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Knurów

Knurów

Pozory mylą

Zadbaj o serce
„Przeszczepy tkanek i narządów
– szansa na zdrowie i życie”
– to tytuł spotkania, na które
zaprasza uniwersytet trzeciego
Wieku w Knurowie
Spotkanie odbędzie się 6 lutego
(środa) w Kinie Scenie Kulturze. Rozpocznie je emisja filmu edukacyjnego
(ok. 40 minut). Po niej przewidziano
dyskusję.
Okazją ku temu będzie obecność
dra Adama Małego – specjalisty chirurgii ogólnej, koordynatora transplantologicznego Kliniki Chirurgii
Ogólnej, Naczyniowej i Transplan-

O tragedii sprzed lat przypomina tablica przy wejściu do
szkolnej „Dwójki”

Knurów

nabożeństwo
ku pamięci

tacyjnej Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego w Katowicach,
Jolanty Wszołek – prezes Wielospecjalistycznego Banku Tkanek NZOZ
FRK Homograft w Zabrzu, oraz Jana
Malinowskiego, pacjenta po przeszczepie serca.
Początek spotkania o godz. 17.
Wstęp wolny.
/bw/

W sobotę, 2 lutego, w kościele pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
odbędzie się msza święta poświęcona
pamięci tragedii Śląskiej 1945 roku

Knurów

- W Tragedii Śląskiej śmierć
poniosły tysiące Ślązaków – przypomina Henryk Stawiarski, prezes
knurowskiego Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 Roku.
– Odpowiedzialność za nią ponoszą
radzieckie NKWD, polskie organy
polityczne, Milicja Obywatelska,
kolaboranci, którzy współpracowali
z władzami okupacyjnymi – osoby,

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy za nami, ale pieniądze na konto
WOŚP ciągle wpływają. Na koniec stycznia
orkiestrowy „licznik” wskazywał dokładnie
33 miliony 163 tysiące 131 złotych

które działały na szkodę ojczyzny i
współobywateli Śląska.
- Poprzez uczestnictwo we mszy
świętej złożymy hołd Ślązakom,
którzy ponieśli męczeńską śmierć
w kraju i ZSRR – podkreśla prezes
Stawiarski.
Nabożeństwo rozpocznie się o
godz. 12.
/bw/

sZcZyGłowice

waŻne

czyje klucze? Sezon
2 grudnia znaleziono pęk
kluczy, do którego przyczepiona
jest smycz z napisem „Wojak”.
Zguba czeka na właściciela w
Komisariacie Policji przy ul.
Dworcowej.
/-/

Knurów

rybka lubi
pływać

Kiedy działkowcy przygotowują
się do sezonu, złodzieje nie próżnują.
Ostatnio dali o sobie znać na działkach przy ul. Parkowej. Wybili szyby
w dwóch altankach, splądrowali je
i skradli elektronarzędzia. - Trzecia
altana spłonęła w nieustalony sposób.
Straty są w trakcie ustalania - mówi
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, komisarz Marek
Słomski.
/g/

Wystarczyło zerwać k łódkę,
by z piwnicy bloku przy ul. Ziętka
złodziej mógł wynieść sprzęt wędkarski o wartości 1200 zł. Kilka dni
później z piwnicy przy ul. Prusa
ktoś wyniósł wiertarkę i 15 butelek
wódki. Właściciel oszacował straty
na 650 zł.
/g/

Gliwice

Kot w butach

„Kot w butach”, zdobywca Złotej Maski 2004 w kategorii „spektakl
roku dla dzieci”, to baśń muzyczna
w 3 aktach. Wesołe piosenki, humorystyczne teksty, malownicze dekoracje (specjalnie zaprojektowana
kurtyna) i szczęśliwe zakończenie.
Spektakl − 6 lutego o godz. 10 w
Gliwick im Teatrze Muzycznym.
Bilety po 16, 20, 25 zł do nabycia w
kasie GTM.

jb

2

w pełni

Kasa ciągle płynie
Kasa nadal płynie. Zadeklarowana przez sponsorów kwota to blisko
40 mln zł.
Z Knurowa w tym roku fundacja
otrzymała 18.184,22 zł. To
plon całodniowego finału w
mieście. Oczywiście niewykluczone, że ktoś z mieszkańców Knurowa na własną rękę
– poza oficjalnym rejestrem zechciał wesprzeć orkiestrę...
Organizacją finału w Knurowie
zajęło się Centrum Kultury. Dyrektor
CK Jerzy Kosowski: - To było ważne
przedsięwzięcie, w które włączyło się
wiele osób, zwłaszcza młodych. Jeszcze
raz składam serdeczne podziękowania.
Przede wszystkim wolontariuszom,
honorowym dawcom krwi, Społecznej
Krajowej Sieci Ratunkowej, zespołom
i muzykom biorącym udział w koncercie finałowym oraz ich opiekunom.
Wdzięczność kierowana jest też do
sponsorów. Byli nimi: Bar Restaura-

Knurów. PoMysł na ferie

Metody na wagę złota

Właśnie ruszyły zapisy na warsztaty
dla uczniów szkół podstawowych (klasy iii-Vi)
i gimnazjalnych, które pomogą im w efektywnej
nauce
- W czasie warsztatów zaprezentujemy metody uczenia się przez
zabawę. Uczniowie dowiedzą się jak
można dobrze się uczyć, nie tracąc
przy tym radości - informują pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.
Tematyka zajęć obejmuje m.in.
ćwiczenia pamięci, r ymowanki,
mapy myśli. Uczestnicy spotkań
poznają metody ułatwiające naukę
języków obcych, sposoby radzenia
sobie ze zdenerwowaniem podczas
sprawdzianów lub egzaminów. Treści
są dostosowane do wieku uczniów.
Udział w warsztatach jest bezpłatny
oraz dobrowolny.

Zajęcia odbywać się będą od 19 do
21 lutego (o godzinach zainteresowani
zostaną powiadomieni w momencie
zapisów) w Poradni PsychologicznoPedagogicznej (ul. Kosmonautów 5a).
Zapisy przyjmowane są do 15 lutego w
sekretariacie poradni lub telefonicznie
(32 235 14 76). Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale w warsztatach
decyduje kolejność zgłoszeń.
- W przypadku rezygnacji z zajęć
prosimy o jak najszybsze zgłoszenie
tego faktu w naszym sekretariacie.
Zwolnione miejsce będzie mógł zająć
inny uczeń - zastrzegają organizatorzy warsztatów.
/g/

cyjny Gwarek, Dom Przyjęć U Marysi,
Dyrekcja MSP-9 i MG-3 oraz Firma
ArtTelekom. Dziękując wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przebiegu Finału
WOŚP, nie mogę zapomnieć o
współorganizatorach – firmie
Produktownia.com.
Przypomnijmy, że połowa zebranej przez Orkiestrę
kwoty trafi na wsparcie terapii niemowlaków i noworodków,
a druga połowa na wyposażenie w
sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.

We wtorkowe popołudnie strażnicy miejscy zostali poproszeni o
interwencję w sklepie spożywczym
przy ul. Granicznej. Jak się okazało,
na miejscu przebywał około 50-letni
mężczyzna, który miał problemy z
utrzymaniem równowagi, mówił
bełkotliwie i wymiotował. Wbrew
pozorom nie było odeń czuć alkoholu. Mężczyzna poinformował strażników, że bierze leki na nadciśnienie.
Na miejsce została wezwana karetka
pogotowia, która przewiozła 50-latka
do szpitala.
/bw/

Knurów

Kto ściął
drzewa?

W ubiegły poniedziałek w rejonie
nasypu kolejowego przy ul. Ligonia uwagę patrolu Straży Miejskiej
zwróciły ślady po wycince drzew. Po
bliższym przyjrzeniu okazało się, że
ktoś ściął siedem drzew (o średnicach
pni od 11 do 34 cm). O zdarzeniu
został poinformowany właściciel
terenu i urzędowy wydział zajmujący
się ochroną środowiska.

/bw/

nie zapomnij

31 I – Mię dzy nar
odo wy Dz ień
Prz ytulania
2 II – Dzień Poz yty
wnego Myślenia, Światowy Dzi
eń Mokradeł,
Dzień Handlowca, Dzi
eń Świstaka
4 II – Mię dzy nar
odo wy Dz ień
Walki z Rakiem

/bw/

Tępić palenie
śmieci!

- Co z tymi spalanymi śmieciami?
Przerażająca jest bezsilność w sprawie
tępienia nieodpowiedzialnych egoistów, palących plastik i inne śmieci w
piecach... Kto pali, każdy z nas wie.
Żółty dym i smród wskazują konkretnie co kto pali. Zgłaszając problem do
Urzędu Miasta, urzędnicy bezradnie
rozkładają ręce: „może zadzwoni
pani na Straż Miejską”. Ale sam dym
nie wystarczy, trzeba złapać tego
egoistę na gorącym uczynku. Tylko
musi chcieć wpuścić funkcjonariuszy
do domu - już to widzę... Błędne koło.
No i siedzimy w tym smrodzie, powdychajmy sobie na zdrowie. Knurów za
punkt honoru postawił sobie dogonić
Rybnik w statystykach najbardziej
syfiastego miasta Polski. Gratuluję
wszystkim palącym śmieci, jesteście
bliscy rekordu!

Mieszkanka

Może nowa
kostnica

- Jestem wiernym parafii świętych Cyryla i Metodego. Myślę, że nie tylko ja
dostrzegam brak kostnicy przy naszej
świątyni. Obecnie żegnanie zmarłego
jest – od strony organizacyjnej – dość
kłopotliwe. Najpierw trzeba udać się
do domu przedpogrzebowego przy ul.
Floriana. Potem trumna z ciałem jedzie
swoją trasą (ulicami Wilsona i 1 Maja),
a żałobnicy pieszo ul. Ogana udają się
do kościoła. Kaplica rozwiązałaby ten

problem. Ciekawi mnie, co inni wierni
na to. Postawiliśmy duży kościół, więc
i niewielką kaplicę też bylibyśmy w
stanie udźwignąć finansowo.

Parafianin

Gdzie dać szkło,
gdy kubeł pełny

- Jak skutecznie segregować śmieci,
skoro kubły nie są systematycznie
opróżniane? Zauważyłem, że po macoszemu traktowane są na przykład
pojemniki na szkło. Gdzie je wyrzucać, gdy stoją pełne. Oczywiście do
„zwykłych” śmieci. No i selekcję trafia
szlag...

H.

Syzyfowa robota

- Zaobserwowałem ciekawą sytuację
przy ul. Dworcowej. Gdy pada śnieg, z
jedni spycha go na bok ciężki pług. Z
kolei odśnieżaniem chodnika zajmuje
się mały pojazd. Ale nie na całej trasie.
Omija jeden odcinek - mniej więcej
od poczty po Lidla. Tutaj ze śniegiem
męczy się pewna pani. Ale co jako
tako odśnieży, to duży pług przejedzie
i zrzuca z jezdni na chodnik zwały
śniegu. Znowu trzeba więc chwycić
za łopatę i się męczyć. Czy nie byłoby
sensowniej, żeby ten mniejszy pług
zrobił to za nią? Przecież tych 100
metrów (które i tak przejeżdża, tyle
że po jezdni) więcej do odśnieżenia nie
zrobiłoby jakiegoś problemu...

