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KNURÓW. OSZUŚCI PODAJĄCY SIĘ ZA GAZOWNIKÓW OKRADLI STARSZE MAŁŻEŃSTWO

foto-migawki

Stracili
oszczędności życia

Saszetka z 45 tys. zł padła łupem dwóch mężczyzn,
podających się za pracowników gazowni
To wyjątkowo przykre, gdy ofiarami złodziei padają starsi, schorowani ludzie. Stało się tak w ubiegły
wtorek na ul. Pocztowej. Przed południem do drzwi małżeństwa (w
wieku ponad 80 lat) zapukało dwóch
mężczyzn. Przedstawili się jako
pracownicy techniczni gazowni.
Bez problemu weszli do mieszkania
staruszków. Mieli ułatwione zadanie,
bowiem saszetka z 45 tys. zł leżała na
stoliku. Złodzieje cynicznie wyko-

rzystali ufność małżeństwa i odwrócili jego uwagę.
Kiedy para zorientowała się,
że straciła oszczędności życia, po
gazownikach nie było już śladu.
Niedługo potem policja odebrała
zgłoszenie o kradzieży od córki poszkodowanych.
Sprawą natychmiast zajęli się
kryminalni z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. Niestety, mają
utrudnioną pracę. Kontakt z poszko-

dowanymi jest utrudniony przez ich
zły stan zdrowia.
Policja apeluje do rodzin starszych osób, by ostrzegały je przed
wpuszczaniem do domów przypadkowych osób. Złodzieje nie przebierają w środkach, podają się już nie
tylko za gazowników, administratorów czy wnuczka, ale też funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego
czy policjantów.
/g/

SZCZYGŁOWICE

Lampy straszą w tunelach

W najbardziej słodki czwartek
w roku redakcję Przeglądu
Lokalnego
tłumnie odwiedzali czytelnic
y. Z kuponami w dłoni przybyw
ali młodsi
i star si. Powód? Setki kalorycz
nych upominków – dzie ło knur
owskiej
Piekarni Janusza Kapicy, od
lat partnera naszej akcji.
Pączki jak zawsze były pyszne.
jb, foto: Just yna Bajko

Oświetlenie w tunelach pod szczygłowickim wiaduktem pozostawia wiele
do życzenia zarówno pod względem estetycznym, jak i użytkowym

Foto: Mirella Napolska

- Świetlówki zamontowane pod wiaduktem w Szczygłowicach, przy graffiti
przedstawiającym Jana Pawła II, stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych – zaalarmował nas Czytelnik. – Są zniszczone, zapomniane, od dawna nie działają,
a ostatnio wysypuje się z nich zawartość.
Oprawy tych świetlówek są ciężkie, gdy
spadną na kogoś, będzie nieszczęście.
O sygnale powiadomiliśmy Straż
Miejską, której patrol udał się do Szczygłowic. – Rzeczywiście, choć nie ma
tam bezpośredniego zagrożenia, to stan
oświetlenia pozostawia wiele do życzenia
– informuje Andrzej Daroń, komendant
Straży Miejskiej w Knurowie. Strażnicy
zwrócili też uwagę na oświetlenie w
pobliskim tunelu dla pieszych prowadzącym na targowisko – tam sprawa wygląda
podobnie. Jak poinformował komendant,
firma, która na zlecenie gminy zajmuje
się utrzymaniem oświetlenia, została
zobligowana do tego, żeby przywrócić
walory użytkowe i estetyczne w tych
miejscach.
MiNa

KNURÓW

KNURÓW

Wygraj wejściówki!

Jeśli lubisz żarty bez cenzury, wpadnij w niedzielę do Grzejnika. Na scenie wystąpi troje stand up-erów: Jacek Stramik, Wiolka Walaszczyk i Darek
Gadowski. Kabaretowy wieczór już 22 lutego o godz. 19. Bilety do nabycia w
Grzejnik Cafe. Cena w przedsprzedaży - 15 zł. Mamy dla naszych czytelników
4 pojedyncze zaproszenia. Aby je otrzymać, wystarczy zadzwonić w piątek o
godz. 9 pod nr tel. 32 332 63 76.
jb

reklama

Msza
za żołnierzy

W niedzielę, 1 marca, w kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego odbędzie się
nabożeństwo w intencji żołnierzy
podziemia niepodległościowego,
walczących z sowieckim okupantem i utrwalaczami władzy
ludowej na terenach dzisiejszej
Polski i w jej przedwojennych
granicach. Początek mszy – godz.
11.30. Około godz. 12.40 organizatorzy – Gazeta Polska, Klub
Ziemi Gliwickiej – przewidują
przemarsz przed pomnik powstańców śląskich, następnie
przemówienie prof. Zygmunta
Woźniczki.
/b/
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Akc ja „Bezpieczne
fer ie” ma uczulić dzi
eci na codzienne zag
bezpieczeńst wie w
rożenia. O
czasie fer ii rozmawia
no w trakcie dwóch
w klubie „Lokatore
spotkań
k”. Prelekcje dla 60
dzi
eci poprowadził asp
Szydło z gliwickiej dro
. Janusz
gówki. - Poruszyliśmy
m.in. problem właści
przejścia przez ulic
ę, pytałem dzieci,
wego
co zrobić, gdy zac zep
czł owiek i gdzie nie
i ich obc y
należy zjeżdżać na
sankach - tłumaczy
dło. Dzieci usł yszały
asp. Szyteż, że nie powinny
ślizgać się po zamarz
stawach i przechodz
niętyc h
ić pod zwisając ym
i soplami. – Uczula
same muszą dbać o
łem je, że
swoje bezpieczeńst
wo, by zawsze nosiły
- dodaje policjant,
odblaski
który od razu tę zas
adę wcielił w życie,
najmłodsz ym odblas
rozdając
ki.
Akc ja odbyła się dzi
ęki współ działaniu
Urzędu Miasta, MOSIR
i Policji.
-u, LWSM
jb, foto: arc h. pry
watne

podziękowania

Podziękowanie Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym,
pocztowi sztandarowemu,
Cechowi Rzemiosł Różnych w Rybniku,
Dyrekcji i Pracownikom
Centrum Kultury w Knurowie, którzy byli razem
ze mną podczas pożegnania mojego Brata
śp.

ZYGFRYDA NOCOŃ

który był i pozostanie w naszych sercach
Dziękuje Siostra z Rodziną
Przegląd Lokalny Nr 7 (1145) 19 lutego 2015 roku
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Foto: Roman Matysik

Sprowadzone z Niemiec BMW już raczej
nie pojeździ po polskich drogach

śladem naszych publikacji

Szybcy i „na gazie”
będą tracić prawko
Nawet 2.280 zł zapłaci
w (nie)sprzyjających okolicznościach
kierowca, który złamie drogowe
prawo w recydywie. Po trzeciej karze
następna będzie wyższa o 50 proc.

NIEBEZPIECZNIE NA DROGACH

Honda uderzyła w barierki

Fiat ducato najechał na cysternę

Foto: Marek Krasowski

Foto: Marek Krasowski

BMW w rowie,
honda na barierach

Tego samego wieczoru na autostradzie A4, tuż za zjazdem na
Gliwice, Knurów i Rybnik, samochód
dostawczy uderzył w cysternę.
- Mieszkaniec Wodzisławia prowadzący fiata ducato najechał na tył
stojącej z powodu awarii i prawidłowo
oznakowanej ciężarówki – informuje
Komenda Miejska Policji w Gliwicach. – Obrażeń doznał kierowca
samochodu dostawczego.
- Korek miał około 3 km, a ruch
odbywał się pasem awaryjnym –
poinformował Przegląd, obserwujemy sytuację knurowianin Marek
Krasowski. – Na szczęście kierowca

doznał tylko lekkich urazów.
Zdaniem naszego rozmówcy do
zdarzenia przyczyniła się aura: - Po
ciepłym dniu nadszedł przymrozek i
na autostradzie zrobiła się szklanka.
Kwadrans później pan Marek
dostrzegł skutki następnej kolizji. Na
barierkach przy wjeździe z ul. Rybnickiej (Gliwice) na autostradę A4
potłukła się jadąca w kierunku Knurowa honda. Kierujący nią knurowianin uderzył w bariery chcąc uniknąć
zderzenia z innym pojazdem.
- Tutaj też, na szczęście, obyło się
bez obrażeń – komentuje knurowianin.

Nietrzeźwi za kółkiem

/bw/

W ubiegły weekend gliwiccy policjanci zatrzymali pięciu nietrzeźwych kierowców. Niechlubnym rekordzistą okazał się 28-letni gliwiczanin zatrzymany
około godz. 3 nad ranem na ul. Jagiellońskiej w Gliwicach.
- Mężczyzna miał we krwi 2 promile alkoholu, kierował samochodem
marki BMW – informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach. – Dodatkowo, po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych, okazało się, że na
zatrzymanym ciąży wyrok zakazu prowadzenia pojazdów, obowiązujący
do kwietnia 2016 roku.

Przegląd Lokalny Nr 7 (1145) 19 lutego 2015 roku

nr 6/2015] są przekonani, że proponowane przez posłów zmiany idą w
dobrym kierunku. Przypuszczają, że
znacznie wyższe mandaty „przyhamują zapędy niektórych, szczególnie
młodych kierowców, którzy jazdę samochodem traktują jak kontynuację
gry komputerowej”.
Uproszczona ma być procedura
karania, gdy jadący zbyt szybko
samochód uwieczni radar. Nie będzie „zgadywanki”, kto kierował.
Obecnie właściciel auta powinien
– choć nie zawsze to robi – wskazać
kierującego samochodem. Bywa,
że wskazuje, potem się rozmyśla, a
czas biegnie. W efekcie mandat ulega przedawnieniu i nikt nie ponosi
odpowiedzialności. Wedle nowych
przepisów kara zostanie nałożona
na właściciela pojazdu. I nie ma
zmiłuj, zapłaci, nawet jeśli to nie on
kierował, bo komuś auto pożyczył.
Jedyny pozytyw dla mających
ciężką nogę, to że mandatowi z
fotoradaru stacjonarnego (ale tylko takiego) nie będą towarzyszyć
punkty karne.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? To zależy od senatu i prezydenta
RP. Jeśli nie będzie legislacyjnych
komplikacji, niektórzy (ci co lubią
poszaleć po drogach) do ceny letnich
urlopów i wakacji doliczą kwoty z
mandatów.
/bw/

Wysokość mandatów wg poselskiego projektu

Piątek, trzynastego... Dla kilku okolicznych kierowców to był
naprawdę feralny dzień. Niektórzy cierpią, choć nie zawinili
Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek w Kuźni Nieborowskiej. Jadące od strony Rybnika
BMW wpadło w poślizg, wypadło z
drogi i dachowało, zatrzymując się
w przydrożnym rowie około 100
metrów za skrzyżowaniem DK 78 z
drogą wojewódzką nr 921.
Ucierpiał k ierowca pojazdu,
mieszkaniec Radlina, doznając m.in.
złamania ręki i nogi oraz ogólnych
potłuczeń. Został przewieziony do
szpitala. Wedle przekazanych przezeń informacji, samochód wpadł w
poślizg moment po tym, jak inny pojazd wymusił na nim pierwszeństwo.
Policja ustaliła, że sprawcą wymuszenia jest kierujący volvo mieszkaniec
Czerwionki-Leszczyn. Sprowadzone
dzień wcześniej z Niemiec auto
praktycznie nadaje się do kasacji.
Miejsce zdarzenia zabezpieczali policjanci i strażacy z knurowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Przez
dłuższą chwilę ruch był utrudniony
– odbywał się wahadłowo.

