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foto-migawka

Koniec gehenny

Foto: Janusz Szydło

W połowie stycznia informowaliśmy o zatrzymaniu
knurowianina, który znęcał się psychicznie nad swoją
rodziną. Kilka dni temu redakcję odwiedziła jego była
żona, chcąca podziękować komendantowi Komisariatu
Policji w Knurowie, podinspektorowi Maciejowi Kawie

/bw/

- Jak czytam o kolejnej nagrodzie
albo certyfikacie dla knurowskiego
szpitala, to robi mi się niedobrze. W
lipcu ubiegłego roku moja mama trafiła z nieżytem żołądkowo-jelitowym
na oddział internistyczny. W trakcie
pobytu w szpitalu była nieprzytomna
od ilości podawanego relanium. Nie
było z nią żadnego kontaktu.
Matka jest byłą alkoholiczką. W poprzednich wypisach ze szpitala taka
informacja zawsze się pojawiała.
Niestety, i tym razem lekarz wziął
za pewnik, że ma do czynienia z alkoholiczką. Czułam się z tym bardzo
okropnie.
To nie pierwszy przypadek, kiedy dolegliwości pacjentów tłumaczy się ich
chorobą alkoholową. W ubiegłym roku
27-letni syn koleżanki zmarł na wątrobę, bo w szpitalu zrobili z niego alkoholika. Chyba wszyscy pamiętamy też
dziewczynę, która zmarła, bo lekarz
zamiast zdiagnozować u niej tętniaka
mózgu, utrzymywał, że jest pijana.
Wrócę jeszcze do mojej mamy. Przyniosłam do szpitala siatkę nowych
leków, które brała. Kiedy mamę wypisali, poszłam odebrać leki, a personel
na to, że nic o nich nie wiadomo. Nie
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dość, że zapłaciłam za lekarstwa 150
zł, to dostałam kolejną receptę!
Od tego czasu mam uraz do knurowskiego szpitala. Oczywiście nie całego,
bo oddział ginekologiczny jest na bardzo dobrym poziomie.

Katarzyna

Piętrowe
parkingi?

GIERAŁTOWICE

- Choć w mieście przybywa parkingów
(za co chwała urzędowi i spółdzielniom), to nie milkną utyskiwania na
brak miejsc postojowych. Myślę, że
zbliża się chwila, kiedy trzeba będzie
podjąć twardą decyzję i położyć przywileje mniejszości na ołtarzu potrzeb
większości mieszkańców. Co mam na
myśli? A np. likwidację części garaży
wzdłuż ul. Mieszka I i wybudowanie w
ich miejscu dużego piętrowego parkingu na kilkadziesiąt, a może i więcej,
aut. Widziałem na Zachodzie obiekty
na kilkaset samochodów, więc nie jest
to jakieś specjalnie trudne wyzwanie dla architektów i budowlańców.
Kilka takich parkingów rozwiązałoby
problem. Co więcej, na osiedlach
zrobiłoby się luźniej. Byłoby więc miejsce na jakieś ciekawe urozmaicenie
krajobrazu. Uważam, że pomysł wart
jest rozważenia. Sądzę, że odpowiednia rekompensata dla garażowiczów,
którzy straciliby swoje lokum, ukoiłaby ich żal. Z pożytkiem dla znacznie
większej liczby właścicieli aut...

J.R.

not. /g, bw/

Skowronek
wybrał zarząd
Chórzyści
gierałtowickiego
Skowronka wysoko
cenią działalność
prezesa Tadeusza
Czecha. Zaufanie to
potwierdzili wyborem
na kolejną kadencję
W nowej kadencji zespołem
kierować będzie zarząd w składzie:
prezes Tadeusz Czech, wiceprezes
Weronika Czech, sekretarz Urszula Kukowka, skarbnik Alojzy Kuś,
członkowie – Grzegorz Adamczyk,
Mirela Adamczyk, Jan Kukowka,
Daniela Remiorz, Daria Zubek
i Janusz Zubek.
Komisję Rewizyjną tworzą:
Anna Herdzin, Jerzy Oleś i Aneta
Zubek.

Jestem mieszkańcem Gierałtowic. W ostatnim Przeglądzie czytam
„Ciężarówka zabiła rowerzystę”.
Pisanie, że kierowca ciężarówki zbyt
późno dostrzegł poruszającego się
cyklistę wydaje mi się dyskusyjne.
Przez Gierałtowice ostatnio jeżdżą samochody ciężarowe z prędkością 80 km/h albo i szybciej. Są to
rozklekotane graty. Kierowcy tych
samochodów nie mają prawa ani

dojrzeć, ani usłyszeć, co się dzieje na
jezdni. Mało tego, nie patrzą i nie
przejmują się pieszymi ani dziećmi
idącymi do szkoły lub do kościoła.
Potrafią tak jeździć i grzmocić do
godziny 2 w nocy.
Jestem ciekawy, kiedy u na s
zdarzy się wypadek i czyja to będzie
wina!
Radarów też brak. A powinny być!

/g/

E.T.

Zamach na świętość
Demonstracja przed siedzibą
Kompanii Węglowej, skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich czy pozew
zbiorowy – zastanawiają się górniczy
emeryci, pozbawieni jednej tony węgla z uświęconego
wieloletnią tradycją deputatu. Sprawę opisa l iśmy
przed tygodniem.
Potwierdzają się
nasze informacje,
że byli górnic y
skrzykują się za
pośred nict wem
knurowskich środowisk działkowców. Ich celem jest zorganizowanie
spotkania, poświęconego pomniejszonemu deputatowi.
- I faktycznie do takiego spotkania

dojdzie – informuje nas Franciszek
Szafarz, górniczy emeryt, koordynujący działania w tej sprawie. – Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w
czwartek, 20 marca, do Klubu Gama.
W z ebr a n iu
zapowiadany jest
ud z ia ł pr aw n ików.
- Chcemy poznać ocenę sytuacji od strony legislacyjnej – mówi
Szafarz. – Bazując na tej wiedzy,
można potem rozważać sens i szanse
wstąpienia na drogę sądową.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.
/bw/

ogłoszenie

/bw/

KNURÓW

Nie pal!

SPROSTOWANIE

Mężczyzna palący gałęzie na jednej z działek tak zadymił okolicę, że
ściągnął na siebie uwagę m.in. Straży
Miejskiej. Na żądanie mundurowych
ugasił ognisko. Strażnicy poprzestali
na pouczeniu.
/bw/
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nowiła opowiedzieć komendantowi
KP Knurów, Maciejowi Kawie.
- Tak jak napisaliście, zakończył
moją gehennę. Wysłuchał mnie, był
wyrozumiały i ludzki. Dzięki jego
interwencji sąd odwiesił wyrok, a były
mąż trafił do więzienia. Żałowałam,
że wcześniej nie znalazłam w sobie odwagi, by pójść na komisariat - dodaje
knurowianka.
Dziękuje komendantowi za pomoc i namawia inne ofiary przemocy
domowej do działania: - Nie czekajcie, bierzcie sprawy w swoje ręce i
zgłaszajcie się do komendanta!

Ciężarówka zabiła
rowerzystę

W niedzielę wiało, mocno wiało
. Tego naporu nie wytr zymało
jedno z drzew przy ul. Kapelanó
w Wojskow ych. Okoł o godz.
16 wiatr dosł ownie wyrwał je
z ziemi z korzeniami. Korona
zwaliła się na chodnik w pobl
iżu budynku nr 8.
– Na szczęście nikt nie doznał
obrażeń – mówi Janusz Szydło,
autor zdjęć.
Nazajutrz rano drzewo zost ało
pocięte i usunięte.

Jakość
potwierdzona
certyfikatem

Kobieta chce zachować anonimowość. Z mężem rozwiodła się kilka
lat temu, ale nadal mieszkali pod
jednym dachem. Mężczyzna miał już
na koncie wyrok w zawieszeniu za
psychiczne znęcanie się nad rodziną.
Mimo to nadal zatruwał jej życie.
- Nie bił nas - zapewnia knurowianka. - Krzywdził, znęcając się
psychicznie.
Mówi się, że taka forma przemocy pozostawia u ofiar jeszcze większy
ślad.
- Doprowadził mnie do końca wytrzymałości - zwierza się kobieta. O
dramacie w czterech ścianach posta-

W ubiegłotygodniowym artykule
„Zamach na świętość” błędnie podaliśmy nazwisko prezesa ROD im. ks.
Dzierżona w Knurowie. W rzeczywistości funkcję tę sprawuje Alina
Malesa. Czytelników i zainteresowanych za nieścisłość serdecznie
przepraszamy.
Redakcja
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Znęcał się
nad babcią

Przez 6 miesięcy trwała gehenna
88-letniej kobiety z Żernicy. Maltretował
ją niespełna 18-letni wnuczek
Foto: Materiały Policji

Dzięki kamerom Wspólnoty
Mieszkaniowej sprawcy pobicia
poniosą zasłużoną karę

ŻERNICA. WYRODNY WNUK...

SZCZYGŁOWICE. SPRAWCY POBICIA W OKU KAMERY

Nagrali się, gdy bili
Dwaj młodzi mężczyźni pobili 22-latka. Zajście nagrała
kamera. Policja nie miała problemów z ustaleniem sprawców
Do zdarzenia doszło w piątek po
godz. 21 przy ul. Kilińskiego. Dwaj
mężczyźni zaatakowali trzeciego. Bili
go po tułowiu, nogach i twarzy.
- Jeden z ciosów trafił napadniętego w oko. Akurat w to, które niedawno
było operowane – usłyszeliśmy od
chcącego zachować anonimowość
szczygłowiczanina.
Napaść przer wa ło nadejście

dwóch innych osób. Sprawcy uciekli.
Zapewne nie przewidzieli, że ich
wyczyny nagrała kamera zainstalowana na budynku nr 5.
Poszkodowany zgłosił sprawę na
Policję. W ręce kryminalnych trafiło
też nagranie. Funkcjonariusze nie
mieli problemu z ustaleniem sprawców napaści. Już w niedzielę przed
południem zostali zatrzymani. O ich

SZCZYGŁOWICE

Krok od tragedii
- Wracałem z zakupów. Zauważyłem
dzieci bawiące się przy latarni - opowiada
knurowianin. - Oczom nie mogłem uwierzyć!
Z latarni wystawały kable pod wysokim
napięciem!

Latarnia stoi przy ul. Kilińskiego
1, na wysokości bramy do szkoły.
Tego dnia, 12 marca, było bardzo
ciepło. Idealna pogoda na zabawę.
Najprawdopodobniej k ratkę
zabezpieczającą kable wyrwali złomiarze. Dzieci szybko zainteresowały się nietypowymi „sznurkami”
wystającymi z lampy.

- Trochę je powyciągałyśmy. Chciałyśmy zobaczyć, jakie to długie jest
-usłyszeliśmy od jednej z dziewczynek.
Knurowianin, gdy zdał sobie
sprawę, co się dzieje, zadzwonił
na policję. Podobno usłyszał, że
choć to nie ich sprawa, zawiadomią
odpowiednie służby. Czekał trzy
godziny i nikt się nie pojawił.

losie zdecyduje sąd.
- Jakiś czas temu zdecydowaliśmy
się objąć nasz blok monitoringiem
– mówi lokator Marcin Wesołowski. – Przede wszystkim w trosce
o bezpiecz eń stwo mie szk ańców
naszej wspólnoty. Jak się okazuje,
kamery spełniają swoje zadanie
z nawiązką.
/bw/

- Rodzina radziła, żebym dał
sobie spokój i już nigdzie nie dzwonił. Ale jak mogłem dać spokój,
przecież, nie daj Boże, poraziłoby
jakieś dziecko i co wtedy?! Przecież
to mogłaby być moja wnuczka!
W końcu, około godz. 17, knurowianin zadzwonił ponownie,
tym razem do Straży Miejskiej.
Pomogło.
- Zaraz wysyłam patrol, który
zabezpieczy latarnię - usłyszał od
dyżurnego. - Elektrycy pojawią się
w ciągu dwóch godzin.
- W k ońc u mogę s pok ojnie
wrócić do domu! - odetchnął z ulgą
knurowianin.
Tekst i foto: Justyna Bajko
W takiej sytuacji jak ta
łatwo o wypadek - wystarczy
nieostrożność lub...
przesadna ciekawość

Młodemu dręczycielowi grozi
do 5 lat pozbawienia wolności

Mieli tylko siebie. Mieszkali
w niewielkiej Żernicy. W miejscu,
gdzie trudno o anonimowość. Babcia
zaopiekowała się wnuczkiem, kiedy
jego rodzice nie mogli. Stworzyła mu
rodzinę zastępczą.
W zamian za troskę musiała
znosić szykany i zastraszanie. Wnuk
żądał pieniędzy. Gdy odmówiła, groził, że zniszczy jej rzeczy.
− Starsza pani bała się spełnienia
gróźb, dlatego posłusznie oddawała
pieniądze − mówi Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
O sprawie poinformował policję
anonimowy informator. Kryminalni

z Knurowa zareagowali błyskawicznie. 13 marca zatrzymali wnuka.
− Do tej pory udowodniono mu
popełnienie 5 rozbojów na babci −
dodaje Słomski.
18-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego
policyjnego dozoru.
Żerniczanie są w szoku.
− Niepojęte, że takie rzeczy dzieją
się obok nas − usłyszeliśmy od jednej
z mieszkanek. − Wnuczek w końcu
wyjdzie. Ale co z babcią? Jak ona poradzi sobie z tym, że własny, ukochany
wnuczek robił jej krzywdę...
jb, foto: KMP Gliwice

KNURÓW. SAMOZWAŃCZY SNAJPER

Kto strzelał
do kierowcy?

