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Korona dla Eweliny?
Knurowianka Ewelina Rapcia bierze udział
w walce o koronę Miss Kosmetyczek 2014
w konkursie organizowanym przez firmę
kosmetyczną Clarena
Decyzję o udziale w imprezie
knurowianka podjęła spontanicznie.
– Pomyślałam, że to może być fajne
doświadczenie – wyjaśnia. – To bardziej
zabawa niż coś poważnego, choć niewątpliwie miło byłoby wygrać.
Kosmetologia jest jej pasją.
– Zawsze mnie interesowało dbanie o siebie. Nie tylko w kontekście
kosmetyki, ale też zdrowego odżywiania i ćwiczeń – mówi. – Dlatego też

uzyskałam licencjata z kosmetologii.
To mój sposób na życie.
O tytuł najpiękniejszej specjalistki od urody ubiega się 12 kandydatek.
Zostały wyłonione spośród 120 osób
z całej Polski. Główną nagrodą w
konkursie są kosmetyki o wartości 3
tys. zł oraz 3 tys. zł na wybrany kurs
marki Clarena.
DC

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej
www.misskosmetyczek.pl.

Brak intymności

- Jak słyszę o pomyśle, by każdy w
aucie miał alkomat, to się zastanawiam, kto na tym chce zarobić. Innego wytłumaczenia dla takiej głupoty
nie mam. Pijak jak chce, to pojedzie
choćby miał w aucie cały bagażnik z
alkomatami. Po co tworzyć nowe –
na dodatek głupie – przepisy, skoro
są już inne. Tylko, że trzeba je egzekwować. To wystarczy. Druga sprawa
to szpitalne ogrodzenie. Od miesięcy
obserwuję jak się z nim męczą ci,
hm... fachowcy. Mam swoje lata, ale
myślę, że z sąsiadem zrobiłbym to
lepiej. I pewnie szybciej...
Knurowianin

Ach, te maniery...

- Mam trzy sprawy, z którymi chcę
się podzielić. Pr zede wszystkim
irytują mnie niektórzy kierowcy.
Jednym z nich brak elementarnej
wiedzy, co objawia się nieużywaniem kierunkowskazów. To zapewne kłopot dla jadących za nimi,
ale też dla pieszych, którzy chcą

skorzystać z przejść na rondzie.
Nieraz zdarza się, że wchodzą na
zebrę, bo jadące po obwodzie ronda auto nie daje znaków, że będzie
skręcać w prawo. No i prawie dają
s i ę r oz j e c h a ć , g d y ż s a m o c h ó d
jednak skręca... bez uprzedniego
zasygnalizowania tego. Inną grupę
kierowców stanowią nieuprzejmi
bądź nie dość dobrze wychowani.
Taki nigdy nie zatrzyma się przed
przejściem dla pieszych albo – co
gorsza – zatrzyma się, lecz tylko
je tarasując.
Drugie, co mnie boli, to palenie
śmieciami w piecach. Są dni, kiedy nie idzie wytrzymać, bo taki
smród. Jestem za tym, żeby twardo karać tych, co nas tak trują.
Trzeci problem to fajerwerki. Co z
tego, że są przepisy, które ograniczają ich używanie do sylwestra,
skor o nik t sobie z tego nic nie
robi. W Knurowie jak się zaczęło
fajerwerkowanie przed wigilią, tak
skończyło się po Trzech Królach.
Henryk z Knurowa
not. g, bw

Ślązisz Is Easy

Wieczór z kolędą

Wzorem ubiegłych lat w żernickim parku przy
Domu Kultury odbył sie Wieczór z Kolędą
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Spora architektonic zna dziu
ra zieje w sąsiedztwie kina.
Budynek, w
któr ym przez lata mieścił się
sklep elek tryc zny, znikł z pow
ierzc hni
ziemi. O jego likwidacji zade
cydował fatalny stan techniczn
y. Zdaniem
fachowców nie opłacało się go
remontować. Na razie nie post
anowiono,
co powstanie na miejscu wyb
urzonego obiektu.
Tekst i foto: Dawid Cieplińs
ki
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Posłuchaj o podróżach

Lubisz książki? Marzysz o podróżach? Jesteś
osobą niewidomą lub słabowidzącą? Weź udział
w pierwszym w Knurowie konkursie książki
mówionej!

ŻERNICA

W pierwszą tegoroczną niedzielę
do parku ściągnęło wielu mieszkańców Żernicy i ościennych miejscowości. Przybyli, by wspólnie wysłuchać,
ale też zaśpiewać, kolędy i pastorałki,
które prezentowały Klaudia i Kasia
Chwołka z towarzyszeniem Orkiestry Dętej z Ostropy.
Choć tym razem śniegu nie było,
chłód mógł dać się we znaki. Nie dał,
gdyż organizatorzy zadbali o... kosze

Więk szoś ć knur owian bez prob
lemów poradziła sobie z rozw
iązaniem
świątecznej krzy żówki. Do reda
kcji PL przychodziły kartki ze
wszystkic h
rejonów miasta. Kartki przeróżn
e: świąteczne, z zabawnymi zwie
rzętami,
z pozdrowieniami z polskich
miast. Bardzo chcieliśmy nagr
odzić wszystkich, ale zasady były nieubłag
ane. Główną nagr odę, żelazko
firmy Tefal,
ufundowane przez firmę Stalm
et, wygrała pani Teresa Roda
k.
− Dawno tyle szczęścia nie miał
am!− śmiała się pani Teresa,
odbierając
nagr odę. Knur owianka obiecała
, że za rok także weźmie udzi
ał w konkursie.
− Może znowu los się do mnie
uśmiechnie! − mówiła uradowan
a wygraną.
Tekst i foto: Just yna Bajk
o
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Foto: Andrzej T. Knapik

- Wiem, że od remontu przychodni
przy ul. Koziełka [Przychodnia Rejonowa nr 1 - przyp. red.] minęło już
kilka lat, ale jakoś się nie składało,
żebym musiała ją odwiedzić. Byłam
tam ostatnio. Budynek pięknie odremontowany. No, prawie wzorcowa
przychodnia, bo dostrzegłam jednak
jeden minus.
Czekałam w wąskim korytarzu na
wizytę u ginekologa, a ze mną kilka
innych pań. W gabinecie siedziała już
jedna pacjentka. Przez zamknięte
drzwi słyszałam każde słowo, diagnozę lekarza, a później szloch tej kobiety. Wcale nie musiałam nadstawiać
ucha, aby wiedzieć, co jej dolega.
Uważam, że drzwi gabinetów należy wygłuszyć. Pacjent ma prawo
do poszanowania jego intymności.
Każde badanie czy wywiad lekarski
to niemały stres, a świadomość, że
ktoś z korytarza może to mimowolnie
usłyszeć, dodatkowo paraliżuje.
Słyszałam, że w planach jest remont
przychodni na Kazimierza Wielkiego,
dlatego życzyłabym sobie, aby wzięto mój głos pod uwagę.
Pacjentka

Bzdurny pomysł
z alkomatami

Na Ewelinę można głosować na
stronie na stronie internetowej
www.warszawa.naszemiasto.pl/
plebiscyt/karta/1298,ewelina-rapcia,29254,id,t,kid.html. Jedna osoba może oddać 5 głosów dziennie,
a konkurs trwa do 18 stycznia do
północy.

foto-migawka

z płonącym drewnem i ciepłe napoje.
Korzystając z okazji życzenia
noworoczne mieszkańcom złożyli
samorządowcy – wójt gminy Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek,
członkowie Rady Sołeckiej i prowadząca imprezę Ewa Lukoszek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Pilchowicach.
Oprac. bw

W czwartek, 20 lutego, Kino
Scena Kultura będzie jednym z najweselszych miejsc w okolicy. To za
sprawą Kabaretu Młodych Panów,
którzy będą przekonywać, że „Ślązisz
Is Easy”. I zachęcać: godej z nami...
- To p ro g ra m p r z y g o t o wa ny specjalnie dla goroli, półgoroli,
basztardów i krojcoków – twierdzą kabareciarze. - Hanysów też
z a p ra s z a my, u t r wa l i c i e s o b i e .
Występy będą dwa: pierwszy o godz.
18, drugi – o godz. 20.30.
Bilety w cenie 60 zł dostępne w
kasie Kina Sceny Kultury w godz.
15-20 (tel. 32 332 63 81).

Konkurs organizuje Koło PTTK
Trion. Hasło − podróże. Uczestnicy
proszeni są o wysłuchanie dwóch
książek: „Pojedynek z Syberią” Romualda Koperskiego i „Pasja życia”
Jacka Pałkowskiego. 21 stycznia −
„sprawdzian” z wysłuchanych książek. Uczestnicy zmierzą się na wiedzę

i pomysłowość. Nie zabraknie także
ciekawych prelekcji o podróżach bliskich i dalekich. Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela
prezes PTTK Trion Adam Wala pod
nr. tel. 605 822 561.
jb

reklama

/bw/
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NIEBOROWICE, GLIWICE

Foto: Archiwum Policji

Odzyskała skradziony
samochód

Rodzinnej agresji nie
wolno zbywać milczeniem;
policjanci apelują, by
reagować i zgłaszać tego
typu sprawy

W środę około godz. 11.00 na
jednej z ulic Łabęd zatrzymało się
czarne bmw.
Kierowca i pasażer opuścili samochód i podążyli śladem starszej
kobiety. Ich podejrzane zachowanie
nie uszło uwadze jednego z okolicznych mieszkańców. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się z oficerem dyżurnym komendy, a ten natychmiast
wysłał na miejsce patrol policji.
Funkcjonariusze przeczesali
okolicę i zatrzymali mężczyzn, których rysopisy odpowiadały tym, podanym przez anonimowego świadka.
W trakcie legitymowania zatrzymani próbowali zmylić policjantów,
podając fałszywe dane. Szybko ustalono, że 26- i 29-latek są mieszkańcami Będzina, a w przeszłości byli
karani za kradzieże i rozbój.
Samochód, którym przyjechali
na napad, skradli 2 dni wcześniej z
parkingu przy restauracji w Nieborowicach. Właścicielka samochodu
z Knurowa może mówić o wyjątko-

Foto: Archiwum Policji

Czujność anonimowego świadka pozwoliła
policji zatrzymać dwóch mężczyzn, którzy 2 dni
wcześniej skradli w Nieborowicach bmw
Czujność gliwiczanina i szybkie działanie
policjantów doprowadziły do zatrzymania
samochodowych złodziei; knurowianka
odzyskała skradziony pojazd

wym szczęściu. Odzyskała bwm 320d
kombi warte 30 tys. zł.
O dalszych losach złodziei zdecyduje sąd. Policjanci złożyli już wniosek
do prokuratury o zastosowanie wobec
podejrzanych tymczasowego aresztu.

- Sprawa należy do rozwojowych mówi tajemniczo oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
komisarz Marek Słomski.
/g/
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Dozór za napaść

Według policyjnych statystyk w 2012 roku w Polsce doszło
do 11 tys. pobić i 24 tys. przestępstw rozbójniczych. Nasz
rejon też nie jest od nich wolny. W ostatnim czasie Prokurator
Rejonowy w Gliwicach objął pięcioro knurowian dozorem
policyjnym. Sprawcy mają na sumieniu pobicie i rozbój
8 stycznia 2014 roku około godz.
22 Policja otrzymała zgłoszenie o
napaści na 43-letnią mieszkankę
Gliwic. Do zdarzenia doszło w mieszkaniu przy ul. 1 Maja w Knurowie.
Kobietę zaatakowała para knurowian
− 45-latek i 39-latka. Agresorzy spowodowali u gliwiczanki liczne obrażenia głowy. Policja nie chce ujawniać
powodu ataku.
− Mogę jedynie zaznaczyć, że
chodziło o nieporozumienie natury

obyczajowej − mówi rzecznik Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach,
Marek Słomski.
11 stycznia Prokurator Rejonowy
w Gliwicach wydał decyzję o objęciu
pary dozorem policyjnym. Za pobicie
grożą im 3 lata pozbawienia wolności.
Młyny sprawiedliwości mielą
powoli, ale skutecznie. 30 maja 2013
roku trzech mieszkańców Knurowa
napadło i okradło 17-letniego gliwiczanina. Chłopak mocno ucierpiał

w tym nierównym starciu. 9 stycznia
2014 roku Prokuratura Rejonowa w
Gliwicach zdecydowała o zastosowaniu środka zapobiegawczego w
postaci dozoru policyjnego wobec
trzech sprawców napadu − 19-latka i
dwóch 18-latków.
− Mężczyznom za rozbój grozi do
12 pozbawienia wolności − informuje
Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
jb

Upojeni alkoholem

Zima to czas szczególnej troski o osoby bezdomne. Niskie
temperatury zagrażają życiu i zdrowiu. Rozgrzewanie się
alkoholem tylko potęguje to zagrożenie
Mężczyzna pod wyraźnym wpływem
alkoholu nie chciał opuścić apteki. 3
dni później w rejonie kościoła przy
ul. Niepodległości zauważono bezdomnego także w stanie upojenia
alkoholowego. Obu panów przewieziono do szpitalnej izby przyjęć.
Niezbędne okazało się udzielenie
pomocy medycznej.
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Koniec gehenny?