Knurowianin
Not. bw
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Październik, DK-78 między Wilczą a Nieborowicami. 33-letni knurowianin, kierowca
renault megane, nie miał szans, by wyjść cało z czołowego zderzenia z cysterną.
Prawdopodobną przyczyną wypadku była śliska nawierzchnia i nadmierna prędkość

Knurów, Gierałtowice, Pilchowice

Grudzień, ul. Dworcowa. 51-letni kierowca jechał za szybko, by móc w porę
wyhamować na śliskiej drodze. Zdążył wyprzedzić jeden samochód i wpadł
w poślizg. Wylądował na betonowym słupie ogrodzenia. Kierowca doznał poważnych
złamań obu nóg

Przybywa wypadków i rannych

Coraz niebezpieczniej na drogach Knurowa i gminy Gierałtowice. Z rocznego
raportu Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wynika, że liczba wypadków
wzrosła niemal dwukrotnie
Przy okazji dyskusji na temat zasadności stawiania fotoradarów, warto pochylić
się nad statystyką drogową. Niestety, ta nie
napawa optymizmem. Wypadków i rannych
jest coraz więcej, a grzechy kierowców wciąż
te same: nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości
między pojazdami, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i nieprawidłowe
cofanie.
W 2012 roku policja odnotowała w
Knurowie 35 wypadków, w których 41 osób
zostało rannych, a 1 poniosła śmierć. Rok
wcześniej było zaledwie 17 wypadków, 16
rannych i 2 ofiary śmiertelne.
Wśród miejsc najbardziej zagrożonych
wypadkami drogowymi policja wymienia: ul.
Szpitalną (35 zdarzeń drogowych, w tym 6 wypadków, 1 ofiara śmiertelna, 6 osób rannych),
ul. Dworcową (21 zdarzeń drogowych, w tym:
9 wypadków i 10 osób rannych), ul. 1 Maja
(26 zdarzeń drogowych, w tym: 6 wypadków,
6 osób rannych) i ul. Zwycięstwa (17 zdarzeń
drogowych, w tym: 2 wypadki, 6 rannych).

W podobnej sytuacji jest gmina Gierałtowice. Z 8 (2011 rok) do 18 w 2012 wzrosła
liczba wypadków, w których 22 osób zostało
rannych, a 3 poniosły śmierć. Niebezpiecznie
jest przede wszystkim na ul. Korfantego i ul.
ks. Roboty.
Gmina Pilchowice ma powody do zadowolenia, bo tam liczba wypadków, rannych
i ofiar śmiertelnych zmalała. W 2012 roku
doszło do 14 wypadków - o 7 mniej niż w
2011 - w których rannych zostało 18 osób
(w 2011 było ich 30). Miejscami najbardziej
zagrożonymi wypadkami drogowymi są: ul.
Rybnicka w Nieborowicach (23 zdarzenia
drogowe) i Rybnicka w Wilczy (14 zdarzeń
drogowych).
Liczby nie kłamią - do wielu z tych
zdarzeń w ogóle by nie doszło, gdyby nie
pośpiech kierowców, brawura i... alkohol.
W 2012 roku policjanci zatrzymali na terenie powiatu gliwickiego 901 nietrzeźwych
kierowców, których wcale nie zniechęciło
zaostrzenie kar za jazdę po pijaku.
/pg/

Foto: JRG Knurów

Marzec, Nieborowice. W zderzeniu peugeota z fiatem ranne zostały dwie osoby

Knurów. Agresywni wobec interweniujących policjantów

Wyzywał od głupich pał
Stróże prawa, podejmując interwencje, muszą być
przygotowani na każdą ewentualność, także na atak.
W takich sytuacjach nie ma mowy o anielskiej cierpliwości,
o czym przekonało się dwóch agresorów

Wrzesień, ul. Rybnicka w Wilczy. Daewoo podczas wyprzedzania wpadło na pobocze,
przewróciło się na bok i uderzyło w drzewo. Dwie osoby trafiły do szpitala
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Pierwszy zaryzykował 18-latek, zatrzymany w piątek na ul. Kopernika. Zaatakował
policjanta, naruszając jego nietykalność
cielesną.
O krok dalej poszedł 33-latek, który w
niedzielę wszczął awanturę przy ul. Lotników. Wezwani na miejsce funkcjonariusze
musieli stawić czoła krewkiemu mężczyźnie.
Napastnik kilka razy kopnął jednego z policjantów w udo. Groźbami próbował zmusić
stróżów prawa do odstąpienia od czynności
służbowych. Kiedy to na niewiele się zdało,
próbował uderzyć funkcjonariusza w twarz,

a później szarpał go za mundur. 33-latek nie
odpuszczał nawet w radiowozie. Zniszczył
przesuwane drzwi i przez całą drogę wyzywał
policjantów od „głupich pał”.
- Był pod wpływem alkoholu, miał ponad
promil w wydychanym powietrzu - mówi
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach, komisarz Marek Słomski.
To oczywiście w żaden sposób nie tłumaczy zachowania awanturnika.
Napastnicy mogą spędzić w więzieniu
nawet 3 lata.
/g/
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11 zł za odpady zebrane selektywnie
i 14 zł za niesegregowane – takie stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zostały ustalone
w ubiegły czwartek podczas sesji Rady
Miasta. Bazując na tych kwotach miasto
przygotuje przetarg mający wyłonić
firmę, która od 1 lipca zajmie się
odbiorem i przeróbką śmieci
Uchwała „śmieciowa” była najważniejszą z dziesiątki, która trafiła
pod głosowanie. Wywołała spore poruszenie. Pełna emocji dyskusja radnych trwała przeszło dwie godziny.
Rajcy krytycznie ocenili ustawę
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, znowelizowaną przez
Sejm RP. Zobowiązuje ona gminy do
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych z zamieszkałych
nieruchomości. Nakłada też na radę
gminy obowiązek ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Znikną dzikie
wysypiska?

Obecny system radzenia sobie z
odpadami jest - mówiąc delikatnie
- nieefektywny. Sytuacja ma się
zmienić diametralnie na lepsze po
wprowadzeniu w życie nowego.
Ustawa, popularnie zwana „śmieciową”, została przyjęta w 2011
roku, ale w pełni zacznie obowiązywać 1 lipca 2013 r.
Zapowiada się prawdziwa rewolucja
w śmieciach. Teraz właścicielami są
ich producenci, czyli mieszkańcy.
Płacą za wywóz, zazwyczaj ustaloną stawkę od kubła. Nic dziwnego,
że nie brak takich, którzy oszczędzają, pozbywając się śmieci „na
lewo”. Stąd dzikie wysypiska. W
nowym systemie właścicielem odpadów staną się gminy. Mieszkańcy
zapłacą stałą stawkę niezależnie od
tego jak dużo tych śmieci wyprodukują. Nikomu więc nie powinno
opłacać się wyrzucać swoje śmieci
gdzieś pod lasem.
Co istotne, segregacja jest obowiązkowa. Niewywiązujący się z
obowiązku zapłacą wyższą kwotę
niż stosujący się do przepisów.

Zdaniem samorządów ustawa
obarczona jest poważnymi wadami.
Przede wszystkim daje ograniczony
wybór kryteriów do ustalenia wysokości opłaty. Można ją uzależnić od
ilości mieszkańców nieruchomości,
powierzchni lokalu mieszkalnego
czy ilości... zużytej wody (opłata za
pojemnik jest uwzględniana tylko
w przy padku niezamieszka ł ych
nieruchomości).
W odczuciu samorządowców
jest to w ybór „między dżumą a
cholerą” – każde k r y terium ma
skazę. Zawsze ktoś może poczuć
się pokrzywdzonym, uważając, że
4

Foto: Bogusław Wilk

Ogólne intencje ustawy „smieciowej” są zbożne,
ale - jak to często bywa - diabeł tkwi w szczegółach...

Foto: Bogusław Wilk

Selekcja
wyjdzie
taniej
KnURÓW. RADA MiAstA UCHWALiłA stAWKi zA ŚMieCi

teren i przeznaczyć go na parking
uchwałę „śmieciową”, chociaż różnice o.o. w Knurowie na lata 2013-2015”.
zdań znalazły odzwierciedlenie w głoW dokumencie czytamy m.in., dla pracowników i klientów. Gmina
sowaniu (12 głosów „za”, pięć „prze- że w 2013 r. PWiK za własne fun- zaproponowała dziewięcioletnią
ciw” i 1 „wstrzymudusze (450 tys. zł) dzierżawę ze względu na atrakcyjną
jący się”).
zamierza wymie- lokalizację całej działki, traktowanej
nić sieć wodocią- jako rezerwę terenu inwestycyjnego.
Bazując na
Sesje Rady Miasta są protokołowagową na osied lu
przyjętych kwotach
Są szacunki, wedle których pełne
(od z w iercied lają wdrożenie nowego systemu w Fińskie Domki w ne. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
płaci więcej niż powinien.
- To nie jest sprawiedliwe, ale ina- szacunkową war- Polsce może do 2020 roku dać 72 ulicach Chopina, jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
mld euro oszczędności i 400 tys. Chrobrego i Wieprzy ul. Niepodległości) i w internecie
czej się nie da – uważa Bogdan Pasko tość całego przed- nowych miejsc pracy.
niawsk iego oraz - na stronach Biuletynu Informacji
z Wydziału Ochrony Środowiska sięwzięcia) zostanie
przygotowany przetarg. Jego ce- wykonać projekt wymiany sieci wo- Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
Urzędu Marszałkowskiego.
/b/
Przepisy wymagają, by do końca lem jest wyłonienie firmy, która dociągowej przy ul. 1 Maja (koszt: 60
tys.
zł).
Ze
„środków
obcych”
(kre–
na
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*

Szacunkowe stawki opłaty za odpady
(po 1 lipca 2013) - realne kwoty „pokaże” przetarg

11 zł miesięcznie od osoby – za odpady komunalne zbierane i odbierane
w sposób selektywny;
14 zł od osoby miesięcznie – za odpady komunalne, jeżeli nie będą
niesegregowane;
Obydwie kwoty dotyczą nieruchomości zamieszkałych.
***
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. instytucji, szkół,
zakładów pracy) stawki będą uzależnione od pojemności worków lub pojemników.
Niższa stawka - za odpady posegregowane - wyniesie:
• za pojemnik: *110 litrów – 15 zł, * 120 litrów – 15 zł, * 240 litrów – 29
zł, * 1100 litrów – 65 zł;
• za worek: * 35 litrów – 5 zł, * 40 litrów – 5 zł, * 60 litrów – 7,5 zł, * 80
litrów – 10 zł, 120 litrów – 15 zł.
Stawka za odpady niesegregowane wyniesie:
• za pojemnik: * 110 litrów – 22,5 zł, * 120 litrów – 22,5 zł, * 240 litrów
– 45 zł, * 1100 litrów – 98 zł,
• za worek: * 35 litrów – 8 zł, * 40 litrów – 8 zł, * 60 litrów – 11 zł, * 80
litrów – 15 zł, * 120 litrów – 22,5 zł.

Pyskowice

od osoby

9

14

Ruda Śląska

od osoby

11

17

Rudziniec

od osoby

8

14

Rybnik

od osoby

10

15

Siemianowice Śl.

od osoby

11,3

16

Siewierz

od osoby

10

16

Sośnicowice

od osoby

10,25

18

Świętochłowice

od osoby

11

18

Toszek

od osoby

8

14

Wisła

od osoby

10

20

Wodzisław Śl.

od osoby

10,3

14

Zabrze

od osoby

9,85

13,85

Żory

od osoby

12

16

* dane z ubiegłego tygodnia, niektóre mogły ulec zmianie
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Kuracja jednego dnia

Elfryda Pluta jeszcze nie rozpakowała walizki po powrocie z sanatorium. - Wstyd mi
było przed sąsiadami. Pochwaliłam się, że wyjeżdżam, a jeszcze tego samego dnia,
wieczorem, byłam w domu. Chleb rozmroziłam, żeby do sklepu nie iść, ludziom się
nie pokazywać...

Pierwszy wniosek o skierowanie
do sanatorium knurowianka złożyła
5 lat temu. Miała jechać z mężem, ale
on zachorował. Sanatorium przepadło, a pani Elfryda dostała zapewnienie, że kiedy jej mąż wyzdrowieje,
ich wniosek zostanie rozpatrzony w
pierwszej kolejności.
Minęły 2 lata, lekarka wypisała
drugi wniosek. Niestety, i tym razem wyjazd nie doszedł do skutku,
ponieważ onkolog odradził mężowi
pani Elfrydy kurację w sanatorium.
Szansa przepadła. W międzyczasie
mąż pani Pluty zmarł.
- Jestem spod znaku Raka i tak też
moje życie wygląda. Krok do przodu,
a zaraz kilka w tył - pani Elfryda się
rozczula.
Postanowiła podreperować nadwątlone zdrowie i po raz trzeci
złożyć wniosek o skierowanie do
sanatorium.

