aktualności
Knurów

Knurów

Stary, złodziejski patent polega
na sprawdzeniu, czy drzwi mieszkania są otwarte, a jeśli tak, to następnie
na splądrowaniu okryć wierzchnich
wiszących w przedpokoju. I nadzwyczaj często ta praktyka przynosi
złodziejom sukcesy. Potwierdzają to
policyjne statystyki.
W piątek, 13 marca około godz.
15.00, nieznany dotąd sprawca ukradł
w ten sposób z mieszkania przy ulicy Ułanów portfel z dokumentami
osobistymi i pieniędzmi w kwocie
250 złotych.
Nazajutrz złodziej (ten sam?)
spróbował ponownie. I tym razem,
około godz. 16.00, mieszkanie przy
ulicy Dywizji Kościuszkowskiej stało dla niego otworem. Zginął portfel
z dokumentami osobistymi.
Justyna Walo

Knurów

Obrobione
szafki

Do dwóch podobnych kradzieży
doszło na terenie knurowskich zakładów w miniony wtorek.
Około północy została splądrowana szafka ubraniowa w zakładzie
przy ulicy Kopalnianej. Skradzione
zostały pieniądze - około 290 złotych.
Kilka godzin później, około
godz. 11.00 na terenie kopalni, przy
ul. Górniczej, zginęła saszetka z dokumentami osobistymi i kluczykami
do samochodu.

Justyna Walo

Bo zupa była
za słona?

Foto: Archiwum MG-2

Zamykajmy
drzwi

Nie wiadomo, dlaczego niezidentyfikowany do tej pory sprawca
rzucił kamieniem w okno lokalu przy
ul. Lignozy. Do zdarzenia doszło 12
marca około godz. 22. Wandal zbił
szybę wystawową.

Knurów. MG-2 zaprasza

Nic do
ukrycia

Justyna Walo

Nie zapomnij

Miejskie Gimnazjum nr 2 zaprasza na Dzień Otwarty. W środę, 25
marca, szkoła otworzy swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych
jej działalnością
W god z i nach 13-15.30 placówkę odwiedzą zaproszeni przez
dyrekcję przedstawiciele knurowskich podstawówek. Wezmą udział
w specjalnie przygotowanych zajęciach.
W godzinach 16.30-18.00 mile
widziani będą rodzice wraz z dziećmi, potencjalnymi gimnazjalistami w
przyszłości. Goście będą mieć możliwość wszechstronnego zapoznania
się ze szkołą oraz porozmawiania z
dyrekcją i pedagogami.
/b/

Knurów

Możesz pomóc

Komu? Podopiecznym Ośrodka
w Borowiej Wsi, gdzie stale pracują
wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie. Dyrekcja,
nauczyciele oraz przede wszystkim
uczniowie ogólniaka zapraszają na
doroczny Koncert Charytatywny,
który odbędzie się 19 marca (czwartek) o godz. 17.30 w szczygłowickim
Domu Kultury. Wstęp wolny, wolne
datki mile widziane.
/pg/

Wilcza

Noc za tysiąc

Niestety, tytułowy tysiąc złotych
będzie musiał wydać właściciel Forda
Escorta stojącego przy ul. Gliwickiej.
W nocy z 12 na 13 marca nieznany do
tej pory sprawca wybił szybę i wygiął
drzwi auta.

Justyna Walo



Knurów

Głosy

poszukiwane
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie poszukuje
mężczyzn i młodzieńców, którzy
swoim śpiewem uświetnią Triduum
Paschalne oraz Święta Wielkanocne.
Mile widziane tenory i basy. Chętni
proszeni są o kontakt pod numerem
telefonu: 0 508 860 534.
/pg/

Gliwice
Telefon
się rozpłynął Na wystawę!
W sobotę, 14 marca, na terenie
basenu przy ul. Szpitalnej nieznany
sprawca skradł jednemu z klientów
pływalni telefon komórkowy. Sprawą
zajmują się policjanci knurowskiego
komisariatu.

Justyna Walo
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Do 30 marca w Galerii „Miniatura” w Klubie Garnizonowym przy
ul. Mieszka I 26 w Gliwicach można
podziwiać grafiki komputerowe i
fotografie knurowianina – Andrzeja
Wilczka. Wystawa czynna codziennie w godz. 8-18.
/pg/

Szczygłowice

Spotkania bez MASKI
W dniach 23-24 marca
(poniedziałek – wtorek) 2009 r.
w Domu Kultury w Szczygłowicach
odbędą się I Knurowskie Spotkania
Teatralne „bez MASKI”

Knurowskie Spotkania Teatralne
są formą prezentacji działań artystycznych, jakie podejmują nauczyciele, pedagodzy, terapeuci w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Jury, które
będzie czuwać nad przebiegiem festiwalu, przyzna nagrody w czterech
kategoriach wiekowych.
W Festiwalu uczestniczą amatorskie zespoły teatralne zorganizo-

wane w szkołach, domach kultury,
ogniskach pracy pozaszkolnej, świetlicach województwa śląskiego.
Głównym celem imprezy jest
prezentacja twórczości teatralnej i
parateatralnej dzieci i młodzieży.
Podsumowaniem zmagań konkursowych będzie uroczysta gala
w Kinie Casino 28 marca 2009 o
godzinie 16.30.
/ck/

Knurów

Groźby
karalne

www.chomikuj.pl

W piątek, 13 marca, kwadrans
po godz. 9 wieczorem policjanci z
knurowskiego Komisariatu Policji
zatrzymali mieszkańca Knurowa,
który groził 37-letniej kobiecie pozbawieniem życia i zdrowia.

Justyna Walo

Knurów

Włamanie
na śniadanie

W czwartek, 12 marca, nieznany
sprawca włamał się do domu przy ul.
Rybnickiej. Niezauważony opuścił
budynek kradnąc z niego złotą biżuterię i 180 zł w gotówce.

Justyna Walo

Portal ten umożliwia założenie swojego konta, czyli internetowego dysku. Umożliwia on przechowywanie
różnego rodzaju plików. Można dzięki
temu w swobodny sposób wymieniać
się ze znajomymi zdjęciami, muzyką,
dokumentami, filmami pomijając,
uciążliwą nieraz, drogę e-mailową.
Na portalu znajduje się już ponad
60 mln plików. Na www.chomikuj.pl
można także stworzyć swój album
ze zdjęciami.
5ak
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Krywałdzianie protestują przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej

Masz ci maszt
Chęcią zysku tłumaczą krywałdzianie
pomysł budowy stacji telefonii
komórkowej przy ul. Rybnickiej.
– Wszystko robi się po cichu, nikt nas
o zgodę nie pyta, a właściciel działki, na
której maszt ma powstać, wcale się tu nie
pokazuje. Boi się?... – nie kryją irytacji
O pomyśle budowy BTS-u, czyli
stacji bazowej telefonii komórkowej
(tak fachowo określa się maszty)
plotkowano w Krywałdzie już w
ubiegłym roku. Plotki nabrały ciała
na początku lutego, kiedy do pana
Drażyka, właściciela działki sąsiadującej z tą, na której ma powstać
maszt, wpłynęło pismo ze Starostwa
Powiatowego.
– Zostałem poinformowany o
prowadzonym w tej sprawie postępowaniu. W ciągu siedmiu dni
miałem ustosunkować się do pomysłu
budowy masztu. W starostwie przedstawiono mi dokumentację, z której
wynika, że pole elektromagnetyczne
o wartościach ponadnormatywnych
będzie się znajdować częściowo także
na mojej działce – mówi pan Drażyk,
którego starostwo zapewniło o braku
szkodliwości masztu.

Miasta radny Eugeniusz Tymoszek.
- Wszystko robi się po cichu, nikt
nas o zgodę nie pyta. A wiadomo, że
to nie tylko dla człowieka szkodliwe,
ale i dla pszczół i gołębi. W Pilchowicach, gdzie taka wieża stoi, jak
były wyładowania atmosferyczne,
to sprzęt RTV i AGD się ludziom
spalił – opowiada Piotr Szczepanek,
sąsiadujący z działką, na której ma Mieszkańcy Krywałdu obawiają się negatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego
powstać maszt. Niestety, mężczyzna
podobnie jak pozostali sąsiedzi nie Na jego działce nie stoi jeszcze żaden Odpowiedź ze Starostwa jak na razie uwarunkowaniach. - Ponieważ do
pisma dołączono niepełne i niejednootrzymał stosownego powiadomie- dom, ale - jak podkreśla - ma dzieci, nie nadeszła.
które w przyszłości zamieszkają przy
znaczne informacje, wystąpiliśmy do
nia o planowanej inwestycji.
inwestora o ich uzupełnienie, co doMieszkańcy Krywałdu mają żal ul. Rybnickiej. Dlatego z prośbą o po- Ratunkiem raport
Termin wydania decyzji przez piero pozwoli na zajęcie konkretnego
do właściciela działki przeznaczonej moc zwrócił się do Stowarzyszenia
pod budowę masztu. – To nie jego przeciwko Elektroskażeniom „Prawo Starostwo Powiatowe w sprawie stanowiska w tej sprawie - mówi
do ż ycia”, budowy masztu, z wniosku Polskiej naczelnik Krystyna Kostelecka.
problem, on tu
k t ó r e m a Telefonii Cyfrowej sp. z o. o. mija 20
Urządzenia operatorów sieci
nie mieszka, a
Zainteresowanych tematem elektroskażeń
n a koncie marca. Mieszkańcy Krywałdu zapo- komórkowych znajdują się m.in. na
i akcji protestacyjnych w innych miastach
liczy się tylko
odsyłamy na stronę Stowarzyszenia „Prawo
wiele uda- wiadają, że w przypadku niekorzyst- kominie Zakładu Cieplnego i dachu
z y s k . Wc a l e
do życia”: www.prawodozycia.pl lub www.
nych akcji nej dla siebie decyzji będą się odwo- Szpitala Miejskiego. – Także na
się tu nie poiddd.de/umtsno
p r o t e s t a - ływać. Jeśli i to nie odniesie skutku, naszym wieżowcu przy Alei Piastów
kazuje, pewnie
cyjnych. Z zaczną blokować ul. Rybnicką.
chcieli coś takiego zamontować
O nich, bez nich
boi się linczu
Informacja rozeszła się wśród – mówią wzburzeni krywałdzianie. jego pomocą Drażyk przygotował
- Dlaczego tutaj? Jest na terenie – mówi Tymoszek. – Nie wyraziliśmy
okolicznych mieszkańców lotem –Dzierżawi tę działkę rolnikowi. Na pismo do Starostwa, w którym żąda miasta przecież tyle miejsc, jak cho- zgody, bo ponad korzyści materialne
błyskawicy. Naprędce zebrano 90 jesieni mówił, żeby niczego nie siać. na podstawie m.in. Konstytucji RP i ciażby tereny Ergu albo Koksoremu stawiamy zdrowie mieszkańców.
Drugą stroną medalu są problemy
podpisów pod protestem przeciwko Pewnie dlatego, że ostatnio ktoś robił orzecznictwa Naczelnego Sądu Ad- – pytają.
ministracyjnego gwarancji, że pole
budowie. W interesie krywałdzian tu odwierty.
Drażyk upatruje jeszcze szansę w wynikające z braku masztów. Brak
interpelował na ostatniej sesji Rady
Pan Drażyk dmucha na zimne. elektromagnetyczne o wartościach raporcie środowiskowym, który usta- zasięgu, kiepski transfer mobilnego
ponadnormatywnych nie znajdzie li wszystkie zobowiązania inwestora, internetu, problemy z obsłużeniem
się nad jego własnością niezależnie a także istniejące, jak i potencjalne ponad 41 mln komórek to największe
od wysokości jego występowania. zagrożenia związane z jego oddzia- bolączki operatorów. W Polsce jest
Ponadto Drażyk wniósł o ustalenie ływaniem na środowisko. 9 marca, około 30 tys. masztów. Jeden jest w
Policjanci z Knurowa zatrzymali sprawcę napadu
maksymalnych mocy znamionowych do Wydziału Urbanistyki, Archi- stanie obsłużyć jednocześnie 60 aboanteny przy przyjęciu najgorszego tektury, Strategii Rozwoju Miasta nentów. To zdecydowanie za mało,
wariantu jej pracy oraz o dostar- i Spraw Lokalowych UM Knurów aby jakość i komfort usług były dla
czenie kopii oryginału specyfikacji wpłynęło zapytanie inwestora, czy klientów zadowalające.
anteny w celu ustalenia jej mak- dla budowy masztu wymagane jest
Tekst i foto: Paweł Gradek
symalnej wartości znamionowej. uzyskanie decyzji o środowiskowych

Przez długi
za kratki

reklama

10 marca na ulicy Sobieskiego około godz.
20.40 napadnięta została właścicielka
salonu gry. Sprawca uderzył kobietę,
wyrwał z rąk torebkę z prawie 7.000 zł, po
czym uciekł
Napadnięta 47-letnia knurowianka próbowała ratować swoje
mienie. Nieskutecznie, złodziej
okazał się silniejszy. Natychmiast
jednak powiadomiła Policję.
Pokrzywdzona, będąc w szoku,
nie była w stanie opisać napastnika.
Knurowscy policjanci, rozpoczynając śledztwo, nie posiadali więc
zby t wielu wskazówek. Mimo
to po dwóch dniach wytypowali
potencjalnego sprawcę. Zaczęli go
obserwować. Jak się okazało, ich
podejrzenia były trafne. Zatrzymany trzeciego dnia śledztwa 24-letni
mężczyzna przyznał się do napadu.
Zaplanował go, a w dniu zdarzenia,

przyczajony w krzakach czekał na
wyjście właścicielki z salonu. Zaatakował ją w chwili, gdy zamykała
drzwi lokalu.
Knurowianin nie był wcześniej
karany, posiadał pracę. Dlaczego
wstąpił na drogę przestępstwa? Jak
wynika z ustaleń funkcjonariuszy,
zgubiła go skłonność do hazardu i
długi, jakie posiadał.
Policjanci odzyskali większą
część sk radzionych pieniędzy.
Podejrzany, objęty dozorem policyjnym, czeka na rozprawę. Grozi mu
do 12 lat pozbawienia wolności.
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CB zakłócenia

Dalekie od ideału
- Drugi rok dzwonię i proszę, żeby ktoś
zrobił porządek z Chmielną, Jaśminową
i końcówką ul. Koziełka. Dziura na dziurze!
– skarży się knurowianin

Mężcz yzna t wierd zi, że jak
dzwoni do odpowiednich wydziałów
Urzędu Miasta w Knurowie słyszy,
że warunki atmosferyczne nie pozwalają na przeprowadzenie remontu. – Kiedy się ociepli i dzwonię ponownie, wtedy już brakuje środków,
bo budżet ograniczony. Rozumiem,
że roboty wstrzymują, bo kanalizację
chcą budować, ale żeby chociaż te
ulice utwardzili, a
ul. Chmielna końcówkę Koziełka połatali.
Miesz ka n iec
ul. Jaśminowej ma
dość argumentów,
że końcówka ul.
Koziełka jest użytkow a n a p r z e d e
wszystkim przez
KWK „Knurów”.

Grzęzawisko na ulicy

Ewa Dobrz y ńska, zastępca
naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska zwraca uwagę
na złożoność problemu. – Część
dróg jest gminna, natomiast w tym
rejonie są także drogi prywatne i ich
naprawa leży w gestii mieszkańców.
W pierwszej kolejności zajmujemy
się tymi drogami żużlowymi o największym natężeniu ruchu. Niestety,
zakres robót limitowany jest środkami budżetowymi. Technologia
pozwala na przeprowadzanie robót
tylko przy korzystnych warunkach
atmosferycznych. Zgłoszone drogi
z rejonu ulicy Koziełka będą przez
nas nadzorowane – zapewnia Dobrzyńska.
/pg/

***

kańcy dbali o to, by
przed ich domami na
ulicy nie było dziur i
kałuż. Jeździły tamtędy
samochody osobowe,
z węglem, no i śmieciarki – w sumie kilka
dziennie. Ale od czasu
uruchomienia sklepu z
armaturą jeździ tędy
kilkadziesiąt pojazdów, i to dostawczych,
a nie tylko osobowych. Po roztopach
grzęzną w tej drodze gruntowej,
a mieszkańcy po kostki w błocie.
Foto: Bogusław Wilk

Wjazd od przystanku jest w znacznie
gorszym stanie, dlatego niektóre auta
nadrabiają nieco drogi korzystając
z drugiego

- Może ktoś zainteresuje się
odcinkiem ul. Michalskiego (stara
droga) w parku. W ostatnim czasie
jest tu bagno. Kiedyś sami miesz-

Krywałdzianin

Lokator

Dziura zamiast jezdni
ul. Jaśminowa

Foto: Bogusław Wilk

Fatalny stan nawierzchni doskwiera zwłaszcza w ulewne wiosenne dni, kiedy dziury wypełnia
woda. – Nie da się przejść, a o
spacerach nie ma mowy. Mam
dwoje małych dzieci i żeby z nim
pospacerować, muszę je wsadzić
do samochodu i wywieźć kilometr
od tego miejsca – opowiada knurowianin.

- Proszę o zwrócenie uwagi na
CB-radiowca ze szczygłowickiego
wieżowca. W telewizorze zakłócenia, w radiu tak samo. Jest to dosyć
***

Foto: Bogusław Wilk

Drogi zmorą mieszkańców

uciążliwe. Wieczorami, chcąc obejrzeć wiadomości, mam tylko szum
i słyszę jego rozmowy. W radioodbiorniku tak samo. To nie tylko mój
problem, ale całego wieżowca.

Od redakcji: Zgłosiliśmy sprawę Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska w knurowskim Urzędzie Miasta. Jak nas poinformowano, na zły stan drogi składa się
też – oprócz pogody - wzmożony
ruch związany z prowadzoną na
skwerze inwestycją. Chodzi o wymianę magistrali wodocią gowej
przeprowadzaną przez katowickie
Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów. Prace mają zostać
sfinalizowane pod koniec wiosny.
– Po ich zakończeniu będziemy
egzekwować od GPW odtworzenie
stanu uprzedniego – zapowiada
Ewa Dobrzyńska, zastępca naczelnika wydziału.

- Kto zajmie się stanem nawierzchni drogi w Kuźni Nieborowskiej na odcinku pomiędzy ul.
Wiejską a Rybnicką? Nawierzchnia
jest strasznie podziurawiona, a na 15
metrach brakuje praktycznie jednego
pasa ruchu.

P., Not. BW

Uwagi, opinie, zdania krytyczne, pochwały? Prosimy się podzielić – telefonicznie (032 332 63
77), mailem (redakcja@przegladlokalny.eu) lub poprzez stronę internetową www.przegladlokalny.
eu (zakładka: zgłoś interwencję).

Knurów. Sesja nadzwyczajna

Więcej za
wywóz zastępczy

Niedbający o przepisowe pozbycie się nieczystości
właściciele nieruchomości narażają się na wyższe opłaty
za tak zwany wywóz zastępczy
W poniedziałkowe popołudnie w
ratuszu odbyła się –zwołana w trybie
nadzwyczajnym – sesja knurowskiej
Rady Miasta. Pod głosowanie poddano pięć uchwał.
Ustalone zostały nowe, górne
stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi
„w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych”. Wynoszą one: 12,84 zł – za jednorazowy
odbiór jednego pojemnika (120 l)
odpadów komunalnych, 2,70 zł – za
jednorazowy odbiór 120-litrowego
pojemnika (worka) odpadów segregowanych (np. papieru, szkła, tektury, tworzyw sztucznych lub odpadów

biodegradowalnych) oraz 21,40 zł
– za odbiór metra sześciennego nieczystości ciekłych.
Stawki opłat maksymalnych
mają zastosowanie wobec właścicieli
nieruchomości, którzy nie zawarli
wymaganych prawem umów, a ich
obowiązki w zakresie wywozu nieczystości przejmuje gmina realizując
tzw. wywóz zastępczy.
W pozostałych uchwałach zwraca uwagę zgoda na wniesienie do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji 14,3 mln
zł. Akceptacja dotyczy też wniesienia
do PWiK mienia – nieruchomości ze
stacją hydroforni przy ul. Mieszka I.
/b/
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Powiat. Mija termin składania wniosków o eurostypendia

Stypendia nie dla każdego
To już ostatni dzwonek, aby złożyć wnioski o przyznanie stypendiów w ramach
projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu”. Okazuje się jednak, że szansy na
pomoc pozbawieni są niektórzy knurowscy studenci
Nabór wniosków o przyznan ie st y pend iu m d la st udentów
zamieszkujących obszar y zmarginalizowane ogłosił Zarząd Powiatu Gliwickiego. Jak to ze stypendiami bywa, aby je otrzymać
należy spełnić kilka warunków.
– Przede wszystkim stypendia te są
przeznaczone tylko dla studentów,
którzy posiadają stałe bądź czasowe
zameldowanie na terenie powiatu
gliwickiego i zamieszkują obszary
zmarginalizowane. Po drugie osoby
te muszą spełniać ściśle określone
kryteria finansowe – tłumaczy Szymon Błaszczyk, pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa
Powiatowego w Gliwicach.
Sęk w tym, że do obszarów
zmarginalizowanych zaliczane są



wszystkie miejscowości z terenu
powiatu gliwickiego z wyjątkiem
części Knurowa (osiedla Wojska Polskiego I i II, 1000-lecia, Farskich Pól,
ul. Jęczmiennej, ulic przyległych do
ul. Wilsona, przyległych do ul. Wolności i ul. Koziełka – z wyjątkiem
Alei Spacerowej, Słoniny, Kwitka,
Klasztornej).
Studenci muszą pochodzić z
rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie
rodziny lub dochodzie osoby uczącej
się oraz studenta samodzielnego
finansowo w przeliczeniu na osobę
nie wyższym niż kwota uprawniająca
do uzyskania świadczeń rodzinnych
(dochód na jednego członka rodziny
za rok 2007 nie przekracza 504 zł
netto lub 583 zł netto tylko w przy-

padku, gdy członkiem rodziny jest
dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności).
Formularze wniosków i lista dokumentów, które należy dołączyć do
wniosku, a także spis knurowskich obszarów zmarginalizowanych dostępne
są w Biurze Obsługi Klienta Starostwa
Powiatowego w Gliwicach oraz adresem: www. starostwo.gliwice.pl.
Wy peł nione wnioski należy
składać do 26 marca 2009 r. do
godz. 16.30 (decyduje data wpływu
wniosku) w Biurze Obsługi Klienta.
Więcej informacji można uzyskać w
Wydziale Rozwoju i Promocji starostwa (pokój nr 366) lub pod numerem
telefonu 032 332 66 52.
/sisp/, /pg/
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aktualności
To nie nieostrożność, ale celowe
działanie ludzi, jest najczęstszą
przyczyną pożarów w okolicy.
W ubiegłym roku ponad 80 proc.
z nich było dziełem podpalaczy
Na terenie Knurowa doszło
w ubiegłym roku do 172 pożarów
(w 2007 roku – 175), 158 zagrożeń
miejscowych, a fałszywych alarmów zarejestrowano 6.

Strażacy podsumowali miniony rok

Podpalacze dają
nam popalić

Piromani nie próżnują

Aż 144 z pożarów w Knurowie to podpalenia. Trzykrotnie
przyczyną zaprószenia ognia była
nieost roż ność osób dorosł ych
(w posługiwaniu się otwartym
ogniem, z papierosami i it p.),
zdarzały się też wady i niewłaściwa eksploatacja instalacji elektrycznych i grzewczych, a także
środków transportu. Przyczyn 13
pożarów nie ustalono.
Strażacy 153 razy zabezpieczali miejsca różnego rodzaju
zdarzeń. Zajmowali się też neutralizacją substancji chemicznych,
usuwaniem drzew i konarów, wypompowywaniem wody z obiektów, zbieraniem i usuwaniem
substancji chemicznych, otwieraniem pomieszczeń, oddymianiem,
uwalnianiem ludzi, rozbiórką konstrukcji budowlanych i wieloma
innymi zadaniami.
W wyniku zagrożeń na terenie
Knurowa w ubiegłym roku zginęła 1 osoba, a 9 zostało rannych.
Ochotnicza Straż Pożarna z Knurowa interweniowała 14 razy.

Zapracowani strażacyochotnicy

Na terenie gminy Gierałtowice
w 2008 roku strażacy interweniowali 133 razy – 34 w wyniku
wybuchu pożarów, 94 razy w zagrożeniach miejscowych, trzykrotnie z
powodu fałszywych alarmów. Przyczyny pożarów były różne, m.in.: 16
razy były to podpalenia, zdarzały
się wady i niewłaściwa eksploatacja
urządzeń grzewczych, także środków transportu. Dwukrotnie pożary
wybuchły z powodu wad urządzeń i
instalacji elektrycznych.
W przypadku zagrożeń miejscowych na terenie gminy Gierałtowice strażacy zajmowali się
m.in. zabezpieczaniem miejsc zdarzenia, wypompowywaniem wody,
przemieszczaniem agresy wnie
lub nietypowo zachowujących się
owadów lub zwierząt, neutralizacją
substancji chemicznych czy usuwaniem konarów i drzew. W 2008 roku
w miejscach zagrożenia śmierć

poniosły 2 osoby, a 1 została ranna. Jednostki OSP z terenu gminy
Gierałtowice brały udział aż w 90
interwencjach.

Świnie w rowie, bale
w ogniu

Niektóre z akcji zapadły strażakom z knurowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nieco głębiej w
pamięci. 20 lutego na ul. Rybnickiej
przewrócił się i wpadł do rowu
ciężarowy Star. Na przyczepie
znajdowały się 73... świnie.
– Zdarzenie mogło wydawać się
komiczne – widok strażaków biegających za świniami mógł bawić.
Niestety, był też niewesoły aspekt

– widzieliśmy, jak niektóre zwierzęta
się męczą, ale nie wolno nam było ich
dobić – tym musiał zająć się weterynarz. Aby zapanować nad stadem,
musieliśmy na poczekaniu stworzyć
zagrodę dla zwierząt. W tym celu
wymyśliliśmy, że można wykorzystać
barierki używane przy imprezach
masowych – są obciążone, więc
świnie nie dałyby rady ich wywrócić.
Stamtąd stado trafiło potem na podstawiony samochód – wspominają
akcję dowódca PSP Wojciech Gąsior
i jego zastępca Józef Jaworek.
W marcu na powierzchni Bierawki przy ul. Lignozy pojawiła się
plama oleju. Okazało się, że rozlaniu
uległa aż tona oleistej mieszaniny.

W tej akcji PSP z Knurowa wsparła
wówczas grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego JRG GliwiceŁabędy. Przyczyną był tu niekontrolowany wyciek spowodowany awarią
urządzeń z KWK Szczygłowice.
Usuwanie plamy trwało trzy dni,
podczas których strażacy doświadczyli i słońca, i deszczu.
– Aura szybko się zmieniła –
mieliśmy w tym czasie lato, wiosnę
i zimę – mówi Wojciech Gąsior.
Pamiętna była także sierpniowa
akcja, kiedy na polach przy ul. Rakoniewskiego płonęły bele słomy.
– Taki ogień trudno ugasić. Każdą
belę trzeba rozwinąć, rozdrobnić i
dopiero potem polewać wodą – inaczej ogień mógłby się jeszcze bardzo
długo tlić. Niemiłe dla mieszkańców
było też to, że dym szedł właśnie
w kierunku pobliskich domostw
– wspominają strażacy.
W pamięci zapadła także akcja
z 19 października, gdy gaszono
ogień w pomieszczeniach gospodarczych przy ul. Alei Piastów w
Szczygłowicach. Pożar wybuchł
na szóstym piętrze dziesięciopiętrowego bloku. Dużym problemem było tu głównie zadymienie
klatki schodowej. Strażacy użyli
specjalnej maszyny służącej do
oddymiania, która, działając jak
odkurzacz, szybko uporała się z
tym problemem.
Monika Pięciak

Knurów. Zmiany w szefostwie knurowskiej policji

Policjanci mają Króla
Król nie jest nowy w knurowskim Komisariacie Policji, bo przez
ponad trzy lata pełnił tu funkcję „wicekróla”, czyli zastępcy
komendanta. Teraz, od 10 marca nadkom. Adam Król jest już
komendantem i ma nowego zastępcę
Nowy komendant zastą pił na
tym stanowisku mł. insp. Stanisława Grabińskiego, który odszedł
na emeryturę. Ma 38 lat i z dziada
pradziada jest mieszkańcem Rudy
Śląskiej. Jego żona, Grażyna pracuje
w laboratorium chemicznym przy
KWK „Halemba”. Mają dwoje dzieci
– córkę, Aleksandrę, gimnazjalistkę
i syna, Marka, ucznia podstawówki.
Adam Król Ślązakiem jest nie tylko
z urodzenia, ale i z serca – chętnie
podkreśla ten fakt, utożsamia się z
dziedzictwem tego regionu.
Służba w policji zawsze wydawała mu się interesująca. Wybrał
ją za namową żony. Pewien wpływ
na tę decyzję miały też sentymenty
– dziadek służył w policji, a wnukowi podobały się jego opowieści o
tamtym doświadczeniu. Nie żałuje
wyboru. – To praca z ludźmi i dla
ludzi, w której każdy dzień jest inny
– wyjaśnia. – Poza tym specyfika
pracy się zmienia w zależności od
funkcji. Teraz jest to głównie praca
za biurkiem, no i większa odpowiedzialność.

Pracę w policji zaczął w 1991
roku, jak mówi – od samego dołu,
czyli od funkcji posterunkowego.
Dzięki temu zna specyf ikę pracy swoich podwładnych różnych
szczebli. Wywodzi się z pionu kryminalnego. W Komisariacie Policji
w Rudzie Śląskiej, gdzie pracował od
początku, został kierownikiem sekcji
dochodzeniowo-śledczej, a w 2003
roku objął stanowisko naczelnika
sekcji kryminalnej w III Komisariacie z Gliwicach. W knurowskim
komisariacie nadkom. Adam Król
pracuje od grudnia 2005 roku, kiedy
to objął stanowisko zastępcy komendanta, zatem specyfika tego rejonu
jest mu znana. Wie, na co należy
położyć szczególny nacisk. – Bardzo
mi zależy na większej współpracy
społeczeństwa z policją – przyznaje
nadkomisarz. – Na Zachodzie pod
tym względem jest dużo lepiej. Co
prawda w ostatnich latach sondaże wykazują, że policja w Polsce
cieszy się większym zaufaniem niż
prokuratura czy sądy, ale i tak jest
jeszcze wiele do zrobienia. Chciał-
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bym, aby dzielnicowi byli bardziej
widoczni, aby częściej kontaktowali
się z zarządcami osiedli. Żeby każdy
mieszkaniec poczuł się małym policjantem.
W pionie kryminalnym komendant chciałby utrzymać dotychczasowy poziom. – Jeśli chodzi o wykrywanie sprawców i zbieranie materiałów
dowodowych, od kilku lat mamy najlepsze wyniki w powiecie gliwickim
– informuje nadkom. Adam Król.
– Trzeba po prostu utrzymać dobrą
pozycję, co wbrew pozorom jest trudniejsze niż odbicie się od dna.
Wolne chwile komendant spędza
w rodziną. Lubią wspólne wyjazdy, prowadzą aktywny, sportowy
tryb życia. Dzieci chodzą do klas
sportowych. Córka bierze udział w
zawodach pływackich, uwielbia też
taniec. Dziesięcioletni Marek trenuje
pływanie, judo, piłkę nożną. Adam
Król też lubi pływanie, jest nawet
ratownikiem WOPR-u, gra w „nogę”,
czasem chodzi na siłownię. – Przy
mojej pracy przy biurku i zmęczeniu
psychicznym muszę odreagować

Nadkom. Adam Król - szef knurowskiej policji

– mówi. Czasem obejrzy dobry film,
przeczyta książkę. Ale nieczęsto,
bo zwykle nie ma na to czasu. Za
to zawsze stara się znaleźć czas na
pielęgnowanie przyjaźni. Udaje mu
się utrzymać te znajomości od kilkunastu lat. Generalnie komendant
uważa się za szczęśliwego człowieka
i optymistę.
Knurów postrzega jako przyjemne miasto. Bardzo sobie ceni współpracę z władzami samorządowymi,
które, jak mówi, są nastawione ku
bezpieczeństwu. Dotyczy to też gmin
Pilchowice i Gierałtowice. Sympatia
jest obustronna – w poniedziałek
z gratulacjami odwiedzili nowego
komendanta: Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa, Wilhelm

Krywalski, wójt Pilchowic i Joachim
Bargiel, wójt Gierałtowic.
Nowy komendant ma też nowego
zastępcę. Od 11 marca jest nim podinsp. Marek Bucki, 43-letni zabrzanin
rodem z Kielecczyzny, mąż i ojciec
trzech synów. Ma za sobą sześcioletnie doświadczenie ma stanowisku
komendanta III Komisariatu Policji
w Zabrzu. Ostatnio, od czerwca 2007
roku, pracował w KMP w Gliwicach.
– Nie znam jeszcze Knurowa od strony policyjnej, ale samo miasto nie
jest mi obce, jest sympatyczne i ma
swój urok – mówi podinsp. Bucki.
– W miastach tej wielkości pracuje
się lepiej, bo środowisko z reguły jest
bardziej zintegrowane.
Tekst i foto: Mirella Napolska



rozmaitości
Wizytówka

Aby odgadnąć po jednej nucie
piosenkę, trzeba mieć chyba słuch
absolutny i na dodatek sporą wiedzę.
Knurowianin Ireneusz Kotowicz ma
jedno i drugie, bo wziął udział
w trzech odcinkach teleturnieju
„Jaka to melodia?”, a wkrótce może
zobaczymy go w finale miesiąca,
walczącego o główną nagrodę
Nie chodził do szkoły muzycznej, ale, jak mówi, muzyka towarzyszyła mu od dziecka. W rodzinnym
domu Ireneusza Kotowicza było
dziewięcioro rodzeństwa, stary adapter i mnóstwo płyt – The Beatles,
Czerwone Gitary... W kółko czegoś
się słuchało. Teraz knurowianin dużo
czasu spędza w samochodzie, więc
słucha głównie radia. A jego ulubiona muzyka to klasyka polskiego
rocka lat osiemdziesiątych – Perfect,
Budka Suflera, Lombard, Lady Pank.
Jeśli tylko jest okazja, to razem z
żoną jeżdżą na koncerty swoich ulubionych „dinozaurów”.

Przez gęste sito

Kotowicz od lat biernie przygotowywał się do udziału w „Jaka to
melodia?” – jest wiernym widzem
teleturnieju. – Oglądam ten program,
od kiedy powstał. „Jaka to melodia?”
to mój jedyny serial w telewizji –
śmieje się knurowianin. – Po jakimś
czasie ja i rodzina stwierdziliśmy,
że właściwie mógłbym spróbować.
Zgadywanie przed telewizorem szło
mi świetnie. Ale do programu wcale
nie tak łatwo się dostać.
Sito jest gęste – pan Ireneusz trzykrotnie brał udział w eliminacjach i
dopiero za trzecim razem się udało.
Dzięki temu zagrał w teleturnieju
w zeszłym roku, ale bez wielkiego
powodzenia. Musiał odczekać pół
roku od emisji programu i znów mógł
próbować. Tym razem był sukces.
Po wygranej trzeba odczekać dłużej
– cały rok – i potem znowu można
odgadywać melodie na antenie.
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze

nie raz będzie można kibicować Kotowiczowi, który ma zamiar znowu
spróbować sił w programie, jak tylko
minie okres „kwarantanny”. – To
wciąga jak narkotyk – przyznaje.
– Nigdy narkotyków nie próbowałem,
ale tak właśnie to sobie wyobrażam
– dodaje z uśmiechem.

Stres i przygoda

Wielkie wrażenie robi wizyta
w gmachu telewizji na Woronicza.
Człowiek, który wejdzie tam z ulicy,
może się w tym wszystkim pogubić.
Sama rywalizacja to sporo nerwów,
do tego dochodzi ta techniczna
otoczka, kamery, światła. To dodatkowy stres, zwłaszcza na początku.
W pierwszym odcinku knurowianina
zjadły nerwy. Jak doszło do finału,
przyszło zwodnicze rozluźnienie i
pan Irek sam nie wie, jak przy Ryszardzie Rynkowskim mógł pomylić
„Dziewczyny lubią brąz” z „Wypijmy
za błędy”. W kolejnych odcinkach
było coraz lepiej, wreszcie w trzecim
– sukces, pełna wygrana. – W tym
roku młodsza córka wychodzi za
mąż, więc wygrana z teleturnieju na
pewno się przyda. Poza tym udamy
się z żoną na jakieś wczasy, co zresztą
robimy co roku.
Teraz Ireneusz Kotowicz zajmuje
drugie miejsce na liście miesiąca i
wkrótce prawdopodobnie będzie go
można zobaczyć w grze o główną
w ygraną – 10 tysięcy złotych i
samochód. Ale tu nie tylko o wygraną chodzi, to po prostu wielka
przyjemność i przygoda, choć także
praca. I to nie tylko słuchanie nagrań,
ale także czytanie archiwalnych

Foto: Zbiory własne Ireneusza Kotowicza

Teleturniej jak
narkotyk

W programia „Jaka to melodia” Ireneuszkowi Kotowiczowi idzie jak z nut...
czasopism muzycznych i informacji
ze stron internetowych, bo wiedza
teoretyczna jest tu wbrew pozorom
bardzo ważna.
Pozytywnym zaskoczeniem byli
ludzie spotkani podczas realizacji teleturnieju. Ekipa programu to grupa
bardzo sympatycznych, życzliwych
ludzi. Robert Janowski, prowadzący program, nie pozuje na żadną
gwiazdę, zachowuje się normalnie,
można z nim zwyczajnie porozmawiać, wspaniały człowiek. Zresztą
atmosfera wśród zawodników też
jest przyjazna. – Z innymi uczestnikami poznajemy się jeszcze przed
nagraniem. Jest z nami pani psycholog, która nas ze sobą kontaktuje.
Mimo rywalizacji jest przyjacielsko
i sympatycznie. Mało tego, są ludzie,
którzy odpadli w rywalizacji ze mną,
a potem mimo to trzymali kciuki
właśnie za mnie.

klasa.pl., chociaż osobiście nigdy się
z nim nie spotkały. Znają się nawzajem z telewizyjnego ekranu. Uczestnicy teleturnieju są też jego fanami
i wiernymi widzami. Dzięki temu,
że każdy gracz ma szansę na udział
w trzech odcinkach i na powroty do
rywalizacji, widz ma szansę na to,
by zapamiętać twarze zawodników,
kibicować im.
- To po prostu fajna przygoda
– podsumow uje Ireneusz Kotowicz doświadczenie z teleturniejem.
– Spotkaliśmy wiele osobistości

telewizyjnych. Poza tym bardzo
miłe jest, kiedy ludzie mi gratulują.
Dorabiam do emerytury rozwożąc
meble, więc w pracy mam kontakt z
wieloma ludźmi, to sympatyczne, że
mnie rozpoznają i kibicują.
Pan Irek rozochocił się na tyle, że
chce spróbować sił także w innych
teleturniejach. Zgłaszał już chęć
udziału w „Kłamczuchu”, a niedawno wraz z trzema braćmi postanowili
wziąć udział w „Familiadzie”. Trzeba
będzie trzymać kciuki za knurowski
klan Kotowiczów.
Mirella Napolska

ogłoszenie własne wydawcy

Wirtualny klan

Uczestnicy „Jaka to melodia?”
tworzą coś w rodzaju wielkiej, wirtualnej rodziny. Po programach
utrzymują kontakty, głównie przez
internet. Wiele osób odezwało się do
pana Ireneusza, zapraszając go do
grupy znajomych w portalu naszareklama

reklama
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rozmaitości
Knurów

Knurów. Małżeńskie jubileusze

Energia na scenie
W Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”
zebrały się tłumy. Sala szybko wypełniła
się po brzegi, a dla dużej części widowni
zabrakło miejsc siedzących. Takim
zainteresowaniem cieszyła się wschodząca
gwiazda - knurowski zespół Del Arte

Mogło być „Vocatio”, „Del Arte” - i pod tą drugą nazwą zespół
zdobywa coraz większą popularność

Pilchowice

Czas na kroszenie
- Wielkanoc tuż, tuż, czas na kroszenie jaj – pilchowicki
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców gminy
do udziału w X Konkursie Twórczości Ludowej

twórczości ludowej. Mogą to być
kartki wielkanocne, stroiki...
Prace konkursowe powinny być
dostarczone w piątek, 3 kwietnia, w
godz. 11-14 i 16-18 do sali Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Pilchowicach przy ul. Gliwickiej 3. Ocena

Tekst i foto: Monika Pięciak

prac nastąpi nazajutrz, a otwarcie
tradycyjnej wystawy odbędzie się w
palmową niedzielę (5 kwietnia) – w
ramach przedświątecznego jarmarku
– o godz. 14.
Podsumowanie jubileuszowej edycji konkursu będzie mieć miejsce w
Urzędzie Gminy w Pilchowicach – w
czwartek, 16 kwietnia, o godz. 14.
/bw/

Dodatkowych informacji udzielają:
Aleksandra Czechowska-Gąbka,
tel. 032 236 61 22, Winfryd Ficoń,
tel. 032 236 04 79 i pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury, tel.
032 230 44 99.

Foto: Bogusław Wilk

- Gorąco zachęcamy dzieci,
młodzież i dorosłych do udziału w
konkursie i zaprezentowania swojego artystycznego kunsztu zdobienia
wielkanocnych jajek – mówi dyrektor GOK Winfryd Ficoń.
Organizatorzy nie ograniczają
twórczej fantazji uczestników. Przy
ocenie brane będą pod uwagę trzy
kategorie pisanek: wykonane w
technice tradycyjnej (drapane), batikowej (pisane woskiem) i dowolnej
(np. oklejane, malowane).
Dorośli proszeni są o dostarczenie trzech kroszonek, dzieci
– dwóch, natomiast twórcy dzieł
zbiorowych kompletu 6-10 pisanek.
- Głównymi kryteriami ocen
będą wierność tradycyjnemu wzornictwu oraz walory artystyczne
i estetyczne – wyjaśnia dyrektor
Ficoń. – Zachęcamy też do zaprezentowania własnych kompozycji
wielkanocnych lub ozdób świątecznych jako odrębnych elementów

Asia Świdrak, Tania Nastula,
Ania Skwirut i Przemek Kondrat,
tworzący Del Arte to artyści na wyciągnięcie ręki, znajomi z osiedla,
ze szkoły. Między innymi dlatego
ich koncerty cieszą się tak dużym
zainteresowaniem. Zespół powstał
w 2007 roku w dość spontaniczny
sposób. Zanim ukształtował się jego
obecny skład i nazwa minęło sporo
czasu. Spośród licznych pomysłów
na nazwę zespołu muzycy pamiętają
szczególnie łacińskie „Vocatio”, które
można tłumaczyć jako „powołanie”.
Przy niewielkiej pomocy przyjaciół
wybrano jednak „Del Ar te”. W
2008 roku zespół wzbogacił się o
skrzypaczkę - Anię. Od tamtej pory,
czyli od roku, Del Arte występuje w
niezmienionym składzie. Repertuar
grupy stanowią covery innych zespołów w zmienionych aranżacjach,
aczkolwiek artyści nie wykluczają
w przyszłości tworzenia własnych
tekstów i muzyki.
Sobotni koncert odbył się w miłej
i kameralnej atmosferze. Muzycy
wykonali polskie oraz zagraniczne
piosenki mniej i bardziej znanych
artystów, m.in.: Marka Grechuty,
Dido, Wilków, Anny Marii Jopek
czy Anity Lipnickiej. Widownia
bawiła się świetnie. – Bardzo nam
się podoba. Pierwszy raz jesteśmy na
koncercie Del Arte – mówią Karolina, Grzesiek, Gośka i Jurek z Gliwic.
– Zobaczyliśmy ogłoszenie i zainteresowało nas to. Chętnie przyjedziemy
jeszcze raz na taki koncert – dodają.
Justyna Kosik z Centrum Kultury w
Knurowie także zachwalała zespół,
posiadający w sobie coś urokliwego,
dodający energii. Szkoda, że - według najnowszych informacji - zespół
ma zamiar zawiesić działalność na
czas nieokreślony. Fanom pozostanie
czekać cierpliwie na reaktywację.

Złoto, diament
i szmaragdy

24 pary świętować będą półwiecze swoich
małżeństw. Wraz ze złotymi jubilatami
w uroczystości udział wezmą pary szmaragdowe
i diamentowa
Ceremonia odbęd zie się w
czwartek, 26 marca, w sali spółki
Protos przy ul. Szpitalnej. Jej bohaterami będą pary świętujące wspólne 50-lecie. Wszystkie otrzymają
medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Przyznał im je Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, a przekaże – pełniący honory gospodarza
uroczystości – prezydent Knurowa
Adam Rams. Wraz z nim gratulacje
w imieniu samorządu złoży jubilatom przewodniczący knurowskiej

Rady Miasta Kazimierz Kachel.
Na zaproszenie miasta w ceremonii udział weźmie pięć szmaragdowych par (55 lat w małżeństwie) i jedna
diamentowa (60 małżeńskich lat).
Przybycie zapowiedzieli najbliżsi, przyjaciele i znajomi jubilatów.
Także przedstawiciele zakładów,
w których jubilaci pracowali zanim
przeszli na emerytury.
Początek uroczystości zaplanowano na godz. 13.

/bw/

tekst sponsorowany

,,ARKA NOEGO”
Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” jest organizacją pozarządową posiadającą Statut Organizacji Pożytku Publicznego.
Na terenie miasta Knurowa działa od roku 2008. Stowarzyszenie,
dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Knurów, realizuje program
pod nazwą „Bezpieczna Przystań”. Jest to program skierowany do
dzieci i młodzieży, które eksperymentują, bądź są uzależnione od
narkotyków lub innych substancji psychouzależniajacych.
W ramach programu „Bezpieczna Przystań” na Punkcie Konsultacyjnym prowadzone są zajęcia polegające na:
- udzielaniu wsparcia osobom będącym ofiarami przemocy,
wynikającej z uzależnienia od narkotyków lub innych substancji
psychouzależniajacych;
- udzielaniu indywidualnego wsparcia, psychoedukacji i pomocy
psychospołecznej osobom z problemem narkotykowym;
- prowadzeniu wczesnej diagnoza i krótkiej interwencji, planowaniu i realizacji profesjonalnej pomocy dla rodzin z problemem
narkotykowym;
- udzielaniu osobom uzależnionym od narkotyków informacji o
miejscach formach leczenia odwykowego;
- pracy nad motywacją osób uzależnionych do podjęcia terapii,
udzielaniu pomocy w załatwianiu formalności związanych z podjęciem terapii
- prowadzeniu psychoedukacji, poradnictwa, wsparcia i pomocy terapeutycznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i opiekunom
prawnym, osobom z grup ryzyka uzależnienia oraz innym zainteresowanym osobom z społeczności lokalnej w ramach konsultacji
indywidualnych.
Stowarzyszenie na terenie Gminy Knurów realizuje także systematycznie program profilaktyczny „Jestem na topie”, który kierowany
jest do rodziców uczniów klas gimnazjalnych.
Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia mieści się przy ul. Szpitalnej 8, IV piętro, czynny jest w każdy poniedziałek od godz. 14.0019.00. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem pomocy prosi się
o wcześniejszą telefoniczną rejestracje pod tel. 0 697 126 240.
Główna siedziba Stowarzyszenie mieści się w Gliwicach na ul.
Pszczyńskiej 7
Tel 032 232 33 33 kom. 0697 126 240 www.arka-noego.org.pl
Stowarzyszenie, jako Organizacja Pożytku Publicznego uczestniczy także w akcji pozyskiwania na cele statutowe 1% podatku
dochodowego, do którego przekazania serdecznie zachęcamy i
dziękujemy za wszelkie wsparcie. Nr KRS 0000141960.
Zarząd Stowarzyszenia
Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Pokonkursowe wystawy kroszonek cieszą się sporą popularnością
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Foto: Archiwum M. Kirszensztejna

Miłośnicy gór z Knurowa

Zdobyli Aconcagua.
Prawie...

Sezon 2008 zaczął się w kwietniu od wycieczki na Stożek. To był
spacerek. Przynajmniej w porównaniu z Kozią Górą, która przywitała
knurowian zacinającym deszczem,
śniegiem i śliskimi stokami. Na liście
zdobyczy są też m.in. Skrzyczne i
Babia Góra.
Podsumowanie sezonu odbyło
się w piątek podczas specjalnej
wieczornicy turystycznej. Jej kulminacyjnym punktem było wręczenie
Górskich Odznak Turystycznych
(GOT). Przyznano odznaki: srebrną,
kilka brązowych i ponad 20 popularnych.
Dyrektor MOPP Jolanta Leśniowska nie kryła zadowolenia: - To
bardzo dobrze, że młodzież wędruje
z nami po górach. Mam nadzieję,
ze mimo często trudnych warunków
będzie nas na szlakach coraz więcej
– mówiła w trakcie wręczania odznak. Wszyscy uczestnicy, zarówno
uczniowie jak i ich opiekunowie
niecierpliwie czekają na kolejne
wycieczki.

Na szlakach piękna wrażenia...
Foto: Archiwum M. Kirszensztejna

Ponad 6900 metrów,
czyli prawie tyle, ile
mierzy najwyższy szczyt
Ameryki Południowej,
zdobyli knurowscy
gimnazjaliści podczas
ośmiu zeszłorocznych
wycieczek turystycznych
w ramach zajęć
Miejskiego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej

reklama

INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy oraz Zespół Szkół Łączności w Gliwicach
informuje, że w dniu 2 kwietnia br. w godz. 9:00 - 14:00 w Zespole
Szkół Łączności Gliwice, ul. Warszawska 35 odbędą się Młodzieżowe
Targi Pracy i Przedsiębiorczości.
Targi skierowane są do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i mają na celu ukazanie im możliwości wejścia na
rynek pracy po zakończeniu edukacji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

...a potem równie wspaniałe wspomnienia

Justyna Walo

reklama

Dzieci w podstawówkach też kochają góry. Za rok
2008 wyróżniono aż 59 uczniów podstawówek,
przyznając 43 popularne, 14 brązowych i 2 srebrne
odznaki GOT. Młodym turystom wręczyła je Elżbieta Gumienny, gość honorowy, zasłużony działacz
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Knurów. Recital w pubie 777

Wino, kobiety i śpiew
Nastrojowo i kameralnie – tak wyglądał niedzielny wieczór
w pubie 777. Muzyczny akcent na bardzo wysokim poziomie
zagwarantował duet aktorów Gliwickiego Teatru Muzycznego,
który po raz drugi pojawił się w Knurowie. Wszystko dzięki
oczarowanej publiczności...
Agnieszka Wajs, aktorka występująca
przede wszystkim w musicalach, na co dzień
prezenterka TV Silesia oraz Sebastian Dylnicki, śpiewający w musicalach i operetkach
gliwickiego teatru, zaprezentowali mniej i bardziej znane polskie oraz zagraniczne piosenki.
Usłyszeć można było m.in. utwór „Time of my
life” z filmu „Dirty dancing”, „Hello” Lionela
Richiego, „Nie płacz Ewka” czy „Jego portret”.
Wykonawcy, zachęcający knurowską publiczność do śpiewania, bardzo sobie ją cenią.
– Występujemy razem od września. Staramy
się pracować intensywnie. W 777 śpiewaliśmy
już w Walentynki. Tym razem zostaliśmy zaproszeni przez właściciela lokalu, który odebrał
wiele e-maili od klientów – mówią Agnieszka
i Sebastian. – Bardzo lubimy tu występować.
Pozdrawiamy cały Knurów i czytelników
„Przeglądu Lokalnego” – dodają.
Publiczność zebrana w sali bawiła się
bardzo dobrze. – Powinno być tak częściej.
Jak przyjedzie teatr, to raz na rok. A tu coś



wspaniałego. Pierwszy raz słyszymy tych wykonawców, chociaż jeździmy do Gliwic do Teatru
Muzycznego. Możliwe, że widzieliśmy ich już w
jakiejś sztuce – mówią państwo Puczkowscy z
Knurowa. W programie przewidziano degustację markowego wina, tak więc wieczór upłynął
pod znakiem rozkoszy dla ducha i ciała.
Tekst i foto: Monika Pięciak
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Knurów

Najlepsza Obstawa
na świecie
Niedzielny wieczór w Sztukaterii upłynął pod znakiem
bluesowych mieszanek muzycznych. Przed knurowską
publicznością wystąpiła Obstawa Prezydenta – zespół
rodem ze Śląska, aczkolwiek Dolnego

Tak dobrej ochrony knurowska publiczniość jeszcze nie... słyszała
Na salę weszło pięciu facetów
w czerni: czarne garnitury, krawaty i przyciemniane okulary, do
tego białe koszule – i jak tu nie
skojarzyć ich z prezydencką obstawą? Zespół powstał w 1986 r.,
a tworzą go obecnie: wokalista Janusz „Estep” Wykpisz, gitarzyści
- Sławek „Hetman” Sobieski oraz
Andrzej „Dżino” Malcher, perkusista Andrzej „Urko” Urban oraz
Igor Łojko, grający na harmonijce
ustnej. Artyści w dużej mierze wykonali utwory przedpremierowe.
Obecnie pracują nad nową płytą,
która na rynku powinna pojawić
się w czer wcu tego roku. Choć
zespół liczy 23 lata, ich koncert
niósł ze sobą mnóstwo energii, co
było też widać wśród widowni.
– Zaprosili mnie tu znajomi z Knurowa. Lubię blues, ale Obstawy
Prezydenta wcześniej nie słyszaLata płyną, ale obstawa ciągle w formie

łam. Chciałam zobaczyć jak grają
i podoba mi się – mówi Izabela
Bubik z Katowic. Osoby zainteresowane mogły podczas imprezy
nabyć ostatni album zespołu pt.
„Zawsze w stronę bluesa”.
Muzycy odwiedzili Knurów po
raz pierwszy. – Publiczność jest
tu bardzo gorąca – zachwalali.
– Bardzo często gramy na Śląsku,
więc chętnie jeszcze odwiedzimy
Knurów. Za t ydzień będzie nas
można usłyszeć w Chorzowie w
L e śni c zówc e . Na py t a n ie, cz y
muzyka, którą grają już tyle lat im
się nie nudzi, odpowiadają zdecydowanie: - Ciągle coś znajdujemy.
Z muzyką jest jak z miłością – jak
się kocha, to się nie nudzi – wytłumaczył Przeglądowi wokalista. To
widać w utworach Obstawy, które
słuchającym nie pozwały spokojnie usiedzieć na miejscach.
Tekst i foto: Monika Pięciak

reklama
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Knurów. Sportowa inicjatywa w Dwójce

Dobra wiadomość dla uwielbiających pływanie
przyszłorocznych pierwszaków. Jeśli nic nie stanie
na przeszkodzie, w szkolnej Dwójce powstanie
klasa, której uczniowie będą mieć możliwość
profesjonalnego rozwoju pływackich talentów

Knurów

Powołanie klasy to pomysł trójki
rodziców dzieci uczęszczających do
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im.
K. Miarki – Dariusza Brachaczka,
Bogdana Przybyły i Tomasza Rzepy
(wszyscy na zdjęciu). Tych samych,
którzy utworzyli – i z powodzeniem
prowadzą – sekcję pływacką przy
TKKF w Szczygłowicach.
Inicjatorzy liczą, że chętnych nie
braknie. Wskazana byłaby grupa licząca co najmniej 25 dzieci. Zapisane

do klasy pierwszaki zostałyby objęte
specjalnym programem. – Oprócz normalnych lekcji dzieci miałyby po trzy
godziny tygodniowo zajęć na basenie
– mówi Tomasz Rzepa. – Dwukrotnie
rano w Aquarelaksie i raz po południu
na pływalni w Szczygłowicach.
Dzieci rozwijałyby umiejętności pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów. Zostałyby zgłoszone do Śląskiego
Okręgowego Związku Pływackiego. Po
mniej więcej pół roku zajęć wzięłyby
udział w pierwszych zawodach.

reklama

Foto: E. Brachaczek

Klasa dla pływaków

Przed uczniami gimnazjalnej Dwójki otwierają się
akademickie wrota. Choć nie staną się prawdziwymi
studentami, będą mieli niepowtarzalną okazję
korzystać z bazy Uniwersytetu Śląskiego i pomocy
pracowników naukowych

Co ważne, w chwili zapisów
dziecko nie musi umieć pływać. – Na
pewno szybko się nauczy – nie ma
wątpliwości Rzepa. – Ważniejszy jest
entuzjazm i predyspozycje.
- Nigdy nie baliśmy się, jako szkoła, nowych wyzwań – mówi Teresa
Bochenek, dyrektor MSP-2. – Pływanie jest jedną z najlepszych form
aktywności, służących rozwojowi
dzieci. Stworzenie możliwości organizacyjnych przez naszą placówkę z
pewnością może przysłużyć się kochającym pływać uczniom. Liczymy
na zainteresowanie rodziców.
Jeśli pomysł uda się przekuć na
czyny, w kolejnych latach mogłyby
powstawać następne klasy nastawione na pływanie. W ten sposób miasto
dorobiłoby się wysokiej klasy sportowców. Kto wie, może i następcy
mistrzyni – Otylii Jędrzejczak.
/bw/

Informacje o szkoleniu pływackim
Rodzice uczniów rozpoczynających
naukę w klasie I od września 2009
roku mogą uzyskać niezbędne informacje w godz. 12-15 pod nr. tel.
501 777 814 oraz w godz. 15-18 pod
nr. tel. 510 198 618. Inicjatorzy zapraszają też zainteresowane osoby
do MSP-2 25 marca 2009 r. na godz.
17 na Dni Otwarte Szkoły.
Wymagania:
• zgłoszenie do sekretariatu MSP-2
w celu zapisania dziecka; * dobry
stan zdrowia; * pozytywne zaliczenie
zadań kontrolnych; * pisemna akceptacja rodziców.
Do klasy przyjmowane są też dzieci
mieszkające poza obwodem MSP-2

Z gimnazjum
na uniwersytet
Szansę da udział Dwójki w projekcie „Aktywny w szkole - aktywny
w życiu”. Wśród współuczestników
jest 80 szkół, 240 nauczycieli i około
3000 uczniów z województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i
łódzkiego. Miejskie Gimnazjum nr 2
będzie jedynym z Knurowa.
Pomysł jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Jego głównym celem
jest pomoc gimnazjalistom w rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności
(zwłaszcza matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych), a także przedsiębiorczości i
inicjatywności.
Projekt realizowany będ zie
przez cztery lata – do października
2012 roku. Pierwsi skorzystają dyrektorzy i nauczyciele. Pedagodzy
m.in. wezmą udział w warsztatach
przedmiotowych, wycieczkach i
obozach naukowych.
Etap dla uczniów rozpocznie
się jesienią. Zostaną podzieleni
na trzy grupy: zdolnych, o przecięt ny m potencjale or a z t ych,
którzy mają tr udności w nauce
przedmiotów ścisłych. W programie przewidziano m.in. konkursy,
możliwość współredagowania internetowego biuletynu, w którym
pojawią się ich pierwsze publikacje naukowe, udział w szkoleniu

dotyczącym planowania rozwoju
zawodowego.
Zajęcia będą prowadzone w
szkołach i w uniwersyteckich pracowniach. Na każdy rok przewidziano kilkudniowe wycieczki, a
w 2012 roku - tygodniowy obóz.
Szkoła, dzięki projektowi, wzbogaci się w sprzęt potrzebny do
przeprowadzenia ciekawych i rozwijających zajęć.
– Projekt „Aktywny w szkole
– aktywny w życiu” jest o tyle ciekawy, że kierowany jest do wszystkich
uczniów – tych mniej i bardziej
zdolnych, nauczycieli i dyrektorów.
Na kompetencje kluczowe, rozwijane w tym projekcie, niedługo ma
zostać położony większy nacisk w
szkołach, jest więc to kolejny plus.
Ciekawe i całkiem nowe dla uczniów
będzie wsparcie, pomoc i możliwość
korzystania z zaplecza Uniwersytetu
Śląskiego – zachwala projekt dyrektor gimnazjum, Violetta Mucha.
Projekt zachęca uczniów do aktywności, pragnie także pomóc im
w podjęciu świadomej decyzji przy
wyborze szkoły ponadgimnazjalnej,
a później kierunku studiów i przyszłej pracy zawodowej. Bo czemu
nie zacząć swojej kariery zawodowej
już w gimnazjum?
Monika Pięciak

Foto: Mirella Napolska

Dawid Malczyk z Ornontowic

ur. 3.09.2009 r., 2950 g, 53 cm

Magdalena Sieradzka z Knurowa
ur. 9.03.2009 r., 3180 g, 51 cm

10

Adam Banasik z Czerwionki

ur. 9.03.2009 r., 3400 g, 57 cm

Kamil Białek z Rozalina

ur. 10.03.2009 r., 3700 g, 56 cm

Oktawian Jędrachowicz z Knurowa
ur. 9.03.2009 r., 3240 g, 54 cm

Antoni Kowalski z Gierałtowic

ur. 10.03.2009 r., 4400 g, 58 cm

Justyna i Daniel Lipp ze Stanowic

ur. 9.03.2009 r., 2680 g, 52 cm; 3160 g, 53cm

Paulina Kwiatoń z Gliwic

ur. 10.03.2009 r., 3260 g, 54 cm

Marcin Wyskiel z Gierałtowic

ur. 10.03.2009 r., 3050 g, 52 cm
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Szczygłowice

wSPAniale

Foto: Piotr Skorupa

rozrywka

Foto: Bogusław Wilk

Aby skorzystać z dobrodziejstw
hydromasażu, nie musimy już jeździć do
ośrodków SPA. Wystarczy udać się na
krytą pływalnię MOSiR w Szczygłowicach

Bąbelkowa kąpiel to świetny relaks po pływackim wysiłku
Wanna z hydromasażem
– nowa atrakcja przygotowana
pr zez za r ząd zający szcz ygłowicką pływalnią Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
– od poniedziałku jest udostępniona wszystkim chętnym,
którzy wybiorą się na basen w
Szczygłowicach, zgodnie z
h a r mo nog r a me m . We d ł u g
danych producenta, szczygłowickie jacuzzi może pomieścić 6 osób jednocześnie. Aby
u łat w ić wejście do wa n ny
osobom niepełnosprawnym
i starszym, zamiast drabinki
zamontowano schody. Wodno-powietrzny masaż odbywa
się w 15-minutowych cyklach
(10 minut masażu, 5 minut
przerwy).
Nowe urozmaicenie nijak
nie wpłynęło na cenę biletów,
która pozostaje niezmienna.
- Dla tych, którzy lubią
relak s z ma sa żem, jacu zzi
może być dodatkową zachętą
do przyjścia na pływalnię mówi Piotr Surówka, zastępca
prezydenta Knurowa. - Wzbogacając swoją ofertę MOSiR
w sugestywny sposób nakłania
mie szk a ń ców nie t ylk o d o
aktywnego, ale i przyjemnego
sposobu spęd zania wolne go czasu. Zaletą jacuzzi jest
właśnie to, że idealnie łączy
pożyteczne z przyjemnością...
Zresztą hydromasaż to nie
t yl ko odprężen ie, ale t a kże sk utecz na i w y jąt kowo
przyjemna terapia rozmaitych
schorzeń. Jacuzzi w Szczygłowicach, gdzie mieszka wielu
emer y towa nych gór n i ków,
to dla nich okazja do podreperowania zdrowia. Według
t e r ap eut ów, m a sa ż wo d ny
może zniwelować nawet wieloletnie dolegliwości kręgo-

słupa i stawów, leczy migrenę
i bezsenność. Masaż wspomagany ciepłą wodą pobudza
krążenie kr wi, co przynosi
ulgę zmęczonym mięśniom
i nadwyrężonym tkankom, a
także stymuluje wydzielanie
endorfin, które wprawiają nas
w uczucie błogości. Co ważne
zwłaszcza dla pań – hydroterapia działa bardzo korzystnie
także na skórę, ujędr nia ją
i uelastycznia. Wodny masaż jest polecany szczególnie osobom z zaburzeniami
ukrwienia, przemiany materii,
chorobami reumatycznymi,
oddechow y m i, kobiecy m i,
nerwicami, schorzeniami narządów ruchu, a także osobom
skarżącym się na wzmożone

zmęczenie i st res. Pomoże
rekonwalescentom po rozmaitych złamaniach, skręceniach,
zwichnięciach. Są też przeciwwskazania – z jacuzzi nie
powinny korzystać osoby cierpiące na cukrzycę, padaczkę,
cię ż k ą chorob ę w ie ńc ową
serca , z choroba m i skór y.
Hyd romasaż nie jest tak że
polecany kobietom w ciąży
a n i w cz a sie me n st r u a cji.
Zresztą każdy korzystając z
dobrodziejstwa hydromasażu
powinien pamiętać o zachowaniu umiaru i ograniczyć bąbelkowy relaks do 20-25 minut
dziennie. W końcu pływanie
też ma zbawienny wpływ na
nasze samopoczucie.
MiNa

Wystawa

Kobiety

Święta Teresa od Jezusa i Marylin Monroe,
dama z łasiczką i księżna Walii Diana – można
je zobaczyć wszystkie razem na wystawie
filatelistycznej „Kobiety” ze zbioru Alojzego
Walera, w Klubie „Gama”
Nied aw no, pr z y oka zji
40-lecia Klubu Filatelistów
Tematyków o Zainteresowaniach Górniczych „Kopasyny”,
Alojzy Waler mówił o trzech
ulubionych motywach filatelistów. To górnictwo, papież i
kobiety. Te ostatnie, zebrane
przez Walera w ciągu ostatnich
trzydziestu lat, można obejrzeć
na wystawie w klubie „Gama”,
która została uroczyście otwarta w zeszły piątek. Kolekcja
jest imponująco różnorodna,
składają się na nią znaczki,
pocztówki i inne wydawnictwa
filatelistyczne z różnych państw
i czasów. Z Czech, Japonii,
Hiszpanii, Związku Radzieckiego, z afrykańskich krajów
epoki kolonialnej i wielu innych
stronświata.– O, proszę, te
telegramy są nawet starsze ode
mnie – mówi właściciel zbioru.
– A tu są kobiety w motywach
biblijnych, mitologicznych.
Księżna Diana to była moja
ulubienica – deklaruje Alojzy
Waler, tłumacząc dużą ilość
wydawnictw poświęconych
księżnej Walii. Ale mówi też, że
właściwie wszystkie bohaterki
wystawy są dla niego ważne,
nawet te anonimowe. Każda
niesie za sobą jakieś dodatkowe
znaczenia. Ta kolekcja to krótki

kurs dziejów świata widzianego
poprzez kobiety. Bywało, że to
wizerunki ze znaczków były dla
Walera inspiracją do poznawania historii wcześniej nie zna-

nych postaci historycznych płci
żeńskiej. Wiele z wydawnictw
jest poświęconych słynnym
dziełom sztuki poświęconym
kobietom, a także postaciom
popkultury. Są więc noblistki
– Wisława Szymborska czy
Maria Skłodowska-Curie, są też
artystki – Greta Garbo czy łyżwiarka Katarina Witt. Alojzy
Waler, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Związku Filatelistów Rybnik, specjalizuje się w
historii poczty Ziemi RybnickoWodzisławskiej i Raciborskiej.
Od lat jego pasją są kobiety,
więc zbiór im poświęcony jest
naprawdę imponujący. I interesujący nie tylko dla filatelistów,
ale dla wszystkich miłośników
kobiecego piękna.
Wystawa została zorganizowana z okazji 50-lecia
Lokatorsko-W łasnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Knurowie. Będzie otwarta do
końca marca, w godzinach od
10 do 17. Polecamy.
MiNa

informacja

ROZRYWKA nr 11/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo:
1) współtwórca powieści, 8) … egipski, roślina wodna, 9) takt
serca, 10) … Prix Festiwal, 11) nad nią Paryż, 13) „królestwo”
sołtysa, 15) duże sito z większymi otworami, 16) zawijany
lub po nelsońsku, 18) drewniany trzonek kosy, 21) gąsienica,
22) ojczulek, 23) elektroda dodatnia, 24) laik w spódniczce
Pionowo:
1) jutowy z kartoflami, 2) kontakt, łączność, 3) niesłuszne
oskarżenie, oszczerstwo, 4) godzina rozpoczęcia pierwszej
lekcji, 5) glon morski, 6) aktor w dramacie, 7) uciecha ze zwycięstwa, 12) gwiaździste, 13) odmiana, wersja, modyfikacja,
14) branie kogoś lub czegoś pod uwagę, 15) … policji, krąży
po mieście, 17) marka czeskich samochodów osobowych,
18) przekręt, oszustwo, 19) … Borys, piosenkarz, 20) zbocze
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Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 9/2009 brzmiało:
„Szkoła”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Barbara Szołtysek.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
VW Polo 1,4. Pierwszy właściciel. Stan bdb.
Tel. 0 606 575 609

Handel i Usługi

11/09

10-11/09

Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

Sztygarska, M-4, 75 m2,180 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

01-odw.

Cyklinowanie i układanie. Tel. 032 331 73
63, 0 888 400 830
10-17/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111

01-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076
01-odw.

EKOGROSZEK, groszek, orzech, kostka,
miał, flot, koks. Luzem, workowany. Piaski,
żwiry, kruszywa drogowe. Transport od 2-28
ton. Telefon 0 32 221 19 53, 0 32 221 40 86,
0 604 282 216.
05-17/09

Firma remontowo-budowlana D-K BUD
oferuje szybkie i precyzyjne remonty.
Tel. 0 509 537 098

11/09

Usługi malarskie, gładź, sufity podwieszane, kafelkowanie. Profesjonalnie – 20 lat.
Tel.0 508 244 915

Zamienię 2 mieszkania własnościowe na
domek. Tel. 0 508 302 423

08-11/09

10-12/09

Usługi remontowo-wykończeniowe, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel.
0 512 919 120

Przyjmę bufetową-kelnerkę, warunki i czas
pracy do uzgodnienia. Pilchowice. Tel.
0 664 981 205, 0 32 235 67 74

09-11/09

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 0 694 456 072

11-14/05

Przyjmiemy panią na stanowisko sprzedawca-magazynier z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Miejsce
pracy Żernica. Tel. 032 239 77 77

10-11/09

11-12/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

09-17/09

WĘGIEL ORZECH WORKOWANY. TEL.
0 515 191 401

05–51/52/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68

1,2,3,4 pokoje do sprzedania w Knurowie i
Zabrzu na www.lokator.nieruchomosci.pl

11/09

1,2,3,4-pokojowe na www.lokus.eu

11/09

1-pokojowe, 30 m 2, po remoncie, zabudowana kuchnia – sprzedamy. M3. Tel.
0 603 773 313

11/09

Kompleksowy remont łazienek, kuchni.
Tel. 0 602 525 087

2 pokoje, 43 m2, 138 tys. Mieszka I. Lokator,
tel. 0 790 531 490

11-21/09

SZUKAM PRACY

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

01–odw.

08-11/09

ODDAM ZA DARMO

Młoda kobieta (32 lata) szuka pracy. Posiadam ważną książeczkę zdrowia, minimum sanitarne. Preferowane zatrudnienie
– w zawodzie piekarza lub cukiernika z
możliwością przyuczenia do zawodu. Tel.
0 608 831 794

09-13/09

Oddam za darmo cegłę, drewno z rozbiórki
stodoły. Rozbiórka we własnym zakresie.
Tel. 0 668 011 004

11-13/09

11/09

N a p r a w a p r a l e k , l o d ó w e k . Te l .
0 507 659 904

2 pokoje, 47m2, 119 tys., super hit!!! K. Wielkiego, 1 piętro. Lokator, tel. 0 790 531 490

11/09

11/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

3 pokoje 52 m2, 159 tys. Łokietka. Lokator,
tel. 0 790 531 490

Remonty łazienek i mieszkań, projekty +
doradztwo od A do Z. Tel. 0 666 852 100

11/09

11-14/09

3 pokoje, 53 m2, 164 tys. Armii Krajowej.
Lokator, tel. 0 790 531 490

11/09

Sprzedam 4-pokojowe, 72,5 m 2 ,
Knurów ul. Ułanów, Tel. 692801602
3-pokojowe, z balkonem, III piętro, po remoncie sprzedamy. M3. Tel. 0 603 773 313,
032 234 24 81
11/09

Al. Piastów, M-4, 56 m2,, 117 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

11/09

CHU Planeta, 92 m 2 /50 m 2 sprzedaż lub
wynajem. Lokus, tel. 0 793 679 367

11/09

Do wynajęcia lokal użytkowy na Merkurach.
Tel. 0 504 104 477

11/09

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie, 57
m2 – najlepiej firmie. Tel. 0 509 831 333

11-12/09

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia. Tel. 0 609 578 899

10-11/09

Koziełka, M-4, 63 m , 172 tys. Lokus. Tel.
0 793 679 367
2

11/09

Kupię dom (może być do remontu) lub
dzia ł kę w K nurowie lub okolicy. Tel.
0 790 699 666

11/09

Serwis okien PCV. Tel. 0 604 788 540

05-12/09

Ku p i ę m i e s z k a n i e w K n u r o w i e. Te l.
0 513 676 525

Stolarstwo – szafy, kuchnie, obudowy. Tel.
0 664 125 334

11/09

08-11/09

Lokal handlowo-usługowy do wynajęcia.
Knurów, ul. Witosa 15, 90 m2, parter. Tel.
0 509 050 930

Transport węgla, przeprowadzki, drewno
kominkowe, opałowe, budowlane. Tel.
0 603 198 006

10-12/09

10-14/09

Mieszka I, M-4, 47 m2, 152 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

Usługi budowlane: tynkowanie, ocieplanie,
kompleksowe wykańczanie wnętrz. Tel.
0 600 623 218

11/09

Mieszka I, M-4, 54 m2, 145 tys. do remontu.
Lokus, tel. 0 793 679 367

10-12/09

11/09

Mieszkanie M-4, 60,5 m2 w Knurowie (blisko
Intermarche) z zadłużeniem zamienię na
mniejsze (M-3). Tel. 0 798 491 879

10-11/09

zdrowie i uroda
Manicure, pedicure, tipsy, woskowanie na
tel.0 788 884 321 po 16.00

09-11/09

Studio Stylizacji Paznokci. Knurów, ul.
Witosa 21. Tel. 0 502 562 195

23-odw.

MOTORYZACJA
Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy
gotówką. Tel. 0 32 236 02 99
09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

4-23/09
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Sprzedam mieszkanie M-3, pow. 37 m2, z
balkonem, ul. Stalmacha. Cena 130 000.
Tel. 0 695 942 099

Pawilon piętrowy wynajem, Witosa 130 m2.
Lokus, tel. 0 793 679 367

11/09

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w Knurowie, os. 1000-lecia, 57 m2. Cena 170 tys.
Tel. 0 32 236 31 98

10-11/09

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie M-3,
48,5 m2,I piętro, przy ul. Ułanów. Cena 165
tys. Tel. 0 600 855 867, 0 668 039 366

11/09

Sprzedam działkę budowlaną w Przyszowicach o pow. 1260 m2. Tel. 0 501 707 219

11/09

Sprzedam działkę w Nieborowicach, ul.
Dworcowa, 1540 m2. Tel. 0 32 239 50 19

10/09

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, I p. Tel.
0 664 497 521

10-13/09

DAM PRACĘ
Ośrodek M. B. Uzdrowienia Chorych w
Knurowie poszukuje kierowcy z kategorią
D. Mile widziany emeryt – umowa o pracę.
Tel. 0 698 639 203

11/09

KOMUNIKAT
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 12 marca 2009r.
Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.) informuję o wyznaczeniu na
terenie miasta Knurów miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku
I. Słupy ogłoszeniowe znajdują się na niżej wymienionych ulicach:
SŁUPY OGŁOSZENIOWE BETONOWE:
1. Szpitalna (Targowisko)
- 2 szt.
2. 1 Maja (OSP)		
- 1 szt.
3. 1 Maja (Parking)		
- 1 szt.
4. Dworcowa (Poczta)
- 1 szt.
5. Dworcowa (Stadion)
- 1 szt.
6. Zwycięstwa (Stadion)
- 1 szt.
SŁUPY OGŁOSZENIOWE Z TWORZYWA I PŁYT LAMINOWANYCH:
7. Rybnicka (sklep)		
- 1 szt.
8. Kosmonautów (Jedności Narodowej)
- 1 szt.
9.Kosmonautów (przystanek)
- 2 szt.
10.Batorego (Sobieskiego)
- 1 szt.
11.Łokietka (Merkury)
- 1 szt.
12.Stawowa (Kościół)
- 1 szt.
13.Lignozy (parking)
- 1 szt.
14.Al.Lipowa (MSP 9)
- 1 szt.
II. Tablice ogłoszeniowe znajdują się na niżej wymienionych ulicach:
1. Ogana (przedszkole) 		
- 1 szt.
2. Niepodległości (basen Zacisze)
- 1 szt.
3. Dworcowa (zieleniec pomnik Powstańców Śląskich) - 1 szt.
4. Parkowa (skwer na przeciw budynku nr 9)
- 1 szt.
5. Sienkiewicza (pas drogowy)
		
- 1 szt.
PREZYDENT MIASTA KNURÓW
Adam Rams

Ogłoszenie o przetargu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla członków oczekujących
Spółdzielni na ustanowienie własności lokalu położonego w Knurowie przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4c/4
o
powierzchni 48,00 m2.
Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 134 185,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 02.04.2009 r. do godziny
10.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.
Zainteresowani uzyskaniem własności lokalu winni złożyć pisemną ofertę w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”
w terminie do dnia 01.04.2009r..
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 02.04.2009r.
w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie o
godzinie 11.00.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 032 235 16 70 lub 0-32 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
przetargu bez podania przyczyny.
Przegląd Lokalny Nr 11 (837) 19 marca 2009 roku

sport

Coraz szersze
spojrzenie na sport

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Już tylko jeden krok

foto: archiwum

Po tym, jak potężne zakłady pracy zrezygnowały z utrzymywania sekcji sportowych,
ciężar odpowiedzialności za ich rozwój, zasilanie klubowych kas
i utrzymania
obiektów spadł na barki władz samorządowych i lokalnego biznesu. Dotacje płynące
z budżetu gminy są obecnie dla wielu klubów jedynym źródłem pozwalającym na
kontynuację pracy szkoleniowej z najmłodszymi

Piotr Surówka, z-ca prezydenta miasta Knurów
W Knurowie nie brakuje
trenerów, którzy wiedzą jak
pracować z młodzieżą, by w
przyszłości móc pochwalić
się wychowaniem kolejnego
reprezentanta Polski.
Talent, młodzieńcy zapał
i wiedza trenera to jednak
nie wszystko. Do tego, by
osiągnąć jakiś efekt po wielu
latach żmudnej pracy potrzebne jest odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Dzisiaj
jedynym pewnym źródłem,
z którego od kilku lat czerpią
kluby środki jest wspomniany
wcześniej budżet gminy. - W
naszym mieście od kilku już lat

funkcjonuje sprawdzony model współfinansowania sportu
z budżetu gminy – mówi Piotr
Surówka, zastępca prezydenta Knurowa. – Dzięki tym
środkom oraz dzięki zaangażowaniu działaczy, rodziców i sportowców jesteśmy
świadkami ożywienia w kilku
dyscyplinach. Mam tu na myśli przede wszystkim siatkówkę, pływanie i koszykówkę.
Wymienione sekcje z każdym
miesiącem potwierdzają swoją pozycję w lokalnym środowisku sportowym. Nie zapominamy również o dyscyplinach
wiodących w naszym mieście,

czyli piłce nożnej, boksie, wyciskaniu sztangi czy rekreacji
biegowej.
Wspom niani siatkarze
z powodzeniem rozpoczęli
przed kilkoma tygodniami
występy na szczeblu IV ligi.
Z kolei najmłodsi miłośnicy
pły wania mogą r y walizować w cyklicznych imprezach
Grand Prix Knurowa, a już
niebawem być może zostaną
objęci specjalistycznym i systematycznym szkoleniem od
I klasy szkoły podstawowej.
Nie sposób nie wspo mnieć, że dzięki dotacji z
budżetu gminy i sponsorów,
knurowianie nie tak dawno
sięgali po znaczące sukcesy.
Te najbardziej dostrzegane
to przede wszystkim medale
młodzieżowych mistrzostw
Polski zdobyte przez reprezentantów bokserskiej Concordii,
kolejny tytuł mistrza Śląska
wywalczony przez WOPR
oraz mistrzostwo naszego
regionu, które jest dziełem
zawodniczek i zawodników
UKS Eugen.
Odp ow ie d n ia ba z a t o
element potrzebny nie tylko
do szlifowania sportowych
diamentów, ale również do
codziennej rekreacji. W tym

Wykaz ofert dofinansowanych w ramach konkursu na zadania publiczne w dziedzinie
upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2009 roku.
organizacja pozarządowa
dyscyplina sportowa
kwota dotacji
Klub Sportowy Concordia

(piłka nożna)

BKS Concordia

(boks)

78.000 z
38.000 zł

TKKF Szczygłowice

(piłka siatkowa i nauka pływania)

14.000 zł

Akademia Piłki Nożnej

(pika nożna)

12.500 zł

UKS Eugen

(sporty siłowe)

12.000 zł

Amatorski Klub Biegacza

(rekreacja biegowa – impreza sportowa)

10.500 zł

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej

(siatkówka i piłka ręczna)

5.500 zł

Klub Biegacza Sokół

(rekreacja biegowa)

5.500 zł

Knurowskie Stowarzyszenie
Koszykówki

(koszykówka)

4.000 zł.

Wykaz ofert dofinansowanych w ramach konkursu
na zadania publiczne w zakresie sportu kwalifikowanego w 2009 roku.
organizacja pozarządowa
dyscyplina sportowa
kwota dotacji
Klub Sportowy Concordia

(piłka nożna)

10.000 z

BKS Concordia

(boks)

5.000 zł

TKKF Szczygłowice

(piłka siatkowa)

5.000 zł
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też celu wybudowano „Orlika”, a w planach są kolejne
inwestycje w sąsiedztwie tego
obiektu. – Myślę, że możemy
powiedzieć, iż budowa „Orlika” była trafioną inwestycją
pod względem pomysłu i lokalizacji – kontynuuje zastępca
prezydenta, Piotr Surówka.
– Teraz pracujemy nad dalsz ym zagospodarowaniem
terenu znajdującego się w
sąsiedztwie dwóch szkół, gimnazjalnej „Trójki” i MSP-9. W
tym roku planujemy wykonanie projektu budowy boiska
piłkarskiego, które spełniać
będzie wymogi potrzebne do
tego, by najmłodsze drużyny
mogły rozgrywać na nim mecze ligowe.
Zima co prawda jeszcze
się nie skończyła, jednak my
już teraz czynimy starania, by
w kolejnym sezonie zimowym
knurowianie mieli okazję korzystać na „Orliku” ze sztucznego lodowiska.
Na ten rok, na dofinansowanie szkolenia dzieci i
młodzieży w knurowskich
stowarzyszeniach k ult ur y
fizycznej przeznaczono w budżecie gminy 180.000 złotych
w postaci dotacji. Knurowskie
stowarzyszenia mogł y się
starać również o środki (20
tysięcy zł do podziału) na
wykonanie zadania z zakresu
sportu kwalifikowanego.
Teraz do pełni szczęścia
klubowym działaczom pozostaje przekonać do sponsorowania lokalnych przedstawicieli biznesu.
Piotr Skorupa

Blisko, coraz bliżej wywalczenia kolejnego tytułu są piłkarze TS Vibovit. W przedostatniej
kolejce lider odniósł piętnaste
zwycięstwo w tym sezonie.
- Tr z e c i w t a b e l i M i stral pokonał po momentami radosnym futsalu Team
StalMet 12:8. Dzięki tej wygranej
Mistral jest na kolejkę przed końcem rozgrywek najskuteczniejszą
drużyną mając 113 zdobytych
goli – informuje Waldemar Jachimowski. – Wiadomo już, że
zespół Intermarche A po wygranej nad PTK Holding zapewnił
sobie czwarte miejsce w końcowej

tabeli. Jest to najlepszy wynik w
historii tej drużyny.
Podobnie, jak o mistrzostwo
ligi, trwa walka o tytuł króla
strzelców. Szanse na wywalczenie
tego prestiżowego wyróżnienia
ma kilku piłkarzy. Przed ostatnią
serią spotkań liderem klasyfikacji
jest Damian Kozdroń (Mistral)
– 26 goli. Z walki o miano króla
strzelców nie zrezygnowali też
m.in.: Robert Kasiński (TS Vibovit) – 24 bramki, Dariusz Oleś
(Mistral) – 23, Łukasz Żyrkowski
(Osiedle Szczygłowice) i Sebastian Dolaciński (Tomsat) po 21.
PiSk

wyniki
Intermarche A - PTK Holding S.A. 10:3 (2:1)
1:0 Kośmider 2 min., 1:1 Wasita 11 min., 2:1 P. Bodzioch 18 min.,
2:2 Wasita 24 min., 3:2 Kośmider 26 min., 4:2 Kośmider 28 min.,
5:2 Antosz 30 min., 5:3 Kwinta 32 min., 6:3 Kośmider 35 min., 7:3
P. Bodzioch 36 min., 8:3 M. Bodzioch 37 min., 9:3 M. Bodzioch
38 min., 10:3 Rolnik 40 min.
FC Apinex Czerwionka - TS Vibovit 1:9 (0:1)
0:1 Bagiński 18 min., 0:2 Zabłocki 22 min., 0:3 Dura 26 min., 1:3
Bartyzel 27 min., 1:4 Dura 29 min., 1:5 Bęben 31 min., 1:6 Mikulski 32 min., 1:7 Dura 34 min., 1:8 Pilc 37 min., 1:9 Leszczyński 39
min. żółte kartki: Bartyzel, Małachowski, Kupczyk (FC Apinex),
Kasiński (TS Vibovit), czerwona kartka: Zabłocki (TS Vibovit)
Intermarche – Veritax Gumiland 1:0 (0:0)
1:0 Stawiarski 31 min. żółte kartki: W. Rozumek, Żebrowski (Intermarche), T. Nowosielski, Matuszek, Kempa, Gmyz (Veritax)
Team StalMet - Mistral 8:12 (0:6)
0:1 Kozdroń 4 min. 0:2 Kozdroń 7 min., 0:3 Szymura 9 min., 0:4
Kozdroń 12 min., 0:5 Kozdroń 13 min., 0:6 Hanak 16 min., 0:7
Kozdroń 25 min., 1:7 Flis 27 min., 2:7 Gołębiowski 30 min., 2:8
Szymura 31 min., 2:9 Kozdroń 32 min., 3:9 Gołębiowski 32 min.,
4:9 Krusiński 33 min., 4:10 Oleś 34 min., 5:10 Przesdzing 37 min.,
5:11 Oleś 39 min., 6:11 Krusiński 39 min., 6:12 Kozdroń 40 min.,
7:12 Gołębiowski 40 min., 8:12 Gołębiowski 40 min. żółte kartki:
Przesdzing, Krusiński (Team StalMet)
Osiedle Szczygłowice – Tomsat 1:10 (0:2)
0:1 Dolaciński 6 min., 0:2 Dolaciński 8 min., 1:2 Kastelik 26 min.,
1:3 Lenarczyk 33 min., 1:4 Holek 33 min., 1:5 Dolaciński 34
min., 1:6 Różański 37 min., 1:7 Małyska 38 min., 1:8 Holek 39
min., 1:9 Holek 40 min., 1:10 Holek 40 min. żółte kartki: Gałach
– dwie (Osiedle), Małyska (Tomsat), czerwona kartka: Gałach
(Osiedle)

tabela
1.

TS VIBOVIT

17

46

111-31

15

1

1

2.

INTERMARCHE

17

45

93-38

15

0

2

3.

MISTRAL

17

39

113-69

13

0

4

4.

INTERMARCHE A

17

33

83-64

11

0

6

5.

VERITAX GUMILAND

17

25

70-63

8

1

8

6.

OSIEDLE SZCZYGŁOWICE

17

24

71-66

8

0

9

7.

FC APINEX CZERWIONKA

17

24

72-70

8

0

9

8.

TEAM STALMET

17

9

77-111

3

0

14

9.

TOMSAT

17

6

54-103

2

0

15

10.

PTK HOLDING S.A

17

3

54-177

1

0

16

HARMONOGRAM
planowanych godzin pracy animatora
„Moje Boisko ORLIK 2012” na najbliższe dni:
Dzień
tygodnia

Data

liczba
godzin

Godziny
zajęć

Tematyka zajęć

sobota
poniedziałek
wtorek
środa
sobota

21.03.2009
23.03.2009
24.03.2009
25.03.2009
28.03.2009

9
4
4
3
9

8.00-17.00
14.30-18.30
13.00-17.00
15.30-18.30
8.00-17.00

turnieje gier zespołowych
piłka nożna, siatkówka
gry i zabawy, koszykówka
piłka nożna, piłka ręczna
turnieje gier zespołowych
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sport
Wojciech Kempa, trener beniaminka IV ligi – KS Concordia:

kilka lekcji od drużyn, które
od lat grają na tym szczeblu. Mam tu na myśli przede
wszystkim Polonię Marklowice i Skałkę Żabnica.
- Jak w skrócie można
opisać różnicę gry w klasie
okręgowej, a w czwartej
lidze?
- W ok ręgówce trzeba
walczyć, a w wyższych ligach
trzeba grać piłką…
- Powracając do rundy
jesiennej nie sposób nie zapytać Pana o to, jak czuł się
Pan w czasie bezpośrednich
konfrontacji z takimi trenerami, jak Paweł Sibik czy
Wojciech Borecki?
- Mam do tych trenerów
wielki szacunek. Zarówno
Sibik, jak i Borecki to osoby
z nazwiskami, znane w całej
piłkarskiej Polsce. Mają za
sobą pracę w klubach ekstraklasy, a więc otarli się o futbol
zawodowy. Ja jestem przy
nich takim nieopierzonym
kurczakiem, a że udało nam
się wygrać z ich zespołami to
zasługa nie tylko mojej pracy,
ale dobrej atmosfery w szatni
i zaangażowania moich podopiecznych.
- Jeżeli czwartoligowy
napastnik strzeli w rundzie
kilkanaście bramek to zaczynają się nim interesować
kluby z wyższych lig. Czy
podobnie jest z trenerami?
Czy po tym, jak odniósł Pan
kilka cennych i prestiżowych
zwycięstw pojawiły się propozycję z innych klubów?
- Propoz ycje z innych
klubów miałem latem, po
wywalczeniu awansu. Nie
skorzystałem jednak z tych
ofert, bowiem trudno byłoby
pogodzić pracę zawodową w
szkole z dojazdami na treningi
do miasta oddalonego o kilka-

Bezkonkurencyjna
„Czwórka”
W MSP-2 w K nurowie odbyły się Miejskie
Zawody w Minisiatkówce
Chłopców i Dziewcząt. W
zawodach wzięło udział pięć
reprezentacji szkół podstawowych: MSP-1, MSP-2, MSP-4,
MSP-6, MSP-7, natomiast w
obu turniejach triumfowali
uczniowie „Czwórki” – podopieczni Mariana Miszty.
PiSk
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Wojciech Kempa

Czterech wspaniałych
i bramkarz
Mimo, że bramki zdobywali tylko piłkarze jednej „czwórki”, UPOS
Komart odniósł pewne zwycięstwo z sąsiadem w tabeli
Pierwsi „trafili” rywala zawodnicy Marexu Chorzów. Oni
też stwarzali w początkowej fazie
meczu więcej okazji bramkow ych. W k nurowskiej ekipie
sygnał do ataku nastąpił dopiero
w 9 minucie, gdy grający trener
– Marcin Rozumek strzałem z
rzutu wolnego założył „siatkę”
bramkarzowi doprowadzając do
remisu 1:1.
Po 10 minutach gry goście
mieli na swym koncie pięć przewinień i trzy minuty później
Dawid Wieliczko wyprowadził

WYNIKI:

dziesiąt kilometrów.
- Praca w szkole to jedno,
ale Pana ambicje związane
ze szkoleniem piłkarzy na
pewno sięgają wyżej, aniżeli
czwarta liga.
- Ambicje oczywiście są,
ale obecnie pracuję w Concordii. Mam papiery trenera
drugiej klasy i nie ukrywam,
że chcę rozpocząć kurs na
trenera pierwszej klasy. Mogę
też zdradzić, że po awansie
obiecałem zawodnikom, że
razem stawimy czoła czwartoligowym zadaniom.
- Przed nami inauguracja rundy wiosennej. W meczach kontrolnych miał Pan
okazję przyjrzeć się kilku
nowym zawodnikom. Jakie
pozostawili wrażenie?
- Prawdę mówiąc kilku z
nich mnie nie przekonało do
tego, by na nich postawić i
dlatego nie będą zawodnikami Concordii. Pozyskaliśmy
jedynie Sterczka z Orła Stanica i wrócił do nas bramkarz
Ponichtera.
Tym samym do III-ligowego LKS Leśnica wypożyczyliśmy Żebrowskiego, a do Olimpu Szczygłowice – Mastyja,
Borygę i Kusiaka.

UPOS Komart na prowadzenie
celnie strzelając z przedłużonego
rzutu karnego.
Pierwsza połowa zakończyła się pewnym prowadzeniem
gospodarzy 5:1, jednak tuż po
wznowieniu gry goście zdobyli
gola numer 2. Owa bramka nie
dodała im „skrzydeł”, a gdy na
boisku pojawiała się knurowska
czwórka w składzie: Dawid Wieliczko, Michał Pietraczyk, Marcin
Rozumek i Jarosław Stępień,
bramkarz gości musiał być szczególnie skoncentrowany. Kapital-

nie rozumiejący się partnerzy, gdy
tylko podkręcili tempo rozgrywania piłki, na tablicy świetlnej
trzeba było zmieniać wynik. Po
składnych akcjach ofensywnych
wymienionego wcześniej kwartetu oraz dzięki dobrej postawie
między słupkami Bartłomieja
Poręby, knurowianie prowadzili
w 34 minucie 11:3.
W końcówce goście zdołali
zmniejszyć rozmiary porażki,
jednak i tak opuszczali halę MOSiR-u z opuszczonymi głowami.
PiSk

TABELA PO 19. KOLEJCE:

UPOS KOMART – MAREX CHORZÓW INPULS ALPOL - 1. MARIOSS GAZOWNIK WAWELNO 18
38 81:51
MARIOSS
2. REKORD BIELSKO-BIAŁA
17
33 80:49
2:5
3.
RENEX
GRAJÓW
17
32 85:62
0:1 Gawron 6’, 1:1 M. Rozumek 9’ RADAN - HEIRO
4.
REMEDIUM
PYSKOWICE
17
31 72:64
FUTSAL
(w), 2:1 Wieliczko 13’ (pk), 3:1 M.
6:2
Rozumek 16’, 4:1 Wieliczko 17’
5. RADAN GLIWICE
17
29 75:55
REMEDIUM –
(pk), 5:1 Stępień 18’, 5:2 Kosiecki
6. INPULS ALPOL SIEMIANOWICE
18
28 90:74
RENEX
21’, 6:2 Pietraczyk 24’, 7:2 Stępień
7. AZS UŚ KATOWICE
17
24 60:65
6:3
25’, 8:2 Stępień 26’, 9:2 Pietraczyk
28’, 9:3 Kosiecki 33’, 10:3 Stępień
AZS UŚ 75:81
8. UPOS KOMART KNURÓW
17
22
34’, 11:3 Stępień 34’, 11:4 Gawron RODAKOWSKI
58:82
9.
MAREX
CHORZÓW
18
16
36’ (pk), 11:5 Kosiecki 39’
5:3
54:114
10. HEIRO FUTSAL RZESZÓW
17
9
REKORD –
UPOS Komart:
PAUZA
58:91
11. RODAKOWSKI TYCHY
17
8
Poręba, W. Rozumek, Zabłocki,
W kolejnej serii spotkań UPOS Komart Knurów
Pietraczyk, Wieliczko, Stępień,
zagra na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała.
Kasiński, Pilc, M. Rozumek.

11:5

IV LIGA GRUPA 2 - Terminarz 2008/2009 - Runda 2
21.03.2009
BTS Rekord Bielsko - Biała - LKS Zapora Porąbka,
KP Unia Racibór z - GKS
II Jastrzębie, KS Polonia
Łaziska - TS Górnik Pszów,
LKS Skałka Żabnica - GKS
Gwarek Ornontowice, KS
Rymer Rybnik - KS Polonia
Marklowice, KS Przyszłość
Rogów - LKS Ł ąka, LKS
Czaniec - GTS Bojszowy,
KS Concordia Knurów - GKS
Grunwald Ruda Śląska
28.03.2009
Czaniec - Rekord, Górnik
- Unia, Gwarek – Polonia Ł.,
Polonia M. - Skałka, Łąka
– Rymer, Bojszowy - Przyszłość, Jastrzębie II - Concordia, Grunwald - Zapora
4.04.2009
Rekord - Grunwald, Unia Gwarek, Polonia Ł. - Polonia
M., Skałka - Łąka, Rymer
- Bojszow y, Pr zyszłość -

Rozmawiał Piotr Skorupa

Siatkarze MSP-4
Foto: Joanna Kapuśniak

- Rok 2009 rozpoczął się
dla Concordii od meczu z
UPOS Komart Knurów. Ta
nietypowa potyczka została
rozegrana na sztucznej trawie „Orlika”. Później była
wygrana w turnieju z okazji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wreszcie
nastał czas, w którym trzeba
było zatroszczyć się o „akumulatory” piłkarzy.
- Przygotowania do rundy
wiosennej rozpoczęliśmy 19
stycznia. Nie znaczy to, że
przez ponad dwa miesiące piłkarze nic nie robili. Wszyscy
grali w rozgrywkach halowych, a więc nie było mowy o
zimowym rozbracie z piłką.
Trenujemy w Knurowie
i bardzo się cieszę z tego, że
trzy sparingi rozegraliśmy na
sztucznej trawie w Rybniku i
Zabrzu.
- Concordia ma za sobą
dobrą rundę jesienną, a czego kibice mogą spodziewać
się w rundzie rewanżowej?
- W naszej postawie na
pewno zmieni się niewiele. Ja
zawsze powtarzam chłopcom,
że wychodzimy na boisko po
to, by wygrać. Tak było w ubiegłym sezonie. Na pewno każdy
z nas myślał o tym upragnionym awansie, ale wpajałem zawodnikom, że dla nas
najważniejszy jest najbliższy
mecz. I tak krok po kroku pięliśmy się w górę tabeli, a efekt
jest taki, że gramy w czwartej
lidze. W rundzie jesiennej
próbowaliśmy podchodzić do
meczów podobnie. Początek
sezonu na pewno do łatwych
nie należał, ale później było
już tylko lepiej i dzisiaj możemy mówić o udanej jesieni w
naszym wykonaniu.
Nie da się ukryć, że dostaliśmy w poprzedniej rundzie

Foto: Piotr Skorupa

Jestem przy nich
nieopierzonym
kurczakiem

FUTSAL - I LIGA

Siatkarki MSP-4

Czaniec, Concordia - Górnik,
Zapora – Jastrzębie II
18.04.2009
Rekord – Jastrzębie II, Unia
Racibórz - Łąka, Polonia Ł.
- Bojszowy, Skałka - Czaniec,
Rymer - Przyszłość, Concordia – Polonia M., Zapora Gwarek, Grunwald – Górnik
25.04.2009
Rymer - Rekord, Bojszowy
- Unia, Czaniec – Polonia Ł.,
Przyszłość - Skałka, Łąka
- Concordia, Polonia M. – Zapora, Gwarek – Grunwald,
Górnik – Jastrzębie II
29.04.2009
Przyszłość – Rekord, Polonia
M. – Unia, Łąka – Polonia Ł.,
Bojszowy - Skałka, Czaniec
- Rymer, Gwarek - Concordia,
Górnik - Zapora, Jastrzębie II
– Grunwald
2.05.2009
Rekord - Górnik, Unia - Czaniec, Polonia Ł. - Przyszłość,

Skałka - Rymer, Concordia
- Bojszowy, Zapora - Łąka,
Grunwald – Polonia M., Jastrzębie II – Gwarek
9.05.2009
Skałka - Rekord, Przyszłość
- Unia, Rymer – Polonia Ł.,
Czaniec – Concordia, Bojszowy - Zapora, Łąka - Grunwald, Polonia M. - Jastrzębie
II, Gwarek - Górnik
16.05.2009
Rekord - Gwarek, Unia – Rymer, Polonia Ł. - Skałka, Concordia - Przyszłość, Zapora
- Czaniec, Grunwald - Bojszowy, Jastrzębie II - Łąka,
Górnik - Polonia M.
23.05.2009
Polonia Ł. - Rekord, Skałka
- Unia, Rymer - Concordia,
Przyszłość - Zapora, Czaniec -Grunwald, Bojszowy
- Jastrzębie II, Łąka - Górnik,
Polonia M. - Gwarek
30.05.2009
Rekord - Polonia M., Unia
- Polonia Ł., Concordia Skałka, Zapora - Rymer,
Grunwald – Przyszłość, Jastrzębie II - Czaniec, Górnik
– Bojszowy, Gwarek - Łąka
6.06.2009
Unia - Rekord, Polonia Ł.
– Concordia, Skałka – Zapora, Rymer - Grunwald,
Przyszłość - Jastrzębie II,
Czaniec - Górnik, Bojszowy
- Gwarek, Łąka – Polonia M.
13.06.2009
Rekord - Łąka, Concordia
– Unia, Zapora - Polonia Ł.,
Grunwald - Skałka, Jastrzębie II - Rymer, Górnik - Przyszłość, Gwarek - Czaniec,
Polonia M. – Bojszowy.
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sport
II Turniej Hand–Pol Cup (rocznik 1998)

Foto: Piotr Skorupa

Błysk Gwiazdy
W czasie kilkugodzinnej
rywalizacji adeptów piłki nożnej, w hali MOSiR w Szczygłowicach wystąpiły trzy drużyny z Knurowa. Dwie złożone
z zawodników Akademii Piłki
Nożnej i jedna z Concordii.
Z knurowskiej konfrontacji,
w meczu Concordia – APN
padł bezbramkowy remis, jednak w klasyfikacji generalnej

Foto: Piotr Skorupa

11-latkowie Gwiazdy Ruda Śląska przeszli przez
turniej Hand-Pol jak burza. Rudzianie w pięciu
meczach stracili zaledwie dwie bramki, które strzelili
reprezentanci knurowskiej Akademii Piłki Nożnej

Reprezentanci APN z niecierpliwością
czekają na swój kolejny występ

Wyniki:

Foto: Piotr Skorupa

Wskazówek swym podopiecznym
udziela trener Concordii – Robert Karaś
zdecydowanie lepiej wypadli
zawodnicy APN. Zespół występujący pod szyldem APN
II zajął ostatecznie trzecie
miejsce, a jego piłkarze jako
jedyni potrafili strzelić gole
bezkonkurencyjnej drużynie
Gwiazdy Ruda Śląska.
PiSk

Składy knurowskich zespołów:
Akademia Piłki Nożnej I: Adrian Napieracz, Tomasz Malczyk, Wojciech Pyka, Krzysztof Rachel,
Damian Mnochy, Mateusz Wrażeń, Adam Witoszek, Daniel Kacprzak.
Akademia Piłki Nożnej II: Filip Dyl, Krzysztof Przydatek, Wojciech Kostelecki, Michał Nowosielski,
Radosław Jachimowski, Miłosz Dywański, Mateusz Cybulski, Mateusz Jóźwiak.
Concordia Knurów: Wojciech Brzińczek, Artur Adamczyk, Dominik Bartosiewicz, Bartłomiej
Barzak, Bartłomiej Barczak, Przemysław Biurliga, Bartosz Czopek, Grzegorz Nowak, Mikołaj
Nowakowski, Marcin Sygut, Daniel Witkowski, Rafał Wyskiel.
Foto: Piotr Skorupa

Stanisław Cygan doskonale zna potrzeby piłki
seniorskiej, dlatego z wielkim zaangażowaniem
pracuje z najmłodszymi w Akademii Piłki Nożnej

- grupa A - Chrzciciel Tychy - Concordia Knurów 4:0, APN II Knurów - APN Paniówki 1:0, Chrzciciel
Tychy - APN II Knurów 1:0, Concordia Knurów - APN Paniówki 0:0, Chrzciciel Tychy - APN Paniówki
3:0, Concordia Knurów - APN II Knurów 0:0,
- grupa B - Gwiazda Ruda Śląska - GZKS Sośnica 4:0, KS Bojków - APN I Knurów 1:0, Gwiazda
Ruda Śląska - KS Bojków 3:0, GZKS Sośnica - APN I Knurów 0:0, Gwiazda Ruda Śląska - APN I
Knurów 2:0, GZKS Sośnica - KS Bojków 1:0,
- półfinały - Chrzciciel Tychy – GZKS Sośnica 4:0, APN II Knurów – Gwiazda Ruda Śląska 2:5,
- mecz o III miejsce - APN II Knurów – GZKS Sośnica 3:1,
- finał - Gwiazda Ruda Śląska – Chrzciciel Tychy 7:0.

Uczestnicy turnieju

Ulegli
Piastowi

Reprezentacja Concordii
Knurów (rocznik 1993) zajęła
drugie miejsce w halowym
turnieju w Gliwicach, ulegając
jedynie gospodarzom – Piastowi 2:5. Dwa inne mecze knurowianie wygrali z Czarnymi
Pyskowice 4:3 i drugą drużyną
Concordii 4:1, a w kolejnym
odnotowali remis 1:1 z Carbo
Gliwice.
Drugi zespół Concordii
zanotował komplet porażek:
0:3 z Piastem, 3:4 z Carbo i 2:3
z Czarnymi.
Rywalizację wygrał Piast
przed Concordią I, w której
wystąpili: Marcin Michalak
(najlepszy bramkarz turnieju),
Mateusz Osmański, Patryk
Wiszniowski, Michał Łyziński
(najlepszy zawodnik knurowskiej drużyny), Jakub Mastalerz, Mateusz Hornik, Damian
Gawron, Dawid Wiercioch.
PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 7. turnieju:

Jacek Zacher
Stefan Wroblowski
Bogumił Wolny
Wiesław Mentel
Kazimierz Fąfara
Bogdan Litwin
Michał Szczecina
Janusz Myszka
Bernard Musiolik
Michał Fojt
Bernard Wróbel

(Knurów)
(Gliwice)
(Knurów)
(Szczygłowice)
(Pilchowice)
(Knurów)
(Nieborowice)
(Knurów)
(Wilcza)
(Ostropa)
(Knurów)

Klasyfikacja generalna:

2.837 pkt
2.674 pkt
2.161 pkt
2.128 pkt
2.062 pkt
2.060 pkt
2.045 pkt
2.011 pkt
1.860 pkt
1.841 pkt
1.764 pkt

1.
Wojciech Napierała
(Knurów)
11.873 pkt
2.
Stefan Dylus
(Gliwice)
11.791 pkt
3.
Bogumił Wolny
(Knurów)
11.669 pkt
4.
Janusz Myszka
(Knurów)
11.231 pkt
5.
Stefan Wroblowski
(Gliwice)
11.108 pkt
6.
Dariusz Skowron
(Knurów)
10.755 pkt
7.
Tadeusz Żogała
(Przyszowice)
10.687 pkt
8.
Alojzy Kopiec
(Przyszowice)
10.626 pkt
9.
Mieczysław Polok
(Przyszowice)
10.605 pkt
10. Dariusz Gołyś
(Szczygłowice)
10.573 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 24 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Sparingi
Concordia:
2:2 z Rajfelem Krasiejów
3:3 z Gwarkiem Zabrze
3:3 z Energetykiem ROW
Rybnik
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9:2 z Olimpem Szczygłowice
0:1 ze Spartą Zabrze
10:2 z juniorami Concordii
Olimp:
2:9 z Concordią Knurów
1:3 z Naprzodem Żernica

SIATKÓWKA - IV LIGA

Pierwsza taka porażka
Nie udał się wyjazd knurowskich siatkarzy do malowniczego Szczyrku. Tamtejsza
drużyna COS Olimp pokonała
nasz zespół 3:0 i tym samym

TKKF po raz pierwszy w tym
sezonie kończył mecz bez
punktowej zdobyczy.
Najwięcej emocji dostarczył pierwszy set tego spot-

TABELA PO 7. KOLEJCE:

kania, którego po wyrównanym boju gospodarze wygrali
26:24. Kolejne dwie rozgrywki
kończyły się już ze zdecydowaną przewagą „górali”.

1. AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA UKS
7
2. COS OLIMP SZCZYRK
7
3:0 (26:24, 25:17, 25:18)
3. UKS METALIK RADZIECHOWY
7
TKKF: Stoppel, Sumik, K. Balbierz,
4. OLIMPIA GOLESZÓW
7
Gomułka, Kieś, Lewandowski, Neyman,
5.
TKKF
SZCZYGŁOWICE
7
Nowak, Rabczewski, Sałasiński
6. UKS PIK KATOWICE
6
GLKS WILKOWICE - UKS SOKÓŁ KATOWICE II
7. ZAGRODA BUCZKOWICE
7
2:3 (20:25, 28:26, 17:25, 25:23, 11:15)
8. UKS SOKÓŁ KATOWICE III
6
9.
UKS
SOKÓŁ
KATOWICE
II
7
AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA - UKS METALIK
7
RADZIECHOWY 2:3 (22:25, 17:25, 25:20, 25:18, 7:15) 10. GLKS WILKOWICE
21 marca – TKKF – PIK Katowice
22 marca – GLKS Wilkowice – TKKF
ZAGRODA BUCZKOWICE - OLIMPIA GOLESZÓW
1:3 (18:25, 21:25, 26:24, 22:25)
UKS COS OLIMP SZCZYRK - TKKF SZCZYGŁOWICE

PiSk

17
17
16
14
13
8
7
7
2
1

19:7
20:8
20:10
18:13
16:11
10:13
11:16
8:14
5:20
6:21

UKS SOKÓŁ KATOWICE III - UKS PIK KATOWICE
(przełożony)
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