Znęcał się psychicznie i fizycznie nad
swoją rodziną. Sąd, mimo że orzekł wobec
dręczyciela karę pozbawienia wolności, dał
mu jednak szansę na poprawę. Knurowianin
z niej nie skorzystał
Pierwszy prawomocny wyrok
skazujący zapadł w 2012 roku, jednak sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary pozbawienia wolności.
Liczył, że 44-letni knurowianin
opamięta się i nie wróci więcej na
drogę przestępczą.
Płonna to była nadzieja...
W niedzielę, 12 stycznia, po zgłoszeniu od rodziny policjanci zatrzymali dręczyciela, który nadal stosował
przemoc wobec bliskich. Prawomocnym zarządzeniem sąd odwiesił mu
karę pozbawienia wolności. Najbliższy rok i siedem miesięcy knurowianin spędzi w areszcie. Co dalej?
Funkcjonariusze złożyli do prokuratury wniosek o zastosowanie
wobec sprawcy przemocy dozoru
policyjnego, zakazu zbliżania się
do rodziny i nakazu opuszczenia
mieszkania.
Rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, komisarz Marek Słomski, apeluje, aby rodziny z
podobnymi problemami nie bały
się reagować. - Każde zgłoszenie
będzie przez policjantów z Knurowa
sprawdzone, a wobec sprawców wyciągnięte konsekwencje.

Tak też było we wtorek. Funkcjonariusze zatrzymali wówczas
42-latka, który znęcał się nad żoną
i córkami. Prokurator przychylił
się do wniosku policji i na czas
oczekiwania na proces objął sprawcę dozorem, zakazał mu zbliżania
się do rodziny oraz nakazał opuszczenie domu.
Dzięki anonimowemu zgłoszeniu udało się zatrzymać 29-latka.
Kryminalni ustalili, że mężczyzna
znęcał się nad swoją matką od 2011
roku. Do czasu procesu prokurator
zastosował wobec kata środki zapobiegawcze (nakaz opuszczenia
domu, dozór policyjny).
- Sprawcom grozi do 5 lat więzienia. Jeśli okaże się, że swoje
ofiary traktowali ze szczególnym
okrucieństwem, mogą spędzić za
kratami nawet 12 lat - dodaje komisarz Słomski.
Potwierdza, że agresję u sprawców przemocy napędzał alkohol. Ale
nie tylko. - Zacięcie do znęcania się
nad bliskimi to kwestia wychowania
i wzorców, jakie wpajano im w dzieciństwie.
/g/

KNURÓW. NIETRZEŹWA KOBIETA WPADŁA W FURIĘ

Demolka
w komisariacie

Potrzebna była interwencja dwóch
dzielnicowych, aby obezwładnić
furiatkę, która demolowała
pomieszczenie w Komisariacie Policji
w Knurowie

KNURÓW

Straż Miejska codziennie otrzymuje zgłoszenia o osobach bezdomnych. To głównie mężczyźni szukający schronienia przez zimnem.
Wybierają miejsca do tego nieprzeznaczone, narażając się tym samym
na niezadowolenie mieszkańców.
7 stycznia patrol SM interweniował w aptece na Osiedlu 1000-lecia.

KNURÓW. SPRAWCY PRZEMOCY CZEKAJĄ NA WYROK

− Następnie wspólnie z funkcjonariuszem Policji osoby bezdomne zawieziono do Pomieszczenia
dla Osób Zatrzymanych Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach do wytrzeźwienia −informują Strażnicy
Miejscy.
jb

We wtorek, po godz. 17.00, przed
komisariat podjechała karetka pogotowia. Ratownicy przywieźli zdrową,
acz nietrzeźwą pacjentkę, która znieważała ich obelżywymi wyzwiskami.
40-letnią knurowiankę przekazali
policjantom. Wtedy doszło u niej do
eskalacji agresji. Furiatka znieważyła
funkcjonariuszy.
- Zaczęła kopać w ściany. Umyślnie uderzała głową w cienką ściankę,
dokonując głębokich wgnieceń - rela-

cjonuje rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, komisarz Marek Słomski.
Tylko szybka reakcja dwóch
dzielnicowych pozwoliła uchronić
wnętrza komisariatu przed kolejnymi zniszczeniami. Obezwładnili
agresywną kobietę i przewieźli ją do
policyjnej izby zatrzymań w KMP
Gliwice.
Obecnie trwa szacowanie strat.

/g/, /kmp gliwice/
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Pani Maria mieszka w kawalerce w Szczygłowicach. Od
kilku lat zmaga się z problemami z wentylacją. − Zamiast
ciągnąć do góry, dmucha do mieszkania. Latem aż
szyby były zaparowane, a w tapecie zrobiły się bąbelki.
Wszystko przez brak ciągu. Boję się o zdrowie – żali się
lokatorka

Foto: Bogusław Wilk

Groźba nawet 5-tysięcznej grzywny nie dla wszystkich
jest wystarczającym straszakiem – do lasów nadal
podrzucany jest zużyty sprzęt

- Nie mogę nawet spokojnie się
wykąpać, bo czuję spaliny - żali się
szczygłowiczanka

POWIAT

Elektrozłomu
pozbędziesz się
gratis
Kolejna firma z regionu oferuje
bezpłatny odbiór elektrośmieci.
Z nowym rokiem taką usługę
świadczy zabrzańskie Elmigo
Od 500 do 5000 złotych grozi
za nielegalne pozbywanie się elektroodpadów. Ale nawet tak wysokie
grzywny nie wszystkich odstraszają.
Nadal w lasach i na poboczach dróg
znaleźć można zepsute lodówki,
pralki bądź części komputerowe.
To nieco zaskakujące, skoro pojawiają się niekłopotliwe możliwości
pozbycia się staroci bez łamania prawa. Oferują je firmy, które ogłaszają
się, że chętnie odbiorą niepotrzebny
sprzęt. Kolejną z nich jest Elmigo z
Zabrza, która zapewnia, że w poniedziałki będzie zbierać zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego. Co
ważne, odbiór ten będzie bezpłatny.

Jest jednak istotny warunek:
należy zgłosić chęć zdania elektrośmieci. Można to uczynić telefonicznie (pod nr. 500 334 856) lub
mailowo (biuro@elmigo.pl).
- Zbieramy sprzęt AGD (lodówki,
pralki, roboty kuchenne, suszarki
itp.), RTV (telewizory, radia, tunery,
magnetowidy), elektronarzędzia,
zabawki na prąd i baterie, sprzęt
komputerowy i inne urządzenia zasilane prądem – informują organizatorzy akcji. – Aby pozbyć się legalnie
jakiegokolwiek sprzętu, wystarczy
zadzwonić lub wysłać SMS-a ze zgłoszeniem i umówić termin odbioru.
/bw/

PSZOK przyjmuje na co dzień

Jeśli ktoś nie chce czekać, może pozbyć się elektrośmieci niemal codziennie. Musi jednak pofatygować się do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. W Knurowie są dwa takie punkty: w siedzibie
spółki Komart przy ul. Szpitalnej 7 i na terenie składowiska odpadów
przy ul. Szybowej 44.
PSZOK jest czynny przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 13-17,
wtorek, czwartek, sobota w godzinach 9-13.
Niezależnie od tego, Komart – na zlecenie gminy – raz do roku przeprowadza akcję odbioru elektrośmieci. Zbiórka taka jest poprzedzona
ogłoszeniami.

Kłopoty
z ciągiem
SZCZYGŁOWICE

Pani Maria mieszka sama. Od
dawna choruje. Nie jest jej łatwo.
− Mam kłopoty z sercem i dławicę
bolesną − mówi. − Wciąż się leczę, jeżdżę od lekarza do lekarza. W takich
warunkach choroby jeszcze się potęgują. Potrzebuję spokoju, a nie potrafię
go znaleźć nawet we własnym domu.
Przez problemy z wentylacją
do stałych kłopotów zdrowotnych
doszły także te związane ze stresem.
Pani Maria przy wywietrzniku w łazience zamontowała cienką szmatkę.
Codziennie obserwuje jak materiał
podnosi się i opada. Choć, jak twierdzi, nie musi patrzeć, bo czuje te podmuchy na plecach i w nogach. Bała
się, że nikt jej nie uwierzy, dlatego
warunki panujące w domu nagrała

komórką. Na krótkich filmach widać
pofałdowaną tapetę, zaparowane szyby, poruszającą się szmatkę.
− Nie mogę nawet spokojnie się
wykąpać, bo czuję spaliny. Boję się,
więc szeroko otwieram drzwi i okna.
Tak się dalej nie da żyć! − mówi
pani Maria. − Ja nie chcę żadnych
konfliktów, chcę tylko, żeby usunęli
tę awarię, abym mogła spokojnie
mieszkać.
Teraz, gdy na zewnątrz temperatura spada poniżej zera, mieszkanie
bardzo trudno ogrzać.
− Wieje i wieje, jest wręcz lodówka!
− skarży się pani Maria. − A jak przyjdą większe zawieje, to co ja zrobię...
Podmuchy raz słabną, to znowu
się nasilają.

KNURÓW. MAMMOGRAF PRZY NETTO

Foto: www.fado.pl

Zbadaj piersi za darmo
W piątek, 17 stycznia, przy sklepie Netto
(ul. Mieszka I 6) w Knurowie zaparkuje nowoczesny
mammobus. To doskonała okazja dla pań, by zbadać
piersi i ustrzec się przed rakiem
Paniom w wieku 50-69 lat przysługuje
bezpłatne badanie w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi, finansowanego przez NFZ. Nie potrzebują skierowania. Pozostałe panie mogą
wykonać badanie odpłatnie, za okazaniem
skierowania lekarskiego.
Specjalistyczny pojazd zatrzyma się w Knu4

rowie 17 stycznia. Mammobus należy do Grupy
LUX MED. Organizatorzy proszą o wcześniejszą
rejestrację telefoniczną (pod nr. 58 666 24 44, 801
080 007) lub poprzez stronę internetową (www.
fado.pl). Panie, które już wcześniej przechodziły
badania mammograficzne, proszone są o zabranie dokumentujących je zdjęć.
/sisp, bw/

Nowoczesny mammobus
zaparkuje przed knurowskim
marketem Netto

− Niedawno w południe poczułam, jakby ktoś odetkał jakiś korek i
powietrze poszło. Gdzieś przez 3 godziny był spokój. Aż mi się żyć chciało!
Na wieczór znowu zaczęło dmuchać
− opowiada knurowianka.
Budynek jest administrowany
przez Miejski Zarząd Gospodarki
Lokalowej i Administracji. Pani
Maria podkreśla, że informowała
MZGLiA o problemach z wentylacją.
− Opisywane mieszkanie już
dwa razy było sprawdzane przez
kominiarza. Nie znalazł żadnych
nieprawidłowości, ciąg był dobry −
przekonuje Mieczysław Kobylec,
dyrektor MZGLiA.
Knurowianka przyznaje, że kominiarz był i rzeczywiście stwierdził,
że przewody są czyste.
− W czasie kontroli kominiarza
wszystko było w porządku, nie wiało.
Nawet im podpisałam, ale jeszcze
nie zdążyli odjechać, a już problem
wrócił. Wyszłam do niego i mówię:
wróć pan z powrotem, bo ja panu
podpisałam, że w porządku, ale to
dalej dmucha. Odpowiedział, że nie
ma już czasu ze mną rozmawiać −
opisuje pani Maria.
Sytuacja jest trudna. Przewody
czyste, ale problem nie zniknął. Dyrektor MZGLiA widzi tylko jedno wyjście.
− Kominiarz musi ponownie
odwiedzić panią Marię. Nam także
zależy, by wszelkie awarie zostały usunięte – zapewnia dyrektor Kobylec.
Tekst i foto: Justyna Bajko
Imię bohaterki zostało zmienione.
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GÓRNICTWO. WAŻĄ SIĘ LOSY KOMPANII WĘGLOWEJ

Negocjacje w impasie
Na środę, 15 stycznia, zaplanowane było dziewiąte spotkanie zarządu Kompanii
Węglowej i przedstawicieli strony społecznej w sprawie restrukturyzacji spółki.
Wcześniejsze negocjacje nie przyniosły porozumienia

Ubiegły rok nie był dobry dla
spółki. Na sprzedaży węgla straciła
ogromne kwoty.
- Kryzys, który dotknął górnictwo węgla kamiennego, zaskutkował
bardzo drastycznym spadkiem cen –
przyznał wiceprezes KW SA Marek
Uszko na posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i
surowców energetycznych. – W 2013
roku cena zbytu węgla w porównaniu
do 2012 roku spadła w Kompanii
Węglowej o 15,6 proc., co przełożyło
się na przychody, które spadły o około
miliard złotych wobec 2012 roku.

