystko było tu
zrobione ich rodzinnymi rękami.
Malowanie, tapetowanie, szlifowanie
stołów. Bardzo pomógł im - i pracą
i duchem - mąż Ani Wasielewskiej.
Pomagali też przyjaciele. Nie było
funduszy, by w ynająć kogoś do
remontu. Była za to dodatkowa satysfakcja.
Zaledwie dwa miesiące po pierwszej rozmowie, pod koniec listopada
zeszłego roku „Ale Babki!” zostały
uroczyście otwarte.

ZMĘCZENIE POZYTYWNE

Gotowanie to ich pasja. A jak się
kocha ludzi i jedzenie, to gotowanie
samo wychodzi. Czy to na słodko,
czy na słono, lekko czy konkretnie.
Czy to kawa, czy herbata z malinami,
która stała się sztandarowym napojem „Ale Babek!”. Każda z nich jest
w czymś dobra, ma swoje smaki. Jak
podkreślają – nie ma u nich i nie będzie fast foodów. W ich menu są stałe

Obie Anny - Wasielewska z prawej- świetnie się dogadują

pozycje, ale oprócz tego starają się
robić codziennie coś nowego, innego.
Idzie wiosna – będą lżejsze rzeczy.
Jak mówią, pomysłów mają mnóstwo,
na wiosnę chcą otworzyć ogródek w
prowansalskim stylu, chcą organizować spotkania tematyczne, myślą też
o organizowaniu śniadań na trawie.
Niejedna młoda mama, zmęczona codziennością, może się dziwić,
skąd u tych kobiet taka energia i nowe
pomysły.
– Jeśli siedzę w domu i opiera się
to na jakiejś rutynie, że tylko dom-pieluchy-telewizor, to ja umieram – tłumaczy Anna Wasielewska. – Muszę
robić coś kreatywnego. Bo te dni tak
uciekają przez palce. Stwierdziłam,
że trzeba to zrobić. I Ania chyba ma
podobnie. Nam się chce.
Poza tym – jak zgodnie twierdzą
obie Anny – kiedy dużo się dzieje
i trzeba dodatkowo gotować, takie
zmęczenie jest bardzo pozytywne.
Można być bardziej zmęczonym,
siedząc przed telewizorem.
Zresztą w całym pomyśle chodzi-

- Ależ to była jazda! – nie mogą się nachwalić
sobotniego wypadu do Wisły jego uczestnicy
z Knurowa, Kobióra i Katowic. Szczególną
frajdę sprawił im kulig

ło też o to, by mimo pracy móc poświęcić dzieciom jak najwięcej czasu.
Nic dziwnego, że w „Ale Babkach!”
– bo o nich mowa – jest kącik zabaw.
Dzieci są z nimi w pracy na tyle, na ile
się da. Stąd pomysł kącika zabaw, żeby
dzieci miały co robić. No i żeby młode
mamy miały gdzie przyjść na kawę.
Obie „Babki” dobrze wiedzą, jak miło,
mając małe dziecko, wyjść z nim z
domu na kawę i spokojnie ją wypić.
- Może się wydawać, że same baby
nie mogą się dogadać – mówi Anna
Wasilewska. – Nic bardziej mylnego,
choć my same twierdzimy, że dwie
baby w interesie to już jest tłum. Nami
też rządzą hormony. Nie udawajmy,
że codziennie się przytulamy na misia,
każda ma swoje humory, problemy,
bywa różnie, ale do tej pory się nie pozabijałyśmy, więc jest bardzo dobrze.
- Bo jesteśmy w stanie o wszystkim
rozmawiać, wszystko sobie wyjaśniamy, nie magazynujemy tego – dodaje
Anna Pyka-Wróbel. – To podstawa
dobrego biznesu.
Tekst i foto: Mirella Napolskas

Na w ycieczkę w ybrali się członkowie
Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat, kobiórskiej Akcji Katolickiej i pracownicy szpitala
wojewódzkiego w Katowicach. Ponad 50 osób.
- Pomysł pierwszej takiej wspólnej wyprawy
wypalił – nie kryje satysfakcji Marian Gruszka
ze Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat.
Wypełniły ją, oprócz emocjonującej sanny,
wspólne spacery, zabawy z dziećmi, smakowanie góralskiej kuchni i wieczór przy dźwiękach
wygrywanych przez miejscową kapelę.
Wspólny wyjazd został zorganizowany
przez Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat. Duży udział w jego udanym przebiegu
mieli zwłaszcza Romuald Jurzykowski – emerytowany nadleśniczy i knurowianin Marian
Gruszka. Nie do pominięcia są też zasługi
Włodzimierza Gwiżdża, prezesa Stowarzyszenia.
„Dobrym duchem” – jak podkreślali
uczestnicy – wycieczki był ks. Andrzej Wieczorek, były proboszcz knurowskiej parafii
pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego.
- Wszystkim tak się spodobało, że już planujemy kolejną wyprawę – mówi Marian Gruszka.
– Tym razem byłaby to majówka.
/bw/
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rozrywka nr 4
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA
29.01.2015 r. CZWARTEK
Hiszpanka
- godz. 16.30,18.30
Gra tajemnic
- godz. 20.30
30.01 - 1.02.2015 r.
PIĄTEK - NIEDZIELA
Dzwoneczek i bestia
z Nibylandii 2D
- godz. 15.00
Dzwoneczek i bestia
z Nibylandii 3D
- godz. 16.30
Wkręceni 2
- godz. 18.00
Hiszpanka
- godz. 20.00
2.02.2015 r. PONIEDZIAŁEK
Kacper i Emma - najlepsi
przyjaciele
- godz. 10.00
Misja. Gwiazda
- godz. 12.00

