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ZDROWIE

Rano i po południu przy Miejskim Przedszkolu
nr 2 robi się tłoczno

Zbadaj się zawczasu

Foto: Paweł Gradek

Jak przed tygodniem informowaliśmy,
w najbliższych dniach w okolicy zatrzyma
się mammobus. Dla pań w wieku 50-69 lat
to okazja do wykonania bezpłatnych badań
mammograficznych

KNURÓW. PARKINGOWY PROBLEM PRZY MP-2

A może kwadrans bez mandatu
- Komu to przeszkadza jak z braku miejsc parkingowych zostawię
samochód przy chodniku? Na 10 minut, żeby tylko dziecko
zaprowadzić do przedszkola - zastanawia się pani Barbara, którą
ostatnio właśnie z tego powodu pouczyła Straż Miejska
Co rano przy ul. Lotników jest
ten sam problem. Rodzice przywożący dzieci do Miejskiego Przedszkola
nr 2 i żłobka nie mają gdzie parkować.
Dodatkowe miejsca, które powstały po kapitalnym remoncie ulicy,
zajmują samochody okolicznych
mieszkańców.
Pani Barbara przez ostatnich 15
lat radziła sobie, parkując wzdłuż
ul. Lotników. Odprowadzała dzieci
do przedszkola i po 10-15 minutach
odjeżdżała. Ostatnio jej samochodem
zainteresowali się strażnicy miejscy.
- Dowiedziałam się, że zostawiłam auto w strefie zamieszkania, w
miejscu do tego nie wyznaczonym
- opowiada knurowianka. - Co robić,
kiedy wszystko wkoło zajęte?
Na szczęście tym razem obyło się
bez mandatu. Pani Barbara została
pouczona. Żal jednak pozostał.

Dyrektor placówki, Lidia Książek, zna problem, próbuje go rozwiązać, ale - przyznaje - nie jest to łatwe.
Przy „Dwójce” znajduje się niewielki
parking, gdzie bez problemu rodzice
mogliby zostawiać samochody. Sęk
w tym, że z braku miejsc postojowych własność przedszkola blokują
mieszkańcy ul. Dywizji Kościuszkowskiej.
- Jednym z rozwiązań jest ustawienie dla mieszkańców znaku zakazu parkowania w godzinach pracy
przedszkola. Nie jest to z naszej strony
żadna akcja odwetowa, lecz próba
rozwiązania problemu - argumentuje
pani dyrektor.
Ma nadzieję, że znak stanie już
w marcu.
Komendant Straży Miejskiej Andrzej Daroń zastrzega, że interwencje
jego podwładnych na ul. Lotników

nie są przejawem nadgorliwości, a reakcją na zgłoszenia mieszkańców. Ci
słusznie zwracają uwagę na łamanie
przepisów o ruchu drogowym, czyli
na parkowanie na chodnikach. Poza
tym skarżą się na poranne trzaskanie
drzwiami od samochodów.
- Nie możemy pouczać w nieskończoność, jeśli nasze interwencje nie
odniosą skutku, następnym razem
będziemy karać mandatami - mówi
komendant i zwraca uwagę na wygodnictwo niektórych z rodziców,
którzy wolą wejść w kolizję z przepisami, zamiast zaparkować auto nieco
dalej i przejść kilka metrów pieszo.
Dodajmy, że do przedszkola i
żłobka przy ul. Lotników uczęszcza
ponad 100 dzieci. Gros z nich rodzice
przywożą do placówki samochodami.
/pg/

Specjalistyczny, nowoczesny
pojazd będzie gotowy na przyjęcie
pań w:
Pilchowicach – 9 i 10 lutego przy
Urzędzie Gminy (ul. Damrota 6),
Knurowie – 13 lutego przy markecie Netto (ul. Mieszka I 6),
Sośnicowicach – 16 lutego przy
Ośrodku Zdrowia (ul. Gliwicka 28).
Mammografia trwa kilka minut.
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 jest
zmianow y, czy też nie. W razie
konieczności dalszej diagnostyki,
pacjentka otrzymuje wytyczne co do
sposobu postępowania.
/bw/

Jak się zarejestrować?
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.

śladem naszych publikacji
Nie zapomnijcie o tragedii
1 lutego w kościele pw. św. Cyryla
i Metodego w czasie uroczystej mszy
świętej modlono się w intencji ofiar
Tragedii Śląskiej. Na nabożeństwo
przybyły rodziny ofiar, przedstawiciele samorządu oraz knurowianie.
- Zarząd Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 roku
dziękuje rodzinom osób internowanych i deportowanych, prezydentowi Knurowa Adamowi
Ramsowi, pocztowi sztandarowemu Związku Zawodowemu KWK

„Knurów”, Ruchowi Autonomii Śląskiej za uczestnictwo we mszy świętej
poświęconej ofiarom Tragedii Śląskiej
w 1945 roku. Księdzu proboszczowi
Mirosławowi Pelcowi serdeczne „Bóg
zapłać” za wygłoszenie kazania - mówią członkowie stowarzyszenia.
Tragedia Śląska odcisnęła trwałe
piętno na historii Knurowa i okolic.
- Pamięć o tych wydarzeniach jest
naszym obowiązkiem - podkreślali
uczestnicy mszy.
jb

Przyszowice pamiętają

reklama

26 stycznia członkowie Towarzystwa Miłośników Przyszowic spotkali
się na wieczorze poświęconym Pamięci o Tragedii Górnośląskiej

- Wszysc y z e w z r u sz e nie m
obejrzeli reportaż Edwarda Pyki
o przebiegu II wojny światowej i
spustoszeniu, jakie spowodowała w
Przyszowicach – mówi Jolanta Kra-

Zastępcy Wójta Gminy Gierałtowice
Panu Januszowi Korusowi
po śmierci
żony HALINY
szczere wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach
składają
Starosta Gliwicki
Waldemar Dombek
w imieniu Zarządu
Powiatu Gliwickiego
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Przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego
Andrzej Kurek
wraz z Radnymi

Foto: Stefan Skrzypczyk/TMP

nekrolog

wiec z TMP. - Tragedia mieszkańców
miejscowości dotknęła z wielu stron:
to przyszowianie zamordowani w
obozach koncentracyjnych, to przymusowo wcieleni do Wehrmachtu

młodzi mężczyźni, z których ponad
130 zginęło na różnych frontach tej
wojny, to 62 ofiary mordu dokonanego na mieszkańcach przez sowietów
27 stycznia 1945 roku, to 60 deportowanych do przymusowej pracy w
głąb Związku Radzieckiego w lutym
i marcu 1945 roku, z których blisko
połowa pozostała tam na zawsze. To
także wielkie zniszczenia po trzydniowej bitwie pancernej i ponad 70
wypalonych zabudowań.
27 stycznia na przyszowickim
cmentarzu delegacja TMP złożyła
wiązanki kwiatów i zapaliła znicze
na masowych mogiłach i przy symbolicznym nagrobku upamiętniającym deportowanych.
oprac. b

Delegacja TMP złożyła kwiaty
przed tablicą upamiętniającą ofiary
sowieckiego mordu na mieszkańcach
Przyszowic w 1945 roku
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Łup odzyskany

Większość górników jest zdeterminowana - uważają,
że tylko protest może wpłynąć na decyzje zwierzchnictwa

Radość ze zdobyczy nie trwała długo.
1 lutego na ul. Szpitalnej knurowscy
policjanci zatrzymali 33-letniego
mężczyznę - złodzieja samochodu

Foto: Justyna Bajko

Knurowianin kilka dni wcześniej odjechał w siną dal nie swoim
volkswagenem. Straty, około 30 tys.
złotych, poniósł 30-letni mieszkaniec
Zabrza.
Dzięki sprawnej akcji knurowskich funkcjonariuszy samochód
udało się odzyskać. Jak?
- Mogę tylko powiedzieć, że w wyniku pracy operacyjnej kryminalnych
- mówi Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Na terenie powiatu gliwickiego
rokrocznie kilkadziesiąt właścicieli

GÓRNICTWO. WRZE W JSW

Rondo przyblokowane
w proteście
Związkowcy kopalni Knurów-Szczygłowice
przyłączyli się do akcji protestacyjnej
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
We wtorkowe popołudnie wyszli poza teren
zakładu i na 30 minut zablokowali rondo
Jana Pawła II
O gorącej atmosferze w JSW
pisa liśmy przed t ygod niem. W
ciągu tygodnia temperatura jeszcze
podskoczyła. Do tego stopnia, że
we wtorkowy wieczór pikieta przed
siedzibą JSW w Jastrzębiu-Zdroju
przerodziła się w bitwę z policją.
W Knurowie nie było tak dramatycznie, choć tutejsi górnicy też
zamanifestowali swoje zdanie. Nie
ograniczyli się przy tym do akcji w
murach kopalni. Wyszli na ulice.
Dosłownie.
We wtorek o godz. 13 kilkuset
zw iązkowców przemaszerowa ło
w kolumnie w stronę ronda Jana
Pawła II. Towarzyszyły im grupy
związkowe z Sośnicy i Piekar. Przez
pół godziny górnicy przekraczali
przez przejścia dla pieszych, skutecznie tamując ruch. Od czasu do
czasu przepuszczali pojedyncze pojazdy. Bywało hucznie (wybuchały
petardy), głośno (w ykrzykiwano
hasła), ale w miarę spokojnie.
- O co pan walczy? – zapytaliśmy
jednego z protestujących górników.
- Żeby nam nie zabrali, tego co
jeszcze mamy – usłyszeliśmy.
– O przyszłość mojej rodziny.

Żona moja nie pracuje, dzieci małe,
a jutro niepewne – włączył się drugi.
- Czy ten protest coś da? – dociekaliśmy.
- Tak, musi się udać. Po to tu
jesteśmy! – wręcz wykrzyczał nasz
rozmówca.
Drugi nie był do końca przekonany w skuteczność, ale nie miał
wątpliwości, że powinien wyrazić
swoje zdanie: - Nie wiem, ale walczyć musimy. Trzeba tym w Warszawie pokazać, że nie pozwolimy
się traktować jak śmieci...
Na knurowskich forach internetowych zdania są mocno podzielone. Nie brak zagorzałych zwolenników i zatwardziałych przeciwników
górniczych protestów. W ankiecie
na miastoknurow.pl (do środy) 51
proc. opowiedziało się za górnikami, 45 proc. było przeciw. Tylko 4
proc. wypowiadających się nie ma
wyrobionego zdania w tej sprawie.
- Absolutnie nie popieram, w
głowach im się poprzewracało. Nie
podoba się, niech innej pracy szukają
– wścieka się Marta.
Sporo cierpkich słów leci w kierunku związkowców. Gdy jedni
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widzą w nich obrońców górniczej
braci, inni przekonują, że liderzy
manipulują swoimi związkowymi
kolegami.
Protest y popiera Micho78: Głosujących na „Nie” dla górników
tr z eba u św ia domić , ż e gór nic y
utrzymują różne miejsca pracy w
naszym mieście i nie tylko. Markety,
piekarnie, stacje benzynowe, składy
budowlane itd. Górnik traci pracę,
to ciągnie na dno inne osoby pracujące i ich rodziny.
Niektórzy – z obydwu stron – nie
przebierają w słowach. Widać, że gorąca atmosfera udzieliła się.
Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Zmienia się z godziny na godzinę. Rozmowy strony społecznej
i kierownictwa JSW, przy udziale
mediatorów, są rozpoczynane i zrywane. Równocześnie we wszystkich
kopalniach tr wają protesty pod
ziemią. W Knurowie na sobotę (7
lutego, godz. 18 – w parku naprzeciw dyrekcji KWK Knurów) zapowiadana jest pikieta wspierająca
strajkujących górników.
/bw, jb/

traci swoje pojazdy. Samochody marki Volkswagen należą do najczęściej
kradzionych w Polsce. Policja radzi,
aby montować nietypowe zabezpieczania, których złodziej się nie
spodziewa.
- Prosty alarm zamontowany w
małym warsztacie czy nawet dobrze
ukryty wyłącznik pompy paliwa bywa
nieraz skuteczniejszy od skomplikowanych systemów zakładanych w
dilerskich salonach - uważa Marek
Słomski.
jb

PILCHOWICE

Skradł paszport.
Nieważny...
Kolejne włamania do domów
jednorodzinnych. Tym razem złodzieje wzięli na cel Pilchowice. 23
stycznia włamano się do dwóch
domów. Około 14.30 włamywacz
wszedł niezauważony przez drzwi
balkonowe, wcześniej wywiercając
w nich otwory. Skradł 12 tys. złotych i złotą biżuterię. Dwie godziny
później odwiedził kolejny dom.