Do trzech razy sztuka

„W oparciu o analizę dokumentacji medycznej lekarz specjalista zakwalifikował panią na

uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne
dorosłych o profilu leczenia: choroby reumatologiczne” - czytamy w
piśmie oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z
czerwca 2011 roku.
Czas oczekiwania na realizację
skierowania wynosi 18 miesięcy, a z
braku wolnych miejsc pani Elfryda
została wpisana na długą listę oczekujących (była 72374 w kolejce).
I znów kolejny cios od losu lekarz zdiagnozował u wdowy raka
tarczycy. 24 stycznia 2012 roku 69latka poddała się operacji. Wspomniała wtedy lekarzowi o oczekiwaniu na kurację. Ten w wypisie ze
szpitala umieścił informację: Brak
przeciwwskazań onkologicznych
i endokrynologicznych do klimatycznego leczenia sanatoryjnego.
Niewskazane jedynie zabiegi bodźcowe w regionie szyi i górnej połowy
klatki piersiowej. Poza tym brak
przeciwwskazań do zastosowania
zabiegów rehabilitacyjnych.
Pod koniec roku pani Elfryda
otrzymała upragnioną informację z

- Człowiek nie może być uczciwy, bo potem wychodzi tak jak ja
- nie kryje rozgoryczenia Elfryda Pluta
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NFZ, który skierował ją na leczenie
do Goczałkowic-Zdroju. Do tamtejszego sanatorium miała się zgłosić
16 stycznia.
- Pakowałam się 3 dni. Wcześniej
podzieliłam się tą radością z sąsiadami, lekarką, dziećmi. Zamówiłam sobie samochód, żeby mnie tam zawiózł.
O godz. 12.00 byłam już na miejscu
- opowiada pani Pluta.
Z recepcji odebrała kluczyk do
pokoju. - Zmierzyli mi ciśnienie i
powiedzieli, żebym poszła na obiad, a
później na badania. Wcześniej kazali
się rozpakować w pokoju.

Nie kwalifikuje się

Knurowianka poukładała jedynie kosmetyki w łazience. Pokój,
mimo że dwuosobowy, wydał jej
się bardzo mały. Przy stoliczku
jedno krzesło, dwa tapczany, zimny kaloryfer. - Nie przyjechałam
tu przebywać w luksusach, tylko
podleczyć się. Powietrze lepsze tutaj
niż w Knurowie - dodawała sobie
otuchy.
Nie poszła na obiad, jak zalecał
personel, tylko od razu na badania.
Lekarka wczytała się w dokumentację. Pani Elfryda podsunęła także
wypis ze szpitala z adnotacją onkologa. Chwilę później pożałowała tej
nadgorliwości.
- Usłyszałam, że od operacji nie
minął rok, dlatego nie mogą mnie
przyjąć do sanatorium. Ile brakowało? Raptem kilka dni? Lekarka
nie chciała się zgodzić bym chodziła
jedynie na te ćwiczenia i zabiegi,
które pomijają okolice szyi i klatki
piersiowej - relacjonuje kobieta.
Dowiedziała się, że z taką historią choroby powinna trafić na
leczenie do Kołobrzegu, zaś pobyt
w Goczałkowicach jest możliwy,
jeśli za 3 tygodnie kuracjuszka zapłaci 100 proc.
Pani Elfr yda rozpła kała się.
Obiecywała nie korzystać z zabiegów, które mogłyby jej zaszkodzić.
Lekarka była jedna k nieugięta.
- Powiedziała, że gdybym nie pokazała jej tego wypisu, zostałabym
przyjęta.
Nie chciała czekać do rana i
płacić za nocleg 40 zł. Zadzwoniła
po kierowcę, by móc jak najszybciej
wrócić do domu. W głowie kołatała jej się myśl co teraz powie tym
wszystkim, którym pochwaliła się
wyjazdem.
Do Knurowa dotarła, kiedy było
już ciemno. Przemknęła z walizką
niezauważona. Dopiero w domu
zauważyła, że wszystkie kosmetyki
zostały w Goczałkowicach. - Zapomniałam o nich z tych nerwów.
Tyle szczęścia, że siostra wiedziała,
że jest tam na kuracji znajoma z
Gierałtowic. Kosmetyki udało się
odzyskać.

Sąsiedzi, bliscy i lekarka z ośrodka nie dowierzali, że pani Elfryda
wróciła jeszcze tego samego dnia.
- Chleb rozmroziłam, żeby do sklepu
nie iść, ludziom się nie pokazywać, ale
w końcu się przełamałam.
Wszyscy, którym opowiada swoją
historię, kręcą z niedowierzaniem
głową. Elfryda Pluta odesłała całą
dokumentację do NFZ w Katowicach.
Liczy, że odpowiedź z nowym skierowaniem otrzyma lada dzień. Nie
rozpakowała walizki.
- Wiem jak się w sanatoriach robi.
Jeśli świadomie nie chcę brać jakiegoś
zabiegu, to wbijają pieczątkę i tyle.
Człowiek nie może być uczciwy, bo
później wychodzi na tym jak ja - dodaje pani Elfryda.

W koło Macieju

Na przełomie sierpnia i września
do sanatorium w Goczałkowicach
pojechała pani Ewa z Leszczyn. To,
co tam zastała, zniechęciło ją do
kuracji. - Część budynku, w którym
miałam mieszkać, była remontowa-

na. Kurz, hałas, młoty pneumatyczne,
na zewnątrz trwały jakieś prace przy
kanalizacji. Pierwsze, co zrobiłam, to
zadzwoniłam do pracodawcy, żeby
wycofać urlop.
Utwierdziła się w tej decyzji,
kiedy weszła do pokoju, w którym
miała spędzić 3 tygodnie. Wnętrze
przypominało czasy sekretarza Gomułki. Co ciekawe, oferta sanatorium
kusiła pokojami z łazienkami.
- W rzeczywistości była to kabina
z prysznicem, wydzielona z pokoju
kawałkiem dykty - wspomina pani
Ewa.
Na szczęście rezygnacja z pobytu
nie wiązała się z karą finansową.
Leszczynianka tego samego dnia
wróciła do domu i złożyła reklamację. NFZ ją uwzględnił, o czym
poinformował panią Ewę dopiero
w styczniu. Kobieta dostała kolejne
skierowanie do sanatorium... w Goczałkowicach-Zdroju.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama
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Przestój czy postój?

Od ponad roku przy ul. Szpitalnej
stoi daewoo nubira. - Nikt się
samochodem nie zajmuje, w kołach
brakuje powietrza - zauważa pan
Franciszek. Straż Miejska dotarła do
właściciela nubiry...

W ubiegłym roku na ślubnym kobiercu
stanęło 240 par, formalnie rozpadły
się 103 małżeństwa

Knurów

Państwo młodzi częściej
ślubują miłość w USC
Julia pozostaje bezkonkurencyjna.
- Niewiele mniejszą popularnością cieszą się: Lena, Wiktoria,
Zuzanna i Maja wśród dziewczynek
oraz Bartosz, Filip, Kacper i Szymon
wśród chłopców - informuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Knurowie, Barbara Bismor.
W ubiegłym roku 240 par zdecydowało się na małżeństwo, z
czego 134 wzięły ślub cywilny, a

dził „przyspawanej” do miejsca nubiry. - Właściciel samochodu nie raczył
go nawet przestawić. Przed świętami
nie wytrzymałem i zgłosiłem sprawę
Straży Miejskiej, ale chyba niewiele to
dało, bo samochód stoi jak stał.
Komendant Straży Miejskiej,
Andrzej Daroń, mówi, że jego podwładni interweniowali u właściciela
nubiry. - Tłumaczył im, że leżał w
szpitalu i dlatego nie korzystał z
samochodu. W jednym kole nie było
powietrza. Obiecał, że doprowadzi
samochód do porządku.
Strażnicy nie dopatrzyli się innych nieprawidłowości. Co istotne,
nie mogą zakazać właścicielowi nubiry postoju w tym miejscu, jeśli samochód nie zagraża bezpieczeństwu.
/pg/

Knurów

Julia i Jakub to wciąż najpopularniejsze imiona
nadawane nowo narodzonym dzieciom w Knurowie.
W ubiegłym roku zanotowano też więcej urodzin
Sporządzono 1057 aktów urodzenia (o 59 więcej niż w 2011
roku), co nie oznacza, że przybyło
nam mieszkańców. Wiele świeżo
upieczonych mam to mieszkanki
okolicznych miejscowości.
Najpopularniejszymi imionami
nadawanymi dzieciom są: Julia
i Jakub. Ta moda nie zmienia się
w Knurowie od 3 lat. Na tle kraju
Jakuba wyprzedza jedynie Jan, zaś

Zaparkować wzdłuż ul. Szpitalnej rano lub w godzinach szczytu, to
nie lada wyczyn. Kierowcy często nie
mają wyjścia i zostawiają samochody
na przyblokowych parkingach, co doprowadza mieszkańców do furii.
Do redakcji przyszedł pan Franciszek, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami.
- Od ponad roku przy Kompanijnym Ośrodku Szkoleniowym stoi
srebrna nubira i blokuje jedno miejsce
- opowiada. - Nikt się samochodem nie
zajmuje, w kołach brakuje powietrza.
Pan Franciszek przywołuje zdarzenie z wiosny ubiegłego roku, kiedy
trwała przycinka drzew rosnących
przy ul. Szpitalnej. Wtedy robotnicy
musieli się sporo nagimnastykować,
żeby żaden odcięty konar nie uszko-

106 kościelny. Ten trend utrzymuje
się od 2 lat. Do 2010 roku większość
małżeństw stanowiły związki wyznaniowe.
Od 2 lat liczba rozwodów jest
taka sama (103). Warto dodać, że w
2010 rozpadło się 87 małżeństw.
W zeszłym roku sporządzono
nieznacznie więcej aktów zgonu
(506) niż w 2011 (501).
/g/

Bezpłatna cytologia
i mammografia

4 lutego jest Światowym Dniem Walki z Rakiem.
Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca panie do
wykonania bezpłatnych badań cytologicznych
i mammograficznych
Bezpłatna mammografia przysługuje paniom w wieku 50-69 lat,
bezpłatna cytologia – kobietom od
25 do 59 lat.
Mieszkanki Knurowa i okolic
będą mieć sposobność do przebadania się od 18 do 22 lutego. W tych
dniach obok Intermarche zatrzyma
się mammobus gliwickiego Instytutu Onkologii. W Gierałtowicach

specjalistyczny pojazd stanie przy
restauracji Szmaragdowa w dniach
12-15 marca. Jest więc sporo czasu,
by zaplanować wizytę.
Szczegółowe informacje można
uzyskać dzwoniąc do NFZ, pod nr
tel. 32 735 19 00 lub 32 735 05 05, a
także sprawdzić na stronie www.
nfz-katowice.pl.
/bw/

Knurów. Wypadek na A1

Romeo na filarze

Tr ud ne, zi mowe wa r u n k i
stwarzają realne zagrożenie dla
uczestników ruchu drogowego.
Przekonał się o tym Włoch, kierowca Alfy Romeo, który we wtorek, tuż po godz. 13, zjechał z
autostrady uderzając autem w filar
wiaduktu.
Na miejscu pojawiły się dwa
zastępy strażaków z Jednostki
Ratowniczo- Gaśniczej w Knurowie.


Foto: JRG Knurów

Zbyt duża
prędkość i śliska
nawierzchnia były
prawdopodobnie
przyczyną wypadku
na autostradzie A1
w pobliżu Knurowa.
Poszkodowany
został kierowca
Alfy Romeo

We Włoszech polskie mrozy to egzotyka, być może także dlatego gość
z południa Europy nie poradził sobie z warunkami na drodze
Policja autostradowa włącza się do ruchu

– Kierowca był ranny. Trzeba
było wyważyć drzwi, żeby wyciągnąć go z pojazdu. Został przewieziony do szpitala – informuje mł.
bryg. Wojciech Gąsior, dowódca
JRG w Knurowie.

