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Knurów

Knurów

We wtorek strażacy z Jednostki-Ratowniczo Gaśniczej w Knurowi
e uczestniczyli w kolejnej akcji. Tym razem ich zadanie polegało
na przycięciu
gałęzi jednego z drzew znajdującego się na terenie knurows
kiego szpitala. Konieczne było chwilowe wstrzymanie ruchu, by gałęzie
nie spadły
na przejeżdżające ul. Niepodległości samochody.

DC

Knurów

Z oferty Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej korzysta coraz więcej
dzieci. Różnego rodzaju kółka zainteresowań m.in. muzyczne, plastyczne,
języka angielskiego czy turystycznokrajoznawcze kształtują i rozwijają
uzdolnienia młodzieży.
1 października o godz. 17 w siedzibie MOPP przy alei Lipowej 12
(budynek MSP-9 − wejście od strony
kościoła) dyrektor MOPP, Jolanta
Leśniowska zaprasza wszystkich
chętnych rodziców na spotkanie
informacyjne. W czasie zebrania
szczegółowo zostanie omówiona
oferta ogniska oraz wybór członków
Rady Rodziców.
jb

W ubiegły czwartek rano uwagę strażników miejskich zwrócił
mężczyzna składujący złom przed
jednym z domów przy ul. Dworcowej.
Jak się okazało, metal został przezeń
wcześniej skradziony, najprawdopodobniej z terenu kopalni. Dalsze
czynności w tej sprawie prowadzi
knurowski Komisariat Policji.
/bw/

Knurów

Potrącona
sarna
W ubiegły poniedziałek wieczorem patrol Straży Miejskiej został
powiadomiony o sarnie leżącej na
jezdni ul. Rybnickiej. Na miejscu
okazało się, że zwierzę jest martwe.
Zostało potrącone przez samochód.
/b/

Knurów

jozin z bazin?

Do nietypowej interwencji strażników miejskich doszło w sobotnie
południe. Zostali wezwani do jednej z placówek handlowych, gdyż
stojący przed nią mężczyzna... odstraszał klientów. Funkcjonariusze
przeprowadzili z panem rozmowę
– skuteczną, gdyż opuścił sąsiedztwo sklepu.
/bw/

wyjaśnienie

W ubiegłotygodniowej fotomigawce zamieściliśmy zdjęcie z uroczystości wręczenia statuetek „Odnowa wsi w województwie śląskim
– Lider Dekady 2002-2012”. W podpisie zabrakło informacji, że wśród
laureatów był też Alfred Wilczek, sołtys Leboszowic. Spieszymy uzupełnić
ten brak, przepraszając zarazem za to
przykre niedopatrzenie.
/bw/

Decyzja podjęli członkowie koła w ubiegły
czwartek. Nader pozytywnie ocenili działalność
przewodniczącej w minionym pięcioleciu. Obdarzyli ją zaufaniem na kolejnych pięć lat.
W obradach udział wzięli również: przewodniczący Zygfryd Mazur i skarbnik Krystyna Mirecka
z rejonowego PZEiR oraz knurowski radny Eugeniusz Tymoszek.

Foto: Iwona Kobryń

Lucyna Kobryń, przewodnicząca szczygłowickiego
Koła nr 3 Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,
będzie szefować zrzeszeniu przez kolejną kadencję

nie zapomnij

złomowa
wpadka

2

Przewodnicząca na bis

z moPP
w nowy rok
szkolny!

Foto: Dawid Ciepliński

/bw/

zaProszenie

świętują na okrągło
Abstynenci z „Siódemki” co roku
celebrują urodziny Klubu. W tym
roku ich spotkanie będzie szczególne,
gdyż świętują 20-lecie. Z tej okazji 6
października o godz. 16.30 w kościele
pw. Matki Bożej Częstochowskiej
odprawiona zostanie msza św. w

intencji klubowiczów i ich rodzin.
Następnie wszyscy przeniosą się do
restauracji „Protos” przy ul. Szpitalnej 29, gdzie o godz. 18.00 odbędzie
się część oficjalna obchodów 20-lecia,
a od 19.00 ruszy zabawa taneczna.
/g/

reklama

27 IX – Światowy Dzi
eń Tur yst yki
28 IX – Dzień Budow
lanych, Światow y Dzień Morza
29 IX – Dz ień Sta
wó w i Oc zek
Wodnych
30 IX – Dzień Chłop
aka
1 X – Międzynar odo
wy Dzień Weget ari ani zm u, Mię
dzy nar od ow y
Dzień Pracownika
Oc hrony Zdr owia, Międzynar odo
wy Dzień Osób
Starsz ych.

gliwiCe

Czardasz
w trzech
aktach

Knurów

Książę i szansonistka? Tylko
w operetce Emmericha Kàlmàna.
Młody arystokrata zakochuje się w
pięknej piosenkarce. Trwają przygotowania do ślubu, gdy nagle zjawia
się rodzina pana młodego, próbując
nie dopuścić do mezaliansu. Na scenie − ognisty czardasz, podejrzane
uliczki Budapesztu skontrastowane
z dostojnością wiedeńskich salonów.
„Księżniczka czardasza” to jedna z
najsłynniejszych operetek na świecie, źródło inspiracji muzycznych
dla wielu artystów. W rolach głównych m.in. Jerzy Bytnar oraz Anna
Wilczyńska. Spektakle − 28 i 29
września o godz. 18.30 i 30 września
o 17. Bilety od 26 do 41 zł do nabycia
w kasie GTM.

studenci
do piór!

Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Knurowie
rozpocznie szósty rok
działalności

Zapisy na nowy rok akademicki
przyjmowane są w sekretariacie
UTW w Miejskim Gimnazjum nr
2 w Knurowie przy ul. Stefana Batorego. Sekretariat czynny jest w
poniedziałki w godz. 17-18 i środy w
godz. 10-11.
Wykład inauguracyjny odbędzie
się w środę, 3 października, o godz.
17 w Kinie Scenie Kulturze.

nekrolog

17-09-2012 r.
Odszedł zbyt szybko

/bw/

jb

www.fdn.pl

gliwiCe

Beethoven
na altówce

WIKTOR MATLA
Wieloletni nasz Pracownik, Przyjaciel, Kolega.
Człowiek niezwykle skromny, pracowity i życzliwy
ludziom.

30 września o godz. 12 na scenie
Bajka − kino Amok wystąpi Kwartet Śląski z gościnnym udziałem
Mateusza Borowiaka na fortepianie
oraz Jolanty Brandys – altówka. W
programie utwory Ludwiga van Beethovena: Kwintet altówkowy c-moll
op. 104 i IV Koncert fortepianowy
G-dur w transkrypcji na fortepian i
kwintet altówkowy. IV Koncert do
jeden z najpiękniejszych utworów
mistrza. Kameralny występ Kwartetu
z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom muzyki klasycznej. Bilety
10 i 15 do nabycia w kinie Amok.
jb

Żegnaj Witku,
Będzie nam Ciebie brakować!
Odpoczywaj w spokoju!
Celem strony fundacji „Dzieci
Niczyje” jest pomoc dzieciom pokrzywdzonym oraz ich rodzinom
i opiekunom. Na portalu można
odszukać informacje na temat
placówek, które pomagają najmłodszym oraz rady jak przeciwdziałać i chronić przed krzywdą.
Obecnie fundacja prowadzi akcje
informacyjną „Słowa ranią przez
całe życie”, zwracającą uwagę na
tzw. przemoc słowną.
jb

Żonie, Córce oraz Najbliższym
wyrazy współczucia
składają
Zarząd i Pracownicy
ﬁrmy OSTROWSKI
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Już po kilku dniach drogowcy musieli
naprawiać przerwany krawężnik

Stanica. Pijany za kółkiem

Foto: Ewa Krzyściak-Kucharska

Popił, pojechał.
Posiedzi?

Mimo wielu apeli policji nadal zdarzają
się kierowcy, który siadają za kółkiem
po spożyciu alkoholu i prowadzą na
podwójnym gazie. Do takiej sytuacji
doszło tym razem w Stanicy

Knurów. Skrzyżowanie ulic Zwycięstwa i Michalskiego

Krawężnik
budzi emocje

Zamontowany przez drogowców dodatkowy
krawężnik u zbiegu ulic Zwycięstwa i Michalskiego
budzi emocje. Kierowcy narzekają, że ogranicza
możliwości ruchu, mieszkający w pobliżu przekonują,
że na krzyżówce zrobiło się bezpieczniej
O dodatkowym krawężniku, któ- była jednym z elementów projektu to łamał przepisy ruchu drogowego.
ry „zabrał” pojazdom nieco jezdni pi- poprawy bezpieczeństwa na DW 924 „Dodatkowy krawężnik” pojawił się
saliśmy przed tygodniem. Kierowcy od skrzyżowania z ul. Michalskiego do po to, by zmusić kierowców do ich
na nowość zareagowali sceptycznie.
skrzyżowania z ul. Lignozy – wyjaśnia przestrzegania.
– Teraz ciągniki z naczepami Ryszard Pacer, rzecznik prasowy
ZDW z nowej inwestycji wydaje
i przegubowce mają mniej miejsca ZDW w Katowicach. - Kierowcy, się być zadowolony: – Jest to skuna skręt do Szczygłowic. Ciasno jest szczególnie prowadzący ciężkie pojaz- teczne rozwiązanie. Nasi inspektorzy
i w drugą stronę – argumentowali. dy, nagminnie pokonywali ten zakręt sprawdzali to ostatnio na miejscu
– Lada dzień krawężnik zostanie z nadmierną prędkością. Stwarzało to i stwierdzili, że nastąpiło istotne
rozjeżdżony.
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. zmniejszenie prędkości pojazdów.
Zmia ny popierają okoliczni Dlatego wyłączono część jezdni, by
Zamontowany na początku ubiemieszkańcy.
wymusić zmniejszenie prędkości.
głego tygodnia krawężnik przetrwał
– Mieszkam przy skrzyżowaniu i
Według ZDW ogranicznik w bez strat ledwie kilka dni. Tak jak
uważam, że to bardzo dobry pomysł żaden sposób nie ma wpływu na przewidywali niektórzy z kierowców,
– chwali inwestycję Wanda Maniu- możliwość skręcania samochodem został rozjechany i przerwany. W piąra. – Jak nie było tego krawężnika, to ciężarowym, również tym z nacze- tek na nowo scalali go drogowcy. Na
samochody tu jeździły jak szalone. pami i przyczepami.
jak długo wystarczy ta naprawa?
Strach było iść po chodniku, bo czło– Droga jest odpowiedniej – zgod- Wszystko i tak zweryfikuje zima
wiek się bał, czy na niego nie wjadą.
nej z przepisami – szerokości – prze- – wieszczą sceptycy. – Może się oka- Kierowcy marudzą, ale ile razy konuje rzecznik Pacer. – Proszę za- zać, że nie będzie czego zbierać, bo
przejadą oni tutaj w ciągu dnia? uważyć, że wcześniej, przed pojawie- pług zbierze te plastikowe klocki ze
Dwa? Trzy? Teraz przynajmniej jest niem się ogranicznika, oznakowanie śniegiem...
bezpiecznej – uważa inna mieszkanka poziome wyłączało ten fragment
Jak będzie naprawdę, czas poKrywałdu.
jezdni z ruchu. Jeśli ktoś wjeżdżał każe.
Dawid Cieplińśki
Pomysł drogowców chwali też na nawierzchnię „zakreskowaną”,
Gabriel Krzyżewski.
– Teraz kierowcy nie ścinają za- ogłoszenie
krętu i nie jeżdżą tak szybko – zauważa. – Wcześniej jak ktoś szedł chodPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
nikiem, a na jezdni była kałuża, to
w Przyszowicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu
zaraz został cały ochlapany. Poza tym,
o którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego na zadanie:
„Wykonanie nawierzchni asfaltowej w drodze wojewódzkiej nr
jak wyjeżdżałem z posesji, to byłem
921 - ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach na długości ok. 400 m na
narażony, że ktoś mnie uderzy. Trzeba
potrzeby projektu pn. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią
było szyby otwierać, nasłuchiwać czy
ścieków w Gminie Gierałtowice współfinansowanego z Funduszu
coś nie jedzie i dopiero można było
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
ruszać. Teraz nie ma tego problemu.
i Środowisko”
O cel montażu krawężnika zapyInformacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia
taliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich
uzyskać można w siedzibie Spółki:
w Katowicach, czyli administratora
ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice tel. (32)301 15 21.
ul. Zwycięstwa w Knurowie.
Termin składania ofert upływa 3.10.2012 r o godz. 9.00.
– Instalacja tego ogranicznika
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Kierowca nie będzie wspominać
mile jazdy po alkoholu

W poniedziałkowy wieczór kierowca Forda Focusa wypadł z drogi
na ul. Gliwickiej w Stanicy i wbił
się we wjazd do jednej z posesji. Na
miejscu pojawiły się służby ratownicze, teren zabezpieczyli strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie.
Jak się dowiedzieliśmy, kierowca
stracił panowanie nad pojazdem,
najprawdopodobniej jechał za szybko. Na szczęście nie odniósł większych obrażeń.