Spółka chce wdrożyć program
r e s t r u k t u r y z a c y j n y. Po p r a w ę
z a m ierz a osią g nąć m.i n. prz ez
zmniejszenie liczby pracowników
(głównie w administracji) i sprzedaż kopalni „Knurów-Szczygłowice”.
P rog r a m je st pr z e d m iotem
konsultacji kierownictwa KW SA
ze stroną społeczną. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły porozumienia. Związki zawodowe nie
zgadzają się m.in. na zwolnienia
w proponowanym przez dyrekcję
z a k resie (około 90 0 osób). Nie

aprobują też obniżki płac (poprzez
li k w idację czternast k i, połow y
deputatu węglowego i posiłków
profilaktycznych) pracownikom
ad m i n ist racji ja ko sposobu na
uniknięcie zwolnień. Związkowcy
nie akceptują planu łączenia kopalń
i ograniczenia liczby ścian. Nie
przekonuje ich też zamiar sprzedaży knurowskiej kopalni na rzecz
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ich
zdaniem firma więcej na tej transakcji straci (cenne złoża) niż zyska
(zastrzyk finansowy).
- Na pewno nie będzie zbliżenia

w sprawie rozwiązań alternatywnych wobec sprzedaży kopalni „Knurów-Szczygłowice” – twierdzi przewodniczący Solidarności Jarosław
Grzesik w wypowiedzi dla portalu
górniczego nettg.pl. -Warunkiem
zarządu , po spełnieniu którego
można by odstąpić od tej transakcji,
jest rezygnacja całej załogi Kompanii Węglowej z wypłaty czternastki
przez trzy lata. Te oszczędności na
funduszu płac byłyby mniej więcej
równorzędne kwocie, którą KW
spodziewa się uzyskać ze sprzedaży
kopalni.

Foto: Przemysław Sosna/foto AS

aktualności

Zda niem przewodniczącego
Grzesika to nietrafione rozwiązanie: - Można wnioskować, że jeśli na
tę kwotę zrzuci się załoga Kompanii
Węglowej, to automatycznie kopalnia
„Knurów-Szczygłowice” stanie się jej
własnością. Poza tym nie wytłumaczymy ludziom, żeby przez trzy lata
łożyli na ten cel z własnej kieszeni.
Zdaniem związkowców, jeśli
rozmow y nie przyniosą porozumienia, możliwe jest zaostrzenie
sporu. Negocjacje zakończyły się po
zamknięciu tego wydania PL.
/bw/

ZABRZE. KRZYSZTOF GOŁUCH PRZEŁAMUJE STEREOTYPY

Na pohybel
stereotypom

Czarno-białe fotografie z cyk lu „Przełamując stereotypy”
zostały nagrodzone na 13 konkursach w kraju i za granicą. Sam
projekt trwa od 4 lat, a wystawa,
której wernisaż odbędzie się 20
lutego w Galerii MOK w Zabrzu,
podsumowuje pewien etap.
Arkadiusz Gola mówi, że na
fotografiach knurowianina znajdziemy nie tylko osoby, scenki
rodzajowe, czy chwile z życia
ośrodków dla niepełnosprawnych.
- Widz ę tam obrazy bardzo osobiste, utkane z bardzo
rzadkich ulotnych chwil, które
(Krzysztof Gołuch - przyp. red.)
potrafi dostrzec i w ułamku sekundy zatrzymać i skomentować
jak mało kto.

W jego fotografiach spotkamy
małą Viktorię podczas zajęć integracyjnych, niepełnosprawnego
posła podczas wspólnej zabawy
z rodziną, silnych i twardych zawodników rugby na wózkach
oraz kruche i delikatne niepełnosprawne modelki, prezentujące
ślubną modę.
Gołuch odzwyczaja nas od
tradycy jnych zdjęć, gdzie na
pierwszym planie w oczy rzuca
się kalectwo niepełnosprawnych.
Bohaterowie jego fotografii ujmują widza hartem ducha, sprawiają
wrażenie sprawnych i zdrowych.
Wystawa knurowianina potrwa do 17 lutego.
Gorąco polecamy.
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Foto: Krzysztof Gołuch

- Spojrzeć na kogoś, zbliżyć się do
niego, wysłuchać, zrozumieć, wreszcie
w subtelny sposób emocje te zmienić w
obraz i przenieść na papier - tak filozofię
pracy Krzysztofa Gołucha postrzega
Arkadiusz Gola, członek Związku Polskich
Artystów Fotografików i fotoreporter
Dziennika Zachodniego

/g/
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KNURÓW. RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU RODZINA 3+

Chcesz zniżkę,
złóż wniosek

Wyśpiewana radość

Blisko 70 młodych wykonawców z trzech grup
działających w Studiu Piosenki i Musicalu przy
Centrum Kultury w Knurowie wystąpiło podczas
koncertu z cyklu „Nasze Kolędowanie”

2 stycznia ruszył nabór
wniosków do programu
Rodzina 3+. Chęć
uczestnictwa zgłosiło już
69 osób. Ci, którzy się
pospieszyli, skorzystają
z ulg jeszcze w trakcie
ferii zimowych

Uczestnictwo w programie nie
zależy od osiąganego dochodu rodziny, ani tego, czy dzieci wychowuje jeden, czy dwoje rodziców.
Rod zi na w y pe ł n ia w n iosek
(druk dostępny w internecie oraz w
Urzędzie Miasta), a następnie składa
go z wymaganą dokumentacją w
Wydziale Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego (p. 112).
- Z tej możliwości skorzystało
od 2 stycznia 69 osób - informuje
kierownik biura ds. funduszy strukturalnych, współpracy z zagranicą i
informacji, Krzysztof Stryczek.
Urzędnicy oszacowali, że do
programu może się zgłosić ponad
700 rodzin z Knurowa. Weryfikacja
złożonych dokumentów oraz wyrobienie kart programu trwa około 4
tygodni.
- Pierwsze rodziny, których wnioski oceniliśmy pozytywnie, będą
mogły korzystać ze zniżek już na
przełomie stycznia i lutego - dodaje
kierownik Stryczek.
Urzędnicy są już po pierwszych
rozmowach z przedsiębiorca mi

braw. Powody do satysfakcji miała
prowadząca Studio Agnieszka Bielanik-Witomska.
Poniedziałkowy występ zakończyło wspólne odśpiewanie wybranych kolęd.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

chętnymi do udziału w projekcie.
Wśród nich są: szkoła języków obcych, sklep obuwniczy, spożywczy.
Lada dzień partnerzy programu
zostaną oznaczeni naklejkami z logiem, które wybrali internauci.
- Dobra wiadomość! - nie kryje
zadowolenia pan Damian. - Muszę
powiedzieć o tym koledze, który też
ma liczną rodzinę.
/pg/

KNURÓW

Szybcy i szczodrzy
Tacy są ludzie z gliwickiego Stowarzyszenia Jazdy Terenowej
MUTT, którzy zrobili miły prezent Środowiskowemu Domowi
Samopomocy w Knurowie

Foto: Arch. Caritas Knurów

Pan Damian Bąk, głowa 5-osobowej rodziny, alarmował nas w
ubiegłym roku, że wielodzietni nie
mają w Knurowie lekko. Rodzinny
seans w kinie kosztuje ich około 100
zł. Skorzystanie z oferty Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przez
liczną familię też uderza po kieszeni.
Wyjściem z sytuacji jest program Rodzina 3+, przyjęty przez
Radę Miasta w ubiegł y m roku.
System ulg, zniżek i promocji dotyczy na razie jedynie obiektów
sportowych. Lada dzień swoją ofertę
przedstawi Centrum Kultury.
- Czy program już działa? - pyta
pan Damian. - Szukałem informacji
w internecie, ale nic nie znalazłem.
Nam się udało. Na stronie www.
knurow.pl znaleźliśmy zakładkę
z logiem Rodziny 3+. Można tam
znaleźć m.in. wymogi, jakie musi
spełnić rodzina wielodzietna, by
móc korzystać ze zniżek (mieć troje
lub więcej dzieci na utrzymaniu w
wieku do 18 lub 26 lat - jeśli dziecko
uczy się lub studiuje, zamieszkiwać
w Knurowie).

Impreza odbyła się w auli szkolnej „Dziewiątki”. Na scenie zaprezentowały się grupy ze Studia Piosenki i
Msuicalu. Najpierw wystąpiły dzieci
z grupy „Kolorowe Nutki”, potem
„Happy Band” i zespół „Bez Nazwy”. Zostały nagrodzone burzą

KNURÓW. SCPR ZAPRASZA DO SZTUKATERII

PUENTA w sobotę
PUENTA – to szyld imprezy,
na którą zaprasza knurowskie
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
(SCPR). Odbędzie się w sobotę,
18 stycznia, w Klubie Sztukateria
przy ul. Kosmonautów 7a.
Początek o godzinie 15
Początkowe dwie godziny zostaną poświęcone podsumowaniu
ubiegłorocznej działalności stowarzyszenia. Kameralna uroczystość
wpisze się też w obchody III Dnia
Wolontariusza. W godz. 17-18.30
członkowie SCPR podzielą się z
zainteresowanymi wszelkimi informacjami o stowarzyszeniu.
Wieczór należeć będzie do
młodych muzyków, którzy zawładną klubową sceną. Wystąpią: R A Z Y DWA, od EŁ doDE
(Łebski&Dziekon), BB Klika i

6

CROPLA oraz DJ WHITE. Koncert
będzie mieć przesłanie charytatywne. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na realizację zajęć podczas
ferii zimowych dla Absolwentów
Programu Ferajna.
Więcej o imprezie można przeczytać na stronie www.scpr.org.pl i
na Facebooku (https://www.facebook.com/events/498476656916635).
/bw/

Najpierw MUTT zorganizowało
Ogólnopolską Terenową Integrację
dla choinki. Na terenach piaskowni
w Kotlarni wystartowało 35 załóg,
dla których jazda po nieutwardzonych drogach (tzw. off-road) to
życiowa pasja.
- Jazda w terenie nie jest celem
samym w sobie, a jedynie ideą, która
niesie głębsze przesłanie - tłumaczą
członkowie MUTT. - Statutowa
działalność stowarzyszenia to nie
tylko propagowanie jazdy w terenie z uwzględnieniem dbałości o
środowisko naturalne, ale również
działalność charytatywna. Dajemy
świadectwo, że pasja może stać się
nową szansą dla innych.

Podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy mają powody do zadowolenia

Za deklaracjami poszły czyny.
Stowarzyszenie przekazało Środowiskowemu Domowi Samopomocy
z Knurowa sprzęt rehabilitacyjny
i materiały do terapii zajęciowej o
wartości 13 tys. zł.

- Składamy serdeczne podziękowania za przekazaną darowiznę
- nie kryją wdzięczności uczestnicy,
pracownicy i dyrekcja Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych
w Knurowie.

/g/
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rozmaitości
Z KART HISTORII KNUROWA. OBOZY PRACY PRZYMUSOWEJ W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej hitlerowcy zbudowali
obóz w Nieborowicach. Na początku września 1039 r. zamordowali
w nim m.in. ks. Władysława Robotę z Gierałtowic i powstańca
śląskiego Teofila Bielę. 5 listopada 2012 r. uroczyście odsłonięto i
poświęcono odnowiony pomnik ku czci ofiar pomordowanych przez
Niemców w obozie przejściowym

Przymus na trzy zmiany

Foto: Bogusław Wilk

Jeszcze przed wybuchem II wojny Rybniku, Rydułtowach, Żorach.
światowej hitlerowcy otworzyli obóz
Przymusowi robotnicy, zwłaszw Nieborowicach – Aufständisches cza w górnictwie, pracowali razem z
Lager in Neubertsdorf. Nowe obo- pozostałymi górnikami na trzy zmiazy pracy przymusowej zbudowali ny. Niemieckie władze okupacyjne
już w czasie wojennym w kopalni nie dbały o wyposażenie w odzież
„Knurów” i w krywałdzkiej fabryce ochronną ani o bezpieczeństwo na
materiałów wybuchowych.
stanowiskach pracy. Ciężko praGdy je tworzono,
cujący fizycznie jeńcy
okupant miał problem
(głównie Rosjanie) byli
z dużą liczbą spędzoźle odży w iani, dużo
nych zewsząd osób. Pod
gorzej niż „normalni”
koniec 1940 roku do
górnicy. Szybko tracili
Knurowa skierowano
siły. Miejscowi górnicy
z Łambinowic (Lamsczęsto dzielili się z nimi
dorf na Opolszczyźnie)
jedzeniem, przynosząc
około 100 jeńców. Zateż z domów dodatkokwaterowano ich w tzw.
we racje żywnościowe.
domach noclegowych
Okazywali im sympatię
na polu wschodnim
i życzliwość.
knurowskiej kopalni
W czasie wojny kryNiewielki krzyż
(w rejonie dzisiejszej ul. w hołdzie Franciszkowi
wałdzka fabryka mateKopalnianej).
riałów w ybuchow ych
Rosołowi, jednemu
W p i e r w s z y c h z zamordowanych
była zak ładem paraw obozie w Nieborowicach
dniach po ich przybyciu
militarnym. Pracowała
zaczęto formować drużyny robocze na potrzeby wojska niemieckiego.
(Arbeitskommando) i kierowano W stworzonym na jej terenie obozie
do pracy w kopalni – zarówno pod pracy przymusowej zakwaterowywaziemią, jak i na powierzchni (np. na no robotników w drewnianych domplacu drzewa).
kach (Barakenlager). Znajdowały się
W 1943 roku z obozu w Żorach one przy obecnej ul. Zwycięstwa,
skierowano do pracy w knurowskiej niedaleko lasu.
kopalni 49 osób. Zwiększając eksploWedle danych na 31 lipca 1944
atację w kopalni, okupant zwiększał roku, w obozie w Knurowie znajdoteż liczbę jeńców. Zgodnie z danymi wało się 554 robotników przymusowładz Niemieckiego Frontu Pracy z wych. Rosjan było 426, a Polaków
31 lipca 1944 roku, na obszarze Ziemi 128. W Krywałdzie było ich 265, w
Rybnicko-Wodzisławskiej było 17 tym 74 Polaków i 191 Rosjan.
obozów pracy, w których skoszaroPierwsza grupa jeńców – Rowano 3130 robotników. Znajdowały sjan i Anglików ze wspomnianego
się one (poza Knurowem i Krywał- wcześniej obozu w Łambinowicach
dem) m.in. w Dębieńsku, Gotartowi- – zaczęła pracować w knurowskiej
cach, Chwałowicach, Niewiadomiu, kopalni w październiku 1940 roku.
Orzeszu, Ochojcu, Pszowie, Radlinie,
Kolejne transporty przybywały

wiosną 1942 roku i 1944 roku. Z zapisów z 7 stycznia 1945 roku wynika,
że w Knurowie było wówczas 1577
jeńców. Wśród nich 1035 osób to Rosjanie, 431 – Anglicy, a 111 – Włosi.
Jeńcy zajmowali się głównie
załadunkiem urobionego węgla na
rynny transportowe, obudowywaniem wybranych miejsc, obsługą
taśmy transportowej i pracą na placu
drzewnym.
Gdy front zbliżył się do Śląska,
okupant podjął decyzje związane z
jeńcami-robotnikami, pracującymi
w górnictwie. Znaczna ich część
została w y wieziona do Tyrolu i
Opawy, inni trafili na ziemie III
Rzeszy. Niektórym więźniom się
poszczęściło – zostali zwolnieni bądź

Foto: Andrzej T. Knapik

Rosjanie, Polacy, Anglicy i Włosi przeważali wśród
jeńców przymuszanych do pracy w knurowskiej kopalni
i krywałdzkiej fabryce materiałów wybuchowych.
Miejscowi robotnicy nie traktowali ich jak wrogów.
Przeciwnie – okazywali życzliwość, pomagali przeżyć

zdołali uciec. W tym samym czasie
rozpoczęła się ewakuacja więźniów z
KL Auschwitz-Birkenau. Wiodła ona
przez Leszczyny Rzędówkę.
Dla wielu młodszych Czytelników zaskoczeniem może być informacja, że w lipcu 1945 roku, czyli
trzy miesiące po zakończeniu działań

wojennych w Europie, na terenie Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej nadal
było 17 obozów. Na ich terenie skoszarowano 3130 robotników. Jak się
okazuje, było to... drugie zniewolenie,
tym razem sowieckie...
Maria Grzelewska

Trasy ewakuacyjne jeńców po likwidacji KL Auschwitz-Birkenau (7 stycznia 1945 roku)

POWIAT

Bene Meritus. Kto tym razem?
Do końca lutego można składać wnioski o przyznanie nagrody „Bene
Meritus” dla osób, instytucji i stowarzyszeń szczególnie zasłużonych
dla Powiatu Gliwickiego

„Bene Meritus” to „dobrze zasłużony”. Takim mianem Rada
Powiatu Gliwickiego honoruje postaci, organizacje i instytucje
za wybitne osiągnięcia, aktywność społeczną, charytatywną,
kulturalną, gospodarczą, naukową, sportową bądź inną, mającą
wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu.
Nagroda „Bene Meritus” przyznawana jest w dwóch kategoriach – indywidualnej i zbiorowej.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy jednostek samorządu
terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin oraz jednostki organizacyjne gmin i powiatu. Może to też uczynić grupa co najmniej
30 mieszkańców.
Wnioski ze zgłoszeniami kandydatów do nagrody przyjmowane są w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Szczegółowe informacje oraz regulamin i wzór wniosku
dostępne są na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w
zakładce „nagroda Bene Meritus”.

Foto: Krzysztof Gołuch

/sisp, bw/

W 2010 roku nagrodą Bene Meritus został wyróżniony knurowski Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores
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Laureaci nagrody Bene Meritus
- 2005: Bogdan Litwin, prezes LWSM w Knurowie i PW Albud
Sp. z o.o. w Knurowie;
- 2007: Stefania Grzegorzyca z Knurowa, Forum Młodzieży
Samorządowej z Gierałtowic i Chór Kameralny Slavica Musa
z Knurowa;
- 2008: Józef Brzezina z Wilczy;
- 2009: Stanisław Bogumił z Knurowa i Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie;
- 2010: ks. bp Gerard Kusz, Wacław Macowicz z Pyskowic i
Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores z Knurowa;
- 2011: ks. Stefan Gruszka z Knurowa, Ilona EwertowskaMener, Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach i Teatr
Młodzieżowy Carpe Diem z Pyskowic;
- 2012: LKS Przyszłość Ciochowice;
- 2013: Alfred Kubicki z Gierałtowic, Chór Mieszany Słowik z
Przyszowic i Chór Tryl z Toszka.
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I nakrętki mogą cieszyć

Laura Zawada ma 8 lat. Urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym,
małogłowiem, astmą oskrzelową, epilepsją i obustronnym niedosłuchem. Rodzice
dziewczynki nie przestają wierzyć, że Laura kiedyś będzie samodzielna. Pójdzie na
spacer, powie proste słowa. Dzięki innym ludziom to marzenie ma szansę się spełnić

TAŃCZ MAMO!

Laurze rok temu wszczepiono
implant ślimakowy na lewe uszko.
Jeden już ma w prawym.
− Dzięki niemu córka poszła
znowu o krok do przodu − podkre-

„Nakrętkomania” ciągle trwa! Nakrętki można
przynosić m.in. do naszej redakcji. Nakręć się na
pomaganie i pomóż Laurze w rehabilitacji! Więcej
informacji o Laurze na profilu dziewczynki na facebooku. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę: „Laura
Zawada w drodze do samodzielności”.
Foto: Justyna Bajko

Laura z każdym dniem uparcie
walczy o swój pierwszy krok. Na filmach nagranych przez swoją mamę
widać, jak mocno trzyma się chodzika i powoli przesuwa go do przodu.
Rehabilitacja dziewczynki trwa od
paru lat. To tysiące codziennych
małych kroków. To też łzy i złość, bo
czasami już nie ma się siły, bo to za
dużo jak dla tak małej dziewczynki.
Na ćwiczenia knurowianka z jeździ
2 razy w tygodniu. Korzysta m.in.
z geosysytemu, gdzie stymuluje się
chód.
− Mamy nadzieję, że to poprawi
samo stawianie kroków, bo Laura
krzywi nogi, kolana uciekają jej do
środka − mówi Oriona Zawada,
mama Laura. − Koszt 20 wizyt to
prawie 1500 zł, plus leczenie. To dla
nas spore finansowe obciążenie.
Dziewczynka cierpi na padaczkę,
ostatni silny atak skończył się wezwaniem pogotowia. Rehabilitację trzeba
było przerwać. Chodzenie komplikuje także wykrzywienie nóg.
− Póki co korygujemy je ortezami,
które też są dosyć kosztowne. Czekają
nas jeszcze konsultacje z ortopedą −
mówi Oriona Zawada.
Laura dobrze znosi rehabilitację,
choć czasami się buntuje.
− Jest trochę jak kot, który chadza
tylko własnymi ścieżkami − śmieje się
mama knurowianki. − Lubi robić to,
co ona chce, a niekoniecznie to, co jej
każą. Ma charakterek.
Dziewczynka uwielbia pozycję
pionową, jest przeszczęśliwa, kiedy
może stanąć na własnych nóżkach,
choćby z pomocą sprzętów. Uśmiecha się wtedy szeroko i tym uśmiechem zaraża wszystkich wokół.

ręce i ona nas prowadzi. Na przykład
Laura upatrzyła sobie jedną kurtkę.
Gdy się ubieramy i zakładam jej inną,
kłóci się ze mną. Odsuwa ręką. A jak
odsuwa, to wiemy, że tego nie chce.

NAKRĘTKOMANIA

Laura aż się uśmiechnęła na widok nakrętek. − Bardzo
wszystkim dziękujemy! − mówi Oriona Zawada, mama
dziewczynki

śla Oriona Zawada. − Słyszy więcej
dźwięków.
Laura jest bardzo wrażliwa na
muzykę. Jej ulubioną melodią jest
„My, Słowianie”. Gdy słyszy w radiu
pierwsze dźwięki piosenki Donatana,
z uśmiechem patrzy na mamę.
− To znaczy, że chce tańczyć −
śmieje się pani Oriona. − Bo teraz
muzyka kojarzy jej się z tańcem. Bierzemy Laurę na ręce i razem tańczymy
albo tylko kręcimy na krześle.
Dziewczynka lubi słuchać, kiedy ktoś jej śpiewa. Dziwi się wtedy
dźwiękom, szuka ich źródła.
− Uważnie patrzy na usta. Dotyka, wkłada ręce do buzi. A jak
przestaję śpiewać, to ciągnie mnie za
brodę, bym śpiewała dalej − opowiada mama Laury.
Ze względu na stopień upośledzenia knurowianka nie może uczęszczać do przedszkola. Od 2 lat chodzi
do grupy rewalidacyjno-wychowawczej w Zespole Szkół Specjalnych w
Knurowie. Uwielbia swoje panie i
kolegów. Laura bardzo przywiązuje
się do ludzi. Gdy widzi Basię albo

Bartka, znajomych z grupy, śmieje
się cała sobą.
− Ostatnio Basię przenieśli do
innej grupy. Laura mocno to przeżyła.
Płakała − mówi pani Oriona.
Laura intensywnie odbiera świat.
Pragnie kontaktu z innymi. Potrzebuje, by ktoś był przy niej, pośpiewał,
potańczył. Towarzyszył w wędrówce
do samodzielności, wspierał w marzeniach. Ból odrzucenia bywa równie
bolesny jak ból fizyczny. Laura czuje,
gdy ktoś jej nie akceptuje. Jest zupełnie
bezbronna wobec ludzkiej obojętności. Wstydzi się niektórych ludzi.
− Gdy spotykamy się u rodziny aż
rozpiera ją szczęście. Kuzyni biegają
wokół jej wózka, a Laura wciąż się
uśmiecha. Ona wie, że nie może z
nimi się bawić, ale sama obecność
wystarczy.
Dziewczynka nie mówi. Porozumiewa się za pomocą gestów, całą
sobą sygnalizując rodzicom, czego
potrzebuje.
− Dobrze znamy córkę. Dużo
nam pokazuje. A jak już naprawdę
nie wiemy o co chodzi, bierzemy ją na

Rodzice Laury robią wszystko, by
pomóc córce. Chwytają się każdych
możliwych sposobów, by znaleźć pieniądze na leczenie Laury. Wymyślili
„Nakrętkomanię”, czyli zbieranie nakrętek. Pieniądze przeznaczą na turnus rehabilitacyjny. By knurowianka
mogła w yjechać, potrzeba 3 ton
nakrętek. Początki akcji były trudne.
− W Knurowie jest sporo osób,
które nakrętki zbierają, sporo chorych
dzieci. Początkowo były to małe ilości,
Laura z rehabilitantką
w czasie
ubiegłorocznego
turnusu
rehabilitacyjnego

głównie od znajomych. Potem dołączyły szkoły, sklepy i tak to się zaczęło
kręcić − opowiada Oriona Zawada.
Turnus kosztuje około 5000 zł. 1
kilogram nakrętek to 1 zł. Obecnie
mają 800 kg. Do zakończenia akcji
zostało jeszcze sporo czasu. Turnus
rozpoczyna się w maju. Rodzice mają
nadzieję, że uda im się zebrać choćby
na połowę wyjazdu.
Tysiące nakrętek, a za każdą
uśmiech wdzięczności małej dziewczynki. Do redakcji PL ludzie przyjeżdżają z różnych stron, by przywieźć nakrętki na Laury. Niektórzy
przynoszą je w małych woreczkach,
inni w wielkich worach. Każdy mały
gest przybliża Laurę do upragnionego turnusu. Dziewczynka czasami
przyjeżdża po nakrętki z mamą.
Dotyka pudeł i uśmiecha się szeroko.
Rodzice Laury chcą uchronić
dziewczynkę przed całym złem tego
świata. By nigdy nie czuła się inna,
gorsza. By nigdy nie czuła, że coś ją
omija. Ostatnio zaczęli nawet jeździć
na rolkach, chodzą na pobliską huśtawkę, którą Laura uwielbia, jeżdżą
na wycieczki. Podkreślają, że nie dali
by rady bez pomocy życzliwych ludzi.
− Dla nas liczy się nie tylko wsparcie finansowe, ale każde dobre słowa,
każdy gest w stronę Laury − mówi
mama dziewczynki. − Mam tylko jedno marzenie. Chciałabym, żeby Laura
była samodzielna i trafiała zawsze na
samych dobrych ludzi w swoim życiu.
Reszta jest nieważna.
Justyna Bajko
Foto: arch. prywatne Oriony Zawady

KNURÓW. KOLOROWA ZBIÓRKA DLA MAŁEJ LAURY

PILCHOWICE. SZÓSTA ODSŁONA PROJEKTU SZKOLNA EKSPEDYCJA

Śladami Małego Księcia
Afrykański wyjazd do szósta odsłona
projektu „Szkolna Ekspedycja”, który
rozpoczął się w Zespole Szkół w Pilchowicach w 2011 roku. Globtroterzy udadzą
się w podróż „Śladami Małego Księcia”.
- Naszym celem będzie odnalezienie
miejsc z książki „Mały Książe” autorstwa
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego – mówi
Adam Ziaja, organizator wyjazdów i nauczyciel geografii w pilchowickim gim-

nazjum. – Odwiedzimy miasto Tarafaja
na granicy Maroka i Sahary Zachodniej.
To prawdopodobnie tam powstała książka. Jej autor przebywał w tym rejonie od
1927 r. przez półtora roku.
W przeddzień wyjazdu o godz. 19 w
szkole odbędzie przedekspedycyjna odprawa, na której oficjalnie przedstawione
zostaną cele wyjazdu.
DC

„Szkolna Ekspedycja” to program promujący turystykę bacpackingową. Na czym polega? Jest to forma turystyki wyjazdowej, która polega na podróżowaniu, najczęściej za
granicę, bez ustalonych wcześniej planów. Uczestnicy zabierają ze sobą jak najmniej
bagażu, mapy, przewodniki. Ze sobą mają jedynie bilety do miejsca docelowego i
powrotne. O tym, co będą robić podczas wyprawy decydują sami. Taka forma turystyki pozwala poznawać ludzi, kulturę i zwyczaje zwiedzanego kraju od podszewki.
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Foto: Adam Ziaja

Są nastolatkami, a już zdążyli odwiedzić Maroko, Sri
Lankę, Norwegię, Gruzję i Armenię. W sobotę ruszają
na kolejną wyprawę. Tym razem chcą zdobyć terytoria
Sahary Zachodniej

Zarys trasy tegorocznej wyprawy na terytorium Sahary Zachodniej: Pyrzowice – Bergamo – Marrakesz –
Tarafaja – Al-Ujun – Smara - Tan Tan – Sidi Fini – Marrakesz – Londyn – Kraków – Gliwice.
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Popisy poskramiaczy
ognia spotkały się z dużym
zainteresowaniem ze strony
knurowian

Krystian Meizner po raz
kolejny zbierał datki
podczas Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy

KNURÓW. 22. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

„Na ratunek” dzieciom i seniorom
Już po raz 22 wolontariusze w całej Polsce
kwestowali w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Podobnie jak przed rokiem datki zbierano
na rzecz dzieci i seniorów. Nie zabrakło też
koncertów i innych atrakcji
Jako pierwsza zaprezentowała się
Orkiestra KWK „Knurów”. Jej huczny – dosłownie! - przemarsz ulicami
miasta wzbudził spore zainteresowanie. W szkolnej auli, zebrani wysłuchali koncertów m.in. zespołów Dark
Wind, Bez Biletu, RazyDwa, solistów
ze Studia Piosenki i Musicalu, Bad
Request oraz Łebskiego, Dziekona
i Żaka. Na koniec zagrała formacja
Cropla.
W międzyczasie przed sceną pokaz swoich umiejętności tanecznych
zaprezentowały grupy działające przy
knurowskim Centrum Kultury –

Foto: Piotr Skorupa

Tegoroczny finał WOŚP pod hasłem „Na ratunek” zaczął się w Knurowie dzień wcześniej. Dlaczego? Bo
już w sobotę z Centrum Handlowego
„Merkury” do Warszawy wyruszyła
sztafeta Bogdana Leśniowskiego,
która w niedzielny wieczór pojawiła
się studiu TVP wspólnie z Jurkiem
Owsiakiem – inicjatorem WOŚP-u.
W niedzielę orkiestra po raz
kolejny gościła w murach Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 9. To tutaj
znajdował się jej sztab, podczas gdy
w auli „dziewiątki” odbywały się
towarzyszące imprezie występy.

Marzenie I, Marzenie
III, Ygreki oraz Majoretki. Piętro niżej, w
podziemiach, odbywały
się warsztaty grafitti, natomiast w szkolnej stołówce
można było... zatańczyć zumbę.
22. f inał WOŚP za kończyło
„Światełko do Nieba”. Tym razem
efekt spotęgował pokaz fireshow,
czyli popisy połykaczy ognia.
W Knurowie zebrano łącznie 20
tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej oraz godnej opieki medycznej seniorów.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Podziękowania

Centrum Kultury gorąco i serdecznie dziękuje
wszystkim wolontariuszom, artystom i osobom, które wsparły organizację WOŚP. Wyrazy
wdzięczności należą się Pani Marii Brzyskiej (Dom
Przyjęć U Marysi) i Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu (Restauracja Barbórka) za ufundowanie
posiłków dla wolontariuszy i muzyków, a także
Panu Dyrektorowi Grzegorzowi Bednarzowi (Leroy Merlin) za sponsoring działań artystycznych.

Grupa Ygreki
Zespół Cropla zebrał burzę braw ze
strony knurowskiej publiczności

Knurowskiej sztafecie na starcie
towarzyszyli m.in. motocykliści

Podczas 22. Finału można było
wziąć udział w warsztatach
grafitti

Sztafeta po raz pierwszy
pobiegła w koszulkach z
logo, którego opracowaniem
zajmował się Piotr Korkuć
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ROZRYWKA NR 3/2014

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko

Marcin Izdebny z Gliwic

ur. 8.01.2013 r., 3280 g, 51 cm

Oskar Dydak z Knurowa

rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 1/2014 brzmiało: „Now y rok”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
Joanna Karmowska. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

Jakub Cichoń z Rachowic

ur. 10.01.2014 r., 3490 g, 56 cm

ur. 11.01.2014 r., 2870 g, 55 cm

Amelia Maćkowska z Knurowa

Karolina Malinowska z Leszczyn

ur. 12.01.2014 r., 3440 g, 52 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). Wśród
autorów praw id łow ych odpow iedzi

Rafał Wawer z Knurowa

ur. 8.01.2014 r., 3110 g, 51 cm

ur. 12.01.2014 r., 3200 g, 51 cm

informacja własna wydawcy

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

17-22.01.2014 r.
PIĄTEK- ŚRODA
Wkręceni
- godz. 17.30

16.01.2014 r.
CZWARTEK
Hobbit. Pustkowie Smauga 3D
- godz. 16.00

3

Wkręceni
- godz. 19.00, 20.45

Wilk z Wall Street
- godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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KNURÓW, PILCHOWICE, GIERAŁTOWICE

Na feriach nudy nie będzie!

Choć śniegu za oknem co kot napłakał, a styczeń przypomina niezdecydowany
kwiecień, jedno pozostaje niezmienne − ferie! Gminy i miasta przygotowały
dla najmłodszych wiele atrakcji
KNURÓW

Ferie w Knurowie upłyną pod
znakiem robotów, seansów filmowych i wycieczek.
Tygodniowa przygoda z robotami rusza w Kinie Scenie Kulturze 27
stycznia, potrwa do 31 stycznia.
− Podczas warsztatów dzieci
projektują, konstruują i programują
roboty LEGO oraz przeprowadzają
fascynujące eksperymenty naukowe
− informują organizatorzy.
Codziennie przez 3 godziny (od
godz. 12 do 15) instruktorzy z firmy
Roboty i Spółka będą wprowadzać
dzieci w świat fascynujących konstrukcji.
− Dodatkowo 27, 29, 31 stycznia
o godz. 10 dzieci będą mogły uczestniczyć w seansach filmowych, po
zakończeniu których od razu przejdą
na zajęcia w robotyki − dodają organizatorzy.
Koszt tygodniowych warsztatów
wynosi 320 zł. Ilość miejsc jest ograniczona, bo instruktorzy pracują w
małych grupach.
Kolejna szansa na spotkanie z
automatami nadarzy się 7 lutego.
Warsztaty z budowania robotów
LEGO potrwają od godz. 16.15 do
18.15. Małe grupki, doświadczeni instruktorzy gwarantują indywidualne
podejście. Koszt udziału − 38 zł.
Zapisy w Kinie Scenie Kulturze
pod numerami tel. 32 332 63 81,
535 573 723 lub poprzez kontakt
drogą elektroniczną info@kinoscenakultura.pl
Ferie z robotami to nie jedyna
atrakcja. Małych kinomaniaków Kino
Scena Kultura zaprasza na Ferie Filmowe za Piątkę. Wszystkie seanse o
godzinie 10 tylko za 5 zł. Możliwość

rezerwacji i kupienia biletu już od
dziś! Wystarczy zadzwonić pod nr. 32
332 63 81.
Dla najmłodszych podróżników atrakcje przygotowało Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej. 29
stycznia o godz. 9 MOPP organizuje
wycieczkę do Parku św. Mikołaja w
Zatorze. W planach m.in. zwiedzanie parku i sens 3D. Cena wyjazdu
20 zł. Prowiant we własnym zakresie.
Zapisy w sekretariacie MOPP Knurów (aleja Lipowa 12) od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30 – 15.30,
w piątki w godz. 8.30 – 13.30, nr tel.
32 235 27 13 .
Propozycje na czas ferii ma także
knurowska Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.
21 stycznia wycieczka do kina w
Gliwicach, 24 stycznia odwiedziny w
Muzeum Chleba w Radzionkowie, 27
stycznia wyjazd na Kąpielisko do Paniówek, 29 stycznia kulig, ognisko i
mini zoo w Istebnej. W dniach, kiedy
nie będzie wyjazdów LWSM zaprasza
na zajęcia świetlicowe.
− W ramach zajęć proponujemy:
warsztaty twórcze, m.in. rzeźbienie
w masie papierowej, nauka origami,
robótki ręczne, haftowanie a także
zajęcia kulinarne przy współpracy z
Klubem Seniora − informują organizatorzy.
Na małych sportowców czekają
zajęcia sportowe, m.in. turnieje tenisa stołowego, piłkarzyki czy szachy.
Jeśli będzie śnieg, dzieci poszaleją
na zewnątrz: ulepią bałwana albo
pojeżdżą na łyżwach.
W ostatnim dniu ferii (31 stycznia) LWSM organizuje dla milusińskich bal karnawałowy. Początek w
klubie Lokatorek o godz. 11. Szcze-

foto-migawka

gółowe informacje i zapisy w klubach
spółdzielczych: Gama − tel. 32 235
10 15, Lokatorek − tel. 32 235 19 08,
Maluch − 32 235 17 65.

PILCHOWICE

Gmi nny Ośrodek Ku lt u r y i
Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach zaprasza dzieci w wieku
od 8 do 15 na podróże bliskie i dalekie. Pierwsza wyprawa 21 stycznia
do Żor. Na najmłodszych czeka m.in.
sens „Smerfów” w 3D i park wodny.
23 stycznia organizatorzy zabiorą
dzieci do Muzeum w Opolu. W czasie
wycieczki pilchowiczanie zwiedzą
kamienicę czynszową z przełomu
XIX/XX wieku, posłuchają o życiu
opolskich mieszczan oraz wezmą
udział w warsztatach artystycznych z
malowania porcelany. Wyjazd około
godz. 8. Koszt 35 zł.
W drugim tygodniu ferii najmłodsi odwiedzą Górki Małe i Wielkie. Pobyt w Chacie Chlebowej dostarczy emocji ciekaw ym, jak to
dawniej wyrabiano ser czy masło.
Jeśli będzie śnieg planowany jest także kulig. Zbiórka − 28 stycznia około
7.30. Koszt − 45 zł. Feryjne wycieczki
podsumuje wyjazd do Gliwic na
warsztaty Małej Akademii Odlewnictwa. Dzieci stworzą karnawałowe
maski. Po pracach artystycznych wizyta w Palmiarni. Wyjazd 30 stycznia
około godz. 8. Koszt − 25 zł. Bliższe
informacje oraz zapisy w Bibliotece w
Pilchowicach pod nr. tel. 32 233 09 96.

w czterech świetlicach.
− Świetlice przygotowały wiele
propozycji spędzenia wolnego czasu
− informuje GOK.
Nudzić nie będą się miłośni-

cy tworzenia. Na zajęciach plast yczno–technicznych zosta nie
odkryty zapewne niejeden talent.
Opiekunowie świetlic proponują
także zajęcia ruchowe i sportowe
turnieje, zaskakujące gry i zabawy.
W planach są również w yjazdy,
m.in. do kina i Gliwickiego Teatru
Muzycznego. Zapisy na zajęcia oraz
szczegółowe informacje dotyczące
ferii w poszczególnych świetlicach.
Dzieci mają do wyboru świetlice w
Gierałtowicach (tel. 32 301 15 12),
Przyszowicach (tel. 32 726 42 47),
Paniówkach (tel. 32 726 42 49) i
Chudowie (tel. 604 917 720).
jb

informacja

GIERAŁTOWICE

O małych mieszkańców gminy
Gierałtowice zadbał Gminny Ośrodek Kultury. Bezpłatne zajęcia w
formie półkolonii będą odbywać się

Foto: Dawid Ciepliński

W ubiegły czwartek dwójka
knur owskich strażników miej
skich – Adam Filipiak i Seba
dzieci z Miejskiego Przedszk
stian Wójcik - odwiedziła
ola nr 13 z Oddziałami Inte
grac yjnymi w Knur owie. Funk
dziećmi m.in. na temat bezp
cjonariusze rozmawiali z
ieczeństwa na drodze, zachowa
nia podc zas spotkania z niez
samochodem z rodzicami. Nie
najomymi czy też jazdy
zabrakło również wizy ty w radio
wozie oraz pamiątek dla prze
staci kolorowanek o prac y straż
dszkolaków w poników miejskich i zasadach bezp
ieczeństwa, przygotowanych
Andr zeja Daronia.
przez komendanta

Przegląd Lokalny Nr 3 (1089) 16 stycznia 2014 roku

11

ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

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

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

3-9/14

1/14-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27 lub 663 305 076
1/14-odw.

Docieplenia budynków wraz z materiałem.
Kompleksowe remonty pomieszczeń. Tel.
665 639 146

INFORMACJA

SZUKAM PRACY

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 1/GD/14 nieruchomości gruntowych położonych
w Knurowie przy ul. 1 Maja, ul. Jęczmiennej, ul. Zwycięstwa, ul.
Rybnickiej, ul. Wilsona, ul. Dymka, ul. Szpitalnej, ul. Kazimierza
Wielkiego, ul. Rybnej, ul. Niepodległości, ul. Pocztowej, ul. Witosa,
ul. Dworcowej, ul. St. Batorego, ul. Targowej oraz w Czerwionce
Leszczynach przy ul. Odrodzenia przewidzianych do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

1/14-odw.

1/14-odw.

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

1/14-odw.

Kosztorysant budowlany poszukuje pracy
lub zleceń. Tel. 501 374 910

1-9/14

1-5/14

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
adaptacja poddaszy, ścianki. Panele, kafelkowanie. Docieplanie domów. Malowanie.
Podbitki. Ankrowanie. Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190, 785 948 716

DAM PRACĘ

Producent stolarki alu MBB w Pilchowicach
zatrudni pracowników na: montaż, kierownictwo, produkcję, magazyn. Od 20 - 40 lat.
Dok: CV, kopie świadectw pracy. Tel. 32
235 69 28; metall-bau.bujok@wp.pl
3/14

2-5/14

Zatrudnię brukarzy. Tel. 609 775 488

3/14

Zatrudnię operatora koparko-ładowarki.
Tel. 609 775 488
3/14

Malowanie, panele, gładzie, tapetowanie.
Tel. 512 878 630

Zatrudnimy do pracy PFI Sp. z o.o. Tel.
32 236 60 77

3-6/14

3-4/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

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

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

IBDF.pl (Indywidualno-Biznesowe Doradztwo Finansowe) Elastyczne godziny pracy. Atrakcyjne zarobki. Praca
dodatkowa lub stała. Branża finansowa – zapewniamy szkolenia. Kontakt:
504 411 180

Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

3/14-odw.

Sprzedam łóżko zdrowotne. Tel. 32 235
21 12

3/14

1/14-odw.

49/13-5/14

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

INFORMACJA

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

Urząd Miasta Knurów ogłosił nabór kandydatów na stanowisko
Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie
wyższe lub średnie elektroenergetyczne. Szczegółowe informacje
o warunkach ubiegania sie o zatrudnienie znajdują się na stronie
BIP Urzędu Miasta Knurów: (www.knurow.bip.info.pl).

49/13-5/14

2-9/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

2-5/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
20,08 m2 przy ul. Szpitalnej 9 (z przeznaczeniem na magazyn),
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

SPRZEDAM

1-5/14

MOTORYZACJA

PRZETARG

50/13-8/14

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
na ul. Sobieskiego, umeblowane. Tel.
513 013 763
3/14

informacja własna wydawcy

Do wynajęcia mieszkanie 50 m2, 2 pokoje, Knurów. Czynsz 400 zł + media. Tel.
793 023 709
51/52/13-5/14

Lokale do wynajęcia po 100 m2, ul. Niepodległości. Tel. 696 009 687
4/14

Pilnie sprzedam mieszkanie M-4, pow. 54
m2, Knurów (wyremontowane). Tanio! Bez
pośredników. Tel. 660 674 981

2/14-odw.

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w Knurowie. Tel. 600 774 134

2-8/14

Sprzedam mieszkanie 46 m 2, 2 pokoje,
Merkury. Tel. 502 678 954

informacja własna wydawcy

Miejska Biblioteka
Publiczna informuje

3-6/14

Sprzedam mieszkanie 62 m 2 , 3 pokoje
na os. WP II. Dzwonić po 17.00. Tel.
504 354 044
3-6/14

Sprzedam mieszkanie Knurów, ul. Ziętka
48,20 m2, 145 tys. Tel. 509 419 971

3-4/14

Sprzedam pilnie dom. Tel. 508 192 750

2-5/14

Od 2 stycznia 2014 roku
Biblioteka – Filia nr 1
będzie zamknięta do odwołania
w związku z przeprowadzaniem się
do innego lokalu
(ul. Dworcowa 10a)
O terminie otwarcia placówki poinformujemy
w odrębnych ogłoszeniach.
Za zaistniałą sytuację
przepraszamy

EDUKACJA
MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849
51/52/13-4/14
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Porozumienie
o współpracy

Grad
bramek

PiSk

Pięściarze
– zwierzakom

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 7 STYCZNIA:
1. Emil Kasperek
2. Bernard Musiolik
3. Konrad Sobieraj
4. Zbigniew Ciszewski
5. Jan Pikus
6. Piotr Luberta
7. Tadeusz Wodziczko
8. Piotr Pakura
9. Michał Foit
10. Stefan Dylus
11. Eryk Gajda

– 2.425
– 2.313
– 2.225
– 1.965
– 1.818
– 1.814
– 1.755
– 1.634
– 1.616
– 1.610
– 1.585

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 26.961
2. Tadeusz Kamczyk
– 24.385
3. Stefan Dylus
– 24.224
4. Stefan Wroblowski
– 24.190
5. Piotr Luberta
– 23.862
6. Edward Nowak
– 23.638
7. Emil Kasperek
– 23.427
8. Kazimierz Fąfara
– 23.243
9. Bogumił Wolny
– 22.856
10. Piotr Pakura
– 22.726
Kolejny turniej odbędzie się 21 stycznia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „GAMA”.

Wsp ó ł pr ac a ma p o legać m.in. na w ymianie
doś w iadcz eń z z a k re su
upowszechniania boksu,
podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć, w tym organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do młodzieży.
Kluby będą też współdziałać na rzecz stworzenia
młodzieży korzystnych warunków do realizacji własnych projektów, pełnienia
roli inicjatora i organizatora
różnych form aktywności
ruchowej.
PiSk
Foto: Garda

miejsce z Unią II Racibórz).
W raciborskim turnieju barw Concordii bronili:
Michał Dankowski, Wojtek
Kostelecki, Przemysław Rostkowski (najlepszy zawodnik
w drużynie), Michał Nowosielski, Bartłomiej Barzak,
Hubert Młynarski, Mateusz
Bogumiło, Daniel Witkowski, Mikołaj Nowakowski,
Bartosz Gajewski, Mateusz
Kląskała.

Foto: Garda

Ju n iorz y C oncord i i
K nu r ów (r o c z n i k 19 9 8)
zajęli trzecie miejsce w II
Turnieju Noworocznym o
Puchar Dyrektora ZSOMS
w Raciborzu. W czterech
meczach z udziałem knurowian padło aż 35 bramek, z
czego 18 zdobyli zawodnicy
Concordii (mecze grupowe:
1:8 ze Stadionem Śląskim
Chorzów, 7:3 z Małąpanwią
Ozimek, 4:3 z Unią Racibórz
i 6:3 w spotkaniu o trzecie

Dwa prężnie rozwijające
się klubu z naszego terenu:
Garda Gierałtowice i Spartan
Knurów podpisały z początkiem roku porozumienie o
współpracy.
- Porozumienie jest konsekwencją rozwijającej się już
od jakiegoś czasu współpracy
pomiędzy naszymi klubami.
Zamiarem każdej ze stron jest
stworzenie możliwie najlepszych warunków do rozwoju
boksu na terenie gmin, co
wpisuje się w strategię działalności zarówno Gardy, jak
i Spartana – mówią zgodnie
prezesi klubów: Adam Firlit
i Sławomir Tokarz.

Reprezentanci Gardy
koncentrują się nie
tylko na boksie, ale
i pomocy zwierzakom

Pod koniec ubiegłego roku
w klubie bokserskim Garda
Gierałtowice zorganizowano
zbiórkę żywności dla zwierząt.
- Akcja trwała kilkanaście
dni, a uczestniczyli w niej wyłącznie zawodnicy, trenerzy i
działacze Gardy – słyszymy od
pięściarzy. - Udało nam się zebrać kilkadziesiąt kilogramów
suchej karmy, pokarm w puszkach, psie przysmaki, makaron, ryż, kaszę, a także żwirek
i jedzenie dla kotów. Wszystko
to przekazaliśmy do schroniska zwierząt „Psitul Mnie” w
Zabrzu-Bielszowicach, gdzie
w czasie naszej wizyty było 241
psów i 24 koty.

Delegacja Gardy wróciła
ze schroniska z okolicznościowymi podziękowaniami.
PiSk

Prezesi Spartana Knurów – Sławomir Tokarz (z lewej)
i Gardy Gierałtowice – Adam Firlit wierzą, że razem
łatwiej im będzie promować i organizować na naszym
terenie pięściarstwo

Młodzieżowa liga piłki
nożnej halowej
WYNIKI 3. KOLEJKI Z 11.01.2014

Prognostic
nadal bez strat

Po sobotnich meczach piłkarze Przychodni Prognostic
pozostali jedyną drużyną w
rozgrywkach Młodzieżowej
Ligi Piłki Nożnej, która nie
straciła punktu. Lider wyszedł
zwycięsko z pojedynków z dwoma niepokonanymi do tej pory
drużynami: najpierw zwyciężył
zespół z Przyszowic, a potem po
trudnym meczu zdobył komplet punktów wygrywając z

Tempem. W meczu z Jednością
bramkarz Przychodni Mateusz
Michalski już po raz trzeci w
tym sezonie zachował czyste
konto, a jego drużyna może
się pochwalić imponującym
stosunkiem bramek 30-2.
Pierwsze zwycięstwo w lidze odniosła drużyna Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Knurowie. „Jedynka” pokonała LKS
Gierałtowice, a duży wkład w to
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Foto: Waldemar Jachimowski

Fragment meczu MG-1
- Tempo Paniówki. Przy
piłce Paweł Brosz (nr 7)

zwycięstwo miał strzelec trzech
goli Dominik Strycharski. Ten
sam zawodnik był bohaterem
meczu z Tempem Paniówki,
kiedy na 20 sekund przed końcową syreną celnym strzałem
głową doprowadził do remisu.
Dzięki czterem punktom w tych
dwóch meczach zespół Tomasza Kowalskiego awansował w
tabeli aż o cztery miejsca.
Waldemar Jachimowski

Komart 98/99 - Unia Książenice 6:0 (2:0)
1:0 M. Bogumiło 6’, 2:0 M. Bogumiło 13’, 3:0 B. Gajewski 20’, 4:0 M. Bogumiło 23’, 5:0 P. Rostkowski
27’, 6:0 M. Bogumiło 28’.
Concordia 99 – FC Roma 5:1 (1:0)
1:0 K. Wesoły 4’, 2:0 K. Wesoły 18’, 2:1 D. Starmach 20’, 3:1 A. Zawadzki 28’, 4:1 K. Wesoły 29’,
5:1 M. Wrażeń 30’.
Przychodnia Prognostic – Jedność Przyszowice 6:0 (2:0)
1:0 K. Herych 2’, 2:0 M. Cybulski 11’, 3:0 K. Herych 17’, 4:0 D. Bartoszewicz 20’, 5:0 M. Bociański
25’, 6:0 M. Cybulski 28’.
Tritech Junior G-5 – FC Roma 5:2 (1:1)
0:1 D. Starmach 3’, 1:1 W. Barnik 6’, 1:2 J. Mirga 24’, 2:2 K. Stencel 27’, 3:2.K. Rubak 29’, 4:2 W.
Barnik 30’, 5:2 W. Barnik 30’.
MG-1 – Tempo Paniówki 1:1 (0:0)
0:1 D. Długaj 26’, 1:1 D. Strycharski 30’.
LKS Gierałtowice – Tritech Junior G-5 2:2 (1:1)
0:1 W. Barnik 3’, 1:1 S. Szulc 15’, 1:2 K. Rubak 17’, 2:2 T. Amnicki 27’.
Przychodnia Prognostic – Tempo Paniówki 3:1 (1:0)
1:0 K. Piliczuk 7’, 2:0 K. Przydatek 18’, 2:1 P. Brosz 20’, 3:1 K. Herych 30’.
żółta kartka: D. Bartoszewicz (Przychodnia Prognostic).
LKS Gierałtowice – MG-1 2:6 (2:3)
0:1 D. Strycharski 3’, 0:2 D. Strycharski 6’, 0:3 D. Gołębiowski 10’,
1:3 A. Gardawski 10’, 2:3 T. Amnicki 12’, 2:4 P. Nieradzik 24’, 2:5
PROGRAM 4 KOLEJKI
D. Gołębiowski 28’, 2:6 D. Strycharski 29’.
(SOBOTA, 18.01.2014):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przychodnia Prognostic
Komart 98/99
Tritech Junior G-5
Tempo Paniówki
Concordia 99
MG-1
Jedność Przyszowice
LKS Gierałtowice
FC Roma
Unia Książenice

5
4
5
5
4
5
4
5
5
4

15 30-2
10 18-4
8 14-12
6
20-9
6 10-11
5 10-13
5
6-11
4 13-29
3 14-34
1
6-15

5
3
2
1
2
1
1
1
1
0

0
1
2
3
0
2
2
1
0
1

0
0
1
1
2
2
1
3
4
3

Concordia 99 – LKS Gierałtowice (9.00), Jedność Przyszowice – Tempo Paniówki
(9.40), Komart 98/99 – FC
Roma (10.20), MG-1 – Concordia 99 (11.00), Unia Książenice – LKS Gierałtowice
(11.40), Komart 98/99 – Jedność Przyszowice (12.20).
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Pamiętacie? Był rok 2005

nością Jerzy Dudek. – Widać
u tych chłopców olbrzymią
radość z gry w piłkę. Patrząc

PiSk

Foto: MOSiR
Najlepszy zawodnik turnieju: Marcin Matuszek (Concordia).
Pozostałe nagrody otrzymali: Krystian Kamiński z AS Progres
(najlepszy bramkarz turnieju) i jego kolega z zespołu - Igor
Hornik (król strzelców) - 6 goli

Remigiusz Rzepka
wyjaśnia zasady
rywalizacji w dodatkowej
konkurencji

WYNIKI:
1 kolejka: Akademia Piłki Nożnej Knurów - Concordia Knurów
0:1, Akademia Piłkarska Bielik Zabrze – Akademia Futbolu
Tomasz Hajto 5:0, Akademia Sportu Progres Kraków - Juventus Soccer School 4:0. 2 kolejka: APN – Bielik 0:0, Concordia
- Juventus 1:2, AF – Progres 0:10. 3 kolejka: APN - AF 0:1,
Concordia - Progres 0:3, Bielik - Juventus 0:1. 4 kolejka: APN Progres 0:3, Concordia – Bielik 1:1, AF - Juventus 0:2. 5 kolejka:
APN - Juventus 2:2, Concordia - AF 3:0, Bielik - Progres 2:2.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:

Foto: Piotr Skorupa

1. Akademia Sportu Progres Kraków, 2. Juventus Soccer
School, 3. Concordia Knurów, 4. Akademia Piłkarska Bielik
Zabrze, 5. Akademia Futbolu Tomasz Hajto, 6. Akademia Piłki
Nożnej Knurów

Gośćmi honorowymi byli:

Mirosława Bałuszyńska (wdowa po Henryku Bałuszyńskim, na
zdjęciu poniżej), Jerzy Dudek (zwycięzca Champions League,
który objął patronat nad turniejem), Artur Jankowski (prezes
Górnika Zabrze), Remigiusz Rzepka (członek sztabu szkoleniowego piłkarskiej reprezentacji Polski) i Krzysztof Stolarek
(dyrektor MOSiR Knurów).

Dziękuję!

Concordia Knurów wystąpiła w składzie: Karol Szymanik,
Marcin Matuszek, Mateusz Konic, Mateusz Zmuda, Maciej Kieś,
Mateusz Zawacki, Rafał Zabrzański, Tomasz Bargiel, Kacper
Szeliga. Trener: Zbigniew Matuszek
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Barw Akademii Piłki Nożnej Knurów bronili: Szymon
Buczak, Dominik Kaletka, Michał Mielczarek, Patryk
Kijas, Łukasz Ciostek, Kuba Łowicki, Patryk Kempa,
Kornel Karasz, Marek Bury, Piotr Granieczny, Igor
Dzienis, Kuba Jurczyga, Maksymilian Kołodziej,
Dominik Marek. Trener: Mirosław Gmyz.

Foto: MOSiR

Foto: Piotr Skorupa

Dodatkowe nagrody indywidualne, ufundowane przez Jerzego
Dudka, otrzymali zawodnicy urodzeni w maju 2005 roku,
a więc w miesiącu, w którym rozgrywany był pamiętny finał
Champions League pomiędzy FC Liverpool i AC Milan:
Krystian Kamiński (AS Progres Kraków)
Patryk Kijas (Akademia Piłki Nożnej Knurów)
Łukasz Ciostek (Akademia Piłki Nożnej Knurów)
Igor Dzienis (Akademia Piłki Nożnej Knurów)
Wojciech Piwowarczyk (Akademia Futbolu Tomasz Hajto)
Borys Kądziołka (Akademia Futbolu Tomasz Hajto)

Foto: Piotr Skorupa

4 stycznia w hali Miejskie- rywalizację polegającą na zago Ośrodka Sportu i Rekreacji liczeniu jak największej liczby
w Knurowie-Szczygłowicach celnych podań w kierunku tak
doszło do niecodziennego zwanych band ustawionych
spotkania osób, które w spo- w kwadracie (konkurencję
sób szczególny wspomina- przygotował Remigiusz Rzepją rok 2005. Z jednej strony ka, mieszkaniec Knurowa i
wystąpił Jerzy Dudek – zwy- jednocześnie członek sztabu
cięzca Champions League szkoleniowego piłkarsk iej
2005, z drugiej młodzi adep- reprezentacji Polski). – Myci piłki nożnej urodzeni w ślałem, że zostanę najlepszym
roku największego klubowego zawodnikiem turnieju, bo zatriumfu wychowanka Con- wsze o tym marzyłem. To miłe
cordii. Obie strony połączył uczucie, no i fajne nagrody
nie tylko rok 2005, ale i 10. – przyznał Marcin Matuszek.
Noworoczny Halowy Turniej
Najwyższy poziom sporPiłkarski „Marco Soccer Cup towy zaprezentowali piłkarze
2014”. Jerzy Dudek objął nad A kademii Spor tu Progres
tymi rozgrywkami patronat, a Kraków. Zespół ze stolicy
jego młodsi ko- Uczestnicy chwilą ciszy M a ł o p o l s k i
ledzy po fachu uczcili pamięć Henryka odniósł czter y
u d o w o d n i l i , Bałuszyńskiego, repre- pewne zw ycięzentanta Polski i piłkarza
że r y walizacja m.in. G ór nika Zabr ze stwa i zanotował
8-latków jest na- oraz Concordii Knurów, remis z Akadecechowana nie k t ó r y pr ze z wie le lat mią Pi ł k a rsk ą
t yl ko a mbicją pomagał w organizacji Bieli k Zabrze,
turnieju.
i wolą zw ycięktórą prowadzi
stwa, ale również dobrym, jak były piłkarz Concordii – Jacek
na ten wiek, wyszkoleniem Wiśniewski wraz z Piotrem
technicznym.
Gierczakiem.
W pierwszym turniejoSpore zaciekawienie towawym meczu doszło do der- rzyszyło występowi oficjalnej
bowego spotkania, w którym szkółki Juventusu Turyn. Po
Akademia Piłki Nożnej uległa pierwszym meczu i porażce 0:4
Concordii 0:1. Zwycięskiego z AS Progres wydawało się, że
gola zdobył Marcin Matuszek, śląska „Stara Dama” nie odegra
który okazał się później łow- znaczącej roli. Ostatecznie stacą nie tylko goli, ale przede ło się inaczej i Juventus Soccer
wszystkim nagród. Zawodnik School zajął drugie miejsce.
Concordii otrzymał tytuł najUczestnikom turnieju, a
lepszego piłkarza turnieju, a także ich rodzicom, niesamoponadto wygrał indywidualną witą frajdę sprawił swą obec-

na tych młodych zawodników
przypominają mi się dawne
czasy i turnieje, w których
miałem okazję uczestniczyć.
Wracając do radości z gry, to
jest ona potrzebna nie tylko w
tym najmłodszym wieku, ale i
później, gdy uprawia się sport
zawodowo.
Tego typu turnieje są bardzo potrzebne tym chłopakom, bo nie da się ukryć, że
w naszym kraju rozgrywki
trwają bardzo krótko, a nie
każdy kilkuletni piłkarz ma
możliwość grania i trenowania przez cały rok – mówił
były bramkarz, który gościł
w szczygłowickiej hali przez
trzy godziny, rozdając mnóstwo autografów i pozując do
wielu pamiątkowych zdjęć.

Foto: MOSiR

Foto: MOSiR

10. NOWOROCZNY HALOWY TURNIEJ PIŁKARSKI „MARCO SOCCER CUP 2014” POD PATRONATEM JERZEGO DUDKA

By zrealizować 10. edycji noworocznych rozgrywek, trzeba
było pokonać wiele zakrętów, ale za każdym razem finisz tej organizacyjnej drogi był wręcz wymarzony. I za ten wymarzony
finisz, nacechowany radością młodych piłkarzy z rywalizacji,
słowa podziękowania należą się tym, którzy od lat dokładają
swoją cegiełkę do realizacji kolejnej edycji turnieju. A są nimi
sponsorzy, współorganizatorzy, trenerzy, zawodnicy oraz ich
rodzice. Niskie ukłony w Waszą stronę. Dziękuję.
Piotr Skorupa
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sport

Mawo ma nowy kontrakt
Concordii. By tak się stało, na
Dworcową musi wpłynąć poważna oferta z innego klubu.
Co to znaczy poważna? Ano
taka, w której ewentualny
nowy pracodawca Solomona
Mawo będzie skłonny wyłożyć
ćwierć miliona złotych.
Ka mer u ńcz yk spraw ia
wrażenie zawodnika, który
nie patrzy tylko na siebie, ale

zależy mu na tym, by przy
ewentualnej zmianie klubu,
zadowolona była rów nież
Concordia. Piłkarz na każdym kroku podkreśla, że jest
wdzięczny wszystkim tym,
którzy dali mu szansę gry w
Knurowie. I wymienia m.in.
swojego przyjaciela Mariusza Nowaka, który podsunął
mu pomysł pokazania się w

Foto: Piotr Skorupa

Pier wsz y cz a r noskór y
piłkarz w historii Concordii
– Solomon Mawo z Kamerunu podpisał z knurowskim
klubem nowy kontrakt. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z
postawy tego zawodnika w
rundzie jesiennej i w związku z
tym zdecydowaliśmy się przedstawić mu kolejną umowę, która obowiązywać będzie do 31
grudnia 2015 roku – informuje
nas Andrzej Michalewicz, wiceprezes klubu.
Wysokość kontraktu została objęta tajemnicą, natomiast działacz knurowskiego
klubu zdradził, iż na utrzymanie zawodnika łoży sponsor – Kancelaria Podatkowo
Gospodarcza z Gliwic.
Dowiedzieliśmy się również, że w umowie znajduje się
punkt zezwalający piłkarzowi
na wcześniejsze opuszczenie

Z biegowych tras

Concordii. Mawo podkreśla
też bardzo dobre przyjęcie w
szatni, zarówno przez trenera,
jak i zawodników. Ponadto
chwali współpracę z zarządem
i nie ukrywa, że chce dołożyć
swoją cegiełkę do awansu, bo
przecież wiosną Concordia
liczyć się będzie w walce o
trzecią ligę.
PiSk

Uścisk dłoni Andrzeja Michalewicza i Solomona
Mawo świadczy o tym, że po niespełna półrocznej
współpracy strony zdecydowały się podpisać nowy
kontrakt

III Gliwicki Bieg
Orkiestrowy

Na terenie C ent r u m
Handlowego Europa Centralna rywalizowało ponad
600 biegaczy. – Z wielką radością informuję, że Monika
Bielińska zajęła tam pierwsze
miejsce w klasyfikacji open na
10 km, uzyskując bardzo dobry czas: 39 minut i 18 sekund
– cieszy się trener „Sokołów”
Marek Lewczuk.
Czwarte miejsce w kate-

gorii K-20 zajęła Bogumiła
Kondzielnik (czas: 44.20).

Krakowski bieg
sylwestrowy

W biegu na 5 km piąte
miejsce w open zajęła Monika
Bielińska (czas: 18.38), a na
24. pozycji sklasyfikowano
Dawid Gołysia (18.24). Z kolei
w rywalizacji na 10 km Piotr
Bieliński był 19. w open z czasem 36.46.
PiSk

foto-migawka
Foto: Sokół

13 stycznia ruszyły przygotowania do rundy wiosennej. W treningu uczestniczyło 26 piłkarzy. Nowe
twarze to byli zawodnicy
Concordii: Robert Metelski
i Marcin Salwa, którzy są
zainteresowani powrotem
do Knurowa.
Pier wszy sparing podopieczni Wojciecha Kempy
r ozegrają 24 s t yc znia z
Tęczą Błędów.

Sportową pasją tego trio jest bieganie. I to bez
względu na porę roku. Stoją od lewej: Bogusława
Kondzielnik, Monika Bielińska i Dawid Gołyś.
Wszyscy reprezentują barwy knurowskiego Sokoła.

Miejska liga piłki
nożnej halowej

Foto: Waldemar Jachimowski

Zagrali dla WOŚP
Łukasz Winiarczyk
(przy piłce)
w meczu
z Nacynianką
strzelił dwa gole

Drużyny MLPNH, jak co
roku przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
i w niedzielne popołudnie rozegrały ostatnią kolejkę pierwszej
rundy rozgrywek połączoną ze
zbiórką pieniędzy na szczytny cel. Liderem na półmetku
pozostaje TKKF Mistral Intermache, który długo nie mógł
udowodnić swojej wyższości
nad przedostatnią w tabeli Nacynianką i dopiero po przerwie
rozmontował obronę rywala.
Tracące do lidera po 4
punkty zespoły Vibovitu i

Zakaz gry w rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej do końca bieżącego sezonu i kara
finansowa – taką decyzję podjęła Komisja Dyscyplinarna w stosunku do zawodnika IPA Knurów,
Wojciecha Kempy. Kara ma związek z konfliktem do jakiego doszło w czasie meczu Team Stalmet – IPA Knurów pomiędzy Wojciechem Kempą a sędzią zawodów, Grzegorzem Wierciochem.
- Komisja Dyscyplinarna funkcjonuje od początku istnienia rozgrywek, których organizatorem
jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i zajmuje się zdarzeniami, które są wywołane emocjami
na boisku i skutkują na przykład wykluczeniem zawodnika z gry – mówi dyrektor tej placówki
Krzysztof Stolarek. – Z podobnymi zdarzeniami mieliśmy do czynienia w ubiegłych sezonach.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że sprawa Grzegorza Wierciocha i Wojciecha Kempy może mieć
ciąg dalszy i obaj panowie dochodzić będą swych racji.
PiSk

Teamu Stalmet utrzymały
ten dystans odnosząc ósme
zwycięstwa w tym sezonie.
Ci pierwsi zdobyli punkty
bez gry, gdyż rywal z Sośnicowic dotarł na mecz w zale-

dwie trzyosobowym składzie,
natomiast „Stalowi” pewnie
pokonali zajmujący ostatnią
pozycję PTK DB Schenker. Co
ciekawe, pomimo zajmowania
ostatniej lokaty, to właśnie

ekipa Schenkera ma w swoich
szeregach najlepszego strzelca rozgry wek, którym jest
Sz y mon Waw rzonkowsk i,
zdobywca 19 goli.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 11. KOLEJKI Z 12.01.2014
Sośnicowice – Vibovit Studio DENIM 0:5 walkower
drużyna Sośnicowic stawiła się na mecz zdekompletowana
Concordia Oldboje – Olympiakos Gierałtowice 3:3 (2:1)
0:1 M. Adamczyk 11’, 1:1 D. Kozdroń 14’, 2:1 M. Modrzyński 19’, 3:1 M. Modrzyński 21’, 3:2 D.
Kabała 27’, 3:3 D. Kabała 39’.
żółte kartki: K. Smętek, D. Lewandowski (Concordia Oldboje), M. Bednarz (Olympiakos Gierałtowice).
Nacynianka – TKKF Mistral Intermarché 1:8 (1:1)
1:0 Ł. Baron 5’, 1:1 K. Idziaszek 16’, 1:2 Ł. Winiarczyk 23’, 1:3 Ł. Winiarczyk 24’, 1:4 B. Lewandowski
27’, 1:5 Ł. Michalski 31’, 1:6 D. Wieliczko 38’, 1:7 D. Wieliczko 39’k., 1:8 D. Wieliczko 40’k.
PTK DB Schenker – Team Stalmet 5:9 (2:6)
1:0 S. Wawrzonkowski 2’, 1:1 T. Młynek 3’, 1:2 T. Młynek 5’, 1:3 T. Młynek 11’, 1:4 D. Kraska 12’, 1:5
D. Kraska 18’, 2:5 T. Nowosielski 19’, 2:6 B. Flis 20’, 3:6 S. Wawrzonkowski 21’, 2:7 D. Flis 27’, 2:8
G. Krusiński 29’, 4:8 T. Nowosielski 35’, 4:9 T. Młynek 40’, 5:9 S. Wawrzonkowski 40’.
żółte kartki: S. Wawrzonkowski, R. Nowosielski (PTK DB Schenker).
IPA Knurów – ZZ Kadra 4:3 (2:1)
1:0 T. Macha 5’, 2:0 K. Kwietniewski 10’, 2:1 D. Magnor 18’, 2:2 P. PROGRAM 12 KOLEJKI
Rolnik 24’, 3:2 Ł. Spórna 31’, 3:3 D. Magnor 34’, 4:3 M. Rozumek 35’.
(PONIEDZIAŁEK,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Vibovit Studio DENIM
IPA Knurów
Sośnicowice
Tritech Big-Bud
ZZ Kadra
Concordia Oldboje
Olympiakos Gierałtowice
Nacynianka
PTK DB Schenker

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

28
24
24
15
14
13
11
9
8
6
6

55-24
79-35
77-30
44-48
33-42
50-44
34-39
36-60
45-53
22-80
33-53

9
8
8
5
4
3
3
2
2
2
2

1
0
0
0
2
4
2
3
2
0
0

0
2
2
5
4
3
5
5
6
8
8

20.01.2014):

Tritech Big-Bud – Olympiakos Gierał towice (18.00),
Sośnicowice – Concordia
Oldboje (18.50), Team Stalmet – Nacynianka (19.40),
ZZ Kadra – TKKF Mistral
Intermarche (20.30), IPA
Knurów – Vibovit Studio DENIM (21.20).
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PRZYSZOWICE

Słowikowe
Credo
z kolędami
Sporą publiczność zebrał
niedzielny koncert kolęd
w przyszowickiej świątyni.
Radosną Nowinę wyśpiewywały
chóry Słowik i Credo
Wchodzący w 102. rok bogatej
działalności Chór Mieszany Słowik
zaprosił do wspólnego kolędowania
zaprzyjaźniony zespół z parafii w
Ostrożnicy. Chórzyści zaśpiewali
kolędy znane i lubiane, odważnie też
sięgając po utwory mniej popularne,
choć równie piękne.
Słowik wystąpił pod dyrekcją
Henryka Mandrysza, chórem Credo
dyrygował Artur Gabor.
Słuchacze nagrodzili chórzystów brawami. Zasłużonych oklasków nie szczędzili też młodym
śpiewakom z parafialnej scholi.
Nastolatki urzek ły publiczność

Śpiewa chór Credo z Ostrożnicy

Młodzieżowa Schola

Chór Mieszany Słowik wystąpił
pod dyrekcją Henryka Mandrysza

oryginalną interpretacją wybranych
kolęd. Wśród bijących brawo byli też
kapłani i samorządowcy.
- Od przeszło wieku usiłujemy
śpiewać Panu Bogu na chwałę i ku
radości ludziom. Ten koncert doskonale łączy te nasze śpiewacze starania
– nie kryła satysfakcji prezes Słowika
Irena Cziumplik.
- Piękne kolędy, wspaniali chórzyści, niezapomniany koncert – podsumował występy Joachim Bargiel, wójt
Gminy Gierałtowice, który przybył
do świątyni z żoną Weroniką. – To
był niezwykle udany wieczór...
Tekst i foto: Bogusław Wilk

KNURÓW

Stylowy walc czy Gangam style?
Około tysiąca widzów oklaskiwało w niedzielę pokazy
taneczne Akademii Tańca Perfect. Takiej frekwencji nie
było w Kinie Scenie Kulturze nawet podczas występów
czołowych kabaretów
Zajęte były wszystkie miejsca
siedzące, stojące, a nawet dostawki.
Rodzice i dziadkowie dopingowali
młodych tancerzy, dla których występ na prawdziwej scenie, w świetle
reflektorów był nie lada wyzwaniem.
Ta ńczyli mieszka ńcy K nurowa,
Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic - w sumie około 250 dzieci. Z
głośników popłynęły największe
hity dyskotekowe („Gangam style”,
„Waka waka”), ale także klasyka.
Najmłodsi wdzięcznie odtańczyli
walca angielskiego.

- W niektórych przypadkach trema wzięła górę - mówi instruktorka
Jolanta Cybulska z Akademii Tańca
Perfect. - To zrozumiałe. Kolejne
pokazy powinny pójść znacznie lepiej.
Pokazy miały charakter konkursowy. Oceniało je profesjonalne jury,
które dwa równorzędne I miejsca
przyznało grupom z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7.
Cybulską cieszy tak duże zainteresowanie tańcem. Docenia fakt, że
rodzice kibicują swoim pociechom i
uczestniczą w pokazach.

- Mam nadzieję, że okazji do prezentowania umiejętności tanecznych
będzie jak najwięcej. W ubiegłym
roku podopieczni Akademii występowali w czasie Dni Knurowa. Starsze
grupy odniosły pierwsze sukcesy w
ogólnopolskich turniejach - dodaje
instruktorka.
/g/
foto: Paweł Gradek

Dzieci z „Siódemki”
zachwyciły umiejętnościami
tanecznymi

Zwycięska grupa z MSP-7

Taniec cieszy się ogromną popularnością i nic dziwnego

16

Przegląd Lokalny Nr 3 (1089) 16 stycznia 2014 roku