Dzwoneczek i bestia
z Nibylandii 2D
- godz. 16.30
Wkręceni 2
- godz. 18.00
Hiszpanka
- godz. 20.00
3.02.2015 r.
WTOREK
Dzwoneczek i bestia
z Nibylandii 2D
- godz. 16.30
Wkręceni 2
- godz. 18.00
Hiszpanka
- godz. 20.00
4.02.2015 r.
ŚRODA
Sekret Eleonory
- godz. 10.00
Siostry wampirki
- godz. 12.00
Dzwoneczek i bestia
z Nibylandii 2D
- godz. 16.30
Wkręceni 2
- godz. 18.00
Hiszpanka
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
ogłoszenie własne wydawcy

4
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się numeru (decyduje
data stempla pocztowego).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 2/2014 brzmiało: „TRÓJSKOK”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
Krystyna Kokoszka. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

foto-migawka

Foto: Iwona Kobryń

Urodziny w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10
lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura
daje ci świetną okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin
dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry i zabawy z animatorem,
prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. To nie wszystko,
bowiem w zanadrzu mamy jeszcze
wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do
kina zadzwonić (32 332 63 81) lub
napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).
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i dziadka obchodzili seniorzy z knurowskiego Koła
W sobotni wieczór w restauracji Dominium święta babci
wraz z przyjaciółmi z Krywałdu. Sygnał do karnaw
Inwalidó
i
w
Rencistó
w,
Emerytó
Związku
o
nr 3 Polskieg
muzyczną – wypełnioną przebojami sprzed
oprawę
O
Kobryń.
Lucyna
nicząca
przewod
dała
wałowej zabawy
Piotr.
&
Iwona
lat – zadbał zespół
/bw/
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Jurorzy docenili talent i spore już
umiejętności młodych solistów

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Gabriel Jankowski z Knurowa

Zoﬁa Śmieja z Knurowa

ur. 17.01.2015 r., 3710 g, 52 cm

Kuba Cichorzewski ze Stanowic
ur. 18.01.2015 r., 2490 g, 47 cm

Foto: Joanna Szymkiewicz

ur. 17.01.2015 r., 3450 g, 52 cm

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

KNURÓW
Zoﬁa Kozakiewicz z Czerwionki
ur. 18.01.2015 r., 3950 g, 55 cm

Mikołaj Stajer z Czerwionki-Leszczyn
ur. 18.01.2015 r., 3750 g, 55 cm

Leon Wiśniewski z Gliwic

ur. 18.01.2015 r., 3520 g, 55 cm

Kolędowy konkurs

W poniedziałek w klubie Sztukateria odbył się
VI Miejski Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej
Został zorganizowany przez nauczycielki - Beatę Wapińską, Patrycję
Maciejczak i Tatianę Bazylewicz z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki. Umiejętności wokalne
solistów oceniło jury, które tworzyli: wicedyrektor Centrum Kultury
Mariusz Kowalczyk i Violetta Kosowska – nauczyciel muzyki w Miejskim
Gimnazjum nr 2.
Oprac. b

Aleksander Żywicki z Książenic
ur. 18.01.2015 r., 3900 g, 55 cm

Bartosz Gudzik z Leszczyn

ur. 19.01.2015 r., 3290 g, 51 cm

Nikola Skoneczna z Knurowa

ur. 19.01.2015 r., 3080 g, 53 cm

Wyniki:
Grupa „0”: 1. Milena Prokop (MSP-9), 2. Dominik Karaś (MSP6). Klasa I: 1. Natalia Grondalska (MSP-6), 2. Maciej Gawliński
(MSP-9), 3. Martyna Tłuczyńska (MSP-2). Klasa II: 1. Krzysztof
Skiba (MSP-9), 2. Natalia Smoszewska (MSP-6), 3. Inga Szostak (MSP-2). Klasa III: 1. Jakub Nosiadek (MSP-7), 2. Alicja
Powiecka (MSP-9), 3. Julia Tkacz (MSP-6). Klasa IV: 1. Daria
Karwat (MSP-3), 2. Daria Ofiara (MSP-4), 3. Ewelina Kasza
(MSP-6); wyróżnienie: Nikola Kocięba. Klasa V: 1. Alicja Rokita
(MSP-2), 2. Agata Radecka (MSP-6), 3. Emilia Kosztowny (MSP3) i Małgorzata Włosek (MSP-9). Klasa VI: Bartłomiej Kaszuba
(MSP-7) i Zuzanna Bazylewicz (MSP-2).
Informacja własna wydawcy

Liliana Sznura z Rybnika

ur. 19.01.2015 r., 3810 g, 56 cm

Hanna Luks z Leszczyn

ur. 20.01.2015 r., 3880 g, 56 cm

Oliwia Zalech z Knurowa

ur. 21.01.2015 r., 3530 g, 55 cm

Julia Złotoś z Żernicy

ur. 19.01.2015 r., 3750 g, 54 cm

Lilianna Wala z Gliwic

ur. 20.01.2015 r., 3550 g, 52 cm

Maria Posmyk z Knurowa

ur. 22.01.2015 r., 3400 g, 52 cm
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Hanna Gardzińska z Knurowa

ur. 20.01.2015 r., 3770 g, 54 cm

Weronika Wyciślok z Rudna,

ur. 20.01.2015 r., 3330 g, 50 cm

Malwina Ran z Gliwic

ur. 23.01.2015 r., 3790 g, 53 cm
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

SZUKAM PRACY

49/14-4/15

Cz yszczenie dy wanów i tapicerek.
Firma CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1/14-odw.

3-5/15

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

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

2-25/15

Gładzie, malowanie, poddasza, sufity podwieszane, wyburzanie ścian, kafelkowanie.
Kompleksowe. Tel. 785 948 716
3-6/15

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

1-4/15

1-4/15

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
na ul. Batorego. Tel. 515 277 320
3-5/15

Gierałtowice centrum. Do wynajęcia mieszkanie lub działalność gospodarcza cicha.
5 pokoi na I piętrze. Tel. 604 497 626
1-5/15

S p r z e d a m M - 3 , 3 7 m 2, I I p i ę t r o .
Tel. 535 707 053
4/15

Sprzedam mieszkanie 63 m 2, 4 pokoje.
Tel. 510 567 231
2-4/15

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

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

Emerytka szuka pracy jako opiekunka.
Tel. 793 953 727
3-odw.