Wszedł do środka, rozwiercając
zamek w oknie.
- Zabrał unieważniony w 1997
roku paszport niemiecki na szkodę
57-letniego mieszkańca powiatu gliwickiego - informuje policja.
Śledztwo w obu przypadkach
prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
jb

KNURÓW

Biznes
w proszku

Najpierw w okolicach kościołów
pracownicy firmy z Gliwic nielegalnie
rozwiesili ogłoszenia o sprzedaży
obwoźnej niemieckiej chemii
gospodarczej. Po interwencji Straży
Miejskiej afisze usunęli, ale wrócili
kilka dni później. Strażnicy już na nich
czekali...
Co jakiś czas na ulicach Knurowa, zazwyczaj w pobliżu kościołów,
pojawiają się ogłoszenia o sprzedaży
chemii gospodarczej z Niemiec. Ktoś
mocuje je na drzewach i latarniach,
a później ich nie usuwa.
Wielokrotnie opisywaliśmy działania pracowników gliwickiej firmy,
którzy - tak im się wydawało - mogli
bezkarnie zaśmiecać miasto i jeszcze
zarabiać na sprzedaży proszków.
Za każdym razem strażnicy karali
przedsiębiorczych mężczyzn mandatem. To jednak niewiele pomagało,
bo handlowcy co jakiś czas wracali.
Kiedy tydzień temu na latarniach i drzewach znów zawisły
ogłoszenia, strażnicy wezwali firmę

z Gliwic do ich usunięcia. Pracownicy posprzątali po sobie, ale
w wyznaczonym na ogłoszeniach
terminie przyjechali na al. Lipową
sprzedawać proszki z Niemiec.
- Strażnicy ukarali dwóch mężczyzn mandatami karnymi. Obaj
muszą zapłacić po 300 zł za prowadzenie sprzedaży na terenie gminnym bez wymaganych pozwoleń oraz
za rozwieszanie ogłoszeń w miejscach
do tego nie wyznaczonych - informuje komendant Andrzej Daroń.
Jeśli handlarze nadal będą łamać
prawo, niew ykluczone, że Straż
Miejska skieruje do sądu wniosek o
ich ukaranie.
/g/
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Częstszy odbiór odpadów wielkogabarytowych, zmiany
w systemie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i postępowanie
wyjaśniające, dotyczące miejsca zamieszkania radnych, były
przedmiotem sesji nadzwyczajnej Rady Miasta w ubiegłą środę

Kanapy
szybciej
znikną z oczu
Minęło półtora roku od „rewolucji śmieciowej”, czyli diametralnej zmiany w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi. Miasto
oceniło system i uznało, że należy
wprowadzić poprawki, uwzględniając w niosk i zgłasza ne przez
mieszkańców. Zdecydowano o: *
w ydłużeniu okresu odbioru odpadów zielonych z nieruchomości
jednorodzinnych od kwietnia do
listopada, * ograniczeniu do 10
worków jednorazowo ilości odpadów zielonych, odbieranych z
nieruchomości jednorodzinnych, *
zwiększeniu częstotliwości odbioru
odpadów wielkogabarytowych.
W przypadku zabudowy wielo-

rodzinnej odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz w miesiącu,
a z nieruchomości jednorodzinnych
– dwa razy w roku.
Zmiany zostały zaaprobowane
mocą uchwały. W życie wejdą z
początkiem lipca. Do tego czasu
miasto wiąże umowa na odbiór
odpadów z firmą Komart.
Radni zgodzili się na zmiany
w „Wieloletnim planie rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata
2013-2015”. W korektach chodzi
o przedsięwzięcia racjonalizujące

Zmiana
w zarządzie
Foto: Roman Matysik

/b/

Aleksandra Skwara została zastępcą
wójta Gminy Pilchowice

zygnacji z przyczyn rodzinnych
– wyjaśnił.
W ubiegły czwartek podczas
sesji Rady Powiatu wybrano jego
następcę. Został nim Jacek Zarzycki, radny z tego samego okręgu.
To doświadczony samorządowiec,
były burmistrz Toszka.
Zarzycki dostał się do Rady
Powiatu kandydując z listy Porozumienia Mieszkańców Powiatu
Gliwickiego, powiązanego z Platformą Oby watelską. Rozmow y
kuluarowe musiały mieć ciekawy
przebieg, gdyż jego w ybór do
zarządu... zaskoczył niektórych
przedstawicieli Porozumienia.
– To nie było dyskutowane i konsultowane z klubem – przyznał tuż po
zgłoszeniu kandydatury Zarzyckiego
radny Michał Nieszporek (PMPG).
W tajnym głosowaniu „za”
było 15 radnych, „przeciw” – 7,
przy jednym „wstrzymującym się”.
/bw/

W świątecznym wywiadzie z
wójtem Pilchowic Maciejem Gogullą
zadaliśmy następujące pytanie: W
pilchowickim Urzędzie Gminy nie ma
gabinetu zastępcy wójta. Czy to dobre
rozwiązanie, by liczne obowiązki wójt
dzielił jedynie z sekretarzem Gminy?
W odpowiedzi usłyszeliśmy:
- Myślę, że nie. Właśnie dlatego już w
przyszłym roku możemy spodziewać
się pewnych zmian w tym zakresie.
Wójt Gogulla jak powiedział,
tak zrobił. Na swoją zastępczynię
wybrał Aleksandrę Skwarę, do tej

pory pracującą w Urzędzie Gminy
na stanowisku głównego specjalisty
i kierownika biura.
Zasługą dotychczasowej pani kierownik jest m.in. autorstwo kilkudziesięciu projektów. Dzięki jej staraniom,
w latach 2009-2014 gmina pozyskała
ponad 21 mln złotych ze środków
zewnętrznych. Przy udziale tych funduszy na terenie gminy zrealizowano
projekty za ponad 32 mln złotych
(m.in. boiska, place zabaw, świetlice
wiejskie i siłownie zewnętrzne).
PiSk

Aleksandra Skwara

śladem naszych publikacji

Polskie drogi, śliskie drogi
- Generalnie zgadzam się z przesłaniem artykułu: na drogach trzeba
uważać. Jednak w tamtą sobotę i
niedzielę wielokrotnie przejeżdżałem
przez Knurów i ani razu nie natknąłem się na piaskarkę. Na jezdniach
była szklanka. Owszem, ulicę Rybnicką posolono, inne wojewódzkie też,
ale na innych, np. powiatowych – w
Knurowie, Wilczy i Szczygłowicach
– było bardzo ślisko. Na trasę, którą
zazwyczaj przejeżdżam w 20 minut,
musiałem poświęcić ponad 45...
Bernard ze Szczygłowic
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licznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Knurów”.
Wprowadzono też korekty w
budżecie miasta. Chodzi o 55 tys. zł.
To suma zabezpieczona na montaż
dodatkowego filtra w układzie zasilającym pompy ciepła, wykorzystujących ciepło odpadowe z chłodni
wentylatorowej KWK „Knurów-Szczygłowice” dla potrzeb budynku MOSiR przy ul. Górniczej.
Inwestycja obniży koszty związane
z eksploatacją obiektu.
Rada przyjęła uchwałę w spra-

Wójt ma zastępcę

Adam Wojtowicz zrezygnował
z funkcji etatowego członka
zarządu Powiatu Gliwickiego.
Zastąpił go Jacek Zarzycki

Wojtowicz jest radnym reprezentującym okręg obejmujący gminy Toszek i Wielowieś. W zarządzie
pracował dwa miesiące.
– Jestem zmuszony do re-

zużycie wody i wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania planowanych
inwestycji.
Zmiany w ustawie o systemie
oświaty spowodowały konieczność
skorygowania trybu i zasad udzielania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli. Radni przegłosowali
stosowną nowelizację uchwały. Rajcy zaaprobowali również uchwałę w
sprawie „ustalenia kryteriów wraz
z liczbą punktów do ok reślenia
dokumentów potwierdzających te
kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pub-

GMINA PILCHOWICE

POWIAT

Jacek Zarzycki

Dzięki częstszemu odbiorowi odpadów
wielkogabarytowych podobny widok
nie będzie kłuć w oczy przechodniów

Foto: Archiwum

KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

wie „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 naruszyli
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”.
RM uczyniła to w związku z
zawiadomieniem, jakie 29 grudnia
2014 r. w pł y nęło do wojewody,
wedle którego wymienieni radni w
dniu wyborów nie mieliby zamieszkiwać na terenie gminy.
Komisja Rewizyjna przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. Jej
ustalenia będą znane najprawdopodobniej w ciągu miesiąca. Ustalenia
i wnioski zostaną przekazane do
wojewody, któremu przysługuje
ocena przebiegu postępowania i
jego efekty.
Na wniosek przewodniczącego
RM z porządku obrad wycofano
projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw
budżetu obywatelskiego. Jak się okazało, chęć do pracy w komisji zgłosili
radni, którzy wcześniej nie deklarowali takiej woli. Uchwała trafi pod
głosowanie na sesji 18 lutego.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości) i w internecie - na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).

- To nieprawda, co mówi człowiek
wypowiadający się w artykule, że zakręt
na ul. Wilsona był tego wieczoru taki
super – że niby odśnieżony i posypany.
Przeciwnie, był bardzo śliski. Osoba,
która kierowała samochodem, jechała
ostrożnie, ale to nie wystarczyło. Zresztą
sama wysokość mandatu (50 zł) chyba
świadczy o tym, że policja też uznała,
że nie można wszystkiego zwalić na
kierowcę, że warunki również miały
znaczenie. W ogóle obraz jezdni był
bardzo zwodniczy. Asfalt wydawał się
czarny, ale to była złuda, gdyż w rzeczy-

wistości pokrywała go cienka warstwa
lodu. I tak było nie tylko w tym rejonie.
To trzeba uczciwie powiedzieć. I tu apel
do drogowców. Często słyszymy, jak to
przygotowują się do zimy, a jak już ta
zima nadchodzi, to bywają zaskoczeni, że nadeszła. Niech więc naprawdę
pilnują tego, do czego się zobowiązali,
za co biorą pieniądze, niech robią swoje
jak najlepiej. Bo to nieprawda, że tylko
kierowcy są winni. Uważać muszą, ale
drogi też powinny wyglądać jak należy...
Zorientowany
Not. bw

Przegląd Lokalny Nr 5 (1143) 5 lutego 2015 roku

aktualności
KNURÓW

Światła pomagają i... przeszkadzają
Foto: Roman Matysik

Nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu obok starej straży miała pomóc kierowcom
włączającym się z ul. Wilsona na 1 Maja. I im pomaga, ale zarazem do szewskiej pasji
doprowadza jadących ul. 1 Maja

W godzinach szczytu skrzyżowanie korkuje się z każdej ze stron

Zanim nastały światła, wyjeżdżający z ul. Wilsona z duszą na
ramieniu „wbijali się” na 1 Maja.
Z piskiem opon startowali z drogi
podporządkowanej, by zdążyć przed
jadącymi z pierwszeństwem autami z
lewa bądź z prawa.
- Są dwie możliwości: albo zaryzykować i nieraz wymuszać pierwszeństwo, albo stać jak kołek i czekać,
czekać, czekać... No i słuchać klaksonów zniecierpliwionych za plecami
– mówił nam w październiku jeden
z knurowskich kierowców. Widział
przymiarki do montażu sygnalizacji.
Miał nadzieję, że ułatwi zmotoryzowanym jazdę.
W grudniu światła ożyły. I zadziało się...
- Korek do ronda! – alarmował
Grzegorz. – Po południu światła
tamują ruch.
- Nie ma lewoskrętu dla jadących
od ronda i chcących wjechać na Wilsona – widział powód problemów pan
Tomasz z osiedla 1000-lecia Wojska
Polskiego. – Blokują przejazd, bo
najpierw muszą przepuścić jadących
od Gliwic.
- Trzeba było rondo zbudować, a
nie montować światła – dorzucał kolejny niezadowolony kierowca. Pił do
urzędników, którzy brakiem miejsca
tłumaczyli wybór sygnalizacji, a nie
ronda, jako sposobu na nową organizację ruchu w tym miejscu. – Kto
powiedział, że ma być wielkie jak
przy Spodku. Na świecie są małe i też
dają radę.
- Prawie pięć minut stałem, zanim przebiłem się od ronda za światła – wkurzał się następny kierowca.
Jak się okazuje, bywa gorzej.
- Od ronda przy wjeździe na autostradę A1 na Dworcowej do świateł
przy starej straży toczyłem się niemal
kwadrans – wściekał się knurowianin
z Osiedla Wojska Polskiego. – Szlag
by trafił takie światła!...
Głosy zadowolonych z ułatwionego (mimo wszystko) wyjazdu z ul. Wilsona nikną wśród żalów i pretensji
pozostałych kierowców. Niektórzy z
nich próbują omijać korek korzystając z ul. Ogana, a potem Puszkina.
- Myślących podobnie bywa tak
wielu, że i tędy nie zawsze się zyskuje

na czasie – przyznaje jeden z praktykujących ten manewr.
Problem nie umknął uwadze drogowcom. Sygnalizacja bywa wyłączana. Sytuacja wraca wówczas do punktu
wyjścia. Łatwiej jadącym ul. 1 Maja,
psioczą ci, co usiłują na nią wjechać
z ul. Wilsona.
- To nie jest wyjście – mówi jeden
z rozmówców. – Przydałoby się ponownie przeanalizować sytuację.
Podobnego zdania jest radny powiatowy Dawid Rams. W ubiegłym
tygodniu podczas obrad Rady Powiatu Gliwickiego wniósł interpelację skierowaną do Zarządu Powiatu,
argumentując, że „koniecznym jest
wprowadzenie korekty funkcjonującej organizacji w celu poprawy
płynności ruchu w tym rejonie”.
Wiadomo co trzeba zrobić, ale
jak to zrobić.
- Celowym wydaje się rozważenie w pierwszej kolejności zmiany
geometrii skrzyżowania poprzez
poszerzenie jezdni i wydzielenie lewoskrętu z ul. 1 Maja w ul. Wilsona
– proponuje radny Rams. Wskazuje
na pas zieleni wzdłuż ul. 1 Maja pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem.
– Można rozważyć jego likwidację.
Autor interpelacji wniósł o przygotowanie analizy i projektu organizacji ruchu uwzględniających proponowaną przebudowę skrzyżowania.
- Oczywiście nie przesądzam, że
to najlepszy sposób na rozwiązanie
tego problemu – zaznacza Dawid
Rams. – To, co wydawało się, że będzie
skutecznym lekiem na komunikacyjną bolączkę na tym skrzyżowaniu,
w praktyce nie spełnia oczekiwań
kierowców. Dlatego też wystąpiłem do
starosty gliwickiego o wnikliwe przeanalizowanie sytuacji przez naszych
specjalistów. Trzeba znaleźć sposób,
który udrożni ruch na tej drodze.
Jan Osman, dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Gliwicach,
zapewnia, że ZDP zdaje sobie sprawę
z wagi problemu. Nie odżegnuje się
od starań mających znaleźć, jeśli nie
satysfakcjonujące, to chociaż kompromisowe, rozwiązanie.
- Można brać pod uwagę kilka
możliwości – mówi. – Jednak każda z
nich oprócz zalet ma wady.
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„Na już” można wpływać na ruch
sterując sygnalizatorem - wydłużając
bądź skracając cykl świateł w określonych godzinach. W zależności
od potrzeb priorytet mieliby jadący
ul. 1 Maja albo wyjeżdżający z ul.
Wilsona.
- Niestety, w godzinach szczytu to
niewiele zmieni – nie ma wątpliwości
dyrektor Osman.