Po badaniu alkomatem wyszło
na jaw, że mężczyzna jest nietrzeźwy.
- Kierowca Forda miał 2,1 promila alkoholu we krwi – informuje
komisarz Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Za jazdę na podwójnym gazie,
oprócz utraty prawa jazdy, grożą mu
teraz nawet dwa lata pozbawienia
wolności.
DC, Foto: JRG Knurów

Knurów

Rozbojarze w rękach policji
20-latek i jego 18-letni kolega napadli na
ulicach Knurowa na dwie osoby. Jedną
z nich ugodzili nożem w brzuch.
Na szczęście napastnicy zostali
zatrzymani przez knurowskich stróżów
prawa. Do czasu procesu karnego
przebywać będą w areszcie. Z wolnością
mogą się pożegnać nawet na 12 lat
W sobotę o godz. 2.50 do knurowskiego Komisariatu Policji zgłosił
się 24-letni mężczyzna z powierzchowną raną kłutą brzucha. Opisał
funkcjonariuszom zdarzenie sprzed
50 minut. W okolicy skrzyżowania
ulic Kazimierza Wielkiego i Sobieskiego zaatakowali go dwaj mężczyźni. Zażądali portfela i telefonu, grożąc przy tym nożem. Kiedy 24-latek
stawił opór napastnikom, doszło do
szamotaniny, w wyniku której został
ugodzony nożem. Rozbojarze oddalili się z miejsca zdarzenia z telefonem
poszkodowanego. Mimo że w rejon
osiedla natychmiast udały się patrole,
napastników nie udało się znaleźć i
zatrzymać.
Około godz. 5.30 dyżurny przyjął
kolejne zgłoszenie o rozboju. Tym
razem mężczyźni napadli na idącą do
pracy 43-letnią kobietę. Przewrócili
ją i wyrwali torebkę. Knurowianka
dokładnie opisała ich kryminalnym.
To w zupełności wystarczyło, by wytypowali sprawców rozboju. Patrole
policji szybko udały się pod adres w
centrum Knurowa. W mieszkaniu

zastali jednego z wytypowanych
sprawców. W trakcie przeszukania
znaleźli i drugiego - leżał schowany
pod łóżkiem. Po pracowitej nocy
panowie zdążyli się już przebrać i
zjeść nawet część kanapek z salcesonem, które znaleźli w skradzionej
torebce. Policjanci mieli problem z
odnalezieniem telefonu skradzionego
24-latkowi w pierwszym rozboju.
Udało się, ale po dokładniejszym
przeszukaniu mieszkania. Sprawcy
ukryli go w specjalnie przygotowanej
skrytce, w odtwarzaczu DVD.
20- i 18-latek zostali rozpoznani
przez pokrzy wdzonych podczas
okazania. - Mężczyźni byli wcześniej
znani policji. Mają już na koncie kilka
przestępstw przeciwko mieniu - mówi
lakonicznie oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach komisarz Marek Słomski.
Zarówno policja jak i prokurator
wystąpili o tymczasowy areszt dwóch
knurowian. Sąd przychylił się do tego
wniosku.
/pg/, /kmp gliwice/



aktualności
Knurów. Obradowała Rada Miasta

ogłoszenie

Urząd Miasta
Knurów

BEZPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE KNUROWA

Urząd Miasta Knurów organizuje w dniach od 1 do 4
października 2012 roku akcję wywozu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych
w zabudowie jednorodzinnej
Akcja zostanie przeprowadzona na koszt Urzędu Miasta Knurów
w kolejności określonej w przedstawionym poniżej harmonogramie.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej wymienionej w harmonogramie, o wystawienie w godzinach wieczornych dnia poprzedzającego wywóz lub w dniu wywozu
do godziny 7:00 rano przed posesję odpadów wielkogabarytowych.
Dla osób które spóźnią się z wystawieniem odpadów nie przewidujemy dodatkowych terminów w ramach prowadzonej akcji.
Wystawione rzeczy nie mogą tarasować dróg, przejść dla pieszych
lub utrudniać normalne funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych
jak też zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub ich mienia.
Będą odbierane: stare meble, łóżka, tapczany, materace,
krzesła, meble ogrodowe, dywany, wykładziny, stare okna,
umywalki, wanny, itp.
Nie będą odbierane odpady pochodzące z rozbiórek, gruz
budowlany, styropian, papa, odpady komunalne zmieszane i odpady
podlegające segregacji. Nie będą także odbierane odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt RTV i AGD (telewizory, lodówki, komputery,
pralki itp.), których bezpłatna zbiórka została już przeprowadzona
w tym roku.
Wszystkie odpady zostaną zebrane przez PP-H-U Komart Sp.
z o.o. a następnie poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu.

Harmonogram wywozu odpadów
wielkogabarytowych z terenu Miasta Knurów
Etap I: dnia 1. 10. 2012 r. –Stary Knurów, III Kolonia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ul. Koziełka wraz z drogami bocznymi
Al. Spacerowa
ul. Karłowicza
ul. Brzechwy
ul. Kossak- Szczuckiej
ul. Łubinowa
ul. Moniuszki
ul. Wrzosowa
ul. Chmielna
ul. Akacjowa
ul. Kwitka
ul. Sienkiewicza
ul. Klasztorna

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ul. Stokrotki
ul. Różana
ul. Kwiatowa
ul. Klasztorna
ul. Wolności wraz z drogami bocznymi
ul. Jagły
ul. Kard.Hlonda
ul. Plac Powstańców Śląskich
ul. Plebiscytowa
ul. 1 Maja
ul. Dymka.
ul. Jęczmienna wraz z drogami bocznymi

Etap II: dnia 2.10. 2012 r. – Farskie Pola, Fińskie Domki, Redyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ul. Dworcowa		
ul. Rybna.
ul. Poprzeczna
ul. E.Plater
ul. Wyspiańskiego
ul. Dębowa
ul. Astrów
ul. Krucza
ul. Przemysłowa
ul. Dąbrowskiego
ul. Wieniawskiego

12. ul. Szymanowskiego
13. ul. Paderewskiego
14. ul. Chrobrego
15. ul. Chopina
16. ul. Niepodległości – zabudowa jednorodzinna
17. ul. Legionów
18. ul. Saperów.
19. ul. Ziętka.
20. Osiedle Cztery Pory Roku (ul.Zimowa,
Wiosenna, Letnia, Deszczowa, Jesienna,
Przedwiośnia)

Etap III: dnia 3.10. 2012 r. – Knurów Centrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ul. Wilsona – zabudowa jednorodzinna
ul. Rakoniewskiego
ul. Grunwaldzka
ul. Wzgórze
ul. Ustronie Leśne
ul. Matejki
ul. Cicha
ul. Polna

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ul. Rybnicka
ul. Sadowa
ul. Powstańców.
ul. Jordana.
ul. Michalskiego.
ul. Szkolna
ul. Krótka

Etap IV: dnia 4.10. 2012 r. – Knurów Krywałd, Szczygłowice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ul. Bojowa
ul. Stawowa
ul. Zwycięstwa
ul. Korfantego
ul. Ściegiennego
ul. Ligonia
ul. Słoneczna

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ul. Leśna.
ul. Zielona.
ul. Książenicka.
ul. Wieczorka
ul. Graniczna.
ul. Starowiejska.

ogłoszenie

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 17,08 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro).
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 i przy
ul. Staszica 1 oraz na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.



Wóz z odsetek
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza potrzebuje
nowego samochodu kwatermistrzowskiego
do przewożenia sprzętu, sorbentów
i neutralizatorów. Knurowski samorząd
zdecydował się przeznaczyć 50 tys. zł
dofinansowania na zakup pojazdu. Pieniądze
pochodzą z odsetek z rachunków bankowych
Decyzja została zaaprobowana
mocą uchwały Rady Miasta. Głosowanie odbyło się podczas środowej
sesji w ratuszu w obecności Janusza
Przybylskiego, komendanta miejskiego Powiatowej Straży Pożarnej
w Gliwicach.
- Czy może pan dać gwarancję, że
po zakupie nowego wozu, straż przekaże wycofywany pojazd do szczygłowickiej OSP? – dociekał radny Janusz
Szydło.
- Tak – stanowczo potwierdził
komendant Przybylski.
- Cieszę się z tego pytania, a
jeszcze bardziej z odpowiedzi – skomentował krótki dialog Piotr Dudło,
sekretarz miasta, ale zarazem prezes
Zarządu Miejskiego Związku OSP w
Knurowie. – To tylko utwierdza nas
w przekonaniu, że decyzja przyniesie
korzyść strażackim zawodowcom i
ochotnikom, a myślę, że w konsekwencji wszystkim nam jako mieszkańcom.
Głosowań, także o wymiarze
finansowym, było znacznie więcej.
W harmonogramie obrad znalazło
się ponad 30 uchwał.

Jak płacić za śmieci?

Od 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonować nowy system gospodarowania
odpadami. Ich właścicielem stanie się
gmina. Obowiązkiem samorządu jest
zorganizowanie m.in. odbioru śmieci i
określenie za to opłaty. Bardzo ważna
jest przy tym metoda ustalania opłaty.
W Knurowie zdecydowano, że w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w odróżnieniu
od nieruchomości niezamieszkałych,
np. szkół, urzędów, ogrodów działkowych, zakładów pracy), ustalana
będzie ona w oparciu o liczbę osób
zamieszkujących daną nieruchomość.
Sama stawka opłaty zostanie określona
w odrębnej uchwale.
Przepisy dają do wyboru jeszcze
inne metody ustalenia opłaty: powierzchnię lokalu mieszkalnego, ilość
zużytej wody i jedną stawkę od gospodarstwa domowego. Rada uznała,
że metoda uzależniona od ilości zużywanej wody jest w praktyce trudna
do przyjęcia. Wynika to m.in. z braku
danych o zużyciu wody z nieruchomości, które nie są podłączone do sieci
wodociągowej. Z kolei wariant biorący
pod uwagę powierzchnię lokalu i gospodarstwo domowe nie odzwierciedla
liczby mieszkańców nieruchomości, a
więc i ilości wytworzonych odpadów.
Nie istnieje też realny przelicznik
powierzchni lokalu lub gospodarstwa
domowego na ilość wytwarzanych
odpadów.
Uznano, że metoda oparta o liczbę
osób zamieszkujących nieruchomość
jest najbardziej adekwatna do charakteru miasta. W sposób najmniej
dyskusyjny wiąże ilość wytwarzanych
śmieci z opłatą za zagospodarowanie
odpadów, jaką będą ponosić właściciele nieruchomości.

Dotacje na drogi

Radni zdecydowali przyznać
pierwszeństwo w nabyciu garaży
gminnych przy ul. Staszica najemcom posiadającym umowę najmu
na czas nieokreślony. Zapis dotyczy
10 garaży.
Uchwałą RM zostały określone
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
Dziew ięć uchwa ł dot ycz yło
zmian fragmentów miejscowego
pla nu zagospoda rowa nia przestrzennego. Zaakceptowano zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knurów. Do wykazu
wprowadzono: * przebudowę al.
Piastów (część powiatowa), * przebudowę targowiska miejskiego w
rejonie ulic Szpitalnej i Targowej (I
etap), * termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana
wraz z rekonstrukcją terenu w rejonie wejścia do budynku.
Radni zgodzili się na udzielenie
dotacji dla Województwa Śląskiego
w wysokości 48 tys. zł. Pieniądze te
zostaną przeznaczone na budowę
chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa
(od skrzyżowania z ul. Bojową po
drogę leśną). Szacowany koszt całej
inwestycji to 145 tys. zł (resztę, czyli
60 proc., finansuje województwo).
Z myślą o przebudowie targowiska w rejonie ulic Szpitalnej i Targowej miasto starało się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.
W sierpniu Zarząd Województwa
Śląskiego zakwalifikował tę inwestycję (I etap) do współfinansowania. Mocą uchwały Rada upoważniła
prezydenta Knurowa do zawarcia
z Samorządem Województwa Ślą-

skiego stosownej umow y w tym
względzie.
W związku z planowaną przebudową al. Piastów RM wyraziła wolę
przejęcia w 2013 r. od Powiatu Gliwickiego zarządzania drogą powiatową
(to główna nitka al. Piastów, biegnąca
wzdłuż wieżowców) w zakresie pełnienia funkcji inwestora. Inwestycja
objęłaby m.in. zamknięcie skrzyżowania na wysokości wiaduktu PKP
(obok budynku przy ul. Staszica 1,
gdzie część gminna al. Piastów łączy
się z jej główną, powiatową trasą),
wykonanie nowego skrzyżowania na
wysokości ul. Kołłątaja, przebudowę
skrzyżowania na wysokości ul. Kilińskiego i przebudowę skrzyżowania al.
Piastów z ul. Parkową.
To plan gminy, natomiast w tym
samym czasie powiat zamierza - na
odcinku od wiaduktu kolejowego
po skrzyżowanie z ul. Książenicką
– wymienić nawierzchnię drogi i
zmienić organizację ruchu. Koszt
tych prac szacowany jest na 500 tys.
zł. Starostwo chce ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach tzw.
schetynówek (150 tys. zł). Z własnego budżetu wyasygnuje 140 tys. zł,
natomiast 210 tys. zł pochodziłoby z
dotacji Gminy Knurów.