Emerytka szuka pracy. Sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727
2-odw.

Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
2-odw.

Podejmę się sprzątania. Tel. 783 774 653
po godz. 16.00

W lutym panie w wieku 50-69 lat
będą mieć możliwość skorzystania
z bezpłatnych badań mammograficznych.
Mammobus zatrzyma się m.in. w Knurowie,
Pilchowicach i Sośnicowicach

S p r z ą t a n i e m i e s z k a ń , myc i e o k i e n.
Tel. 504 918 257
50/14-8/15

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968

3-odw.

DAM PRACĘ

Sprzedam nowy dom wykończony, pow.
całkowita 110 m2. Cena 395 tys. Tel. 508
192 750
4/15

Choć mammografia staje się
coraz powszechniejsza, to nadal
mniej niż połowa kobiet poddała się
bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi.
Programem objęte są kobiety
w wieku 50-69 lat. To grupa szczególnie narażona na zachorowanie
na raka piersi. Nie potrzeba skierowania lekarskiego. Badanie jest
bezpłatne, refundowane kobietom
co dwa lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Mammografia trwa kilka minut.

ZDROWIE I URODA

Źródło: Lux Med Diagnostyka

1-4/15

Wyprzedź raka

2-8/15

1-8/15

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

ZDROWIE. BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Terapia integracji sensorycznej. Terapia
czaszkowo-krzyżowa. EEG biofeedback.
RSA biofeedbac k. Tel. 8 8 9 4 0 6 874
lub www.terapie-biofeedback.pl
4-6/15

Zrzucanie węgla
Tel. 509 933 604

do

piwnic.
3-4/15

Biuro Rachunkowe przyjmie księgową.
Tel. 32 235 94 25
4/15

Firma Komstal zatrudni kierowcę – auto
dostawcze kat. B. Prosimy CV ze zdjęciem
wysyłać na adres e-mail: sekretariat@
komstal.pl
3-4/15

Zatrudnię do robót drogowych.
Tel. 609 775 488

/bw/

3-4/15

Zatrudnimy kucharkę do pracy w restauracji.
Tel. 664 040 345

4-6/15

Polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi.
- Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie,
które emituje jest nie większe niż
przy RTG zęba – uspokajają pracownicy firmy Lux Med Diagnostyka,
która jest organizatorem najbliższej
akcji. - Pozwala na rozpoznanie i
wykrycie tzw. zmian bezobjawowych
(guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym
etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są
one wyczuwalne przez kobietę lub
lekarza, co bardzo istotnie zwiększa
szansę wyleczenia.
Wynik badania jest oceniany
przez dwóch lekarzy specjalistów.
Opatrują go informacją, czy wynik
jest zmianowy, czy też nie. W razie
konieczności dalszej diagnostyki,
pacjentka otrzymuje wytyczne co
do dalszego sposobu postępowania.
Za kilka dni nowoczesny mammobus zatrzyma się w Pilchowicach, Knurowie i Sośnicowicach.
Warto skorzystać z jego obecności.
Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia. Każda z chętnych pań w
wieku 50-69 lat może, a nawet powinna, wykonać badanie. Niewiele
trwa, nic nie kosztuje, a może mieć
wartość życia.

Miejsca i terminy mammografii:

PILCHOWICE – 9 i 10 lutego przy Urzędzie Gminy, ul. Damrota 6
KNURÓW – 13 lutego przy markecie Netto, ul. Mieszka I 6
SOŚNICOWICE – 16 lutego przy Ośrodku Zdrowia, ul. Gliwicka 28

Jak się zarejestrować?
MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

Można to uczynić na dwa sposoby:
telefonicznie – pod nr. 58 666 24 44 (poniedziałek – piątek w godz. 8-20
oraz w soboty i niedziele w godz. 9-18)
on-line – na stronie internetowej www.mammo.pl
Można też udać się do mammobusu bez wcześniejszej zapowiedzi. Jednak w
razie większej ilości pań, możliwe, że trzeba będzie poczekać chwilkę na swoją
kolej, gdyż pierwszeństwo będą mieć te, które się uprzednio zarejestrowały.

49/14-4/15
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Nieco starsze pokolenie
kibiców boksu tęskni za rozgrywkami ligowymi. I tymi
o drużynowe mistrzostwo
Polski, i tymi na niższych
szczeblach, bo były sezony,
gdy kluby rywalizowały w II
lidze, a nawet w ligach okręgowych. Tak było. A jak jest?
O rozgrywkach ligowych
seniorów możemy pomarzyć.
Tak samo, jak o sukcesach amatorów na międzynarodowych
ringach. Kilkanaście razy w
roku możemy się emocjonować walkami w ramach zawodowych gal bokserskich. I te
imprezy gromadzą największą
widownię, skupiając wokół
siebie również telewizję.
Cyklicznie odbywają się
mecze i turnieje, w których
startują młodzi pięściarze. Nie
brakuje wśród nich kandydatów na przyszłych mistrzów,
ale w pewnym momencie tej
przygody z szermierką na pięści przychodzi czas na podjęcie
ważnej decyzji. Decyzji, która w większości przypadków
skutkuje rzuceniem rękawic
do kąta. Bo młody chłopak

koncentrując się na boksie nie
jest w stanie utrzymać siebie, a
tym bardziej rodziny.
Kryzys, jaki dopadł przed
laty boks amatorski, nie zahamował popytu na tę dyscyplinę wśród najmłodszych.
Świadczy o tym m.in. liczba klubów, które zajmują się
szkoleniem dzieci i młodzieży.
Niedaw no pozna liśmy
klasyfikację klubów za 2014
rok, w której uwzględniono
wyniki osiągnięte na głównych
imprezach szczebla centralnego (Mistrzostwa Polski)
oraz na głównych imprezach
zagranicznych (Mistrzostwa
Świata, Mistrzostwa Europy,
Mistrzostwa Unii Europejskiej,
turnieje międzynarodowe, oficjalne mecze międzypaństwowe) we wszystkich kategoriach
wiekowych kobiet i mężczyzn.
Owa klasyfikacja obejmuje niemal dwieście klubów.
Zdecydowanym liderem jest
BKS Skorpion Szczecin. Na
Śląsku króluje GUKS Carbo
Gliwice (8. miejsce w kraju),
a nasz region reprezentuje
również Garda Gierałtowice