Gość z południa Europy najprawdopodobniej nie dostosował
prędkości do warunków na jezdni.
Auto (nie był jego właścicielem)
zostało mocno rozbite.
DC

We wtorek w Żernikach koło Gliwic został otwarty pierwszy w regionie posterunek policji autostradowej. Zadaniem jego załogi (54 funkcjonariuszy
drogówki i kilku cywilnych pracowników) jest pilnowanie porządku na śląskich
odcinkach A1 i A4.
Policjanci dysponują oznakowanymi i nieoznakowanymi radiowozami, laserowymi miernikami prędkości, wideoradarem i furgonetką, przydatną podczas
wypadków.
Sam komisariat ma 40 pomieszczeń. Obok budynku są garaże, 30 miejsc
parkingowych, a także lądowisko dla helikoptera.
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Foto: Archiwum MSP-2

Występy sprawiły dzieciom i ich opiekunom sporo radości i satysfakcji

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Knurów

Scena przyciąga talenty

Młodzi, zdolni, pracowici i pełni entuzjazmu – tak jury oceniło
uczestników IV Miejskiego Konkursu Piosenki Bożonarodzeniowej
Koncert odbył się w ubiegły
czwartek w Klubie Kultury Lokalnej
Sztukateria. Zebrał wielu uczniów,
reprezentantów knurowskich szkół
podstawowych, oraz zerówkowiczów
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Coroczna impreza to dzieło
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi w

Knurowie. Kierowana przez dyrektor
Teresę Bochenek placówka zadbała,
by konkurs przebiegł bez zarzutu.
Spora w tym zasługa organizatorek z
„Dwójki” - Beaty Wapińskiej i Tatiany Bazylewicz.
Oceny młodych i ambitnych
uczestników konkursu podjęło się
jury, które tworzyli: Mariusz Kowalczyk - zastępca dyrektora Centrum

Kultury i Violetta Kosowska – nauczyciel muzyki Miejskiego Gimnazjum nr 2. Sędziujący dostrzegli i
docenili nie tylko chęci, ale też spore
– mimo młodego wieku – umiejętności występujących. Sporo ciepłych
słów usłyszeli także opiekunowie
wykonawców, którzy włożyli wiele
pracy w przygotowanie swoich podopiecznych.
Oprac. bw

Wyniki
Grupa „0”: 1. Magdalena Piechocka, MP-12 (opiekun
- E. Borowy), 2. Inga Szostak – MSP-2 (opiekun - B.
Wapińska) i Julia Tkacz, MSP-6 (opiekun – E. Płonka), 3.
Wiktoria Omozik, MP-5 (opiekun – S. Krypczyk).
Klasy I: 1. Jakub Nosiadek, MSP-7 (opiekun – S. Stefaniak), 2. Magdalena Tkacz, MSP-6 (opiekun – E. Płonka),
3. Alicja Powiecka, MSP-9 (opiekun – A. Długosz).
Klasy II: 1. Martyna Ziółkowska, MSP-9 (opiekun – A.
Długosz), 2. Ewelina Kasza, MSP-6 (opiekun - J. Żyła),
3. Nikola Kocięba, MSP-2 (opiekun – B. Wapińska).
Klasy III: 1. Alicja Rokita, MSP-2 (opiekun – B. Wapińska), 2. Karolina Zawadzka, MSP-9 (opiekun – A.
Długosz), 3. Kaja Tomeczkwska, MSP-1; (opiekun – J.
Musiał–Orlik).

Klasy IV: 1. Bartłomiej Kaszuba, MSP-7 (opiekun – S.
Stefaniak), 2. Zuzanna Maciejczak, MSP-2 (opiekun
– B. Wapińska), 3. Natalia Cichocka, MSP-6 (opiekun
– E. Płonka).
Klasy V: 1. Julia Hemmerling, MSP-7 (opiekun – S.
Stefaniak), 2. Sonia Biedrowska, MSP-4 (opiekun – B.
Mazurek), 3. Joanna Bismor, MSP-2 (opiekun – B.
Wapińska).
Klasy VI: 1. Magdalena Wydra, MSP-2 (opiekun – B.
Wapińska) i Klaudia Szczepanik, MSP-7 (opiekun – S.
Stefaniak), 2. Weronika Boroń, MSP-6 (opiekun – E.
Płonka).

Knurów

Paderek nagrywa płytę

W marcu ukaże się płyta promująca Zespół Szkół
im. I.J. Paderewskiego. Na krążku znajdzie się 10 utworów.
Zaśpiewają je uczennice i absolwentki „Paderka”

DC

Biuro projektu: ul. Szpitalna 8/404 44-190 Knurów
Tel. 0508 317 873, 0506 176 830
Organizacja Pożytku Publicznego nr KRS 0000153196

Foto: Dawid Ciepliński

Na krążku pojawi się na pewno „List”
formacji Hey, „Piosenka księżycowa” zespołu Varius Manx, „Sutra” grupy Sistars,
„Zegarmistrz światła” Tadeusza Woźniaka
i „Szał” Edyty Bartosiewicz. Tajemnicą jest
reszta utworów.
– Do jednej z piosenek zostanie nagrany
teledysk – mówi Jakub Skorupa z firmy
Produktownia, która była pomysłodawcą
przedsięwzięcia.
Ukaże się 1000 krążków. Nie będzie ich
można kupić. Zostaną rozdane.
Utworów z CD będzie można posłuchać
na żywo. Okazją będzie koncert charytatywny, który odbędzie się 21 marca w knurowskim Domu Kultury. Zebrane podczas
imprezy fundusze trafią na konto Fundacji
„Zdążyć z Pomocą”, z przeznaczeniem na
leczenie Antosi Wieczorek.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną zakończyło realizację dwóch, komplementarnych
projektów pn. „BARDZIEJ SAMODZIELNI IA” oraz „BARDZIEJ SAMODZIELNI IB”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji Społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt „BARDZIEJ SAMODZIELNI IA” realizowany był w okresie od
1.08.2012 roku do 31.01.2013 roku. Głównym jego celem było zmniejszenie marginalizacji i wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną w lokalnym środowisku Gminy Gierałtowice.
Uczestnikami warsztatów integracyjno-aktywizujących były osoby z
niepełnosprawnością intelektualną w wieku 15-64, niezatrudnione,
zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.
Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną miały na
celu aktywizację społeczno-zawodową tej grupy osób, które przebywają stale w domu oraz zorganizowanie wolnego czasu osobom
niepełnosprawnym, które korzystają z innych form terapii/wsparcia
poza miejscem zamieszkania. Projekt umożliwił uczestnikom integrację społeczną w grupie i środowisku lokalnym poprzez pracę
nad uspołecznieniem i usamodzielnieniem. Cele zostały osiągnięte
m.in. poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjno-poznawczych,
plastycznych, treningów gimnastyki ogólnorozwojowej, treningów
umiejętności praktycznych z zakresu ogrodnictwa, rękodzielnictwa
oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.
W ramach projektu objęto wsparciem 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących Gminę Gierałtowice. Dzięki
środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc uzyskały
również osoby niepełnosprawne (z głębokim stopniem upośledzenia), które przebywają na co dzień w domu, ponieważ nie mogą
korzystać z terapii zorganizowanej, głównie ze względu na brak
miejsc w ośrodkach dla nich przeznaczonych.
Zajęcia odbywały się co sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w
Gierałtowicach.
W ramach drugiego, komplementarnego projekt „BARDZIEJ SAMODZIELNI IB” zorganizowano 5 wyjazdów studyjnych - od września
2012 r. do stycznia 2013 r. - jeden weekend w miesiącu. W ramach
każdego weekendu wyjazdowego odbywały się zajęcia praktyczne
z zakresu rękodzielnictwa i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Zakres i forma zajęć była uzależniona od miejscowych atrakcji, np.:
wizyta w chacie chlebowej wraz z samodzielnym przygotowywaniem
podpłomyków; przygotowywanie regionalnych potraw, spotkania z
twórcami ludowymi, warsztaty regionalne z zakresu bibułkarstwa
i garncarstwa. Ponadto podczas weekendowych wyjazdów studyjnych terapeuci osób niepełnosprawnych pracowali nad poprawą ich
usamodzielnienia, gdyż usprawnienie i utrwalenie podstawowych,
codziennych czynności jest niezwykle istotne z punktu widzenia
aktywizacji społeczno-zawodowej.
Oba projekty były kontynuacją cyklu trzech projektów
pn.„POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ … – aktywizacja i integracja społeczna
osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gminie Gierałtowice”
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji Społecznej”, Działanie 7.3
„Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” zrealizowanych na
terenie Gminy Gierałtowice w latach 2010 - 2011. Projekty cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem, a rodziny zgodnie podkreślały
konieczność ich kontynuacji w celu zwiększenia socjalizacji osób
niepełnosprawnych i ich pełnej integracji w lokalnym środowisku.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną składa serdeczne podziękowania dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach Panu Pawłowi Rosickiemu
za nieodpłatne udostępnienie sal, w których odbywały się zajęcia
dla uczestników projektu.

ogłoszenie

Pani

Barbarze Pucek

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

Dla większości dziewczyn praca w studiu nagraniowym
była ich pierwszym takim doświadczeniem w życiu
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W rytmach rocka dla Antosi

Nie maleje chęć pomocy niespełna rocznej Antosi. W zbożne dzieło
przywrócenia dziewczynce zdrowia włączyła się młodzież gimnazjalnej
„Trójki” i okoliczni muzycy. Za ich sprawą w piątek odbył się rockowy
koncert charytatywny
Biletami wstępu na popołudniową imprezę w auli Miejskiego Gimnazjum nr 3 były
cegiełki w cenie od 5 do 20 zł.
Najpierw na scenie pojawiły się zespoły
i soliści z Miejskiego Gimnazjum nr 3. Po
nastolatkach wystąpiły knurowskie formacje

Bez Biletu i Starvin’ Marvin oraz grupa DUST.
Gwiazdą wieczoru był zespół Vintage.
Muzyków ok laskiwało kilkadziesiąt
osób. Wśród nich byli też rodzice Antosi.
Mimo niespecjalnej frekwencji i niespodziewanych kłopotów technicznych, plonem

piątkowego koncertu było 2 tys. zł. Cały
dochód wzbogacił zebraną dotąd kwotę
przeznaczoną na leczenie knurowianki. W
środę na koncie dziewczynki było 312 tys. zł
– to ponad 31 proc. potrzebnej sumy.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Ratujemy nóżki Antosi

Dziewczynka urodziła się 21 marca 2012 r.
Badania wykazały u niej bardzo rzadki zespół
wad wrodzonych.
W obrębie śródręcza i palców widocznych
jest jedynie 8 kości z 22, ustawione są niefizjologicznie. Część z nich jest pogrubiała
i zrośnięta.
W obrębie kończyn dolnych Antosi brakuje
w obu nogach kości strzałek, kości piszczelowe są zgrubiałe i wygięte do przodu.
Występuje również poważny niedorozwój
stóp, w lewej posiada tylko trzy paluszki, a w
prawej dwa.
Lekarze mówią, że jest szansa, aby Antosia
mogła stanąć na swoich nóżkach, ale koszty
leczenia są ogromne. Jeżeli się nie powiedzie,
Antosia najprawdopodobniej będzie poruszać
się na dwóch protezach.
Więcej o dziewczynce i akcji dowiesz się ze
strony www.antoninawieczorek.pl.