W interpelacjach

radni zgłosili kilkanaście spraw.
Mowa była m.in. o: * chodniku wzdłuż
ul. Kilińskiego w sąsiedztwie przedszkolnej „Trójki”; jest wąski, przylega
do budynku, co budzi obawy (m.in.
spadające sople zimą) o bezpieczeństwo; * oświetleniu przejścia dla pieszych przy ul. Szpitalnej – światło nie
pada na „zebrę”, lecz obok; * utrudnionym wyjeździe na ul. Niepodległości
- w rejonie posesji nr 87/93 – ograniczona widoczność; * staraniach o wóz
bojowy dla OSP; * niedogodnościach
wynikających z robót w ramach porządkowania gospodarki ściekowej; *
zapadających się (ponownie) studzienkach przy ul. Szpitalnej; * ogrodzeniu
nowo wybudowanego placu zabaw
przy ul. Mieszka I; * szkodach górniczych przy ul. Zwycięstwa.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie - na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej (www.knurow.
bip.info.pl).
/b/
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aktualności
Knurów. Gorący sezon w ośrodkach szkolenia kierowców

Zdążyć
przed nowym

Region

Blaszki na
wagę... życia
Foto: Dawid Ciepliński

To już ostatni dzwonek dla wszystkich, którzy chcą
zdobyć prawo jazdy na starych zasadach. Od stycznia
ma być trudniej, drożej i, co gorsza, bez adnotacji
„bezterminowo”

Przyszłorocznym kursantom będzie zdecydowanie trudniej zdobyć upragnione „prawko”

W Ośrodku Szkolenia Kierowców Kędzior niemałe poruszenie.
Liczba kursantów wzrosła o około
20 proc. Wszyscy chcą zdążyć przed
19 stycznia 2013 roku, kiedy wejdą w
życie nowe zasady egzaminowania
kierowców.
Prawdziwa rewolucja czeka kursantów podczas egzaminu teoretycznego. Nie wystarczy już wkuć
odpowiedzi na 500 pytań, ponieważ
ich pula zwiększy się do 3000. Komputer, zamiast 18, wylosuje teraz
32 pytania. Lwia ich część będzie w
formie video, aby odtworzyć egzaminowanym warunki panujące na
drodze, gdzie na podjęcie decyzji
kierowca ma kilka sekund. Nowy
egzamin będzie wolny od py tań
wielokrotnego wyboru. Zdadzą go
ci, którzy zdobędą minimum 68 na
74 punkty. Co ważne, pytania będą
różnie punktowane - w zależności
od stopnia trudności. Niezmienny
pozostanie jedynie czas na udzielenie
odpowiedzi (25 minut).

Za mało godzin

- Szkoda, że liczba godzin przeznaczona na teorię pozostanie bez
zmian. Przy 30 godzinach wykładów
ledwo wyrabiam z omówieniem pytań
egzaminacyjnych i kodeksu ruchu
drogowego - mówi właściciel OSK
Kędzior Dariusz Kędzierski.
Tyle samo czasu przeznacza się
obecnie na praktyczne szkolenie
przyszłych kierowców. Zdaniem
aspiranta Janusza Szydło z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach to zdecydowanie za mało. - Pilot, by zdobyć
uprawnienia, musi przelatać więcej
niż taki kandydat na kierowcę spędza
za kierownicą. Efekty, niestety, widać
później na drogach. Młodzi kierowcy

nie liczą się z prędkością, nie potrafią
przewidywać sytuacji na drodze, nieprawidłowo wyprzedzają, wymuszają
pierwszeństwo i nie potrafią wiedzy
teoretycznej stosować w praktyce
- wylicza najczęstsze grzechy za kierownicą.
Policyjne statystyki są nieubłagane: w ubiegłym roku największą
liczbę sprawców wśród kierujących
zanotowano w przedziale wiekowym
25-39 lat. Spowodowali oni 10 928
wypadków, w których zginęło 946
osób, a 14 186 zostało rannych. Kierowcy w wieku 18-24 lata spowodowali 7 261 wypadków, zginęły w nich
754 osoby, a 10 242 zostały ranne.
To oni cechują się brakiem doświadczenia i umiejętności w kierowaniu
pojazdami oraz dużą skłonnością do
brawury i ryzyka.

Czas próby

Na żółtodziobów czeka jeszcze
kilka nowości: przez dwa lata będą
musieli jeździć samochodem z zielonym liściem na szybie. Jeśli w tym
czasie popełnią dwa wykroczenia,
czeka ich kurs reedukacyjny i badania psychologiczne. Trzy wykroczenia wiążą się z utratą prawa jazdy.
Kierowcy z krótkim stażem, między
4 a 8 miesiącem od uzyskania prawa
jazdy, będą musieli przejść kurs
dokształcający, na którym oprócz
zajęć teoretycznych będą też doskonalić technikę jazdy. Do tego czasu
obowiązują ich zmniejszone limity
prędkości (50km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza nim oraz
100 km/h na drogach ekspresowych
i autostradach). Na tym nie koniec.
Z nowych praw jazdy bezpowrotnie
znika adnotacja „bezterminowo”.
Okres ważności dokumentu kategorii
A i B to 15 lat.

Przegląd Lokalny Nr 39 (1021) 27 września 2012 roku

Czy nowe zasady wpłyną na bezpieczeństwo na drogach? - To trudne
pytanie. Jestem zdania, że żeby jeździć
dobrze, trzeba jeździć długo. Chociaż bywa i tak, że doświadczonych
kierowców zżera rutyna i popełniają
podstawowe błędy. Czy będzie bezpieczniej? Zobaczymy, kiedy nowe
zasady zaczną obowiązywać - odpowiada aspirant Szydło.

Zdążą?

Już dziś za podstawowy kurs
prawa jazdy trzeba zapłacić około
1400 zł. Od stycznia ceny poszybują
w górę, ponieważ na wyposażeniu
każdej szkoły jazdy znajdzie się kasa
fiskalna. Kursant zamiast pokwitowania otrzyma rachunek z VAT.
- Nawet jeśli ceny wzrosną, to
będą to pieniądze wydane na kursanta, infrastrukturę, tory poślizgowe...
- dodaje Kędzierski.
O nowych zasadach jeszcze nie
myśli, bo te na przestrzeni ostatniego
roku zdążyły się kilka razy zmienić.
- Jeśli nie zdążę z ich wdrożeniem do
stycznia, to nie utworzę nowej grupy.
Proszę mi wierzyć, starostwo trzyma rękę na pulsie, raz w roku mam
kontrolę.
Próbowaliśmy zapytać czy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Rybniku jest gotow y na przyszłoroczne zmiany. Odesłano nas
stamtąd do Katowic. Kilkanaście
prób skontaktowania się z dyrektorem WORD Katowice spaliło na
panewce (spotkanie, wjazd, spotkanie). Egzaminator nadzorujący też
był nieuchwytny. Trudno się dziwić
przy takim szturmie kandydatów na
kierowców.

Zapewne nie raz otrzymałeś list z przypiętą
blaszką. Ten metalowy obciążnik zazwyczaj
ląduje w koszu. Następnym razem nie
wyrzucaj go. A jeśli już, to do specjalnej
puszki. Dzięki temu dorzucisz się do
zakupu... koncentratora tlenu
Koncentrator tlenu to nieduże
(wielkości walizki) przenośne urządzenie wykorzystywane w medycynie. Służy do dostarczania pacjentowi
powietrza ze zwiększoną zawartością
tlenu. Stosowany zwykle w takich
schorzeniach jak rak płuc, astma,
przewlekła obturacyjna choroba
płuc, niewydolność krążenia czy mukowiscydoza.
Koszt koncentratora to równowartość około 2500 złotówek
albo... 39000 blaszek-obciążników
do listów. I właśnie tyle blaszek chce
zebrać Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Potem zamienić
je na złotówki, a te z kolei na nowe
urządzenie.
Pomożesz? To proste. Wystarczy
wrzucić blaszki do któregoś ze specjalnych pojemników (wykaz miejsc
w ramce) na terenie Knurowa. Można
też udać się do siedziby hospicjum w
Gliwicach (ul. Daszyńskiego 29) - od
poniedziałku do piątku w godz. 15-22
lub w weekend o dowolnej porze.
W Knurowie akcję „Blaszki na
wagę życia, czyli pomoc ukryta w
listach” prowadzi Miejska Szkoła
Podstawowa nr 2. – Do tego szczytnego przedsięwzięcia chętnie włą-

czają się też inne szkoły, instytucje, a
nawet prywatne firmy – powiedziała
Przeglądowi wicedyrektor „Dwójki”
Danuta Trela. – Liczymy, że wespół w
zespół osiągniemy cel.
Jeden z pojemników znajduje
się w redakcji Przeglądu Lokalnego.
Polecamy się więc pamięci i zapraszamy.

/bw/

Foto: www.hospicjum.gliwice.pl

Kontakt z organizatorami

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach – Aneta Korzuśnik-Nowak (koordynator akcji), e-mail: a.korzusnik@hospicjum.gliwice.
pl. Więcej informacji na stronie: www.hospicjum.gliwice.pl.
***

W tych miejscach zdasz blaszki:

• Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Słoniny 1);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Wilsona 22 - organizator akcji w
Knurowie);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Kilińskiego 6);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Jedności Narodowej 5);
• Miejskie Gimnazjum nr 2 (ul. Batorego 7);
• Agencja Reklamowa „Oferta” (ul. Szpitalna 8, I p., pok. 110);
• Pływalnia Kryta aQuaRelax w Knurowie – kasa (ul. Szpitalna 23)
• Basen w Szczygłowicach – kasa (ul. Górnicza 2);
• Dom Kultury w Szczygłowicach (ul. Górnicza 2);
• Redakcja „Przeglądu Lokalnego” (ul. Niepodległości 5).
reklama
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aktualności
Knurów

Pomnik po odnowie
Wizualizacja: arch. DiG Sowińscy Architekci

Gruntownej odnowie poddany został
pomnik na mogile powstańców
śląskich i jeńców wojennych na
cmentarzu przy ul. 1 Maja
Chara kter yst yczna bia ła
pły ta z trzema kamiennymi
kolumnami znana jest wielu
knurowianom odwiedzającym
groby bliskich. To mogiła, w której spoczywają powstańcy śląscy
oraz jeńcy wojenni – włoscy i
francuscy.

To na razie wizja architektów; pierwsze prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku

Knurów. Modernizacja targowiska rozpocznie się jeszcze w tym roku

Targ na miarę możliwości
Rzeczywistość zweryfikowała koncepcję modernizacji
targowiska przy ul. Szpitalnej. Dwupoziomowe
centrum handlowo-usługowe ustąpiło miejsca
dużej wiacie, pod którą ustawione będą stragany.
Inwestycja otrzymała milionowe dofinansowanie
z funduszy unijnych
Wizualizacja: arch. DiG Sowińscy Architekci

Na odnowionym grobowcu z pewnością rozbłysną znicze - w hołdzie
powstańcom śląskim i jeńcom wojennym; pod lampiony została
zamontowana specjalna szklana tafla

Grób pierwotnie założono w
1939 r., ostateczną formę przybrał
w 1972 r. W ciągu 40 lat płytę wielokrotnie poddawano drobnym zabiegom pielęgnacyjnym. Przed kilkoma
dniami pomnik został gruntownie
odnowiony.
- Konieczne okazało się chemiczne
usunięcie kilku warstw farby, do-

czyszczenie przez hydropiaskowanie i
uzupełnienie spoin masą do kamienia
naturalnego – usłyszeliśmy w knurowskim magistracie, który zarządza
nekropolią. – Specjalnych preparatów
chemicznych użyto w celu zabezpieczenia pomnika przed szkodliwym
działaniem czynników atmosferycznych i zabrudzeniami.
Tekst i foto: Bogusław Wilk

Knurów

Teledysk z tradycjami
Stragany osłoni duża wiata

Pozwolenie na budowę, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji,
zlecenie studium wykonalności - to
wszystko gotowe było już dwa lata
temu. Szacunkowy koszt trzyetapowej inwestycji (około 9 mln zł)
przerastał możliwości gminnego
budżetu, dlatego miasto podjęło starania o unijne dofinansowanie.
- Wnioskowaliśmy o maksymalną
kwotę (1 mln zł - przyp. red.) na to
zadanie i udało się. Umowa na dofinansowanie została podpisana 26
września 2012 r., a w październiku
ogłoszony zostanie przetarg w celu
wyłonienia wykonawcy robót - informuje naczelnik Wydziału Inwestycji
Ewa Szczypka.
Prace przy I etapie modernizacji
targowiska ruszą jeszcze w tym roku


i skoncentrują się na placu za zajezdnią autobusową, gdzie prowadzony
jest handel obwoźny. Roboty związane z budową kanalizacji i oświetlenia
będą prowadzone również w obrębie
starego targowiska. Po zakończeniu
prac kanalizacyjnych teren zostanie
wybrukowany. Pod murem kopalnianym znajdzie się miejsce na kioski
handlowe, a stragany, usytuowane w
postaci rzędów pasaży, osłoni duża
wiata. Poza tym na tyłach targowiska
powstanie budynek gospodarczosanitarny z biurem administracji
targowiska i ubikacjami. Przy nowej
bramie frontowej przewidziano
możliwość zlokalizowania ośmiu
kiosków handlowych.
Koncepcja hali targowej upadła,
kiedy pojawiły się obawy kupców

co do wzrostu kosztów wynajmu
powierzchni handlowej.
II etap zadania, czyli prace w
obrębie starej części targowiska,
uzależniony jest od zainteresowania
kupców i dostępnych środków finansowych. W ślad za modernizacją
targowiska miała iść przebudowa zajezdni autobusowej i budowa dwóch
zatok, usytuowanych po obu stronach ul. Szpitalnej. Rozstrzygnięcia
w tej kwestii zapadną w przyszłości.
W trakcie projektowania handlowcy byli informowani o zamiarach
gminy. Kontakty te zostaną utrzymane, tak, by przed rozpoczęciem prac
zainteresowani mieli orientację co do
przebiegu inwestycji.
Paweł Gradek