informacja

– 45. miejsce w Polsce i sklasyfikowany na 83. miejscu BKS
Concordia Knurów.
W innym rankingu, w którym brano pod uwagę tylko
współzawodnictwo dzieci i
młodzieży, liderem pozostaje
BKS Skorpion Szczecin. Najlepszym śląskim klubem sklasyfikowanym na 19. miejscu
okazał się Kleofas 06 Katowice.
I wreszcie dwa nasze kluby:
Garda Gierałtowice uplasowała
się na miejscu 23., a BKS Concordia na 57 (pełna klasyfikacja
obejmuje 156 klubów).
We wszystkich tych klubach - bez względu na miejsce
w rankingu - wierzą, że ciężka i mozolna praca przyniesie sportowy sukces. Szkoda
tylko, że nie widać szans na

Foto: Piotr Skorupa

Ligi nie ma, ale szkolenie trwa

Trener Ireneusz Przywara doskonale pamięta złote
czasy polskiego boksu. I pracując z młodzieżą
wierzy w kolejne sukcesy podopiecznych

powrót ligowych rozgrywek
seniorów, które mogłyby być
swego rodzaju lokomotywą
napędową dla tej dyscypliny.
Piotr Skorupa

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 20 STYCZNIA:
1. Piotr Palica
2. Bernard Wróbel
3. Bernard Musiolik
4. Edward Nowak
5. Jerzy Niewiadomski
6. Dariusz Gołyś
7. Leonard Spyra
8. Ginter Fabian
9. Adam Dudziński
10. Jan Pikus

- 2.243 pkt
- 2.020 pkt
- 2.015 pkt
- 2.007 pkt
- 1.967 pkt
- 1.952 pkt
- 1.889 pkt
- 1.885 pkt
- 1.734 pkt
- 1.718 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Bogumił Wolny
- 28.993 pkt
2. Piotr Palica
- 27.299 pkt
3. Bernard Musiolik
- 26.301 pkt
4. Dariusz Skowron
- 25.316 pkt
5. Tadeusz Kamczyk
- 25.201 pkt
6. Piotr Arent
- 25.005 pkt
7. Piotr Luberta
- 24.925 pkt
8. Michał Foit
- 24.810 pkt
9. Stefan Wroblowski
- 24.771 pkt
10. Jerzy Niewiadomski
- 24.386 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 3 lutego o godzinie 16.00 w klubie
LWSM „Gama”.
informacja

Grand Prix Knurowa
w szachach
Miłośnicy gry w szachy mają za sobą kolejne trzy turnieje zorganizowane przez LWSM Knurów w klubie „Lokatorek”.

WYNIKI - GRUPA A - SZACHIŚCI - 6 RUND:
1. Kacper Bilczewski (Rydułtowy)
2. Kazimierz Stryjski (Bieruń Stary)
3. Wojciech Waruga (Czerwionka)
4. Michał Paździor (Rybnik)
5. Cezary Stebakow (Czeladź)
6. Olga Bilczewska (Rydułtowy)
7. Marek Łączak (Knurów)
8. Mariusz Wojkowski (Gliwice)
9. Kazimierz Podsiadło (Gierałtowice)
10. Mariusz Kernbach (Pilchowice)

- 5,5 pkt
- 4 pkt
- 4 pkt
- 4 pkt
- 3 pkt
- 2,5 pkt
- 2,5 pkt
- 2 pkt
- 2 pkt
- 0,5 pkt

WYNIKI - GRUPA B - AMATORZY - 5 RUND:
1. Dawid Nowak (Knurów)
2. Henryk Mikosz (Knurów)
3. Eryk Nowak (Knurów)
4. Henryk Kwaśnicki (Gliwice)
5. Karol Istel (Knurów)
6. Paweł Porucznik (Knurów)
7. Dariusz Grochowiecki (Knurów)

- 5 pkt
- 3,5 pkt
- 3 pkt
- 3 pkt
- 2,5 pkt
- 1,5 pkt
- 1,5 pkt

WYNIKI - GRUPA C
- DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - 5 RUND:
1. Antoni Latko (Knurów)
2. Michał Purzyński (Gliwice)
3. Szymon Szczygieł (Knurów)
4. Tomasz Ciesielski (Knurów)
5. Igor Michalak (Knurów)
6. Mateusz Kostowski (Knurów)
7. Mikołaj Szymanowicz (Knurów)
8. Tymoteusz Szymanowicz (Knurów)