W piątek, 14 marca, o godz. 19.45 dyżurny
Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie,
że ktoś... strzela do przechodniów

Na miejsce zdarzenia, ul. Kapelanów Wojskowych, wysłano patrol.
− Zastano właściciela pojazdu
marki Toyota. Kierowca powiedział,
że podczas uruchamiania samochodu, ktoś strzelił w przednią szybę jego
auta − informuje Straż Miejska.
Strzał oddano z wiatrówki. Na
tego typu karabin o energii wylotowej śrutu do 17 J nie trzeba mieć
pozwolenia, dlatego nie prowadzi
Przegląd Lokalny Nr 12 (1098) 20 marca 2014 roku

się rejestru właścicieli. Do zakupu
wystarczy dokument potwierdzający pełnoletniość.
Ja k uda ło na m się usta l ić ,
sprawcy do tej pory nie odnaleziono. Zdarzenie podpada pod
pa rag ra f o na ra ż eniu zd row ia
lub spowodowanie uszczerbku na
zdrowiu. Grożą za to nawet 3 lata
ograniczenia wolności.
jb
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Pieniądze
dla organizacji

Przeznaczone do wycinki drzewa przy ul. Wilsona nie są w najlepszej
formie; w miejscu, gdzie teraz rosną, zostanie ułożony chodnik

Foto: Bogusław Wilk

Do 1 kwietnia gliwickie Starostwo
Powiatowe przyjmuje wnioski
od organizacji pozarządowych
o wsparcie finansowe na realizację
zadań publicznych

KNURÓW

Z numerem pod topór

Foto: Dawid Ciepliński

lepszym stanie – dowiadujemy się
w gliwickim Starostwie Powiatowym. – Wniosek w tej sprawie przygotowuje Zarząd Dróg Powiatowych
w Gliwicach.
Do wycięcia planowanych jest
więcej drzew. Ma to związek z wymagając y mi tego i nwest ycja mi

– m.in. robotami kanalizacyjnymi,
modernizacją dróg i chodników.
W innych przypadkach korzenie
drzew zagrażają istniejącej infrastrukturze i instalacjom. Jak
zapewniają urzędnicy, wszystkie
wycięcia są uzasadnione.
/bw/

- Ależ przyrżnięto wierzby płaczące przy
ul. Wilsona... – alarmuje redakcję jeden
z Czytelników. – Te drzewa już nie odrosną
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska zapewnia, że magistrat nie ma z przycinką nic
wspólnego. Podkreśla, że teraz
tr zeba c zasu, by pr zekonać
się, czy drzewa odzyskają siły
i odrodzą gałęzie.
– Za każdym razem apelujemy,
by właściciele drzew z rozsądkiem poddawali je zabiegom
pielęgnacyjnym – tłumaczy.
Jak widać, nie do wszystkich to
trafia...

DC

WAŻNE DLA ROLNIKÓW

Szansa na dopłaty

Do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych. W okolicznych
gminach zostały otwarte punkty konsultacyjne, w których
zainteresowani otrzymają pomoc w wypełnianiu wniosków
War to trzy mać się terminu.
Rolnicy, którzy złożą wniosek po
tym terminie, jednak nie później
niż do 9 czerwca, otrzymają należne im płatności pomniejszone
o 1 proc. za każdy roboczy dzień
opóźnienia.
W przygotowaniu dokumentów
pomogą im punkty konsultacyjne
4

Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego.
Dla zainteresowanych z Gliwic i
Knurowa punkt taki działa w biurze
PZDR przy ul. Zygmunta Starego
17 w Gliwicach (pok. 222) – od poniedziałku do piątku w godz. 7.3015.30. Będzie otwarty do 15 maja.
Na rolników z gminy Gierałto-

/sisp, bw/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Knurowie informuje
o kolejnej edycji projektu pn.
„Aktywność drogą do sukcesu”

Płacz nad wierzbami
– Wygląda, jakby chciano się
t yc h d r ze w p ozbyć – s nuj e
domysły nasz rozmówca. - Tak
przycięte drzewo nie oddycha
i pewnie uschnie.
Jego zdaniem, gdy tak się stanie,
drzewa zostaną całkowicie usunięte. Jednak w zamian nikt nie
posadzi nowych.
– Coś podobnego wydar zyło
się już chyba na os. 1000-lecia
w okolicy ul. Mieszka I – przypomina sobie.
Anna Lewandowska z knurowskiego Urzędu Miasta, naczelnik

Ubiegające się do dofinansowanie organizacje mają czas do 1
kwietnia na złożenie ofert. Przyjmuje
je Biuro Obsługi Klienta Starostwa
Powiatowego w Gliwicach przy ul.
Zygmunta Starego 17.
Zainteresowani uzyskają szczegółowe informacje w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych starostwa (tel. 32 332 66 70,
e-mail: pcop@starostwo.gliwice.pl).

ogłoszenie

- Niektóre z drzew przy ul. Wilsona zostały
ponumerowane. Po co? – zastanawiają się
okoliczni mieszkańcy
Mowa o drzewach w pobliżu
siedziby PCK.
- Na tym fragmencie ul. Wilsona
powiat wspólnie z miastem planuje
budowę nowego chodnika. Oznaczone drzewa mają pnie właśnie
w miejscu, gdzie przewidziano jego
położenie. Ponadto nie są w naj-

Zarząd Powiatu Gliwickiego
ogłosił II otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
Chodzi o przedsięwzięcia z zakresu:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania sportu,
porządku i bezpieczeństwa publicznego, nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania,
ekologii i ochrony zwierząt oraz
dziedzictwa przyrodniczego.

wice konsultanci czekają w sali OSP
w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48. Służą pomocą w poniedziałki
w godz. 8-15 do 2 maja.
Rolnicy z gminy Pilchow ice
znajdą pomoc w punkcie w sali USC
w Pilchowicach przy ul. Damrota 6
– do 2 maja we wtorki w godz. 8-15.
/sisp, bw/

Projekt współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Działaniami zostaną
objęte osoby nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej,
w tym zagrożone wykluczeniem społecznym i o niskich kompetencjach
życiowych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie lub nabycie kwaliﬁkacji
zawodowych, podniesienie poziomu wiedzy na temat lokalnego rynku
pracy, wzrost samooceny, zwiększenie zdolności komunikacyjnych
oraz motywacji do zmiany sytuacji życiowej. Projekt ma służyć również
integracji społecznej mieszkańców Knurowa.
W ramach projektu będą zorganizowane:
- szkolenia aktywizująco-motywujące
- kursy zawodowe
- warsztaty z doradcą zawodowym
- konsultacje psychologiczne
- spotkania tematyczne w Klubie Samopomocy
- praktyki zawodowe
- opieka nad osobą zależną
W ramach integracji społecznej odbędą się imprezy środowiskowe:
- Dzień Śląski – czerwiec 2014 r.
- Dzień Kanapki – wrzesień 2014 r.
- Dni Otwarte Ośrodka Wsparcia przy ul. 1 Maja 45 - listopad 2014 r.
W projekcie przewidziane jest również funkcjonowanie Punktu
Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, w którym można
będzie uzyskać informację i pomoc w zakresie:
- obowiązkowych przepisów w zakresie ulg i praw przysługujących
osobom niepełnosprawnym,
- programów realizowanych przez PFRON, skierowanych do osób
indywidualnych i organizacji pozarządowych,
- uzyskania stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia Lekarza
Orzecznika,
- informacji o organizacjach i instytucjach prowadzących działania
na rzecz osób niepełnosprawnych
Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Wsparcia
ul. 1 Maja 45, 44- 194 Knurów tel. (32) 335 50 17
w środę w godz: 15.30 - 17.30
oraz w pozostałe dni w godzinach pracy
MOPS Knurów, pierwsze piętro, pokój nr 6
tel. 32 335 50 09
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów
Biuro PROJEKTU „Aktywność drogą do sukcesu”
Pierwsze piętro, pokój nr 11 w budynku MOPS.
tel. (32) 335 50 08
fax. (32) 335 50 06
e-mail: ops@knurow.pl
witryna internetowa: www.aktywnoscdrogadosukcesu.pl

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Foto: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Gliwicach

aktualności

WYPADEK NA DRODZE KRAJOWEJ NR 78

Mercedes
uderzył w drzewo
W pojeździe były dwie osoby.
- Kierowca został uwięziony w samochodzie – informują strażacy, którzy pojawili się na miejscu wypadku.
Towarzyszącej kierującemu pasażerce udało się opuścić auto o własnych siłach. Zajęli się nią pracownicy
pogotowia ratunkowego.
Aby uwolnić kierowcę strażacy
zmuszeni byli najpierw użyć poduszek pneumatycznych, aby unieść
auto z podmokłego gruntu.

KNURÓW

Instalacja
do konsultacji
Do 9 kwietnia można zgłaszać
uwagi w sprawie planowanej
przez firmę EcoMoc instalacji
do utylizacji odpadów przy
ul. Przemysłowej

W czwartek, 20 marca, rusza
procedura służąca przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Przedsięwzięcie
to „Realizacja w ramach istniejących obiektów produkcyjnych,
technicznych i socjalno-biurowych zakładu termokatalitycznego
krakingu odpadowych tworzyw
sztucznych wraz z infrastrukturą
techniczną i drogową w Knurowie
na działkach ewid. nr 2180/21,
2178, 2179”. Inwestycja została
sklasyfikowana jako mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.

Inwestor w październiku złożył
wniosek o wydanie decyzji środowiskowych. W opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(PPIS) w Gliwicach brak jest potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Na odmiennym
stanowisku stanęli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ)
w Katowicach i Prezydent Knurowa,
który w styczniu wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia takiej oceny.
Raport, przygotowany przez
inwestora, został sporządzony w
lutym. Zarówno on, jak i cała do-
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PRUiM przebuduje
ul. Koziełka
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów z Gliwic wygrało przetarg
na przebudowę ul. Koziełka. Za swoją
pracę oczekuje 2,884 mln zł

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ul. Koziełka
przywita jesień odnowiona i ładniejsza

Mowa o I etapie modernizacji
drogi. Obejmie ona odcinek od ul.
Dworcowej po posesję nr 99. Odnowie poddana zostanie nawierzchnia,
chodniki, wjazdy do posesji, miejsca
postojowe i odwodnienie ulicy. Wykonane też będzie nowe oświetlenie.
O ile nic nie stanie na przeszkodzie (np. odwołania przegranych

Dwie osoby zostały ranne w niedzielnym wypadku
na drodze krajowej nr 78 w pobliżu Knurowa
Do zdarzenia doszło chwilę po
godz. 10 na ul. Rybnickiej w Bojkow ie , n ied a leko n iecz y n nego
wiaduktu kolejowego. Mercedes
k ierowa ł się w stronę Rybnika.
Z przeciwka jechała kolumna samochodów, do wyprzedzania której
zabrało się audi. Chcąc uniknąć
cz o łowego z der z en ia k ierowc a
mercedesa zjechał z drogi, po czym
stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo.