„Pyk, pyk, pyk z fajeczki. Duś, duś, duś
gołąbeczki...” możemy usłyszeć w najnowszym
klipie z udziałem Orkiestry Dętej KWK
„Knurów” – „Starzyk”. Nowy teledysk od
poniedziałku jest dostępny w internecie
„Starzyk” to bardzo popularne nagranie, do którego muzykę
napisał Stanisław Hadyna, a słowa
Zdzisław Pyzik.
Niedawno nagrany teledysk
obfituje w motywy odnoszące się
do tradycji górniczych i kultury
śląskiej. Materiał kręcono w sąsiedztwie zabytkowej kaplicy św.
Magdaleny. W teledysku występuje
trójka aktorów: Katarzyna Gorczyca, Oskar Malinowski i muzyk
orkiestry – Adam Zaklika, którego
specjalnością do tej pory była gra
na fagocie. Muzyka jest autor-

stwem knurowskiej orkiestry, a za
wokal odpowiedzialny jest Bartosz
Urbanowicz.
Całość zrealizowała produktownia.com, a klip został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe
w Gliwicach.
DC

Teledysk można obejrzeć
w ser wisie internetowym
YouTube wpisując w w yszukiwarce „Orkiestra KWK
Knurów – Starzyk”
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rozmaitości
Pies inny niż wszystkie

informacja
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27 września 2012 r. o przyjęciu przez Radę Miasta
Knurów dokumentów dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o :
1. pyrzyjęciu przez Radę Knurów Uchwałą Nr XXIII/355/12 z dnia
19 września 2012 r. dokumentu pn.: „Zmiana fragmentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon ulicy
Rakoniewskiego - Wilsona” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XX/290/2004 z dnia 22.04.2004 r. dla działek położonych w rejonie ul.
T.Wilsona (nr ewid. 2852, 2854,2853/1 i 2853/2)”;
2. przyjęciu przez Radę Knurów Uchwałą Nr XXIII/350/12 z dnia
19 września 2012 r. dokumentu pn.: „Zmiana fragmentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr
XXII/317/2004 z dnia 01.07.2004 r. dla działki położonej w rejonie ulicy
Bojowej (nr ewid. 941/149)”;
3. przyjęciu przez Radę Knurów Uchwałą Nr XXIII/348/12 z dnia
19 września 2012 r. dokumentu pn.: „Zmiana fragmentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXII/317/2004 z dnia 01.07.2004 r. dla działki położonej przy ulicy
Zwycięstwa (nr ewid. 1542/145)”;
4. przyjęciu przez Radę Knurów Uchwałą Nr XXIII/349/12 z dnia
19 września 2012 r. dokumentu pn.: „Zmiana fragmentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004
z dnia 29.12.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Szybowej (nr ewid.
1373/25)”;
5. przyjęciu przez Radę Knurów Uchwałą Nr XXIII/347/12 z dnia 19
września 2012 r. dokumentu pn.: ”Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów “Rejon Południe”
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia
29.12.2004 r. dla działek położonych w rejonie cmentarza przy ulicy Słonecznej (nr ewid. 849/80 i 850/80)”,
6.przyjęciu przez Radę Knurów Uchwałą Nr XXIII/351/12 z dnia
19 września 2012 r. dokumentu pn.: ”Zmiana fragmentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów “Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004
z dnia 29.12.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Leśnej (nr ewid.
869/66)”;
7.przyjęciu przez Radę Knurów Uchwałą Nr XXIII/352/12 z dnia
19 września 2012 r. dokumentu pn.: „Zmiana fragmentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów “Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z
dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy Zielonej (nr ewid.
1458/46, 1461/46, 1464/46, 1466/46,1252/46)”;
8. przyjęciu przez Radę Knurów Uchwałą Nr XXIII/354/12 z dnia 19
września 2012 r. dokumentu pn.: ”Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów “Rejon Południe”
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia
29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid.
1502/129, 1503/129, 1504/129 i 1505/129)”.
Z treścią w/w dokumentów, uzasadnieniem, o którym mowa w art.
42 pkt.2 oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust.3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy
ul.Niepodległości 7 pokój nr 3 - w godzinach pracy Urzędu.
Treść w/w dokumentów opublikowana jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta Knurów.
Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta

informacja
Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 27 września 2012 r.
o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów dokumentu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o :
• przyjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwałą Nr XXIII/353/12
z dnia 19 września 2012 r. dokumentu pn. Zmiana fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurowa oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego ulic Rakoniewskiego i Wilsona zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr LXVII/441/98 z dnia 18 czerwca
1998 r. dla obszaru położonego w rejonie cmentarza po północnej
stronie ulicy Rakoniewskiego.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt.2 oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55
ust.3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu
Miasta Knurów ul.Niepodległości 7 pokój nr 3 - w godzinach pracy
Urzędu.
Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta Knurów.

Co trzy łapy to nie jedna
Malim jest czteroletnim labradorem. Takich jak on, znajdzie
się pewnie w Knurowie kilkadziesiąt. Jest przyjazny, żywy,
łagodny, pełen energii. Jak większość psów tej rasy. I nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ma tylko... trzy
łapy

Malim trafił do Ireneusza i Agnieszki w grudniu 2008 roku. Los
połączył ich przez przypadek.
– Byłem służbowo w schronisku
w Sośnicy. Zobaczyłem Malima przypiętego białym sznurem do balustrady
schodów. Od razu zwróciłem na niego
uwagę. Podszedłem, pogłaskałem, a
kiedy opuszczałem schronisko, sam
już się do mnie łasił – wspomina Ireneusz. – Wróciłem do pracy, po czym
nie zastanawiając się, zadzwoniłem
do schroniska z prośbą, by nikomu
Malima nie wydawali, ponieważ ja
po niego przyjadę. Szczerze mówiąc,
nie byłem w ogóle przygotowany na
posiadanie psa. Nie miałem żadnych
rzeczy, miski, karmy, akcesoriów.
Malim był wtedy 10-miesięcznym szczeniakiem. – Nie pamiętam
jak trafił do schroniska. Kierowniczka
mówiła mi o tym, ale nie chciałem
zapamiętać tej historii – wyjaśnia
właściciel „trójnoga”.

Nowy dom

Labrador jak na młodego psa
przystało był bardzo psotny. Pogryzione buty, podrapane ściany, lista
szkód, które czynił, jest długa.
– Kiedy wychodziłem wszystko musiało być pochowane i szczelnie pozamykane – mówi Ireneusz. – Jeśli zostawiło
się otwarte drzwi do łazienki, potrafił
poprzegryzać dosłownie wszystko. Od
gąbek po szampony. Nie wspominając
już o butach, które były jego ulubionym
„przysmakiem”. W ciągu tygodnia potrafił mi zniszczyć 3-4 pary.
Pierwsze dni w nowym miejscu
wiązały się również z przyzwyczajaniem do właściciela i domu.
– Na początku zabierałem Malima do pracy. Pracuję w Policji, więc
często mam do czynienia z osobami z
prawem na bakier. Nieraz trzeba ich
odwieźć do aresztu czy prokuratury.
Mój psiak do wszystkich się, niestety,
łasił i podważał moją pozycję – śmieje
się Ireneusz. – Musiał przestać ze mną
pracować.

Chwila grozy

Któregoś dnia Malim miał wyjątkową ochotę do zabawy.
– Bawił się z innym psem już
przeszło godzinę. Chciał nadal, a ja
musiałem się zbierać na powrót do
domu. Pies miał inny plan. Porwał
plastikową butelkę i zaczął uciekać
przed swoim właścicielem. – Zrobił

zwrot i wybiegł na ulicę Zygmuntowską w Gliwicach. Kierowca nie zdążył
wyhamować i Malima potrącił samochód. Szczęście w nieszczęściu, że
go odrzuciło, ponieważ jakby wpadł
bardziej pod koła, to nie byłoby go tu
dzisiaj ze mną.
Labrador trafił do Gliwickiej
Kliniki Weterynaryjnej na ul. Toszeckiej. Tam zajął się nim dr Jacek
Cymbryłowicz. Łapa Malima została
zagipsowana. Na miesiąc.
Nie był to łatwy czas ani dla
zwierzęcia, ani dla jego pana. Wizyty u lekarza, znoszenie na rękach,
by załatwił swoje potrzeby, brak
apetytu. – To mnie martwiło najbardziej, ponieważ labradory są bardzo
żarłocznymi psami. Jadł mało, choć
kupowałem najlepsze karmy. Nawet
domowego jedzenia nie chciał. Musiałem karmić go z ręki i na siłę wciskać
jedzenie – wspomina Ireneusz. – Poza
tym ciągle gorączkował.
Kości się zrosły, gips ściągnięto.
Tymczasem w łapę wdała się martwica. Malim miał przerwany nerw.
Łapę trzeba było amputować.
– Nie będę ukrywał – mocno to
przeżyłem – przyznaje Ireneusz.
Po operacji Malim odżył. Zaczął
znowu merdać ogonem, jeść, bawić
się. Brak łapy nie stanowi dla niego
żadnego problemu.
– Chyba zniósł to lepiej niż ja. Stał
się bardziej posłuszny, a przed wypadkiem ciężko było go utemperować.
Przestał psocić i zrobił się bardziej
żywy. Przyzwyczailiśmy się, że nie
ma jednej łapy, ale podejrzewam, że
ja chyba nigdy nie zaakceptuję tego
do końca.
Zmieniła się także dieta psa.
– Staram się go nie dokarmiać i ściśle
wydzielać mu porcję jedzenia. Nie
jest wskazane, żeby za bardzo przytył
i tym samym obciążał tylną łapę mówi właściciel labradora.

Bohater wojenny

Malim jest bardzo żywym i przyjaznym psem. Wzbudza zainteresowanie. Często padają pytania o tę
brakującą łapę.
– Mocno mnie to irytuje. Rozumiem, gdy dociekają dzieci, ale nie
dorośli. Przecież od razu widać, że coś
musiało się stać i nie jest to sytuacja,
o której chce się opowiadać – mówi.
– Nie wszyscy pytają z troski, więc
nieraz źle to odbieram.

Foto: Archiwum

ogłoszenia

Malim pomimo braku tylniej łapy
radzi sobie znakomicie

Zainteresowanym wymyślił dwie
historie.
– Dorosłym mówię zazwyczaj, że
był tańszy. Natomiast dzieci z osiedla
wiedzą, że Malim był ze mną w Afganistanie i tam podczas akcji ratunkowej pomógł uratować dziecko, i w ten
sposób stracił łapę. Wśród dzieciaków
jest bohaterem wojennym – śmieje się
Ireneusz.
Od amputowania łapy minęły
już ponad trzy lata. W tym czasie
Ireneusz i Agnieszka przenieśli
się z Gliwic do Knurowa, a Malim
przestał sprawiać kłopoty w domu.
Nie zmieniła się za to jego chęć do
życia, a trauma związana z w ypadkiem w ogóle nie odbiła się na
psychice psa.
– Pomimo tego, że potrącił go samochód, nie boi się ich. Często jeździ
z nami autem i wystarczy otworzyć
mu drzwi, a sam wskoczy bez żadnego przymusu - mówią Ireneusz i
Agnieszka.
Co ważne, Malim nie jest w gorszej formie od innych psów.
- Fakt, może nieco szybciej się
męczy, ale nie widać po nim, żeby
czuł się gorzej niż inne czworonogi
– wyjaśniają właściciele labradora.
– W końcu jest bohaterem wojennym,
a to zobowiązuje. Musi pokazywać, że
jest twardy – śmieją się.
Dawid Ciepliński

reklama

Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta
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aktualności
knurów. Poznaliśmy Szczegóły Budowy tBS-ów Przy ul. Batorego

jacyś chętni
na tbs?

knurów. dwie dekady Fundacji

dziękujemy, że jesteście!
Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa świętowała 20-lecie istnienia.
Zarejestrowana 8 września 1992 roku
wyróżnia się konsekwencją
i zaangażowaniem na tle innych
organizacji pozarządowych w regionie
Na środowej uroczystości pojawili się przedstawiciele władz
samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz
innych instytucji, z którymi fundacja
współpracowała lub nadal współpracuje. Oklaskom, kwiatom i podziękowaniom nie było końca.
− Usłyszeliśmy dzisiaj tyle ciepłych słów, że żałuję, iż częściej nie
świętujemy tak okrągłych rocznic
− mówiła Halina Huczek, prezes
fundacji.
Fundacja na R zecz Rozwoju
Miasta Knurowa prowadzi liczne
kursy, wspiera bezrobotnych, niepełnosprawnych i przedsiębiorców.
Z Inkubatora Przedsiębiorczości,
pierwszej większej inicjatywy organizacji, skorzystało już przeszło 800
firm. Fundacja przeszkoliła około
4 tys. osób, wykorzystując dotacje
unijne i wsparcie fundatorów.
− Wśród tych licznych projektów
najbliższe jest nam przedsięwzięcie
skierowane do osób niepełnosprawnych „Przepustka do samodzielności”
− opowiadała pani prezes. − Projekt
ten zyskał uznanie m.in. Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
reklama