- 5 pkt
- 4 pkt
- 3 pkt
- 3 pkt
- 2 pkt
- 1,5 pkt
- 1,5 pkt
- 0 pkt

informacja

Godziny otwarcia
obiektów MOSiR Knurów
w dniach od 1 do 15 lutego 2015 r.
PŁYWALNIA KRYTA
Knurów ul Górnicza 2
1.02 - niedz. 10.00-20.00
2-8.02 - NIECZYNNE
9-13.02 - pon - pt. 12.00-22.00
14-15.02 - sob., niedz. 10.00-20.00
KASA
Knurów ul Górnicza 2
1.02 - niedz. 10.00-20.00
2-6.02 12.00-20.00
7-8.02 NIECZYNNE
9-13.02 - pon - pt. 12.00-22.00
14-15.02 - sob., niedz. 10.00-20.00
HALA SPORTOWA
czynna codziennie po wcześniejszej
rezerwacji i wykupieniu biletu
w KASIE MOSiR Knurów
SAUNA
czynna godzinę po otwarciu KASY
do zamknięcia KASY MOSiR Knurów,
po wcześniejszej rezerwacji
i wykupieniu biletu.
SIŁOWNIA
czynna w godzinach pracy KASY
MOSiR Knurów.
PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax”
Knurów ul. Szpitalna 23
1-15.02 10.00-22.00
LODOWISKO Knurów ul. Ułanów 8
1-15.02 10.00-21.00
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Zwyciężył Bielik
prowadzony przez Wilka
Piotr Gierczak znany jest
kibicom piłkarskim przede
wszyst k im z w ystępów w
Górniku Zabrze. Obecnie
38-latek broni barw Wilków
Wilcza, a ponadto prowadzi
akademię piłkarską Bielik
Ruda Śląska, której 10-latkowie wygrali kolejną edycję turnieju noworocznego
„Marco Soccer Cup 2015”.
Rywalizację po raz jedenasty zorganizowano w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rek reacji w K nu row ie-Szczygłowicach, a patronował jej - po raz drugi z rzędu
- Jerzy Dudek. Zw ycięzca
Ligi Mistrzów z 2005 roku
tym razem nie mógł zjawić
się na turnieju, ale godnie

zastąpił go brat Dariusz,
który w sposób szczególny
kibicował drużynom z Krakowa i Rybnika. W Akademii Sportu Progres Kraków
na co dzień pełni przecież
f u n kcję dy rek tora, natomiast w RKP ROW Rybnik
występuje jego syn Szymon.
Po ostatnim meczu pan
Dariusz mógł być zadowolony, bowiem młodzi piłkarze
spod Wawelu zajęli drugie
miejsce, a zespół syna uplasował się na pozycji trzeciej.
Ponadto Sz y mon D udek
zaznaczył swój udział w tym
turnieju wpisując się na listę
strzelców.
W r y wa lizacji sześciu
drużyn, czwarte miejsce za-

- Nastawiam rodziców na wychowywanie młodych nie
tylko na genialnych piłkarzy, ale mądrych i świadomych ludzi, którzy stawiają na rodzinę i naukę. Zawód
piłkarza jest trudny i wymagający. Ci, którzy łączą go
tylko z drogimi samochodami i imprezami, bardzo się
mylą - mówi Dariusz Dudek.

jęła Akademia Piłki Nożnej wa najpierw bezbramkowo
z Knurowa, której założyciel zremisowała z Pniówkiem
- Marcin Brosz gratulował 74 Pawłowice, by następnie
postawy wszystkim uczest- przegrać 0:4 z RKP ROW
Rybnik, pokonać 2:1 Szomnikom turnieju.
W prog ra mie „Ma rco bierki Bytom, ulec 0:2 BieSoccer Cup 2015” oprócz tur- likowi Ruda Śląska i 2:3 AS
niejowych spotkań znalazł Progres Kraków.
się pokaz żonglerki piłką w
Jako ciekawostkę należy
wykonaniu Dariusza Koło- dodać, że wszystkie bramki
dziejczyka. Żonglowaniem dla k nurowsk iej drużyny
st r z el i ł Dom imog l i pochwal ić się rów n ie ż - Nie możesz płakać, n i k M a rek i z
10-latkowie. I tu że masz pod górę, dorobkiem cztemieliśmy pewne- jeżeli decydujesz się rech goli sięgnął
iść na szczyt - to
go rodzaj niespo- słowa Jerzego Dud- po koronę króla
dziankę, bowiem ka wypowiedziane w strzelców.
Skoro mowa
konkurs podbija- wywiadzie Magazynia piłki wygrała nu Stowarzyszenia o ciekawostkach
d z ie wc z y n k a - Siemacha.
to warto wspomnieć o t y m,
Nikola Szczęsna
że w roli sędziego wystąpił
z Szombierek Bytom.
Wracając do turniejowej niespełna 21-letni Marcin
rywalizacji warto dodać, że Cudnowski, który przed laty
najlepsza drużyna - Bielik uczestniczył w tych rozgrywRud a Śl ą sk a z a notowa ła kach, jako trampkarz Concztery zwycięstwa i remis, cordii Knurów.
Tekst i foto: Piotr Skorupa
natomiast APN z Knuro-

Młodym piłkarzom
przypominano w czasie
sportowej rywalizacji
o segregacji odpadów

Zza biurka

Kiepski początek
To nie tak miało być. Kilka
tygodni temu – w czasie świąt i
w Sylwestra – życzyliśmy sobie,
by rok 2015 był dla nas lepszy od
poprzedniego. I co? Co tydzień
nowe problemy. Najpierw brak
porozumienia na linii minister
zdrowia - lekarze z porozumienia
zielonogórskiego. Minęło kilka
dni i na ulice śląskich miast wyszli
górnicy wraz z rodzinami, którzy
zapowiedź restrukturyzacji kopalń odebrali jak utratę pracy.
Gdy związkowcy porozumieli
się z premier Ewą Kopacz, część
społeczeństwa zaczęła protestować, bo frank szwajcarski zaczął
straszyć kredytobiorców niczym
Frankenstein.
Aż strach pomyśleć, co przyniesie nam kolejny tydzień. A
może przynieść złe wieści z kilku
klubów piłkarskich, z którymi
sympatyzują knurowianie, a
które obrały drogę na skróty i
funkcjonują przede wszystkim
dzięki dotacjom płynącym z
budżetu gmin. Radni w wielu
miastach mają już serdecznie
dość dotowania – czytaj: ratowania - klubów, które z różnych
powodów nie chcą lub nie potrafią zgromadzić wokół siebie
prawdziwych sponsorów. Ostatnie doniesienia z sąsiednich
miast pokazują, że w momencie,
gdy kończy się „kroplówka” z
budżetu gminy, automatycznie rozpoczynają się problemy. Przykłady? Górnik Zabrze
nie wyjechał na zapowiadane
zgrupowanie do Zakopanego,
z kolei Energetyk ROW Rybnik
odwołał jeden z dwóch obozów
w Kamieniu. Mało tego. Prezes
rybnickiego klubu w specjalnym
oświadczeniu napisał wprost, że
dotacja w wysokości 990 tysięcy
złotych stawia pod znakiem
zapytania szansę walki o awans
do I ligi.