Tak chcą posłowie w projekcie zmian w przepisach o ruchu
drogowym. Jeśli senat nie wniesie
znaczących poprawek, a prezydent
RP potraktuje go przychylnie, nowy
mandatownik może okazać się
prawdziwym biczem na nieostrożnych kierowców. Mandaty ostro
pójdą w górę. Kieszenie najmocniej
wydrenować może niebezpieczna
jazda po terenie zabudowanym.
Przykładowo: za przekroczenie
prędkości o 21-30 km w terenie zabudowanym (wcale nie takie rzadkie
obecnie) kierowca zapłaci 380 zł (teraz do 200 zł). Jeśli poniesie go ułańska fantazja i zaszaleje o ponad 50
km szybciej niż wolno, wykosztuje
się na 1520 zł (obecnie maksymalnie
500 zł). Gdyby – nie daj co – uczynił
to w recydywie – będzie zmuszony
wyłożyć aż 2.280 zł.
Bardzo bolesne dla osobistego
bądź rodzinnego budżetu może
być gapiostwo i przejazd na czerwonym świetle. Obecnie grozi za to
od 300 do 500 zł kary. W nowych
wa r u n k ach ma nd at się g ną ł by
1.460 zł. Ostrożność więc nie zawadzi, tym bardziej, że np. pobliskim
w Rybniku są miejsca-pułapk i,
gdzie, jeśli ktoś nie zachowa koncentracji, dość łatwo może popaść
w tarapaty...
Wypowiadający się dla Przeglądu przedstawiciele Policji [„Szybcy i
„na gazie” będą tracić prawko” – PL

Przekroczenie
prędkości

Aktualnie (zł)

do 10 km

50

Teren
Teren
niezabudowany (zł) zabudowany (zł)
-

11-20 km

do 100

114

228

21-30 km

do 200

190

380

31-40 km

do 300

342

684

41-50 km

do 400

532

1064

powyżej 50 km
Za przejazd
na czerwonym świetle

do 500

760

1520

300-500

-

1460
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Prawo i pięść
Nie doszło do złamań kości,
jednak do złamania prawa – tak.
W sobotni wieczór, 13 lutego w
jednym z lokali gastronomicznych pewien 34-latek nie zapanował nad swoją pięścią i uderzył
nią 25-letniego mężczyznę. Cios

spowodował obrażenia głowy –
lewe oko pokrzywdzonego spuchło, a czoło zsiniało. „Bokser”
został zatrzymany przez knurowskich policjantów i będzie musiał
odpowiedzieć za swój cios.
MiNa
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Foto: Paweł Gradek
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Głuchy telefon
czy personel?
KNURÓW

Maksymilian Wypych kilka dni walczył z gorączką.
W końcu skapitulował i postanowił iść do lekarza.
- Siedem światów z tą przychodnią! - zżyma
się pacjent na placówkę przy ul. Kazimierza
Wielkiego. - Rejestracja telefoniczna to fikcja.
Dzwonię od rana i ciągle występuje zajętość...

Roztargnienie, zamyślenie, nieuwaga
- wystarczy chwila, by stracić
dokumenty i pieniądze...

Szukać
nie tylko
ze świecą
KNURÓW

Była sobota. Na targow isku
tradycyjnie panował spory ruch.
Wśród kupujących był pan Jarosław. Po zrobieniu zakupów wsiadł
do samochodu i odjechał. Chwilę
później zorientował się, że nie ma
przy sobie saszetki z pieniędzmi i
dokumentami.
- Położyłem ją na dachu auta
i o niej zapomniałem. Kiedy odjeżdżałem, musiała zlecieć - mówi
mężczyzna.
Zawrócił z nadzieją, że znajdzie
saszetkę, jeśli nie z pieniędzmi (około
300 zł), to chociaż z dokumentami.
Niestety, po zgubie nie było już śladu.
Pogodzony ze stratą nie zrezygnował z planów i wyjechał z Knurowa
na 2 dni.
- Pod moją nieobecność był pan,
który dał znać, że saszetka jest do
odbioru - wspomina Żelichowski.
- Byłem miło zaskoczony, zwłaszcza
że udało się odzyskać pieniądze i
dokumenty.

Uczciwym znalazcą okazał się
mieszkaniec ul. Jordana. Tego dnia
był na targu z żoną. Kiedy zobaczył
saszetkę spadającą z dachu samochodu, pomachał kierowcy. Ten jednak
nie zauważył ostrzegawczego gestu.
Znalazca zabrał saszetkę, pokręcił się po targu za sprawunkami i
wrócił do domu.
- Zachowanie tego pana przywróciło mi wiarę w ludzi. Nie liczył na
znaleźne, po prostu zwrócił zgubę.
Chciałbym mu za pośrednictwem
Przeglądu bardzo za to podziękować
- pan Jarosław nie kryje wdzięczności.
W październiku ubiegłego roku
Żelichowski padł ofiarą pociągowego
złodzieja. Stracił saszetkę z pieniędzmi i dokumentami. Po 15 minutach
zguba trafiła do dyżurnego ruchu.
- Złodziej zostawił mi dokumenty i grosz. Grosz na szczęście, które
ostatnio mi dopisało - uśmiecha się
pan Jarosław.
/pg/

Zgubę znajdziesz w biurze

Szukać można w nieskończoność. Można też sprawdzić, czy zguba nie czeka na nas w Biurze Rzeczy Znalezionych, mieszczącym się w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach.
Musimy wtedy określić i opisać zgubioną rzecz, przedstawić dowody stwierdzające jej posiadanie (np. dowód zakupu, numer seryjny, opis śladów
zużycia).
Biuro przechowuje przedmioty przez 2 lata. Po tym czasie przechodzą na
własność Skarbu Państwa.
Obecnie w magazynie biura na właścicieli czekają m.in. saszetka czarno-szara firmy Puma, a w niej glukometr z igłami i płynem, rower dziecięcy,
portfel z kluczykami, pęk 6 kluczy zawieszonych na pasku z napisem Wojak,
telefon komórkowy Nokia, 2 damskie torebki, a w nich środki czystości,
kosmetyki i ubrania, czarny portfel skórzany.
Biuro czynne jest w dni robocze od godz. 8.00 do 13.00. Mieści się na III
piętrze budynku starostwa (pokój 372).
Przypominamy, że rzeczy zgubionych w budynkach publicznych albo innych,
w pomieszczeniach otartych dla publiczności oraz przedmiotów zgubionych
w środkach transportu należy szukać u zarządców.
Znalezione: sprzęt lub ekwipunek wojskowy, dokumenty wojskowe, broń,
amunicja, aparatura radiowo-nadawcza, dowody osobiste, paszporty i inne
dokumenty podróży należy zgłaszać do najbliższego posterunku policji.

oprac. /g/
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Foto: Paweł Gradek

Jarosław Żelichowski szybko pogodził
się z utratą saszetki z pieniędzmi
i dokumentami. Odzyskał wiarę w
ludzi, kiedy do jego drzwi zapukał
uczciwy znalazca

Pan Maksymilian mieszka niedaleko Przychodni Rejonowej nr 2,
więc teoretycznie mógłby stawić się
rano przed okienkiem rejestracji i
umówić na wizytę. Wtedy usłyszałby,
że lekarz przyjmuje od godz. 10.15 lub
11.00. Czekać kilka godzin w rozgardiaszu, jaki panuje w remontowanej
przychodni, nie ma sensu. Trzeba
więc wrócić do domu, by o wyznaczonej godzinie przyjść do przychodni,
a później w kolejce swoje odczekać.
- Przy wysokiej gorączce to chyba
raczej nie jest wskazane - zastanawia
się pan Wypych.
Aby nie chodzić do przychodni
2 razy, postanowił skorzystać z rejestracji telefonicznej. Niestety, stracił
na tym sporo czasu i nerwów. W słuchawce wybrzmiewał sygnał zajętości. Kiedy knurowianin nie dawał za
wygraną, połączenie a to się zrywało
po kilku minutach oczekiwania, to
znów beznamiętny głos automatu
radził w nieskończoność „czekać na
połączenie”.
Raz pan Maksymilian „wisiał”
na słuchawce 2 godziny. Bez skutku.
- Indagowałem później w okienku, ponoć był problem techniczny.
Rozumiem, trwa remont. To się może
zdarzyć raz. Niestety, problem z połą-

Co rano w przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego
powtarza się ten sam scenariusz: w kolejce
do okienka ustawia się tłum pacjentów, drugie
tyle próbuje zarejestrować się telefonicznie.
Personel robi, co może, by zadowolić wszystkich

czeniem się z przychodnią istniał zanim jeszcze ruszył remont - twierdzi
knurowianin.
Zauważył, oczekując w kolejce do
okienka, że personel w ogóle nie reaguje na dzwoniące telefony. Jakby w
ogóle nie słyszał natrętnego dźwięku.
- I co w takiej sytuacji mają robić
ci, którzy mieszkają daleko od przychodni? - pyta pan Wypych. - Wzywać
pogotowie?
Podobnymi obserwacjami podzieliła się na forum Wirtualnego
Knurowa internautka astrumx. - Proponuję, jak będziecie w poczekalni,
zrobić test. Zadzwonić i spróbować się
zarejestrować. Ja próbowałam kilka
razy. Przy okienku nie było pacjenta,
a telefonu i tak nikt nie odebrał.
Mania2311 twierdzi, że połączyła
się z przychodnią dopiero o godz.
10.00, kiedy rejestracja była już niemożliwa.
- Mówię, że dzwoniłam od rana,
to [rejestratorka] powiedziała, że jak
ludzi ma, to nie może odbierać telefonów - opisuje internautka.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie, dr Tomasz
Pitsch, tłumaczy ostatnie problemy
z dodzwonieniem się do przychodni
awarią techniczną.

- Rozmawiam z personelem podczas zebrań, zwracam mu uwagę
na to, by rejestracja telefoniczna
działała bez większych problemów.
Poza tym prowadzę wyrywkowe
kontrole tego numeru i nie zauważyłem, by ciągle był zajęty - informuje
dyrektor.
Zdaje sobie sprawę, że telefoniczna rejestracja nie działa w
sposób idealny, obiecuje jednak
zrobić co się da, by zminimalizować
utrudnienia.
/pg/

Krew na miejscu?

- Może ZOZ pomyślałby o starszych pacjentach przychodni przy
u l. D y w iz j i Ko ś c i u s z ko w s k i ej
i umożliwił im oddawanie krwi do badań tu, na miejscu - proponuje pani
Barbara. - Inaczej trzeba iść aż na
ul. Kazimierza Wielkiego. Nie każdy ma na to siłę.
Dyrektor Tomasz Pitsch przyznaje,
że to pomysł wart rozważenia.
Zwłaszcza że konkurencyjne placówki oferują takie udogodnienia,
a w interesie ZOZ Knurów leży
powrót pacjentów do nowo otwartej przychodni przy ul. Dywizji
Kościuszkowskiej.
Najpier w jednak placówka
musi pomyślnie przejść odbiór
Sanepidu.
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GÓRNICTWO. ZMIANY W ZARZĄDZIE JSW SA

Foto: Dawid Lach /JSW SA

Borecki
za Zagórowskiego

Jerzy Borecki został powołany na pełniącego
obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Zastąpił Jarosława Zagórowskiego, który zrezygnował SZCZYGŁOWICE. AKCJA POŻAROWA W KOPALNI
ze stanowiska

Palący
problem kopalni

Foto: Bogusław Wilk

Rada Nadzorcza spółki podjęła
decyzję we wtorek. Przyjęła do wiadomości rezygnację Zagórowskiego
i desygnowała na stanowisko szefa
firmy Boreckiego, dotychczasowego
wiceprezesa do spraw technicznych.
- Bezpośrednią przyczyną złożenia rezygnacji jest rozpętana przez
liderów związkowych fala bezprzykładnej nienawiści i agresji wobec
prezesa – informuje spółka. – Nienawiść ta była budowana od wielu
miesięcy i podsycana przez cały okres
kilkunastodniowego strajku.
Dodajmy, że żądanie dymisji
prezesa Zagórowskiego stało się głównym postulatem protestujących przez
ponad dwa tygodnie górników kopalń
JSW SA. Liderzy związkowi mieli z
nim na pieńku od lat. Od spełnienia
żądania uwarunkowali zakończenie
akcji. Z kolei prezes Zagórowski zastrzegł, że zrezygnuje ze stanowiska,
jeśli związkowcy wrócą do pracy.
Tak też się stało. Górnicy podjęli
obowiązki, prezes złożył rezygnację.
Tym samym skrócił swoją kadencję
o rok. Rezygnując stracił prawo do
odprawy w wysokości trzykrotnej
pensji. Jej wysokość (72 tys. miesięcznie) też bulwersowała wielu pracowników spółki.
- Strajk został zakończony, górnicy wrócili do pracy, a podpisane porozumienie przyniesie spółce znaczne
oszczędności. Niedosyt budzi jedynie
brak jasnego zdefiniowania zasad
pracy kopalń w soboty – podsumował
sytuację Jarosław Zagórowski. – Najważniejsze jest jednak przywrócenie