KNURÓW

Foto: Dawid Ciepliński

W następstwie zdarzenia dwie osoby
trafiły do szpitala, a z samochodu
zostały tylko części

uczestników przetargu) wykonawca
będzie mógł przystąpić do działania. Zanim wbije pierwszą łopatę,
najpierw musi przygotować projekt
organizacji ruchu. Na realizację
ma 29 tygodni. Na wykonane prace
jest zobowiązany udzielić 5-letniej
gwarancji.

/bw/

POWIAT

Obydwoje poszkodowani trafili
do szpitala. Na szczęście ich życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.
Na czas akcji na drodze ruch
zatrzymano, by po chwili udostępnić jeden z pasów do przejazdów
wahadłowych.
Podejrzewany o spowodowanie
wypadku kierowca audi odjechał
z miejsca zdarzenia. Jest poszukiwany przez policję.
DC

kumentacja w tej sprawie, są dostępne w Urzędzie Miasta – w
Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta
i Spraw Lokalowych (ratusz, ul.
Niepodległości 7). Informujące o
procedurze obwieszczenie wraz
z raportem i załącznikami do
niego znaleźć można na stronie
internetowej UM (www.knurow.pl,
zakładka „ogłoszenia urzędu”).
Każdy ma prawo do składania
uwag i wniosków w tej sprawie.
Można to czynić: * pisemnie w Biurze Podawczym UM przy ul. Ogana
5, * ustnie do protokołu w wymienionym wyżej wydziale, * pocztą
elektroniczną (ua@knurow.pl).
Termin wnoszenia uwag upływa 9 kwietnia. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście kontrowersji, jakie wzbudził w lutym
zamiar budowy „zakładu produkcji
sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej”
przez gliwicką firmę Kooperator.
Złożenie (bądź nie) uwag nie
kończy drogi administracyjnej.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
bardzo istotne dla jej losów będzie
werdykt RDOŚ w Katowicach i
opinia PPIS w Gliwicach.

Prędkość
do pomiaru

Niespełna 3 km liczyć będzie fragment
drogi od Nieborowic do Wilczy poddany
odcinkowemu pomiarowi prędkości
Przejazd drogą krajową nr 78
pomiędzy Gliwicami i Rybnikiem do
bezpiecznych nie należy. W ubiegłym
roku doszło tu do 43 zdarzeń drogowych, w tym 12 wypadków. Jedna
osoba zginęła, 15 odniosło rany.
Sytuacja ma się zmienić na lepsze po objęciu części trasy odcinkowym pomiarem prędkości. System

taki sprawdza się na Zachodzie,
zmniejszając wskaźnik śmiertelności nawet o 85 proc.
W cał y m k raju w yznaczono
34 takie miejsca. W województwie
śląskim dwa – w gminie Pilchowice
i w Siewierzu.
DC

reklama

/bw/
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aktualności
ogłoszenie

Rozliczenie ciepła budzi
wyjątkowo gorące
emocje...

OGŁOSZENIE

Foto: Paweł Gradek

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 20 marca 2014 r.

Gorąca dyskusja
o ogrzewaniu
KNURÓW. KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZLICZENIA ZA C.O.

Grupa oburzonych dopłatami za ogrzewanie nie
składa broni. Na spotkaniu z zarządem LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
poinformowała, że wycofuje się z pozwu zbiorowego
na rzecz... doniesienia do prokuratury

Piątkowe zebranie lokatorów jącym regulaminem, którego nikt
- Jeszcze nie tak dawno prezes
z zarządem spółdzielni miało roz- nie podważał. Przyparty do muru przekonywał mnie, że jestem jedyną
wiać wątpliwości związane ze sposo- przyznał, że nie oddzielono kosztów osobą, która ma taki problem. Okabem rozliczania kosztów centralnego podgrzania wody dla... dobra ludzi.
zuje się, że jest i będzie nas więcej
ogrzewania.
Spółdzielnia, mimo wcześniej- - wieszczyła jedna z organizatorek
Do klubu „Gama” ściągnęli nie szego sprzeciwu PEC Jastrzębie- spotkania.
tylko pokrzywdzeni wysokimi dopła- -Zdrój, zamierza olicznikować całe
Inny lokator przyrównał status
tami, ale też ci, którym zmiany nie są osiedle Wojska Polskiego II.
quo do sytuacji, w której zadowona rękę, bo dzięki oszczędnemu korzyPrezes tłumaczył wzburzonym, lona większość okrada bezbronną
staniu z c.o. mają spore zwroty.
mniejszość. Jeszcze inni zwrócili
Ci ostatni wywnioskowali Zarząd zapowiedział zmianę w regula- uwagę na efekty patologicznego
z ogłoszeń, jakie ktoś rozkleił na minie, dzięki której od nowego sezonu oszczędzania na ogrzewaniu
drzwiach do klatek, że w czasie grzewczego nastąpi rozdzielenie kosztów mieszkań (grzyb, wilgoć).
spotkania zostanie zmieniony ciepła na potrzeby c.o. i c.c.w.u.
- Już teraz odbieramy sporo
system rozliczeń kosztów c.o.
sygnałów od ludzi, którzy zmuz podzielnikowego na ryczałtoszeni są do zaciągania gigantyczwy, w którym koszty będą dzielone że LWSM nie ma wpływu na pod- nych pożyczek na spłatę dopłat za
równo na wszystkich w zależności wyżki cen ciepła, gdyż te dyktuje ogrzewanie - mówiła jedna z organiod powierzchni mieszkania. Kiedy PEC Jastrzębie-Zdrój. W ciąg u zatorek spotkania.
okazało się, że zostali wprowadzeni ostatnich 10 lat koszty wzrosły o 300
Podobnych historii przywołano
w błąd, natychmiast opuścili salę.
proc.! Nie ma też technicznej moż- w czasie zebrania wiele, jednak gotoNajpierw głos zabrali przedsta- liwości korzystania z tańszej oferty wej recepty na sprawiedliwy podział
wiciele nieformalnej grupy. Kolejny PEC Gliwice.
kosztów nie miał nikt.
raz próbowali dociec, dlaczego nie
Jed ny m z a rg u mentów w yZarząd zapowiedział zmianę
otrzymywali osobnych rozliczeń brzmiewających w czasie spotkania w regulaminie, dzięki której od
kosztów podgrzania wody, mimo że był ten mówiący o zadowoleniu więk- nowego sezonu grzewczego nastąpi
w ich bloku (ul. Dywizji Kościusz- szości lokatorów z obowiązującego rozdzielenie kosztów ciepła na pokowskiej 20) od kilku lat zamonto- regulaminu. Niezadowoleni mają trzeby c.o. i c.c.w.u.
wane są 2 liczniki.
np. 3100 zł dopłaty za ogrzewanie
Prezes Jurczyga zadeklarował
Prezes LWSM, Eugeniusz Jur- mieszkania o powierzchni 70 m², ponadto, że każdy budynek w zaczyga, przypomniał, że działanie w którym temperatura utrzymywała sobach LWSM będzie mógł wybrać
zarządu było zgodne z obowiązu- się na poziomie 18 stopni Celsjusza.
taki system rozliczenia centralnego
ogrzewania, jaki najbardziej odpowiada lokatorom.
Oburzonym dopłatami to nie wyREGION
starcza. Chcą m.in. zniesienia krzywdzącego ich zdaniem regulaminu
i rezygnacji ze sztywnego podziału
PO zatwierdziła śląską listę
Kolejne miejsca zajmują Jan
kosztów stałych.
kandydatów do europarlamen- Olbrycht, Mirosława Nykiel, Marek
Zrezygnowali z pozwu zbiorowego
tu. Posłanka z Knurowa została Plura, Agnieszka Kurant, Bogdan
na rzecz doniesienia do prokuratury.
umieszczona na drugim miejscu. Marcinkiewicz, Barbara Wnęk,
Obecnie sondują, ile osób gotowych
„Jedynką” jest Jerzy Buzek.
Jerzy Ziętek i Grzegorz Sztolcman.
jest do przyłączenia się do inicjatywy.

Dwójka dla Szumilas

/bw/
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2012 r, poz. 647, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta Knurów:
- Uchwały Nr XLIII/608/14 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar działki nr
ewid. 3240 położonej przy ulicy Niepodległości,
- Uchwały Nr XLIII/609/14 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony
ulicami: 1 Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektów planów,
odpowiednio. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta
Knurów: ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, w terminie do
dnia 11 kwietnia 2014 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 20 marca 2014 r.
O PRZEPROWADZENIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH
PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Na podstawie art. 21, ust. 1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt
1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. 2013 r., poz. 1235, ze zm.) oraz Uchwał Rady Miasta Knurów:
- Nr XLIII/608/14 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar działki nr
ewid. 3240 położonej przy ulicy Niepodległości,
- Nr XLIII/609/14 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony
ulicami: 1 Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka,
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla każdego ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania ww. projektów planów, odpowiednio, w zakresie o którym
mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania
na środowisko, można zapoznać się:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, 44190 Knurów, w Wydziale Urbanistyki i Architektury,Strategii Rozwoju
Miasta i Spraw Lokalowych – z Uchwałami Rady Miasta Knurów:
- Nr XLIII/608/14 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar działki nr
ewid. 3240 położonej przy ulicy Niepodległości,
- Nr XLIII/609/14 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony
ulicami: 1 Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka,
oraz dokumentem, o którym mowa w art. 21 ust 2 pkt 23 lit. d
ww. ustawy - opracowaniem ekoﬁzjograﬁcznym;
2) w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana
5, 44-190 Knurów, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska – z dokumentem, o którym mowa
w art. 21, ust. 2, pkt 23, lit. c ww. ustawy – Gminnym Programem
Ochrony Środowiska.
Stosownie do art. 39, ust. 1, pkt 4, art. 40, w związku z art. 54,
ust. 3 ustawy zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do
ww. projektów miejscowych planów, w ramach przeprowadzanej
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, odpowiednio dla
każdego projektu planu, w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 roku
(włącznie):
– pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów: ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-199 Knurów,
– ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta Knurów,
ul. Niepodległości 7,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w
ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym
na adres: ua@knurow.pl
Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
Wnioskodawcy, przedmiot wniosku, uwagi. Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowe projekty miejscowych planów – Prezydent Miasta Knurów, zgodnie
z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.).
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

/pg/
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rozmaitości
KNURÓW. KIEDY OTWARCIE PARKU HANDLOWEGO PRZY UL. 1 MAJA?

Galeria mniejsza
niż zakładano

Budowa Galerii Knurów, budzącej wśród knurowian
sporo emocji, ruszy z początkiem kwietnia. Obiekt
będzie mniejszy, niż początkowo zakładał inwestor

Wizualizacja i materiały DL Invest Group

Krystyny z całej Polski były zachwycone
Białymstokiem i jego mieszkańcami

Wiosną 2014 roku Galeria Knurów miała otworzyć podwoje dla
klientów. Dziś to całkiem realny
termin rozpoczęcia budowy obiektu. Zdaniem inwestora, spółki DL
Invest Group, opóźnienie wynikło z
konieczności dopełnienia wszelkich,
niezbędnych formalności.
- Trwało to dłużej niż zakładaliśmy - przyznaje dyrektor sprzedaży
i marketingu, Tomasz Rąba. - Mimo
wszystko wpisuje się to w nasz harmonogram. Otwarcie galerii zaplanowaliśmy na 30 listopada 2014 roku.
Termin jest nieprzypadkowy,
ponieważ większość najemców ma
określone plany sprzedaży. Zależy

KNURÓW, BIAŁYSTOK

im, by we właściwym czasie dotrzeć
do klientów z nowymi kolekcjami.
Powierzchnia parku handlowego z niewielką częścią galeryjną
będzie liczyć 6 tys. m² (o 4 tys. m²
mniej niż spółka zakładała 2 lata
temu). Swoje sklepy otworzą tu m.in.
Neonet, Rossmann, Pepco i Media
Expert. Znajdzie się też miejsce dla
apteki.
- Lada dzień sfinalizujemy umowę z operatorem spożywczym, który
zdominuje galerię - zdradza Rąba i
zaprzecza, by był to którykolwiek z
działających już na terenie miasta.
Obiekt został skomercjalizowany
w 70 procentach. Inwestor liczy, że

na wynajem pozostałej powierzchni
(miejsca od 20 do 30 m²) zdecydują
się lokalni przedsiębiorcy. Poszukiwani są m.in. operatorzy branż: modowej, obuwniczej, gastronomicznej,
ale nie tylko. Spółka DL Invest Group
otwarta jest na każdy pomysł. Resztę
zweryfikuje rynek.
- Atutem parku handlowego jest
bardzo dobra komunikacja z ul. 1
Maja - zachwala Tomasz Rąba. - Planujemy budowę 150 miejsc parkingowych, chcemy również zagospodarować teren wokół stawu Machoczek,
aby stał się atrakcyjnym miejscem do
wypoczynku.
/pg/

OPOLE, BIELAWA. SUKCESY KNUROWSKICH ZESPOŁÓW

Dobrze ro(c)kują

Krzikopa i DUST nie
mają sobie równych.
Niedawno zespoły wróciły
do Knurowa z głównymi
nagrodami prestiżowych
imprez

Foto: Arch. zespołów

Krzikopa przywiozła z X Przeglądu
Amatorskich Zespołów Studenckich
„Rock-Time” w Opolu wszystkie nagrody,
jakie mogła zdobyć. Fuzja folku i nowoczesnych brzmień przypadła do gustu
zarówno jurorom, organizatorom, jak i
publiczności.
Jacek „Dżej Dżej” Jędrzejak z Big
Cyca, który oceniał konkursowe zmagania, wróży Krzikopie światową karierę.
Na razie zespół ma zagwarantowany
udział w Piastonaliach w Opolu. Jedną z
nagród jest czek na 2 tys. zł.
Powody do zadowolenia ma też inna
knurowska grupa. DUST triumfował na
festwialu Rockmania w Bielawie. W nagrodę otrzymał czek o wartości 1 tys. zł,
zaproszenie do udziału w Sudeckim Lecie
jako support Budki Suflera, zaś wokalista zdobył tytuł najlepszego frontmana
festiwalu.