Muszę przyznać, że dziwią
mnie takie oświadczenia, a w
pewnym sensie nawet bulwersują. Bo są swego rodzaju szantażem. Jak nie dacie nam tyle,
ile chcemy, to jesteście źli, nie
pozwalacie nam się rozwijać, no
i sport macie gdzieś.
Postawienie sprawy w ten
sposób to zła droga, wszak od
dawna wiadomo, że opieranie
budżetu klubu na środkach z
jednego źródła może doprowadzić do opisanych wcześniej sytuacji. By ich się ustrzec, źródeł
musi być kilka, a za modelowy
wzór uważany jest ten, w którym środki płyną z miasta, od
sponsorów, od kibiców, a i klub
prowadząc odpowiednią politykę transferową potrafi dorzucić
do budżetu swoją „cegiełkę”.
Wiem, prowadzenie klubu
nie jest obecnie sprawą łatwą, bo
i prezesi firm mają swoje problemy, i frekwencja na meczach
nie jest imponująca. Sprzedać
zawodnika za dobre pieniądze
to również proces niezwykle
skomplikowany, a na dodatek,
radni muszą pamiętać o szkołach, służbie zdrowia, bezpieczeństwie, drogach, chodnikach
i innych takich.
Samo życie, ale zastanawiam
się, dlaczego niektórym działaczom z łatwością przychodzi krytykowanie radnych, a nie potrafią
przyznać, że brak banknotów w
kasie to przede wszystkim mizerny efekt pracy ich samych, jak i
zatrudnianych marketingowców.
Rozpocząłem dziś od problemów, których nikt sobie nie
życzył. Niech więc z rokiem
2015 będzie tak, jak w tym powiedzeniu o mężczyznach. Tych
prawdziwych podobno poznaje
się nie po tym, jak zaczynają, a
jak kończą…
Piotr Skorupa

informacja

Podziękowania od
najmłodszych za
pomoc w organizacji
turnieju usłyszeli m.in.:
Mirosława Bałuszyńska,
Krzysztof Stolarek (na
zdjęciu) i Patryk Cyprys
Dodatkową atrakcją dla
uczestników i kibiców
był występ Dariusza
Kołodziejczyka

Marcin Cudnowski
kiedyś grał, teraz
sędziował

Dominik Marek zdobył
cztery gole i został
królem strzelców
APN Knurów wystąpiła w
na s t ę pując ym sk ł adzie:
Michał Mielczarek, Patryk
Kempa, Szymon Buczak,
Kuba Łowicki, Dominik Marek, Mateusz Ferensztain,
Kuba Kowalski, Piotr Granieczny, Igor Dzienis, Kuba
Jurczyga, Patryk Kijas, Kornel Karasz. Trener: Mirosław Gmyz.
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sport
Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Rekordy lidera

WYNIKI 15. KOLEJKI Z DNIA 26.1.2015

Foto: Waldemar Jachimowski

Frament meczu UKS Milenium II
- TS 10ka.pl Zabrze

W 15.kolejce rozgrywek
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej doszło do zmiany
lidera. Na czoło tabeli pow róci ła ek ipa TS 10k a .pl
Zabrze, k tóra rozg romi ła
ostatni w tabeli UKS Milenium II. Zespół „Dziesiątki”
ustanowił w tym meczu dwa
ligowe rekordy. Pierwszym z
nich jest najwyższe w 25-letniej historii ligi zwycięstwo
w rozmiarach 29:1, wymazujące w ten sposób dotychczasowy rekord 25:0 w meczu

EFS – Nacynianka z 2008
roku. Drugim wyczynem jest
liczba strzelonych bramek w
danym sezonie przez jednego
zawodnika. Imponujący skutecznością najlepszy snajper
nowego lidera Ariel Mnochy
już teraz osiągnął liczbę 83
goli i pobi ł w ten sposób
najlepsze osiągnięcie byłego
reprezentanta Polski w futsalu Wojciecha Kluski pochodzące z 1991 roku, który w
inauguracyjnym sezonie ligi
zdobył 74 gole. Wspomnia-

ny Ariel Mnochy był bliski
wyrównania jeszcze jednego osiągnięcia, mianowicie
zdobycia 21 goli w jednym
meczu. Autorem takiego wyczynu jest inny wielokrotny
kadrowicz rodem z Knurowa Mariusz Kaźmierczak, a
miało to miejsce 12 lat temu.
Nieco w cieniu tych rekordowych wydarzeń najlepsze widowisko poniedziałkowego wieczoru stworzyły IPA
i Vibovit. Ciągle aktualni
mistrzowie wreszcie zagrali

na miarę swoich możliwości
i byl i rów norz ęd ny m r ywalem dla zespołu Marcina
Rozumka i Łukasza Spórny.
Ostatecznie obie strony pogodził remis, który nie zadowolił żadnej z nich. Vibovit
skończył z niedosytem, gdyż
przez niemal cały mecz był
na prowadzeniu, z kolei IPA
nie wykorzystała dwóch rzutów karnych, w tym drugiego
na 6 sekund przed końcem
meczu.
Waldemar Jachimowski