Zgadza się, że najlepszym sposobem na ulżenie wszystkim kierowcom w tym rejonie byłaby przebudowa skrzyżowania, zmiana jego
geometrii.
- Nie da się jednak tego zrobić od
razu – rozwiewa nadzieje na szybki
rezultat. – Potrzeba na to czasu, pieniędzy i dobrej woli właścicieli terenu.
Likwidacja pasów zieleni przy

sk rz y żowa niu prawdopodobnie
nie wystarczy. Konieczne byłoby
uszczknięcie jeszcze nieco gruntu z
nieruchomości obok.
- Przepisy nie pozwalają na dowolność w ustalaniu szerokości jezdni, musimy się ich trzymać. W tym
miejscu jest naprawdę bardzo ciasno
– podkreśla dyrektor ZDP.
Jeśli udałoby się przekonać właścicieli pobliskich gruntów do zamysłu drogowców, zostawałaby jeszcze
kwestia kosztów.
- Sama zmiana geometrii skrzyżowania to wydatek przynajmniej
500-600 tys. zł – szacuje ostrożnie
dyrektor Osman.
Biorąc to wszystko pod uwagę
ocenia, że poprawa sytuacji to kwestia nie miesięcy, ale lat.
- Jezu, przecież tam korkuje
się dzień w dzień – nie kryje rozczarowania pan Tomasz z osiedla.
– Kilka lat mordęgi? Wcześniej
wyremontują całą Koziełka i ludzie
tamtędy będą omijać zator. Będzie
dalej, ale szybciej. No, chyba że na
skrzyżowaniu przy małym Tesco też
się zakorkuje...
/bw/

reklama

Porady eksperta:
Kupujemy elektronarzędzia
Jakie elektronarzędzia
warto posiadać w domu?

Warto postawić na podstawowy zestaw składający się z
wiertarki i wkrętarki. To narzędzia, które mogą przydać się
każdemu. W zależności od tego
jak duże mamy zamiłowanie
do majsterkowania, możemy
rozbudować swój zestaw o wiertarki z funkcją młota, różnego
rodzaju szlifierki, pilarki, ale też
wyrzynarki i opalarki.

Czym się kierować przy
zakupie?

Do wiertarek możemy dokupić specjalne dyski, umożliwiające wykorzystanie urządzeń do
szlifowania, ale są też mieszalniki, dzięki którym za pomocą
wiertarki ułatwimy sobie pracę
przygotowując zaprawę lub farbę. Wśród akcesoriów znajdziemy też specjalne statywy z imadłem do wiertarek czy uchwyty
do szlifierek.

Posiadając bogaty zestaw
narzędzi i elektronarzędzi warto zadbać o odpowiednie przechowywanie
sprzętu. Co możemy polecić?

Tu należy zastanowić się
jak intensywnie będziemy wykorzystywać urządzenia. Niekoniecznie warto stawiać na wyjątkowo niską cenę, ponieważ
często jest ona odpowiednia do
jakości. W domowych zastosowaniach postawmy na sprzęt
z tzw. średniej półki cenowej.
Sprawdźmy też moc i wydajność
danego urządzenia.

Obecnie większość narzędzi
posiada walizki lub pokrowce. Jeśli tego nie mamy, bez problemu
możemy dokupić skrzynkę lub
inny pojemnik, gdzie umieścimy
zarówno sprzęt, jak i akcesoria.
Koniecznie też trzymajmy sprzęt
w miejscach pozbawionych wilgoci.

Same urządzenia to nie
wszystko. Jakie dodatki
może my dokupić , aby
rozszerzyć ich funkcjonalność?

Jeśli mamy w ybór, czy
postawić na urządzenia
zasilane akumulatorem,
czy też bezpośrednio z
gniazdka elektrycznego?

Wioletta Chrzęstek, pracownik
działu majsterkowanie
w Bricomarché Knurów

C z ym s ię r óż nią t akie
modele?

Urządzenia zasilane akumulatorem są niezwykle wygodne,
jednak wymagają dbałości o
stan akumulatorów. Warto wyposażyć się w sprzęt z akumulatorami litowo-jonowymi, które
są mniejsze, lżejsze, ale co ważne trwalsze. Nie rozładowują się
tak szybko, gdy nie korzystamy
ze sprzętu. Akumulatorów używamy głównie do mniejszych
urządzeń, małych wiertarek,
wkrętarek. Te duże potrzebują
sporej mocy, więc tu obowiązuje
zasilanie z kontaktu.

Partner:
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Dobra praca nadal w cenie

Bezrobocie w Knurowie utrzymuje się na poziomie około 8 proc. Spadło dzięki młodym
bezrobotnym. - Ci ludzie dosłownie poznikali z rynku pracy. Wyjechali do Norwegii,
Niemiec, Danii, Holandii - mówi Krystian Pluta z Biura Obsługi Bezrobotnych
Oferty pracy, owszem, są,
ale rzadko trafiają w oczekiwania osób
bezrobotnych

W ubiegłym roku po raz pierwszy Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach przeprowadził ankiety wśród
bezrobotnych i pracodawców, by
poznać ich wzajemne oczekiwania.
Z badania wynikło m.in., że przy
podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu kandydatów do pracy coraz
mniejszą wagę przywiązuje się do
ich stażu pracy, wyglądu, znajomości
języków obcych, poziomu wykształcenia czy rodzaju ukończonej szkoły.
Dla pracodawców najważniejsze są
lojalność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i odporność
na stres. Dopiero w dalszej kolejności

zwracają uwagę na posiadane doświadczenie zawodowe, uprawnienia
czy sposób prezentacji kandydatury.
W ubiegłym roku firmy z powiatu gliwickiego najczęściej zatrudniały pracowników produkcji,
kierowców, ślusarzy, murarzy i pracowników budowlanych, nauczycieli
i sprzedawców. Szukały ich zamieszczając ogłoszenia w internecie lub korzystając z rekomendacji znajomych.
Rzadziej pracodawcy decydowali się
na pomoc pośredniaków czy publikację ogłoszeń w prasie.
- Przykładem były sklepy tworzące Galerię Stara Cegielnia - wska-

zuje Krystian Pluta z Biura Obsługi
Bezrobotnych przy Urzędzie Miasta
w Knurowie. - Oferty pracy zamieszczały na swoich stronach internetowych i to tam odsyłałem wszystkich
zainteresowanych.
Na koniec grudnia 2014 roku było
w Knurowie 1154 bezrobotnych, w
tym 705 kobiet. Pod koniec 2013 roku
bez pracy było 1291 osób, z czego 820
to kobiety.
Inspektor Pluta podkreśla, że ze
statystyk poznikali ludzie młodzi,
którzy jeszcze nie tak dawno przychodzili do biura w sprawie ofert
pracy.

Niektórzy znaleźli pracę w Galerii Stara Cegielnia lub w przyszowickiej strefie ekonomicznej. Spora część
wyjechała za granicę.
- Z kilkoma takimi osobami rozmawiałem. Są zadowolone, nie planują wracać - mówi pan Krystian.
Badanie bezrobotnych pozwoliło
wyłuskać sporą, bo liczącą 947 osób,
grupę, znajdującą się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy.
- Niespełna 600 knurowian to osoby długotrwale bezrobotne. Powody
ich sytuacji są różne: brak stażu pracy,
wykształcenia średniego, kwalifikacji,
ale też chęci do przekwalifikowania się
czy podjęcia jakiejkolwiek aktywności
- stwierdza Krystian Pluta. - Szczególną grupę stanowią gospodynie
domowe, które zarejestrowały się dla
ubezpieczenia zdrowotnego.
W ubiegłym roku aż 35 osób,
które odbyły kary pozbawienia wolności, pozostało bez pracy. Z tego
23 osoby posiadają wykształcenie
gimnazjalne lub podstawowe. Ich sytuacja jest trudna, bo mimo chęci do
pracy napotykają na opór ze strony
pracodawców.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mógłby zaktywizować wykluczonych, oferując im zawarcie
kontraktu socjalnego i podjęcie
zatrudnienia w ramach np. stażu
pracowniczego. Z analizy ankiet
wynika, że w ubiegłym roku żaden
z byłych więźniów nie został objęty
taką formą pomocy.
Bezrobotni poniżej 30 i powyżej
50 lat, zapytani o powody rezygnacji
z podjęcia pracy, na pierwszym miejscu wymieniali niskie zarobki, w dalszej kolejności zbyt długi i kosztowny
dojazd do pracy oraz niedogodne
godziny.

W zależności od wieku ankietowanych różniły się ich odpowiedzi na
pytanie o powód pozostawania bez
pracy. Grupa 50+ tłumaczyła swoje
bezrobocie zbyt zaawansowanym
wiekiem i brakiem odpowiednich
ofert, osoby poniżej 30 lat wymieniały brak doświadczenia zawodowego,
brak satysfakcjonujących ofert oraz
odpowiedniego wykształcenia.
- Wśród młodych jest jeszcze
potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Starsi rzadko kiedy biorą
taką ewentualność pod uwagę - dodaje
inspektor.
W ubiegłym roku Krystian Pluta
przekonał się, jak wielkie jest zainteresowanie młodzieży kontaktem z
doradcą zawodowym.
- Nie ma tym ludziom kto doradzić, gdzie pójść po ukończeniu gimnazjum, jakie wybrać studia - przyznaje. - Wielu młodych później żałuje
pochopnie podjętych decyzji.
Własny biznes? Tak, ale pod
warunkiem, że będzie przemyślany.
W ostatnich latach wielu wzięło
spraw y w swoje ręce i za łoż yło
działalność gospodarczą. Ci, którzy zainwestowali czas i pieniądze
w handel, zrezygnowali po roku.
Zdaniem Pluty wygrywają przedsiębiorcy stawiający na innowacyjność.
Kilku zainteresowanych czeka z
gotowymi pomysłami na rozpisanie
konkursów, w których będzie można
powalczyć o dofinansowanie z Unii
Europejskiej.
Biuro Obsługi Bezrobotnych
pr z y u l . Sz pit a l ne j 8 w k a ż dy
piątek oferuje zainteresowanym
ciekawe oferty pracy i doradztwo
zawodowe.
/pg/
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Zatrzęsło miastem

W czwartkowe przedpołudnie silnie zatrzęsło
Knurowem. Wbrew obiegowej plotce nie było
to tąpnięcie, ani wstrząs w kopalni
„Knurów-Szczygłowice”
Mieszkańcy ulic: Rybnickiej,
Szpitalnej, Rakoniewskiego, Mieszka I i Batorego odczuli w czwartek
silny wstrząs. W ślad za tym pojawiły się plotki o tąpnięciu w kopalni
„Knurów-Szczygłowice” i rannych
górnikach.
Jolanta Talarczyk, rzeczniczka
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dementuje te informacje.
- Był wstrząs, czyli drganie gruntu. Jeden z silniejszych, jakie zarejestrowano na tym terenie, na szczęśnie
niegroźny - wyjaśnia. - Tąpnięcie
oznacza dla kopalni katastrofę, a do
takiego zdarzenia nie doszło.
6

Wstrząs wystąpił o godz. 9.36 w
KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach. Jego epicentrum zlokalizowano w pokładzie 706 (200 metrów
pod frontem ściany w okolicach
krawędzi pokładu 703).
Nie ma wątpliwości, że zatrzęsło
na skutek prowadzenia eksploatacji
górniczej.
Wstrząs miał siłę ponad 3 stopni
w skali Richtera. Na szczęśnie nie
wyrządził żadnych szkód w zakładach górniczych i na powierzchni.
W czwartek WUG odebrał tylko
2 zgłoszenia odczucia wstrząsów.
Odległość między Rydułtowami

a Knurowem wynosi w linii prostej
25 km. Rzeczniczka WUG Katowice
wyjaśnia, że energia uwolniona w
trakcie wstrząsu bez problemu mogła dotrzeć do Knurowa.
- Wszystko zależy od geologii
terenu, od warstw zalegających w
danym rejonie - dodaje. - Wszędzie,
gdzie prowadzona jest działalność
górnicza, występują wstrząsy. Drgania w Bełchatowie są odczuwalne
w promieniu nawet kilkudziesięciu
kilometrów.
Czy jest się czego obawiać? Jolanta Talarczyk uspokaja. Częstsze
wstrząsy to mniejsze ryzyko wystę-

powania tąpań.
Jeszcze w latach 60., 70. i 80. w
Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
ziemia trzęsła się od 2 do 3 tysięcy
razy rocznie. Obecnie Górnośląska
Regionalna Sieć Sejsmologiczna
Głównego Instytutu Górnictwa

rejestruje rocznie 1000 wstrząsów.
Najwięcej z nich występuje w rejonie młodego, trzeciorzędowego
uskoku Kłodnickiego, rozciągającego się od Katowic w kierunku
Zabrza po Knurów.