Muzycy nie żałują strun, a knurowianie pieniędzy, dzięki czemu na koncie Antosi przybywa pieniędzy
reklama
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Foto: Archiwum ATP/CK
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Foto: Archiwum POAK w Knurowie

- Zima w górach jest piękna – orzekli uczestnicy wycieczki,
zapowiadając, że do Kubalonki na pewno jeszcze wrócą

Knurów, Kubalonka

Sanna z pochodniami
Wojna na śnieżki, ognisko z rożnem, wieczorna
sanna z pochodniami – tak w sobotę na Kubalonce
bawiło się 47 członków i sympatyków Akcji Katolickiej
z Knurowa i Kobióra
- To był nasz ósmy wspólny wyjazd – mówi Marian
Gruszka, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katoli-

ckiej w Knurowie. – Jak poprzednie, okazał się pełen
wrażeń. Bardzo udany.
Finał zabawy miał miejsce w bacówce.
- Przy skocznej muzyce góralskiej. Był czas na wspomnienia, ale przede wszystkim na integrację – dodaje
prezes Gruszka.

Mali nie znaczy gorsi – nawet pięciolatki mogą pochwalić się
całkiem sporymi umiejętnościami scenicznymi

Knurów

Mali perfekcjoniści

Babcie i dziadkowie wypełnili knurowskie
kino, by zobaczyć, co potrafią ich wnuczęta
po trzech miesiącach nauki w Akademii
Tańca Perfect i Centrum Kultury
Pokaz odbył się w niedzielę.
Wystąpili uczniowie „Jedynk i ”,
„Dwójki”, „Trójki” i „Siódemki” oraz
szkoły w Przyszowicach. Towarzyszyły im pięcio- i sześciolatki, ćwiczące na co dzień w Domu Kultury

w Szczygłowicach i Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 9.
Seniorzy docenili starania dzieci. Nagrodzili artystów gromkimi
brawami.
Oprac. b

reklama

Foto: Archiwum MP-12

/bw/

Knurów

Kasztanki lubią niespodzianki
W środę przedszkolną „Dwunastkę” odwiedzili
pensjonariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Seniorzy zostali przywitani przez sześcioletnie
„Kasztanki”. Dzieci, pod opieką Małgorzaty Dudy i
Agnieszki Cupok, przygotowały seniorom niespo-
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dziankę – piękne wiersze i piosenki z okazji dni babci
i dziadka. Była też herbatka i pyszne ciasto, a na koniec
– co widać – wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Oprac. b
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roZrywKa nr 5/2013 - Do wyGrania PoDwójny bilet Do Kina Kabaret
Młodych
Panów...

roZwiąZanie KonKursu

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
3/2013 brzmiało: „Trąbka”. Podwójny bilet do
kina otrzymuje Zbigniew Pyryt. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

...oczywiście wywodzi się z Rybnika. I taka była prawidłowa odpowiedź w naszym konkursie sprzed
dwóch tygodni.
W losowaniu szczęście uśmiechnęło się do Karoliny Jezusek, która
wygrała dwuosobową wejściówkę
na występ rybnickich kabareciarzy
w piątek, 8 lutego w Kinie Scenie
Kulturze (godz. 20.30). Gratulujemy
i zapraszamy do redakcji.
Konkurs cieszył się ogromnym
powodzeniem. Serdecznie dziękujemy za udział.
Redakcja

31.01.2013 (czwartek)
Prawie jak gladiator 2D - godz. 16.00
Wyszłam za mąż, zaraz wracam - godz. 18.00
Sęp - godz. 20.00
1.02.2013 (piątek)
Zambezia 3D - godz. 16.00
Drogówka - godz.18.00
Gangster Squad. Pogromcy mafii - godz. 20.15

3.02.2013 (niedziela)
Zambezia 3D - godz.15.00
30 Zambezia 2D - godz.16.30
Drogówka - godz.18.00
Gangster Squad. Pogromcy mafii - godz. 20.15
4.02.2013 (poniedziałek)
Zambezia 3D - godz.16.00
Drogówka - godz.18.00
Gangster Squad. Pogromcy mafii - godz. 20.15

5

5.02.2013 (wtorek)
Zambezia 3D - godz.16.30
Drogówka - godz.18.00
Gangster Squad. Pogromcy mafii - godz. 20.15
6.02.13r. (środa)
Zambezia 2D - godz. 15.15
Gangster Squad. Pogromcy mafii - godz. 19.00
Drogówka - godz. 21.00

www.kinoscenakultura.pl

Foto: GTM

2.02. 2013 (sobota)
Zambezia 2D - godz.15.00
30 Zambezia 3D - godz.16.30
Gangster Squad. Pogromcy mafii - godz. 18.00
Drogówka - godz.20.15

Gliwice

rozśmieszą
do łez

4 lutego o godz. 19 na scenie
Gliwickiego Teatru Muzycznego
wystąpi kabaret Łowcy. B. Ich znak
rozpoznawczy to absurdalny humor
i niekonwencjonalny ubiór. Dobra
zabawa gwarantowana. Bilety po 40
i 50 zł do nabycia w kasie GTM.

jb

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

radosław Krzywański z czerwionki-leszczyn
ur. 19.01.2013 r., 3480 g, 54 cm

nina Krzyżewska z Knurowa

ur. 22.01.2013 r., 3630 g, 52 cm

0

nela jagieła z Gliwic

ur. 21.01.2013 r., 3170 g, 52 cm

Marta Klapuch z rybnika

ur. 24.01.2013 r., 3100 g, 51 cm

jan lasota z Knurowa

ur. 21.01.2013 r., 3150 g, 52 cm

leo róg z Knurowa

ur. 25.01.2013 r., 4130 g, 56 cm

laura radecka z bełku

ur. 21.01.2013 r., 3290 g, 52 cm

Kaja naskręt-Król z Knurowa

ur. 26.01.2013 r., 3670 g, 54 cm

hanna Zaik z Knurowa

ur. 21.01.2013 r., 3670 g, 54 cm

adrian strzelecki z bojszowa

ur. 26.01.2013 r., 3820 g, 52 cm
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KnURÓW. CoMeniUs W giMnAzJALneJ „DWÓJCe”

Foto: Archiwum Żłobka Publicznego

z energią poznają świat

Foto: Archiwum MG-2

Uczniowie i pedagodzy z Miejskiego Gimnazjum
nr 2 w ramach europejskiego projektu „Comenius”
zwiedzali już Węgry, nawiązywali przyjaźnie
w Holandii, poznawali Hiszpanię i Szkocję. W grudniu
odwiedzili sąsiadów, niemieckie miasto Herrsching

Prawie jak w kolejce; nowy
superwózek spodobał się
malcom

KnURÓW. ŻłoBeK BogAtszY o noWY spRzĘt

sześcioraczki
w jednym wózku
W obserwatorium meteorologicznym knurowianki poznały sposoby badania
szkodliwego wpływu efektu cieplarnianego na planetę

„Comenius” uczy poprzez zabawę i doświadczenie. Aby zrozumieć, trzeba najpierw poznać.
W wyprawie do Niemiec uczennicom: Oldze Burlidze, Aleksandrze
Grzegorczyk, Natalii Owczarek i
Ewelinie Burdon towarzyszyły nauczycielki - Teresa Niźnikiewicz i
Karolina Antończyk. Dziewczyny

zostały zakwaterowane w gościnnych
rodzinach niemieckich.
— Pierwszy dzień upłynął nam
na zwiedzaniu szkoły i obserwatorium astronomicznego. Uczniowie
z niemieckiej szkoły przygotowali
krótki program artystyczny i w językach ojczystych partnerów powitali
delegacje — wspominają uczest-

KnURÓW. zBLiŻAJĄ siĘ FeRie – BiBLioteKA zApRAszA

Baw się bajecznie
Na czytanie i oglądanie bajek zaprasza
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Knurowie. Muminki, Smerfy i bohaterowie
baśni Andersena urozmaicą małym
czytelnikom zimowe ferie
Zajęcia będą mieć dwie tury.
Pierwsza w dniach 11-15 lutego,
druga – 18-22 lutego. Każdego
dnia po dwie godziny – od 10 do
12. Biblioteka zachęca do udziału

Harmonogram
Biblioferii:

• 11.02 (poniedziałek) – „W odwiedzinach
w Dolinie Muminków”: czytanie opowiadania z serii „Muminki”, bajka pt. „Zima
w Dolinie Muminków” i stworzenie
Doliny Muminków.
• 13.02 (środa) – „Smerfne komiksy”:
czytanie o przygodach Smerfów, bajka
pt. „Smerf Ważniak” i projektowanie
komiksu o przygodach Smerfów.
• 15.02 (piątek) – „W świecie baśni
Andersena”: czytanie utworów pisarza
(m.in. o „Calineczce”, „Brzydkim Kaczątku” i „Latającym Kufrze”), rozmowa
o pożytkach z bajek i wykonanie witraży
nawiązujących do baśni Andersena.
• 19.02 (wtorek) – „W podróży z Guliwerem”: czytanie fragmentów przygód Guliwera i wykonanie Wyspy Liliputów.
• 21.02 (czwartek) – „Ahoj, Piraci Kamraci”: czytanie wybranych utworów (m.in.
o „Skarbie piratów” i „Piratach – galerii
łotrów”, zabawy ruchowe i zręcznościowe
(m.in. przebrania, malowanie twarzy,
wykonanie masek z kartonu) oraz projekt
statku pirackiego.

dzieci w wieku 5-12 lat.
Dzieci będą miały okazję wysłuchania i obejrzenia najbardziej
znanych bajek. Na podstawie lektury i projekcji zostaną wykonane
prace plastyczne. Twórcze efekty
pracy zostaną zaprezentowane na
specjalnej wystawce wieńczącej
Biblioferie.
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niczki Comeniusa. — Testowaliśmy
także samochód przyszłości, zbudowany przez uczniów niemieckiej
szkoły.
Jako że tematem projektu jest
„Energ ia wczoraj, d zisiaj i jut ro”, k nu row ia n k i odw ied zi ł y
obserwatorium meteorologiczne,
gdzie poznały sposoby badania
wpływu efektu cieplarnianego na
zanieczyszczenie planety. Pobyt
u sąsiadów zakończyło spotkanie
z merem i spacer po uliczkach
Monachium.
Oprac. jb

Tak dobrze to jeszcze nie jest
– sześcioraczków w Knurowie nie ma.
Ale gdyby były, Żłobek Publiczny jest
przygotowany. Od niedawna dysponuje
wózkiem, w którym mieści się szóstka
malców
Dosłownie na dniach żłobek
w zbogaci ł się o spor y zestaw
sprzętów, pomocy dydaktycznych
i zabawek. Zyskał m.in. wyposażenie bawialni, naczynia, pralkę,
sz a f kę do zmy wa l n i, a t a k ż e
bramkę z zabezpieczeniem przed
wyjściem dzieci na zewnątrz.
Zakupy to efekt dotacji - ponad
32 tys. zł. Złożyły się na nią po po-

łowie budżety miasta i wojewody
śląskiego.
Spośród nowości dzieciom
najbardziej spodobał się wózek dla
wieloraczków. Mróz i śnieg przeszkodziły pierwszej przejażdzce w
plenerze. Wózkowa próba odbyła
się więc w bawialni. Wypadła bez
zarzutu.
Małgorzata Dorabiała, b

„Volare”, „Piccola e fragile”, „Ragazzo di Napoli”, „Lasciatemi
cantare” – czy jest ktoś, kto nie słyszał tych przebojów... Nie
widać. Ale będzie można jeszcze raz usłyszeć. W poniedziałek
i w środę, w szczygłowickim Domu Kultury
szCzYgłoWiCe. LAsCiAteMi CAntARe, CzYLi...

pozwól mi
śpiewać

Na koncert pt. „Viva la musica italiana” zaprasza
Studio Piosenki i Musicalu działające przy Centrum
Kultury w Knurowie. Wystąpią trzy zespoły pod
kierunkiem Agnieszki Bielanik-Witomskiej: Kolorowe Nutki, Happy Band i zespół Bez Nazwy. Zaśpiewają nieśmiertelne włoskie przeboje. Najmłodsi
artyści zaprezentują piosenki zespołu Piccolo Coro
dell’Antoniano.
- Będzie okazja, by pośpiewać razem, gdyż szykujemy miniśpiewniki dla widzów – mówi Agnieszka
Bielanik-Witomska.
Koncertowa prapremiera w poniedziałek (4 lutego)
o godz. 17.30 w Domu Kultury w Szczygłowicach. W
środę (6 lutego) dwa premierowe koncerty - o godz.
10 i 11.30.
/bw/



ogłoszenia
S KU P samochodów – G otówka. Tel.
791 544 346

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

5 – 9/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1-9/13

1/13-odw.