Pracownicy fundacji działają
nie tylko na terenie Knurowa, ich
aktywność obejmuje także gminy
Pilchowice i Gierałtowice.
− Robimy wszystko, aby pomóc
naszej społeczności, aby nasze działania nie były puste − tłumaczyła Halina Huczek. − Jak każdy potrzebujemy
wsparcia. Fundacja pod tym względem jest szczęściarą, bo nigdy nam
go nie odmówiono. Obecnie w skład
rady fundatorów wchodzą: Gmina
Knurów, firmy „Komart”, „Energotechnika”, „Sanit” oraz dr inż. Józef
Kapłanek. Bez nich nie moglibyśmy
istnieć i dalej tak prężnie działać.
Na zakończenie uroczystości wystąpił Marek Szołtysek oraz Andrzej
Afanasjew, wprowadzając wszystkich
gości w dobry nastrój.
Jeden z przedsiębiorców, zwracając się do prezes Huczek, powiedział
krótko: - Dziękuję, że jesteście.
Prawdziwość tych słów potwierdziły gromkie brawa.
− Zapraszamy do fundacji, zawsze
chętnie się ze wszystkimi spotkamy −
podsumowała Halina Huczek.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Brak dofinansowania budowy TBS-ów przez Bank
Gospodarstwa Krajowego skomplikował plany
Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Tarnowskich Górach. Długo
wyczekiwana inwestycja ma szansę na powodzenie,
jeśli zbierze się wystarczająca ilość najemców,
którzy zgodzą się na partycypację w kosztach
przedsięwzięcia
właSne em Pod warunkiem

Wizualizacja Pracownia Architektoniczna ART-HIT

Prezes fundacji
Halina Huczek
wręczając
okolicznościowe
statuetki,
dziękowała
fundatorom za
20 lat współpracy

Pierwotne plany zakładały budowę od razu dwóch TBS-ów, teraz
zdecydowano, że na razie powstanie jeden

Prace w rejonie ul. Batorego i
Jagiełły przy budowie dwóch TBS-ów
miały ruszyć w czerwcu tego roku.
Tak się jednak nie stało, ponieważ
Bank Gospodarstwa Krajowego
przestał dofinansowywać tego typu
inwestycje.
Przypomnijmy. Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej to
dwa budynki czterokondygnacyjne,
mieszczące po 24 rodziny. Zostały
zaprojektowane z częściowym podpiwniczeniem. Dla każdego mieszkańca przewidziano jedno miejsce
parkingowe. W jednym budynku
przewidziano mieszkania 2- i 3-pokojowe o różnym metrażu (od 52,20
m2 do 65,40 m2).

odbyło się spotkanie potencjalnych
najemców z przedstawicielami MTBS
Tarnowskie Góry. Ci, którzy wcześniej składali wnioski, aktualizowali
je, ponadto wypełnili ankiety, dzięki
którym wiadomo, jak wygląda zainteresowanie nową inwestycją.
- Po spotkaniu otrzymaliśmy kilkanaście deklaracji na 30-procentowy
udział w przedsięwzięciu - dodaje
Katarzyna Zimnoch.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z
planem, pierwszy szpadel zostanie
wbity w ziemię na wiosnę 2013 roku,
a najemcy wprowadzą się do mieszkań na przełomie 2014 i 2015 roku.

TBS przy ul. Batorego powstanie z innych materiałów niż jego
poprzednicy z ul. Ułanów i 1 Maja.
- Mowa o bloczkach wapienno-piaskowych Silka, które charakteryzują
się dobrymi właściwościami termicznymi. Mieszkania będą duże i
przestronne z ponadstandardowymi
wykończeniami (płytki ceramiczne w łazienkach, przedpokojach i
kuchniach) i urządzeniami sanitarnymi. Kuchnie będą wyposażone
w piec elektryczny i zlewozmywak
- opowiada zastępca prezesa MTBS
Tarnowskie Góry.
Przy obecnych założeniach finansowych MTBS czynsz to 4 proc.
wartości odtworzeniowej, czyli 11,53
zł za metr kwadratowy. Do tej kwoty
należy doliczyć jeszcze media.
Zmieniona ustawa o TBS-ach
mówi, że o wykup mieszkania na
własność można się starać dopiero
po 5 latach. Jednym z warunków jest
zgoda udziałowców spółki.
- Jesteśmy podmiotem prawa handlowego i takie mieszkanie możemy
sprzedać jedynie po cenie rynkowej,
nie tak jak np. gmina - z bonifikatą.
Dlatego wykup nie cieszy się zbytnim
zainteresowaniem najemców. W całym kraju zdecydowało się na niego
zaledwie kilkanaście osób - przyznaje
Zimnoch.
MTBS Tarnowskie Góry nadal
czeka na wnioski chętnych. Można je
pobrać ze strony: www.mtbstg.pl.
Paweł Gradek

reklama

nowe okoliczności

zweryfikowały plany MTBS Tarnowskie Góry.
- Jako że sami finansujemy w
całości tę inwestycję, nie zbudujemy
od razu dwóch budynków. Najpierw
powstanie jeden, przy czym wymagana jest partycypacja potencjalnych najemców w kosztach budowy
- tłumaczy zastępca prezesa zarządu
MTBS Tarnowskie Góry Katarzyna
Zimnoch.
Szacunkowa wysokość 30-procentowej partycypacji przy mieszkaniu o powierzchni 53 m 2 wynosi
55-60 tys. zł, a 50-procentowy udział
w kosztach budowy mieszkania to
90 tys. zł.
W ubiegły czwartek w ratuszu
8
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aktualności
Knurowianin Maksymilian Weniger świętował 101. urodziny

Opowieści ze
stuletniej pamięci

Wilcza. Emeryci na imprezie integracyjnej

Na zabawę nigdy
nie jest za późno

Pieczony prosiak, pyszny kołocz
i orzeźwiające napoje, a głównie dobra
zabawa ściągnęły ponad ćwierć tysiąca
seniorów na Wielki Festyn Integracyjny

Był marynarzem, szedł pieszo z Danii do Polski,
łowił dorsze na okucia starych butów − życie pana
Maksymiliana Wenigera to niekończąca się opowieść
o przygodach i czasach minionych. 22 września
knurowianin obchodził swe 101. urodziny
Czas dla pana Maksymiliana to
czas przeszły, żyjący w słowach, we
wspomnieniach. Już tylko na starych
pocztówkach i wyblakłych zdjęciach
można odnaleźć krainę jego dzieciństwa. Knurowianin rzadko wychodzi
na zewnątrz.
− Już mi się nie chce. Co miałem
widzieć, widziałem. Więcej nie trzeba
− mówi.
Pan Maksymilian Weniger pamięta Knurów, kiedy zamiast asfaltowych dróg przez miasto biegły polne
ścieżki, a furmanki z trudem mieściły
się na drewnianych mostach.
− Po południu, po pracy ludzie
spotykali się przed domem i były klachy! − opowiada pan Maksymilian.
− A teraz włączą sobie te telewizory i
komputery i siedzą sami. Ja już nawet
nie znam sąsiadów. A kiedyś wiedziało
się wszystko o wszystkich. Nawet to,
kto co gotuje na obiad.
Pan Weniger zachował jasną
pamięć. Potrafi godzinami, ze szczegółami opowiadać o wydarzeniach
sprzed 90 lat. Dawny świat ożywa w
tym, co opowiedziane. Jego opowieść
na nowo powołuje do życia nieistniejące już budynki i kolegów, którzy
odeszli. Nie ma lepszego sposobu
na zapomnienie, niż nieprzerwanie
snuta historia.
− Pamiętam jak w 1917 roku
siostra zaprowadzała mnie do szkoły,
miałem 7 lat, kończyła się wojna.
Wszystkie klasy, starsi i młodsi, uczyły
się razem w jednym pomieszczeniu −
opowiada pan Maksymilian. − Nasz
nauczyciel, wdowiec, kiedyś zasnął
na lekcji, a tu zjawił się inspektor.
Oj, źle to się skończyło. Ale sporo się
nauczyłem. Do te pory pamiętam
wierszyk o cesarzu Wilhelmie II, taki
propagandowy.
Po szkole przyszedł czas na mał-

- Aby szumieć, trzeba chcieć i umieć – śmiali się uczestnicy
emeryckiej zabawy, chwaląc sobie wspólne biesiadne chwile

- 200 lat! - życzyli Panu Maksymilianowi szampańskim toastem
najbliźsi, prezydent Adam Rams i kierownik USC Barbara Bismor

żeństwo, z kobietą z niety powo
krótką, jak na owe czasy, fryzurą.
Potem wojna, czas na opak, niespokojny, niebezpieczny, w szumie
bombowców.
− Byłem marynarzem. Pływaliśmy po Morzu Północnym, po Bałtyku. Spaliśmy po dziewięciu na kilku
metrach, a i sufit był nisko. Ciężko
było z wodą. Można było łapać dorsze
na buty. Do tej pory nie lubię dorszy,
to najgłupsza ryba w morzu!
Pan Maksymiliana pamięta też
dobre chwile. Przywołuje twarze
spot kanych osób, dowódcy, czy
kobiety z bliźniakami, która przypominała mu żonę. Ich uśmiechy,
grymasy zatrzymały się w nim jak
stare fotografie.
− W czasie wigilii, daleko od swoich domów, dostawaliśmy zaproszenia
od innych rodzin mieszkających w pobliżu. Czasami chodziliśmy do kina,
ćwiczyliśmy na drążkach.

Knurowian żyje w otoczeniu
swoich córek, syna, zięciów, wnuków
i prawnuków. Zawsze jest ktoś obok,
gotow y do w ysłuchania historii,
podania herbaty, poprawienia poduszki.
− Może osiągnę wiek mojej babci.
Miała 103 lata, kiedy zmarła. Była
taka maleńka, a jak ktoś ją zapytał ile
ma lat, odpowiadała, że 99. Kobieta w
każdym wieku się odmładza − śmieje
się pan Maksymilian.
Czy ma receptę na długowieczność?
− Nie wiem, nic specjalnego! Do
pracy chodziłem z uciechą, może to
to?
Tekst & Foto: Justyna Bajko

W niedzielny wieczór przy wil- imprezy wspólnie z Lucyną Kobryń,
czańskim stadionie spotkali się przewodniczącą Koła Emerytów nr
członkowie siedmiu kół Związku 3 w Szczygłowicach, i Krystianem
Emerytów i Rencistów - z Pilcho- Dudkiem, szefem Koła w Wilczy.
wic, Chudowa, Gierałtowic, Knuro- – Jest wręcz przeciwnie: seniorzy chcą
wa, Krywałdu,
i umieją świetnie
Sz cz yg łow ic i
się bawić.
Wilczy.
Opinię poNie było
dzieli li goście
drętwych przeseniorów – wimówień, cerec e pr z e wo d n imonialnego
czący knuchłodu i nudnerowsk iej Rady
go zasiedzenia
Miasta Henryk
się przy ławach.
H ibsz er i dyBył za to gwar,
rektor Centrum
śmiech, dobra - To była udana impreza – orzekli
Szkolenia Górmuzyka, pyszne zgodnie organizatorzy: Eugeniusz
n icz e go P iot r
jadło, słowem: Tymoszek, Lucyna Kobryń, sołtys
Królicki.
Jan Gamoń i Krystian Dudek
super-zabawa.
- Dla wielu
W dobry nastrój biesiadników osób ten festyn okazał się impulsem,
wprawiły Wilczanki – śpiewające „po który wyciągnął ich z domów – podnaszymu” członkinie miejscowego kreśla pan Eugeniusz. – Chcemy
Koła Gospodyń Wiejskich. Usposo- podobny zorganizować za rok w
bienie to jeszcze rozgrzał gorącymi Knurowie.
rytmami starych dobrych przebojów,
Póki co, seniorzy zapewniają,
zespół Iwona i Piotr. Parkiet szybko że nudy nie zaznają. Szczygłowickie
wypełnił się tańczącymi parami.
koło przygotowuje wycieczki, jesien- A kto powiedział, że emeryci ną zabawę, a w okresie świątecznym
nie potrafią czerpać radości z życia? mikołajki.
/bw/
– pyta przekornie Eugeniusz TymoFoto: Lucyna Kobryń
szek, sponsor, a zarazem organizator

reklama

Maksymilian Weniger, najstarszy mieszkaniec Knurowa, świętował

swoje 101. urodziny w gronie rodziny i oficjalnych gości. Z życzeniami
zdrowia i pogody ducha pośpieszyli m.in. prezydent Knurowa Adam Rams
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Bismor. Jubilata obdarowano
kwiatami i upominkami, ten odwdzięczył się opowieścią o dawnym Knurowie
i czasach wojny.
− Jest pan wzorem dla innych jubilatów − podkreślała Barbara Bismor.
− Panie Maksymilianie mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku −
mówił prezydent Adam Rams.
serdeczności
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knurów. wyStąPi kaBaret moralnego niePokoju

informacja własna wydawcy

galaktikos na wesoło

Kabaret Moralnego Niepokoju wyruszył w najnowszą trasę
Galaktikos w styczniu 2011 r. Odwiedził ponad 50 miast,
w tym Chicago, Nowy York, Los Angeles, Londyn, Madryt
i Paryż. 10 października wystąpi w Kinie Scenie Kulturze