/pg/

1 grudnia 2014 roku o godz. 20.18 Górnośląska Regionalna Sieć
Sejsmologiczna odnotowała wstrząs o wielkości 2,4 stopnia pomiędzy ul. Cichą a ul. Jana Matejki w Knurowie.
9 dni później, o godz. 11.03, zatrzęsło w okolicy ul. Polnej w
Przyszowicach. Magnituda wyniosła 2,2 stopnia.
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UWAŻAJ!

KNURÓW. UPORCZYWE NĘKANIE TO NIE RZADKOŚĆ...

Jesteś tylko moja!
Aneta nie wie kim są jej prześladowcy i czego chcą. Może tylko
podokuczać, zabawić się, pośmiać
kosztem zdenerwowanej dziewczyny. Scenariusz jest iście filmowy:
noc, dzwoni telefon, Aneta odbiera i
słyszy ciszę. I tak prawie codziennie
przez kilka miesięcy.
- Pojawiały się też anonimowe
komentarze na forach i portalach
społecznościowych o nieprawdziwej i
negatywnej treści. Dostawałam także
obraźliwe prywatne wiadomości –
opowiada Aneta.
Nękający atakują działalność
publiczną Anety. Nie przebierają
również w słowach, komentując jej
życie osobiste.
- Ataki nasilają się, kiedy bardziej
mnie widać, np. w powodu promocji
jakiejś inicjatywy, w którą w danym
momencie jestem zaangażowana –
mówi knurowianka.
Na razie Aneta nie czuje się zagrożona i to ją powstrzymuje, żeby
nie zgłosić sprawy na policję.
- Mam nadzieję, że nigdy nie będę
musiała tego robić – podkreśla.
Marię dręczył były chłopak. Nie
mógł pogodzić się z rozstaniem.
- Wydzwaniał po nocach, wystawał przed klatką bloku i uczelnią. Wysyłał kilkadziesiąt sms-ów
dziennie, wszystkie o podobnej treści: „Jesteś tylko moja”, „Nie możesz
mnie zostawić”. W końcu zaczął
grozić, że się zabije – opowiada. –
Nic do niego nie docierało. Jakby
oszalał. Po dwóch miesiącach dał
mi spokój, ale do tej pory rozglądam
się, czy czasem nagle nie wyłoni się
z bramy.
Maria nie poszła policję. Nie wiedziała, że to, co robi jej były chłopak
jest przestępstwem.

OFIARA SIĘ BOI

Stalking to według Kodeksu
Karnego uporczywe nękanie bądź
prześladowanie. Nie ma tygodnia,

Foto: Justyna Bajko

Zaczyna się niewinnie: głuchy telefon w nocy, dziwny sms,
obraźliwy komentarz na portalu społecznościowym. Lawina rusza
niespodziewanie. Już prawie 3 miliony Polaków padło ofiarą stalkingu,
czyli uporczywego nękania. Większość nigdy nie poprosiła o pomoc…

Zazwyczaj ofiara zna swojego
prześladowcę. Rekrutują się oni
wśród byłych małżonków, znajomych z pracy i szkoły, sąsiadów.
Najczęściej prześladowcami są mężczyźni w wieku od 20 do 59 lat.
- Młodzi ludzie (do 20. roku życia)
relatywnie najrzadziej popełniali
czyny o znamionach stalkingu, co
stanowi z pewnością spore zaskoczenie - czytamy w raporcie
Zbyt łatwo nawiązujemy znajomości, udostępniamy wiadomości o
naszym życiu i zainteresowaniach,
informujemy o planach. Szybko
przechodzimy na poziom bliskich
kontaktów.
- Powiem krótko – to błąd podkreśla Marek Słomski, rzecznik Miejskiej Komendy Policji w
Gliwicach. – Powinniśmy uważniej
dobierać znajomych, a w zawieraniu
bliższych znajomości stosować zasadę
ograniczonego zaufania.
Nie mamy pewności, czy ktoś
nie wykorzysta informacji o nas
przeciwko nam.

PRAWO PO STRONIE OFIARY

Stalkerzy często śledzą swoją ofiarę, zabierając jej
poczucie bezpieczeństwa

aby policja nie otrzymała zgłoszenia
o nękaniu. Tylko w ostatnim knurowscy funkcjonariusze zatrzymali
26-letniego prześladowcę. Mężczyzna przez kilka tygodni nękał 24-letnią kobietę. Groził, że ją zabije.
Ja k rozpoznać to zjaw isko?
Stalkerzy sięgają po różne sposoby,
aby uprzykrzyć życie ofierze. Najczęściej wydzwaniają po nocach,
kręcą się w okolicy domu, wysyłają
listy, sms-y, prezenty. Prześladowca osacza nękanego, zabiera mu
poczucie bezpieczeństwa – próbuje do niego dotrzeć przez jego
znajomych, śledzi i kontroluje. W
końcu włamuje się do domu lub
samochodu. Większość stalkerów
próbuje zniszczyć dobre imię ofiary,
rozpowszechniając plotki i fałszywe
informacje.
- To chyba było najgorsze – opowiada Maria. – Mój były mówił o

mnie straszne rzeczy. I niektórzy ze
znajomych w to uwierzyli. Jak się bronić przed oszczerstwem? Przecież nie
mogłam biegać od jednego znajomego
do drugiego i przekonywać, że to, co
mówi to same kłamstwa.
Ofiarami prześladowców zazwyczaj są kobiety, w każdym wieku,
mieszkające w mieście. Według
raportu „Stalking w Polsce. Rozmiary, formy, skutki”, przygotowanego
przez Polską Akademię Nauk, znaczący wpływ na stalking ma stan
cywilny oraz zawód.
- Osoby rozwiedzione lub pozostające w separacji są trzykrotnie
częściej narażone na uporczywe
nękanie niż będące w związkach
małżeńskich, co może wskazywać,
że do nękania dochodzi między byłymi małżonkami lub w związku z
ich byłym małżeństwem - czytamy
w raporcie.- Do grup szczególnego

POWIAT. ROZPOCZĘŁA SIĘ KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kto sznurem za mundurem

Do 4 marca potrwa rozpoczęta w poniedziałek kwalifikacja
wojskowa dla osób powiatu gliwickiego. Prowadzona jest w
siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul.
Zawiszy Czarnego 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od
10 do 18
Kwalifikacja wojskowa ma na celu nadanie wzywanym przed nią osobom określonej
kategorii zdrowia. Każdy ze stawiających się
otrzymuje następnie książeczkę zdrowia i jest
przenoszony do rezerwy. Kwalifikacja nie jest
już poborem, jak to było przed laty, gdy obowiązywała zasadnicza służba wojskowa. Obecnie
armia w Polsce jest zawodowa i nie obowiązuje
pobór do wojska.
Kwalifikacja wojskowa w Powiecie GliPrzegląd Lokalny Nr 5 (1143) 5 lutego 2015 roku

wickim obejmuje osoby zamieszkałe stale lub
przebywające czasowo ponad 3 miesiące na
jego terenie.
W tym roku podlegają jej:
a) mężczyźni urodzeni w 1996 roku;
b) mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995,
którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
c) osoby urodzone w roku 1994-1995, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje

ryzyka stania się ofiarą uporczywego
nękania należą osoby samotne, studenci oraz przedstawiciele tych grup
zawodowych, które z racji wykonywanych profesji wchodzą w częste
interakcje z innymi ludźmi (lekarze,
prawnicy, nauczyciele).
Ofiary stalkingu często boją się
własnego cienia - nie chcą wychodzić z domu, rezygnują z planów
i dotychczasow ych zajęć, często
skarżą się na przygnębienie i poczucie bezradności. Podporządkowują
swoje życie lękowi.
- Kiedyś biegałam, nawet nocą.
Ale teraz jakoś nieswojo się czuję –
mówi Maria. – Jeszcze nie opuściło
mnie to wrażenie, że jestem obserwowana, a każdy nieznany numer
wyświetlający się na komórce bywa
powodem stresu. Śmieszne, że telefon
potrafi mnie wystraszyć. Nie potrzebuję horrorów!

lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby ze względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły,
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o
zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
d) kobiety urodzone w latach 1991-1996,
posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
które w roku szkolnym lub akademickim
2014/2015 kończą naukę w szkołach lub na

Stalking to przestępstwo ścigane
na wniosek poszkodowanego. Tylko
co druga ofiara zdecydowała się poprosić o pomoc. Dlatego pierwszym
krokiem, aby pozbyć się stalkera, jest
złożenie zawiadomienia na policję
czy do prokuratury i zażądanie ścigania sprawcy.
- Osobie nękanej przysługuje także
prawo domagania się ochrony prywatności i dobrego mienia na drodze
postępowania cywilnego – tłumaczy
rzecznik Marek Słomski. - Takim
dobrem jest także dobre imię. Można
więc domagać się we wniosku do sądu
cywilnego, aby stalker przestał zaczepiać, oczerniać, czy w inny sposób
ingerować w nasze życie prywatne.
Do sądu można wnieść wniosek i
ubiegać się o nakazanie prześladowcy
zaprzestania rozgłaszania nieprawdziwych informacji, wysyłania sms-ów
itp.. Na zasadach przewidzianych w
kodeksie cywilnym można też spróbować zniechęcić stalkera wnioskiem
o zadośćuczynienie pieniężne lub na
przykład zapłaty odpowiedniej kwoty
na wskazany cel społeczny.
Za prześladowanie grozi kara do
3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli
następstwem prześladowania jest
targnięcie się pokrzywdzonego na
własne życie, sprawca może nawet na
10 lat trafić za kratki.
Justyna Bajko

uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych, albo
będące studentkami lub absolwentkami tych
szkół lub kierunków, o których mowa w § 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11
marca 2010 r. w sprawie wskazania grup
kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia
się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54,
poz. 321);
e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i
zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
wojskowej do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej;
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące kwalifikacji wojskowej znajduje się
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Gliwicach w zakładce „Obwieszczenia”.
/sisp, bw/
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Z pieśnią idzie przez życie

Pod dyrekcją Henryka Mandrysza chór Słowik wystąpił ponad 1000 razy.
Dzięki niemu stał się lepszy, zdobywa laury i nagrody. W sobotę odbył
się koncert jubileuszowy, podkreślający 35 lat, które dyrygent poświęcił
przyszowickiemu zespołowi
Ze Słowikiem Henryk Mandrysz
jest na dobre i złe od 1979 roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że bardziej na
dobre, co w znacznej mierze jest jego
zasługą. Zespół pod kierunkiem oddanego dyrygenta z roku na rok staje
się coraz lepszy. Na przestrzeni 35 lat
dał ponad tysiąc koncertów. Wiele z
nich konkursowych i festiwalowych,
bardzo udanych, czego świadectwem
są liczne nagrody i wyróżnienia.
Wdzięczni za tysiące występów
i jeszcze więcej cierpliwych prób
chórzyści podziękowali dyrygentowi specjalnym jubileuszowym
koncertem. Odbył się w sobotę w
przyszowickim kościele. Słowik wystąpił pod dyrekcją – jakże by inaczej
– Henryka Mandrysza.
Po świątyni niosły się m.in.
„Laudate dominum”, „Santa Maria”,
„Ta święta noc” i „Śpiew jest naszym

W sobotę Słowik najpierw oprawił muzycznie
popołudniowe nabożeństwo, potem dał piękny
i wzruszający słuchaczy koncert

życiem”. Z zespołem wystąpili soliści – Anna Borucka, Anna Jaskółka-Haśnik, Natalia Borowska, Renata
Mazur, Szymon Musioł i Ireneusz
Miczka.
Po ostatniej pieśni zebrani w
kościele nagrodzili chór owacją na
stojąco. Tym samym ocenili i docenili Słowika oraz jego znakomitego
dyrygenta. Wśród bijących brawo nie
zabrakło przedstawicieli przyszowic-

Słuchacze nagrodzili Słowika
owacją na stojąco

kich oraz okolicznych stowarzyszeń
i organizacji, zespołów chóralnych
z ościennych miejscowości oraz
wielu społeczników. Oklasków nie
szczędzili samorządowcy z Joachimem Bargielem, wójtem Gminy
Gierałtowice.
Po koncercie uroczystości przeniosły się do pobliskiej restauracji
Artus. Zabrzmiało gromkie „Sto
lat”, wznoszono toasty, życzeniom

Foto: Arch. chóru

PRZYSZOWICE. JUBILEUSZ DYRYGENTA HENRYKA MANDRYSZA

Henryk Mandrysz
jest dyrygentem Słowika od 1979
roku. Całe jego życie związane jest
z muzyką. Nauczyciel, inspektor
ds. kultur y, założyciel różnych
zespołów wokalnych i instrumentalnych. Od 1975 roku dyrygent
orkiestry górniczej kopalni „Makoszowy”, dyrygent chóru w Ornontowicach – długo by wymieniać...
Pod jego dyrekcją Słowik wystąpił
ponad 1000 razy. Dzięki niemu
chór rozrósł się, stał się lepszy,
zaczął zdobywać laury i nagrody. Chórzyści są zgodni: Henryk
Mandrysz to doskonały muzyk, a
zarazem człowiek o gołębim sercu
i anielskiej cierpliwości.

i gratulacjom nie było końca. Inskrypcja „Kochanemu dyrygentowi”
jednoznacznie wskazywała, komu
dedykowano okazały i efektowny, a
nade wszystko wyśmienity w smaku,
jubileuszowy tort. Chórzyści z prezes
Ireną Cziumplik okazywali szczerą
wdzięczność dyrygentowi za 35 lat
twórczej, mentorskiej opieki.
- To wyjątkowa osobowość – podkreślali uczestnicy uroczystości.
– Bez naszego dyrygenta Słowik nie
byłby tak cenionym zespołem.
Słowik powstał w 1912 roku.
Jego historia obfituje w wzloty i
upadki, chwile piękne i dramatyczne,
pasma sukcesów i okresy posuchy. 35
lat pod dyrekcją Henryka Mandrysza
zapisało się złotymi zgłoskami w
dziejach zespołu. I każdy następny
dzień dopisuje kolejne piękne czcionki w jego kronice.
Tekst i foto: Bogusław Wilk

KNURÓW. POŻEGNALNY KONCERT TOMASZA PASŁAWSKIEGO

Śpiewajmy i grajmy mu, dzieciątku, małemu...

8

Tomasz Pasławski oczarował
słuchaczy pięknym śpiewem

- Kto śpiewa, dwa razy się modli - słowami św. Augustyna ks.
proboszcz Mirosław Pelc zaprosił
wiernych do wysłuchania koncertu
kolęd w wykonaniu organisty Tomasza Pasławskiego. Dodajmy, że
wcześniej muzyk stworzył oprawę
wieczornej liturgii.
Na brak słuchaczy pan Tomasz
nie mógł narzekać. Przybyli parafianie z „Częstochowskiej”, gdzie
organista przepracował ponad 10
lat, ciekawość zatrzymała w kościele

Foto: Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

Po sobotniej, wieczornej mszy św. w kościele
pw. św. Cyryla i Metodego ławki wcale nie
opustoszały. Parafianie ze starego Knurowa
i osiedla Wojska Polskiego zostali, by posłuchać
koncertu-pożegnania Tomasza Pasławskiego

mieszkańców starego Knurowa.
Pasławski rozpoczął koncert
od tradycyjnych polskich kolęd, do
śpiewania których szybko włączyli
się parafianie.
„Oj, maluśki, maluśki”, „Nie było
miejsca dla ciebie”, „Lulajże Jezuniu”,
„Bóg się rodzi” wybrzmiewały jedna po
drugiej. Po chwili organista pięknym basem zaśpiewał po rosyjsku rzewną pieśń.
Słuchacze, niektórzy wzruszeni, nagrodzili to wykonanie gromkimi brawami.
Zgodnie z wcześniejszymi zapo-

wiedziami w koncercie pojawiły się
egzotyczne inspiracje Pasławskiego,
jak np. kolęda w języku hiszpańskim.
Nikt nie żałował 45 minut poświęconych na wspólne kolędowanie.
- Piękny koncert panie Tomaszu!
Było wielu słuchających z naszego
osiedla. Dziękujemy!
- Byłam i bardzo dziękuję za
piękny śpiew i przyjemne zakończenie
okresu świątecznego - tak uczestnicy
kolędowania dziękowali później organiście na jego Facebook’u.

/pg/

Nikt z uczestników koncertu nie
żałował 45 minut poświęconych
na wspólne kolędowanie
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Niech żyje bal

Ponad 50 osób bawiło się na balu zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną. - Była bardzo
przyjemna atmosfera - mówi prezes stowarzyszenia
Urszula Krawczyk
czyli Koło nr 4 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Knurowie.
Oprócz tańców i poczęstunku,
organizatorzy zapraszali do udziału
w wymyślnych konkursach, m.in.
były zabawy z piłką i taniec na coraz to mniejszym skrawku gazety.
Każdy z uczestników balu tuż przy
wejściu otrzymał kotylion. Posiadacze dwóch tych samych kotylionów
razem zatańczyli poloneza. Gdy
zabrzmiały pierwsze dźwięki poloneza, uczestnicy choć na chwilę

KNURÓW

Będzie głośniej
Choć w czasie ferii szkolne korytarze
raczej święcą pustkami, placówki
nie próżnują. W Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2 trwa montaż systemu
nagłaśniającego w sali gimnastycznej

Anna Krzysztof i Mirosław Kijas z Rady Rodziców z dumą
prezentują nowy system nagłaśniający
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mogli poczuć atmosferę dawnych
dworskich balów.
Najwięcej emocji wzbudził wybór króla i królowej balu. Królewska
para z uśmiechem pozdrowiła swoich poddanych, po czym ruszyła do
tańca.
- Było bardzo miło - podkreśla
prezes stowarzyszenia.
Zabawa zakończyły się ok. godz.
21. Szkoda, że następny taki bal dopiero za rok...
jb

Zbudowana w ramach projektu
siłownia „pod chmurką” cieszy się sporą popularnością
– chętnych do ćwiczeń na powietrzu nie brakuje

GIERAŁTOWICE

Zdrowo na sportowo
Na aktywność i harmonię z naturą postawili
członkowie Stowarzyszenia „Lepsza
Przyszłość”, realizując w Gimnazjum nr 1
w Gierałtowicach projekt „Zdrowo na
sportowo”. Są efekty...
W ostatnich dniach stycznia
stowarzyszenie finalizowało projekt, wykonywany w ramach programu „Działaj Lokalnie”.
Dzięki tej inicjatywie
m łod zież uczest nicz yła
w wycieczkach pieszych i
rowerowych, brała udział
w pogadankach na temat
zdrowego odżywiania i szeroko pojętego zdrowego
trybu życia, wyjechała na
żagle i lodowisko.
Największym osiągnięciem
projektu jest siłownia „pod chmurką”, usytuowana na terenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach. Obiekt z miejsca przy-

padł do gustu nie tylko okolicznym
mieszkańcom, ale i gościom z
ościennych miejscowości. Cieszy
się sporą popularnością.
- Dzięki dużemu zaangażowaniu członków
stowarzyszenia i wspierającym nas wolontariuszom
zrealizowaliśmy to, co założyliśmy, przystępując do
projektu w sierpniu 2014
roku – nie kryją satysfakcji
realizatorzy przedsięwzięcia. - Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli – zwłaszcza sponsorom, którzy wsparli nasze
działania.
Oprac. b

KNURÓW
Jego Wysokość Król
Balu z Królową

Za pomysłem i realizacją stoi Rada
Rodziców MSP-2.
- Na sali gimnastycznej organizowane są chociażby „Biesiady u Tereski”.
Ostatnio był problem z nagłośnieniem.
Postanowiliśmy, wspólnie z panią dyrektor, żeby pieniądze uzyskane ze składek
na komitet rodzicielski przeznaczyć na
pomoc szkole - tłumaczy Mirosław Kijas
z Rady Rodziców.
Zadziałali wspólnie - prezydium
Rady, czyli Mirosław Kijas, Anna Krzysztof, Agata Lumpe, Dagmara Grabowska i
Joanna Frost, oraz dyrekcja szkoły.
- Pani dyrektor cudownie zareagowała na naszą inicjatywę. Otrzymaliśmy
podziękowania za tak sprawną realizację
projektu - mówią członkowie Rady
Rodziców. - Staramy się angażować w
życie szkoły. Im więcej takich pomysłów
i wspólnych realizacji, tym będzie lepiej.
Minęło niespełna 3 miesiące od
konceptu do jego urzeczywistnienia.
W poniedziałek, 2 lutego, na sali gimnastycznej pojawili się specjaliści od
montażu nagłośnienia. Prace mają
potrwać ponad tydzień. Rada Rodziców
przeznaczyła na ten cel 19 tys.
- Mamy nadzieję, że dzieci będą zadowolone. Pierwszy test systemu pewnie
na „Biesiadzie u Tereski” - śmieje się
Mirosław Kijas.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Kałasznikowa dobrze znać

Uczniowie Liceum Mundurowego w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 wybrali się do strzelnicy,
by poćwiczyć przyjmowanie postaw strzeleckich
i zgrywanie przyrządów celowniczych
Szkolenia nie były łatwe, mróz też dawał się we
znaki, ale uczniowie nie narzekali, chętnie szlifując
umiejętności strzeleckie

Foto: Archiwum ZSZ nr 2

- Było bardzo miło- podkreśla prezes
stowarzyszenia Urszula Krawczyk

Foto: Archiwum stowarzyszenia

Mury restauracji „Dominium”
dawno nie widziały tyle pięknie
ubranych pań i eleganckich panów.
Na parkiecie tłumy - energii i pasji
uczestnikom balu mógłby pozazdrościć niejeden zawodowy tancerz.
Tańczonym przygrywał, nie biorąc
za to wynagrodzenia, zespół Boss
Krzysztofa Skowrońskiego.
- W balu wzięły udział osoby
niepełnosprawne w każdym wieku,
tym razem bez opiekunów - opowiada
Urszula Krawczyk. - Gościliśmy także naszych długoletnich sponsorów,

Foto: Archiwum Stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość”

KNURÓW

- Adepci wykonywali zadania
na prawdziwych jednostkach broni,
takich jak karabinek AK 47, Glock
19 i P–64, oddając strzały do tarcz
ćwiczebnych z ostrej amunicji – informują opiekunowie pierwszo- i
drugoklasistów z klas mundurowych.
Na zajęcia składa się cykl szkoleń
zorganizowanych przez sierżanta
sztabowego Policji Sławomira Tokarza, zarazem nauczyciela szkoły. Pomysł utworzenia klas mundurowych

jest zasługą Katarzyny Szwarczyńskiej. Wypalił, gdyż nastolatki garną
się do „mundurówki”.
- Uczniowie nabywają takie same
umiejętności strzeleckie, jakie powinien posiadać żołnierz czy policjant
– tłumaczą opiekunowie. - Szkolenia
są bardzo wyczerpujące. Jednak, jak
pokazuje doświadczenie, wysiłek się
opłaca, gdyż już kilkunastu absolwentów naszego liceum pracuje lub szkoli
się w służbach mundurowych.
Oprac. b
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aktualności

rozrywka nr 5

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Magdalena Miarecka z Gliwic

ur. 24.01.2015 r., 3350 g, 54 cm

Igor Stępniak z Bargłówki

Zuzanna Gajewska z Czerwionki

ur. 24.01.2015 r., 3010 g, 51 cm

Mateusz Baron z Knurowa

ur. 26.01.2015 r., 3770 g, 55 cm

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).

5

5.02.2015 r.
CZWARTEK
Dzwoneczek i bestia z Nibylandii 2D
- godz. 16.30
Wkręceni 2
- godz. 18.00
Hiszpanka
- godz. 20.00
6.02.2015 r.
PIĄTEK
Pszczółka Maja. Film
- godz. 10.00
Strażnicy Galaktyki 3D dubbing
- godz. 12.00
Baranek Shaun
- godz. 15.30,17.00
Bezwstydny Mordecai
- godz. 18.30
Siódmy syn 3D
- godz. 20.30
7.02.2015 r.
SOBOTA
Baranek Shaun
- godz. 15.30,17.00
Bezwstydny Mordecai
- godz. 18.30
Siódmy syn 3D
- godz. 20.30

ur. 25.01.2015 r., 3080 g, 50 cm

Emilia Mazur z Gliwic

ur. 26.01.2015 r., 2870 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr.3/2015 brzmiało: „DRUKARKA”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
Magdalena Wrebiak. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

9.02.2015 r.
PONIEDZIAŁEK
Kacper i Emma - zimowe
wakacje
- godz. 10.00
Bella i Sebastian
- godz. 12.00
Baranek Shaun
- godz. 15.30, 17.00
Siódmy syn 3D
- godz. 18.30
Bezwstydny Mordecai
- godz. 20.30
10.02.2015 r.
WTOREK
Baranek Shaun
- godz. 15.30,17.00
Bezwstydny Mordecai
- godz. 18.30
Siódmy syn 3D
- godz. 20.30
11.02.2015 r.
ŚRODA
Moja mama jest w Ameryce
i spotkała Buffalo Billa
- godz. 10.00
Tarzan. Król dżungli 2D
- godz. 12.00
Baranek Shaun
- godz. 15.30,17.00
Siódmy syn 3D
- godz. 18.30
Bezwstydny Mordecai
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl
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Dominik Pawliczek z Knurowa

ur. 24.01.2015 r., 4250 g, 56 cm

Jan Drechsler z Rud

ur. 28.01.2015 r., 3330 g, 55 cm

Borys Figarski z Gliwic

ur. 29.01.2015 r., 3190 g, 53 cm

Milan Gojko z Gliwic

ur. 1.02.2015 r., 2390 g, 50 cm

Magda Dzieżok z Kamienia

ur. 29.01.2015 r., 3320 g, 52 cm

Igor Buda z Gliwic

ur. 1.02.2015 r., 2190 g, 47 cm

Kamil Jonderko z Przegędzy

ur. 1.02.2015 r., 3040 g, 52 cm
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Foto: Archiwum SCPR

aktualności
Charytatywne Karaoke pokazało, że wśród uczestników zabawy
kryją się prawdziwe talenty wokalne...

KNURÓW

PUENTA wieńczy rok
foto-migawka

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
podsumowało ubiegłoroczną działalność.
Uczyniło to na spotkaniu pod hasłem
„PUENTA” w klubie Sztukateria
Członkowie i sympatycy stowarzyszenia pozy ty wnie ocenili
2014 rok. Zapewnili przy tym, że
nie spoczną na laurach, lecz kolejne
miesiące wypełnią twórczą, ważną,
pożyteczną, a przy tym urozmaiconą
i atrakcyjną aktywnością.
W spotkaniu puentującym rok
nie poprzestano na sprawach organizacyjnych i formalnych. Jego drugiej
części nadano formę Charytatywnego Karaoke. Prowadzona, pod
wprawnym kierunkiem Tomasza
Zaorskiego, zabawa przyniosła sporo
radości. Miała też wymierny efekt
w postaci zebranej – podarowanej
przez uczestników - całkiem okrągłej
sumy pieniężnej. Te fundusze zostaną wykorzystane w ramach ogólnopolskiego programu „Bezpieczni w
necie – bezpieczni w świecie”, gdzie
przysłużą się profesjonalnej pomocy
w poszukiwaniach osób zaginionych.

- Impreza przebiegła znakomicie – ocenia prezes stowarzyszenia
Aneta Nowak. - Spodziewałam się
nieco większej frekwencji, ale wygląda
na to, że zima zaskoczyła nie tylko
kierowców. Mimo to było naprawdę
przyjemnie.
Ciekawi inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie Cztery
Pory Roku mogą je na bieżąco śledzić
na stronie internetowej www.scpr.
org.pl.
- Jesteśmy otwarci na wszelkiego
rodzaju współpracę – mówi prezes
Nowa k. – Polecamy się pamięci
zarówno organizacji, jak i osób indywidualnych.
Sobotniej (24.01) imprezie patronowali starosta gliwicki Waldemar
Dombek, poseł Jan Kaźmierczak i
knurowski samorząd. Partnerem
było Centrum Kultury w Knurowie.
/bw/

KNURÓW. TANGO MIŁOŚCI, CZYLI...

Kobieta
w ogniu uczuć

Przedszkolna „Siódemka” ucze
stnic zy w programie „Bezpiec
zne Dziecko – Bezpieczne Prze
tego powodu do placówki zapr
dszkole 2015”. Z
oszono ratownika medycznego.
Przedszkolaki uczyły się num
obserwowały jak udzielać pierw
erów alarmowych,
szej pomocy, biorąc też sobie
do serc a konieczność leczenia
ramach konkursu przeprowadza
w razie chor oby. – W
ne są też pogadanki na tema
t bezpieczeństwa, w czym pom
m.in. weterynarz, policjant, pielę
agają nam goście,
gniarka, specjalista do spraw
technik komputerowych – pow
Beatrycze Komuda, organiza
iedziała Przeglądowi
torka spotkania z ratownikiem.

Foto: Archiwum MP-7

Kobieta namiętna i spontaniczna, kobieta
pełna miłosnego żaru – taką się będzie
jawić w piosenkach wyśpiewanych podczas
koncertu „Tango d’amore”
W niedzielę, 15 lutego, w knurowskiej Sztukaterii zabrzmią m.in.
„Oczi cziornyje”, „Besame mucho” i „Maria de Buenos Aires”. Zaśpiewa
je Agnieszka Bielanik-Witomska, zagrają Katarzyna Kubiec i Bartłomiej
Balcerzak. Wyrazista interpretacja, tembr głosu wokalistki, tony skrzypiec,
mandoliny i gitary, stworzą niepowtarzalny klimat koncertu.
Początek o godz. 17. Bilety – 20 zł.

/ck, bw/

Informacja własna wydawcy

Trwają ferie. Choć pogoda nie
rozpieszc za, najmłodsi nie mają
powodów do narzekań. O atra
Miejska Szko ła Podstawowa
kcje zadbała m.in.
nr 2, zapewniając opiekę dzie
ciom, któr ych rodzice muszą
Uśmiechnięte buzie dzieci mów
pracować w trakcie ferii.
ią wszystko - zabawa była prze
dnia
.
- Za oknem czasem słońce,
czasem śnieg, a w szkole zaws
ze ciep ło i weso ło - zapewnia
li milusińsc y.
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Tekst i foto: Justyna Bajko

Oprac. b
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/14-odw.

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

KNURÓW

Dwunastka
pomaga

Wynajmę lokale: sklep 160 m 2 , biura
180 m 2 , solarium, salon urody 180 m 2 .
Tel. 515 182 015
5/15

ZDROWIE I URODA

3-5/15

Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola
nr 12 nie zapominają o swoich
rówieśnikach, dla których los nie był
tak łaskawy. Po raz trzeci zorganizowali
pomoc dla podopiecznych Domu Dziecka
z Gliwicach

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

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

DAM PRACĘ

1-8/15

Przyjmę panią do opieki nad dzieckiem
w godzinach 15.00-17.00 Tel. 503 805 153

MOTORYZACJA

5/15

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

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

4-6/15

Zielony Ogród w Knurowie zatrudni kelnerkę.
Tel. 604 193 649

5-12/15

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625

5-12/15

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo
i inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
5-12/15

5-6/15Y

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

1-8/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-8/15

NIERUCHOMOŚCI

W piątek w ramach akcji „Dwunastka pomaga” placówkę odwiedziła grupa w ychowanków wraz
z opiekunami z Domu Dziecka w
Gliwicach. Dyrektorka „Dwunastki” Ilona Wierzbowska-Pluta zaprosiła gości na poczęstunek, w czasie
którego przedszkolaki obdarowały
dzieci prezentami - paczkami z
rzeczami niezbędnymi na feryjne
wyjazdy.
- Wszystkie zebrane środki ofiarowali rodzice naszych wychowanków. Nauczycielka Dorota Wieliczko
posegregowała je do paczek, a dzieci
z grupy „Jagódki” pięknie ozdobiły mówią nauczyciele z MP-12.
Na za kończenie w y jąt kowej
w iz y t y, grupa Smer f y odegra ła
przedstawienie jasełkowe. Dosyć
nietypowe, bo oparte na znanych
bajkach.
- Planujemy kontynuację akcji,
ponieważ nasi wychowankowie i ich

rodzice doskonale rozumieją potrzeby
dzieci pokrzywdzonych przez los podkreślają nauczyciele.
oprac. jb, foto. arch. MP-12

„Jagódki” pięknie
ozdobiły prezenty

SZUKAM PRACY
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
2-8/15

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

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
na ul. Batorego. Tel. 515 277 320

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

3-5/15

Do wynajęcia mieszkanie umeblowane
na ul. Sobieskiego. Tel. 502 391 365,
513 013 763
5-6/15

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

Sprzedam dom na działce 1006 m2 w Bojkowie przy ul. Rolników 321. Tel. 503 838 802,
695 618 820
5/15

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.02.2015 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
• Szkoła Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
• Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
• Szkoła Podstawowa Nr 9 – Al. Lipowa

S p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą 12 , 5
a Krywałd. Tel. 507 925 080
5-7/15

Sprzedam działki na terenie mieszkalno- us ługow ym o pow. 80 0 m 2 i 6 0 0 m 2
– po d bli źniak i. B ojków, ul. Sienna.
Tel. 602 182 724, 695 618 820
5/15

S p r z e d a m g a r a ż n a u l . Ta r g o w e j .
Tel. 32 235 03 39, 694 934 755
5-6/15

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

5-8/15

Sprzedam nowy dom. Tel. 508 192 750

5/15
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Wielu z nich
poza pływaniem
świata nie widzi
Kolejna edycja zawodów
pływackich o puchar prezydenta Knurowa była nie tylko
okazją do walki o medale i
puchary, ale również przeglądem młodych talentów.
Czołowe miejsca w poszczególnych rocznikach zajmowali
nie tylko członkowie Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice, ale również niezrzeszeni. Świadczy to o tym,
że w Knurowie nie brakuje
uzdolnionych młodych osób,
które w sporcie, a w pływaniu w szczególności, znajdują
sposób na zdrowy styl życia,
„szlifowanie” swego talentu
i realizację marzeń związa-

nych ze sportową rywalizacją. Potwierdzają to nie tylko
startujący, ale i ich najbliżsi,
którzy zasiedli na widowni i
trzymali za swe pociechy kciuki. - Wspieram moją córkę Anię,
bo uważam, że pływanie to dla
niej idealna dyscyplina sportu,
którą w naszym mieście może
uprawiać bez problemów. Całą
rodziną z przyjemnością korzystamy z „aQuaRelaxu” i mimo,
że Ania zajmuje w zawodach
dalsze miejsca, bardzo lubi
ten sposób spędzania wolnego
czasu - mówi nam zadowolony
pan Paweł. - A mój Szymon tak
się wciągnął w to pływanie, że
świata poza nim nie widzi - do-
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powiada pan Stanisław.
Knurowianie, którym nie
obce jest pływanie rzeczywiście nie mają powodów do narzekań, bo są do ich dyspozycji
dwa obiekty. Służą zarówno
amatorom, jak i tym, którzy
chcą na poważnie rozwijać
swój talent.
W tym miejscu warto dodać, że rywalizację młodych
pływaków oklaskiwali m.in.
Piotr Surówka (zastępca prezydenta Knurowa), Jerzy Pach
(wiceprzewodniczący Rady
Miasta) i Krzysztof Stolarek
(dyrektor MOSiR).
Miejsca na podium w czasie zawodów rozegranych na

sport
pływalni „aQuaRelax” zajęli:
- uczniowie klas I-III - 25
metrów stylem dowolnym
- dziewczęta - 1. Alicja Powiecka (MSP-9), 2. Patrycja
Nahibowicz (MSP-2), 3. Justyna Pietrykowska (MSP-3),
- chłopcy - 1. Karol Szymanik
(MSP-2), 2. Dawid Pawlik
(MSP-7), 3. Mateusz Zmuda
(MSP-2), - 25 metrów stylem
grzbietowym - dziewczęta - 1.
Alicja Mirocha (MSP-7), 2.
Zofia Sontag (MSP-2), 3. Nadia
Szewczyk (MSP-4), - chłopcy 1. Jakub Jurczyga (MSP-2), 2.
Dawid Skrzypek (MSP-1), 3.
Adam Sgolik (MSP-6),
- uczniowie klas IV - 25
metrów stylem dowolnym
- dziewczęta - 1. Martyna
Surówka (MSP-7), 2. Emilia
Świstuń (MSP-7), 3. Nina Namysłowska (MSP-2), chłopcy
- 1. Alan Szwan (MSP-3), 2.
Kacper Guzera (MSP-1), 3.
Michał Domżoł (MSP-9), 25
metrów stylem grzbietowym
- dziewczęta - 1. Weronika
Morciszek (MSP-1), 2. Małgorzata Wasilewska (MSP-7),
3. Wanesa Urbańska (MSP-2),
- chłopcy - 1. Szymon Dudziń-

ski (MSP-6), 2. Filip Marszałek
(MSP-7), 3. Tomasz Adamus
(MSP-9),
- uczniowie klas V - 50 metrów stylem dowolnym - dziewczęta - 1. Agata Marek (MSP-7),
2. Hanna Litwin (MSP-9), 3.
Julia Sobótka (MSP-2), - chłopcy - 1. Dominik Szafarczyk
(MSP-2), 2. Piotr Romańczuk
(MSP-7), 3. Tymoteusz Pająk
(MSP-3), - 50 metrów stylem
grzbietowym - dziewczęta - 1.
Magdalena Ociepa (MSP-3), 2.
Aleksandra Suchanek (MSP-7),
3. Anna Dach (MSP-1), - chłopcy - 1. Daniel Osada (MSP-2), 2.
Przemysław Rozumek (MSP7), 3. Michał Kroczyk (MSP-6),
- uczniowie klas VI - 50
metrów stylem dowolnym dziewczęta - 1. Wiktoria Furtak
(MSP-7), 2. Maja Namysłowska
(MSP-2), 3. Martyna Gąsiorowska (MSP-9), - chłopcy - 1.
Daniel Mijas (MSP-9), 2. Tomasz Gontarewicz (MSP-2),
3. Filip Marek (MSP-1), - 50
metrów stylem grzbietowym dziewczęta - 1. Klaudia Siedlik
(MSP-2), 2. Aleksandra Siwiecka (MSP-4), 3. Wiktoria Stopa
(MSP-9), - chłopcy - 1. Bartło-

miej Bieniek (MSP-2), 2. Jakub
Możdżeń (MSP-9), 3. Aleksander Szczygielski (MSP-1),
- sztafeta - 1. MSP-7, 2.
MSP-2, 3. MSP-9,
- uczniowie gimnazjum 50 metrów stylem dowolnym dziewczęta - 1. Paulina Bieniek
(MG-3), 2. Paulina Żyrkowska
(MG-3), 3. Daria Żmuda-Trzebiatowska (MG-2), - chłopcy
- 1. Tomasz Sosna (MG-2), 2.
Wojciech Gradowski (MG-3),
3. Bartosz Sacha (MG-2), - 50
metrów stylem grzbietowym
- dziewczęta - 1. Syntia Paliszewska (MG-3), 2. Weronika
Suszek (MG-1), 3. Agnieszka
Skowrońska (MG-2), - chłopcy
- 1. Szymon Pawlik (MG-3),
2. Miłosz Stańczyk (MG-4),
3. Karol Rzepa (MG-2), - 50
metrów stylem klasycznym dziewczęta - 1. Emilia Brachaczek (MG-3), 2. Karolina Bieniek (MG-1), 3. Joanna Bismor
(MG-3), - chłopcy - 1. Dawid
Szolc (MG-3), 2. Adam Kocur
(MG-3), 3. Łukasz Bem (MG4), - sztafeta 4x50 metrów - 1.
MG-3, 2. MG-2, 3. MG-1.

PiSk
Foto: Piotr Skorupa / MOSiR
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ZBIGNIEW MILEWSKI:

To były piękne
mistrzostwa

Zza biurka
Foto: Piotr Skorupa

Sukces polskich szczypiornistów w Katarze był
swego rodzaju impulsem do
nawiązania kontaktu z byłymi piłkarzami ręcznymi,
którzy w ystępowali przed
laty pod szyldem Concordii Knurów. Pierwsze kroki
skierowaliśmy do Zbigniewa
M i lewsk iego, k tór y m ia ł
zaszczyt być kapitanem knurowskiej „siódemki”. - Dzięki za pamięć, to były piękne
mistrzostwa i jest brąz - takim zdaniem na naszą „zaczepkę” odpowiedział pan
Zbyszek. Gdy poprosiliśmy
go o prywatną ocenę naszych
zawodników, stwierdził bez
dłuższego zastanow ienia:
- Według mnie całe mistrzostwa bardzo dobrze zagrali
Szmal i Sypszak , a kibice
długo pamiętać będą zapewne bramkę Szyby, który w
ostatnich sekundach doprowadził do remisu i dogrywki
w meczu o brązowe medale.
Michał Szyba zapamięta
tego gola do końca życia, a
czy Zbigniew Milewski zapamiętał coś szczególnego
z czasów gry w Concordii?
- Był taki mecz na szczeblu
centralnym Pucharu Polski.
Graliśmy z Pogonią Zabrze.
Emocje były niecodzienne,
bo rywal należał do krajowej
czołówki.
Pamiętam też doskonale
nasze mecze na asfaltowym
boisku przy szkole „Szóstce”.
To były czasy...
Od meczu z Pogonią Zabrze minęły dwie dekady.
Sekcja piłki ręcznej przestała

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Zbigniew Milewski
z czasów występów
w Concordii

istnieć, jednak jak mówi pan
Zbyszek, zawodnicy wciąż
utrzymują ze sobą kontakt.
- Z wieloma kolegami, którzy
wciąż mieszkają lub pracują
w Knurowie widuję się kilka
razy w tygodniu. Z innymi
mam kontakt telefoniczny,
a jakiś czas temu miłą niespodziankę sprawił mi trener Piotr Królicki, który wyszperał gdzieś w notesie mój
numer telefonu i mieliśmy
okazję porozmawiać.
Z rozmowy ze Zbigniewem Milewskim wynika, że
gdyby ze strony zarządu Concordii pojawiła się inicjatywa
spotkania, czy też zorganizowania jakiegoś meczu towarzyskiego z oldbojami innego
klubu, to kto wie...
Panowie działacze, chyba
warto się nad t y m pomysłem zastanowić i przy okazji
takiego spotkania podziękować szczypiornistom za
reprezentowanie przez wiele
lat barw Concordii.
Piotr Skorupa

WYNIKI Z 27 STYCZNIA:

Zakatarzeni,
ale szczęśliwi
Od lat znane jest powiedzenie, że katar leczony trwa
7 dni, a nieleczony – tydzień.
Przed kilkoma dniami , w
światku sportowym można
było usłyszeć zgoła odmienne
opinie. Optymiści mówili, że
Polacy potrafią pokonać Katar
w 60 minut. Jak zauważyliście,
w tym przypadku chodziło o
Katar przez duże „K”, a więc
reprezentację piłkarzy ręcznych złożoną z – o ile się nie
mylę – zawodników ośmiu narodowości. No i optymiści poczuli olbrzymi zawód. Wręcz
bezsilność, bo nasze „Orły”
bardzo chciały awansować do
finału mistrzostw świata, jednak ta dziwna reprezentacja
wyselekcjonowana, a następnie kupiona przez szejków
okazała się lepsza. Nie wnikam w to, czy naszemu rywalowi pomogły ściany i sędziowie, bo to niczego nie zmieni.
Po raz kolejny okazało się, że
w naszym przypadku godzina
nie wystarczy na pokonanie
kataru (czytaj: Kataru).
Skoro jesteśmy przy piłce
ręcznej to jest to dobry moment
na krótką lekcję historii. Historii
ze sportu w wydaniu knurowskim, bo szczypiorniak nie jest
nam przecież obcy. No, dzisiaj
może i tak jest, ale jako nastolatek miałem szczęście pobierać
lekcje z tej dyscypliny u dwóch
panów, którzy byli zakochani
w ręcznej i tę miłość próbowali
przelać na każdego, kto prze-

kroczył próg sali gimnastycznej.
Ci panowie to Stanisław Rudzki
i Piotr Królicki. Byli też inni, z
którymi spotykałem się już jako
osoba relacjonująca przebieg
meczów do mediów. A było
co relacjonować, bo mieliśmy
przecież w Knurowie II ligę. Z
ówczesnej Unii Knurów pamiętam niezwykle skuteczny duet
Danuta Podżorska i Agnieszka
Kowalik. Z gry na kole bramki
zdobywała Małgorzata Szkamruk, a dostępu do naszej „świątyni” broniły Dorota Nowak i
Aneta Sosnowska.
Męska „siódemka” też była
gwarantem ligowych i pucharowych emocji. Ileż bramek
strzelił dla ówczesnej Concordii Marek Mazur. Ile zdrowia
w walce z rywalem na kole
stracił Zbigniew Milewski. A
jakimi paradami popisywał
się między słupkami Janusz
Grabarski...
Tak było jakieś dwadzieścia lat temu. A dzisiaj? No cóż
cieszę się, że „biało-czerwoni”
– mimo, że nieco „zakatarzeni”
– wrócili z mistrzostw świata z
brązowymi medalami i swą postawą po raz kolejny wycisnęli
ze mnie łzy radości.
Piotr Skorupa

P.S.
Polacy w półfinale MŚ
przegrali z Katarem, jednak w
finale Francuzom wystarczyła
godzina, by utrzeć nosa gospodarzom mundialu.

foto-migawka

1. Joachim Makselon
2. Jerzy Makselon
3. Wojciech Napierała
4. Bogumił Wolny
5. Dariusz Gołyś
6. Henryk Brola
7. Dariusz Skowron
8. Bogdan Litwin
9. Antoni Nowak
10. Janusz Nowak

- 2.248 pkt
- 2.192 pkt
- 2.146 pkt
- 2.120 pkt
- 1.929 pkt
- 1.920 pkt
- 1.899 pkt
- 1.846 pkt
- 1.831 pkt
- 1.809 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Bogumił Wolny
2. Piotr Palica
3. Bernard Musiolik
4. Dariusz Skowron
5. Tadeusz Kamczyk
6. Stefan Wroblowski
7. Piotr Luberta
8. Joachim Makselon
9. Piotr Arent
10. Jerzy Niewiadomski

- 29.624 pkt
- 27.299 pkt
- 26.468 pkt
- 26.061 pkt
- 25.497 pkt
- 25.311 pkt
- 25.247 pkt
- 25.228 pkt
- 25.005 pkt
- 24.913 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

Foto: Piotr Skorupa

Lata 90. minionego stulecia. Z lewej szczypiornistki
Unii Knurów, z prawej męska „siódemka” Concordii

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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się pożegnać z marzeniami
o zdobyciu trzeciego z rzędu
mistrzostwa.
W d r ug i m najciek awszym meczu poniedziałkowego wieczoru Team Stalmet
po dobr y m meczu w ygrał
z Tritechem. Do przer w y
„Stalowi” zdobyli dwa gole
i wynik 2:0 utrzymywał się
a ż do 35 m i nut y spot k ania, kiedy Tritech rozegrał
popisową a kcję strzelając
konta ktowego gola. Trzymające w napięciu ostatnie
minuty rozstrzygnął jednak
na swoją korzyść Stalmet po
golu Macieja Stopy. Porażka
kosztowa ła Tritech utratę
czwartego miejsca w tabeli
na rzecz ZZ Kadry, która już
w najbliższej kolejce spotka
się z liderem.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 16. KOLEJKI Z DNIA 2.02.2015
Nacynianka – ZZ Kadra 5:8 (3:1)
L. Bartyzel 2, T. Michalski, S. Bartyzel, M. Wyrwich – P. Mastyj
5, P. Jędrzejczak 2, A. Majorczyk
TKKF Mistral Intermarché – Olympiakos Gierałtowice 5:11 (2:2)
B. Pietras 2, M. Grodoń, K. Smętek, samobójcze – Daniel Lewandowski 4, M. Adamczyk 2, D. Kabała 2, M. Bednarz, samobójcze 2
żółte kartki: M. Grodoń, P. Malinowski (TKKF Mistral Intermarché).
IPA Knurów – Veritax Gumiland 14:5 (4:3)
Ł. Spórna 4, J. Stępień 4, M. Rozumek 3, K. Kwietniewski, M.
Milczarek, W. Rozumek – Z. Frączek 3, B. Czopek, M. Gmyz
TS 10ka.pl Zabrze - Vibovit 4:2 (1:1)
A. Mnochy 2, R. Hajok, M. Andrecki – D. Wieliczko, M. Bagiński
żółte kartki: A. Neznal (TS 10ka.pl) – M. Bagiński (Vibovit).
UKS Milenium I – UKS Milenium II 6:3 (4:1)
M. Wardziński, D. Burzawa, D. Matuszek, W. Żur, M. Sklorz, K.
Majkowski – P. Grzegorczyk, A. Brociek, R. Wala
Team Stalmet - Tritech 3:1 (2:0)
T. Młynek, R. Adamkowski, M. Stopa – K. Idziaszek
żółta kartka: T. Młynek (Team Stalmet).
informacja
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STRZELCY
Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Jarosław Stępień
Dominik Kabała
Łukasz Spórna
Adrian Zabłocki
Tomasz Michalski

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

39 143-36 13
38 105-55 12
36 89-45 12
33 71-44 11
30 74-59 10
25 83-65 8
24 67-59 8
21 80-84 7
11 63-75 3
10 37-76 3
9 62-83 3
8 44-90 2
0 22-170 0

TS 10ka.pl Zabrze
Tritech
IPA Knurów
Olympiakos Gierałtowice
IPA Knurów
Vibovit
Nacynianka

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

2
1
3
4
5
6
6
8
10
10
11
11
15
85
29
26
25
22
21
21

PROGRAM 17 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 9.02.2015):
ZZ Kadra – TS 10ka.pl Zabrze (18.00), Olympiakos Gierałtowice – TKKF Team 98 Knurów (18.45), Nacynianka – UKS
Milenium I (19.30), UKS Milenium II – Team Stalmet (20.15),
Veritax Gumiland – Tritech (21.00), Vibovit – TKKF Mistral
Intermarché (21.45).

Zmarł
członek
sztafety

10 stycznia br. Piotr Korkuć wraz z pozostałymi członkami knurowskiej sztafety
biegowej wyruszył z centrum
handlowego „Merkury” w
kierunku Warszawy. Niestety
to był jego ostatni bieg. Kilkanaście dni później do Knurowa
dotarła smutna wiadomość o
śmierci członka knurowskiej
sztafety. W minioną sobotę
odbył się pogrzeb Piotra Korkucia. We Wrocławiu żegnał
Go m.in. założyciel knurowskiej sztafety biegowej Bogdan
Leśniowski.
PiSk

Piotr Korkuć prezentuje
koszulkę z logiem
sztafety, które sam
zaprojektował

Walne zebranie,
jak mecz
28 stycznia w Concordii odbyło się Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków
Klubu. Na prośbę prezesa
Andrzeja Michalewicza, zebranie niczym mecz miało
dwie części, ale przerwa między nimi trwała dwa dni. Owa
przerwa została wykorzystana
na dokończenie sprawozdania
finansowego za rok 2014.
- Wynika z niego, że klub
ma około 65 tysięcy zaległości w wypłacie kontraktów
zawodniczych - relacjonuje
Arkadiusz Łyko, wiceprezes
Concordii. - Szczegóły każdy
zainteresowany będzie mógł
poznać po tym, jak bilans
zostanie opublikowany na
stronie internetowej klubu.
- Zaznaczyć należy, że
zarząd porozumiał się z zawodnikami w sprawie spłaty
tego zadłużenia - dopowiada
prezes Andrzej Michalewicz.
W porządku obrad Wal-

nego znalazł się również punkt
dotyczący ustalenia wysokości
składek członkowskich.
- Nie ukrywamy, że zależy
nam na pozyskaniu nowych
członków - kontynuuje Arkadiusz Łyko. - Ci zwyczajni, jak
i członkowie uczestnicy mający
czynne prawo głosu muszą
uiszczać miesięczną składkę w
wysokości 35 zł. Pozostali członkowie, nie mający czynnego
prawa głosu, tak zwani członkowie wspierający wpłacają do
klubu odpowiednio minimum
10 zł osoba prywatna i minimum 50 zł firma.
Dodajmy, że deklarację
członkowską można pobrać z
klubowej strony internetowej.
Tymczasem piłkarze rozpoczynają serię gier kontrolnych. W piątek o 17.30 zagrają
z KS 94 Rachowice, a w sobotę
o 10.00 z Gwarkiem Tarnowskie Góry.

Słupki,
poprzeczki,
rzuty karne

Akademia Piłki Nożnej
(rocznik 2006) zajęła czwarte
miejsce w Turnieju o Puchar
Wójta Gminy Świerklany. Podopieczni Krzysztofa Nieradzika
rozpoczęli od porażki 1:3 z
Gwiazdą Ruda Śląska, a w kolejnym meczu wynik był identyczny, ale ze zwycięstwa cieszyli
się knurowianie, pokonując
Piłkarza Sosnowiec. W przedostatnim występie grupowym
APN rozgromiła 4:0 Gwarka
Zabrze, natomiast w ostatnim
zremisowała 2:2 z SP Brzeszcze.
Półfinałow ym ry walem
knurowian była Sparta Zabrze.
- Ten mecz decydował o awansie
do finału, lecz szczęście tego dnia
nie sprzyjało naszym zawodnikom. Bombardowaliśmy bramkę
przeciwnika, dwa strzały zatrzymały się na porzeczce, a kolejny
na słupku, jednak ostatecznie
przegraliśmy 1:2 - relacjonuje
trener Krzysztof Nieradzik.
W małym finale „Akademia” trafiła na MKS Zaborze.
Emocji nie brakowało, a o
tym, która z drużyn zajmie
trzecie miejsce decydowały
rzuty karne. Po regulaminowym czasie gry był remis 1:1,
natomiast w karnych lepsi
okazali się zawodnicy z Zabo-

PiSk

Foto: APN

W 16. kolejce Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej
najwięcej uwagi przyciągały
dwa mecze, w których spotkały się ze sobą cztery zespoły z
czołówki tabeli. W pierwszym
z nich lider TS 10ka.pl zagrał z
aktualnym jeszcze mistrzem
i 9-krotnym zwycięzcą ligi
Vibovitem. Po zeszłotygodniowej strzelaninie, kiedy
to ekipa „Dziesiątki” zdobyła
blisko trzydzieści goli, tym
razem przeciwnik postawił
jej poprzeczkę wysoko, dzięki
czemu oglądać mogliśmy wyrównany i stojący na dobrym
poziomie mecz. Ostatecznie
lider zainkasował trzy punkty,
choć musiał wznieść się na
wyżyny umiejętności, by czterokrotnie pokonać broniącego
jak w transie Adama Dziubę.
Po tej porażce Vibovit musi

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

Foto: Piotr Skorupa

Lider lepszy
od mistrza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Foto: Piotr Skorupa

Od lewej: Zbigniew Kosmala,
Andrzej Michalewicz i Arkadiusz Łyko

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Karol Szymecki
dwoił się i troił
między słupkami,
a w nagrodę otrzymał
tytuł najlepszego
bramkarza turnieju

rza, zwyciężając 2:1.
- Jestem zadowolony z
tego, że chłopcy grają futbol
ofensywny, który cieszy oko.
Mimo tego musimy popracować nad skutecznością - podsumowuje szkoleniowiec.
Finał należał do Sparty
Zabrze, która pokonała 2:0
Gwiazdę z Rudy Śląskiej.
Wśród zawodników wyróżnionych nagrodami indywidualnymi znalazł się Karol
Szymecki z APN-u, którego
uznano najlepszym bramkarzem turnieju.
„Akademicy” wystąpili w
składzie: Karol Szymecki, Kamil Mazurek, Bartosz Kujawa,
Oliwier Nawacki, Dominik
Kondratowicz, Oskar Guzior,
Patryk Bodanko, Dominik
Dudek, Kacper Stępień, Mateusz Karabin, Oliver Mansfeld
oraz Kacper Jatta.
PiSk
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Foto: Archiwum Pływalni Wodnik

Pięć lat działalności okazało się
dla Wodnika dobrym okresem

KNURÓW. IX ŚLĄSKA BIESIADA CHARYTATYWNA

Złote serca
biesiadników
Jak na społeczników przystało,
nawet w trakcie zabawy myślą
o potrzebujących. Zarząd Oddziału
Rejonowego Polskiego Czerwonego
Krzyża połączył przyjemne
z pożytecznym. 29 stycznia w czasie
Śląskiej Biesiady Charytatywnej
tańczono i zbierano datki
na najuboższe dzieci

PANIÓWKI. PIĘCIOLECIE PŁYWALNI WODNIK

Pozwala wypocząć,
służy zdrowiu

17 stycznia Pływalni Wodnik w Paniówkach stuknęło
pięć lat. W tym czasie obiekt odwiedziło przeszło
milion klientów. Codziennie pojawiają się następni
Na mi łośni ków pł y wa nia
bądź pluskania się w wodzie czeka 25-metrow y basen pły wacki,
12,5-metrowy basen rekreacyjny
i 63-metrowa zjeżdżalnia. To nie
wszystko. Są tu też dwie klasyczne
wanny z hydromasażem, dwie wanny z hydromasażem z solanką, mini
grota solna, tunel wodny z różnymi
dyszami do masażu oraz sauny,
spa, kosmetyka, zabiegi w kapsule,
masaż, sklep sportowy, a nawet...
gabinet stomatologiczny.
Na terenie pływalni działa kilka
prywatnych szkółek pływackich.
Prowadzą zajęcia z nauki i doskonalenia pływania. Uczestnicy? Nawet...
6-miesięczne maluchy, górnej granicy wieku nie ma.
- Obiekt jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, o czym świadczy współpraca w zakresie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych z Ośrodkiem dla
Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzia Bożego w Mikołowie Borowej
Wsi, Powiatem Mikołowskim – podkreśla Przemysław Dejneka, prezes
spółki Wodnik. – Średnio co miesiąc
z pływalni korzysta 2600 osób niepełnosprawnych.
Pływalnia to obiekt przyjazny
całym rodzinom. Odzwierciedla
to sprzedaż biletów rodzinnych –
przez pięć lat sprzedano ich ponad
150 tys., co daje 2,5 tys. odwiedzin
rodzinnych miesięcznie.
Do tej pory pływalnię odwie-

Początkowo pływalnia

dziło ponad 1 milion klientów, nie Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu
licząc uczniów szkół, dla których Sztangi Leżąc i Trójboju Siłowym
organem prowadzącym jest Gmina – podkreśla prezes Dejneka. – WyGierałtowice (około tysiąca dzieci chował też trzy mistrzynie świata
tygodniowo).
juniorów.
Basen to nie wszystko. Atutem
Magnesem, zwłaszcza dla pań,
obiektu jest siłownia. Działa od jest Maria Drost - absolwent ka
2012 roku. Dysponuje nowoczes- AWF w Katowicach, legitymującą
nym sprzętem, zasię uprawnieniami
równo do treningu Siłownia
instruktora odnowy
siłowego dla męż- czynna jest w poniedziałki, biologicznej, fitness
czyzn, jak i fitness środy i piątki w godz. 13.30– w zakresie ćwiczeń
21.30; we wtorki i czwartki
dla kobiet. Obiekt w g o dz. 9.3 0 –21.3 0 o r az siłow ych oraz noposiada 34 stanowi- w weekendy i święta w godz. wo c z e snyc h for m
ska do ćwiczeń, w 10–18.
gimnastyki.
tym dwie profesjo- In s t r u k t o r z y
nalne bieżnie elektryczne, orbiterki, dostosują trening w zależności od
stepery i rowerki.
potrzeb. Również dla osób ze scho- Pomieszczenia siłowni są kli- rzeniami serca, nadwagą czy też wymatyzowane. Wszystkie osoby ko- magających rehabilitacji ruchowej,
rzystające z obiektu mogą liczyć niezależnie od wieku – podkreśla
na stałą opiekę instruktorów, któ- szef obiektu. - O ich doskonałej
rzy początkujących wprowadzą do pracy może świadczyć stały wzrost
świata ćwiczeń, a doświadczonym liczby osób korzystających z siłowpomogą osiągnąć jeszcze lepsze wy- ni. W 2013 r. było to 9.915 osób, a
niki – mówi prezes Dejneka. - Nasi w 2014 r. już 12.204 osoby. Średnio:
instruktorzy to osoby o bardzo wyso- ponad tysiąc osób na miesiąc!
kich kwalifikacjach.
Ważną modyfikacją wpływaTo prawda. Jest wśród nich Eu- jącą na koszt y f unkcjonowa nia
geniusz Mehlich, trener personalny obiektu było oddanie do użytku w
i sędzia międzynarodowy kat. II grudniu 2013 r. układu skojarzow trójboju siłowym, pięciokrotny nego energii (zabudowa agregatu
mistrz świata i rekordzista świata w kogeneracyjnego produkującego z
wyciskaniu sztangi leżąc, 13-krotny gazu ziemnego prąd i ciepło). Inmistrz Polski i aktualny rekordzista westycję sfinansowano z budżetu
Polski.
gminy i dotacji (1,2 mln zł). Dzię- Jego podopieczni zdobyli po- ki niej pły walnia mniej płaci za
nad 400 medali na indywidualnych energię elektryczną, ważne jest też
częściowe uniezależnienie się od
przerw w jej dostawach.

funkcjonowała w formie zakładu budżetowego. Ponieważ wyniki finansowe
dawały nadzieję na samofinansowanie się, w 2011 r. samorząd Gminy Gierałtowice zlikwidował zakład budżetowy i utworzył jednoosobową spółkę
prawa handlowego ze 100-proc. udziałem gminy. Od 2013 r. spółka ma
status organizacji pożytku publicznego.
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Patronat nad imprezą objęli
Adam Rams, prezydent Knurowa, i Joachim Bargiel, wójt gminy
Gierałtowice. Gości, w imieniu
gospodarzy, przywitali Krystyna
Dziedzic i Mirosław Polok, wiceprezesi knurowskiego PCK. Przyjemności z uczestnictwa na biesiadzie
nie odmówili sobie przedstawiciele
biznesu, lokalnych organizacji i
stowarzyszeń oraz samorządowcy.
O dobrą zabawę na tanecznym
parkiecie restauracji „Protos” zadbał Zbigniew Cieślik i big-band
pod kierownictwem Grzegorza
Pakury. Czas biesiadnikom umilały także występy knurowskich
artystów - Adama Sobierajskiego i
Sylwii Lipki.
- Tradycyjnie sporo emocji przyniosła aukcja - mówią organizatorzy. - W licytacji ostro rywalizowali

reprezentanci załogi KWK KnurówSzczygłowice na czele z ich dyrektorami, przedstawiciele firm Komstal
i Carbon, LWSM z prezesami, oraz
wicestarosta Ewa Jurczyga.
Przedmioty na aukcję ufundowali: prezydent Rams, wójt Bargiel,
prezesi firm Kompeks i Carbon oraz
Śląskiego Oddziału Okręgowego
PCK, a także kustosz Izby Tradycji.
Goście biesiady nie żałowali pieniędzy na cel charytatywny. Chętnie
brali udział w licytacji i wrzucali
datki do puszek. W sumie udało się
zebrać 23 tys.
- Pieniądze zostaną przeznaczone na organizację kolonii dla dzieci
z najuboższych rodzin - podkreślają
organizatorzy. - W imieniu obdarowanych bardzo dziękujemy biesiadnikom za otwarte serce i szczodrość.
oprac.jb, foto: arch. PCK

Na scenie wystąpiła m. in. młoda
i zdolna wokalistka Sylwia Lipka

informacja
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Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj
na: www.wodnik-paniowki.pl
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