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Sprzedam BMW 95 r. Tel. 504 816 710

4-9/13

5-6/13

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

Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.
Stan idealny. Tel. 662 688 010
4-9/13

1/13-odw.

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

Sprzedam

1/13-odw.

Nowa, na gwarancji lodówko – zamrażarka
Elektrolux – sprzedam. Tel. 698 804 470

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK. Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów, biur. Tel. 605 482 820,
668 416 198

5/13

1/13-15/13

SZUKAM PRACY

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

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

1-5/13

2-17/13

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

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

5-odw.

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

50/12-5/13

Docieplenia budynków, remonty, malowanie elewacji. Tel. 607 969 200
4-17/13

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

Kupię dom do remontu lub działkę. Tel.
881 507 566

5/13

Ku p i ę m i e s z k a n i e w K n u r o w i e. Te l.
608 108 134

5/13

1/13-odw.

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

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki, poddasza, docieplanie domów,
podbitki, malowanie elewacji, ankrowanie i
remonty kompleksowe. Tel. 785 948 716
5-9/13

Lokale do wynajęcia. Tel. 515 182 015

Pilnie sprzedam lub wynajmę M-5 w Knurowie ul. Kosmonautów. Tel. 502 405 160
5-7/13

S p r z e d a m d z i a ł k ę w c e n t r u m . Te l .
515 182 015
5/13

5-6/13

2-5/13

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

3-5/13

Remont y mieszkań i biur. Tanio. Tel.
512 878 630

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

3-5/13

Zamienię kawalerkę na większe w Knurowie
za odstępne. Tel. 663 778 047

5-7/13

Żernica dom wolnostojący sprzedam. Biuro
M3. Tel. 600 636 119

5/13

EDUKACJA

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

Korepetycje - angielski. Tel. 792 237 177

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

M a t e m a t y k a , k o r e p e t y c j e . Te l .
692 845 849

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

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

1/13-9/13

3-5/13

5-17/13

2-9/13

48/12–6/13

3-5/13

Usługi geodezyjne. Tel. 792 900 609

1-10/13

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

1/13-odw.

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

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
3-pokojowe, c.o. miejskie 131.000 zł. Biuro
M-3. Tel. 603 773 313

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727
Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

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

3-5/13

4-6/13

Remonty od A do Z. Tel. 666 852 100

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

2/13-odw.

5/13

Sprzedam M-3, 36 m2, Knurów, ul. Kosmonautów. Tel. 32 236 44 29, 502 277 686

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

1/13-odw.

ZWIERZĘTA
Psi fryzjer. Tel. 697 509 821

1-5/13

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
50/12-5/13

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
50/12-5/13

dam PRACĘ
Kierowcę kat. D zatrudnię, może być rencista, emeryt lub praca dodatkowa. Tel.
785 048 585
5-9/13

Praca dla pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej. Tel. 660 311 766,
600 023 547
5-7/13

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

2-5/13

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

2-5/13

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

3-6/13

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 28.01.2013 r.
do 17.02.2013 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie www.
bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 wykazu nr GK.6845.8.2013
zawierającego nieruchomości przewidziane do oddania w dzierżawę.
Termin wywieszenia wykazu od 15.01.2013 r. do 4.02.2013 r.

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza Drugi przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 20,50 m2 przy ul. Targowej 2 c (pawilon wolnostojący).
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

5/13

D o w y naj ę c ia M - 3 w K nurow ie. Tel.
601 628 762
5/13

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

4-5/13

D o w y n a j ę c i a m i e s z k a n i e . Te l .
535 071 657
5-7/13

Garaż do wynajęcia, ul. Targowa. Tel.
517 273 001

4-5/13

Kawalerka 36 m2 Sienkiewicza, 89 000 zł.
Tel. 513 654 547

4-5/13

12
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– 1. Maja Namysłowska (MSP
2), 2. Aleksandra Siwiecka
(MSP 4), 3. Aleksandra Potaczek (MSP 3), - uczniowie klas
IV – 1. Damian Godula (MSP
2), 2. Daniel Mijas (MSP 9),
3. Aleksander Szczygielski
(MSP 1),
25 m stylem grzbietowym
– uczennice klas I-III – 1.
Agata Marek (MSP 7), 2. Hanna Litwin (MSP 9), 3. Anna
Dach (MSP 6), - uczennice
klas IV – 1. Klaudia Siedlik
(MSP 2), 2. Wiktoria Furtak
(MSP 7), 3. Wiktoria Stopa
(MSP 9), - uczniowie klas I-III
– 1. Patryk Zieliński (MSP 2),
2. Jakub Górecki (MSP 9), 3.
Mateusz Łukaszczuk (MSP
9), - uczniowie klas IV – 1.
Tomasz Gontarewicz (MSP 2),
2. Miłosz Lebiodzik (MSP 9), 3.
Foto: Piotr Skorupa

ryby, ale do sekcji nie należą,
mogli się sprawdzić w czasie
ubiegłot ygodniow ych Mistrzostw Knurowa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w
Pływaniu o Puchar Prezydenta
Miasta. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie, a
mistrzów wyłoniono spośród
117 uczestników.
Wyniki:
- szkoły podstawowe
25 m stylem dowolnym
– uczennice klas I-III – 1.
Aleksandra Suchanek (MSP
7), 2. Magdalena Ociepa (MSP
3), 3. Weronika Morciszek
(MSP 1), - uczniowie klas I-III
– 1. Dominik Szafarczyk (MSP
1), 2. Przemysław Rozumek
(MSP 7), 3. Szymon Dudziński
(MSP6), - uczennice klasy IV

Paweł Szaruga (MSP 7),
50 m stylem dowolnym
– uczennice klas V – 1. Julia
Kempa (MSP 9), 2. Natalia
Potocka (MSP 4), 3. Nicola
Piećka (MSP 9), - uczennice
klas VI – 1. Julia Świstuń (MSP
7), 2. Karolina Musiolik (MSP
2), 3. Natalia Tkocz (MSP 6),
- uczniowie klas V – 1. Tomasz Sosna (MSP 7), 2. Jakub
Witkowski (MSP 4), 3. Paweł
Ziaja (MSP 4), - uczniowie
klas VI – 1. Mateusz Kamiński
(MSP 7), 2 Dawid Szolc (MSP
9), 3. Henryk Cieślik (MSP 3),
- uczennice szkół gimnazjalnych – 1. Paulina Bieniek (MG
3), 2. Karolina Bieniek (MG 1),
3. Aleksandra Łepki (MG 3),
- uczniowie szkół gimnazjalnych – 1. Michał Godula (MG
2), 2. Paweł Sosna (MG 2), 3.
Krzysztof Malich (MG 3),
50 m stylem grzbietowym
– uczennice klas V – 1. Joanna
Bismor (MSP 2), 2. Oliwia Sikotowska (MSP 6), 3. Natalia
Stychno (MSP 1), - uczniowie
klas V – 1. Szymon Pawlik
(MSP 7), 2. Julian Olejniczak
(MSP 2), - uczennice klas VI
– 1. Syntia Paliszewska (MSP
9), 2. Paulina Żyrkowska (MSP
4), 3. Aleksandra Szyrmel
(MSP 9), - uczniowie klas VI
– 1. Błażej Bęben (MSP 7), 2.
informacja

Bartłomiej Kabat (MSP 1),
3. Andrzej Sokół (MSP 3),
- uczennice szkół gimnazjalnych – 1. Emilia Brachaczek
(MG 3), 2. Marzena Przybyszewska (MG 2), 3. Antonina
Łyczek (MG 1), - uczniowie

szkół gimnazjalnych – 1. Maciej Dzindzio (MG 2), Miłosz
Stańczyk (MG 4), 3. Dominik
Romanów (MG 3),
50 m stylem klasycznym
– uczennice szkół gimnazjalnych – 1. Aleksandra Bańbor
(MG 3), - uczniowie szkół
gimnazjalnych – 1. Michał
Wojtaszek (MG 1), 2. Rafał
Czerwiec (MG 4), 3. Adam
Kocur (MG 3),
- sztafety - 4x50 m szkoły
podstawowe – 1. MSP 7, 2.
MSP 9, 3. MSP 2, - 4x50 m
szkoły gimnazjalne – 1. MG 4,
2. MG 2, 3. MG 1.
Każdy uczestnik zawo-

Uczestnicy pierwszego kroku,
zawodów zorganizowanych
przez UKS Eugen

pierwszy krok

Z awody t a k z wa nego
pierwszego kroku od lat stanowią początek przygody ze
sportem dla młodych adeptów
boksu. Przed kilkoma dniami
zawody pierwszego kroku zorganizowano w Uczniowskim
Klubie Sportowym Eugen,
gdzie do startów w poważnych
imprezach przygotowywani są

podopieczni Eugeniusza Mehlicha w wyciskaniu sztangi.
– Duże słowa uznania należą
się zarówno startującym, jak i
młodzieży naszego klubu, która
wzięła na swe barki znaczną
część obowiązków organizacyjnych – podkreśla trener.
Zawody przeprowadzono
w kategorii wiekowej do 18

dów otrzymał pamiątkowy
med a l, pocz ę st u nek or a z
drobny upominek, a najlepsi
w poszczególnych konkurencjach - dyplomy i medale.
Każda ze szkół w zależności
od końcowego miejsca otrzymała puchar, statuetkę oraz
dyplom.
Nagrody wręczali: Przewodniczący Gmninnej Rady
Sportu - Jerzy Pach, Sędzia
Główny - Eryk Maruszczak oraz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Knurowie
- Krzysztof Stolarek.
PiSk

Foto: Eugen

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Pływanie to bodaj najlepiej
rozwijająca się w ostatnich
latach dyscyplina w naszym
mieście. Knurowianie znakomicie potrafią wykorzystać
fakt, iż funkcjonują tu dwie
kryte pływalnie. Na wzrost
zainteresowania pływaniem
wpływ miało m.in. powołanie
do życia sekcji przy szczygłowickim TKKF-ie oraz utworzeniem klas o tym właśnie
profilu w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2.
Ci, k tór z y re g u l a r n ie
uczestniczą w treningach sekcji, jak i ci, którzy czują się
w wodzie, jak przysłowiowe

Foto: Piotr Skorupa

Wyłoniono pływackich
mistrzów Knurowa

lat. – I trzeba przyznać, że
osiągnięte wyniki są porównywalne z najlepszymi w Polsce
– zauważa Łukasz Przybył,
członek zarządu UKS.
Skoro mowa o wynikach
to spójrzmy na ciężary, z jakimi zmagali się zawodnicy:
- kat. 52 kg – Dominika
Szołtysek – 30 kg,
- kat. 57 kg – Martyna
Ratka – 27,5 kg,
- kat. 63 kg – Natalia Dreja – 37,5 kg (wygrała kategorię
open dziewczęt),
- kat. 59 kg – Paweł Hajduk – 62,5 kg (wygrał kategorię open chłopców), - Tomasz
Zgolik – 35 kg,
- kat. 74 kg – Bartosz Dobrowolski – 47,5 kg,
- kat. 83 kg – Przemysław
Łasocha – 80 kg, - Damian
Buda – 77,5 kg,
- kat. 93 kg – Michał Kachel – 72,5 kg,
- kat. 120 kg – Sebastian
Spratek – 62,5 kg
- Organizacja takich zawodów to dobry pomysł. Dało
się zauważyć wysoki poziom
adrenaliny wśród startujących, a osiągnięte wyniki, których szczerze im gratuluję, są
dobrym prognostykiem przed
startem w poważnych zawodach – twierdzi utytułowana
Dorota Tomaszewska.
PiSk
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sport
Najlepsza knurowska drużyna - APN I – wystąpiła w następującym
skłądzie: Szymajda, Szwagrzyk, Szaruga, M. Jasiński, W. Jasiński,
Biegański, Krawczyński, Kowalik, Pchełka, Szczepanik, Lebiodzik, Wróbel.
Trener: Dawid Dybcio.