KMN gwarantuje przeszło dwie
godziny humoru na najwyższym
poziomie. Z udziałem Orkiestry
Moralnego Niepokoju i gości specjalnych. Ze spodziewanymi niespodziankami...
Widzowie przeniosą się m.in. do
studia radiowego, gdzie słuchowisko
literackie zilustruje dźwiękami nie
do końca trzeźwy realizator, poznają
rasowego warszawskiego wieśniaka,
zobaczą jak nasi rodacy próbują
kupić w Londynie kebab z jagnięciny, nie mówiąc ani be ani me po
angielsku.
Będą nowe piosenki i filmowe
wstawk i. I d ziewcz y na. Chcesz
wiedzieć więcej, przyjdź do Kina
Sceny Kultur y w środę, 10 października. Występ rozpocznie się o
godz. 21. Bilety po 50 zł (dostawki:
45 zł).
ck

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

oliwia lubiszewska z knurowa

ur. 16.09.2012 r., 3140 g, 53 cm

kamil Plener z dębieńska wielkiego
ur. 19.09.2012 r., 4140 g, 55 cm

kacper ząbek z gliwic

ur. 20.09.2012 r., 3960 g, 55 cm

0

lena Ponicka z knurowa

ur. 16.09.2012 r., 2460 g, 50 cm

kaja Sklorz z gliwic

wojciech modrzyk z ornontowic
ur. 17.09.2012 r., 3280 g, 51 cm

aleks Szewioła z gliwic

hanna Furmanek z knurowa

ur. 18.09.2012 r., 3640 g, 53 cm

kuba wilk z gliwic

ur. 19.09.2012 r., 3370 g, 56 cm

ur. 19.09.2012 r., 3710 g, 53 cm

ur. 19.09.2012 r., 2950 g, 52 cm

kamil kołyszko z knurowa

magdalena zadroga z knurowa

martyna Brodzińska z Pilchowic

ur. 21.09.2012 r., 3670 g, 57 cm

ur. 22.09.2012 r., 3660 g, 54 cm

ur. 23.09.2012 r., 2670 g, 50 cm

Bruno kubicki z Przyszowic

ur. 19.09.2012 r., 2670 g, 47 cm

marcel Stehlau z knurowa

ur. 20.09.2012 r., 2580 g, 49 cm

julia Płóciennik z knurowa

ur. 23.09.2012 r., 3710 g, 56 cm
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rozmaitości

ROZRYWKA nr 39/2012 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5,
44-190 Knurów – wraz z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się numeru
(decyduje data stempla pocztowego).
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do
Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 37/2012 brzmiało: „Równiak”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria
Szafarczyk. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

39

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

W związku z trwającą procedurą cyfryzacji Kina Sceny Kultury,
jesteśmy zmuszeni pr zedłużyć
ok r e s je go zamk nię c ia. Mamy
nadzieję, iż ogromne zmiany jakościowe projekcji jakie pojawią się
po cyfryzacji, wynagrodzą naszym
widzom tak długą przerwę repertuarową!
www.kinoscenakultura.pl

Knurów

informacja własna wydawcy

Zaprojektuj,
zbuduj,
skonstruuj!

Od 13 października w Sztukaterii
ruszają warsztaty „DIZAJNada” −
cykl spotkań dla dzieci i młodzieży,
obejmujących zagadnienia związane
z designem, architekturą i ogólnie
pojętą sztuką.
− Będziemy tworzyć, budować, projektować, konstruować − bez ograniczeń!
Przekroczymy granice tradycyjnie rozumianej edukacji plastycznej − zapewniają organizatorzy warsztatów.
Każde zajęcia rozpoczną się od
wprowadzenia w temat, następnie
uczestnicy stworzą projekty i wybiorą
materiały. Po krótkiej przerwie na
poczęstunek i zabawy ruchowe punkt
kulminacyjny − proces tworzenia!
− Spotykamy się co dwa tygodnie
w soboty w klubie Sztukateria − informują organizatorzy. − Dla grupy I
(dzieci od 6 do 10 lat) zajęcia w godz.
od 10 do 12. Grupa starsza (11-15 lat)
rozpocznie o 12.15 zakończy o 14.15.
W programie m.in. budowanie
miasta, tworzenie rzeźb z taśmy,
projektowanie koszulek i próby wizualnego przedstawienia swoich emocji.
Zajęcia poprowadzi dyplomowana
architekt wnętrz − Agnieszka Pacia.
jb

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
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ogłoszenia
Sprzedam garaż przy ul. Mieszka I. Tel.
783 199 938

Handel i Usługi

39-40/12

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach
34,5 m2, niski czynsz 250 zł + woda. Tel.
504 608 576
37-39/12

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
1/12-odw.

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

38-43/12

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę, IV piętro. Tel. 506 981 807

39/12

Sprzedam M-2, 36 m2 lub zamienię na M-3
(może być zadłużone). Tel. 32 231 60 43

39-40/12

Sprzedam M-4 lub zamienię na mniejsze w
Knurowie. Tel. 32 235 06 78, 699 972 389

39-40/12

Stary Knurów. Dwupokojowe mieszkanie,
145 tys. Tel. 501 533 977 www.nieruchomosciknurow.pl

39/12

MOTORYZACJA

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569
15-44/12

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

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

31-39/12

1-48/12

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

31-39/12

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

37-40/12

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

1/12-odw.

Sprzedam OPEL VECTRA B 2.0; 16V,
1997 r., przebieg 220 tys., sedan, kolor
szampański, bogato wyposażony (klimatyzacja, system kontroli trakcji, el.
szyby, el. lusterka – podgrzewane, radio
CD i oryginalne Opla, wielofunkcyjna
kierownica, 2x airbag, alufelgi i autoalarm). Gratis relingi na dach na narty.
Stan bardzo dobry. Tel. 662 688 010

1/12-odw.

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

35-39/12

1/12-odw.

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

27-51/52/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.,
przebieg 23 tys., poj. 600 cm3, kolor
srebrny, podgrzewane manetki. Stan
idealny. Tel. 662 688 010
35-39/12

edukacja
j. angielski – korepetycje. Tel. 663 379 982

37-41/12

Kursy, szkolenia BHP. Kurs wózków jezdniowych. Tel. 693 529 964, 785 062 973

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

37-40/12

1/12-odw.

Matematyka – kursy maturalne,korepetycje.
Tel. 692 845 849

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

1/12-odw.

Szukam pracy w budownictwie lub inne. Tel.
32 236 84 02

11–odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub osoby starszej. Tel. 693
262 584
36-39/12

Studenta, studentkę wymagane prawo
jazdy, samochód służbowy, branża IT,
podstawa + prowizja. Tel. 666 663 090
rekrutacja.promesa@gmail.com

37-41/12

Zatrudnię pielęgniarkę opieki długoterminowej. Tel. 660 311 766, 600 023 547

38-39/12

Zatrudnimy rzetelne osoby z Knurowa do
roznoszenia ulotek. Tel. 32 236 71 13

37-40/12

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub osoby starszej (doświadczenie, cer tyfikat, dyspozycyjna). Tel.
501 385 666
19-43/12

Dam pracę
Chcesz dorobić, masz zajęcia komornicze. Praca dodatkowa lub stała. Tel.
795 531 790
39-42/12

Mechanika, wulkanizatora zatrudnię. Tel.
602 342 826

37-41/12

Przyjmę elektromonterów z uprawnieniami
do 1 kV. Tel. 693 347 980

38-43/12

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości wykaz:
nr 17/GP/12 o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonych w Knurowie
w rejonie ulic
26-go Stycznia i Zimowej w drodze przetargów ustnych
ograniczonych skierowanych do osób zamieszkujących lub
pracujących w mieście Knurów,
nr 18/GP/12 o przeznaczeniu do sprzedaży prawa własności
nieruchomości położonych w rejonie ulic 26-go Stycznia i Zimowej
w drodze przetargów ustnych ograniczonych skierowanych
do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
developingu.

38-40/12

SZUKAM PRACY
Kafelkowanie, remonty, montaż kominków.
Tel. 781 020 414

21-40/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Czteropokojowe o pow. 61,20 m2. Sprzedam. Tel. 501 533 977 www.as.silesia.pl

39/12

Do wynajęcia mieszkanie na ul. Sienkiewicza. Tel. 507 135 676
39-40/12

Dwupokojowe o pow. 52 m , 130 tys. Tel. 512
393 052 www.nieruchomosciknurow.pl
2

39/12

KREDYTY KONSOLIDACYJNE OD 50.000
RATA 889 zł. Infolinia: 801 614 100

36-39/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia 180 zł/m-c. Tel. 609 578 899
35-39/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
38-39/12

Mieszkanie 52 m2 sprzedam lub zamienię
na kawalerkę. Tel. 663 492 286

39/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22 , 501 533 977
knurow@as.silesia.pl
Najtańsza chwilówka w mieście do 1000 zł.
Bez Biku! Tel. 32 236 71 13
37-40/12

39/12

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, częściowo umeblowane, 61,7 m2, Knurów, os.
WP II. Tel. 506 342 864
38-40/12

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2. Tel.
667 058 148

Emeryt „złota rączka” szuka pracy. Wykonuje wszelkie prace naprawcze oraz
przydomowe. Tel. 604 775 450
36-43/12

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783
37/12-odw.

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

36-39/12

36-39/12

Emerytowana nauczycielka z doświadczeniem zaopiekuje się dziećmi lub prowadzeniem domu. Tel. 668 966 707
37-42/12

Mężczyzna, 39 lat wykształcenie średnie
techniczne, szuka pracy jako przedstawiciel handlowy, kierowca magazynier,
sprzedawca. Prawo jazdy kategorii B,
obsługa sprzętu biurowego, doświadczenie, dyspozycyjność, wysoka kultura
osobista, komunikat y wność, bdb. organizacja pracy. umiejętność pracy w
zespole. uczciwość i profesjonalizm. Tel.
790 619 580
35-39/12

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

1/12-odw.

39-40/12

Ocieplenia, remonty. Tel. 530 124 134

Sprzedam działki budowlane w Knurowie.
Tel. 512 393 052 www.nieruchomosciknurow.pl

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666

39/12

19-43/12

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

Sprzedam działki budowlane w Przyszowicach. Tel. 512 393 052 www.as.silesia.pl

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

37-40/12

12

39/12

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 19/GD/12 nieruchomości gruntowych położonych
w Knurowie przy ul. Kosmonautów i przy ul. Powstańców
przewidzianych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
na okres do 3 lat,

Emer y tka szuka pracy w charakter ze
niani lub opiekunki, pomoc domowa. Tel.
793 953 727

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

39-44/12

INFORMACJA

1/12-odw.

2-odw.
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Michał Bagiński i Marcin Grzegorzyca udowodnili
niedawno, jak mało dzieli
piłkę nożną od... maratonu.
Obaj panowie do niedawna
bronili barw piłkarskiej Concordii. Z różnych względów
piłkarskie buty postanowili
zawiesić na przysłowiowym
kołku, chociaż nie dosłownie, bowiem z piłką nie zerwali, wszak są trenerami
d ziecię c ych d r u ż y n A PN
Knurów i Piasta Gliwice. A
w wolnych chwilach startują w maratonach. Ostatnio
w ybrali się do Wrocławia,
gdzie Marcin Grzegorzyca
osiągnął czas 3 godziny 57
minut i 42 sekundy. Michał
Bagiński minął linię mety po
4 godzinach, 55 minutach i 9
sekundach.
- Jestem w szoku po tym,
co pokazał Marcin – chwali

Foto: prywatne archiwum

postawę kolegi Michał Bagiński. – Taki czas to nie lada
wyczyn, a pamiętać trzeba
o tym, że dla Marcina był
to debiut w maratonie. Mój
wynik do dobrych nie należy,
tym bardziej, że w pierwszym
swoim maratonie potrzebowałem 4 godzin i 10 minut.
Ale to było 6 lat temu...
Komplementowany Marcin Grzegorzyca jest obecnie
trenerem trampkarzy Piasta
Gliwice z rocznika 2000. – W
trzech pierwszych kolejkach
sezonu zanotowaliśmy trzy
zwycięstwa więc jestem z chłopaków zadowolony – mówi. O uczestnictwie w maratonie
myślałem już od pewnego czasu, ale zawsze coś stawało na
przeszkodzie. Teraz się udało
i można powiedzieć, że będę
kontynuował tę przygodę.
A kibice zadają sobie zapewne pytanie, czy zobaczą
jeszcze Michała Bagińskiego
i Marcina Grzegorzycę w roli
piłkarzy?
Piotr Skorupa

Michał Bagiński i Marcin
Grzegorzyca, czyli
piłkarze, trenerzy
i maratończycy w jednym

informacja

Biegi

Po zmroku też
można biegać
Dla miłośników biegania
ka żda pora dnia, a nawet
nocy jest doskonałą okazją do
realizacji swych sportowych
z a łoż eń. Ci, k tórz y lubią
nowe w y z wa n ia , a n igdy
wcześniej nie brali udziału
w bieg u rozgr y wany m po
zmroku, mogli wystartować
n ied aw no w Cz er w ionce.
Sygnał do startu zabrzmiał
tam o godzinie 20.00, a na
liście startowej znaleźli się
m.in. zawodnicy Sokoła Knurów, którzy wywalczyli kilka
miejsc na podium. Dystans
10 km na pierwszym miejscu
w swej kategorii wiekowej
przebiegła Bogumiła Kondzielnik, ustanawiając przy
tym rekord życiowy – 43.30.