W czwartkowy ranek zgłoszenie dyspozytora
kopalni „Knurów-Szczygłowice” o gwałtownym
wzroście stężenia tlenku węgla postawiło
na nogi Centralną Stację Ratownictwa Górniczego
w Bytomiu. Specjalistyczne pogotowie pomiarowe
stwierdziło pożar endogeniczny w zrobach ściany
XIV, w pokładzie 405/1, na poziomie 850 m

Jerzy Borecki był gościem
knurowskiej Rady Miasta podczas
wrześniowej sesji; mówił wówczas
o problemach, z jakimi musi się
zmierzyć Jastrzębska Spółka
Węglowa

stabilizacji sytuacji spółki, a pracę
kopalni w cyklu 6-dniowym wymusi
w najbliższym czasie ekonomia.
P.o. prezesa Jerzy Borecki jest
absolwentem Wydziału Górniczego
Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. Na AGH ukończył też Studium Kształcenia Kadr Górniczych
dla Potrzeb Handlu Zagranicznego.
Odbył staż w KWK „Preussag” w Ibbenbüren (Niemcy). Karierę zawodo-

wą rozpoczął w KWK „Nowa Ruda”
w 1988 roku. Od 25 lat związany jest
z kopalniami należącymi dzisiaj do
JSW SA, awansując od nadgórnika
do dyrektora kopalni.
Borecki będzie kierować firmą
do czasu wyłonienia nowego prezesa.
Ogłoszono konkurs. Nowego szefa
JSW SA poznamy najprawdopodobniej w okolicy świąt wielkanocnych.
/bw/

9 lutego władze Jastrzębskiej
Spółki Węglowej ostrzegały, że z
powodu postoju ścian we wszystkich kopalniach rośnie zagrożenie
zawałowe, a w pięciu zagrożenie
pożarowe. Podstawowym sposobem
zapobiegania tego typu zagrożeniom
jest ciągły postęp ścian.
Od kilku dni górnicy w Ruchu
Szczygłowice walczyli z obwałami
stropu.
12 lutego, o godz. 7.00 gwałtownie wzrosło stężenie tlenku węgla.
W zrobach ściany XIV, w pokładzie
405/1, na poziomie 850 m, stwierdzono pożar endogeniczny, czyli samozapalenie się węgla. Rozpoczęła
się akcja pożarowa. 31 pracowników
ewakuowano ze strefy zagrożenia
bez konieczności użycia aparatów
ucieczkow ych. Nikt z załogi nie
ucierpiał.
Rejon, w którym pojawił się pożar,
wyłączono z eksploatacji. W chod-

ŻERNICA. SAMORZĄD I PRZEDSIĘBIORCY DEKLARUJĄ WSPÓŁPRACĘ

Wespół w zespół dla dobra gminy

Foto: Sławomir Gruszka

Sposoby sięgnięcia po unijne dotacje, wspieranie biznesu przez spółdzielczą bankowość
i możliwości współpracy samorządu z przedsiębiorcami były przedmiotem wtorkowego spotkania
zorganizowanego w Żernicy przez Urząd Gminy w Pilchowicach i miejscowy Bank Spółdzielczy

Propozycja współdziałania spotkała się ze sporym zainteresowaniem samorządowców
i przedsiębiorców – w spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób
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Udział wzięło kilkadziesiąt osób
– przede wszystkim okoliczni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji
i stowarzyszeń oraz samorządowcy.
O ważności współdziałania między tymi środowiskami mówili w
swoich wystąpieniach wójt Maciej
Gogulla i prezes banku Krzysztof
Kochański.
- Współpraca samorządu z przedsiębiorcami jest ogromnie istotna dla
rozwoju gminy – nie miał wątpliwości wójt Gogulla. Zapowiedział
zatrudnienie w Urzędzie Gminy
pracownika odpowiadającego m.in.
za kontakt z prowadzącymi działalność gospodarczą.
Możliwości sięgnięcia po dotacje
unijne z puli na lata 2014-2020 omówiły Justyna Bembenek i Aleksander
Jokel z Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (PIFE) Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

nikach przyścianowych wykonano
tamy przeciwwybuchowe, aby odciąć
dopływ tlenu. Wygaszanie pożaru
może potrwać nawet kilka miesięcy.
- Do końca ściany XIV zostało 70
metrów - informuje rzecznik prasowy
JSW, Katarzyna Jabłońska-Bajer. - Te
zasoby zostały utracone.
W strefie zagrożenia znalazła się
też druga ściana, której uruchomienie zaplanowano za miesiąc. Pożar
jednak wszystko zniweczył.
- Uruchomienie tej ściany zostało
odroczone na pół roku - dodaje Katarzyna Jabłońska-Bajer.
Obecnie w Ruchu Szczygłowice
zawieszono wydobycie węgla. Sytuacja powinna ulec zmianie w marcu,
kiedy uruchomiona zostanie nowa,
obecnie zbrojona, ściana.
- 2 tys. pracowników kopalni
będzie teraz żyło z jednej ściany - informuje rzeczniczka JSW.
/pg/

twa Śląskiego. Szczególną uwagę
zwrócili na wsparcie projektów
w zakresie ochrony środowiska,
innowacyjności i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Kto
chciał, mógł od razu skorzystać z
bezpłatnej konsultacji ekspertów z
PIFE, wskazujących źródła unijnego
dofinansowania.
Tomasz Pięciak, dyrektor zabrskiego oddziału BS w Gliwicach podkreślił rolę Banku Spółdzielczego
jako instytucji wspierającej przedsiębiorców w obecnych, niełatwych
warunkach gospodarczych. Wskazał opcje i oferty, jakie placówka
przygotowała dla przedsiębiorców.
Jakie będą wymierne skutki spotkania okaże się w przyszłości.
Pierwsze reakcje uczestników były
po myśli inicjatorów – w kuluarowych rozmowach ujawniło się spore
zainteresowanie współdziałaniem
przedsiębiorców i samorządu.
Biznes biznesem, ale nie zabrakło też luźniejszych chwil. Postarała się o to Elżbieta Kiszka z
Pilchowic. Licealistka, tegoroczna
maturzystka, dała piękny występ,
nagrodzony zasłużonymi brawami
przez zebranych.
/SG, bw/
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TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Poradzą bezpłatnie
Foto: morgueﬁle.com/southerfried

W ostatnich dniach lutego w całym kraju osoby
pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać
z bezpłatnych porad prawnych, choć nie tylko, w ramach
Tygodnia Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Akcja jest rokrocznie organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zwracające w ten sposób
szczególną uwagę na potrzeby i prawa
osób, które w wyniku przestępstwa
doznały jakiejkolwiek krzywdy. Idea
jest związana z przypadającym na 22
lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Tegoroczne obchody Tygodnia
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem zostały wyznaczone
na 23-28 lutego. Włączyły się w nie:
Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa
Izba Radców Prawnych, Rzecznik
Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw
Dziecka, Komenda Główna Policji,

Komenda Główna Straży Granicznej,
Prokuratura Generalna, Krajowa
Rada Komornicza, Krajowa Rada
Notarialna, a także Krajowa Rada
Kuratorów. Przedstawiciele tych
środowisk, prawnicy, psychologowie
będą w czasie Tygodnia udzielać
bezpłatnych porad pokrzywdzonym.

KNURÓW

Kto będzie Bene Meritus?

TU UZYSKASZ PORADĘ
Dyżury
specjalistów Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem –
Gliwice
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (ul. Jagiellońska 19 a):
- Kuratorzy ds. Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach:
23.02 w godz. 15.00-17.00, 24.02 w godz. 9.00-11.00.
- psycholog: 26.02 w godz. 15.00-17.00.
Sąd Okręgowy w Gliwicach (ul. Kościuszki 15):
– psycholog OPOPP: 24, 26 i 27.02 w godz. 10.00-12.00, zaś 25.02 w godz.
8.00-9.30;
- prawnik OPOPP: 24.02. w godz.10-12, 25.02 9.30-11.00.
Sąd Rejonowy w Gliwicach (ul. Wieczorka 10a):
- psycholog OPOPP: 24.02 w godz.10.00-13.00, 25.02 w godz. 8.00-10.00;
- konsultant pierwszego kontaktu z OPOPP 26 i 27.02 w godz. 8.00-10.00.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Zygmunta Starego 17):
- psycholog OPOPP: 27.02 w godz. 8.30-11.30;
- prawnik OPOPP: 27.02 w godz. 15.30-17.30, 28.02 w godz. 9.00-11.00.
Dyżury dodatkowe – w kancelariach adwokackich:
- Kancelaria Adwokacka Adwokat Włodzimierz Wierzbicki, Knurów, ul. Szpitalna 8, pokój 214 (2 p.) Dyżury: 23, 24, 26 lutego w godz. 16.00–18.00 pełni
adwokat Włodzimierz Wierzbicki. Filia kancelarii w Gliwicach, ul. Młyńska
10/1. Dyżury: 23, 24, 26 i 27 lutego w godz. 15.00–17.00 pełni aplikant
adwokacki Wojciech Dancewicz.
- Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafał Stęchły, Rybnik, ul. Gliwicka 24/2.
Dyżury: 23 lutego w godz. 9.00–15.00, 24 lutego w godz. 9.00–17.00, 25
lutego w godz. 9.00–15.00, 26 lutego w godz. 9.00–17.00, 27 lutego w godz.
9.00–12.00 pełni adwokat Rafał Stęchły.
- Kancelaria Adwokacka Adwokat Donata Janicka, Gliwice, ul. Zwycięstwa
14/12. Dyżur: 27 lutego w godz. 10.00–13.00 pełni adwokat Donata Janicka .
- Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Kiszka, Gliwice, ul. Młyńska 10/1
Dyżury: 23 lutego w godz. 15.00–17.00, 25–27 lutego w godz. 15.00–17.00
pełni adwokat Ewa Kiszka.
- Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Schreiber, Gliwice, ul. Boh. Getta
Warszawskiego 2/4. Dyżury: 23, 25 i 26 lutego w godz. 16.00–18.00, 24 i
27 lutego w godz. 9.00–14.00 w godz. 10.00–14.00 pełnią adwokat Tomasz
Schreiber i adwokat Joanna Schreiber.

Specjaliści będą pełnić dyżury na
terenie całego kraju, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00,
natomiast w sobotę w godzinach
10.00-13.00. Dyżury w Gliwicach organizuje Ośrodek Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem,
działający w Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (ul. Jagiellońska 19 a,
tel. 518 135 318, e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl).
Będą to dyżury o charakterze
interdyscyplinarnym – porad prawnych będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci
adwokaccy i radcowscy, ale również
prokuratorzy, funkcjonariusze policji, mający specjalistyczną wiedzę

dotyczącą postępowania przygotowawczego, a także eksperci od
postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Będzie
też możliwość uzyskania pomocy
psychologicznej.
Oprócz tego, poza ośrodkami
zostaną zorganizowane dodatkowe
dyżury specjalistów. W Knurowie będzie je pełnić adwokat, Włodzimierz
Wierzbicki. Szczegóły na temat dyżurów – w ramce wyżej. Harmonogram
dyżurów OPOPP jest jeszcze aktualizowany, warto więc zaglądać na
stronę internetową www.cme.org.pl
(w zakładce „zapraszamy” – Tydzień
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem).
MiNa

informacja

Z wnioskami mogą występować
przede wszystkim: co najmniej
30-osobowe grupy mieszkańców
powiatu, organizacje społeczne,
stowarzyszenia, organy jednostek
samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin, jednostki
organizacyjne gmin i powiatu.
Gotowe wnioski należy dostarczyć
do Biura Podawczego Starostwa
Powiatowego w Gliwicach.
Przypomnijmy, że Bene Meritus
to nagroda ustanowiona przez Radę
Powiatu Gliwickiego, przyznawana
w dwóch kategoriach – indywidualnej i zbiorowej. Ma na celu
wyróżnienie cnót obywatelskich,
wybitnych osiągnięć, aktywności
społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej,
artystycznej, sportowej i innej,
wpływającej na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu.
Ma także wyrażać uznanie zasług
na rzecz powiatu.
Wśród laureatów nagrody z lat
poprzednich są m.in.: chór „Skowronek” z Gierałtowic, Alfred Kubicki,