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

Concordia 97 lepsza
w szlagierze

Waldemar Jachimowski

PROGRAM
7. I 8. KOLEJKI
(2.02.2013, SOBOTA):

Concordia 97 – Unia I Książenice (godz. 8.20), Concordia
97 – Unia II Książenice (9.00),
Unia I Książenice – Tritech
Junior (9.40), APN Paniówki
– MG-1 (10.15), LKS Gierałtowice – Tritech Junior (10.50),
APN Paniówki – Jedność
Przyszowice (11.30), MG-1
– LKS Gierałtowice (12.10).

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

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

8
9
8
8
9
8
8
8
8
8

22 40-9
22 64-14
18 53-13
15 45-23
13 43-34
8 34-40
7 19-38
7 19-39
6 22-43
0
9-95

7
7
6
4
4
2
2
2
2
0

1
1
0
3
1
2
1
1
0
0

0
1
2
1
4
4
5
5
6
8

nowa jakość treningu

W poniedziałek odwiedziliśmy piłkarzy knurowskiej Concordii, którzy od
kilkunastu dni przygotowują
się do rundy rewanżowej.
Pierwszy sparing podopieczni Wojciecha Kempy
mają zaplanowany na 6 lutego
(Gwarek Tarnowskie Góry),
nim jednak na dobre rozpocznie
się kontrolne granie, zawodnicy sporo czasu spędzają w hali.
Bieżący tydzień rozpoczęli od

zajęć, które wykonywali po raz
pierwszy, a zaserwował je nowy
członek sztabu szkoleniowego
– Łukasz Krupa. – Zajęcia, które
prowadzę to trening funkcjonalny, stabilizacja, sensomotoryka
i life kinetik – mówi (rozmowę
z Łukaszem Krupą zamieścimy
za tydzień).
Z nowinkami dotyczącymi
treningu mieli okazję zapoznać
się m.in. juniorzy: Rafał Gałązka, Dawid Suchocki, Kacper

Idziaszek i Bartosz Kruk. W
zajęciach nie brał udziału
Łukasz Żyrkowski, ale jego
nieobecność była usprawiedliwiona, wszak wynikała z
przygotowań do ślubu. Wybranką byłego reprezentanta
Polski drużyn młodzieżowych
została Michalina Dudek, a
my życzymy młodej parze
spełnienia marzeń na nowej,
wspólnej drodze życia.
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Trener Łukasz Krupa
zaserwował piłkarzom
Concordii m. in.
ćwiczenia z gumami

4

piłka, taniec
i fair play
W niedzielę w hali knurowskiego MOSiR-u przez
kilka godzin królowali 10letni piłkarze, którzy rywalizowali w APN Cup 2013.
Jak nazwa turnieju wskazuje, rolę gospodarza i organizatora rozgrywek przejęła
knurowska Akademia Piłki Nożnej, założona przed
k ilkoma lat y przez obecnego szkoleniowca Piasta
Gliwice - Marcina Brosza.
- Jako gospodarze zawodów
wystawiliśmy dwa zespoły,
jeden złożony z rocznika
2002, który ostatecznie zajął
piąte miejsce i drugi złożony z chłopców urodzonych
w 20 03, któr y z ak ończy ł
turniej na miejscu siódmym
– relacjonuje przedstawiciel
Akademii, Artur Litwin.
W t ym miejscu warto
dodać, że APN miał jeszcze
jednego przedstawiciela w
postaci drużyny z Paniówek,
natomiast Knurów reprezentowany był też przez Concordię.
Kilkugodzinne rozgrywki zdominowali młodzi piłkarze Rozwoju Katowice.
Młodsi koledzy Arkadiusza
Milika, który jest w ychowankiem Rozwoju, a niedawno podpisał kontrakt z
Bayerem Leverkusen, zdobyli nie tylko komplet punktów, ale w siedmiu meczach
nie stracili bramki, strzelając rywalom aż 22.
Organizatorzy połączyli piłkarskie rozgrywki z...
tańcem. – Uczestnicy mogli
podziwiać występy dwóch grup
tanecznych prowadzonych
przez Roksanę Placzyńską.
Na parkiecie popisy taneczne
zaprezentowała grupa Stars
złożona z dziewczynek w wieku
5-9 lat oraz grupa Mix Tape w
wieku 13-16 lat – kontynuuje
Artur Litwin. – Ponadto zarząd oraz trenerzy Akademii
Piłki Nożnej dziękują rodzicom za zaangażowanie i trud
włożony w organizację turnie-

Dodać należy, że rywalizacja
10-latków odbywała się zgodnie z zasadami fair play.

PiSk
Foto: APN

APN Paniówki – LKS Gierałtowice 2:6 (1:3)
0:1 K. Bajer 3’, 0:2 M. Mrasek 6’, 0:3 B. Marczak 8’, 1:3 D. Długaj
10’, 1:4 K. Kocybik 20’, 2:4 D. Długaj 23’, 2:5 P. Palikowski 25’,
2:6 A. Michałek 27’.
żółte kartki: P. Brosz (APN Paniówki), K. Bajer (LKS Gierałtowice).
Concordia 97 – Przychodnia Prognostic 4:2 (1:1)
1:0 P. Lipka 4’, 1:1 M. Cybulski 15’, 2:1 K. Idziaszek 22’, 3:1 K.
Idziaszek 24’, 3:2 M. Cybulski 27’k. 4:2 B. Kruk 30’.
żółta kartka: K. Przydatek (Przychodnia Prognostic).
Deker-Bud – Unia II Książenice 14:1 (6:0)
1:0 P. Rostkowski 2’, 2:0 P. Rostkowski 8’, 3:0 H. Młynarski 10’,
4:0 K. Lenart 11’, 5:0 P. Rostkowski 13’, 6:0 M. Nowosielski 14’,
7:0 B. Czopek 20’, 8:0 M. Nowosielski 21’, 9:0 B. Czopek 23’, 10:0
H. Młynarski 23’, 10:1 K. Bajor 25’, 11:1 M. Bogumiło 26’, 12:1 P.
Rostkowski 27’, 13:1 M. Kląskała 28’, 14:1 W. Kostelecki 30’.
MG-1 – Unia I Książenice 7:1 (4:0)
1:0 D. Gołębiowski 5’, 2:0 F. Szydło 6’, 3:0 D. Strycharski 11’,
4:0 E. Nowak 13’, 5:0 F. Szydło 20’, 6:0 K. Maśliński 26’, 6:1 M.
Woźniok 27’, 7:1 D. Gołębiowski 28’.
Jedność Przyszowice – Przychodnia Prognostic 2:7 (1:2)
0:1 M. Bociański 9’, 1:1 Ł. Beker 12’, 1:2 R. Jachimowski 13’, 1:3
M. Cybulski 17’, 1:4 M. Bociański 20’, 1:5 R. Jachimowski 26’, 1:6
M. Bociański 27’, 1:7 M. Cybulski 29’, 2:7 G. Błaszczyk 30’.
żółte kartki: M. Wysoczański (Jedność Przyszowice), K. Herych
(Przychodnia Prognostic).
Deker-Bud – APN Paniówki 7:1 (3:0)
1:0 M. Nowosielski 8’, 2:0 M. Nowosielski 10’, 3:0 K. Lenart 14’,
4:0 B. Czopek 16’, 5:0 H. Młynarski 19’, 6:0 M. Bogumiło 21’, 6:1
D. Jóźwik 22’, 7:1 M. Nowakowski 23’.
żółta kartka: M. Kląskała (Deker-Bud).
Tritech Junior – Jedność Przyszowice 4:2 (2:1)
1:0 K. Stencel 3’, 1:1 W. Rakowski 6’, 2:1 D. Adamczyk 10’, 2:2
Ł. Beker 29’, 3:2 K. Stencel 30’, 4:2 J. Skowronek 30’k.

Foto: APN

WYNIKI 6. KOLEJKI (26.01.2013):

ju, a także kierują
podziękowania pod
adresem sponsorów:
MO SiR Knuró w,
MVK Line, Tesco,
Vident, DTL sp. z
o.o. , Caffe u Zbyszk a , R o l n i k o ra z Uczestnicy turnieju byli zadowoleni
R e S p o r t . c o m . p l . z rozgrywek, które urozmaicił
pokaz tańca

Foto: APN

Wydarzeniem sobotniej
serii spotkań Młodzieżowej Ligi
Piłki Nożnej był pojedynek niepokonanych do tej pory drużyn:
Concordii 97 i Przychodni Prognostic. Po szybkim uzyskaniu
prowadzenia przez Concordię
zawodnicy Przychodni trzykrotnie obili słupek i poprzeczkę bramki Dawida Suchockiego,
aż wreszcie na 15 sekund przed
przerwą wyrównali na 1:1. Po
przerwie pierwszoplanową rolę
odegrał Kacper Idziaszek, który
najpierw wykorzystał niezdecydowanie obrońców Przychodni,
a potem wykończył dwójkową
akcję strzałem do pustej bramki. Wprawdzie najlepszy strzelec
poprzedniego sezonu Mateusz
Cybulski zdobył jeszcze kontaktowego gola dla Przychodni,
ale w ostatniej minucie wygraną
Concordii przypieczętował
Bartosz Kruk. Oznacza ona dla
drużyny trenowanej przez Damiana Mehlicha prowadzenie
na półmetku rozgrywek.

WYNIKI:
- 1. kolejka
AKS Mikołów - Rozwój Katowice 0:2, APN Knurów I - Piast
Gliwice 0:1, APN Knurów II - Unia Racibórz 0:3, Concordia
Knurów - APN Paniówki 1:1
- 2. kolejka
AKS Mikołów - APN Knurów I 2:1, Piast Gliwice - APN Knurów
II 3:0, Unia Racibórz - Concordia Knurów 3:0, Rozwój Katowice - APN Paniówki 3:0
- 3. kolejka
AKS Mikołów - Piast Gliwice 1:0, APN Knurów I - Concordia
Knurów 1:0, Rozwój Katowice - APN Knurów II 5:0, Unia Racibórz - APN Paniówki 3:0
- 4. kolejka
AKS Mikołów - APN Knurów II 4:0, Rozwój Katowice - Concordia Knurów 8:0, Piast Gliwice - Unia Racibórz 1:2, APN
Knurów I - APN Paniówki 1:0
- 5. kolejka
AKS Mikołów - Unia Racibórz 0:2, Rozwój Katowice - APN
Knurów I 1:0, APN Knurów II - APN Paniówki 2:0, Piast Gliwice - Concordia Knurów 3:0
- 6. kolejka
APN Knurów I - APN Knurów II 1:0, Rozwój Katowice - Unia
Racibórz 2:0, AKS Mikołów - Concordia Knurów 4:0, Piast
Gliwice - APN Paniówki 5:0
- 7. kolejka
APN Knurów I - Unia Racibórz 1:2, APN Knurów II - Concordia
Knurów 1:2, AKS Mikołów - APN Paniówki 5:0, Rozwój Katowice - Piast Gliwice 1:0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozwój Katowice
Unia Racibórz
AKS Mikołów
Piast Gliwice
APN Knurów I
Concordia Knurów
APN II Knurów
APN Paniówki

21
18
15
12
9
4
3
1

22-0
15-4
16-5
13-4
5-6
2-20
2-17
1-20
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sport

Miejska liga piłki
nożnej halowej

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Czołówka
grała
na remis

Poniedziałkowa seria spotkań Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej upłynęła pod znakiem
remisów czołowych drużyn.
Najpierw aspirująca do podium
Concordia Oldboje nieoczekiwanie tylko zremisowała z
TKKF Apteką Św. Barbary, ratując punkt w ostatniej minucie
meczu, a potem liderujący
Vibovit podzielił się punktami
z Mati Vet FC. Vibovit na początku drugiej połowy wyszedł
na trzybramkowe prowadzenie, ale zbyt szybko poczuł się
zwycięzcą. Rywale pod koniec
meczu w ciągu czterech minut
strzelili liderowi cztery gole i
dopiero celny strzał Tomasza
Dury na 22 sekundy przed końcową syreną uchronił Vibovit
przed porażką.
Z nadzieją zmniejszenia
strat punktowych do Vibovitu na parkiet wyszły goniące
go w tabeli zespoły Pamaru i
TKKF Mistral Intermarché,
jednak i tutaj obie strony pogodził remis. Bliżsi wygranej

WYNIKI 24. KOLEJKI (28.01.2013):

byli obrońcy mistrzowskiego
tytułu, którzy w drugiej połowie prowadzili już 2:0. Zespół TKKF-u nie dał jednak
za wygraną i doprowadził do
wyrównania, a w końcówce
obronił cenny punkt grając
w liczebnym osłabieniu po
wykluczeniu swojego bramkarza Marcina Michalaka.
Jedyną drużyną czołówki,
która skorzystała na remisach pozostałych zespołów był
Team Stalmet. Ekipa Dariusza
Flisa pokonując IPA zmniejszyła dystans dzielący go od
podium do jednego punktu.
W ostatnim z poniedziałkowych meczów nieoczekiwane zw ycięstwo odniosła
drużyna Milenium. Po 12 z
rzędu porażkach pokonała
ona PTK DB Schenker. Ciekawostką jest, że prowadzenie
w tym meczu dla PTK uzyskał najstarszy zawodnik ligi
Wojciech Pach, który za kilka
miesięcy ukończy 50 lat.
Waldemar Jachimowski

TKKF Apteka Św. Barbary – Concordia Oldboje 3:3 (3:1)
0:1 M. Modrzyński 13’, 1:1 G. Wojtala 16’, 2:1 A. Bujnowski 17’, 3:1
D. Lewandowski 20’, 3:2 A. Majorczyk 37’, 3:3 A. Majorczyk 40’.
żółte kartki: P. Wiszniowski (Concordia Oldboje) – dwie, czerwona kartka: P. Wiszniowski (Concordia Oldboje).
PTK DB Schenker – Milenium 2:4 (1:0)
1:0 W. Pach 1’, 1:1 K. Kiklaisz 22’k. 2:1 J. Nowosielski 24’k. 2:2
D. Kiklaisz 30’, 2:3 D. Kiklaisz 33’, 2:4 W. Żur 36’.
żółte kartki: J. Nowosielski, A. Fleszar (PTK DB Schenker), R.
Kiklaisz (Milenium).
IPA Knurów – Team Stalmet 5:8 (0:6)
0:1 G. Brózda 5’, 0:2 B. Flis 6’, 0:3 P. Galbierz 9’, 0:4 G. Brózda 13’,
0:5 G. Krusiński 15’, 0:6 R. Adamkowski 19’, 1:6 I. Nowożycki 21’,
1:7 G. Krusiński 25’, 2:7 K. Kwietniewski 26’, 2:8 D. Flis 33’, 3:8 M.
Milczarek 36’, 4:8 M. Milczarek 39’, 5:8 K. Ferenstein 40’.
Vibovit Studio DENIM – Mati Vet FC 6:6 (2:2)
0:1 G. Tomecki 2’, 1:1 T. Dura 3’, 1:2 R. Metelski 4’, 2:2 M. Bagiński 7’, 3:2 T. Dura 22’, 4:2 M. Bagiński 23’, 5:2 A. Zabłocki
25’, 5:3 T. Leszczyński 35’, 5:4 R. Metelski 37’, 5:5 M. Zdrzałek
38’, 5:6 G. Tomecki 38’, 6:6 T. Dura 40’.
TKKF Mistral Intermarché – Pamar 2:2 (0:1)
0:1 P. Pietraczyk 4’, 0:2 P. Jaroszewski 27’, 1:2 D. Wieliczko 30’,
2:2 M. Mularczyk 34’.
żółte kartki: M. Mularczyk, P. Kośmider (TKKF Mistral Intermarché), P. Jaroszewski (Pamar), czerwona kartka: M. Michalak
(TKKF Mistral Intermarche).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

17
16
16
17
17
17
17
16
16
17
16
16
16

46 115-52
40 120-42
38 91-29
37 90-63
32 87-53
31 85-63
26 97-89
16 64-96
15 41-69
12 49-89
10 47-94
6 43-99
2 36-114

15
13
12
12
10
10
8
5
4
3
3
2
0

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

1
2
2
4
5
6
7
10
9
11
12
14
14

WYNIKI Z 22 STYCZNIA:
1. Jerzy Pluta
2. Zdzisław Mral
3. Piotr Luberta
4. Mieczysław Polok
5. Czesław Antończyk
6. Kazimierz Fąfara
7. Michał Foit
8. Tadeusz Wodziczko
9. Stefan Wroblowski
10. Emil Kasperek

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Czesław Antończyk
- 27.588 pkt
2. Bernard Musiolik
- 26.776 pkt
3. Piotr Luberta
- 26.616 pkt
4. Zdzisław Mral
- 25.528 pkt
5. Piotr Arent
- 25.378 pkt
6. Stefan Wroblowski
- 25.327 pkt
7. Jerzy Makselon
- 25.297 pkt
8. Dariusz Skowron
- 24.279 pkt
9. Kazimierz Fąfara
- 24.120 pkt
10. Piotr Palica
- 24.114 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 5 lutego o godzinie 16.00 w klubie
LWSM „Gama”.
informacja

PROGRAM 26. KOLEJKI (4.02.2013, PONIEDZIAŁEK):
Concordia Oldboje – Tritech (18.00), PTK DB Schenker –
Black&Decker (18.50), Pamar – IPA Knurów (19.35), TKKF Mistral
Intermarché – Sanit (20.20), Vibovit Studio DENIM – Teaqm Stalmet (21.10), TKKF Apteka Św. Barbary – Mati Vet FC (22.00).

Modernizacja przy Dworcowej
pracownicy, którzy są doskonale przygotowani między
innymi do robót związanych
z malowaniem ścian i montażem płytek ściennych czy
też podłogowych – twierdzi
Krzysztof Stolarek, dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Modernizacja budynku
nie koliduje z przygotowania mi pi ł k a rz y do r u ndy
rewanżowej, wszak do ich
dyspozycji pozostają boiska

ze sztuczną nawierzchnią
oraz szatnie i hala w Miejsk iej Szkole Podstawowej
nr 9.
Wr a c aj ą c d o o bi e k t u
przy ulicy Dworcowej nie da
się ukryć, że sen z powiek ad-

ministratora Stadionu Miejskiego spędza działalność
złomiarzy, którzy bezkarnie
zdemontowali znaczną część
ogrodzenia. – Apelujemy do
osób, które są świadkami tych
dewastacji, by zgłaszali je do

Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji bądź bezpośrednio Straży Miejskiej bądź
Policji – mówi dy rektor
Krzysztof Stolarek.
Dodajmy, że zakończenie prac modernizacyjnych
w budynku Stadionu Miejskiego planowane jest na
końcówkę lutego.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

W budynku stanowiącym zaplecze dla piłkarzy
korzystających ze Stadionu Miejskiego przy ulicy
Dworcowej trwa remont.
– P race mode r niz ac y jne
pomieszczeń wykonują nasi

- 2.342 pkt
- 2.132 pkt
- 2.000 pkt
- 1.904 pkt
- 1.897 pkt
- 1.837 pkt
- 1.836 pkt
- 1.791 pkt
- 1.760 pkt
- 1.696 pkt
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Projektanci popuścili
wodze fantazji

Kąpielisko na Zaciszu – ta wersja
też mogłaby przypaść do gustu

Projektanci popuścili wodze fantazji...

Wizualizacja: Biuro Architektoniczne ARCH-ANIOŁY S.C.

...i w przyszłości na Zaciszu widzą (pozbieraliśmy razem prawie wszystkie
konkursowe pomysły):
• Kąpielisko – z basenami, placem zabaw, zjeżdżalnią, boiskami;
• Promenadę – z galerią na powietrzu, do spacerów i jazdy na rolkach;
• Jezioro – z pomostami i tarasami, wypożyczalnią sprzętów wodnych,
torem kajakowym (łyżwiarskim w zimie) i do jazdy na nartach (deskach)
wodnych,;
• Las – z trasą rowerową, konną, nordic-walking, joggingu (zimą do narciarstwa biegowego), stanowiskami ornitologicznymi, miejscem na biwak,
placem do gry w petankę (bule);
• Strefa sport – z boiskami, kortem, ścianką wspinaczkową, mini-golfowiskiem, parkiem linowym, górką saneczkową, siłownią zewnętrzną,
skate-parkiem, fitnessparkiem, paintballem, torem dla quadów, stołami do
ping-ponga i szachów;
• Strefa edukacja – z wieżą widokową i ścieżkami dydaktycznymi: ekosystemy las, jezioro, bagno;
• Ponadto – mobilne miasteczko ruchu drogowego, kawiarnia, scena i kino
plenerowe.
Najbliższe miesiące pokażą, które z tych pomysłów ziszczą się w realu.

16

Widok jak z tarasu hotelu w Hiszpanii
– a to swojskie kąpielisko na Zaciszu
Wizualizacja: ARCHIMENTAL S.C. Jerzy Ciba, Janusz Ochota

Wizualizacja: EcoOne Sp. z o.o.

Jak sprawić, by Zacisze stało się lo- – „Zrelaksujesz się na Zaciszu” – dop.
kalną mekką dla miłośników rekreacji? red.]. Jak się okazało, żadna z prac nie
Chcąc uzyskać jak najbardziej atrakcyjną usatysfakcjonowała w pełni komisji
wizję zielonego kompleksu miasto od- konkursowej.
wołało się do kreatywności fachowców
- Jednak we wszystkich wyróżnionych
– przede wszystkim projektantów i pracach są ciekawe, oryginalne koncepcje
architektów. W paździeri pomysły – zauważa KryWszystkie konkursowe
niku rozpisało konkurs plansze złożą się na wy- styna Kostelecka, naczelna opracowanie koncepcji s t awę. B ę dzie można nik Wydziału Urbanistyurbanistyczno-architek- zobaczyć, skomentować ki, Architektury, Strategii
tonicznej. Magistrat liczył, i dodać własne pomysły. Rozwoju Miasta i Spraw
że konkurs będzie polem O miejscu i terminie eks- Lokalowych.
pozycji poinformujemy
do popisu dla ludzi twór- na łamach PL
Wyobraźnia uczestczych, otwartych na nowe
ników konkursu będzie
pomysły, fachowców ambitnych, potra- inspiracją dla urzędników, którzy
fiących pozytywnie zaskoczyć. Udział przygotują przetarg na opracowanie
wzięły renomowane pracownie, m. in. z dokumentacji technicznej kompleksu
Łodzi, Warszawy, Poznania, Krakowa i Zacisze. Ma być gotowa w tym roku.
Tomaszowa Mazowieckiego.
Realizacja inwestycji ma przebiegać
Rozstrzygnięcie poznaliśmy przed etapami w kolejnych latach.
tygodniem [szczegóły w PL nr 4/2013
/bw/

Przystań i wypożyczalnia sprzętu
wodnego? Zapewne sporo osób
przyklasnęłoby temu pomysłowi

Wizualizacja: INARKO Sp. z o.o. Biuro Architektoniczne

Baseny, zjeżdżalnie, jezioro z pomostami, torami kajakowym
i... łyżwiarskim, park linowy, paintball, trasa dla quadów,
a nawet placyk do gry w bule i mobilne miasteczko
ruchu drogowego. To jeszcze nie wszystkie pomysły
na uatrakcyjnienie kompleksu leśnego Zacisze...

Wizualizacja: INARKO Sp. z o.o. Biuro Architektoniczne

Knurów.

Aquapark na powietrzu – ta wizja też
z pewnością znalazłaby zwolenników
Prawie jak Słowacja. I ten pomysł
może budzić ciekawość
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