Radość Krzikopy

DUST też mieli powody
do świętowania

Zmysłowe
Podlaskie...
Krystyny
Pod takim hasłem odbył się
w Białymstoku XVII Zjazd Krystyn.
Imieniny świętowało ponad 500
pań. Knurów reprezentowały
Krystyny: Dąbrowska, Gmyz,
Grabowska, Jankiewicz, Mirecka,
Palka, Stec i Szumilas
Jak co roku, kilka dni po imieninach, naszą redakcję odwiedziły Krystyny: Palka i Mirecka, by
podzielić się wrażeniami z XVII
zjazdu.
Imieniny to dla nich nie tylko
okazja do wspólnego świętowania. Jeszcze w drodze do Białegostoku panie wysłuchały prelekcji
o sercu, a już na miejscu uczestniczyły w spotkaniu z seksuologiem.
Zjazd pozwolił im odświeżyć znajomości z Krystynami z Opola,
Katowic, Cieszyna.
- Wzięłyśmy udział w spotkaniu z Małgorzatą Tusk - wspomina
Krystyna Mirecka. - Bardzo fajna
babka.
Największe wrażenie na knurowiankach zrobił musical „Upiór
w operze”, po którym dołączyła
do nich była minister edukacji
narodowej Krystyna Szumilas.
- Mówiłyśmy sobie po imieniu,
bo na zjeździe taka jest zasada.
Bez względu na wiek, stanowisko,
pochodzenie wszystkie jesteśmy
równe - wyjaśnia Palka.
- Ale też przedsiębiorcze, bezpośrednie, życzliwe, pomocne,
wesołe i zmysłowe - mnoży zalety
imienniczek Mirecka.
Panie ze smutkiem stwierdzają, że z roku na rok maleje liczba
uczestniczek zjazdu.
- Zorganizowanie tego wszyst-

kiego jest coraz droższe. Mimo
wszystko warto - przekonuje Krystyna Palka.
Knurowianki nie miały nigdy
okazji odwiedzić wschodnich
terenów Polski. W Białymstoku
zachwyciły je porządek i wielokulturowość.
- To zupełnie inny świat. Cerkwie, ikony, serdeczni ludzie wspominają.
Odwiedziły też święte miejsce
dla wyznawców prawosławia górę Grabarkę.
Przy tak bogatym programie
pobytu panie znalazły czas, by odbierać telefony z życzeniami. Były
w stałym kontakcie z rodzinami,
d latego w ied zia ł y, w k tór y m
programie emitowane są relacje z
XVII zjazdu.
Trzydniowy pobyt w Podlaskiem szybko minął. Pozostały po
nim zdjęcia, wycinki z gazet, seledynowe kapelusze (nieodłączny
element każdego zjazdu), nawiązane znajomości i wspomnienia.
- Za rok zjazd w Lublinie. Jak
zdrowie dopisze, chcemy pojechać
- mówi Krystyna Palka. - Liczymy
na koszulki z napisem „Knurów”,
abyśmy mogły promować miasto
podczas kolejnych zjazdów.
/pg/, foto: arch. Krystyny Palki
i Krystyny Mireckiej

/g/
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Foto: www.terapie-biofeedback.pl
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Dzieci podczas terapii nie tylko wzmacniają
bodźce, ale i świetnie się bawią

Niegrzeczne czy zaburzone?

Twoje dziecko nie reaguje na polecenia, potyka
się o własne nogi, ma opóźniony rozwój mowy,
słabą koordynacje ruchową, chodzi na palcach, ma
kłopoty z nauką i z opanowaniem technik szkolnych?
Sprawdź, czy nie cierpi na zaburzenia integracji
sensorycznej

reklama

8

Pediatra zaprasza
od kwietnia
We wtorek, 8 kwietnia, w Przychodni
Brackiej Szczygłowice otwarty
zostanie gabinet lekarza pediatry

KNURÓW

Wyobraźmy sobie, że na środku
skrzyżowania stoi policjant kierujący
ruchem. To on decyduje o szybkości
i kierunku przejazdu. Co się dzieje,
gdy go zabraknie? Pojawia się chaos.
Podobnie jest z bodźcami i układem
nerwowym. Jeśli nie ma zakłóceń,
bodźce, wysyłane przez zmysły są
bez przeszkód odbierane, rozpoznawane, segregowane i interpretowane
przez mózg. Mają odpowiednią siłę
i szybkość. W przypadku zakłóceń
lub zablokowania dróg przepływu
informacji dochodzi do zaburzenie
integracji sensorycznej.
− Zdarza się, że dzieci nie czują
zimna ani ciepła (mają obniżoną
wrażliwość na bodźce). Ubierają się
cieplej, bo widzą, że inna osoba jest
tak ubrana − tłumaczy terapeutka
Justyna Rozpędowska. − Gdy otrzymamy polecenie: „zegnij rękę”, nie
musimy patrzeć, czy na pewno i jak to
zrobiliśmy. Wiemy, że ręka jest zgięta,
bo poprzez mięśnie i ścięgna taką
informację otrzymujemy do naszego
mózgu. Natomiast niektóre dzieci
z zaburzeniem integracji sensorycznej muszą ten wzrok włączyć, bo nie
wiedzą, co mają zrobić.
Do tej grupy należą też dzieci,
które źle piszą, potykają się o własne
nogi, wpadają na drzwi, zahaczają
o progi.
− W przedszkolu zachowują się
jakby nie słyszały poleceń − dodaje
terapeut ka Agnieszka Kowa lik.
− Często nauczyciele nie wiedzą
o zaburzeniu. Uważają, że dziecko
jest niegrzeczne. Tymczasem to wina
przepływu informacji. Dziecko reagu-

SZCZYGŁOWICE. UNIA BRACKA ROZSZERZA DZIAŁALNOŚĆ

je zgodnie z otrzymanymi bodźcami.

procesy nerwowe leżące u podstaw
tych umiejętności. Natomiast umiejętności te są naturalną konsekwenBYŁO TROCHĘ INNE
Terapia zaburzeń integracji prze- cją poprawy funkcjonowania ośrodznaczona jest przede wszystkim dla kowego układu nerwowego.
Terapia ma formę zabawy. Dzieci
dzieci zdrowych, sprawnych intelektualnie, ale z problemami prze- nawet nie wiedzą, że przez huśtanie
twarzania informacji pochodzących się czy zabawy na równoważni styze zmysłów. Adresatami są również mulują zmysły.
− Wprowadzamy dzieci w dobry
dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym, autyzmem, zespołem nastrój. Korzystamy z podwiesi, huśDowna czy zespołem Aspergera. tawek, platform terapeutycznych i hamaków. Często słyszymy: „Ale fajnie”
Dlaczego zaburzenia się pojawiają?
− Z naszych wywiadów wynika, − śmieje się Justyna Rozpędowska.
że zazwyczaj przyczyną zaburzeń − Nic na siłę. Kiedy dziecko nie chce,
są problemy z ciążą, przyjmowanie wycofujemy się i proponujemy nowe
leków przez matkę podczas ciąży oraz zabawy, potem powracamy do zaurazy okołoporodowe ale nie tylko − dania, którego nie chciało wykonać,
wyjaśnia Rozpędowska. − Rodzice, zmieniamy wersje zabawy.
W terapii uczestniczą rodzice.
podkreślają, że dziecko od początku
było trochę inne: nie chciało ssać Mogą przyglądać się ćwiczeniom
piersi, miało problemy z zasypia- a nawet... przed rozpoczęciem teniem, późno zaczęło mówić albo nie rapii dziecka (jednorazowo) mogą
sami spróboraczkowało.
Terapeuci zajmujący się terapią integracji
Diagnozo- sensorycznej muszą posiadać odpowied- wać swoich sił
na sprzęcie tewanie trwa dwa nie certyfikaty.
rapeutycznym.
spotkania. Terapeutki wykorzystują specjalistyczne Dzięki temu wiedzą jak ćwiczyć
testy zwane południowokalifornijski- z dzieckiem w domu.
− Jak rodzic widzi, to rozumie.
mi, obserwacje kliniczne i przyglądają
Każdy otrzymuje dokładne wytyczne,
się dziecku podczas zabawy.
− Sprawdzamy rozwój ruchowy jakie ćwiczenie wykonywać ze swoją
(pracę mięśni, koordynację itd.) pociechą. By terapia było skuteczna,
oraz czucie dotyku. Jeśli ktoś mnie działania muszą być skoordynowane.
dotyka, to wiem, że to dotknięcie Dziecko musi ćwiczyć i z nami, i z roa nie uderzenie, ponieważ mój orga- dzicami − tłumaczy Kowalik.
Terapia integracji sensorycznej
nizm odczytuje siłę dotyku i miejsce.
Dziecko z zaburzeniem wrażliwości to w Polsce nowość. Rodzice za
na bodźce tego nie potrafi − mówi problemy dziecka wolą winić jego
charakter niż przyznać, że może choRozpędowska.
Skuteczność terapii zależy od dzić o zaburzenia. Z każdym rokiem
problem ten dotyka coraz większej
wieku dziecka i stopnia zaburzenia.
− W przypadku dzieci do 9 roku ilości dzieci.
− A, niestety, z tych zaburzeń się
życia efekty są stuprocentowe − mówi
Agnieszka Kowalik. − Czasem już po nie wyrasta. Jeżeli dziecko nie zosta7 miesiącach terapii dziecko wychodzi nie poddane terapii, to zaburzenie
będzie rosło razem z nim. Dlatego
z zaburzeń.
Kowalik zaznacza, że terapia nie tak istotna jest wczesna diagnoza
ćwiczy umiejętności, ale poprawiając i terapia − podsumowuje Kowalik.
Justyna Bajko
integracje sensoryczną, wzmacnia

Gabinet znajduje się w bocznej, wyremontowanej części przychodni.
Specjalista pediatrii, dr n.
med. Joanna Kowol, obejmie
opieką dzieci w każdym wieku
– zarówno niemowlęta, jak i młodzież. Początkowo lekarz będzie
przyjmować głównie w godzinach
porannych. Planowane jest jednak
zwiększenie zakresu godzin pracy
pediatry, co umożliwi rodzicom
wizyty również popołudniami.
W dniach 8-11 kwietnia zaplanowano Dni Otwarte Przychodni
Brackiej Szczygłowice.
- Rodzice będą mieli okazję,
by obejrzeć nowe pomieszczenia
gabinetów pediatrycznych oraz
bezpłatnie skonsultować się z naszym pediatrą – mówi Paulina
Pitrowska, kierownik Zespołu
Marketingu.
W drugi weekend maja szczygłowicka przychodnia zaprasza na
Białą Sobotę.
- W tym dniu pacjenci będą
mogli skorzystać z bezpłatnych
konsultacji ortopedy dziecięcego
w zakresie wad postawy, przejść
krótki instruktaż z ćwiczeń korygujących problemy kręgosłupa
u najmłodszych, skonsultować
się z pediatrą i poddać badaniom
spirometrii oraz poziomu ciśnie-

nia i cukru – wylicza kierownik
Pitrowska.
W planach fundacji jest uruchomienie gabinetu lekarza pediatry
także w Przychodni Brackiej Knurów przy ul. Dworcowej 3.
- Jesteśmy na etapie rozmów ze
specjalistami z dziedziny pediatrii,
którzy mogliby w knurowskiej placówce objąć opieką najmłodszych
pacjentów – wyjaśnia Paulina Pitrowska.
/bw/

Godziny otwarcia
gabinetu pediatrycznego
w Przychodni Brackiej
Szczygłowicach:
poniedziałek, wtorek,
środa, piątek: 8.30-11.30
czwartek: 11-14.30
Pacjenci będą mogli też
korzystać
z wizyt domowych:
poniedziałek, wtorek,
środa, piątek: 11.3012.30
czwartek: 10.30-11.00

informacja własna wydawcy
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KNURÓW. COMENIUS ŁĄCZY NASTOLATKÓW Z RÓŻNYCH KRAJÓW

Młodzi nie znają granic

W ramach edukacyjnego projektu Comenius na zaproszenie Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2 do Knurowa przybyły delegacje z pięciu europejskich krajów. - Przez tydzień gościliśmy
młodzież z Anglii, Cypru, Hiszpanii, Portugalii i Włoch - mówi Teresa Bochenek, dyrektor MSP- 2
Comenius od kilku lat łączy
młodzież z różnych krajów. Burzy
bariery językowe i kulturowe. Dzieci
mogą na własnej skórze przekonać się, jak żyją ich rówieśnicy
w odległych miastach. Wzajemnie
się poznają. Łatwiej rozumieją zagrożenia wynikające z ksenofobii
i nacjonalizmu.