Stefania Grzegorzyca,
Józef Brzezina, chór
„Słowik” w Przyszowicach, ksiądz Stefan
Gruszka, Koło Związku Górnośląskiego w
Gierałtowicach, Forum
Młodzieży Samorządowej z Gierałtowic,
Męski Zespół Wokalny
„Calvi Cantores”, Chór
Kameralny „Slavica
Musa” z Knurowa, Stanisław Bogumił, Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa z Knurowa, a także jej wieloletni prezes
Bogdan Litwin.
Wniosk i analizowane są przez Kapitułę nagrody,
która wyłania najlepszych, zaś ostateczną decyzję podejmuje w formie
uchwały Rada Powiatu Gliwickiego.
W Kapitule Bene Meritus zasiadają:
Andrzej Frejno (gmina Rudziniec),
Marek Szolc (gm. Gierałtowice),
Włodzimierz Gwiżdż (gm. Knu-

Szczegóły na temat nagrody – regulamin, wniosek, sylwetki dotychczasowych laureatów są dostępne na stronie internetowej www.powiatgliwicki.
pl w zakładce „Nagroda Bene Meritus”.
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Foto: Arch. Starostwa Powiatowego

Czasu coraz mniej – jeszcze do końca lutego można składać wnioski
o przyznanie nagrody honorującej zasłużonych dla Powiatu Gliwickiego
– Bene Meritus

rów),
Winfryd Ficoń (gm. Pilchowice), Anna
Smyl (gm. Pyskowice), Czesław Jakubek (gm. Sośnicowice), Andrzej
Kurek (gm. Toszek) – przewodniczący Kapituły i Adam Wojtowicz
(gm. Wielow ieś). Now y sk ład
Kapituły został ustalony podczas
ostatniej sesji rady powiatu.
MiNa, /sisp/
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Pieczęć zostawia ślad... na wieki (II)
Po ukazaniu się artykułu „Pieczęć
zostawia ślad... na wieki” [PL nr 50/2014]
wzbogacił się – dzięki Czytelnikom
Przeglądu Lokalnego – nasz zbiór stempli
dokumentujących historię Knurowa
i ościennych miejscowości. Poniżej dzielimy
się częścią efektu wspólnych poszukiwań

Towarzystwo Śpiewu „Słowik” powstało
w Przyszowicach w 1912 roku. Działa do
dzisiaj – to Chór Mieszany Słowik. Jego
103-letnia historia bogata jest w koncerty, występy i sukcesy. W pierwszych
latach stemplował się bardzo ładną pieczęcią: z napisem na otoku i symbolicznym motywem w sercu.

W ubiegłym roku chór Skowronek z Gierałtowic świętował 100-lecie działalności.
Zamieszczoną obok pieczęcią zespół podpisywał się w 1922 roku.

Po wybudowaniu przez przedwojenną
gminę Szczygłowice-Kr ywałd szkoł y
powszechnej obowiąz y wała piec zęć
„Katolicka Szkoła Powszechna w Krywałdzie” z orłem piastowskim z koroną
(na jej szczycie znajdował się krzyż). Po
II wojnie światowej pieczęć miała napis:
„Publiczna Szkoła Powszechna” nr 3.
Orzeł został pozbawiony korony.

W drugiej połowie lat 30. XX wieku w Knurowie
działała Szkoła Dokształcająca Zawodowa (jej
kierownikiem był Leon Korepta). Legitymacje
młodocianych uczniów szkoły posiadały pieczątkę z napisem: „Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Knurowie”.

Urząd Stanu Cywilnego przez ponad 30 lat (do czasu transformacji
ustrojowej na przełomie lat 80. i 90.)
posługiwał się pieczątką z orłem bez
korony. W knurowskim USC dowody
osobiste oznaczano pieczątką z napisem „Urząd Miejski w Knurowie”. Wypisywano je ręcznie czarnym tuszem.

We wr ze śniu 2014 r oku knur owskie
Liceum Ogólnokształcące świętowało
60-lecie. W latach 1954-1966 obowiązywała nazwa: „Szkoła Podstawowa i
Liceum Ogólnokształcące w Knurowie”. Po
przenosinach placówki do nowo wybudowanego budynku przy ul. 1 Maja 21, świadectwa maturalne pieczętowano nowymi
pieczęciami z napisem: „Liceum Ogólnokształcące w Knurowie”. Najprawdopodobniej z początkiem lat 70. zaczęto używać pieczątki „Liceum Ogólnokształcące
im. A. Zawadzkiego w Knurowie”. W roku
szkolnym 1980/1981 powołano Zespół
Szkół im. A. Zawadzkiego w Knurowie. W
jego skład wchodziło LO i Liceum Zawodowe. Dla liceum obowiązywała pieczęć o
treści: „Zespół Szkół im. A. Zawadzkiego
Liceum Ogólnokształcące w Knurowie”. W
październiku 1991 roku patronem placówki został Ignacy Jan Paderewski.

Pojawiały się też pieczęcie okazjonalne.
Jedna z nich upamiętnia 75-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej (jednostka w
Knurowie powstała w 1909 roku). Została
wydana 15 września 1984 roku.

Maria Grzelewska

Po wybuchu II wojny światowej
decyzją władz okupacyjnych Lignoza Spółka Akcyjna w Krywałdzie
przyjęła nazwę: „Sprengstoffwerke
Oberschlesien Gesellschaft mit beschrönkter Haftung Sprengstoffwerk
Kriewald”. Jak widać na zdjęciu, nad
pieczęcią umieszczano też pozdrowienie sławiące wodza III Rzeszy.

Od lipca 1945 roku krywałdzki
zakład oficjalnie stał się „Wytwórnią Krywałd. Lignoza Spółka
Akcyjna”.
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W powojennym województwie
śląsko-dąbrowskim jeszcze w
1949 roku obowiązywały Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości
(nie były to dowody osobiste). W
Knurowie dokumenty te pieczętowano w Biurze Ewidencji Ruchu
Ludności, które znajdowało się w
ratuszu.

Tak jak już wcześniej nadmienialiśmy,
namawiamy do zaglądnięcia do rodzinnych archiwów. Z pewnością skrywają
wiele ciekawych pamiątek, k tóre są
świadectwem nie tylko historii rodziny,
ale też dziejów Knurowa czy Śląska. Przy
okazji polecamy się serdecznej pamięci.
Będziemy wdzięczni za udostępnienie
tych pamiątek (np. zdjęć, dokumentów,
odznaczeń i orderów, legitymacji, dyplomów, listów, pocztówek, pucharów...). Na
krótko – tyle, ile wystarczy na ich sfotografowanie, a tym samym uwiecznienie.
To ważne w czasach, gdy coraz mniej jest
świadków zamierzchłej historii. Postarajmy się wspólnie przypomnieć i odświeżyć
stare (choć nie zawsze dobre) lata...
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Artyści zabrali publiczność w muzyczną podróż
po zakamarkach ludzkich namiętności

Z aparatem
albo w tańcu

Foto-warsztaty i choreoterapia – takie
wydarzenia szykują się wkrótce w knurowskiej
kawiarni „Maszkiety”

KNURÓW

Pejzaż z miłością w tle
Mężczyźni urzekający jak mroczna przepaść
i kobiety, jak lunatyczki zmierzające do tego, co
im przeznaczone. Koncert „Tango d’amore” jest
opowieścią o miłości irracjonalnej i pochłaniającej
W dusznych kawiarniach, na
rogach ulic, w domach przy szczelnie
zasłoniętych oknach, połykające łzy
- kobiety w piosenkach wyśpiewywanych przez Agnieszkę Bielanik-Witomską kochają tak mocno, że ta
miłość doprowadza ich do rozpaczy.
Koncert „Tango d ’amore” to
kolejna odsłona zespołu tworzonego
przez trójkę muzyków: Agnieszkę
Bielanik-Witomską, Katarzynę Kupiec i Bartłomieja Balcerzaka.
Wybrane piosenki wyrastają z
fascynacji artystów piosenką aktorską. Muzycy zabrali słuchaczy w
podróż po ciemnych zakamarkach
ludzkich namiętności. W roli głównej - kobieta i jej uczucia. Uczucia
przeróżne. Raz wędrujemy po ulicach Buenos Aires, słuchając skarg
kobiety upadłej, by za chwilę przenieść się do parku, aby pod rękę iść z
„Jesiennym Panem”.
Kobiet y w „Tango d ’amore”
kochają i nienaw idzą zarazem.
Agnieszka Bielanik-Witomska walczy na scenie z narastającą namiętnością, niewiernymi ukochanymi
i kobiecą niestałością. Wciela się w
role żon tęskniących za utraconą
wolnością i opuszczonych kochanek.
Zabrzmiały m.in. „Oczy cziornyje”,
„Pejzaż bez ciebie” czy „Besame
mucho”.
- Zależało nam, aby pokazać piosenki w różnych nastrojach. Zarówno
te liryczne, jak i bardziej zadziorne mówi Agnieszka Bielanik-Witomska.

Pani
Jolanta
i pan
Zbigniew
zakochani
od ponad
30 lat

Na scenie Sztukaterii artyści
stworzyli spektakl kipiący od namiętności.
Tęskne skrzypce Bartłomieja
Balcerzaka to osobny bohater koncertu. Muzyk, który w pogoni za miłością przeniósł się z Białej Podlaskiej
na Śląsk, podbił serca publiczności
wykonaniem „Libertanga” Astora
Piazzolli i pełną wdzięku wersją „O
sole mio” zagranej na mandolinie.
Katarzyna Kupiec z pasją uderzając
w struny gitary, wprowadzała w
koncert odrobinę dramatyzmu. Całość dopełniał jasny głos Agnieszki
Bielanik-Witomskiej.
Słuchacze pozwolili się porwać

Lajkuj strażaków!

Knurowska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Państwowej Straży Pożarnej jak zwykle idzie
z duchem czasu – od niedawna ma swój funpage
na popularnym portalu społecznościowym
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jest choreoterapia? Jak podkreślają
organizatorzy – nie tylko dla osób
chorych, ale dla każdego, kto chce
lepiej poznać i wyrażać siebie, realizować swój twórczy potencjał.
Ćwiczenia taneczne relaksują i dodają energii, rozładowując napięcia
w mięśniach oczyszczają ze stresu,
poprawiają oddech i krążenia krwi,
skłaniają do koncentracji i uczą podzielności uwagi. W choreoterapii
wykorzystuje się głownie taniec
naturalny – oparty na improwizacji
uczestników - ale pojawiają się też
tańce etniczne i elementy medytacji. Ofertę „Maszkietów” można
potraktować zarówno jako jednorazowe doświadczenie lub jako
początek nowej przygody z tańcem.
MiNa

GIERAŁTOWICE

KNURÓW

Oto adres oficjalnego fanpage’a
knurowskich strażaków na FB: https://www.facebook.com/JRGKNW.

„Fotografowanie nie jest trudne” – tak brzmi tytuł warsztatów
fotograficznych, jakie odbędą się
w sobotę, 21 lutego, w knurowskiej
kawiarni „Maszkiety” (ul. Kapelanów Wojskowych 2e). Poprowadzi
je Wojciech Baran, fotoreporter
publi kując y w k i l ku t y tu łach
prasowych w Gliwicach. Początek
spotkania – o godz. 14.00. wstęp
na warsztaty jest wolny, wskazane
jest, aby ich uczestnicy przynieśli
ze sobą własny sprzęt fotograficzny.
Druga propozycja „Maszkietów” to cykliczne zajęcia z choreoterapii, czyli terapii tańcem i ruchem.
Będą się one odbywać co tydzień,
w czwartki. Pierwsze spotkanie
już 19 lutego o godz. 17.00. Cena
jednego spotkania to 5 zł. Dla kogo

Dzięki niemu możemy być bieżąco
z wydarzeniami z życia jednostki
– tymi dramatycznymi, jak wy-

nastrojowi koncertu.
- Jesteśmy zachwyceni występem
- mówili pani Jolanta i pan Zbigiew,
którzy wybrali się na koncert w ramach prezentu walentynkowego.
Knurowianie są razem już 30 lat.
Ich miłość trwa, mimo iż jak sami
mówią, nie obyło się bez burz.
- Najważniejszy jest kompromis
i miłość. Bo bez miłości małżeństwo
się nie uda - podkreślają zakochani.
Artyści planują kolejne występy.
Najbliższy 8 marca o godz. 17 w
Centrum Organizacji Kulturalnych
w Gliwicach (ul. Studzienna).
Tekst i foto: Justyna Bajko

padki i tymi przyjemniejszymi,
jak wysokie miejsce w zawodach
sportowych. Są tu też porady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w
różnych „zaognionych” sytuacjach
i rozmaite ciekawostki z różnych
dziedzin – zawsze powiązane z
pożarnictwem. Strażacy zapraszają
wszystkich swoich sympatyków do
polubienia i regularnego odwiedzania ich profilu!
MiNa

Dar słowa

Poezja rodzi się
z codzienności:
z prostych uczuć
i zwyczajnych zdarzeń.
Gminna Biblioteka
Publiczna
w Gierałtowicach wydała
tomik poezji „Dar Słowa”
- kawałek rzeczywistości
w 37 wierszach
Tomik to efekt spotkań Klubu
Poetów działającego przy GBP w
Gierałtowicach. W liczącej 60 stron
publikacji znalazły się wiersze
Ireny Kanickiej, Lidii Pietrowskiej,
Tadeusza Golonki i Bogdana Wachowicza.
- To 37 utworów, które mówią
o człowieku, o życiu i przyrodzie
- podkreśla Lidia Pietrowska, dyrektorka GBP w Gierałtowicach i
poetka. - Wybór utworów był sprawą indywidualną. Każdy autor ma
swój odmienny styl, w którym nie ma
ambicji podkreślania własnego ego.
Klub Poetów skupia osoby zafascynowane pięknem słów. Poeci
spotykają się zazwyczaj raz w miesiącu i prezentują swoją twórczość.

- Dla poetów ważne jest samo
przebywanie wśród piszących. Tworzymy kolorowy tłumek - śmieje się
Irena Kanicka. - Bardzo się ucieszyłam na wieść o wydanym tomiku. To
nobilituje i mobilizuje.
- Wydając ten tomik, przekroczyliśmy granicę pomiędzy nadzieją
a marzeniem. Nadzieja się zmaterializowała i powstało dzieło, które
było wspólnym marzeniem każdego
z nas, od chwili powstania Klubu
Poetów, czyli od 2012 r. - dodaje
Lidia Pietrowska.
Premiera tomiku już w marcu.
Pozycja będzie dostępna m.in. w
GBP w Gierałtowicach.
jb
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Święta Ziemia prosi o pokój

Wyruszyli śladami pierwszych chrześcijan, aby na własne oczy zobaczyć świat znany z kart
Biblii. 56 pielgrzymów z parafii Matki Bożej Częstochowskiej przez tydzień gościło w Ziemi
Świętej - w Betlejem i Tyberiadzie
W Betlejem rośnie mur. Przecina
miasto, dzieląc ulice i mieszkańców.
Mur jest cichym świadkiem podziałów, które niszczą Ziemię Świętą.
Izrael i Palestyna walczą o każdy
skrawek, siłą wyrywając sobie wol-

ność i prawo do samostanowienia.
Paradoksalnie najświętsze miejsce na
Ziemi jest zarazem miejscem najbardziej niespokojnym. Rozbrzmiewające tu przez cały rok kolędy smutnie
odbijają się od rosnącego muru.

Chrzest w Jordanie

Bazylika Przemienienia na Górze Tabor. To tutaj,
według Ewangelistów, Jezus Chrystus objawił,
że jest Synem Bożym

Knurowianie spędzili 5 dni w
podzielonym Betlejem, potem przenieśli się do Tyberiady. Towarzyszył
im ks. Piotr Larysz z parafii Matki
Bożej Częstochowskiej, po Izraelu
oprowadzał werbista ks. Andrzej
Słaboń SVD.

MUR GÓRUJĄCY NAD BETLEJEM

zaskoczył pielgrzymów.
- Miejsce narodzin Jezusa jest
położone w środku Izraela, ale terytorialnie należy do Palestyny.
Mieszkańcy Betlejem mają mocno
ograniczone możliwości opuszczania
swojego miasta - tłumaczy Barbara
Malczyk z parafii Matki Bożej Częstochowskiej. - Aby przejechać np. do
położonej obok Jerozolimy, mieszkaniec Betlejem musi zdobyć 30 pieczęci
urzędowych i przejść kontrolę graniczną. Dlatego coraz częściej katolicy
opuszczają Betlejem i wyprowadzają
się do miejsc, gdzie czują się wolni i
swobodni.
Pani Barbara traktowała wyjazd
do Izraela jako czas namacalnego
spotkania z Bogiem.
- Jestem osobą wierzącą, więc
ta wyprawa była dla mnie bardzo
ważna. Oczywiście przez ponad dwa
tysiące lat wiele się zmieniło, ale niektóre miejsca są bardzo dobrze zachowane, jak np. Grota Zwiastowania czy
dom św. Piotra - mówi knurowianka.
Dotknąć i zobaczyć miejsca,
po których wędrowali Jezus i apostołowie, gdzie dorastała Maryja i
zanurzał się w wodzie Jan Chrzciciel.
Tam wszystko się zaczęło. Kamienie
jeszcze pamiętają przypowieści snute przez narodzonego w Betlejem.
Niebo wciąż to samo i pustynia niezmienna. Czy łatwiej wierzyć, gdy jak
niewierny Tomasz dotknęło się ścian
domu apostołów?
Znajomi pani Barbary odradzali
jej wyjazd do Izraela. Wiadomości z
Ziemi Świętej nie napawały optymizmem. Konf likt między Żydami a
Palestyńczykami nasila się. Brakuje
spokoju i wytchnienia. Betlejem to

ofiara tej nieustającej szarpaniny.

W SERCU MIASTA

jest Grota Narodzenia Jezusa
Chrystusa. Strome schody, po których codziennie schodzi tysiące
pielgrzymów, prowadzą do symbolicznego żłóbka. Ludzie w skupieniu
i z pewnym niedowierzaniem dotykają miejsca, gdzie Maryja położyła
Jezusa w żłobie. Słychać kolędy we
wszystkich językach świata i na
chwilę Miłość rodzi się na nowo. W
niedalekiej Grocie Mlecznej, gdzie
według tradycji Maryja karmiła
swojego pierworodnego i kropla pokarmu spadła na kamień, barwiąc go
na biało, matki proszą o potomstwo.
W ciszy szepcą modlitwy, zabierając
biały proszek na pamiątkę.
Mieszkańcy Betlejem czekają na
pielgrzymów. Przykry widok szarego
muru próbują wynagrodzić serdecznością i gościnnością. Cieszą się, że
mimo trudności świat o nich nie
zapomina. Życie toczy się dalej. W
jednym ze sklepów z dewocjonaliami
knurowianie spotkali przyjazną duszę. Rony Tabash jest mieszkańcem
Betlejem. Sklep, w którym sprzedaje,
założył jego dziadek, potem interes
przejął ojciec.
- Rony Tabash to gorliwy katolik,
który ogromnym szacunkiem darzy
osoby duchowne. W naszej grupie
pielgrzymkowej Rony dostrzegł dwie
siostry zakonne, dla których postanowił zaśpiewać. Okazało się, że
jest piosenkarzem i kompozytorem
- śmieje się pani Barbara. - Rony
szczególnie ukochał św. Jana Pawła
II i to dla niego skomponował pieśń,
którą zaśpiewał dla papieża Polaka
podczas jego wizyty w Ziemi Świętej.
Później występował dla Benedykta
XVI i papieża Franciszka.
Na konflikcie najbardziej cierpią zwyczajni ludzie, których nie
obchodzi polityka. Chcą jedynie,
aby mur zniknął. Narasta poczucie
bezradności.
- Betlejem to najpiękniejsze miej-

sce na Ziemi. Żałuję, że moi współbracia je opuszczają. Kiedyś chrześcijanie
byli tutaj większością, dzisiaj zostało
nas zaledwie 14 proc. - opowiada
Rony.
Pomimo napiętej sytuacji w regionie, co roku Betlejem odwiedza

TYSIĄCE PIELGRZYMÓW.

Betlejem jest miejscem ważnym
nie tylko dla chrześcijan, ale także
muzułmanów, którzy uważają Jezusa
na proroka.
Z Betlejem pielgrzymi udali się
do Tyberiady - miasta, gdzie Piotr
usłyszał: „Pójdź za mną”. Jezioro Tyberiadzkie było świadkiem wielu cudów.
Jezus kroczył po jego tafli i uciszał
wzburzone fale, mówiąc słowa, które,
przekazane przez Ewangelistów, niosą
ukojenie chrześcijanom na całym
świecie : „Nie lękajcie się! Ja jestem z
wami!”. Obecnie Tyberiada jest ośrodkiem przemysłowym Izraela. Po ulicach zamiast rybaków krążą żołnierze.
- Dzielnice żydowskie są pilnie
strzeżone, dlatego w tym miejscu pielgrzymi, niemalże na każdym kroku,
doświadczali widoku osób cywilnych
z bronią na ramieniu. Większość z
mieszkańców Tyberiady nosi przy
sobie karabiny pokaźnych rozmiarów,
a najczęściej są to osoby bardzo młode
- mówi knurowianka.
Wojna niszczy wszystko, co napotyka na swojej drodze: mosty,
domy i relacje międzyludzkie. Izraelczycy i Palestyńczycy, choć żyją obok
siebie, nie potrafią żyć razem.
- Odkąd to wszystko zobaczyłam
na własne oczy, dużo modlę się o pokój
w Ziemi Świętej - mówi pani Barbara.
Nadzieja, że w Izraelu ucichną
odgłosy strzałów i płacz wdów, niknie z każdym kolejnym zamachem i
z każdą rzuconą bombą.
- Moim największym marzeniem
jest pokój w Ziemi Świętej - mówi
Rony. - Musimy się o to nieustannie
modlić.
jb, współpraca Barbara Malczyk
Foto: Małgorzata Szkoda

Wnętrze Bazyliki Przemienienia

Wielu mieszkańców Ziemi Świętej żyje tak, jak ich
przodkowie. Utrzymują się m.in. z pasterstwa
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Pielgrzymi z parafii Matki Bożej
Częstochowskiej wraz z opiekunem
duchowym ks. Piotrem Laryszem
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rozrywka nr 7

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Maja Kwaśniewska z Knurowa
ur. 6.02.2015 r., 3270 g, 51 cm

Maja Cieplechowicz z Czuchowa
ur. 7.02.2015 r., 3520 g, 52 cm

Szymon Jersz z Tarnowskich Gór
ur. 9.02.2015 r., 3930 g, 56 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).

Martyna Kanoniak z Czuchowa
ur. 7.02.2015 r., 2600 g, 48 cm

Szymon Jaworski z Gliwic

ur. 9.02.2015 r., 3650 g, 55 cm

Kacper Gudzik z Knurowa

ur. 11.02.2015 r., 3330 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr.3/2015 brzmiało: „SZTANGA”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
Justyna Fiuk. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Fabian Jankowski z Czerwionki
ur. 11.02.2015 r., 3340 g, 53 cm

Damian Purgat z Knurowa

ur. 12.02.2015 r., 3360 g, 52 cm

19.02.2015 r.
CZWARTEK
Baranek Shaun
- godz. 16.00
Pięćdziesiąt twarzy Greya
- godz. 18.00, 20.30
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20.02.2015 r.
PIĄTEK
SpongeBob na suchym lądzie
- godz. 16.00
Pięćdziesiąt twarzy Greya
- godz. 18.00, 20.30

21.02.2015 r.
SOBOTA - NIEDZIELA

Maciej Manista z Knurowa

ur. 13.02.2015 r., 4630 g, 58 cm

Adam Morcinek z Gliwic

ur. 13.02.2015 r. 4100 g, 57 cm

SpongeBob na suchym lądzie
- godz. 14.00, 16.00
Pięćdziesiąt twarzy Greya
- godz. 18.00, 20.30
23-25.02.2015 r.
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA
SpongeBob na suchym lądzie
- godz. 16.00
Pięćdziesiąt twarzy Greya
- godz. 18.00, 20.30

www.kinoscenakultura.pl
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Amelia Klepek z Gierałtowic

ur. 15.02.2015 r., 3230 g, 51 cm

Nadia Bucior z Wilczy

ur. 17.02.2015 r., 3180 g, 52 cm

Przegląd Lokalny Nr 7 (1145) 19 lutego 2015 roku

aktualności
KNURÓW. FAJNY KONCERT GRATIS

Uczestnicy feryjnych zajęć bardzo
je sobie chwalili...

RedCute w Sztukaterii

Nie masz jeszcze pomysłu na sobotni wieczór?
Może zajrzyj do Sztukaterii. O twój dobry nastrój
zadba RedCute - rockowy zespół z Bytomia
RedCute zagrał w tym roku na
wielu dużych scenach. Jako pierwszy
postawił stopy w muszli koncertowej
w parku bytomskim. Zagrał z zespołami Lombard, Bracia, Oberschlesien,
Patrycją Markowską i wieloma innymi znanymi wykonawcami.
Grupa kończy projekt sceniczny,
mający wręcz rozpieszczać słuchaczy
nie tylko dźwiękami, ale też obrazem.
Zespół chce poszerzyć dotychczasowe
koncerty o wizualizacje, grę świateł
oraz.. dymu. Jak będzie w Knurowie. Przekonaj się sam. Wpadnij do
Sztukaterii.
Koncert odbędzie się 21 lutego
(sobota). Początek o godz. 19. Wstęp
wolny.

KNURÓW. ZIMA W MIEŚCIE – FERIE DLA DZIECI W DOMU KULTURY ZAKOŃCZONE

Było ciekawie, nudy
ani krzty

/ck, bw/

KABARET SMILE WYSTĄPI W KINIE SCENIE KULTURZE

Pierwsze ferie
zimowe po
remoncie Domu
Kultury okazały
się - jak zgodnie
mówią dzieci i ich
rodzice – bardzo
udane

Uśmiech w Knurowie

„Smile” to po angielsku „uśmiech”. To zarazem
nazwa własna kabaretu z Lublina. Adekwatna
do starań ekipy, by z ust widzów uśmiech nie
schodził przez cały występ

Taneczne
zabawy
- W to nam smak - zdają się mówić uczestnicy warsztatów
kulinarnych

Atrakcyjne zajęcia w świetnych
warunkach sprawiły, że ich uczestnicy byli zachwyceni. Zajęcia rozpoczynała rozgrzewka prowadzona na
parkiecie przed sceną przez Marka
Kwoleka, trenera Studium Sztuk
Walki i Samoobrony Dju Su.
Po treningu dzieci brały udział
w grach (np. w kalambury), ćwiczyły
układy taneczne, uczyły się piosenek,
aby w ostatnim dniu wykonać je na
scenie z profesjonalnymi światłami i
nagłośnieniem. Niesamowitą atrak-

/ck, bw/

Informacja własna wydawcy

/ck/

Foto: Archiwum Centrum Kultury

Akademia Tańca „Perfect”
Jolanty Cybulskiej nie
zapomniała w czasie
ferii zimowych o swoich
podopiecznych. 80 dzieci
(dwa turnusy) bawiło w Zawoi
i Małem Cichem

KNURÓW. FERYJNE WSPOMNIENIA

Foto: arch. Akademii „Perfect”

Nie tylko taniec
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cją okazały się warsztaty kulinarne,
na których dzieci przygotowywały
własną pizzę. Praktycznie codziennie uczestnicy wyjeżdżali na film do
kina, na basen lub lodowisko.
W ciągu dwóch tygodni w zajęciach „Zima w mieście” organizowanych w Domu Kultury wzięło
udział ponad 80 osób. Instruktorami
prowadzącymi zajęcia była Paulina
Kowalczyk i Agata Gitner.

Trzej kabareciarze bacznie obserwują
rzeczywistość. Dostrzegają to, co fajne lub
ciekawe, odzwierciedlając sytuacje na scenie.
Program, który widzowie będą mieli
okazję zobaczyć w Knurowie, to kompilacja
najnowszych skeczy zespołu. Pojawi się słynny
kierowca TIR-a – Stanisław, szambiarz, mistrz
baletu i rabuś na urlopie... tacierzyńskim.
Padnie wiele słów, ale też zabrzmią niezgorsze
piosenki.
Występ odbędzie się 14 marca (sobota).
Początek o godz. 20. Bilety kosztują 50 zł.

Ćwiczą ze sobą w każdej wolnej chwili, a
mimo to nie mają siebie dosyć. Atmosfera w
Akademii Tańca „Perfect” jest wręcz rodzinna,
nie powinno więc dziwić, że dzieci tak chętnie
zapisywały się na dwa feryjne turnusy.
W Zawoi i Małem Cichem, oprócz zajęć
tanecznych, organizatorzy przygotowali dla
dzieci moc atrakcji.
- Zajęcia z garncarstwa, malowanie na szkle,
kuligi, snow tubing (zjazd z ośnieżonych stoków
na dętkach - przyp. red.), narty, wycieczki do
Zakopanego... - wymienia jednym tchem Jolanta
Cybulska. - Naprawdę dużo się działo.
Musiało się też podobać, skoro już 6 osób
zdecydowało się „w ciemno” zapisać na wakacyjne wyjazdy.
Akademia pomyślała też o tych dzieciach,
które ferie spędzały w Knurowie. Dla nich
zorganizowała ciekawe zajęcia. Frekwencja
dopisała.
/g/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

KNURÓW

Garaż do wynajęcia przy ul. Targowej.
Tel. 517 273 001

Alejki skute lodem

7-8/15

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

1/14-odw.

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

EDUKACJA

2-25/15

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

6-10/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100
6-8/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201
6-8/15

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

1-8/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne ceny, bogaty wybór, świetna jakość.
Knurów, Jęczmienna 4, www.pb-group.
com.pl, Tel. 882 066 201
6-8/15

MOTORYZACJA

7/15

7/15

Nowopowstające osiedle domów
j e d n o r o d z i n nyc h , w y b u d u j e my d o m
Twoich mar zeń, Pilchowice, Stanica,
Nieborowice, sprzedam. Tel. 536 231 904,
www.esta-nieruchomosci.pl
7/15

Spr zedam dzia ł kę budowlaną 12,5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080

5-7/15

Sprzedam M-4, 62 m , 3 pokoje, WP II,
Knurów (umeblowane, sprzęt RTV i AGD).
Tel. 605 744 277
2

5-8/15

Spr zedam mies zkanie dw upokojowe
w K nu r ow i e, o s. Wo j s k a Po l s k i e g o.
Tel. 604 571 896
6-9/15

S p r ze d a m m i e s zk a ni e w G li w i c ac h,
os. Sikornik, 39,5 m2, 140 000 do negocjacji. Tel. 608 327 604
7/15

Sprzedam tanio nowy, wykończony dom.
Tel. 508 192 750

6-8/15

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

Jb, foto: Mirella Napolska

K n u r ó w, o s i e d l e Wo j s k a Po l s k i e g o,
2-pokojowe, rozkładowe, 2-pietro, 43
m 2 niski blok, po generalnym remoncie,
159 000, sprzedam. Tel. 536 231 904,
www.esta-nieruchomosci.pl

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

5-12/15

Parkiem NOT-u opiekuje się
gmina.
- Szkoda, że mieszkańcy nie zgłosili się najpierw do nas, niezwłocznie
zajęlibyśmy się tą sprawą - mówi
Anna Lewandowska z Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restruktur yzacji i
Ochrony Środowiska. - Na miejsce
pojedzie inspektor i zbada problem.

Knurów, osiedle Wojska Polskiego II,
4 - p o ko j o w e, r o z k ł a d o w e, 2- p i ę t r o,
73 m2 niski blok, po generalnym
remoncie, sprzedam. Tel. 536 231 904,
www.esta-nieruchomosci.pl

7-9/15

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

Choć zima nieszczególnie daje się
we znaki, są miejsca w Szczygłowicach, gdzie mieszkańcy wciąż walczą
z jej skutkami.
- Jestem kobietą w wieku balzakowskim - mówi szczygłowiczanka.
- Często korzystam z siłowni w parku
NOT-u. Ostatnio także wybrałam się
poćwiczyć. Ku mojemu zdziwieniu,
alejki były tak oblodzone, że ledwo
udało mi się przejść.

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

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

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

3-odw.

7/15

Zamienię kawalerkę komunalną 16,5 m2 w
Knurowie na kawalerkę o większym metrażu. Tel. 792 530 131

DAM PRACĘ

6-9/15

5-12/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

ZDROWIE I URODA

1-8/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006
1-8/15

INFORMACJA

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

NIERUCHOMOŚCI
Firma Bud-Metallco zatrudni pracowników
na stanowisku: Kasjer-Sprzedawca na
Stacji Paliw w Żernicy Kontakt: tel. 32 33627-52, mail: metallco@metallco.pl
7/15

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 17.02.2015 r.
do 10.03.2015 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

Do wynajęcia mieszkanie na ul. Koziełka, 2
pokoje, 67 m2. Tel. 662 281 335
6-8/15

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
793 003 767
7-8/15
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Kadrowiczek pięć
Mularczyk (juniorka do lat 23).
- Cieszymy się z tych powołań, bo są one potwierdzeniem bardzo dobrej pracy
szkoleniowej prowadzonej w
naszym klubie - mówi Eugeniusz Mehlich. - Należy w
tym miejscu wspomnieć, że
osiąganie tak dobrych efektów
pracy możliwe jest m.in. dzięki
wsparciu, jakie otrzymujemy z
budżetu miasta.

Zespół Gardy na turniej w Łabędach

Pierwszy poważny sprawdzian zawodniczek i zawodników Eugena odbędzie się 1
marca w czasie Mistrzostw Śląska (Żory). Dwa tygodnie później, w Chorzowie odbędą się
Mistrzostwa Polski, po których
dowiemy się, czy Knurów będzie mieć swe przedstawicielki
w mistrzostwach świata, które
rozegrane zostaną w Szwecji.
PiSk

Foto: Eugen

Radość w Uczniowskim
Klubie Sportowym Eugen. Decyzją ministerstwa sportu, pięć
podopiecznych Eugeniusza
Mehlicha otrzymało powołania do ścisłej kadry narodowej
w wyciskaniu sztangi leżąc.
Wśród wyróżnionych znalazły
się: Sylwia Mularczyk, Emilia Flis, Nikola Zaborowska,
Agnieszka Pałka (wszystkie
juniorki do lat 18) oraz Paulina

Foto: Garda

sport

Stawiają
pierwsze
kroki
Marzeniem każdego sportowca jest awans do kadry narodowej.
Zawodniczki Eugena są obecnie na etapie realizacji owego marzenia

Łza się w oku kręci

Przy okazji ostatniego
turnieju bokserskiego im.
Jerzego Krasnożona spotkaliśmy wielu znakomitych
przed laty pięściarzy i trenerów. Każdy z nich związany
był z Knurowem, dlatego z

łezką w oku prezentujemy to
szczególne zdjęcie, na którym
znaleźli się (alfabetycznie):
Ludwik Buczyński, Bogdan
Da niela k, Józef Gi lewsk i,
Adam Gosiewski, Piotr Górka, Jan Kowalczyk, Marek

Kufel, Józef Musialik, Ireneusz Przy wara, Ryszard
Urbaniak, Henryk Wilk i
Dariusz Wróbel.
Wielu powie teraz: to były
czasy...
PiSk

Najmłodsi stażem pięściarze mają za sobą dwa turnieje
zwane popularnie „Pierwszy
Krok Bokserski”. W pierwszym
terminie zawodnicy skrzyżowali rękawice w Gliwicach-Łabędach, a następnie w Katowicach. W obu turniejach
wystąpili reprezentanci Gardy
Gierałtowice. - Wszyscy zasłużyli na słowa uznania, a na
szczególne wyróżnienie zasłużył
Dawid Lutyński, który przez
siedem miesięcy zmagał się z
kontuzją pleców, a mimo to
stoczył pasjonujący pojedynek z
reprezentantem Czech i uczestnikiem mistrzostw Europy oraz
świata - relacjonuje trener

Adam Spiecha. Wspomniany
junior - Dawid Lutyński zmierzył się z Miroslavem Gorolem
i po wyrównanym pojedynku
uległ stosunkiem głosów 1:2.
Pięciu innych zawodników Gardy pokonało swoich
rywali: Dawid Nowok (kadet, waga 54 kg) zwyciężył
jednogłośnie Filipa Prysaka
(Start Częstochowa), Remigiusz Skoczyński (waga 63 kg)
wygrał w III rundzie z Mikołajem Aleksandrowiczem (LKS
Myszków), Mateusz Wuzik
(waga 63 kg) wypunktował
3:0 Michała Lysonka (Boxing
Korpivnice - Czechy), Tomasz
Otworowsk i (waga 70 kg)

wygrał jednogłośnie z Danielem Mikystakiem (Banik
Karvina - Czechy), natomiast
Marcin Trybalski (waga 75 kg)
zwyciężył w I rundzie Macieja
Dłubaka (Nokaut Radomsko).
W stolicy naszego regionu
miało wystąpić siedmiu zawodników Gardy, jednak Remigiusz Skoczyński i Mateusz Wuzik nie mieli rywali.
Pozostali odnieśli komplet
zw ycięst w: Daw id Nowok
(kadet, waga 54 kg) pokonał
2:1 Marcela Janickiego (UKS
Śląsk Ruda Śląska), Adrian
Materna (waga 57 kg) wygrał
w I rundzie z Mateuszem
Filipkiem (Boxing Odra Wodzisław), Szymon Stuchlik
(waga 66 kg) jednogłośnie
wypunktował Wiktora Rydza
(Start Częstochowa), Tomasz
Otworowsk i (waga 70 kg)
wygrał w I rundzie z Kamilem Szawarskim (06 Kleofas
Katowice), natomiast Daniel
Szpotan (junior, waga 81 kg)
zwyciężył 2:1 Macieja Liska
(Naprzód Lipiny).
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Sędzia ogłasza zwycięstwo
Tomasza Otworowskiego

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu Skład komputerowy własny.
Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl,. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Przegląd Lokalny Nr 7 (1145) 19 lutego 2015 roku

13

sport

Miał być Górnik...

25 stycznia knurowska
Akademia Piłki Nożnej obchodziła 9. rocznicę wpisania
do rejestru stowarzyszeń.
Kilka dni później swój debiut
miała nowa strona internetowa (www.apnknurow.pl).
Z a łoż yc iel A k adem i i
- Marcin Brosz podkreśla,

że systemat yczna praca z
najmłodszymi kandydatami
na piłkarzy jest możliwa dzięki trójstronnej współpracy na
linii APN-Miasto-Rodzice.
Gdy do tego modelu dodamy
sponsorów, to śmiało można
określić, iż owocem tej współpracy jest obecnie prowadze-

Grze Solomona Mawo przyglądał
się w piątek trener Górnika
Zabrze Józef Dankowski

To już 9 lat...

obserwował trener Górnika
Zabrze, a jednocześnie były
zawodnik i szkoleniowiec Concordii - Józef Dankowski. Jak
poinformował nas sternik knurowskiego klubu, Dankowski
przyglądał się grze Pawła Jaroszewskiego i Solomona Mawo.
Jeżeli nic się nie zmieni,
w sobotę Concordia zagra z
LKS-em Bełk (g. 10).
PiSk

nie grup w rocznikach od
2002 do 2008 i młodsi.
Warto wspomnieć też
o tym, że od kilku lat Akademia szkoli w Paniówkach
dzieci z Gminy Gierałtowice, gdzie obowiązuje identyczny model współpracy,
jak w Knurowie.

Walentynkowy kosz

Concordia - Siódemka Tychy 5:1
(bramki: Gajewski 2, Rozumek, Maciejewski, Nalepa)
Concordia: Widera, Jaroszewski, Śliwa, Karwowski,
Harcinnko, Modrzyński, Maciejewski, Młynek, Gajewski,
Mawo, Miedviediej. Ponadto
grali: Szymanik, Krusiński,
Kozdroń, Nalepa, Rozumek.

Górnik Zabrze to wielka
piłkarska firma. To prawda,
zadłużona po uszy, ze stadionem w ciągłej budowie,
ale jakże bliska kibicom i
piłkarzom z Knurowa. To taki
nasz większy brat. Większy,
bardziej szanowany, lepiej
sytuowany i jakże utytułowany, wszak jedyny w Polsce,
któremu dane było zagrać w
finale europejskich pucharów.
To były odległe czasy. Nie było
wtedy jeszcze Ligi Mistrzów,
nie było Ligi Europy, ale był
Puchar Zdobywców Pucharów i pamiętne mecze m.in.
z AS Roma, no i przegrany
finał z Manchesterem City.
Po tych meczach lawinowo
rosła liczba kibiców drużyny
z Zabrza. A jak ktoś raz zakochał się w trójkolorowych
barwach to pozostał im wierny na zawsze. Mało tego. Tą
niezwykłą miłością zarażał
kolejne pokolenia.
W sobotę wiele zakochanych par świętowało Walen-

tynki. Na sobotę zaplanowany był też mecz towarzyski, w
którym kochany w Knurowie
Górnik Zabrze miał zagrać
z Concordią. Miał, ale nie
zagrał, bo podobno ktoś kto
reprezentuje Górnika źle wpisał w swój terminarz datę tego
meczu.
Powie ktoś, samo życie,
każdemu może się zdarzyć.
Otóż nie, do takich sytuacji nie powinno dochodzić.
Tym bardziej w takim klubie.
Przecież występ knurowskich
zawodników w konfrontacji
z tymi, którzy nie znaleźli się
w kadrze na ligowy mecz z
Koroną Kielce, to wielka, i być
może jedyna szansa na pokazanie się sztabowi szkoleniowemu z Roosevelta. Po takich
meczach wielu zawodników
otrzymywało zaproszenie na
testy w Górniku. Knurowianie
zamiast takiej szansy dostali
w pewnym sensie walentynkowego kosza.

Dwudziestu chłopaków
marzących o pięknej sportowej karierze wzięło udział w
zajęciach, jakie w pierwszym
tygodniu ferii zaproponowała knurowska Akademia
Piłki Nożnej.

- W zajęciach brali udział
zawodnicy z roczników 2002,
2003, 2004 oraz 2005. Przez pięć
dni zajęcia odbywały się dwa
razy dziennie w hali i na Orliku
oraz na krytej pływalni MOSiR.
Ponadto prowadzone były też

zajęcia teoretyczne w Miejskim
Gimnazjum nr 2 - mówi trener
Dawid Dybcio, który zajęcia
prowadził wspólnie z Aleksandrą Droździok z Centrum
Fizjoterapii „Fizjofit”.

SPARING:

Piotr Skorupa

Basen, boisko, teoria

PiSk

PiSk

Młodzi piłkarze APN-u zostali poddani
profesjonalnym testom

Foto: APN

bramkarz Krzysztof Szymanik.
- Z Tomaszem Młynkiem
jestem dogadany, a do załatwienia pozostały tylko sprawy formalne. Więcej pracy czeka nas
przy sprowadzaniu Ukraińców.
Na dzisiaj jesteśmy zdecydowani na dwóch, ale o szczegółach
poinformujemy za kilka dni
- powiedział nam prezes Concordii, Andrzej Michalewicz.
Dodajmy, że piątkowy mecz

Zza biurka
Foto: Piotr Skorupa

Na 14 lutego Concordia
miała zaplanowany trzeci zimowy sprawdzian, a w roli
egzaminatorów miał wystąpić
Górnik Zabrze. Oczywiście nie
pierwszy „garnitur”, bo dwa
dni później miał rozegrać mecz
ligowy. Miała to być mieszanka
złożona z rezerw i zawodników
z szerokiej kadry ekstraklasowej. Zapowiadała się zatem
ciekawa konfrontacja. I na
zapowiedziach się skończyło,
bowiem kilkadziesiąt godzin
przed meczem okazało się, że
Górnik zrezygnował z tego
sparingu. Zamiast z Concordią
zagrał z Sołą Oświęcim, a knurowianie o mały włos zostali
na przysłowiowym lodzie. Na
szczęście, jeszcze przed odmową gry „górników”, Concordia umówiła się na piątkowy
wieczór z Siódemką Tychy.
A-klasowy rywal docierał do
Knurowa z problemami i mecz
rozpoczął się z niemal półgodzinnym opóźnieniem. Tyszanie nie byli wymagającym
przeciwnikiem i Concordia
prowadzona przez trenera rezerw Damiana Mehlicha odniosła pewne zwycięstwo 5:1.
W zespole z Knurowa byli
testowani Ukraińcy, Tomasz
Młynek, Patryk Nalepa oraz

Foto: APN

informacja

Mistrza poznamy
21 czerwca

Awansowali
do II ligi
Po uda nej r u ndzie jesiennej, zespół
trampkarzy Concordii
Knurów z rocznika
2000 uzyskał awans
do II Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy (grupa północna).
Śl ą s k i Zw i ą z ek
Piłki Nożnej poinformował ostatnio, że
rywalami podopiecz14

nych Henryka Skrzypczyka będą: Górnik
Zabrze SSA, TS Polonia By tom, Ruch
Chorzów SA, Tyski
Sport SA, UKS MOSiR
Myszków, GKS Katowice i KOS Victoria
1922 Częstochowa.
Rozgrywki mają
ruszyć 11 kwietnia.
PiSk

By cieszyć się z
awansu do III ligi
opolsko-śląskiej nie
w ysta rcz y w yg rać
rywalizację w jednej
z dwóch grup IV ligi.
Mistrzowie obu grup
zmierzą się między
sobą w barażowym
dwumeczu. Pierwszy odbędzie się 17
czerwca, a rewanż

zaplanowano na 21
czerwca.
Dzisiaj najbliżsi
uzyskania prawa gry
w barażach są „11”
Ruchu Radzionków i
LKS-u Bełk, którego
trenerem jest były
zawodnik Concordii Knurów – Jacek
Polak.
PiSk
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Uczestniczki projektu „Wyzwanie”
wraz z trenerami Spartana

Projekt
„Wyzwanie”
W cz a sie of ic ja l ne go zakończenia projektu
ogłoszono w yniki i rozdano nagrody. - Dla mnie
wszystkie dziewczyny, które
osiągnęły swoje cele są wygrane, ale tak to już jest w
sporcie, że wygrać może
tylko jedna - podsumował
Robert Czechmann. - Nie
ocenialiśmy z Marleną tylko suchych liczb i wyników
z ważenia czy mierzenia,
ale również sportową postawę, motywację, nastawienie do treningów, zaangażowanie i przemianę
mentalną. Tak więc miejsce trzecie zajęła Justyna
Rychlik , miejsce dr ug ie
przypadło Oli Trzeciak, a
zwyciężczynią okazała się
Monika Trzeciak. Serdecznie gratuluję.

WYNIKI Z 10 LUTEGO:
- 2.313 pkt
- 2.090 pkt
- 2.009 pkt
- 1.869 pkt
- 1.836 pkt
- 1.813 pkt
- 1.776 pkt
- 1.744 pkt
- 1.711 pkt
- 1.685 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Leonard Spyra
- 3.738 pkt
2. Janusz Myszka
- 3.668 pkt
3. Tadeusz Wodziczko
- 3.662 pkt
4. Piotr Palica
- 3.515 pkt
5. Zbigniew Ciszewski
- 3.501 pkt
6. Piotr Pakura
- 3.481 pkt
7. Konrad Sobieraj
- 3.441 pkt
8. Czesław Antończyk
- 3.345 pkt
9. Kazimierz Fąfara
- 3.269 pkt
10. Michał Foit
- 3.266 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 24 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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W 18. kolejce Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej
niespodzianką była wygrana
Veritaksu Gumiland nad wyżej notowanym Olympiakosem Gierałtowice. Drużyna
Nowosielskich dobrze weszła
w mecz prowadząc 2:0, ale
tuż przed przerwą straciła
prowadzenie, a po zmianie
stron przegry wała 2:3. W
trudnym momencie gole Michała Nowosielskiego i Zbigniewa Frączka dały Veritaksowi ponowne prowadzenie,
a w przedostatniej sekundzie
meczu wynik ustalił Mirosław Gmyz. W ten sposób
Veritax przerwał trwającą od
24 listopada serię dziewięciu

spotkań bez zw ycięstwa i
opuścił przedostatnie miejsce w tabeli.
Na jej przeciwnym biegunie obyło się bez niespodzianek. Liderująca drużyna
TS 10ka.pl pokonała Nacyniankę, której sił wystarczyło na pierwszą połowę, a IPA
zrewanżowała się ZZ Kadrze
za jedyną dotąd porażkę w
rozgrywkach. IPA pozostaje
najd łu ż ej niepokona ny m
zespołem w tym sezonie, jej
poniedzia ł kowa w ygra na
wydłużyła serię spotkań bez
porażki do 12.
Waldemar Jachimowski

UKS Milenium II – TKKF Mistral Intermarché 4:11 (1:7)
R. Brociek 2, A. Brociek, J. Karmański – P. Malinowski 4, Ł.
Boryga 3, B. Pietras 3, Andrzej Niewiedział
UKS Milenium I – TKKF Team 98 Knurów 5:3 (1:1)
M. Gajda 2, W. Żur 2, M. Wardziński – M. Cybulski 2, M. Bociański
żółta kartka: P. Grzybek (TKKF Team 98).
TS 10ka.pl Zabrze - Nacynianka 8:3 (1:1)
A. Mnochy 4, R. Hajok 3, A. Neznal – T. Michalski 2, Ł. Baron
żółte kartki: A. Neznal, K. Neznal – dwie, czerwona kartka: K.
Neznal (obaj TS10ka.pl).
IPA Knurów – ZZ Kadra 10:3 (3:1)
Ł. Spórna 4, J. Stępień 3, M. Rozumek 2, M. Milczarek – P.
Mastyj 2, A. Kasprzyk
Veritax Gumiland – Olympiakos Gierałtowice 5:3 (2:2)
M. Nowosielski 2, Z. Frączek 2, M. Gmyz – D. Kabała 3
żółte kartki: R. Nowosielski, Z. Frączek (Veritax Gumiland).
Tritech - Vibovit 5:0 (1:0)
M. Szczurek 2, S. Napierała 2, K. Idziaszek
żółta kartka: D. Wieliczko (Vibovit).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

STRZELCY
Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Jarosław Stępień
Dominik Kabała
Łukasz Spórna
Tomasz Michalski

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

45
41
39
36
33
28
24
24
16
14
11
9
0

157-41
115-58
99-48
87-62
76-60
89-75
87-92
73-73
48-82
79-85
52-101
68-92
29-191

15
13
13
12
11
9
8
8
5
4
3
3
0

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

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

2
1
3
5
6
7
9
8
10
11
12
13
17
93
33
29
29
26
25

PROGRAM 19 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 23.02.2015):
ZZ Kadra – Team Stalmet (18.00), TKKF Team 98 Knurów – TS
10ka.pl Zabrze (18.45), Nacynianka – IPA Knurów (19.30), Olympiakos Gierałtowice – UKS Milenium I (20.15), Vibovit – Veritax
Gumiland (21.00), UKS Milenium II – Tritech (21.45).

W sobotę:
APN MVK LINE CUP
Knurowska Akademia Piłki Nożnej zaprasza na sobotni
turniej, w którym zagrają zespoły złożone z zawodników
urodzonych w 2002 roku APN MVK LINE CUP 2015.
Na parkiecie hali MOSiR
w Knurowie-Szczygłowicach
zaprezentują się: APN Knu-

PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
1. Tadeusz Żogała
2. Jacek Zacher
3. Piotr Arent
4. Zbigniew Ciszewski
5. Jerzy Makselon
6. Józef Antończyk
7. Janusz Myszka
8. Czesław Antończyk
9. Dariusz Sikotowski
10. Dariusz Gołyś

Przełamanie
Veritaksu

WYNIKI 18. KOLEJKI Z DNIA 16.02.2015

Siedmiu
w setce

530 miłośników gr y w
skata sportowego wystąpiło w
Krapkowicach, gdzie odbył się
I Turniej Grand Prix Polski.
W pierwszej setce uplasowało
się siedmiu zawodników z
naszego terenu, wszyscy broniący barw LKS Jedność 32
Przyszowice.
Najwyższą - piątą lokatę
zajął Józef Pieczka gromadząc 2.871 punktów. Michał
Szczecina był 15 (2.679 pkt),
Dawid Gołyś - 78 (2.379 pkt),
Tadeusz Żogała - 83 (2.369
pkt), Piotr Magner - 92 (2.325
pkt), Alfons Famula - 96 (2.313
pkt), a Krzysztof Pilny - 99
(2.309 pkt).
Dodajmy, że Dawid Gołyś
wygrał klasyfikację juniorów.
PiSk

Foto: prywatne

Od 1 g r ud n ia do 31
st ycznia w k nurowsk im
Spa r ta nie można było
uczestniczyć w projekcie
„Wyzwanie”. Stroną organizacyjną zajęli się klubowi
trenerzy: Marlena Jaskuła i
Robert Czechmann, którzy
przez dwa miesiące współpracowali z trzynastoma
d z ie wc z y n a m i z g r upy
aerokickboxingu.
- Zadaniem trenerów
było w prowadzenie diety oraz prowadzenie treningów personalnych na
siłowni - opow iada Sławomir Tokarz ze Spartana. - Uczestniczki projektu
„Wyzwanie” miały różne
cele, ale w większości była
to redukcja tkanki tłuszczowej, nauka ćwiczenia na
siłowni oraz wypracowanie
nawyków zdrowego trybu
życia i odżywiania.

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Foto: Waldemar Jachimowski

Foto: Spartan

sport

rów, APN Paniówki, Szczakow i a n k a Jawor z no, K S
Szczerbice, Gwarek Zabrze,
UKS Szopienice, Concordia
Knurów i RKS Cukrownik
Chybie.
Po cz ątek r y w a l i z ac ji
o godzinie 9.00.
PiSk

Seminarium
szkoleniowe
z Tajlandczykiem

Dawid Gołyś
- najlepszy junior
w I Turnieju Grand
Prix Polski w skacie
sportowym

Trenerzy Spartana Knurów - Sławomir Tokarz i
Piotr Chlubek wraz z zawodnikiem Szymonem Baładygą z sekcji z Pyskowic
wzięli udział w seminarium
tajskiego boksu. W roli wykładowcy wystąpił Thanit
mający blisko 100 walk zawodowych. - W perfekcyjny
sposób demonstrował charakterystyczne dla Muay
Thai techniki. Można było

dużo się nauczyć i podnieść
kwalifikacje trenerskie, a tą
drogą dziękujemy za zaproszenie trenerowi Tomkowi
Klameckiemu z Absortio
Gym z Rybnika - mówi Sławomir Tokarz.
Seminarium zostało
zorganizowane w Rybniku
przez Akademię Muaythai
Kingdom.
PiSk
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Podaruj 1 procent

Wypełniając zeznanie dla skarbówki, możemy podarować komuś 1 procent podatku dochodowego. Nam niczego
nie ubędzie, a dla innych taki drobny gest może okazać się zbawienny. Przygotowaliśmy dla Czytelników ściągę
obejmującą osoby z najbliższej okolicy, która ułatwi podjęcie decyzji, kogo wesprzeć 1 procentem

Dawid Ganczarczyk

Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Słoneczko”,
KRS 0000186434 z dopiskiem:
„dla Dawida Ganczarczyk 172/G”

Hanna i Filip Gryta

Daw id choruje na 4-kończy nowe wzmożone napięcie
mięśniowe oraz małogłowie. Jest
bardzo pogodnym i wesoł ym
dzieckiem. Potrzebuje ciągłej rehabilitacji i opieki. Koszty leczenia
znacznie przekraczają możliwości
finansowe rodziców.

Bliźnięta urodziły się w 25. tygodniu ciąży. Mimo że dzieciństwo
nie powinno być walką, Hania i Filip od najmłodszych lat zmagają się
z różnymi schorzeniami. Wcześniaki wygrały już życie, teraz walczą
o samodzielność.
Filip zaczął chodzić, skakać, mówić, śpiewać i rozrabiać. Hania pełza,
siada, raczkuje, wstaje oraz uczy się trzymać równowagę. Pierwsze kroki i
słowa ma już za sobą. Bliźnięta stać na więcej, potrzeba jednak funduszy
na kontynuowanie ich leczenia.

Zuzanna Kozieł

Dawid Kilian

Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom, KRS 0000191989 z dopiskiem:
„Hanna i Filip Gryta”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem: „Zuzanna Kozieł
(9979)”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem: „2944 Kilian
Dawid Rafał”

Przyszła na świat z rozszczepem kręgosłupa. Los nie oszczędził jej też kilku „bonusów”:
wodogłowia, ustawienia końsko-szpotawego stóp i padaczki.
Mimo to Zuzia nie poddaje się,
tylko walczy.

Prawie 15-letni Dawid od urodzenia choruje na zespół Westa
– padaczkę lekooporną. Robi duże
postępy, ale w drodze do samodzielności potrzebuje ciągłej rehabilitacji i drogich leków.

Maik Skotniczny

Julia Wochnik

Z powodu mózgowego porażenia dziecięcego 5-letni Maik
musi ciężko pracować choćby
po to, by opanować sztukę chodzenia. Codzienna, intensywna
rehabilitacja jest konieczna, by
zmniejszyć efekty mpd.

Julia ma niespełna 4 latka. 2 lata
temu nagle przestała samodzielnie
siadać i chodzić. Wizyty w szpitalach,
szereg szczegółowych badań, niestety
nie potrafiły jednoznacznie stwierdzić, co się stało. Rodzice dzielnie
walczą o samodzielność córki i wierzą,
że wszystko dobrze się skończy. Rehabilitacja już przynosi pierwsze efekty,
ale potrzeby są spore.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem: „15033 Skotniczny
Maik Martin”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS 0000037904,
z dopiskiem: „22943 Wochnik Julia”

Hanna Kałużny

Bartłomiej Kirszensztejn

4-latka urodziła się z rzadką
wadą wrodzoną lewej nogi. Jest
już po dwóch operacjach. Obecnie nosi aparat lizarowa służący
wydłużaniu kości piszczelowej.
Koszty leczenia, rehabilitacji, opatrunków przewyższają możliwości
rodziców.

Problemem Bartka jest autyzm.
Choroba sprawiła, że chłopiec przestał mówić, reagować na swoje imię,
szybko wpadał w złość. Od 2 lat,
dzięki lekom, terapii i rehabilitacji,
stan Bartka uległ poprawie. Niestety,
nic nie jest dane raz na zawsze. Kosztowne leczenie wymaga kontynuacji.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem: „11513 Kałużny
Hanna Maria”

Paulina Napieracz

Wiktoria Matusik

Paulinka urodziła się 7 lat temu
z wadą genetyczną chromosomu
21 oraz zespołem Dandy–Walkera.
Stwierdzono także refluks dróg moczowych, wadę oczek oraz koślawość
stóp. Dziewczynka uwielbia chodzić,
codziennie walczy o każdy krok.
Widać, że chodzenie, na które tak
czekała, sprawia jej dużo radości.

Lista wad, z jakimi boryka
się Wiktoria, jest długa: wady
układu kostnego, niskorosłość,
brak prawej nerki, niedoczynność
tarczycy. Leczenie i rehabilitacja
przynoszą efekty. Na wyboistej
drodze do dalszych postępów stoi
przeszkoda finansowa.

Aneta Zając

Laura Zawada

Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem: „3753 Laura Zawada”

Maciej Zientek

Śląskie Stowarzyszenie Chorych
na SM „Sezam”, KRS 0000269884
z dopiskiem: „dla Anety Zając”
Pani Aneta choruje na stwardnienie rozsiane. Od 4 lat choroba
powoli wyniszcza jej ciało. Koszty
walki z SM są ogromne, a wynik
niepewny. Tylko dzięki pomocy
innych pani Aneta ma szansę na
zatrzymanie choroby.

Laurę cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, małogłowie, astmę
oskrzelową, epilepsję i obustronny
niedosłuch. Dziewczynka wymaga
regularnej i kosztownej rehabilitacji. Nie poddaje się, choć czasami
brakuje sił.

Jagoda Kurczok

KRS 0000026054 z dopiskiem:
„dla Jagody Kurczok”
Półtora roku temu u Jagody
zdiagnozowano białaczkę limfoblastyczną. 3,5-latka czuje się
coraz lepiej, jest w trakcie leczenia
podtrzymującego, a od 10 miesięcy
jest starszą siostrą.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem: „13552, Napieracz
Paulina Zofia”

Jeśli w naszym zestawieniu pominęliśmy któregoś z potrzebujących, prosimy o kontakt z redakcją.
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Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem: „21962 - Kirszensztejn
Bartłomiej - darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem: „12043
Matusik Wiktoria Anna”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem: „16096 Zientek
Maciej”
Maciuś urodził się z zespołem Downa, zespołem Westa,
ma też niedoczynność tarczycy i
niedosłuch. Aby radzić sobie z codziennymi czynnościami, musi
wiele pracować. Jest dzielny i robi
postępy, ale potrzebuje wsparcia.

oprac. jb, MiNa, pg
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