Swoją kategorię wiekową wygrał również Rafał Gałuszka
(4. miejsce w open) z czasem
33.50. Drugi w kategorii i
piąt y w open zosta ł sk lasyfikowany Piotr Bieliński
(czas: 33.58), z kolei na 22.
miejscu w open rywalizację
zakończył Michał Bziukiewicz – 37.20 (rż).
„Sokoły” startowały również w Oleśnicy, gdzie bieg
g łów ny rozeg ra no na dystansie 6 km. Knurowianie
wywalczyli tam następujące
lokaty (open): 9. Bogumiła
Kondzielnik (27.52), 17. Rafał
Gałuszka (czas: 20.28), 18.
Piotr Bieliński (20.33), 54.
Michał Bziukiewicz (22.52).
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 18 września:
1. Henryk Brola
2. Piotr Palica
3. Czesław Antończyk
4. Jan Chwolka
5. Jacek Zacher
6. Tadeusz Kamczyk
7. Ryszard Nosiadek
8. Leon Spyra
9. Grzegorz Grzemba
10. Piotr Luberta
11. Ginter Fabian

- 2.423 pkt
- 2.296 pkt
- 2.154 pkt
- 2.136 pkt
- 2.005 pkt
- 1.994 pkt
- 1.954 pkt
- 1.886 pkt
- 1.880 pkt
- 1.864 pkt
- 1.829 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Piotr Palica
- 6.483 pkt
2. Ryszard Nosiadek
- 5.465 pkt
3. Henryk Brola
- 5.395 pkt
4. Jacek Zacher
- 5.386 pkt
5. Jerzy Makselon
- 5.171 pkt
6. Bernard Musiolik
- 5.048 pkt
7. Ginter Fabian
- 4.847 pkt
8. Zdzisław Mral
- 4.842 pkt
9. Piotr Luberta
- 4.820 pkt
10. Czesław Antończyk
- 4.746 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 2 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Foto: prywatne archiwum

Piłkarze, trenerzy,
maratończycy

sport

Przez błoto,
bagna
i trzęsawiska
Ostatnio Szymon Masarczyk gościł na naszych łamach,
jako uczestnik zawodów w triathlonie. Teraz, jak sam mówi,
kończy się już powoli sezon w
tej dyscyplinie i nasz sportowiec
myśli już o przyszłorocznych
startach. By wypaść w nich
jak najlepiej, trenuje i startuje
teraz w biegach ekstremalnych.
- Mam za sobą dwa takie starty
– mówi Szymon Masarczyk.
- Pierwszy z nich to „Pogrom
Wichra”, który odbył się w Oleśnicy i jest nazywany młodszym
bratem kultowego już „Biegu
Katorżnika”. W Oleśnicy rywalizowaliśmy w błocie, bagnie,
trzęsawiskach i zaroślach. Trasa
wiodła przez rzeki, rowy i przeszkody naturalne oraz sztuczne.
Na starcie stanęło ponad stu
uczestników, a na mecie zostałem sklasyfikowany na wysokim,
choć dla sportowca najgorszym,
czwartym miejscu. Do zwycięzcy
straciłem dwie minuty.
Po Oleśnicy przyszedł czas
na „Prawdopodobnie najbardziej ekstremalne 5 km w Twoim życiu”. Pod takim hasłem

odbyły się zawody Dirt Hunter
nad Jeziorem Zegrzyńskim.
- Zdecydowałem się wraz z
dwójką znajomych wystartować w rywalizacji drużynowej
– kontynuuje Szymon Masarczyk. - Bieg nie był dla nas tylko
rywalizacją sportową, ale także
dobrą zabawą. Korzystając z
motywu przewodniego Dirt
Hunter’a - człowieka pierwotnego, w biegu wystartowaliśmy w
przebraniach wywołując furorę
wśród zawodników i kibiców.
Humorystyczne podejście nie
przeszkodziło nam zająć wysokiego miejsca. Drużyna „Promilowych Misi”, którą tworzyłem
wraz z Agatą Bąk i Arturem
Olszewskim zajęła drugie miejsce. Do sukcesu drużynowego dołożyłem jeszcze kolejne
czwarte miejsce w klasyfikacji
indywidualnej.
Uzupełnijmy, że zawody
nad Jeziorem Zegrzyńskim zostały rozegrane po raz pierwszy, a Szymon Masarczyk wraz
ze swą ekipą już myślą o starcie
w kolejnej edycji.
PiSk

KLASA „B” - PODOKRĘG ZABRZE
wyniki 5. kolejki
- grupa 1:
Piast Pawłów - MKS II Kończyce 3:1, Pogoń Ziemięcice - Start Przezchlebie 5:0,
Orzeł Paczyna - KS Bojków
2:4, Olimpia Pławniowice Jedność II Przyszowice 0:5,
Sokół Łany Wielkie - Sośnica
Gliwice 1:0, Naprzód Świbie
- Leśnik Łącza 1:0.

1. Sokół
2. Jedność II
3. Naprzód
4. Piast
5. Sośnica
6. Bojków
7. Pogoń
8. Kończyce II
9. Olimpia
10. Leśnik
11. Orzeł
12. Start

13
12
9
8
8
8
7
6
6
5
0
0

wyniki 5. kolejki - grupa 2:
Młodość Rudno - Concordia II Knurów 6:0
Concordia: Stasiak 46’ Widera, Drabczyk 35’ Szewczak, Pietras,
Paśnicki (żk, czk – 40’), Talar, 1. Kłodnica
13
Szlaga, Nauka, Rędzia 70’ Ju- 2. Młodość
13
zwuk, Przesdzing, Piwowarczyk, 3. Bujaków
10
4. Drama
10
Filip 53’ Jarosławski.
7
Victoria Pilchowice - Korona 5. Korona
7
Bargłówka 3:4, Walka Makoszo- 6. Tempo II
7
wy - LKS 45 Bujaków 2:5, UKS 7. Quo Vadis
8. Biskupice
6
Biskupice - Quo Vadis Mako- 9. Concordia II
6
szowy 2:2, Tempo II Paniówki 10. Walka
3
- Drama Kamieniec 2:1, Naprzód 11. Naprzód
1
Łubie - Kłodnica Gliwice 2:7.
12. Victoria
0

13

sport

Wyniki::
Liga okręgowa
LKS Orzeł Stanica - UKS Wolej II Ruda Śląska 3:7
(punkty dla pokonanych: Adrian Szymura i Michał Żyła po 1,5)
Strażak II Mikołów - Wilki Wilcza 9:1
Spartakus Gliwice - Naprzód Żernica 6:4
Puchar Polski Kobiet
Orzeł Stanica - Młodość Rudno 0:4
Śląska Liga Juniorów
Orzeł Stanica przegrał 1:4 ze Skarbkiem I Tarnowskie Góry i
Huraganem Sosnowiec, 0:5 z Silesią Miechowice i pokonał 3:2
Skarbka II Tarnowskie Góry.

Z MŁODZIEŻOWYCH BOISK
WYNIKI:
Liga trampkarzy
rocznik 1999: Concordia - Promotor Zabrze 4:3
(bramki dla knurowian: Jonda, Kubacki, Bochniak, Mucharski)

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

Foto: Dawid Ciepliński

Mistrz pokonany

Foto: Piotr Skorupa

Piotr Surówka, zastępca
prezydenta Knurowa:

- Kończymy w naszym mieście
kolejną spor tową inwestycję,
która tworzy w sąsiedztwie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 i
Miejskiego Gimnazjum nr 3 wspaniały kompleks. Można na nim
uprawiać wiele dyscyplin, wszak
w jego skład wchodzą nie tylko
boiska do gry w piłkę nożną, ale
również kort tenisowy, a także boiska do siatkówki
plażowej, koszykówki czy piłki ręcznej.
To najnowsze boisko powstało z myślą o najmłodszych, czyli uczniach okolicznych szkół i tych, którzy
są zrzeszeni w Akademii Piłki Nożnej oraz Concordii
i marzą o wielkich sportowych karierach. Mamy
nadzieję, że dzięki tym obiektom uda się wychować piłkarzy, którzy w przyszłości rozsławiać będą
nasze miasto w najwyższych ligach, a może nawet
w reprezentacji Polski.

IV LIGA

Kanonada trwa w najlepsze

14

PiSk

Tak plac budowy wyglądał w połowie maja,
a tak to miejsce wygląda dzisiaj

Dla Przeglądu

Piłkarze Jedności Przyszowice po raz kolejny stworzyli widowisko, w którym
nie brakowało goli i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W
konfrontacji z Drzewiarzem
Jasienica podopieczni Micha ła Skow rona osiągnęli
trzeci z rzędu remis, chociaż
prowadzili na początku drugiej połowy 3:1. Niestety w
dalszej części meczu powtórzyła się historia z poprzedniego spotkania przeciwko
Iskrze Pszczyna, gdy Jedność
rów n ie ż prowad zi ła 3:1 i

TENIS STOŁOWY

ostatecznie zremisowała 3:3.
Jako ciekawostkę dodajmy, że w ostatnich trzech

meczach z udziałem drużyny
z Przyszowic padło 20 bramek,
a w ośmiu – 44.

PiSk

wyniki 8. kolejki
Jedność Przyszowice - Drzewiarz Jasienica 3:3
1:0 Frankowski 13’, 1:1 Stawicki 18’, 2:1 Mnochy 32’, 3:1 Mnochy
51’, 3:2 Błasiak 54’, 3:3 Adamus 59’.
Jedność:
Piechota, Hutka 65’ Zdral, Lokwenc, Piotrowicz, Pastor 42’ Kowalski, Frankowski, Szołtysek, Wiercioch 63’ Mandok, Mnochy,
Hajok, Sosna.
GKS 1962 Jastrzębie - Iskra Pszczyna 1:2, KS Wisła - Rekord
Bielsko-Biała 2:1, Forteca Świerklany - Czarni Góral Żywiec
0:1, Unia Racibórz - GKS II Katowice 0:0, MRKS Czechowice-Dziedzice - GTS Bojszowy 2:2, Nadwiślan Góra - AKS
Mikołów 2:2, Polonia Marklowice - Gwarek Ornontowice 2:2.

1. Nadwiślan
2. Jastrzębie
3. Wisła
4. Iskra
5. Rekord
6. Czarni Góral
7. Jedność
8. Polonia
9. Forteca
10. Unia
11. GKS II
12. Bojszowy
13. Gwarek
14. Mikołów
15. Drzewiarz
16. MRKS

Już po raz 23. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zainaugurował rozgrywki
piłkarskiej ligi halowej. W tym
sezonie do zmagań przystąpiło
14 drużyn, gdyż do ośmiu pierwszoligowców dołączyło sześć
zespołów, które przed rokiem
rywalizowały w drugiej lidze.
Strzelcem pierwszego ligowego gola na nowym parkiecie
szczygłowickiej hali był piłkarz
PTK DB Schenker Marcin Wasita. Niestety dla jego drużyny był
to jedyny zdobyty gol w meczu
z Concordią. Rywale szybko
wyrównali, przed przerwą wyszli
na prowadzenie, by w drugiej połowie dorzucić dwa gole i zdobyć
pewnie trzy punkty.
W spotkaniu beniaminków
Black&Decker zremisował z
Sanitem, dla którego dwa gole
zdobył Piotr Rolnik. Zawodnik
ten jest już jednym z niewielu,
którzy debiutowali w lidze w
1990 roku i ciągle w niej grają.
Dwa gole weterana dały Sanitowi

remis, ale pozostawiły niedosyt,
gdyż Black&Decker wyrównał
dopiero na trzy minuty przed
końcem.
Pierwszym liderem została
drużyna TKKF Mistral Intermarché, która pokonała innego
beniaminka, zespół Milenium.
Dla drużyny kierowanej przez
Marcina Polywkę cztery gole
zdobył Andrzej Niewiedział.
Na deser w wieczornym hicie
spotkały się zespoły Pamaru i
Teamu Stalmet, czyli pierwsza
i trzecia drużyna poprzedniego
sezonu. Mecz ten dostarczył
spodziewanych emocji i zakończył się wygraną Teamu Stalmet,
który przerwał tym samym serię
29 meczów bez porażki aktualnego mistrza. Po raz ostatni zespół
braci Rozumków przegrał w lidze
dokładnie 3 stycznia 2011 roku
ulegając 1:2 Vibovitowi. Właśnie
do tej drużyny należy rekordowa
seria spotkań bez porażki, wynosząca dokładnie 50 meczów.
Waldemar Jachimowski

Foto: Waldemar Jachimowski

Zbliża się termin oddania do
użytku kolejnego pełnowymiarowego – 105 na 68 metrów - boiska
piłkarskiego przy Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 9. Plac budowy w
piorunującym tempie zmienił się
w arenę sportową, która służyć
będzie m.in. do szkolenia młodych
piłkarzy.
Ekipy wyspecjalizowane w
prowadzeniu tego typu inwestycji rozłożyły już sztuczną trawę
o w ysokości 43 milimetrów.
Zamontowane zostały też bramki oraz krzesełka na widowni,
a także pomieszczenie kasowe,
nagłośnienie, oświetlenie i elektroniczną tablicę wyników.
- Do wykonania pozostają już
tylko nieliczne prace wykończeniowe – informuje Krzysztof Stolarek,
dyrektor MOSiR. – Warto nato-