Dzieci z „Dwójki” bardzo się
starały, aby zagraniczni goście czuli
się w Knurowie jak w domu. Młodzież z zagranicy m.in. przechadzała się po Krakowie i Wieliczce, jadła
kiełbaski prosto w ogniska i jeździła
bryczką. Nie zabrakło także spaceru
po Knurowie i zwiedzania kościoła
pw. Cyryla i Metodego.

- Goście spali w domach w naszych uczniów - podkreśla Teresa
Bochenek. - Chętnych, aby przyjąć
delegacje Comeniusa, było więcej niż
zaproszonych osób.
W czwartek w ratuszu goście
spotkali się z przedstawicielami
samorządu.
- Cieszy mnie, że młodzież w XXI

wieku nie ma żadnych barier, żadnych granic - podkreślał wiceprezydent Knurowa Piotr Surówka.
- Potrzebujemy się nawzajem, by korzystać ze swojej wiedzy i wymieniać
się doświadczeniami.
Goście otrzymali na pamiątkę
drobne upominki, m.in. kalendarze
z krajobrazami Knurowa i koszulki

z logo miasta.
Uczestnicy projektu Comenius
podsumowali pobyt na spotkaniu
w restauracji Protos. Każda z delegacji opowiedziała o swoim kraju. Nie
zabrakło też występów artystycznych.
- Pogoda była piękna! Aż żal wyjeżdżać z Polski - mówili goście. - Na
pewno tu jeszcze wrócimy!
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Na wyprawie
z Makuszyńskim

„W bibliotece przy Lipowej, smak przygody
całkiem nowej”- 12 marca rozstrzygnięto
zmagania plastyczne ogłoszone przez Filię
nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej pod
nazwą „Awantura o Małpkę Fiki - Miki i na
Wyprawie pod Psem”
Nazwa konkursu to kompilacja
tytułów książek Kornela Makuszyńskiego. 130. rocznica urodzin pisarza
stała się doskonałym pretekstem do
ogłoszenia konkursu plastycznego.
Najmłodsi zmierzyli się z trudną formą komiksu. Zainspirowani Makuszyńskim tworzyli własne rysunkowe
wersje znanych opowieści.
- Dzieci uwielbiają Makuszyńskiego, co zresztą było widać po pięknych pracach nadesłanych na konkurs
- podkreśla Brygida Dreślińska,
kierownik MBP.

Zmagania skierowane były do
dzieci najmłodszych: z przedszkola
i klas 1-3. Prace nadesłało 45 uczestników z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 oraz przedszkolnej „Dwójki”,
„Siódemki” i „Dwunastki”. Najlepszych nagrodzono książkami.
- Serdecznie zapra szamy do
udziału w innych konkursach organizowanych przez bibliotekę, ale już
po remoncie placówki w 2015 roku zachęca kierownik MBP.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Dzieci uwielbiają twórczość Kornela Makuszyńskiego, czego dowiodły pięknymi konkursowymi pracami
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ROZRYWKA NR 12/2014

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Julia Buczek z Wilczy

ur. 10.03.2014 r., 3560 g, 52 cm

Nina Rzutkiewicz z Czuchowa

ur. 11.03.2014 r., 3450 g, 51 cm

Iga Szymańska z Knurowa

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
rozlosujemy podwójny bilet do Kina

12

20.03.2014 r.
PIĄTEK
Rodzinka nie z tej ziemi 2D
− godz.16.00
Kamienie na szaniec − godz. 18.00
Non – stop − godz. 20.15

ur. 10.03.2014 r., 3080 g, 52 cm

Dariusz Skoczeń z Gliwic

ur. 11.03.2014 r., 3250 g, 53 cm

Alicja Żylska z Knurowa

ur. 11.03.2014 r., 3280 g, 50 cm

ur. 11.03.2014 r., 3370 g, 51 cm

Wojciech Majewski z Leszczyn

Oliwier Wietrzykowski z Knurowa

Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 10/2014 brzmia ło: „Próbnik ”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
DAMIAN STANIK. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 13.03.2014 r., 2850 g, 51 cm

ur. 13.03.2014 r., 2980 g, 52 cm

23.03 – 26.03.2014 r.
NIEDZIELA-ŚRODA
Skubani 2D − godz. 16.00
Zabić Bobra − godz. 18.00
Zniewolony − godz. 20.00

21.03.2014 r.
SOBOTA
Zabić Bobra – premiera najnowszego ﬁlmu Jana Jakuba Kolskiego
− godz. 18.30, 20.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Emilia Molenda z Czerwionki-Leszczyn

Oliwier Kudzia z Knurowa

ur. 14.03.2014 r., 4970 g, 58 cm

Wiktor Konieczny z Gliwic

ur. 15.03.2014 r., 2930 g, 51 cm

Mateusz Skłodowski z Gliwic

ur. 14.03.2014 r., 3130 g, 51 cm

Bartosz Brzeski z Knurowa

ur. 16.03.2014 r., 4020 g, 56 cm
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Oko w oko ze zbójnikiem

UCZNIOWIE PADERKA ZAPRASZAJĄ NA KONCERT

się z Eugeniuszem Kluczniokiem, reżyserem obrazu „Cnota.
Historia życia śląskiego aktora”.
Obydwaj będą gośćmi specjalnymi pokazu. Projekcja odbędzie się 27 marca (czwartek)
o godz. 17.
Na pokaz zapraszają Grupa
Hanysy.pl, Samorząd Studencki
Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Klub Filmu Niezależnego
w Rybniku.
Wstęp wolny.

Foto: www.fototeka.fn.org.pl

W przyszłym roku minie
50 lat od filmowego debiutu
pochodzącego z Chorzowa aktora. Ma na swoim koncie wiele
znaczących ról. „Sól ziemi czarnej”, „Perła w koronie”, „Wielka
miłość Balzaka”, „Czterdziestolatek”, „Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy” – wymieniać można długo. Lista filmów,
w których grał, liczy ponad 70
pozycji. Przez trzy lata występował w Piwnicy pod Baranami.
W Knurowie Cnota pojawi

/bw/

Robimy
to dla Dawida
Uczniowie Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego są znani z tego, że
lubią pomagać innym, szczególnie
tym, którzy tej pomocy naprawdę
potrzebują. Widocznym tego
świadectwem są coroczne
koncerty charytatywne

Jedną z najbardziej charakterystycznych ról
w karierze Jerzego Cnoty była postać zbójnika
Gąsiora w serialu „Janosik”

foto-migawka

Tekst i foto: Justyna Bajko

- W tym roku uczniowie Paderka chcą zagrać dla Dawida Kopca,
absolwenta naszego liceum, ucznia
wyjątkowego, niezwykle zdolnego
i jednocześnie zawsze pełnego
pogody ducha. Reprezentował on
naszą szkołę i miasto w licznych
konkursach i olimpiadach z przedmiotów ścisłych. Został studentem
Uniwersytetu Jagiellońskiego i
ukończył specjalizację: informat yk a stosowana . Daw id moż e

W Filii nr 2 Miejskiej Bibliotek
i Publicznej trwają warsztaty
Mangi i Anime. Te popularne
mają w Polsce rzesze fanów.
japońskie komiksy
Na spotkaniu w MBP znawcy
mangi opowiedzieli o rodzajac
i przykładowych post aciach.
h japońskich komiksów
- Postacie z mangi mają prze
de wszystkim nienaturalnie
twar ze - tłumaczyła prowadzą
duże oczy i wydłużone
ca warsztaty Alina Włosek. Ucze
stnic y uczyli się m.in. jak stwo
z japońskiego komiksu, a takż
rzyć post ać rodem
e w jaki sposób ją potem „oży
wić”. Kolejne warsztaty już 20
mar ca.

Tekst i foto: Justyna Bajko

być wzorem dla wielu obecnych
uczniów pod względem pracowitości i samozaparcia w dążeniu
do celu. Niestety, nieszczęśliwy
wypadek przerwał jego wspaniałą
karierę. Zarówno koledzy Dawida,
obecni uczniowie szkoły, jak i jego
byli nauczyciele są dumni z jego
dokonań. Dlatego chcemy pomóc
jemu i jego rodzinie w zebraniu
części pieniędzy potrzebnych na
rehabilitację.
Zapraszamy wszystkich, którym
nie jest obojętny los Dawida, a w
szczególności dawnych absolwentów,
którzy pamiętają swojego kolegę,
na koncert 20 marca 2014 roku o
godz. 17 do nowej hali sportowej w
budynku LO.
W imieniu uczniów i nauczycieli
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego –

Anna Ludwiczak,
wychowawczyni Dawida

informacja własna

Jerzy Cnota, czyli zbójnik Gąsior z „Janosika”, zajrzy do
knurowskiego Kina Sceny Kultury. Okazją będzie promocja
filmu „Cnota. Historia życia śląskiego aktora”

Szko ła Podstawowa w Gierałtow
icach obchodzi 80-lecie. Jubil
euszowy rok znac zą ciekawe
był mar cowy koncert, na któr
impr ezy. Jedną z nich
y złożyły się utwory muz yki klas
ycznej i rozr ywkowej. Przed
młodzi artyści Stowarzyszen
publicznością wyst ąpili
ia Muz ycznego Mozart. Zebr
ali gromkie brawa.

/bw/

Foto: Archiwum stowarzyszenia

Przegląd Lokalny Nr 12 (1098) 20 marca 2014 roku

11

ogłoszenia
Sprzedam przyczepę Kempingową nad Jeziorem w Pławniowicach. Tel. 515 181 585

HANDEL I USŁUGI

12-15/14

50 000 RATA 369 ZŁ . Tel. 43 423 56 17

Żernica dom sprzedam 105.000 zł BN M3.
Tel. 601 077 290

11-18/14

12/14

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

1/14-odw.

SPRZEDAM

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

1/14-odw.

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

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
regipsy, adaptacja poddaszy, kafelkowanie, panele, remonty kompleksowe. Tel.
602 407 190, 785 948 716

Sprzedam pustak Porotherm 44si – 600
szt. Cen 6 zł/szt. (do negocjacji). Tel.
501 739 841, 506 890 399

11-15/14

3/14-odw.

12/14

Dom – może być do remontu lub działkę
PILNIE kupię. Tel. 796 496 993

Kobietę do sprzedaży roślin w Knurowie
zatrudnię. Tel. 531 965 459

Zatrudnimy na stanowiskach: SPRZEDAWCA, BARMAN-KELNER, POMOC
KUCHENNA. Zgłoszenia osobiste w restauracji KREDENS ŚLĄSKI w Knurowie,
ul. Kapelanów Wojskowych 2D

12-13/14

12/14

PFI Sp. z o.o. zatrudni pracownika do działu
handlowego, wymagania: prawo jazdy. Tel.
32 236 60 77, 504 129 999

Zatrudnimy pracownika na stanowisku
ślusarz-spawacz z uprawnieniami spawalniczymi. Tel. 32 336 27 52

DAM PRACĘ

12/14

12 – 13/14

PFI Sp. z o.o. zatrudni pracownika do działu
handlowego, wymagania: prawo jazdy, znajomość języka niemieckiego. Tel. 32 236 60
77, 504 129 999

12-13/14

Zatrudnię Handlowca stolarki okiennej i
drzwiowej. Tel. 502 360 063

12-15/14

12/14

KUPIĘ 2 lub 3 pokojowe za gotówkę. Tel.
669 667 289

12/14

Fachowe i solidne remonty mieszkań, domów. Tel. 791 000 035

10-13/14

Małżeństwo w średnim wieku szuka domu
do wynajęcia w okolicach Knurowa, Gierałtowic (może być częściowo do remontu).
Tel. 731 519 476

12/14

Pilnie sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach, po remoncie, I piętro, balkon, cena
100 tys. Tel. 721 580 621
11-12/14

Kompleksowe w ykończenia wnętrz!
Gładzie, sufity podwieszane, malowanie, kafelkowanie itp. Tel. 793 106 740

9-12/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

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

1-13/14

Salon Łazienek i wyposażenia wnętrz.
Us ł ugi remontowe od A -Z, meble na
wymiar, transport Knurów ul. Jęczmienna 4. Tel. 784 449 717, 882 066 201;
www.pb-group.com.pl
10-13/14

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl Tel.
502 611 988, 509 962 089

8-48/14

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

6-13/14

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

6-13/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

10-18/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-13/14

NIERUCHOMOŚCI
2 pokojowe os. Wojska 2 sprzedam BN M3.
Tel. 603 773 313

12/14

Do wynajęcia 112 m2 na działalność gospodarczą Knurów, Wojska Polskiego, niski
czynsz. Tel. 799 249 786

11-14/14

Do wynajęcia w centrum Knurowa na
sklep 200 m2 oraz salon fryzjerski. Tel.
515 182 015

11/14
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Sprzedam dom 150 m2, częściowo wykończony, ul. Jęczmienna. Tel. 784 752 570

12/14

Sprzedam Dom 286 m2 w Zabrzu,398 tys.
działka 1560 m2. Tel. 515 181 585

12-15/14

Zapraszamy na bezpłatne
warsztaty dzieci i młodzież
do lat 18. Nie są wymagane
wcześniejsze zapisy!

Sprzedam działkę budowlaną w Żernicy.
Tel. 509 782 363
10-13/14

Sprzedam lokal użytkowy 50 m , 94 m w
Gliwice. Tel. 515 181 585
2

SZUKAM PRACY

12-15/14

Sprzedam lub zamienię kawalerkę po
remoncie 23,1 m2 na większe. Knurów ul.
Spółdzielcza. Dopłata lub spłata zadłużenia. Tel. 784 541 171

11-12/14

Sprzedam M-3 w Knurowie, WP II. Tel.
886 774 463

12/14

Sprzedam nowy dom pod klucz 110 m2, 395
tys. Tel. 508 192 750

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

1/14-odw.

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

12/14

OGŁOSZENIE

6/14-odw.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 18.03.2014 r.
do 7.04.2014 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 - cztery części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

W związku z planowanym generalnym remontem Biblioteki Głównej
oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12) placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 28 marca 2014 roku.
O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek poinformujemy w odrębnych
ogłoszeniach na łamach „Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej MBP oraz
facebook`u.

Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie
realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego
Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Biblioteka
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
realizowany przez Instytut Książki w Krakowie
Termin wykonania zadania ustala się od dnia 1.01.2013 do dnia
30.09.2015.

Podczas remontu bez zmian będą funkcjonowały:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96
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Foto-migawka

Tenis stołowy

Brązowy debel
z Piotrem Brożkiem (Wolej
Ruda Śl.) zajmując czwarte
miejsce, z kolei Aneta Wróbel
w parze z Michałem Paszkiewiczem (Skarbek Tarnowskie
Góry) została sklasyfikowana
na miejscach 5-8. W grze
pojedynczej Anna Kurek była

piąta, a Aneta Wróbel ósma.
W mistrzostwach wystąpił
również Dominik Szmaj zajmując w singlu miejsce w przedziale 17-24, a w deblu w parze
z knurowianinem Mateuszem
Misiakiem zajęli miejsce 5-8.
PiSk

Foto: Orzeł Stanica

Debel Orła Stanica w składzie Anna Kurek - Aneta Wróbel wywalczył brązowy medal
Mistrzostw Śląska Młodzieżowców w tenisie stołowym.
Mistrzostwa odbyły się w Bytomiu, natomiast Anna Kurek
wystąpiła również w mikście

Podium deblistek. Od lewej: Wojciech Waldowski (prezes PZTS i ŚlZTS), Ślifirczyk/
Nowocin (wicemistrzynie z AZS Częstochowa), Urbańczyk/Paszek (mistrzynie z LKS
45 Bujaków/Cieszko Cieszyn), Kurek/Wróbel (brązowe medalistki z Orła Stanica)
oraz Stanisławska/Ochman (Halembianka/Skarbek T.G.), a także Michał Napierała
(wiceprezes ŚlZTS)

Szykuje się szczególny
Dzień Dziecka dla Kamila
W czerwcu minie kolejna,
czwarta już rocznica fatalnego
zdarzenia na torze żużlowym w
Częstochowie, gdzie poważnemu
wypadkowi uległ Kamil Cieślar.
Sportowiec z Ochojca miał wtedy 18 lat i olbrzymie szanse na
sukcesy. Niestety w czasie ostatniego okrążenia tego feralnego
wyścigu, wszystkie plany prysły
niczym bańka mydlana. Nie
mogło być inaczej skoro lekarze
orzekli: uraz rdzenia kręgowego,
a co za tym idzie kurczowe porażenie kończyn dolnych.
Cztery lata to wypadku,
poruszający się na wózku inwalidzkim Kamil Cieślar zostanie poddany leczeniu w
dalekich Indiach.
- Cieszę się, że zostałem
zakwalifikowany na leczenie
komórkami macierzystymi –
mówi Kamil. – To duży sukces,
ale i kolejne wyzwanie. Cały
czas jestem poddawany rehabilitacji i zbieram środki finansowe na ten wyjazd.
Korzystając z okazji dziękuję
wszystkim, którzy mi pomagają.
Dzięki tej pomocy wciąż wierzę,
że moja walka o to, by stanąć na
nogach, zakończy się sukcesem.
Dziękuję za udział w licytacjach,
z których dochód przeznaczany
jest na rehabilitację. Dziękuję też
za przekazywanie 1% i proszę o
dalszą pomoc.
Kamilowi Cieślarowi pomaga wiele osób. Również tych
związanych z Knurowem, tak
jak Jerzy Dudek i jego brat Da-

rek wraz z rodzinami.
Każdy kto chce dołączyć
do „drużyny” pomagającej
żużlowcowi może przekazać
darowiznę, bądź 1% podatku
(dane zamieszczamy obok).

Foto: SP Żernica

W rozgrywkach ligowych
rozpoczęła się runda rewanżowa. Zespo ł y Orła
Stanica (zarówno w II lidze
kobiet, jak i lidze okręgowej mężczyzn) wywalczył y miejsca w czołowych
ósemkach. Wśród mężczyzn drużyna Napr zo du II Żernica również gra
w grupie mistr zowskiej,
natomiast Wilki Wilcza i
pierwsza drużyna Naprzodu Żernica rywalizują w
grupie spadkowej.
II liga kobiet - 16 kolejka:
Orzeł Stanica - MKS Czechowice-Dziedzice 3:7 (punkty
dla pokonanych: Anna Rusin
1,5, Aleksandra Wawrzyńczak 1, Aneta Wróbel 0,5)
Liga okręgowa mężczyzn
- 16 kolejka: Wolej II Ruda
Śląska - Orzeł Stanica 6:4
(punk t y dla pokonanych:
Dominik Szmaj 2, Adrian
Szymura i Damian Gilewski
po 1), Naprzód II Żernica LKS 45 Bujaków 0:10, Wilki
Wilcza - LKS 45 Bujaków II
6:4, Gwarek II Ornontowice
- Naprzód Żernica 6:4.
17 kolejka: Or ze ł Stani ca - LKS 45 Bujaków 3:7
(po jednym punkcie zdobyli:
Dominik Szmaj, Adrian Szymura i Michał Żyła), Naprzód
II Żernica - Młodość Rudno
5:5, Gwarek II Ornontowice
- Wilki Wilcza 5:5, Naprzód
Łubie - Naprzód Żernica 3:7.

Polecamy stronę internetową:
walkakamila.pl

Dodajmy, że Kamil Cieślar musi stawić się w Indiach 1
czerwca. Zapowiada się zatem
szczególny Dzień Dziecka dla
tego sympatycznego sportowca.
Piotr Skorupa

Grzegorz Przybyła, Dawid Płoński i Dawid Cuber
to reprezentanci szkoły podstawowej w Żernicy, którzy
wywalczyli mistrzostwo powiatu gliwickiego w tenisie
stołowym.

PiSk

Zobacz, jakich
delegatów
mają nasze kluby
28 marca odbędzie się
na Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku
Piłk i Nożnej Podok ręgu
Zabrze. Delegatami z klubów działających na naszym terenie są następujące
osoby:
Marian Ostafiński
(Orzeł Stanica), Kazimierz
Omozi k (Gw ia zda Chu-

dów), Norber t Swoboda
(Jedność 32 Przyszowice),
Bogusław Łożyński (Tempo Paniówki), Rafael Foit
(Naprzód Żernica), Andrzej Michalewicz (Concordia Knurów), Jan Ozga
(LKS 35 Gierałtowice), Tadeusz Barczewski (Victoria
Pilchowice).
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 11 MARCA:
1. Joachim Makselon
2. Zdzisław Mral
3. Wojciech Napierała
4. Jerzy Kampa
5. Bogdan Litwin
6. Czesław Antończyk
7. Mieczysław Polok
8. Ginter Fabian
9. Stefan Wroblowski
10. Bernard Wróbel

- 2.398
- 2.137
- 2.060
- 1.931
- 1.881
- 1.854
- 1.815
- 1.809
- 1.727
- 1.716

KLASYFIKACJA GENERALNA

Dane do przekazania 1%
podatku:
FUNDACJA VOTUM OPP
KRS: 0000272272
dopisek: dla Kamila Cieślar
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Dane do wpłaty darowizny:
FUNDACJA VOTUM OPP
ul. Wyścigowa 56, 53-012 Wrocław
KRS: 0000272272
BANK: 32150010671210600831820000
Tytuł wpłaty: dla Kamila Cieślar

1. Piotr Luberta
- 10.576
2. Zdzisław Mral
- 10.464
3. Henryk Brola
- 9.901
4. Jerzy Pluta
- 9.839
5. Leonard Spyra
- 9.822
6. Bogumił Wolny
- 9.782
7. Bernard Wróbel
- 9.642
8. Jerzy Makselon
- 9.621
9. Stefan Wroblowski
- 9.582
10. Piotr Pakura
- 9.393
Kolejny turniej odbędzie się 25 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama” w Knurowie.
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Aż do ostatniego meczu
sparingowego trzeba było
czekać na zimowego gola
Solomona Mawo. Kameruńczyk, jak zaczął strzelać to
od razu dwa razy i to po jego
bramkach Concordia zakończyła okres przygotowawczy
wygraną 2:0 nad Gwarkiem
Ornontowice.
Przed pierwszym gwizdkiem sędziego doszło do
zamieszania organizacyjnego. Gwarek chciał grać
w Ornontowicach, a zespół
Concordii czekał na rywala
w Knurowie. Ostatecznie
mecz rozpoczął się z ponad
40-minutow ym opóźnieniem na sztucznej murawie
przy „Orliku”.

Wyg ra na z Gwa rk iem
oraz wcześniejsze remisy z
Zagłębiem Sosnowiec oraz
GKS-em II Katowice pokazały, że Concordia jest gotowa do rozpoczęcia walki
o punkt y. Opt y mist yczne
jest m.in. to, że w meczach
z Zagłębiem i GKS-em podopieczni Wojciecha Kempy
gonili w ynik i za każdym
razem zdołali odrobić straty.
Cieszyć musi również przebudzenie Solomona Mawo,
który wreszcie zaczął trafiać
do siatki rywala.
Zimowe przygotowania
Concordia zakończyła bilansem
4 wygranych sparingów, 4 remisów i 3 porażek (bramki: 24:20).
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Przebudzenie
Solomona Mawo

WYNIKI SPARINGÓW:
Concordia – Tęcza Błędów 4:5
(bramki: Kapusta 3, Nalepa)
Concordia – ŁKS Łagiewniki 3:1
(bramki: Suchiński, Spórna, samobójcza)
Concordia – Gwarek Tarnowskie Góry 1:1
(bramka: Rozumek)
Concordia – Fortuna Wyry 2:0
(bramki: Pilc, Karwowski)
Concordia - Szombierki Bytom 3:3
(bramki: Maciejewski 2, Rozumek)
Concordia – Przyszłość Ciochowice 2:3
(bramki: Kapusta, Krzysztoporski)
Concordia – Jedność Jejkowice 3:2
(bramki: Kempa, Kozdroń, Karwowski)
Concordia – Polonia Łaziska 1:2
(bramka: Żyrkowski)
Zagłębie Sosnowiec - Concordia 1:1
(bramka: Rozumek)
GKS II Katowice - Concordia 2:2
(bramki: Krzysztoporski 2)
Concordia – Gwarek Ornontowice 2:0
(bramki: Mawo 2)

Na tydzień przed inauguracją rozgrywek ligowych,
Solomon Mawo znowu zaczął strzelać bramki dla Concordii

Jednak
bez Kapusty

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej
Najciekawszym spotkaniem jedenastej serii rozgrywek okazał się mecz drużyny
Miejskiego Gimnazjum nr 1
z Concordią 99. „Gimnazjaliści” rozpoczęli od mocnego
uderzenia i prowadzenia 2:0,
by jeszcze przed przer wą
to prowadzenie utracić, a
po 20 minutach gr y przegr y wać jedny m golem. W
końcówce drużyna Tomasza
Kowalskiego zdobyła się na
jeszcze jeden zryw i wyszła
na prowadzenie 4:3, a potem
w krótkim czasie nie wykorzystała co najmniej sześciu

bardzo dobr ych okazji do
zdobycia piątego gola. Brak
skuteczności zemścił się i po
rykoszecie Concordia zdobyła wyrównującą bramkę, a
obie strony pogodził remis.
Na prowadzenie powróciła drużyna Komartu, która
pod nieobecność Przychodni
Prog nost ic z a i n k a sowa ła
komplet punktów. Na drugim biegunie tabeli znalazł
się za to LKS Gierałtowice,
który doznał dwóch porażek,
w obu meczach tracąc po
sześć goli.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 11. KOLEJKI Z 15.03.2014
Concordia 99 – LKS Gierałtowice 6:1 (3:0)
1:0 K. Bochniak 5’, 2:0 K. Wesoły 13’, 3:0 K. Mucharski 14’, 4:0
K. Wesoły 20’, 5:0 D. Jasiński 26’, 6:0 K. Wesoły 27’, 6:1 A.
Gardawski 28’.
Jedność Przyszowice– Tempo Paniówki 5:3 (1:0)
1:0 M. Szendzielorz 6’, 2:0 K. Trembaczewski 18’, 3:0 M. Szendzielorz 20’, 3:1 J. Nowak 23’, 3:2 S. Woźniak 25’, 3:3 J. Nowak
27’, 4:3 K. Trembaczewski 29’, 5:3 D. Mucha 30’.
Komart 98/99 – Unia Książenice 8:0 (3:0)
1:0 M. Bogumiło 6’, 2:0 P. Rostkowski 10’, 3:0 P. Rostkowski 13’,
4:0 P. Rostkowski 19’, 5:0 B. Gajewski 20’, 6:0 M. Bogumiło 23’,
7:0 H. Młynarski 26’, 8:0 M. Bogumiło 30’.
żółta kartka: M. Nowakowski (Komart 98/99).
MG-1 – Concordia 99 4:4 (2:2)
1:0 D. Makowski 6’, 2:0 D. Strycharski 8’, 2:1 K. Bochniak 12’,
2:2 K. Wesoły 15’, 2:3 K. Bochniak 18’, 3:3 A. Romasz 21’, 4:3
D. Gołębiowski 23’, 4:4 K. Wesoły 29’.
Unia Książenice – LKS Gierałtowice 6:2 (5:0)
1:0 M. Woźniok 2’, 2:0 J. Mazur 5’, 3:0 P. Orzechowski9’, 4:0 K.
Koleczko 12’, 5:0 K. Koleczko 15’, 5:1 A. Gardawski 21’k. 6:1 K.
Koleczko 23’, 6:2 A. Gardawski 27’.
żółta kartka: P. Tomecki (LKS Gierałtowice).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

14
13
13
14
15
13
14
15
13
16

35
34
29
21
19
18
13
12
9
8

57-13 11
81-13 11
50-17 9
40-33 7
57-47 5
22-31 5
30-35 3
30-91 4
21-44 2
36-96 2

2
1
2
1
4
3
4
0
3
2

1
1
2
6
6
5
7
11
8
12

PROGRAM 12 KOLEJKI (SOBOTA, 22.03.2014):

Komart 98/99 – Jedność Przyszowice (9.00), Unia Książenice
– MG-1 (9.40)|, Przychodnia Prognostic – Tritech Junior (10.20),
Jedność Przyszowice – MG-1 (11.00), Unia Książenice – Tempo
Paniówki (11.40).
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C oncord ia do r u ndy
wiosennej przystąpi z tylko
jednym nowym zawodnikiem. Jest nim Marcin Salwa. Zarząd knurowskiego
klubu zdecydował, że nie
zgłosi do rozgrywek Łukasza Kapusty, który wcześniej
był awizowany, jako wzmocnienie linii ataku i w sparingach strzelił cztery bramki.
Ów dorobek sprawił, że zawodnik ten był najskuteczniejszym piłkarzem w grach

Prezentacja
w kinie

Kino Scena Kultura - w
tym miejscu odbędzie się zaplanowana na piątek (21 marca) prezentacja drużyny KS
Concordia przed rundą wiosenną. Prezentacja będzie połączona z podpisaniem umowy pomiędzy knurowskim

klubem a Górnikiem Zabrze,
która dotyczyć będzie m.in.
powstania w naszym mieście
„Piłkarskiego przedszkola”.
Początek imprezy o godzinie 16.30. Wstęp wolny.
PiSk

foto-migawka
Foto: Górnik Zabrze

kontrolnych. Za nim uplasowali się: Krzysztoporski
i Rozumek, którzy strzelili
po trzy gole. Karwowski,
Maciejewski, Mawo trafiali
do siat k i r y wa li po dwa
razy, natomiast Kempa, Kozdroń, Nalepa, Pilc, Spórna,
Suchiński i Żyrkowski strzelili po jednym golu (jedna
bramka została zdobyta po
strzale samobójczym przeciwnika).

Kto z kim,
gdzie i kiedy

PiSk

Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA I
22 marca, godz. 15
Concordia Knurów – Sarmacja Będzin

4. LIGA, GRUPA II
22 marca, godz. 15
Jedność Przyszowice - Drzewiarz Jasienica

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
22 marca, godz. 15
Wilki Wilcza – Czarni Pyskowice
23 marca, godz. 15
Tempo Paniówki - ŁTS Łabędy

KLASA A
22 marca, godz. 15
Naprzód Żernica – Orły Bojszów
23 marca, godz. 15
Przyszłość II Ciochowice - Orzeł Stanica
Jedność II Przyszowice – Stal Zabrze

KLASA B

W minioną sobotę młodzi adepci piłki
nożnej
z knurowskiej APN (rocznik 2003 i 2005
) gościli
na stadionie w Zabr zu, gdzie wyprowad
zili na boisko
piłkarzy Górnika Zabr ze i Pogoni Szcze
cin.
Może za kilka lat to oni wyjdą na płytę
stadionu
przy Roosevelta, jako główni aktor zy
piłkarskiego
spek taklu…

22 marca, godz. 15
Gwiazda Chudów – Quo Vadis Makoszowy
23 marca, godz. 15
Kłodnica Gliwice - Victoria Pilchowice

KLASA C
23 marca, godz. 15
Naprzód Łubie - Concordia II Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.
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Miejska liga piłki
nożnej halowej

Tomasz Adamek (drugi z lewej) gościł w styczniu 2006 roku w knurowskim Ratuszu,
spotykając się m.in. z prezydentem miasta, trenerami, działaczami i zawodnikami
BKS Concordia

Tomasz Adamek był przed
laty czołowym pięściarzem
Concordii Knurów. Po przejściu na zawodowstwo „Góral” z Gilowic nie zapomniał
o knurowskiej przeszłości i
zaprosił do współpracy trenera Ireneusza Przywarę. Do
Knurowa przyjechał też, jako
mistrz świata.
W nocy w soboty na nie-

dzielę, w amerykańskim Bethlehem nasz pięściarz stoczył
walkę z Wiaczesławem Głazkowem. Walkę przegraną jednogłośnie na punkty (110:117,
111:117, 112:116).
Po tym pojedynku Tomasz Ada mek st w ierdził:
- Byłem gorszy i przegrałem.
Przepra szam kibiców, ale
taki jest sport. Szansa walki

o pas jest żadna, czy zatem
jest jeszcze sens walczyć?
– zapytał, twierdząc jednocześnie, że trzeba dać szansę
młodszym.
Czy to oznacza, że pojedynek z Głazkowem był dla
niespełna 38-letniego byłego
zawodnika Concordii pożegnaniem z ringiem?

Udany powrót po kontuzji
Jadwiga Stańczak jakiś
czas temu zniknęła z pola widzenia knurowskiego kibica
boksu amatorskiego. Wychowanka Concordii przeniosła
się do gliwickiego Carbo, a
po pewnym czasie zaczęła
trenować pod okiem Adama
Spiechy z Gardy Gierałtowice. - Jestem zawodniczką
Carbo, ale do startów przy-

gotowuję się w Gardzie, za co
chciałabym bardzo podziękować klubowi z Gierałtowic
- wyjaśnia pięściarka, która
od kilku lat należy do ścisłej
krajowej czołówki. Ostatnio
zanotowała udany powrót
po kontuzji, a stało się to za
naszą zachodnią granicą, dokładnie w Hamburgu. - Wraz
z innymi zawodniczkami z

PiSk

Carbo Gliwice uczestniczyłam w turnieju. Stoczyłam
dwie walki i obie wygrałam.
Jednogłośnie na punkty z
Węgierką Viktorią Rajos i w
stosunku 2:1 z Niemką Stepan
Yvonne.
Obecnie Jadwiga Stańczak
przygotowuje się do startu w
Mistrzostwach Polski.
PiSk

Co słychać
u Jacka Wyleżoła?
W minioną niedzielę wychowanek Concordii Knurów
- Jacek Wyleżoł wygrał 9 walkę
na zawodowych ringach. Jego
rywalem był Węgier Renato
Toth. Pojedynek odbył się na
pełnym 4-rundowym dystansie (pięć wcześniejszych walk
były zawodnik Concordii wygrywał przed czasem).
Jacek Wyleżoł jest zawodnikiem grupy Silesia Boxing, której promotorem i trenerem jest
Irosław Butowicz. - Z Jackiem

współpracujemy od roku. Przyjechał do nas na trening i po kilku
sparingach zaczęliśmy współpracę. Dotychczas toczy walki
4-rundowe, ale przygotowujemy
go do pierwszego 6-rundowego pojedynku. Jeżeli nic się nie
zmieni to nastąpi to 5 kwietnia,
w czasie gali w Rudzie Śląskiej mówi Irosław Butowicz.
Sam zawodnik stara się
pogodzić pracę z treningami
i występami w ringu. - Na zawodowstwo przeszedłem po

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

zakończeniu kariery amatorskiej
i po występach w lidze WSB.
Obecnie mieszkam w Rybniku i
tam pracuję w firmie Tenneco.
Nie jest łatwo wszystko pogodzić,
ale jakoś udaje mi się znaleźć
czas zarówno na pracę, treningi i
dla narzeczonej. A trenuję, w zależności od zmiany w pracy, albo
w Rybniku, albo w Knurowie mówi Jacek Wyleżoł, prywatnie
syn Adama, byłego pięściarza
knurowskiego klubu.
PiSk

1000 punktów Vibovitu
Foto: Waldemar Jachimowski

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Tomasz Adamek bliski
zakończenia kariery

sport

Fragment meczu
Team Stalmet
- TKKF Mistral
Intermarché.
O piłkę walczą
Przemysław
Kośmider
i Bartłomiej Flis

Statystycznym wydarzeniem dwudziestej kolejki rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej była wygrana Vibovitu nad Concordią,
dzięki której ci pierwsi osiągnęli granicę 1000 punktów
w historii swoich ligowych
występów. Na dorobek taki,
8-krotni mistrzowie pracowali blisko 23 lata, a o wyjątkowości tej sytuacji świadczy
fakt, że nad drugą druży-

ną w tabeli wszechczasów
MLPNH Vibovit ma… 375
punktów przewagi. Swój jubileusz Vibovit Studio DENIM
uczcił tuzinem goli, a na dodatek cieszył się korzystnym
rozstrzygnięciem w meczu
na szczycie tej serii spotkań,
w którym spotkały się druga
i trzecia drużyna w tabeli.
TKKF Mistral Intermarché,
mający do tej pory tę samą
liczbę punktów co Vibovit,

uległ bowiem Teamowi Stalmet. Bohaterami tego spotkania byli: zdobywca dwóch goli
dla „Stalowych” Bartłomiej
Flis oraz bramkarz tej drużyny Damian Maciaszczyk.
Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek ciągle trzy
czołowe zespoły mają szanse
na tytuł, a już w poniedziałek
dojdzie do meczu Vibovitu
z Teamem Stalmet.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 20. KOLEJKI Z 17.03.2014
Olympiakos Gierałtowice - PTK DB Schenker 2:2 (1:1)
0:1 R. Nowosielski 4’, 1:1 M. Adamczyk 6’, 2:1 D. Kabała 22’, 2:2 T. Nowosielski 39’.
żółte kartki: M. Adamczyk, M. Kusy (Olympiakos Gierałtowice), R. Nowosielski (PTK DB Schenker).
ZZ Kadra - Nacynianka 8:1 (0:0)
1:0 P. Jędrzejczak 21’, 2:0 P. Jędrzejczak 22’, 3:0 M. Steiman 23’, 4:0 P. Jędrzejczak 25’, 5:0 Z.
Kuśmierz 28’, 5:1 M. Los 29’, 6:1 K. Boroń 36’, 7:1 A. Majorczyk 38’, 8:1 Z. Kuśmierz 40’.
żółta kartka: J. Faber (Nacynianka).
Tritech Big-Bud – Sośnicowice 10:1 (2:1)
1:0 G. Górka 4’, 2:0 M. Szczurek 8’, 2:1 Denis Rogon 17’, 3:1 M. Szczurek 24’, 4:1 P. Bara 26’, 5:1
M. Michniewski 36’, 6:1 M. Michniewski 36’, 7:1 M. Szczurek 38’, 8:1 G. Górka 39’, 9:1 D. Jabłoński
40’, 10:1 M. Szczurek 40’.
żółta kartka: S. Napierała (Tritech Big-Bud).
Vibovit Studio DENIM – Concordia Oldboje 12:0 (4:0)
1:0 A. Zabłocki5’, 2:0 A. Zabłocki 8’, 3:0 D. Tałajkowski 11’, 4:0 A. Zabłocki 16’, 5:0 D. Tałajkowski
25’, 6:0 M. Kuźnik 26’, 7:0 D. Tałajkowski 32’, 8:0 G. Bęben 33’, 9:0 R. Kasiński 34’, 10:0 A. Zabłocki
38’, 11:0 M. Bagiński 39’, 12:0 M. Bagiński 40’.
żółta kartka: K. Stępień (Concordia Oldboje).
Team Stalmet – TKKF Mistral Intermarché 2:1 (1:1)
0:1 K. Idziaszek 16’, 1:1 B. Flis 20’, 2:1 B. Flis 39’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

18
18
18
18
19
18
18
18
18
19
18

45
42
40
26
25
24
22
22
16
15
9

130-52
101-46
130-64
80-80
92-77
60-88
63-91
68-72
60-89
75-95
37-140

15
13
13
8
7
7
6
6
5
3
3

0
3
1
2
4
3
4
4
1
6
0

3
2
4
8
8
8
8
8
12
10
15

Strzelcy
1. Przemysław Kośmider
2. Szymon Wawrzonkowski
3. Robert Kasiński

TKKF Mistral Intermarché
PTK DB Schenker
Vibovit Studio DENIM

34
31
30

PROGRAM
21 KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK,
24.03.2014):
Tr i t e c h B i g - B u d –
TKKF Mistral Intermarché (18.00), Concordia Oldboje – PTK DB
Schenker (18.50), ZZ
Kadra – Sośnicowice
(19.40), Nacynianka –
IPA Knurów (20.30),
Team Stalmet – Vibovit
Studio DENIM (21.20).
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SZCZYGŁOWICE. 20-LECIE ZESPOŁU WOKALNEGO TĘCZA

Foto: Paweł Gradek

Tęcza jak kopalnia talentów

Gradobicie, problemy z oświetleniem,
wysiadające mikrofony oraz pomyłki
i drobne fałsze nie przeszkodziły widowni
zgromadzonej w sali widowiskowej Domu
Kultury świętować 20-lecie zespołu
wokalnego Tęcza
Duchem sprawcz y m
i mentorką zespołu jest nauczycielka muzyki Beata Mazurek.
Ponad 20 lat temu podjęła
pracę w szczygłowickiej podstawówce.
- Nie znałam tam wtedy
nikogo, ale od razu zwróciłam uwagę na podśpiewujące dziewczynki - wspomina.
- Wymyśliłam zespół, którego
pierwszy skład był z łapanki.
Kto chciał, ten śpiewał.
Po roku prób i występów na
szkolnych akademiach zespół
przyjął nazwę „Wesoła Gromadka”. Przybywało chętnych
do śpiewania, dlatego nauczycielka podzieliła zespół na dwie
grupy wiekowe: Piccolo i Tęczę.
Kilka lat później powstał
jeszcze jeden zespół: OK,
w którym śpiewali gimnazjaliści ze Szczygłowic.
Akademie, festyny w parku NOT, koncerty w „Casinie”
i podczas miejskich imprez nie
mogły się obyć bez podopiecznych Beaty Mazurek. Indywidualne i zespołowe sukcesy na
festiwalach i przeglądach przy-

ciągały kolejnych śpiewających.
- P róbo wał am z lic zyć
wszystkich, którzy przez 20 lat
przewinęli się przez Tęczę. Nie
udało mi się. Każdego roku
dołączało do zespołu około 40
osób - mówi nauczycielka.
Przygoda z Tęczą kończyła
się wraz z opuszczeniem gimnazjalnych murów, jednak nie
wszyscy absolwenci potrafili
żyć bez śpiewania...
- Z niektórymi utrzymuję

kontakt. To miłe, kiedy dzielą
się radością ze swoich sukcesów
- przyznaje Beata Mazurek.
Dziewczynk i, które 20
lat temu śpiewały w „Wesołej
Gromadce”, zmieniły się w kobiety. Niektóre są mężatkami.
Nabrały obycia scenicznego,
wypracowały własny styl.
W jubileuszowym koncercie zaśpiewali m.in.: Ewelina Tkacz (Gajewska), jedna
z pierwszych członkiń „We-

sołej Gromadki”, w duecie
z Magdą Lorens (Słowiak),
Magda Sikotowska, Martyna
Wolsztyńska z grupą taneczną, Julia Lisoń, Michał Szymański, Marta Kozak, Anna i
Joanna Murańskie, Aleksandra i Marta Maziarz...
Beata Mazurek, zapytana
o to, co jest siłą zespołu, bez
namysłu odpowiada: atmosfera. Bo Tęcza to także rodzinne
śpiewanie. W niej przygodę
z muzyką zaczynały siostry:
Murańskie, Kozak, Szulim,
Gdowskie. Powstają też wielopokoleniowe składy: Paulina,
Miłosz i Amelia Stańczykowie,
z którymi śpiewa zaprzyjaźniona Dorota Sorys.
Wokalne popisy z dumą
oklaskiwała dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Jolanta Leśniowska.
Placówka od wielu lat patronuje Tęczy. Przychylnym
okiem spogląda na jej działania dyrekcja MSP-4 i MG-4.
Młody narybek zespołu
(Promyki Tęczy i Tęczowe
Urwisy) z przejęciem obserwował występy absolwentów.
- Dziewczynki liczą, że
za 20 lat to one wystąpią w
urodzinowym koncercie w
charakterze gości - śmieje się
Beata Mazurek.
/pg/

W Tęczy śpiewają kolejne pokolenia szczygłowiczan

Zobacz Knurów
z lotu ptaka

W ramach projektu „Prezentacja
terenów inwestycyjnych Knurowa”, firma
SkyConcept przez kilka dni fotografowała
miasto z perspektywy nieba
Fotografie powstawały
pod koniec listopada. Aura
nie sprzyjała robieniu zdjęć.
− Zebrany materiał musiał zatem zostać poddany
obróbce graficznej − czytamy w materiale SkyConcept.
− Fotografie przeszyły „letnią
rewitalizację”. Jesienny klimat
rozjaśniono, na ogołoconych
drzewach pojawiły się liście,
a niebo nabrało bardziej letniej i nasyconej barwy.
Drony wykonywały zdjęcia w 10 różnych punktach
miasta, m.in. Starego Knurowa, Koloniji i Szczygłowic. Na
prezentowanych panoramach
dodatkowo zaznaczono najciekawsze miejsca w Knu-

rowie, opatrując je krótkim
komentarzem.
− Przygotowana prezentacja służyć będzie nie tylko potencjalnym inwestorom,
jako dodatkowe źródło informacji o Knurowie, ale i mieszkańcom naszego miasta do
spojrzenia z niedostępnego na
co dzień pułapu na znajome
sobie miejsca − podkreślają
knurowscy urzędnicy.
Intera kt y w ny projekt
wykonano dzięki oszczędnościom poprzetargowym
oraz środkom unijnym w ramach Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
jb, foto: SkyConcept

Interaktywna prezentacja do zobaczenia na stronie
www.inwestycjeknurow.pl/panoramy

KNURÓW, WATYKAN

Biegiem do papieża
Uroczystości kanonizacyjne papieża Jana Pawła II
odbędą się w niedzielę, 27 kwietnia. Wśród świadków
tego wydarzenia będą knurowianie. Część z nich
do Watykanu uda się na własnych nogach
- Wyruszamy 21 kwietnia,
do Rzymu mamy zamiar przybyć przed najważniejszymi
ceremoniami – mówi Czesław
Nowak, prezes Amatorskiego
Klubu Biegacza w Knurowie.
– Chcemy oddać hołd wielkiemu papieżowi-Polakowi. Złożymy mu w ofierze osobisty
wysiłek włożony w przebiegnięcie liczącej półtora tysiąca
kilometrów trasy.
Star t przew idzia no
16

sprzed kościoła św. Mikołaja
w Wilczy, tuż po poniedziałkowym wielkanocnym nabożeństwie.
Pielgrzymkę objął honorowym patronatem arcybiskup metropolita katowicki
Wiktor Skworc.
- Życzę, aby ta sportowa
inicjatywa przyczyniła się nie
tylko do propagowania idei sportowych i szeroko pojętej kultury
fizycznej, ale także do głębszego

poznawania Wielkiego Papieża,
jego duchowości i ewangelicznego przesłania – czytamy w liście
skierowanym przez arcybiskupa do prezesa Nowaka.
- Postaramy się stanąć na
wysokości zadania – zapewnia
szef AKB. – Zarówno w wymiarze fizycznym, przezwyciężając słabości ciała, jak
i duchowym, wskazanym przez
metropolitę.
Bogusław Wilk

Bieg Młodości coraz bliżej...

...treningi czas zacząć. Do 23 maja zostały dwa miesiące. Wystarczająco wiele czasu, by ocknąć
się z zimowego marazmu i „złapać” formę pozwalającą zmierzyć się z dystansami proponowanymi przez organizatorów z Amatorskiego Klubu Biegacza.
Nieważne, czy masz lat kilka, czy kilkanaście. Dasz radę.
Tylko odłóż pilota TV, odstaw komputerową myszkę lub dżojstika, i wyjdź na przebieżkę. Dasz radę.
Najtrudniejszy pierwszy krok. Każdy następny będzie łatwiejszy. A potem pójdzie jak z górki.
Dasz radę.
Pamiętaj: 25 maja – Bieg Młodości. Dasz radę...
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