Olympiakos Gierałtowice – Nacynianka 8:5 (4:3)
M. Adamczyk 2, Daniel Lewandowski, D. Kabała, M. Bednarz, S. Artemuk, Ł. Górczyk, samobójcza – P. Faber 2, T. Michalski 2, P. Zagórski
żółte kartki: M. Adamczyk (Olympiakos), P. Faber, M. Wyrwich, T.
Michalski, P. Zagórski.
ZZ Kadra – TKKF Team 98 Knurów 7:3 (2:2)
P. Jędrzejczak 2, K. Boroń 2, S. Kupczyk, A. Majorczyk, P. Mastyj
– K. Stencel 2, M. Bociański
UKS Milenium II – TS 10ka.pl Zabrze 1:29 (0:12)
Roman Wala – A. Mnochy 20, R. Hajok 5, T. Tankowski 3, samobójcza
Veritax Gumiland – Team Stalmet 5:9 (2:4)
Z. Frączek 2, R. Nowosielski, J. Nowosielski, K. Guliński – G.
Brózda 5, T. Młynek 2, D. Flis, M. Stopa
Vibovit – IPA Knurów 5:5 (3:1)
T. Dura 4, D. Wieliczko - M. Rozumek 2, Ł. Spórna 2, M. Milczarek
żółte kartki: M. Bagiński, R. Kasiński (Vibovit), Ł. Spórna (IPA),
czerwona kartka: A. Zabłocki (Vibovit).
Tritech - TKKF Mistral Intermarché 6:5 (4:3)
G. Górka 4, B. Lewandowski 2 - Andrzej Niewiedział 2, M. Boryga,
K. Smętek, B. Pietras
żółta kartka: P. Ignasiak (TKKF Mistral Intermarché)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
13
14

36
35
33
30
30
25
24
18
11
9
8
7
0

139-34
91-50
86-44
73-56
63-39
81-61
62-51
69-79
58-64
62-83
39-76
31-73
19-164

12
11
11
10
10
8
8
6
3
3
2
2
0

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

2
1
3
4
4
5
5
8
9
11
10
10
14

STRZELCY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Dominik Kabała
Jarosław Stępień
Adrian Zabłocki
Tomasz Michalski
Andrzej Niewiedział
Łukasz Spórna
Mateusz Cybulski
Przemysław Zagórski
11. Damian Kraska
Robert Kasiński
Tomasz Młynek
Tymoteusz Tankowski
15. Maciej Stopa
Daniel Lewandowski
17. Kacper Idziaszek
Tomasz Macha

TS 10ka.pl Zabrze
Tritech
Olympiakos Gierałtowice
IPA Knurów
Vibovit
Nacynianka
TKKF Mistral Intermarché
IPA Knurów
TKKF Team 98 Knurów
Nacynianka
Team Stalmet
Vibovit
Team Stalmet
TS 10ka.pl Zabrze
Team Stalmet
Olympiakos Gierałtowice
Tritech
IPA Knurów

83
29
23
22
21
20
19
18
17
17
16
16
16
16
15
15
13
13

PROGRAM 16 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 2.02.2015):
Nacynianka – ZZ Kadra (18.00), TKKF Mistral Intermarché –
Olympiakos Gierałtowice (18.45), IPA Knurów – Veritax Gumiland
(19.30), TS 10ka.pl Zabrze – Vibovit (20.15), UKS Milenium I – UKS
Milenium II (21.00), Team Stalmet – Tritech (21.45).

Po pierwszym - nieco
luźniejszym - tygodniu inaugurującym przygotowania do rundy wiosennej, piłkarze Concordii pracują nie
tylko na boisku, ale również
na siłowni. - Uczestniczymy
też w zajęciach z aerobiku,
które w liceum ogólnokształcącym prowadzi Aneta Kowalska - dopowiada trener
Wojciech Kempa.
W kadrze knurowskiego
4-ligowca nie ma już Pawła
Krzysztoporskiego, któr y
13 st ycznia obchodził 27
urodziny. - Paweł poprosił o
rozwiązanie kontraktu, argumentując to obowiązkami
zawodowymi - informuje nas

prezes Andrzej Michalewicz.
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy doświadczony defensor spróbuje
pogodzić pracę z grą w innym
klubie, ale wiemy, że latem
był poddawa ny testom w
Energetyku ROW-ie Rybnik,
a w przeszłości grał w II lidze
broniąc barw Ruchu Zdzieszowice.
Dzisiaj nie wiadomo jeszcze, czy Concordia ściągnie
nowego zawodnika na miejsce Krzysztoporskiego. - Nie
ukrywam, że telefon dzwoni
i zawodnicy składają swoje
oferty, ale jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by
mówić o nazwiskach. Może

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

coś się zmieni, jak zaczniemy
rozgrywać sparingi - to jeszcze raz Wojciech Kempa.
Pierwsza gra kontrolna
coraz bliżej, bo jak wynika
z planu nakreślonego kilka
t ygod ni temu, Concord ia
rozpocznie serię sparingów 7
lutego meczem z Gwarkiem
Tarnowskie Góry. - Na razie
mamy za sobą pierwszą gierkę
wewnętrzną. Nie było niespodzianki w przypadku zawodnika, który jako pierwszy
trafił do siatki rywala. Był nim
Dawid Gajewski, czyli najskuteczniejszy piłkarz naszej
drużyny w rundzie jesiennej
- zdradza Wojciech Kempa.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Bez Pawła Krzysztoporskiego

Z kadry Concordii ubył
jeden z najbardziej
doświadczonych
zawodników - Paweł
Krzysztoporski
(przy piłce)
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Ferie czas
zacząć!
KNURÓW, PILCHOWICE, GIERAŁTOWICE

Nadchodzi czas wyczekiwanego
odpoczynku. Zadania domowe
i szkolne korytarze dzieci zamienią
na leniuchowanie i zabawę śnieżkami.
Sprawdziliśmy, co przygotowały
dla najmłodszych gminy i miasto.
Atrakcji, jak co roku, nie zabraknie
KNURÓW

Ma li k nurow ianie nie będą
mieli powodów do narzekań. Kino
Scena Kultura zaprasza na bajkowe ferie, czyli seanse filmowe dla
najmłodszych (szczegóły na plakacie obok). Sztukateria organizuje
warsztaty artystyczne (od 2 do 4
lutego). W programie oprócz zajęć
twórczych także wyjazd do teatru
i palmiarni oraz basen i kino. Dom
Kultury w Szczygłowicach przygotował dla najmłodszych zajęcia
artystyczne i sportowe. Codziennie
czeka na dzieci coś nowego, m.in.
warsztat y kulinarne, konkursy
karaoke, zabawy na lodowisku czy
wypad na basen.
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zabierze najmłodszych do
Bielska-Białej.
W planach zwiedzanie studia
filmów rysunkowych i wjazd gondolami kolei linowej na Szyndzielnię.
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zaplanowała
dla małych knurowian sporo niespodzianek. 3 i 10 lutego wyjazd
na kąpielisko w Paniówkach, 4 lutego wycieczka do Starej Kuźni. W
planach m.in. wędrówka szlakiem
dydaktycznym i konna przejażdżka.
Na 11 lutego zaplanowano zwiedzanie Parku św. Mikołaja w Zatorze.
13 lutego dzieci wybiorą się do kina.
5 i 12 lutego najmłodsi wysłuchają
prelekcji na temat bezpieczeństwa.
W dniach, kiedy nie ma całodziennych wyjazdów, LWSM zaprasza na
zajęcia świetlicowe.
- Zajęcia od poniedziałku do
piątku, od godz. 10. Proponujemy
twórcze zabawy np. robótki na szydełku czy haftowanie, warsztaty
plastyczne i kulinarne oraz konkursy
i turnieje sportowe - informują organizatorzy.
Ferie z LWSM zakończą się
tanecznie - 13 lutego wielki bal
karnawałowy. Szczegóły i zapisy w
klubach spółdzielczych: Gama − tel.
32 235 10 15, Lokatorek − tel. 32 235
19 08, Maluch − 32 235 17 65.
Z i m ow e fe r i e w k aw i a r n i
„ Ma sz k iet y ” roz poczną się 31
stycznia od Maminkowych poranków, czyli czytania bajek i zajęć
plastycznych (godz. 10, wstęp - 5
zł) i balu przebierańców (godz. 15,
wstęp - 35 zł). Maminkowe poranki
odbędą się także 7 i 14 lutego. 3
i 10 lutego o godz. 10 kawiarnia
zaprasza na Małe Przedszkole – w
programie gry i zabaw y (wstęp
wolny). 4 lutego o godz. 17.30
„Maszkiety” organizują warsztaty
20

tworzenia biżuterii z t-shirtów
(koszt to 15 zł, 10 zł z własnym
t-shirtem). 5 lutego o godz. 17.30
kolejne twórcze zajęcia. Tym razem
dzieci będą tworzyć pudełka na
skarby (cena 10 zł). 6 lutego o godz.
16 ornitolog A leksandra Sokół
opowie o zimowym życiu ptaków
(wstęp wolny). W środę, 11 lutego,
o godz. 10 kawiarnia zaprasza na
turniej gier planszowych (koszt to
5 zł). 12 lutego o godz. 10 warsztaty
z tworzenia przybornika na biurko
(cena - 10 zł). Dzień później o godz.
16 zabaw y z tańcem. Warsztaty
taneczno-ruchowe, które poprowadzi Monika Jagiełło, terapeuta
zajęciowy (wstęp - 5 zł). Więcej
informacji oraz zapisy w kawiarni
„Maszkiety” (ul. Kapelanów Wojskowych 2E, tel. 32 440 00 01 lub
505 868 273).
Urozmaiconą i ciekawą ofertę
ma knurowski Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji (szczegóły na
stronach sportowych).

Na parkiecie tłok
KNURÓW. INTEGRACYJNY BAL PRZEBIERAŃCÓW

170 osób bawiło się na balu w restauracji „Protos”. Przybyli
górnicy, lekarze, żołnierze, a nawet księża. Okazji do dobrej
zabawy nie przepuściły też miejscowe... czarownice
Podopieczni Domu Pomoc y
Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu
Samopomocy i placówki opiekuńczo-wychowawczej z Ośrodka Matka
Boża Uzdrowienie Chorych w Knu-

rowie integrowali się z kolegami i
koleżankami z DPS-ów z Sośnicowic,
Pilchowic i Kuźni Nieborowskiej.
O oprawę muzyczną zadbał zespół Vokus. Nikogo nie trzeba było
zachęcać do tańca, na parkiecie było

tłoczno, nikt nie podpierał ścian.
- Stwierdziliśmy, że taki bal powinien odbywać się co miesiąc - śmieje
się kierownik DPS, Marcin Chroszcz.
/g/, foto: Krzysztof Gołuch

GIERAŁTOWICE

Gminy Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza dzieci na zajęcia świetlicowe.
- Przygotowaliśmy wiele interesujących propozycji spędzenia
wolnego czasu, m.in. zajęcia plastyczno-techniczne, gry i zabawy
integracyjne oraz wyjazdy na seanse
filmowe - mówią organizatorzy.
Zapisy na zajęcia oraz szczegółowe informacje dotyczące ferii w poszczególnych świetlicach.
Dzieci mają do wyboru świetlice w
Gierałtowicach (tel. 32 301 15 12),
Przyszowicach (tel. 32 726 42 47),
Paniówkach (tel. 32 726 42 49) i
Chudowie (tel. 604 917 720).

PILCHOWICE

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach przygotował zajęcia dla
małych artystów. W poniedziałki i
środy GOK zaprasza na warsztaty teatralne do Domu Kultury w Żernicy
(od godz. 10 do 12) oraz do Zespołu
Szkół w Pilchowicach (od godz. 13
do 15). Feryjne wtorki, od godz. 10
do 12, upłyną pod znakiem zajęć
artystyczno-plastycznych w Zespole
Szkół w Wilczy. W czwartki, także
od godz. 10 do 12, dzieci spotkają się
w Zespole Szkół w Stanicy.
- Serdecznie zapraszamy! - zachęcają organizatorzy.
Zapisy w Gminnym Ośrodku
Kultury w Pilchowicach ( nr tel. 503
978 654 lub 32 230 44 99).

informacja

BAJKOWE FERIE

oprac.jb
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