Foto: Dawid Ciepliński

Trawa rozłożona,
bramki zamontowane

miast dodać, że obiekt przeszedł
już odpowiednie próby pod kątem
uzyskania certyfikatu FIFA Star 2.
Obecnie w specjalistycznym laboratorium trwają jeszcze badania
próbek trawy i wszystko wskazuje
na to, że wspomniany certyfikat za
kilka tygodni dotrze do Knurowa.
Uroczyste otwarcie boiska
zaplanowano na 17 października.
W tym dniu odbędą się pierwsze
piłkarskie rozgrywki, w których
wezmą udział reprezentacje knurowskich szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Odbędzie się również turniej drużyn klubowych,
ale do niego wrócimy na naszych
łamach w najbliższym czasie.
Dodajmy, że w godzinach,
gdy z obiektu nie będą korzystać
uczniowie i sportowcy, boisko
będą mogły wynająć inne zorganizowane grupy.
Piotr Skorupa

TKKF Mistral Intermarché

Wyniki 1. kolejki Z 24 WRZEŚNIA
19
16
16
14
13
13
12
11
10
10
9
8
8
6
5
2

Concordia Oldboje – PTK DB Schenker 4:1 (2:1)
0:1 M. Wasita 7’, 1:1 P. Majorczyk 9’, 2:1 K. Smętek 19’, 3:1 P.
Majorczyk 27’, 4:1 P. Wiszniowski 32’.
IPA Knurów – Wiodar 5:0 walkower
zespół Wiodaru nie stawił się do gry
Black&Decker – Sanit 2:2 (1:1)
1:0 Ł. Dziurzyński 5’, 1:1 P. Rolnik 9’, 1:2 P. Rolnik 27’, 2:2 A.
Manista 37’.
TKKF Mistral Intermarché – Milenium 9:1 (2:0)
1:0 A. Niewiedział 4’, 2:0 A. Niewiedział 9’, 3:0 P. Mastyj 24’, 4:0
A. Niewiedział 25’, 5:0 D. Wieliczko 28’, 5:1 R. Kiklaisz 29’, 6:1
Ł. Michalski 33’, 7:1 D. Wieliczko 34’, 8:1 A. Niewiedział 39’, 9:1
M. Szatka 40’.
żółte kartki: D. Wieliczko, M. Łątkowski (Milenium).
Team Stalmet - Pamar 6:3 (2:1)
0:1 T. Nowosielski 11’, 1:1 B. Flis 12’, 2:1 P. Galbierz 15’, 2:2 P.
Pietraczyk 22’, 3:2 M. Stopa 26’, 4:2 M. Stopa 27’, 5:2 M. Stopa
37’, 6:2 B. Flis 38’, 6:3 P. Kośmider 40’.
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Foto: Garda

Foto: Piotr Skorupa

sport
Klasa OKrĘgOwa

na szóstkę
Po trzech, czterech kolejkach można było mówić o dobrym wejściu w sezon piłkarzy
Concordii. Po ośmiu kolejkach
trzeba napisać, że w Knurowie
znowu mamy drużynę, która
walczyć będzie o awans. Przy
Dworcowej być może nikt tego
głośno nie chce powiedzieć, by
niepotrzebnie nie pompować
balonu, ale jeżeli na tym etapie
rozgrywek ma się już sześć

Ekipa Gardy (od lewej): Mateusz Rumin,
Adam Spiecha i Dawid Tomiczek

bOKs

trzy finałowe
wygrane
i dwie porażki

WYNIKI 8. KOLEJKI

podopiecznym Wojciechem Czarkowskim

Dwie bramki Roberta Metelskiego przybliżyły zespół
Concordii do czwartej rundy Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrze

puchar pOlsKi

Odrobili
dwubramkową
stratę
Pierwszym pucharowym
rywalem Concordii Knurów
w rozgrywkach na szczeblu
Podokręgu Zabrze było Społem Zabrze. Zespół z dzielnicy
Grzybowice na co dzień okupuje środek a-klasowej tabeli,
jednak początek meczu z liderem „okręgówki” miał piorunujący. Pierwsza bramka padła
już w siódmej minucie. Kolejna
– również dla Społem – po pół
godzinie gry. Knurowianie
przegrywali więc 0:2 i mimo,
że wystąpili w eksperymentalnym składzie, zdołali nie tylko
odrobić straty, ale i zapewnić
sobie awans do 4. rundy. Sygnał
do ataku dał Robert Metelski,
który jeszcze przed przerwą
dwukrotnie wpisał się na listę
strzelców. Gola kontaktowego
strzelił w minucie 36, a osiem
minut później wykorzystał rzut
karny i było 2:2.

grali w pucharze premiera
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie - wzorem
poprzednich lat - zorganizował
Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Areną trzeciej
edycji tego przedsięwzięcia był
kompleks boisk przy ul. Ułanów,
a młodzi zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach
wiekowych: 10-11 oraz 12-13 lat.
Wśród tych młodszych najlepsi
okazali się uczniowie Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 4, którzy
wygrali wszystkie trzy mecze,
mając po nich imponujący bilans
bramkowy 22:2. W kategorii
starszej triumfowali z kolei reprezentanci Miejskiego Gim-

nazjum nr 2, którzy również
zanotowali komplet zwycięstw.
Wyniki turnieju:
- kategoria 10-11 lat: MSP7
– MSP9 6:0, MSP4 – MSP1
9:0, MSP7 – MSP4 2:4, MSP9
– MSP1 3:1, MSP7 – MSP1 7:0,
MSP9 – MSP4 0:9
- kategoria 12-13 lat: MG2
– MG1 7:0, MG3 – MSP6 5:0,
MG2 – MG3 5:1, MG1 – MSP6
5:0, MG2 – MSP6 3:1, MG1
– MG3 1:7.
Najlepsze drużyny czeka
jeszcze we wrześniu start w eliminacjach wojewódzkich, którego stawką będzie występ w finale
ogólnopolskim w Warszawie.
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Ws z y s c y z a w o d n i c y
ucz e st n icz ąc y w t u r n ieju
otrzymali pamiątkowe kosz u l k i u f u ndowa ne pr z e z

Gol, który zapewnił Concordii awans padł w 83 minucie po strzale 18-letniego
Arkadiusza Nauki.
Ju ż po stracie trzeciej
bramki, gospodarze stracili
też jednego piłkarza, który
po dwóch żółtych kartkach
musiał przedwcześnie opuścić plac gry.
Dodajmy, że knurowianie występuje, jako obrońcy
trofeum, a sponsorem tytularnym bieżących rozgrywek
Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrze jest Toyota
Ja-Now-An.
Concordia: Stasiak, Drabczyk, Gałach, Pietras 46’ Nauka, Grodoń, Metelski 89’ Juzwuk, Filip, Łyziński, Osmański, Modrzyński 80’ Szlaga,
Piwowarczyk 60’ Krusiński.
PiSk

partnerów III Turnieju Orlika
– PZU i PKN Orlen. Nagrody wręczał Przewodniczący
Komisji Sportu, Turystyki,
Rekreacji i Promocji Zdrowia
- Joachim Machulik
Waldemar Jachimowski

Piotr Skorupa

1. Concordia
2. Nakło Śląskie
3. Górnik II
4. Silesia
5. Czarni
6. Gwarek
7. Fortuna
8. Tempo
9. Sokół
10. Łabędy
11. Miedary
12. Kończyce
13. Sparta
14. Rachowice
15. Tarnowiczanka
16. Polonia II

22
16
15
14
14
13
13
13
13
11
10
8
7
4
4
2

1. Tygryski
2. Naprzód
3. Czarni II
4. Goczałkowice
5. Polonia
6. Zabrze II
7. Jaskółki
8. Gamów
9. Piast

12
9
7
7
5
3
1
1
0

3 liga KObiet
WYNIKI 4. KOLEJKI
Tygryski Świętochłowice Naprzód Żernica 4:1, Gamów
- Polonia Tychy 1:1, Piast
Leszczyny - Czarni II Sosnowiec 1:4, Jaskółki Chorzów LKS Goczałkowice Zdrój 0:1,
KKS Zabrze II (pauza).

Klasa a

Derby na remis
Przed tygodniem informowaliśmy, że nieco rozkojarzeni jubileuszem (60—lecie)
klubu piłkarze Orła Stanica
dość nieoczekiwanie przegrali
dwa mecze z rzędu. W miniony weekend zespół ze Stanicy
zmierzył się z niepokonanymi
WYNIKI 8. KOLEJKI

Foto: MOSiR Knurów

Foto: Jan Pluta

Trzech zawodników BKS dy Gierałtowice. Podopieczni
Concordia i trzech Gardy Adama Spiechy przegrali swoje
Giera łtow ice w ystąpi ło w pojedynki stosunkiem głosów
Częstochowie, gdzie zjechali 1:2. W kategorii kadetów (66
młodzi pięściarze, by w czasie kg) Dawid Tomiczek uległ Marmiędzynarodowego turnieju cinowi Przepiórze (Boks Tur
uczcić pamięć W. Szyińskiego Łódź), natomiast w juniorach
i M. Chudego.
(81 kg) Mateusz Rumin przegrał
Knurowianie w komplecie z Błażejem Surowcem (KSZO
awansowali do finałów i w Ostrowiec Świętokrzyski).
komplecie zwyciężyli. Kadet Inny zawodnik Gardy – SzyDaniel Sierotowicz (kat. 54 kg) mon Kosman (młodzieżowiec,
pokonał w półfinale jednogłoś- waga 81 kg) stoczył w Częnie na punkty Niemca, Dawida stochowie walkę towarzyską,
Khachatrjiana, a w walce fi- pokonując jednogłośnie Daniela
nałowej wypunktował innego Kowalskiego (KSZO Ostrowiec
Niemca - Alego Rashida.
Świętokrzyski).
Sebastian Szkatuła (kadet,
W tym miejscu warto dokat. 63 kg) w półfinale pokonał dać, że Kosman pojechał pod
po zaciętym pojedynku 2:1 Jasną Górę wprost z Poznania,
Ukraińca, Shveda Ostapa, nato- gdzie uczestniczył w turnieju
miast w finale zwyciężył Radka Grand Prix. Zawodnik Gardy
Pladera z Wisły Kraków.
zmierzył się tam po raz kolejny
W młodzikach wystąpił z Mateuszem Trycem (Fenix
Wojciech Czarkowski. ZaWarszawa) i po raz drugi w
wodnik Concordii wyciągu dwóch tygodni mugrał kategorię wagową
siał uznać jego wyższość.
PiSk
72 kg, pokonując jednogłośnie w finale Kamila Chrzuszcza ze Startu
Częstochowa.
Tr z e c h p o dopiecznych Bogdana Wyrzychows k i e go w r a c a ł o
z Częstochowy w
znakomitych nastrojach, z kolei
nie mieli szczęścia w walkach
finałowych reTrener Bogdan Wyrzychowski ze swym
prezentanci Gar-

Sokół Orzech - Concordia 1:6
0:1 Spórna 29’, 1:1 Biela
45’, 1:2 Mikulski 51’, 1:3
Piwowarczyk 69’, 1:4 Spórna 73’, 1:5 Spórna 79’, 1:6
Piwowarczyk 87’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Kempa, Jaroszewski, Spórna,
Żyrkowski, Rozumek 80’ Gałach, Metelski 70’ Grodoń,
Gołębiowski 66’ Piwowarczyk, Modrzyński 55’ Filip.
KS 94 Rachowice - Górnik
II Zabrze 1:4, Czarni Pyskowice - Tempo Paniówki 1:0,
Fortuna Gliwice - Orzeł Nakło
Śląskie 4:3, Orzeł Miedary
- Sparta Zabrze 4:2, Tarnowiczanka Stare Tarnowice
- Polonia II Bytom 0:0, ŁTS
Łabędy - MKS Kończyce 0:0,
Silesia Miechowice - Gwarek
Zabrze 0:1.

punktów przewagi, to nie ma
co ukry wać, że Concordia
po raz kolejny walczy o premię sezonu. Tym bardziej, że
knurowianie rozbili w sobotę
Sokoła Orzech 6:1. Trzy trafienia zanotował w tym meczu Łukasz Spórna, który po
ośmiu kolejkach ma na swym
koncie osiem bramek.
Godne odnotowania jest
również to, że po raz pierwszy,
dwukrotnie na listę strzelców
w meczu ligowym wpisał się
Damian Piwowarczyk.
Kolejny mecz Concordia
rozegra dość nietypowo, bo
w piątek (28 września, godz.
16.00), a rywalem podopiecznych Wojciecha Kempy będzie
Silesia Miechowice.

Wilki Wilcza - Orzeł Stanica
1:1, Społem Zabrze - Ruch
Kozłów 5:1, Carbo Gliwice - Star t Kleszczów 2:1,
M KS Z abor ze - Napr zód
Żernica 1:2, Przyszłość II
Ciochowice - Stal Zabrze
1:2, Zamkowiec Toszek Gwiazda Chudów 1:1, Tęcza
Wielowieś -Zryw Radonia
1:0, Orły Bojszów - Amator
Rudziniec 1:1.

Wilkami Wilcza i na boisku
lidera wywalczył cenny punkt.
Derby gminy Pilchowice zakończyły się podziałem punktów, natomiast po pełną pulę
sięgnął Naprzód Żernica.
PiSk
1. Wilki
2. Tęcza
3. Zamkowiec
4. Zaborze
5. Orzeł
6. Gwiazda
7. Społem
8. Naprzód
9. Zryw
10. Stal
11. Amator
12. