aktualności
Knurów. prZeGlĄd Kadr

Foto: Piotr Skorupa

nowy prezes
LWSM

Eugeniusz Jurczyga, wiceprezes Lokatorsko-W łasnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej, zastąpi
ustępującego z końcem marca obecnego prezesa spółdzielni Bogdana
Litwina
Rada Nadzorcza LWSM podjęła
decyzję w poniedziałek. Eugeniusz
Jurczyga dotychczasową funkcję
pełni od 15 lat. Był najpoważniejszym kandydatem na stanowisko
szefa spółdzielni. Kierowanie LWSM
rozpocznie 1 kwietnia.

Knurów. ZatrZymani na GorĄcym ucZynKu

przyłapani na pociągu
do kolei

/bw/

nie zapomnij

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z
rybnickiego posterunku ujęli dwóch sprawców
kradzieży i dewastacji słupa trakcyjnego,
pochodzącego z nieczynnego toru na szlaku
Knurów-Szczygłowice
Do zatrzymania doszło w sobotę
w jednym z punktów skupu złomu
na terenie Knurowa. Akurat wtedy
sprawcy próbowali sprzedać około
1,5 m słupa wraz z elementem mocowania izolatora. Funkcjonariusze
skontrolowali punkt złomu, dzięki
czemu wyszło na jaw, że zatrzymani
wielokrotnie sprzedawali elementy
słupów trakcyjnych.

Sprawców kradzieży: 40-letniego
Mariusza K. i 38-letnią Danutę Z.
(mieszkańców Knurowa) przekazano do dyspozycji VI Komisariatu Policji w Gliwicach, gdzie prowadzone
jest dalsze postępowanie. Odzyskane
mienie, do momentu przekazania
prawowitemu właścicielowi, zabezpieczył posterunek SOK w Rybniku.
/g/

28 lutego 2013 roku Benedykt XVI
ustępuje ze stanowiska. Chrześcijanie na całym świecie z zapartym
tchem oczekują konklawe i białego
dymu na Watykanem. Większość
zadaje sobie pytanie, kto zasiądzie
na Tronie Piotrowym. Kim będzie
nowy papież? Rewolucjonistą czy
człowiekiem, który pójdzie wyznaczoną przez poprzedników drogą?
Na portalu wiara.pl działa serwis
w całości poświęcony działalności
Benedykta XVI. Można jeszcze
raz zagłębić się w rozważania
katechez, zamyślić się nad encyklikami i orędziami, powspominać
pielgrzymki. Oprócz tego na stronie znajdują się także wiadomości
na temat bieżących wydarzeń w
Papieskiej Stolicy.
jb

OGŁOSZENIE EKSPRESOWE
Remonty, malowanie, gładzie,
panele. Tel. 512 878 630

9/13 ex.

Zgubiono legitymację studencką (nr 113250). Kontakt
603 493 011

9/13 ex.
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rodzina pod obrady

Na czwartek, 28 lutego, zaplanowana została
sesja Rady Powiatu Gliwickiego. W obradach
dominować będą sprawy społeczne
Radni będą obradować w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego przy
ul. Zygmunta Starego 17.
Podejmą uchwałę w sprawie
obsadzenia mandatu radnego. W
skład Rady wejdzie – po uprzednim
ślubowaniu - Danuta Sobiech. Zastąpi zmarłego w grudniu 2012 roku
Andrzeja Michalskiego.
W harmonogramie przewidziano sprawozdanie dyrektora Powia-

towego Centrum Pomocy Rodzinie
z ubiegłorocznej działalności placówki. Pod głosowanie trafi uchwała
w sprawie ustalenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON.
Początek obrad o godz. 15.
/bw/

Lekarz za lekarza
Danuta Sobiech, z zawodu lekarz – specjalista ginekolog-położnik – zastąpi w
Radzie Powiatu Gliwickiego dra Andrzeja
Michalskiego. Od lat związana z Knurowem,
obecnie mieszkająca w Pilchowicach.
Foto: www.danutasobiech.pl

reGion

rolnicy na celowniku oszustów
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega przed
oszustami, którzy próbują wyłudzać pieniądze od rolników

Gliwice
www.papiez.wiara.pl

1 III – Narodow y Dzień Pam
ięci
„Żoł nier zy Wyk lętych”, Międ
zynarodow y Dzień Walki prze
ciwko
Zbrojeniom Atomowym, Świa
towy
Dzień Świadomości Autoagre
sji
2 III − Międzynarodowy
Dzie ń
Obrony Cywilnej
3 III – Międ zyna rodo wy Dzie
ń
Pisa rzy, Międ zyna rodo wy Dzie
ń
Chor ego
5 III – Dzie ń Teśc iowe j, Dzie
ń
Dentysty

POWIAT

najdłuższy
świt

To prawdziwie intelektualna
uczta! 28 lutego (czwartek) o godz. 16
kolejne z cyklu spotkanie z uczonymi
Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej
Polskiej Akademii Nauk. Tym razem
w Centrum Edukacyjnym im. Jana
Pawła II pojawi się dr n. fiz. Andrzej
Kobos z wykładem „Najdłuższy świt
− rzecz o początkach sztuki człowieka”.
Wstęp wolny.
jb

Żernica

Z humorem
w dniu Kobiet

10 marca o godz. 17.30 na scenie
Domu Kultury w Żernicy zabrzmią
najpiękniejsze operetkowe utwory w
wykonaniu sopranistki Nairy Ayvazyan i tenora Tomasza Białka. W czasie spotkania „Operetka z humorem”
nie zabraknie pieśni neapolitańskich,
walców, czardaszy oraz arii i duetów
z „Księżniczki Czardasza”, „Wesołej
wdówki” czy „Zemsty Nietoperza”.
Koncert ze swadą i humorem poprowadzi gwiazda śląskiej telewizji
− Andrzej Potępa. Bilety w cenie 25
zł. Rezerwacja pod numerem 32 233
09 06.
jb

Do Agencji dotarły informacje,
że rolnicy z różnych regionów Polski
otrzymują pisma, opatrzone logotypem łudząco podobnym do logotypu
ARiMR, w których anonimowy autor
zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego, w celu
otrzymania dopłat bezpośrednich.
Reklamuje to pismo jako „zaproszenie”, które jest „najkrótszą drogą
do otrzymania dotacji bezpośredniej”.
Dalej wskazuje, że korzystając z tej
propozycji, rolnik zapewni sobie
„spokój, relaks i beztroski sen” i dołącza blankiet przekazu pocztowego
z sumą do wpłaty 246 zł., z tytułem
przelewu: „opłata za wniosek”.
- Anonimowy autor nie precyzuje
jednak, na czym ma polegać skorzystanie z jego propozycji. Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, mogącego
wskazywać np., że trzeba zapłacić za
samo dostarczenie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich, a przecież taki wniosek rolnik otrzymuje bez
żadnych opłat – informuje ARiMR.
Przesłanie wypełnionego przez
rolnika wniosku do Agencji, czy to w
formie papierowej czy elektronicznej,
także jest bezpłatne.
ARiMR zapewnia, że nie ma z
tym pismem nic wspólnego. Prosi
o niekorzystanie z takich ofert i
niewpłacanie żadnych pieniędzy.
Agencja nie prowadzi bowiem odpłatnej działalności polegającej na
przygotowaniu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia
finansowego.

Wysyłanie pism do wielu rolników, na których umieszczono nazwę „ARMiR” łudząco podobną do
skrótu ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i
znak graficzny bardzo podobny do
prawdziwego logo Agencji, wskazuje, że może to być oszustwo zaplanowane na szeroką skalę.
Agencja przestrzega przed korzystaniem z ofert, w których brak
podpisu, brak jakichkolwiek danych kontaktowych, a ich przekaz
jest bardzo niejasny. Dokumenty
te z pewnością nie pochodzą od
Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa.
W przypadku otrzymania takich
ofert ARiMR zachęca do kontaktowania się ze swymi placówkami, w
celu potwierdzenia, czy takie pisma
powstały w Agencji. W przypadku
podejrzenia, że chodzi o oszustwo
wyłudzenia, należy przekazać sprawę
do organów ścigania.
Przypominamy, że Biuro Powiatowe ARiMR dla powiatu gliwickiego
znajduje się w Pyskowicach przy ul.
Kopernika 2, tel. 32 233 88 42 i 32
302 20 31.
/sisp, b/

O tym, gdzi e w szcz ygłowick
iej
hali spor towej znajduje się
bankom at, info rmu je podś wiet
lany
kaseton. Dość nietypow y. - Z
jednej strony zgubił literkę „t”
– zauważyli nasi Czytelnic y.
Foto: Bogusław Wilk

/bw/
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Foto: Arch. ŚOSG

aktualności
Knurów. Kolejny wypadek w kopalni

Górnik stracił nogę

Straż Graniczna
cofnęła wizy
przybyszom z
Ukrainy

- Faktycznie, doszło wczoraj do wypadku, ale nie
w kopalni „Knurów-Szczygłowice” - zapewniał nas
we wtorek rzecznik prasowy Kompanii Węglowej.
W środę zmienił zdanie
Karetki wjeżdżające w poniedziałek na teren Ruchu Knurów
oraz śmigłowiec lądujący na placu
składowym nie pozostawiły żadnych wątpliwości - coś musiało się
stać. Tym bardziej zdziwiło nas
stanowisko rzecznika prasowego
Kompanii Węglowej, który jeszcze
we wtorek uspokajał, że do żadnego
wypadku w KWK „Knurów-Szczygłowice” nie doszło.
- Był wypadek, ale w innej kopalni. Poszkodowany miał operowaną nogę - uciął rozmowę Zbigniew
Madej.
Co innego słyszeliśmy od pracowników kopalni. - Oczywiście, że
u nas był ten wypadek. Facet ma otwarte złamanie nogi. Spadł na niego

odpylacz, kiedy go przebudowywał.
Pracował dla firmy zewnętrznej.
Jak udało nam się dowiedzieć,
do wypadku doszło o godz. 14.33
w chodniku 40a (pokład 357 i 358)
na poziomie 850 m. Podczas przejeżdżania kombajnu chodnikowego
do przodka nastąpiło rozłączenie
trasy kolejki szynowej typu KSP,
na której zawieszony był odpylacz.
Spadające urządzenie przygniotło
lewą nogę górnika. Mężczyzna był
w trakcie przenoszenia elementów
obudowy ze stacji nadstawczoodbiorczej kolejki do przenośnika
SKAT.
Ze zmiażdżonym podudziem
został wywieziony na powierzchnię
i przetransportowany śmigłowcem

Żernica

Wyłudzili wizy,
opuszczą Polskę

do szpitala w Sosnowcu.
- Po 6-godzinnej operacji lekarze amputowali mu lewą nogę
- usłyszeliśmy w środę od rzecznika
Madeja. - Nie wiem ile ma lat. Żyje,
to się liczy.
Dlaczego jeszcze we wtorek
twierdził, że w KWK „KnurówSzczygłowice” nie było żadnego
wypadku? - Ja tak mówiłem? Niemożliwe. We wtorek pytał mnie pan
o wypadek, a we wtorek nic się nie
stało - próbował się tłumaczyć.
Od rz ecznicz k i Wy ż sz ego
Urzędu Górniczego, Jolanty Talarczyk, dowiedzieliśmy się, że
poszkodowany ma 44 lata i jest
pracownikiem konsorcjum firm
PRG Bytom i ALPEX.

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
zatrzymali w Żernicy Ukraińców, którzy nielegalnie
przebywali na terytorium Polski
Zatrzymanie to efekt weekendowej kontroli na szlakach komuni kac y jnych. W Żernic y uwagę
strażników zwrócił samochód na
ukraińskich numerach rejestracyjnych. W trakcie legitymowania
podróżnych okazało się, że posiadają wizy wydane w celu podjęcia w
Polsce pracy. Mężczyźni nie podjęli
jednak zatrudnienia w zadeklaro-

Paweł Gradek

wanych miejscach. Wizy, które
w yłudzili w polskim konsulacie
na Ukrainie, potrzebne im były
wyłącznie do wjazdu na teren Unii
Europejskiej.
Straż Graniczna cofnęła wizy
„turystom” ze Wschodu i nakazała
opuścić terytorium Polski w wyznaczonym terminie.
/g/

reklama

Knurów, Zabrze

Notes niczym
księga złoczyńców

Były dyrektor KWK Szczygłowice, późniejszy
wiceprezydent Zabrza, Adam K. zasiądzie na ławie
oskarżonych. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
postawiła mu 16 zarzutów, wszystkie mają związek
z korupcją

- Nie poczuwam się do winy - zapewnia Adam K.

Adam K. znalazł się na celowniku
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w związku z zawiadomieniem
o przestępstwie zgłoszonym przez
Andrzeja B., współwłaściciela firmy
Emes Mining Service, specjalizującej
się w robotach podziemnych oraz
w produkcji środków chemicznych,
m.in. klejów i pianek do wzmacniania stropów w chodnikach. Po kłótni
ze wspólnikiem Andrzej B. zgłosił się
do organów ścigania i opowiedział
o szczegółach korupcyjnego procederu, w którym brała udział także
firma Emes Andrzej B. został głównym
świadkiem oskarżenia, a jego zeznania

pogrążyły 25 prezesów górniczych
spółek i dyrektorów śląskich kopalń.
Istną kopalnią wiedzy dla organów
ścigania okazał się... notes szefów
firmy Emes z kwotami łapówek oraz
nazwiskami korumpowanych urzędników. Łącznie dyrektorzy i prezesi
mieli przyjąć korzyści na kwotę sięgającą 3 mln złotych.
Śledztwo ruszyło w 2008 roku.
Przesłuchiwani, mając nadzieję na
niższą karę, wskazywali inne osoby
biorące udział w procederze. Akta
sprawy liczą już 200 tomów.

Jestem niewinny

59-letni obecnie Adam K. objął
stanowisko dyrektora KWK „Szczygłowice” w 2000 r. Pełnił je do 2006
roku. Po przejściu na emeryturę (od 19
grudnia 2006 roku) piastował urząd
wiceprezydenta Zabrza. Nadzorował
m.in. sprawy strategii i rozwoju oraz
zamówienia publiczne, budownictwo,
ekologię i inwestycje gminne.
Adam. K został zatrzy many
w 2010 roku przez ABW w godzinach pracy, w swoim gabinecie w
zabrzańskim magistracie. Od początku nie przyznawał się do winy.
W oświadczeniu wydanym tydzień
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po zatrzymaniu pisał: − Niniejszym
oświadczam, że Prokuratura Apelacyjna w Katowicach postawiła mi
zarzut dotyczący okresu, gdy pełniłem
funkcję dyrektora KWK „Szczygłowice” w Knurowie. Do stawianego mi
zarzutu nie przyznałem się, ponieważ
nie poczuwam się do winy. Mam nadzieję, że proces sądowy oczyści mnie
ze stawianego mi zarzutu.
Prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie Adama K.
Sąd Rejonowy w Katowicach uznał
jednak, że wystarczy dozór policyjny
i kaucja w wysokości 100 tys. złotych.
Wiceprezydent otrzymał też zakaz
opuszczania kraju.
− Zarzuty dotyczą przyjmowania
korzyści majątkowych na kwotę 110
tys. zł. od marca 2005 do listopada
2006 roku − mówi Tomasz Ozimek,
rzecznik Prokuratury Okręgowej w
Częstochowie. − W czasie pełnienia
funkcji dyrektora KWK „Szczygłowice”, Adam K. preferował w przetargach tylko jedną firmę.
Czyny, o które oskarżany jest
Adam K., zagrożone są karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
8 lat.
JB



Kto ma składać deklaracje „śmieciowe”, gdzie i do kiedy, czy
dotyczy to działkowców, skąd wziąć worki, jakiej mogą być
pojemności i jak z problemem odpadów mają radzić sobie
właściciele i najemcy lokali handlowych – dociekają knurowianie.
System gospodarowania odpadami, który wejdzie w życie 1 lipca
2013 roku, budzi wiele pytań. Poniżej trzecia część odpowiedzi
na zagadnienia, zgłaszane przez Czytelników Przeglądu Lokalnego

Foto: Bogusław Wilk

aktualności
Czy nowy sposób radzenia sobie
z odpadami sprawi, że z polskich
lasów i pól znikną dzikie wysypiska?...

knURów. koleJnA CzĘŚĆ oDPowieDzi nA PytAniA Czytelników

Foto: Bogusław Wilk

Jak ujarzmić śmieci
po nowemu

wozu śmieci trzeba załatwić ze spółdzielnią.
- Jestem właścicielem kamienicy. Nie mieszkam sam, bo wynajmuję dwie kondygnacje lokatorom.
Jak w tej sytuacji rozwiązać sprawę
opłat za śmieci?
- Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
deklarację o wysokości opłaty składa

właściciel nieruchomości, osoby posiadające nieruchomość w użytkowaniu bądź inne podmioty władające
nieruchomością.
- Do kiedy należy składać deklaracje „śmieciowe” w UM?
- Deklarację można składać od
15 kwietnia do 10 maja br.
Oprac. bw

Foto: Bogusław Wilk

gieRAłtowiCe
W Polsce tylko niewielką
część odpadów udaje się
ponownie przetworzyć; dzięki
powszechnej segregacji śmieci
sytuacja ma się diametralnie
poprawić

- Gdzie się odwołać, jeśli firma
uzna, że nie segreguję śmieci, a ja
będę jednak zdania, że to czynię?
- Problem wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez Urząd Miasta z udziałem przedstawiciela firmy
odbierającej odpady komunalne oraz
osoby zgłaszającej.
- Dlaczego opłaty za wywóz
śmieci wzrosły, skoro mamy w
Knurowie wysypisko i sortownię?
- Jak mówi ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku, w gminach, z
pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina
pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obejmują one koszty:
odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i
utrzymania punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) oraz obsługi administracyjnej systemu. Faktyczna stawka opłaty będzie znana po rozstrzygnięciu
postępowania przetargowego.
- Do tej pory Komart odbierał
wszystko, co ludzie wynosili z piwnic na śmietnik (meble, stare sprzęty). Teraz czytam, że zbiórka będzie
raz w roku. Nie da się częściej?
- Realizując wymogi ustawy,
gmina utworzy punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, gdzie
przez cały rok będzie można oddać
wszelkiego rodzaju odpady wytworzone w gospodarstwie domowym.
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom,
pozostajemy przy organizacji raz do
roku objazdowej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycz4

nego i elektronicznego.
- Mieszkam w bloku i płacę za
wywóz śmieci. Oprócz tego mam
jeszcze dom jednorodzinny, niezamieszkały. Mam za śmieci płacić
podwójnie?
- Zgodnie z zasadą właściciel
nieruchomości ponosi opłaty w momencie wytwarzania na niej odpadów
komunalnych.
- Jeśli mieszkam w bloku, deklaracjami zajmie się za mnie spółdzielnia. Co w przypadku, kiedy
mieszkam w domku jednorodzinnym?
- Każdy właściciel nieruchomości
jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
której będzie musiał wskazać ilość
osób zamieszkujących daną nieruchomość i wyliczyć wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
- Jestem działkowcem. W jaki
sposób będę rozliczany za śmieci?
Czy też mam składać deklarację?
- W imieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych deklarację składać
będzie Zarząd ROD.
- W jaki sposób mieszkańcy bloków będą sprawdzani, czy segregują
śmieci?
- Przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek sprawdzenia,
czy śmieci są zbierane w sposób selektywny. Wśród mieszkańców bloków
będzie obowiązywać tzw. odpowiedzialność zbiorowa.
- Do tej pory wystawiałem kubeł
przed dom, kupowałem worki na
plastik i szkło. Teraz czytam, że za
wywóz posegregowanych śmieci
mam płacić 11 zł. To nieprawda.

Jeśli worek kosztuje 3,20 zł, a miesięcznie potrzebuję ich 5, to rachunek jest wyższy. Wychodzi na to, że
segregacja się nie opłaca...
- W obecnej cenie worka (np.
3,20 zł) zawarte są koszty związane z
odbiorem i zagospodarowaniem jego
zawartości. Po wejściu w życie nowego
systemu, czyli po 1 lipca 2013 r., w worek zaopatrzyć się można w dowolnym
sklepie. Ważne tylko, aby zachować
obowiązującą kolorystykę i pojemność. Gmina za uchwaloną stawkę
odbierze każdą ilość odpadów.
- Minimalna pojemność worka
to 35 litrów. A jaka jest jego maksymalna dopuszczalna pojemność?
- Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Knurów nie
określa maksymalnej pojemności worków do selektywnej zbiórki odpadów.
- Wynajmuję u właściciela kamienicy lokal, w którym prowadzę sklep.
Kto jest zobowiązany płacić za śmieci
– ja czy właściciel kamienicy?
- Uchwałą Rady Miasta z dnia
19 września 2012 r. gmina przejęła obowiązek odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (w tym m.in. sklepy). W
podanym przypadku zasada odpłatności za odpady komunalne powinna
zostać określona w umowie zawartej
pomiędzy stronami.
- Mam sk lepi k w zasobach
spółdzielni mieszkaniowej. W
jaki sposób zostanie załatwiona
sprawa wywozu śmieci – mam to
załatwiać osobiście z gminą, czy ze
spółdzielnią?
- Mając sklepik w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, sprawę wy-

A gdzie zebra?

Budowlańcy, zajmujący się przebudową kanalizacji w ciągu ul. Ks.
Roboty, przywrócili nawierzchnię do
poprzedniego stanu. Z małym, lecz
ważnym wyjątkiem – zapomnieli namalować „zebrę” na przejściu dla pieszych przy Urzędzie Gminy. Co prawda

nadal stoją znaki, jednak „zebra” bardziej rzucała się w oczy. Mieszkańcy
skarżą się, że kierowcy nie dostrzegają
oznakowania, ignorując ich prawa jako
pieszych, przekraczających jezdnię w
tym miejscu.

Zasłona
dymna?

– to są problemy, którymi politycy
powinni się zająć ze wszech sił. Niech
zabiorą się do roboty, a nie latają po
telewizjach i radiach, by naparzać się
przed publiką o to, czy ktoś jest taki
czy siaki.

- Jestem człowiekiem starej daty, więc
wiele widziałem i trochę, panie, ten
świat rozumiem. I jak obserwuję tę
naszą scenę polityczną, bo tak sobie
myślę, że to faktycznie jest tylko teatr. Ci posłowie, ci senatorzy i reszta
„warszawki” to specjalnie zajmują
się pierdołami lub kontrowersjami
w świetle telewizyjnych kamer i fleszy, żeby tylko ludzie nie dostrzegli
prawdziwych problemów. No bo co tu
dyskutować o związkach partnerskich,
aborcji czy funduszu kościelnym. Nie
chodzi o to, że to sprawy nieważne.
Chodzi o to, że są ważniejsze, którym
się jednak tyle czasu nie poświęca.
Bezrobocie, nierówności społeczne,
korupcja, leżąca na wznak służba
zdrowia, prawo „do d...y”, edukacja
nie nadążająca za współczesnością

/bw/

H. R.

Śmieci
jeszcze więcej
- Tydzień temu Pan Franciszek Gajdzik
nie mógł zdzierżyć w „Sygnałach...”
widoku śmieci obok ścieżki między
ulicami Niepodległości i Wilsona. Miał
rację. Niestety, jest nawet gorzej,
bo podobne śmietnisko znajduje się
wzdłuż nasypu, idąc od ul. Niepodległości w stronę kopalni. Śnieg stopniał
i odsłonił wszystkie wysypiska.

Knurowianin
Not. bw
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Potrącenie
na zebrze

W wyniku kolizji jeden z samochodów
dachował, ale - na szczęście - nikt nie
odniósł obrażeń

Pośpiech
skończył się
stłuczką
wilCzA. w kolizJi UCieRPiAły CzteRy AUtA

Śliska nawierzchnia i nadmierna
prędkość były przyczyną kolizji
czterech samochodów osobowych
na drodze krajowej nr 78
Piąt kowe intensy w ne opady
śniegu doprowadziły do nagłego
pogorszenia się warunków na drodze. W takich sytuacjach należy
zachować szczególną ostrożność i
ściągnąć nogę z gazu, o czym zapomnieli jednak uczestnicy kolizji w

Wilczy na trasie Rybnik – Gliwice.
Do zdarzenia doszło tuż po
godz. 17. 21-letni kierowca opla
uderzył w jadący przed nim samochód. Uderzony pojazd zjechał na
przeciwległy pas jezdni, gdzie został trafiony przez kolejne dwa auta,

knURów

knURów

20 lutego 67-letni knurowianin
zaatakował siekierą 35-letnią mieszkankę Knurowa. Ta nie pozostała
mu dłużna i w ferworze walki chwyciła za widelec. Oboje zadali sobie
po kilka ciosów, ale na szczęście
nikomu nic się nie stało. Kobiecie
i mężczyźnie grozi do trzech lat
więzienia.

W bloku przy alei Piastów nieznani sprawcy skradli zamontowaną
na klatce schodowej kamerę. Monitoring miał odstraszać potencjalnych
niszczycieli spółdzielczego mienia.
Złodzieje musieli zdawać sobie sprawę z istnienia kamery, ponieważ zadbali, by ta nie uchwyciła ich twarzy
przed dokonaniem kradzieży. Do
zdarzenia doszło 20 lutego około
godz. 18. Straty sięgają 450 zł.

Raz siekierą,
raz widelcem

skąd wiedzieli?

jb

jb

kUŹniA nieboRowskA, wilCzA

Uwaga na oszustów!

Aukcje internetowe rajem dla
oszustów? 23 stycznia w Kuźni
Nieborowskiej nieznany sprawca za
pomocą lokalnego portalu internetowego, zajmującego się działalnością handlową, oszukał mieszkańca
powiatu gliwickiego na kwotę 500

zł. Przedmiotem sprzedaży był telefon marki Samsung.
Podobna sytuacja miała miejsce
w Wilczy. Tym razem oszust zajmował się sprzedażą materiałów elektrycznych. Kupujący poniósł straty
w wysokości 300 zł.
jb
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jadące z naprzeciwka. Jedno z nich
– ford – dachowało i wylądowało w
pobliskim rowie.
- Przyczyną kolizji było niedostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych panujących na drodze
– wyjaśnia okoliczności zdarzenia
komisarz Marek Słomski, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Przejazd trasą był mocno utrudniony przez ponad dwie godziny,
a na miejscu byli obecni strażacy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie.
– Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji płynów eksploatacyjnych, pomocy w uprzątnięciu
jezdni i przywróceniu drożności
drogi – informuje mł. bryg. Wojciehc Gąsior, dowódca knurowskiej
jednostki.
Na szczęście, pomimo groźnie
wyglądających skutków kolizji, nikt
nie odniósł obrażeń. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w
wysokości 500 zł.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: JRG Knurów

- Tu w Knurowie to strach przejść
przez ulicę, bo nawet na pasach mogą
cię potrącić – mówią świadkowie
ubiegłotygodniowego wypadku na ulicy
Wilsona. Samochód potrącił 33-letnią
kobietę

Chwila nieuwagi i... nieszczęście gotowe
- tym razem ucierpiała młoda knurowianka

Do zdarzenia doszło w ubiegłą
środę ok. godziny 15. Kierowca
opla, 38-letni mieszkaniec powiatu
gliwickiego, jechał ulicą Ogana.
Gdy skręcił w lewo, w ulicę Wilsona, potrącił przechodzącą przez
oznakowane przejście dla pieszych
33-latkę. Knurowianka wyszła na
spacer z psem.
W wyniku zdarzenia kobieta doznała obrażeń ciała. Ze złamaną nogą
została przewieziona do szpitala.
Przestraszony czworonóg zbiegł.
Jego pani, zanim doczekała się lekarskiej pomocy, bardziej przejmowała
się losem ulubieńca niż swoim.
– Była cały czas przytomna i zadzwoniła nawet do domu, żeby ktoś
przyszedł poszukać psa – powiedzieli nam świadkowie zdarzenia.
W wyniku zdarzenia przejazd

ul. Wilsona był zablokowany przez
ponad godzinę.
– Jak widać, teraz przechodzenie
przez jednię, nawet na pasach, jest
bardzo niebezpieczne – komentowali
na miejscu knurowianie. - Poza
tym kierowcy w naszym mieście
nie zdejmują nogi z gazu i jeżdżą
bardzo szybko. Najgorzej jest przy
przejściu dla pieszych do przystanku
obok remizy. Tam to w ogóle strach
przechodzić.
Wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajęła się Policja.
- W tej sprawie prowadzone jest
dalsze postępowanie, by ustalić dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia – informuje komisarz Marek
Słomski, rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
DC

10 stycznia 2013 roku knurowianin Stefan Graczyk
otrzymał skierowanie na urografię. Od razu zadzwonił
do knurowskiego szpitala, aby umówić się na wizytę.
W słuchawce usłyszał, że – niestety - nie będzie
to wcale proste...

w oczekiwaniu
na fachowców...
knURów

- Zostałem poinformowany, że
stół rentgenowy jest zepsuty i szpital
czeka na fachowców − mówi Stefan
Graczyk. − Zadzwoniłem kilka dni
później, sytuacja powtórzyła się.
Wciąż czekano na fachowców. Kolejka już jest pewnie bardzo duża...
Pan Graczyk przez ponad dwa
miesiące podejmował próby umówienia się na urografię. Przez ten czas

choroba, na jaką cierpi knurowianin,
rozwijała się. Ból się nasilał, bo lekarz
prowadzący nie mógł podjąć żadnych
decyzji bez obrazu rentgenowskiego.
O wyjaśnienie sytuacji poprosiliśmy knurowski szpital.
− Rentgen już jest sprawny, wymienione zostały odpowiednie moduły. Naprawy się zdarzają i są od
nas niezależne − wyjaśnia Michał

Ekkert, prezes zarządu spółki Szpital w Knurowie. − Jeżeli pacjent ma
skierowanie, to urografia zostanie
wykonana.
Prezes zaznaczył przy tym, że
szpital raczej nie wykonuje urografii
na zlecenie, chyba, że firma, która
zleca, ma podpisaną z placówką
umowę.
jb
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aleja piastów i ulica dymka
coraz bliżej przebudowy

Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, w najbliższych tygodniach ruszy
przebudowa alei Piastów w Szczygłowicach i gruntowna odnowa ul.
Dymka. Knurowski magistrat ogłosił przetargi, które mają wyłonić
wykonawców obu inwestycji
Przebudowa głównej ulicy Szczygłowic to kilkumilionowa inwestycja.
Miasto stara się o dofinansowanie
w ramach „Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych” (popularnie zwanego „schetynówkami”).

Liczyło na zdobycie 1,35 mln zł
dotacji.
Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Knurów ma „zaklepaną”
dotację. W rankingu inwestycji aleja
Piastów znalazła się na 12 miejscu. Nie-

oczekiwanie rząd zmienił zasady. Postanowił, że zamiast miliarda złotych
na „schetynówki” w skali całego kraju,
przekaże w tym roku na program połowę, czyli 500 mln zł. Województwo
śląskie otrzyma 34,5 mln zł. Z 30 do
50 proc. zwiększył też limit możliwej
dotacji i ogłosił uzupełniający nabór.
To drugie kryterium przyczyniło
się do zwiększonego zainteresowania

programem przez gminy. Wpłynęło
więcej wniosków. Chętnych jest około 80 gmin. Knurowska inwestycja
spadła na 18 miejsce w rankingu.
Mimo wszystko magistrat chce
przebudować al. Piastów. Rozpisał
przetarg, który ma wyłonić wykonawcę.
Roboty obejmą odcinek od wiaduktu po skrzyżowanie z ul. Par-

kową. Realizacja przebiegałaby w
dwóch etapach. Istotą pierwszego będzie wymiana nawierzchni głównej
części ulicy i reorganizacja ruchu. W
drugim etapie pracami zostanie objęty pas zieleni i część drogi równoległa
do głównej jezdni. Ponadto powstaną
nowe miejsca postojowe, ciąg pieszorowerowy i chodniki. Wybudowane
zostanie nowe skrzyżowanie z drogą
powiatową (zostanie poszerzona) na
wysokości ul. Kilińskiego, natomiast
przebudowie ulegną skrzyżowania z
ul. Kołłątaja i Parkową.

dymKa Z nowĄ nawierZcHniĄ

Odnowy doczeka się też ul. Dymka, mocno doświadczona podczas robót przy kanalizacji. Jezdnia doczeka
się nowego asfaltu, wykonane zostanie też odwodnienie ulicy, a dojazdy
do posesji zostaną wybrukowane.
Prace mają potrwać trzy miesiące. Dymka będzię jedną z pierwszych, gruntownie odnowionych, ulic
po zakończeniu prac związanych z
budową kanalizacji.
DC

Knurów. wyjĄtKowa urocZystoŚĆ HonorowycH Krwiodawców

dzień Kobiet zaznaczą własną krwią
Al. Piastów czeka
na przebudowę
reklama

10 tysięcy litrów krwi – tyle pojawi się „na liczniku” Klubu Honorowych
Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana w piątek, 8 marca
Krwiodawcy chcą nadać tej
chwili w yjątkową oprawę. Stąd
uroczystość, która rozpocznie się o
godz. 8.30 w punkcie poboru krwi w
Unii Brackiej przy ul. Dworcowej.
- Klub powstał we wrześniu 1990
roku – mówi jego prezes Adam
Pobłocki. – Dokładnie 8 lutego 2010
roku oddaliśmy ośmiotysięczny litr
krwi. W ciągu trzech lat udało nam
się zebrać kolejnych dwa tysiące litrów tego życiodajnego płynu.

Honorowi krwiodawcy spotykają się nie tylko przy okazji szczytnych akcji.
- Chętnie uczestniczymy w imprezach środowiskowych, wiele z nich
sami organizujemy – mówi prezes
Pobłocki.
Najbliższą sposobnością do
spotkania we własnym gronie będzie
turniej warcabowy.
- Zawody odbędą się w sobotę,
2 marca , w siedzibie Pol skiego

Czerwonego Krzyża przy ul. Wilsona w Knurowie – dodaje prezes
Klubu HDK. – Serdecznie zapraszamy wszystkich
kr wiodawców.
Mile widziani
kibice. Turniej
rozpocznie się
o godz. 9.
/bw/

reklama

informacja własna

do mammobusu

przy

Restauracji „Szmaragdowej” w GIERAŁTOWICACH:
12-14 MARCA w godz.: 9.00-16.00
15 MARCA w godz.: 10.00-17.00
Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.
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rozmaitości
Krywałd Anno Domini 1875

Prosperity na prochu
Rok 1875. Od czterech lat kanclerzem Rzeszy
Niemieckiej jest Otto von Bismarck. Kraj inwestuje
w przemysł. Idzie na to znaczna część 5 miliardów
franków w złocie, do zapłaty których Prusy zmusiły
Francję, przegraną w wojnie w latach 1870-1871.
Reńsko-Westfalskie Zjednoczenie Fabryk Prochu
buduje w Krywałdzie prochownię
Zjednoczenie Niemiec pod egidą
Prus dokonywało się w czasie, kiedy
Śląsk był już w znacznym stopniu
zindustrializowany. Pieniądze z kontrybucji (domagania się gigantycznej
kwoty zasugerował kanclerzowi
Bismarckowi śląski potentat przemysłowy Guido Henkel von Donnersmarck) jeszcze przyspieszyły ten
rozwój. Możliwe, że inwestowanie
przez Prusy w region śląski przyczyniło się do powstania prochowni w
Krywałdzie.
Niemiecka spółka „Gesellschaft
der vereinigten Rheinisch Westfäischen Pulverfabriken (Reńsko-Westfalskie Zjednoczenie Fabryk Prochu)
z siedzibą w Kolonii wykupiło od
właścicieli dobra rycerskie Szczygłowice, panów Guradze i Prinsheim,
parcelę leśną o powierzchni 10,33 ha,
zlokalizowaną w obwodzie dworskim
Szczygłowice, nazwaną Krywałd.
Transakcja została zawarta 7 sierpnia
1875 roku, a już 1 września spółka
Gesellschaft przystąpiła do budowy
budynków, warsztatów i magazynów.
Pozwolenie na budowę fabryki wydane zostało przez rejencję opolską
(Registrum Oppeln).
Jeszcze w tym samym roku uruchomiono linię produkcyjną prochu.
Jego odbiorcami były górnośląskie
(choć nie tylko) kopalnie.

Plac drzewny

Pierwsze budynki fabryczne

wznoszone były w latach 18751878 w dwóch równoległych liniach
(I i II). W 1878 roku dobrze prosperującą prochownię kupiła Paulina
Güttler, będąca po mężu spadkobierczynią fabryki (prawdopodobnie
produkującej proch) w Reichenstein
(dzisiejszy Złoty Stok) na Dolnym
Śląsku, a więc też w rejencji opolskiej.
W krótkim czasie nowa właścicielka
rozszerzyła znacznie linię produkcyjną, budując kompleks budynków do
wytwarzania prochu, oznaczony jako

Eksplozje
Przy produkcji materiałów łatwopalnych i wybuchowych pożary i eksplozje
zdarzały się dość często.
W 1895 roku eksplodował mały magazyn. Jak pisze ks. Koziełek, „robotnika
dozorującego znaleziono śmiertelnie ranionego, a przy nim fajkę”.
W 1903 roku w wyniku wybuchu mieszalni śmierć poniosła jedna osoba. W
1908 roku zapaliła się jedna z pakowni. Pięć robotnic uległo ciężkim okaleczeniom – po kilku godzinach wszystkie zmarły. W 1913 roku, podczas
czyszczenia podłogi, zapalił się budynek, w którym wyrabiano kartony.
Jedna osoba zginęła, druga odniosła ciężkie rany.
W 1916 roku nastąpił wybuch podczas przerabiania prochu karabinowego.
Zginęło 9 robotników i jedna robotnica. Jedna ofiara śmiertelna to skutek
eksplozji w 1918 roku.
21 lipca 1921 roku nastąpiła jedna z największych w ówczesnej Europie
eksplozji. W skutek wybuchu materiałów saletrzano-amonowych zginęło 19
osób – robotników, kierownik ruchu i werkmistrz. Wielu pracowników odniosło rany. Część budynków została kompletnie zniszczona, wiele – mocno
uszkodzonych. 13 grudnia 1921 roku śmierć poniosło kolejnych 5 robotników, którzy byli ofiarami wybuchu dwóch bębnów mieszalniczych.
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linia produkcyjna III.
Od początku funkcjonowania
krywałdzkiej prochowni, na niemieckojęzycznych mapach widniała
nazwa: „Pulver Fabrik Kriewald”,
zaś na początku XX stulecia „Pulver
Fabrik”.
W bliskim sąsiedztwie prochowni od strony zachodniej znajdował
się staw Jagielnia, zaś w jego pobliżu
młyn wodny z nasiębiernym kołem.
Od początku uruchomienia fabryki prochu załoga składała się z
mieszkańców Krywałdu, Knurowa i
pobliskich miejscowości.
Okoliczna ludność (m.in. Krywałdu, Gierałtowic, Przyszowic,
Paniówek, Chudowa), posługiwała
się językiem polskim mimo nasilającej się – w latach 70. i 80. XIX
wieku - działalności germanizacyjnej. Ówczesny landrat Hugo Solger
skomentował słowami: „Gdyby udało
się wypędzić język polski, dopiero wtedy powstałyby warunki dla
prawdziwego wychowania ludności”.
Twierdził, że mowa Górnoślązaków
jest przyczyną ich zacofania. „Górnośląskiemu robotnikowi nie można
wpoić wyraźnych pojęć o jego prawach
i obowiązkach, o gospodarności i
porządku, dopóki mówi i myśli po
polsku” - pisał.
Trzy lata obecności w Krywałdzie
reńsko-westfalskiej spółki (18751878), to dla Krywałdu początek
prosperity. Przejęcie Pulver Fabrik−
Kriewald (jak zaznaczano oficjalnie
na mapach) przez osobę prywatną,
będącą spadkobierczynią po mężu
zakładu o podobnej produkcji na
Dolnym Śląsku, ugruntowało

tym czasie wśród urzędników prochowni, którzy byli mieszkańcami
Krywałdu, odnotowano jedynie nazwisko Oswalda Dürschlaga.
Jak podaje ks. Alojzy Koziełek
(„Knurów i Krywałd. Kronika na tle
historii Ziemi Gliwickiej”, Katowice
1937), w 1896 roku firma Gűttler odstąpiła krywałdzką prochownię firmie
Oberschlesische Actiengesellschaft.
W latach 1900-1903 powstały nowe
budynki, tworząc IV linię zabudowań.
W 1902 roku zakład zaczął wyrób materiałów wybuchowych chloranowych
(pod nazwą „Silesia”). W 1911 roku
rozpoczęto budowę fabryki materiałów
wybuchowych saletrzano-amonowych
powietrznych (pod nazwą „Lignozyt”).
W 1908 roku zbudowano cechownię dla załogi. Od 1921 roku
służyła ona jako kaplica na odprawianie niedzielnych nabożeństw
dla krywałdzkiej ludności. Obecnie
jest to kościół pod wezwaniem św.
Antoniego.
Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku nastąpiła poważna
redukcja produkcji i załogi. Fabryka
przeszła z produkcji prochu wojennego do wyrobu prochu czarnego.
Do 1909 roku przewóz wszelkiego rodzaju materiałów z prochowni i
do prochowni odbywał się furmankami do stacji Dębieńsko. Po wybudowaniu kolejki Gliwice – Racibórz
dostarczano je do Nieborowic, a po
przeprowadzeniu toru kolejowego
Rzędówka – Knurów furmanki jeździły do stacji Szczygłowice. W 1915
roku wybudowano własną bocznicę
szerokotorową, łączącą fabrykę ze
stacją kolejową Szczygłowice. Rok
później powstała rampa kolejowa ze
składem podręcznym.

W 1909 roku firma prochowni
„Oberschlesische A.G.” zmieniła się
na firmę „Lignose A.G.” z siedzibą
w Berlinie. Pod koniec 1921 roku
utworzyła sie „Ost Lignose” Lignoza
Wschodnia, obejmująca prochownie na terenie, który miał przypaść
Polsce. W 1922 roku zmieniła się na
„Polską Spółkę Akcyjną Lignoza” z
kapitałem niemieckim.
W 1923 roku prochownie w Krywałdzie, Bieruniu i Pniowcu od dotychczasowych właścicieli wydzierżawiła nowo powstała „Lignoza. Spółka
Akcyjna”. 23 marca 1924 roku firma
ta kupiła prochownie na własność
(kapitał firmy wyłącznie polski).
W złoty jubileusz, czyli w 50-lecie działalności, krywałdzka fabryka
weszła, rozpoczynając wyrób prochu
lontowego i prochu myśliwskiego
dymnego. Ten ostatni, jak zauważa
ks. Koziełek, „mimo że ustępuje
pod wieloma względami prochowi
bezdymnemu, to jednak cieszy się
u niektórych myśliwych uznaniem i
popytem”.
Uznaniem i popytem produkty
krywałdzkiego zakładu cieszyły się
jeszcze przez następne pół wieku.
Nawet z „lek ką górką”. Ciężk ie
czasy, a potem i kres, przyniosły
zakładowi ostatnie lata XX wieku.
Tego jednak wiedzieć nie mogli,
ani przewidzieć, budowniczy firmy
Anno Domini 1875...
Maria Grzelewska, bw

Zdjęcia pochodzą z: [w:] Gűttler W.:
Reichenstein, Schlesien: zur Erinnerung
an das 200 jährige Jubiläum der Pulverfabrik Maifritzdorf; 18.6.1695-1895;
Pulverfabriken Maifritzdorf-FollmersdorfHeinrichswalde - reg Bez Breslau, Kriewald - Reg Bez Oppeln, Jessen - Reg
Bez Frankfurt, Berlin 1895 [Archiwum
Arkadiusza Knycha/Złoty Stok]

Zdaniem historyka
Jacek Kurek, historyk, wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego: „Swoją walką Bismarck odniósł skutki przeciwne do zamierzonych.
Zwrócił uwagę Polaków na Śląsk, a Ślązakom uświadomił, że mają w sobie
coś, co różni ich od innych pruskich obywateli, i co w dodatku chce się im
odebrać [funkcje kierownicze – podkr. M. G]. Tak, czy inaczej w latach
siedemdziesiątych XIX wieku Prusacy niechcący pomogli w solidnym dość
remoncie długiej, a dotąd wyboistej i rzadko uczęszczanej drogi, która teraz
prowadzić miała aż do śląskich powstań...”.
reklama

prestiż Krywałdu

na mapie gospodarczej Śląska.
W zdecydowanej większości
górnośląskich kopalni, hut, koksowni dyrektorami byli Niemcy.
Krywałdzką prochownią kierowali
dyrektor Ernest Seslw ä chter i dr
Georg Panndorf − kierownik linii
produkcyjnej czarnego prochu. W


KnURÓW

wykorzystaj wyobraźnię,
ucz się z przyjemnością

Warsztaty „Jak uczyć się efektywnie i radzić sobie ze
stresem”, zorganizowane przez knurowską Poradnię
Psychologiczną-Pedagogiczną, cieszyły się - jak co roku
- dużą popularnością wśród najmłodszych, którzy zamiast
feryjnych zabaw wybrali... naukę

Prowadzące warsztaty Izabela Kwolek, Urszula Kurcjusz i
Dorota Liver pokazały dzieciom jak sprawić, by nauka stała się
przyjemnością

Do la musa odchodzi w ielogodzinne wkuwanie. Prowadzące
warsztaty: Izabela Kwolek, Urszula
Kurcjusz i Dorota Liver przez trzy
dni radziły jak wykorzystywać wyobraźnię w procesie nauki, wyjaśniały
techniki szybkiego zapamiętywania
i pokony wania stresu, a przede
wszystkim „odczarowywały” trudną
sztukę „uczenia się”.
− Główna idea tych warsztatów to
zmienić myślenie dzieci o uczeniu. Pokazanie, że to nie tylko siedzenie przy
biurku i rodzaj kary. Ale że sam proces
uczenia może być przygodą i czymś,
co sprawia przyjemność − wyjaśnia
Dorota Liver, psycholog.
Warsztaty organizowane są od
pięciu lat. Uczestniczą w nich dzieci
ze szkół podstawowych. Zajęcia mają
formę zabawy. Ćwiczenia wymagające myślenia prowadzone są na

przemian z ćwiczeniami ruchowymi.
Nie ma miejsca na znudzenie czy
zniechęcenie.
Prowadzące zajęcia podkreślały, że
wiele dzieci nie wykorzystuje swojego
potencjału umysłowego, brakuje im
umiejętności takiego zdobywania wiedzy, by szybko pojawiały się realne efekty w postaci dobrych ocen w szkole.
Uczniowie w czasie zajęć tworzyli
mapy myśli, przyglądali się fiszkom
językow ym, kreowali zmyślone,
absurdalne teatralne światy, a także
uczyli się jak przezwyciężać stres.
Główną pomocą dzieci w procesie
zapamiętywania jest nieznająca granic wyobraźnia.
Stres coraz częściej dotyka najmłodszych. Dzieci zastanawiały się,
czy życie bez niego jest możliwe i co
zrobić, kiedy już się pojawi.
− By móc poradzić sobie z problemem, trzeba o nim rozmawiać −
radziła Dorota Liver, pokazując też
specjalne techniki oddychania.
Dzieci nie kryły zawodu, że to
ostatnie zajęcia. Na zakończenie
otrzymały pamiątkowe dyplomy i
zebrane na piśmie informacje.
− Bardzo mi się tutaj podobało,
nauczyłem się jak się lepiej uczyć,
niektóre metody sam stosuję. Poz n a ł e m no w yc h k ol e gó w. B ę d ę
tęsknić − mówił Olek, uczestnik
warsztatów.
Kolejne spotkanie już w czasie
wakacji.
Tekst i foto: jb

Foto: Arch. Przegląd
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Przez osiem dni feryjnego w
osób, głównie dzieci, odwie
Atrakcji nie brakowało
Nie każdy uczeń miał w tym roku
szansę i okazję szusować po górskich
stokach. Ci, którzy zostali w mieście,
nie mogli jednak narzekać na nudę.
Kino przygotowało bogaty repertuar.
Znalazły się propozycje zarówno dla
chłopców rozrabiaków, jak i grzecznych
dziewczynek. Równie dobrze jak uczniowie, bawili się też ich opiekunowie.
Za symboliczną opłatę dzieci na
kilkadziesiąt minut przenosiły się z
knurowskich ulic w bajeczny świat
wielobarwnych, trójwymiarowych ani-

pilcHowice

Królest

W środowy poranek
Sierańscy spojrzeli n
I oniemieli z zachwy
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rybniK. suKces licealistKi Z KnurowsKieGo paderKa

dominika skoczylas
oczarowała rybnik

KnURÓW

ferie
w świecie
animacji

Dominika Skoczylas, uczennica Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie, laureatką Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA w Rybniku

wypoczynku ponad 1500
edziło Kino Scenę Kulturę.

Dominika
Skoczylas
pięknie śpiewa
- okazją, by się o
tym przekonać,
będzie koncert
(21 marca) w
szczygłowickim
Domu Kultury

macji. Największą popularnością wśród
najmłodszych cieszyły się opowieści o
Żółwiku Sammym, Dzwoneczku i jego
sekrecie magicznych skrzydeł oraz Meridzie Walecznej.
− Dzięki cyfryzacji naszego kina,
podczas ferii dzieci w Knurowie mogły
zobaczyć aż 10 tytułów filmowych, a w
tym 6 bajek w atrakcyjnej technologii
3D − mówią organizatorzy „Filmowych
Ferii na piątkę”.
jb

two jeleni

Joanna i Mirosław
na pilchowickie pola.
ytu...
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- Na polach między ulicami
Trześniówka i Dolna Wieś spacerowało ogromne, liczące około 70
sztuk, stado jeleni – mówią. - Zrobiły na nas wielkie wrażenie.
To nie pierwszy raz, kiedy
przed domem państwa Sierańskich pojawili się leśni goście.
– Często podziwiamy sarny, a
czasem i pojedyncze jelenie. Tym
razem byliśmy świadkami naprawdę niecodziennego widowiska.

Udział w imprezie, w ramach
Konkursu Otwartego, licealistka
wyśpiewała podczas eliminacyjnych
przesłuchań. W styczniu wzięła
udział w trzydniowych warsztatach
poprzedzających festiwal.
Konkurs Otwarty OFPA odbył
się w ubiegły czwartek.
– Występ zaczęłam od małej
wpadki. Wyszłam na scenę i chciałam
śpiewać do mikrofonu... konferansjera
z boku sceny – Dominika śmieje się
na wspomnienie tej chwili. – Dopiero gdy technik obsługujący światła
oświetlił mi ten właściwy, zorientowałam się w pomyłce.
Przy akompaniamencie szkolnego kolegi Daniela Grychtoła, młoda
wilczanka zaśpiewała dwa utwory.
Nie była jednak z siebie zadowolona.
– Miałam pewne zastrzeżenia.
Byłam przekonana, że pojadę do
domu i nie wrócę już na tę scenę -

wspomina.
Jurorzy byli innego zdania. Przyznali licealistce jedną z czterech
nominacji do piątkowego Konkursu
Krajowego.
– Byłam w szoku. Nie wyobrażałam sobie, że zaśpiewam wśród osób,
które w swojej karierze mają tyle
występów, festiwali i osiągnięć.
Z gratulacjami natychmiast pospieszyli rodzice i znajomi.
Choć stres Dominiki nie opuszczał, to czuła, że nazajutrz pod
pewnymi względami będzie jej nieco
łatwiej.
– Wiedziałam już na przykład,
gdzie stoi mikrofon – śmieje się. – A
tak na poważnie, nie czułam się tak
dobra jak pozostali uczestnicy Konkursu Krajowego.
Nie taki jednak diabeł straszny,
jak go malują. Z piątkowego występu
nastolatka była bardziej zadowolona.
– Dałam z siebie jeszcze więcej. To
była też jakaś forma podziękowania
jurorom, że mnie wybrali – mówi.
Wyróżnienie na rybnickim festiwalu to – do tej pory – jej największy
sukces. Najbliższą okazją, by usłyszeć
jak śpiewa, będzie koncert charytatywny, który odbędzie się 21 marca w
szczygłowickim Domu Kultury. Impreza ma być zwieńczeniem wydania
płyty w ramach Projektu Paderek,
na której Dominika śpiewa jeden z
utworów.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Pilchowiczanie nie stracili
zimnej krwi, dzięki czemu udało
się uwiecznić tę ciekawą chwilę.
- Jelenie okazały się wdzięcznymi modelami – mówią. – Są
przekonującym dowodem, że Śląsk
to nie tylko kopalnie i fabryki, ale
też wspaniała przyroda.
/bw/

Foto: Joanna i Mirosław Sierańscy
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Foto: Archiwum

panie zbiły kilogramy

- Chciałyśmy zrobić coś dla
siebie. Udowodniłyśmy, że kto
chce, ten potrafi – nie kryją
satysfakcji uczestniczki kursu
„Wyzwanie na Odchudzanie”.
Panie, dzięki zmianie
nawyków żywieniowych
i sile woli, pozbyły się wielu
zbędnych kilogramów

W kursie udział wzięły 24 panie, mieszkanki
okolicznych miejscowości. Przez 12 tygodni mężnie zmagały się ze słabością do kuszących smakołyków. Zmiana nawyków żywieniowych, silna
wola i ćwiczenia przyniosły oczekiwany skutek:
pozbyły się wielu zbędnych kilogramów.
- Szczególne powody do satysfakcji mają
Barbara Lubczyńska, Kazimiera Glanc, Aleksandra Domaradzka i Zuzanna Wieczorek – mówi
trener Jarosław Ślusarczyk. Na dowód podaje,
że pani Barbara pozbyła się 15 kg, a pani Kazimiera 13 kg.
– To rewelacyjne efekty – ocenia.

- Chcieć to móc – mówią uczestniczki kursu, potwierdzając słowa własnymi czynami

/bw/

Foto: Bogusław Wilk
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Gierałtowice

Zajrzyj na kiermasz
Wielkanoc coraz bliżej. Z tej okazji, wzorem ubiegłych lat, Gminny
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
organizuje przedświąteczny kiermasz.
Tym razem pięknie przystrojone kramiki staną w salkach przy gierałtowickim kościele. Kiermasz odbędzie się
w niedzielę, 10 marca, w godzinach
9.30-18.
/bw/

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Kacper mikno ze stanicy

ur. 16.02.2013 r., 3870 g, 54 cm

antonina tutaj z Gliwic

ur. 17.02.2013 r., 3450 g, 53 cm

bartosz twardawa z ornontowic
ur. 19.02.2013 r., 4380 g, 58 cm

wojciech muzyka z Knurowa

ur. 22.02.2013 r., 3890 g, 54 cm

0

nataniel Gajewski z Knurowa

ur. 17.02.2013 r., 4320 g, 54 cm

jakub mielnik z Zabrza

ur. 18.02.2013 r., 3620 g, 53 cm

Zuzanna wójcik z Knurowa

ur. 19.02.2013 r., 2790 g, 52 cm

agata Świrk z Knurowa

ur. 23.02.2013 r., 2540 g, 49 cm

oliwia Kołodziej z Zabrza

ur. 17.02.2013 r., 3570 g, 54 cm

adam szelągiewicz z leszczyn

ur. 18.02.2013 r., 2980 g, 51 cm

lena mossakowska z Knurowa

ur. 20.02.2013 r., 3330 g, 53 cm

olivier wieczorek z Knurowa

ur. 23.02.2013 r., 3260 g, 54 cm

Kalina lis z Knurowa

ur. 17.02.2013 r., 2970 g, 49 cm

Hanna Zientek z rybnika

pola łukomska z orzesza

ur. 17.02.2013 r., 3900 g, 52 cm

Kacper marczuk z Knurowa

ur. 18.02.2013 r., 3300 g, 51 cm

ur. 18.02.2013 r., 4400 g, 58 cm

jakub szeibel z rudy Śląskiej

tymoteusz malczyk z chudowa

nataniel Kaczor z Knurowa

franciszek józef szuma z Knurowa

ur. 20.02.2013 r., 2820 g, 55 cm

ur. 24.02.2013 r., 2950 g, 52 cm

ur. 22.02.2013 r., 3230 g, 55 cm

ur. 24.02.2013 r., 3620 g, 55 cm
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Dobrze najedzeni?

Pomysłów na rozruszanie młodzieży nie brakuje; biegi
wokół stawu Moczury przysłużyły się poprawie kondycji

Jak przekonać uczniów do zdrowego trybu życia,
kiedy w modzie chrupanie czipsów i picie coli?
- To jest problem. Coraz częściej w szkole mamy do
czynienia z omdleniami. Ostatnio zasłabł chłopak,
który na śniadanie zjadł... 2 pączki! - mówi Barbara
Karpińska nauczycielka techniki w Miejskim
Gimnazjum nr 3

Eksperci określają dzisiejszych
nastolatków mianem pokolenia słabeuszy. Potwierdza to nauczycielka
wychowania fizycznego z gminazjalnej „Jedynki”, Alicja Jagieniak.
- Kiedyś życie koncentrowało się na
podwórkach i w parkach. Dziś jest tam
pusto, bo dzieci cały swój wolny czas
spędzają przed komputerem. Niestety,
to się odbija na ich kondycji.
W ubiegłym roku szkoła wzięła udział w programie „Trzymaj
formę”. - 3 razy w tygodniu o godz.
7.00 biegliśmy z grupą 60 uczniów
wokół stawu Moczury. Wcześniej
poddaliśmy ich testom, które miały
sprawdzić ich wydolność i sprawność
fizyczną.
Po miesiącu biegania gimnazjaliści minimalnie poprawili swoje
wyniki. Rozruszaniu nastolatków
służy też „aktywna przerwa” - nauczyciele udostępniają im w czasie
długiej przerwy salę gimnastyczną.
Zamiast siedzieć bezczynnie na korytarzu, można... tańczyć zumbę.
Oprócz ruchu, prawidłowemu
rozwojowi służy zdrowe odżywia-

5 pełnowartościowych posiłków w ciągu
dnia to podstawa - zapewniają uczniowie
i nauczyciele z MG-1

nie, o czym dzieci często w ogóle
nie wiedzą.
- Na przerwach jedzą czipsy, słodycze, czyli puste kalorie - zauważa
nauczycielka techniki z Miejskiego
Gimnazjum nr 3, Barbara Karpińska. - Coraz częściej mamy do
czynienia z omdleniami, bo ucznio-

wie przychodzą do szkoły na czczo.
Ostatnio zasłabł chłopak, który zjadł
na śniadanie 2 pączki!
Nauczycielka sięga pamięcią kilka lat wstecz, kiedy półki szkolnego
sklepiku uginały się od słodyczy.
- Asortyment się zmienia i dobrze,
bo teraz można już kupić nie tylko

RozRywkA NR 9/2013

owoce, ale i świeże bułki z warzywami. Młodzież chętnie je kupuje.
Wszystko schodzi.
W „Jedynce” nie ma sklepiku.
Jest za to automat z przekąskami i
napojami. Mimo to dyrekcja zachęca uczniów, by przynosili do szkoły
drugie śniadanie. - Odnoszę wrażenie, jakby to był dla nich powód do
wstydu - zauważa dyrektor szkoły
Barbara Hankus.
Zdaniem Alicji Jagieniak, nastawienie uczniów powoli się zmienia.
Po raz drugi biorą udział w programie „Żyj smacznie i zdrowo”, dzięki
któremu poznają zasady zdrowego
odżywiania oraz właściwego komponowania posiłków. - Fakt, że z
sąsiedztwa szkoły znikła budka z
kebabem, też o czymś świadczy. Cukiernia za to ma się dobrze - śmieje
się nauczycielka.
O zdrowym odżywianiu mówi
się w czasie lekcji. 7 marca gimnazja-

liści z „Jedynki” opowiedzą swoim
młodszym kolegom o tym co i jak
jeść, by prawidłowo się rozwijać.
W MG-3 uczniowie tworzą
przykładowe jadłospisy. Już na ich
przykładzie widać jakie nawyki
żywieniowe wynoszą z domów.
- Niewielu wie, że w ciągu dnia należy
spożyć 5 posiłków, że podstawą jest
śniadanie, ciepła kolacja - dodaje
Barbara Karpińska.
W projekt „Żyj smacznie i zdrowo” zaangażowanych jest w sumie
143 uczniów z MG-1 i 3. Uczą się
czytać etykiety produktów spożywczych, wiedzą jak nie marnować jedzenia, z powodzeniem biorą udział
w konkursach promujących zdrowe
odżywianie.
- Jeśli teraz nie zmienią swoich
nawyków, otyłość może pojawić się
w kolejnych pokoleniach - podkreśla
Alicja Jagieniak.

/pg/, foto: arch. MG-1

- Do wygRAniA PoDwóJny bilet Do kinA
Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się numeru
(decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet
do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z nr. 7/2013
brzmiało: „Sędzia”. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Jolanta Matusiewicz. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

3.03.2013 r.
NIEDZIELA
Życie Pi 3D
− godz. 15.30
Miłość
− godz. 17.45
Les Miserables:
Nędznicy
− godz. 20.00

4.03.2013 r.
PONIEDZIAŁEK
Miłość
− godz. 17.15
Les Miserables:
Nędznicy
− godz. 19.30
5.03.2013 r.
WTOREK
Poradnik
pozytywnego
myślenia
− godz. 15.30
Les Miserables:
Nędznicy
− godz. 17.30
Operacja Argo
− godz. 20.15

9

1- 2.03.2013 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Życie Pi 3D
− godz. 16.00
Poradnik
pozytywnego
myślenia
− godz. 18.15
Lincoln
− godz. 20.30

Cena biletu 2D i 3D: 12 zł.

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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ogłoszenia
S KU P samochodów – G otówka. Tel.
791 544 346

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

5 – 9/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1-9/13

1/13-odw.

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

4-9/13

SZUKAM PRACY

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

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

1/13-odw.

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

5-odw.

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

1/13-15/13

2/13-odw.

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

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

4-17/13

2/13-odw.

Docieplenie domów, podbitki, malowanie
elewacji, ankrowanie, gładzie, malowanie,
sufity podwieszane, adaptacja poddaszy.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725
7-odw.

8-13/13

M ł o da, s i lna o s o b a p o d ejm i e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00

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

7-odw.

1/13-odw.

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

EDUKACJA

1/13-odw.

Korepetycje - angielski. Tel. 792 237 177

2-9/13

6-9/13

1/13-odw.

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

5-9/13

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

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

MOTORYZACJA

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

Szukam pracy jako opiekun dla osoby
starszej. Doświadczenie, dyspozycyjność.
Wiek 55 lat. Tel. 883 962 030

Pilchowice. Charytatywna zbiórka

Klienci otwarli
serca i portfele

W zbiórce przeprowadzonej przez
pilchowicki Dom Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zakon
Ojców Kamilianów zebrano 1.785, 72 zł
Klienci odwiedzający Hipermarket Auchan 8 i 9 lutego, mieli szansę
wesprzeć pilchowicki DPS. Zbierano
głównie dary rzeczowne w postaci
artykułów spożywczych i przemysłow ych. Artykuły wrzucano do
specjalnych koszy zlokalizowanych w
pobliżu punktu obsługi klienta.
− Otrzymane dary zostaną prze-

znaczone na potrzeby naszych niepełnosprawnych mieszkańców −
zaznacza Ewa Domagalska z DPS.
− Chcielibyśmy bardzo podziękować
zarówno klientom jak i pracownikom
Hipermarketu Auchan za udział i
pomoc w przygotowaniu naszej akcji.
Dziękujemy!

jb

1-9/13

Remonty od A do Z. Tel. 666 852 100

6-9/13

dam PRACĘ

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1/13-13/13

Firma Kr y wałd – Plast Sp. z o.o. po szukuje osoby na stanowisko głównego
księgowego. Zainteresowanych prosimy o
przesyłanie CV na adres: ksiegowosc@krywaldplast.pl Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr 32 232 70 74
9-10/13

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

Kierowcę kat. D zatrudnię, może być rencista, emeryt lub praca dodatkowa. Tel.
785 048 585

6-9/13

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

5-9/13

5-17/13

Usługi geodezyjne. Tel. 792 900 609

1-10/13

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

1/13-odw.

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
6-13/13

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-13/13

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem - wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 601 641 641,
601 631 631, 500 183 102, 513 660 970
7-10/13

Restauracja Mała Toscania zatrudni kucharza/kucharkę z doświadczeniem oraz
dziewczynę na bar w weekendy. Tel.
531 450 009
8-9/13

9-44/13

Wyprzedaż pożyczek. Oddłużenia + gotówka do ręki. Tel. 32 236 71 13
7-10/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia lub sprzedania mieszkanie
40 m2, Bielsko, Złote Łany, 600 zł + media.
Tel. 513 195 307
9/13

Do wynajmu mieszkanie. Tel. 501 008 959

9-10/13

Kawalerka 36 m Sienkiewicza, 89 000 zł.
Tel. 513 654 547
2

8-9/13

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 27.02.2013 r.
do 19.03.2013 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - osiem części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

Kawalerka do wynajęcia, centrum Knurowa,
IV p. Tel. 502 349 143
9/13

Sprzedam garaż Mieszka I/1 Maja. Cena
38 000 zł. Tel. 792 842 939. Pośrednikom
dziękuję.

7-10/13

Sprzedam kawalerkę 30 m2 w Knurowie po
kapitalnym remoncie. Tel. 887 226 208
7-10/13

Sprzedam mieszkanie w domu prywatnym w Knurowie + mała działka. Tel.
661 179 747
8-10/13

Tanio sprzedam duży dom 7 pokoi, 2 łazienki, działka 1500 m. Tel. 512 292 478

9/13
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knurowskie
podium

Uczestnicy obozu w Nowej Rudzie

Kilka tygodni temu zachęcaliśmy do głosowania
na przedstawicieli knurowskiego sportu w III Plebiscycie Dziennika Zachodniego.
Ry walizacja toczyła się w
kilku kategoriach, jednak
jed ną z nich – Spor towa
Twarz Powiatu Gliwickiego
– zdominowa li reprezentanci Knurowa. Bezapelacyjne zw ycięstwo odniósł
Mieczysław Gołąb (prezes
BKS Concordia), a ponadto na podium znaleźli się:
Eugeniusz Mehlich (prezes,
trener i zawodnik UKS Eugen) oraz Wojciech Kempa
(trener i piłkarz KS Concordia).
Dwóch reprezentantów
z naszego terenu uplasowało
się na podium w kategorii
„Najpopularniejszy sportowiec powiatu gliwickiego”.
Drugą lokatę zajął siłacz UKS

Eugen – Maciej Jaśkiewicz,
a trzecią – piłkarz Jedności
Przyszowice, Ariel Mnochy.
Dodajmy, ż e najpopu la rniejszym sportowcem został
Dariusz Steuer, tenisista stołow y ULKS Tajfun Ligota
Łabędzka.
Niebawem koleżank i i
koledzy z Dziennika Zachodniego ogłoszą datę wręczenia
pamiątkowych pucharów i
dyplomów.

Eugeniusz Mehlich

Wojciech Kempa

Foto: Sekcja Pływacka

Niezwykle urozmaicony
program zajęć obowiązywał w
czasie tygodniowego obozu pływacko-narciarskiego, w którym
uczestniczyli członkowie Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice.
Kilkudniową bazą 46-osobowej
grupy młodych knurowskich
sportowców była Nowa Ruda, a
konkretnie tamtejsze Centrum
Turystyczno-Sportowe.
- Sprzyjające warunki pogodowe i dobra baza sportowa
pozwoliły zrealizować program
w stu procentach – akcentuje
Tomasz Rzepa, jeden z organizatorów obozu i jednocześnie
opiekun młodych pływaków.
– Zawodnicy uczestniczący w
tym wyjeździe mieli od 6 do
17 lat i mimo dużej rozpiętości
wiekowej, nikt nie narzekał na
program, jaki przygotowaliśmy. A był on niezwykle urozmaicony i jednocześnie dosto-

Mieczysław Gołąb

Ariel Mnochy

knurowianki
w kadrze Śląska
Ciężka i systematyczna
praca na treningach to - w wielkim skrócie – droga do sukcesu.
Wiedzą coś na ten temat reprezentanci knurowskiej Sekcji
Pływackiej. Owa praca i systematyczność zaowocowały już
wieloma wartościowymi wynikami, czego potwierdzeniem są

nie tylko medale przywożone
z różnorakich zawodów, ale
i powołania do reprezentacji
Śląska. Otrzymały je: Emilia
Brachaczek i Paulina Bieniek
(rocznik 1999), Aleksandra
Bańbor (rocznik 1997) i Martyna Nowak (rocznik 1996).
PiSk

sowany zarówno do wieku, jak
i umiejętności poszczególnych
zawodników.
Dodajmy, że treningi przeplatane były interesującymi
konkursami, a nawet wycieczką do kopalni „Piast”.
Zajęcia na 8-torowej pływalni trwały dwie godziny
dziennie. Po nich był czas na
zabawę w basenie z biczami
wodnymi i 60-metrową zjeżdżalnią. Młodzi pływacy pięciokrotnie zjawiali się na stoku
narciarskim w ośrodku „Górnik”, z kolei trening ogólnorozwojowy odbywał się w hali.
Po ty powo sportow ych
zajęciach trenerzy i opiekunowie zapraszali swych podopiecznych do wzięcia udziału
w licznych konkursach (m.in.
czystości, „Mam talent”, pokaz
mody).
PiSk

Jedną
z zawodniczek
SP TKKF
Szczygłowice
powołaną
do kadry
Śląska
jest Emilia
Brachaczek

Foto: SP TKKF

basen, hala, stok i… kopalnia

Foto: Piotr Skorupa

Maciej Jaśkiewicz

Tekst i foto: Piotr Skorupa

W wolnych chwilach młodzi pływacy
zwiedzali m.in. nieczynną już kopalnię

gRAnD PRiX knURowA
w skACie sPoRtowyM

Oprac. PiSk

WYNIKI Z 19 LUTEGO:
1. Tadeusz Żogała
2. Michał Fojt
3. Jerzy Pluta
4. Jerzy Makselon
5. Stefan Wroblowski
6. Stefan Dylus
7. Emil Kasperek
8. Adam Dudziński
9. Czesław Antończyk
10. Piotr Arent

- 2.175 pkt
- 2.117 pkt
- 1.938 pkt
- 1.930 pkt
- 1.867 pkt
- 1.835 pkt
- 1.804 pkt
- 1.741 pkt
- 1.682 pkt
- 1.615 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 6.126 pkt
2. Michał Fojt
- 5.428 pkt
3. Józef Antończyk
- 5.233 pkt
4. Zdzisław Mral
- 5.200 pkt
5. Jerzy Pluta
- 5.072 pkt
6. Wojciech Napierała
- 5.000 pkt
7. Jan Chwolka
- 4.948 pkt
8. Jan Pikus
- 4.571 pkt
9. Emil Kasperek
- 4.528 pkt
10. Bogumił Wolny
- 4.517 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 5 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
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Foto: Piotr Skorupa - archiwum

Jeszcze jeden!!!

Wisła - rok 1996. Jerzy Dudek o miejsce
w reprezentacyjnej bramce rywalizuje
m.in. z Maciejem Szczęsnym

W ciągu kilkunastu ostatnich lat pracował dla tak uznanych firm na piłkarskim rynku, jak Feyenoord Rotterdam,
FC Liverpool i Real Madryt.
Jego największym sukcesem
było wygranie prestiżowej Ligi
Mistrzów. Nieco ponad osiem
lat po tym pamiętnym triumfie, rozegra swój ostatni mecz

w reprezentacji Polski. O kim
mowa? Oczywiście o Jerzym
Dudku, którego 3 czerwca ponownie zobaczymy w koszulce
z orłem na piersiach. Na ten
dzień zaplanowano towarzyską konfrontację „biało-czerwonych” z Liechtensteinem,
która będzie jednocześnie
pożegnaniem wychowanka

Concordii Knurów z reprezentacją. Tak zadecydował Zarząd
Polskiego Związku Piłki Nożnej, z prezesem Zbigniewem
Bońkiem na czele.
Zapowiadanym meczem z
Liechtensteinem Jerzy Dudek
nie tylko pożegna się z reprezentacją, ale być może oficjalnie ogłosi zakończenie kariery.

Progres

3 czer wca Jer zy Dudek
dołączy do elitarnego grona
członków Klubu Wybitnego
Reprezentanta. Nazwisko
w yc h o wa n k a C o n c o r d i i
Knurów zostanie dopisane
do następujących piłkarzy:
Michał Żewłakow
Grzegorz Lato
Kazimierz Deyna
Jacek Krzynówek
Jacek Bąk
Władysław Żmuda
Antoni Szymanowski
Zbigniew Boniek
Włodzimierz Lubański
Tomasz Wałdoch
Maciej Żurawski
Piotr Świerczewski
Roman Kosecki
Tomasz Kłos
Dariusz Dudka
Mariusz Lewandowski
Dariusz Dziekanowski
Robert Gadocha
Tomasz Hajto
Roman Wójcicki
Henryk Kasperczak
Andrzej Szarmach
Włodzimierz Smolarek
Jacek Zieliński
Gerard Cieślik

Na pewno po tym spotkaniu,
nasz utytułowany bramkarz
zostanie członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta. Do tej
pory w tym elitarnym gronie
znajduje się 25 piłkarzy.
Mecz Polska – Liechtenstein zostanie rozegrany na
stadionie Cracovii Kraków.
PiSk

Jerzy Dudek zawodowo już w
piłkę nie gra, jednak nie pozwala o
sobie zapomnieć. I bardzo dobrze,
bo osoby z tak bogatym doświadczeniem nie powinny zamykać się
w czterech ścianach.
Wychowa nek Concordii
K nurów pozostaje a kt y w ny
na wielu płaszczyznach. Nie
zapomina przy tym o dzieciach,
wszak od kilku tygodni jest twarzą Akademii Sportowej Progres, która prowadzi szkolenie
najmłodszych w Krakowie.
- Moim celem jest rozwinięcie
profesjonalnej szkółki piłkarskiej – mówi zw ycięzca Ligi
Mistrzów z 2005 roku. - W tym
celu oficjalnie związałem się
z Akademią Sportu Progres i
postaram się wesprzeć niekomercyjne zajęcia piłkarskie dla dzieci.
Przy tym projekcie współpracuję
z moim przyjacielem, księdzem
Andrzejem Augustyńskim. Już
teraz myślę o organizacji obozów
i wyjazdów do klubów, w których
grałem, ale najważniejsza będzie
codzienna troska o wysoki standard opieki nad dziećmi. W tym
przedsięwzięciu, poza szkoleniem
sportowym, bardzo ważne będzie
kształtowanie charakterów naszych podopiecznych.

Z doświadczenia w ychowanka knurowskiego klubu korzystają nie tylko najmłodsi, ale i
nowy prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej – Zbigniew Boniek.
To „Zibi” zaprosił byłego bramkarza Feyenoordu Rotterdam,
FC Liverpool i Realu Madryt do
delegacji, która gościła niedawno w Hiszpanii.
- Nie pełnię żadnej funkcji
w PZPN-ie, ale jakiś czas temu
prezes Boniek poprosił mnie,
bym został członkiem delegacji
– relacjonuje Jerzy Dudek. Pojechałem jako gość, który zna
hiszpańskie realia.
Na spotkaniach z tamtejszymi
działaczami wiele rozmawialiśmy
o systemie szkolenia młodzieży.
Nie ukrywam, że jak najwięcej
sprawdzonych rozwiązań w Hiszpanii chcę zastosować w mojej
Akademii Piłkarskiej Progres w
Krakowie.
Polska delegacja, na zaproszenie Królewskiego Hiszpańskiego
Związku Piłki Nożnej, przebywała w Madrycie przez dwa dni. Nasz
bramkarz dołożył swoją cegiełkę
do podpisania porozumienia o
ścisłej współpracy między polską,
a hiszpańską federacją.
Piotr Skorupa

Miejska liga piłki nożnej halowej
WYNIKI 30. KOLEJKI (20.02.2013):

Vibovit Studio
DENIM w
najbliższej serii
spotkań zmierzy
się z Pamarem,
a wynik tej
konfrontacji
może decydować
o mistrzowskim
tytule

Po kolejnych ośmiu meczach Miejskiej Ligi Piłk i
Nożnej Halowej poznaliśmy
drużyny, które zajmą w tych
rozgrywkach miejsca na podium. Do zespołów Pamaru
i Vibovitu dołączyła w poniedziałek drużyna TKKF
Mistral Intermarche po zwycięstwie nad Teamem Stalmet.
Mecz tych drużyn w pierwszej
połowie przypominał bokserską wymianę ciosów, albowiem obydwie ekipy postawiły
na grę ofensywną, toczoną w
bardzo szybkim tempie, pełną
efektownych nieszablonowych
akcji i pięknych bramek. 20-

14

minutowa obustronna kanonada zakończyła się remisem,
ale w drugiej połowie bramki
strzelali już tylko podopieczni
Marcina Polywki, pozostawiając Stalmetowi tylko matematyczne złudzenia na zajęcie
trzeciego miejsca.
Im bliżej końca rozgrywek, tym lepszą formę prezentuje drużyna Sanitu. Najpierw w środowym pojedynku
nieoczekiwanie zremisowała
ona z wyżej notowaną Concordią, a w kolejnym meczu
omal nie pokonała zespołu
Mati Vet FC. W tym drugim
spotkaniu „Sanitariusze” pro-

wadząc 4:3 nie wykorzystali
dwóch przedłużonych rzutów
karnych, co z kolei udało się
rywalom na 17 sekund przed
końcową syreną.
Warte odnotowania jest
zwycięstwo zespołu PTK DB
Schenker, który na trzy punkty czekał już od 6 tygodni.
„Petekowcy” pokonali IPA
Knurów grając cały mecz bez
nominalnego bramkarza.
Już w poniedziałek dojdzie
do meczu, który rozstrzygnie
o mistrzostwie. Lider i zarazem obrońca tytułu Pamar
zagra z Vibovitem.
Waldemar Jachimowski

Foto: Waldemar Jachimowski

Medaliści już znani

Sanit – Concordia Oldboje 1:1 (0:0)
0:1 A. Niewiedział 30’, 1:1 P. Rolnik 36’.
żółte kartki: P. Rolnik, T. Barwicki (Sanit), A. Niewiedział (Concordia Oldboje).
Black&Decker – Pamar 3:10 (1:6)
0:1 S. Jezierski 8’, 0:2 M. Rozumek 10’, 0:3 Ł. Spórna 12’, 1:3
T. Szczepaniak 15’, 1:4 Ł. Spórna 17’, 1:5 M. Rozumek 18’, 1:6
D. Kozdroń 19’, 1:7 S. Jezierski 30’, 2:7 T. Szczepaniak 31’, 2:8
D. Kozdroń 33’, 3:8 R. Szwed 34’, 3:9 M. Rozumek 37’, 3:10 W.
Kempa 40’.
żółta kartka: W. Kempa (Pamar).
TKKF Apteka Św. Barbary – Milenium 2:8 (1:3)
0:1 D. Kiklaisz 5’, 0:2 W. Żur 11’, 1:2 M. Duraj 12’, 1:3 R. Kiklaisz
19’, 2:3 G. Kania 22’, 2:4 K. Kiklaisz 26’, 2:5 K. Kiklaisz 29’, 2:6
W. Żur 34’, 2:7 D. Kiklaisz 35’, 2:8 K. Kiklaisz 39’.

PROGRAM 32. KOLEJKI
(4.03.2013,
PONIEDZIAŁEK):

Tr i te c h – Te a m S t a l m et
(18 .0 0), M il enium – I PA
Knurów (18.50), PTK DB
Schenker – TKKF Apteka Św.
Barbary (19.40), Mati Vet FC
– Concordia Oldboje (20.30),
Pamar – Vibovit Studio DENIM (21.20).

PROGRAM 33. KOLEJKI
(6.03.2013, ŚRODA):
TKKF Apteka Św. Barbary –
Sanit (20.00), Black&Decker
– TKKF Mistral Intermarche
(20.45), Pamar – Team Stalmet (21.30).

WYNIKI 31. KOLEJKI (25.02.2013):
PTK DB Schenker – IPA Knurów 3:1 (1:0)
1:0 T. Nowosielski 13’, 2:0 M. Wasita 23’, 2:1 M. Milczarek 32’,
3:1 B. Święch 39’.
Sanit – Mati Vet FC 4:4 (3:2)
1:0 P. Rolnik 9’, 2:0 K. Boroń 11’, 2:1 A. Marszolik 16’, 3:1 P.
Rolnik 17’, 3:2 M. Kubicki 18’, 4:2 K. Boroń 33’, 4:3 P. Tomecki
34’, 4:4 T. Leszczyński 40’k.
żółte kartki: T. Barwicki, A. Bicz (Sanit), P. Tomecki, T. Leszczyński, A. Marszolik (Mati Vet FC).
Black&Decker – Tritech 4:6 (2:1)
1:0 T. Szczepaniak 9’, 1:1 M. Michniewski 13’, 2:1 D. Wochnik 17’,
2:2 M. Michniewski 29’, 2:3 M. Filip 36’, 2:4 M. Filip 37’, 2:5 M. Widera 38’, 3:5 R. Kalkowski 35’, 4:5 D. Wochnik 40’, 4:6 P. Bara 40’.
Vibovit Studio DENIM - TKKF Apteka Św. Barbary 6:4 (2:0)
1:0 M. Sikora 6’, 2:0 A. Zabłocki 15’, 2:1 M. Duraj 22’, 3:1 M.
Sikora 23’, 3:2 M. Losza 30’, 4:2 A. Zabłocki 32’, 5:2 G. Bęben
33’, 5:3 M. Duraj 37’, 6:3 D. Gigla 38’, 6:4 M. Duraj 40’k.
Team Stalmet – TKKF Mistral Intermarche 4:7 (4:4)
0:1 A. Niewiedział 4’, 1:1 D. Kraska 9’, 1:2 P. Kośmider 12’, 2:2
M. Stopa 13’, 2:3 P. Kośmider 14’, 2:4 M. Mularczyk 15’, 3:4 G.
Krusiński 17’, 4:4 T. Młynek 20’, 4:5 A. Niewiedział 29’, 4:6 M.
Mularczyk 36’, 4:7 A. Niewiedział 40’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
21
21

55 164-50
55 134-65
51 121-43
43 116-83
38 103-78
37 92-61
29 111-107
25 89-114
21 50-97
15 62-108
15 73-128
9 59-131
8 51-143

18
18
16
14
12
11
9
8
6
4
4
3
2

1
1
3
1
2
4
2
1
3
3
3
0
2

2
2
2
6
7
6
10
12
12
14
15
18
17
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Najlepsi z najlepszych w 2012 roku, a wśród nich młoda i utalentowana
knurowianka – Agnieszka Dubiel (pierwsza z prawej w dolnym rzędzie)

kusznierewicz,
Miarczyński
i nasza Aga
Mniej więcej co pół roku
obserwujemy na sportowej
arenie, jak jedne dyscypliny
ustępują miejsca innym. Związane jest to przede wszystkim
ze zmieniającą się aurą. Za
oknem i w kalendarzu przez
jakiś czas rządzić jeszcze będzie zima, my natomiast zapraszamy na moment pod…
żagle. Okazja ku temu jest
wyjątkowa, wszak miniony
sezon zakończył się kolejnym,
wielkim sukcesem Agnieszki
Dubiel. Młoda knurowianka
zdobyła Puchar Polski w klasie Laser 4,7, co do łatwych
zadań nie należało. Prestiżo-

we trofeum odebrała w czasie
Gali Żeglarskiej 2012, która
odbyła się w Warszawie. Galę
zorganizował Polski Związek
Żeglarsk i, Stowarzyszenie
Klasy Laser oraz Kredyt Bank,
a nasza nastolatka znalazła się
tym samym wśród wielu znakomitości, w tym Mateusza
Kusznierewicza i Przemysława
Miarczyńskiego.
Warto dodać, że Agnieszka Dubiel zdobyła Puchar
Polski już w pierwszym roku
startów w tej klasie. I nie był
to jedyny sukces nastolatki z
Knurowa, która uplasowała
się na 6. miejscu w Mistrzo-

Agnieszka Dubiel w czasie
Gali Żeglarskiej 2012

stwach Europy i 2. miejscu w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży.
Knurowianka jest podopieczną Jacka Błaszczyka i
na co dzień reprezentuje rybnicki klub TS Kuźnia.

PiSk

„Cement” potrzebny od zaraz
bra k koncent racji w
pierwszych 30 minutach gr y. W każdy m
z w ymienionych meczów bramkarz Concordii kapituluje tuż
po pierwszym gwizdku
sędziego. I to nie raz,
wszak kilka razy zdarzało się tej zimy, że
przed upł y wem drugiego kwadransa wynik
brzmiał 0:3.
Dodajmy, że w sobotnim meczu knurowianie
ulegli Unii Racibórz 1:4, a
honorową bramkę strzelił
testowany z Sokoła Łany
Wielkie, Artur Łopatka.

Trener
Concordii
przyznaje, że
Artur Łopatka
(przy piłce)
zrobił na
nim dobre
wrażenie
i zgłosi
działaczom
potrzebę
pozyskania
go do zespołu

Foto: Piotr Skorupa

Po czterech grach
kont rol nyc h, t rener
C oncord i i K nu rów
– Wojciech Kempa nie
może spać spokojnie.
Powód? W trzech meczach jego podopieczni
stracili aż tuzin goli,
po cztery z Gwarkiem
Tarnowskie Góry, Przyszłością Ciochowice i
Unią Racibórz. Po takich doświadczeniach
szkoleniowiec musi jak
najszybciej scementować blok obronny. Innym problemem knurowsk iej drużyny na
tym etapie przygotowań
do rundy wiosennej jest

PiSk

spartan
to również boks
Od niedawna mamy w
Knurowie drugi klub, który
może wystawiać swych zawodników w zawodach bokserskich.
Po BKS-ie Concordia prawo
takie uzyskał KS Spartan Knurów. Dokumentuje to uchwała
Zarządu Śląskiego Związku

Bokserskiego z 17 stycznia br.
Of icjalny debiut w zawodach bokserskich Spartan
zanotował w Rybniku, gdzie
w czasie turnieju „Pierwszy
krok” Krzysztof Gołaszewski
uległ rywalowi z Żywca.

Przegląd Lokalny Nr 9 (1043) 28 lutego 2013 roku

PiSk

Zimowy
rozkład jazdy
Concordii:

2:4 z Gwarkiem Tarnowskie
Góry, (bramki: Filip, Juzwuk)
3:1 z Jednością Przyszowice,
(bramki: Spórna, Mikulski,
Rozumek)
2:4 z Przyszłością Ciochowice, (bramki: Kozdroń 2)
1:4 z Unią Racibórz, (bramka:
Łopatka)
2 marca - Piast Gliwice (Młoda Ekstraklasa)
6 marca - Wilki Wilcza
9 marca – LKS Bełk
13 marca - Błyskawica Drogomyśl
16 marca - Szombierki Bytom

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

Prognostic
goni Concordię
Na zakończenie zimowych
ferii piłkarze Młodzieżowej
Ligi Piłki Nożnej rozegrali
kolejnych pięć spotkań. Ciężkie chwile przeżywali w nich
zajmujący drugie miejsce w
tabeli zawodnicy Przychodni
Prognostic, gdyż w obu swoich
meczach zmuszeni byli odrabiać
straty. O ile jeszcze w meczu z
APN Paniówki szybko zdołali
wyrównać, potem wyjść na
prowadzenie i pewnie wygrać
różnicą czterech goli, to mecz
z Unią I Książenice przyprawił
ich opiekuna Dariusza Flisa
o palpitacje serca. Prognostic
będący zdecydowanym faworytem pojedynku z przedostatnim
zespołem w tabeli długo nie potrafił znaleźć sposobu na obronę rywala, a tuż przed przerwą
stracił gola, gdy piłka uderzona
po rzucie wolnym i rykoszecie
zupełnie zmyliła bramkarza.
W drugiej połowie wicelider
wreszcie wyrównał po strzale
Radosława Jachimowskiego i
gdy wydawało się, że padnie
sensacyjny remis, ten sam zawodnik zdobył zwycięskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

gola na 9 sekund przed końcem
gry. Dzięki tej wygranej Przychodnia Prognostic zmniejszyła
dystans dzielący ją w tabeli do
liderującej Concordii 97 do
sześciu punktów.
Znacznie mniej wysiłku
w zdobycie sześciu punktów
włożyli piłkarze Deker-Budu.

Najpierw pokonali oni Jedność
Przyszowice spychając w tabeli
ten zespół poza podium i nie dając przy tym strzelić ani jednego
gola najlepszemu strzelcowi ligi
Łukaszowi Bekerowi. Potem zaś
rozgromili najsłabszy zespół ligi
- Unię II Książenice.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 11. KOLEJKI (23.02.2013):
Przychodnia Prognostic - APN Paniówki 5:1 (2:1)
0:1 D. Jóźwik 7’, 1:1 D. Bartoszewicz 8’, 2:1 M. Cybulski 15’, 3:1 M.
Cybulski 26’, 4:1 D. Bartoszewicz 29’, 5:1 K. Przydatek 30’k.
Deker-Bud – Jedność Przyszowice 6:3 (3:2)
0:1 B. Boczar 2’, 1:1 M. Nowosielski 3’, 2:1 W. Kostelecki 7’, 3:1
P. Rostkowski 8’, 3:2 R. Gawlik 14’, 4:2 M. Nowosielski 18’, 4:3 B.
Boczar 20’, 5:3 M. Nowosielski 23’, 6:3 M. Bogumiło 29’.
APN Paniówki – Unia Ii Książenice 12:0 (3:0)
1:0 D. Bartoszek 6’, 2:0 P. Brosz 5’, 3:0 D. Jóźwik 8’, 4:0 D. Jóźwik
19’, 5:0 B. Jóźwik 20’, 6:0 P. Brosz 21’, 7:0 P. Brosz 23’, 8:0 D.
Jóźwik 24’, 9:0 B. Jóźwik 25’, 10:0 J. Nowak 26’, 11:0 J. Nowak
27’, 12:0 J. Szary 29’.
Przychodnia Prognostic – Unia I Książenice 2:1 (0:1)
0:1 M. Woźniok 15’, 1:1 R. Jachimowski 23’, 2:1 R. Jachimowski 30’.
Deker-Bud – Unia II Książenice 17:1 (9:1)
1:0 M. Nowosielski 2’, 2:0 M. Kląskała 3’, 3:0 M. Kląskała 4’, 4:0
P. Rostkowski 4’, 5:0 M. Nowosielski 5’, 6:0 M. Kląskała 8’, 7:0
M. Nowakowski 10’, 7:1 K. Bajor 11’, 8:1 P. Rostkowski 14’, 9:1
M. Bogumiło 15’, 10:1 K. Lenart 17’, 11:1 M. Nowakowski 19’,
12:1 M. Bogumiło 20’, 13:1 M. Kląskała 22’, 14:1 M. Nowakowski 23’, 15:1 W. Kostelecki 26’, 16:1 M. Nowosielski 28’, 17:1 M.
Nowakowski 30’.
12
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12
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80-13 11 1
71-16
9 1
87-25 9 0
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56-26 6 3
47-55 6 0
34-55 4 1
45-57 3 3
24-62 2 2
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PROGRAM 12. KOLEJKI
LKS Gierałtowice – APN Paniówki (9.35), MG-1 – Przychodnia Prognostic (10.10),
Concordia 97 – Unia II Książenice (10.45), Tritech Junior
– Przychodnia Prognostic
(11.20), Deker-Bud – Unia I
Książenice (12.00).

Udany start
pod wawelem
Pięciu młodych zawodników Spartana Knurów wyjechało do Krakowa, gdzie odbyły
się walki w ramach ligi boksu
tajskiego. Ostatecznie do pojedynku z rywalem przystąpiło
czterech podopiecznych Sławomira Tokarza. - Po losowaniu
par okazało się że Kuba Mleczko
nie ma przeciwnika i jako jedyny
z naszej ekipy nie stoczy walki
– relacjonuje trener. – Z występów pozostałych zawodników
jestem zadowolony. Najpierw
Dawid Lutyński bezapelacyjnie
pokonał w kategorii kadet rywala z Krakowa, a następnie w tej

samej kategorii Adrian Materna
odniósł zwycięstwo w pierwszej
rundzie. Wśród juniorów Patryk
Kleta zremisował swój pierwszy
pojedynek, z kolei Daniel Górka
musiał uznać wyższość rywala.
Daniel to utalentowany zawodnik, jednak ma na razie krótki
staż treningowy. Wierzę, że
zarówno o Danielu, jak i innych
Spartanach usłyszymy jeszcze
wiele razy i będą to informacje o
zwycięstwach, bo chłopcy mają
twardy charakter i chęć do pracy – podsumowuje Sławomir
Tokarz.
PiSk

Foto: Spartan

Foto: Archiwum Kredyt Bank; MK PZŻ

sport

Uczyli się od najlepszych
Trenerzy Sławomir Pelec
i Krzysztof Marczuk ze Spartana Knurów uczestniczyli
w seminarium, które poprowadzili Mariusz Cieśliński
(zawodowy mistrz świata w

Muay Thai) oraz Damian Janikowski (medalista igrzysk
olimpijskich w zapasach). Tematem wrocławskiego seminarium były techniki Muay
T ha i prz ydat ne w M M A,

żywienie i dozwolone wspomaga nie w spor tach wa lki oraz techniki zapaśnicze
przydatne w MMA.
PiSk

15

Foto: www.europacentalna.eu

europa Centralna
otwiera podwoje
67 tys. m2 powierzchni handlowej, dziesiątki
sklepów renomowanych marek, liczne kawiarnie
i restauracje, 2.300 miejsc parkingowych, a do
tego atrakcyjna lokalizacja. Centrum Handlowe
Europa Centralna, jeden z największych
obiektów handlowych w regionie, zaprasza na
„Zakupy w sercu Europy”
Obiekt powstał przy węźle Sośnica, łączącym autostrady A4 i A1.
Wedle obliczeń inwestorów, niemal
5 mln mieszkańców regionu ma
możliwość dotarcia do Centrum w
ciągu godziny.
Inwestycja jest realizowana w
formie spółki joint-venture pomiędzy firmami Helical Poland i Standard Life Investments.
Otwarcie Centrum zapowiadano
na początek marca. Jednak niektóre
sklepy zdecydowały się na wcześniejsze handlowanie. Taką decyzję podjęły Castorama, Saturn, Euro AGD
(jeszcze wcześniej, bo na początku
lutego, otwarty został McDonald’s
McDrive). Jeśli czytasz ten tekst w
czwartek po siódmej rano, to znaczy,
że na inaugurację ich działalności w
Europie Centralnej już nie zdążysz.
Spóźniłeś się o dzień. Nie wszystko
jednak stracone.
- Planowane jest zorganizowanie
kilku dni otwarciowych – informuje
spółka Helical Poland. – Klienci będą
mogli szczegółowo zapoznać się z szerokim asortymentem Centrum dzięki
specjalnym tematycznym atrakcjom
szykowanym na każdy dzień.
Główne „uderzenie” zaplanowane jest na 1, 2 i 3 marca (szczegóły niżej).
Wśród najemców EC są m.in.: Ju-

Trzy dni atrakcji

la, Ski Team, Jysk, RTV Euro AGD,
Smyk Megastore, Reserved, H&M,
Cubus, Lindex, Cropp, House, Empik, Rossmann, Super-Pharm, Mohito, Stradivarius, Bershka, Deichmann, Promod, Home&You, City
Sport, CCC, Kakadu, Mc Donald’s.
Na terenie EC znajdą się też sale zabaw dla dzieci, pokoje dla rodziców
z dziećmi, pralnia chemiczna, biura
podróży, kantor, paczkomat InPost,
placówka Poczty Polskiej, bankomaty i wpłatomat, wypożyczalnia
wózków inwalidzkich. W galerii
handlowej będzie możliwy bezpłatny dostęp do WI-FI. Dojazd do niej
zapewnią też dwie bezpłatne linie
autobusowe – z Gliwic i Zabrza.
- Wspaniale, nie mogę się doczekać – usłyszeliśmy od knurowianki
młodszego pokolenia. – Do tej pory
najczęściej zaglądałam do gliwickiego Forum. Teraz będę mieć chyba
nieco bliżej, a na pewno znacznie
więcej okazji do upolowania.
Nie wszyscy podzielają ten entuzjazm.
- Taki gigantyczne centrum to kolejny cios w lokalny handel – uważa
jeden z knurowskich sklepikarzy.
– Już teraz ledwo dyszymy, a takiej
konkurencji to nie wszyscy będą w
stanie dotrzymać kroku...
/bw/

Koncerty, konkursy z cennymi nagrodami, wspólne gotowanie z gwiazdami
i spotkania z artystami zapowiada Centrum Handlowe Europa Centralna
na inaugurację działalności. Trzydniowy maraton zakupowo–rozrywkowy
startuje 1 marca (piątek) o godz. 10. W programie m.in. modowe nowinki,
prezentowane przez stylistę Tomasza Jacykowa, występ Rafała Brzozowskiego, który zaśpiewa przebój „Tak Blisko” oraz podpisze swoją najnowszą
płytę i występ zespołu „The Chance”, znanego z programu „X Factor”.
Sobota, upłynie pod hasłem „Smak i styl”. O regionalnych potrawach opowie
m.in. Grzegorz Stasiak.
– Miłośnicy dobrej kuchni wpiszą swoje najlepsze przepisy do Książki Kucharskiej Europy Centralnej, specjalnie przygotowanej na tę okazję, a najlepsze
z nich zostaną nagrodzone – informuje Monika Magner, Dyrektor Centrum
Handlowego Europa Centralna.
Przewidziano też zabawy dla dzieci – „Słodkie Show”. Złożą się na nie pokazy oraz warsztaty robienia cukierków i lizaków. Sobotnią imprezę poprowadzi Anna Guzik, aktorka i rodowita Ślązaczka, znana m.in. z seriali „Na
Wspólnej”, ”Hela w opałach”, uczestniczka programu “Taniec z gwiazdami.”
W niedzielę Europa Centralna zostanie podzielona na trzy strefy gier.
– Przygotowaliśmy oddzielne części dla dzieci, pań i panów, tak by każdy
mógł oddać się grze, która sprawi mu najwięcej frajdy. Oczywiście będą to
gry z nagrodami – zapowiada dyrektor Magner. W tym dniu poznamy też
nazwisko szczęśliwca, który wygra w konkursie Europy Centralnej voucher
na wycieczkę o wartości sześciu tysięcy złotych. - Na naszej scenie powitamy również artystów z Gliwickiego Teatru Muzycznego, którzy zaprezentują
widzom fragmenty musicalu „Tarzan” z muzyką i słowami Phila Collinsa
– dodaje Monika Magner.
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Wizualizacja: INARKO Sp. z o.o. Biuro Architektoniczne

gliwiCe

Czy taki piękny folderowy obrazek
– niczym z tarasu hiszpańskiego
hotelu – ziści się na Zaciszu?

knURów

zacisze jak z bajki
obejrzysz w sztukaterii
Baseny, zjeżdżalnie, jezioro z pomostami, torami kajakowymi
i... łyżwiarskim, park linowy, paintball, trasa dla quadów,
a nawet placyk do gry w bule i mobilne miasteczko ruchu
drogowego. Te i nie tylko te pomysły na uatrakcyjnienie
kompleksu leśnego Zacisze zobaczysz w Sztukaterii
Jak sprawić, by Zacisze stało się
lokalną mekką dla miłośników rekreacji? Głowili się nad tym projektanci
i architekci, uczestnicy konkursu na
opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, rozpisanego
przez knurowski magistrat.
Udział wzięły renomowane pracownie, m.in. z Warszawy, Łodzi,
Poznania, Krakowa i Tomaszowa
Mazowieckiego. Jak się okazało,
żadna nie rzuciła komisji konkursowej na kolana.
- Jednak we wszystkich wyróżnionych pracach są ciekawe, oryginalne

koncepcje i pomysły – zauważa Krystyna Kostelecka, naczelnik Wydziału
Urbanistyki, Architektury, Strategii
Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych.
Czy jest się czym zachwycać?
Warto sprawdzić osobiście. Wszystkie konkursowe prace składają się
na wystawę, którą przez tydzień (2-8
marca) można będzie oglądać w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria.
To doskonała okazja, by zobaczyć, ale też skomentować i dodać
własne pomysły. Wyobraźnia uczestników konkursu (wzbogacona głosami mieszkańców) będzie inspiracją

starvin’ Marvin
wraca do studia

Dla wszystkich fanów knurowskiej
formacji Starvin’ Marvin mamy dobrą
wiadomość. Grupa w dwa lata po
wydaniu debiutanckiego minialbumu
wraca do studia. – Przy pracach nad
płytą wypracowaliśmy zupełnie odrębną
stylistykę – zdradzają muzycy
Premiera płyty zaplanowana
jest na przełom września i października tego roku.
- Przygotowywana właśnie epka
będzie zawierała 5 utworów – zdradza Jakub Skorupa, gitarzysta
grupy. – Mamy już nagranych kilka

piosenek, ale nie wiemy jeszcze które
z nich wykorzystamy na płycie.
Krążek będzie drugim w dorobku zespołu. Debiutancki minialbum
pt. „Marvin mówi” ukazał się w 2011
roku. Od tamtego czasu zespół można było usłyszeć m.in. w radiowej

dla urzędników, którzy przygotują
przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej kompleksu Zacisze.
Ma być gotowa w tym roku. Sama inwestycja będzie realizowana etapami
w kolejnych latach.

/bw/

Dni otwarcia
wystawy

sobota, 2 marca – godz. 9-13
wtorek, 5 marca – godz. 12-18
środa, 6 marca – godz. 12-15
czwartek, 7 marca – godz. 12-18
piątek, 8 marca – godz. 12-15

„Czwórce”, w programie Ministerstwo Dźwięku, na Seven Festival
w Węgorzewie, czy też na ubiegłorocznych Dniach Knurowa.
- Nowa płyta niesie ze sobą
przewrót, bo nikt nie gra w Polsce
w taki sposób. Co ciekawe, choć
tego absolutnie nie planowaliśmy,
doznaliśmy muzycznego objawienia. Tak narodził się styl ultimate,
którego muzyczne emanacje teraz
rejestrujemy – mówi Jacek Wojdalski, wokalista grupy.
Dawid Ciepliński

Knurowska formacja wzię ła
udział w ubiegłym tygodniu w
festiwalu Emergenza w Katowicach. Awansowała do kwietniowych półfinałów.
Festiwal ma światowy zasięg.
Odbywa się w 150. Miastach.
Zwycięzca krajowego finału
uczestniczy w finale światowym
w niemieckim Tauberta Open
Air Festival przed 30 tys. publicznością.
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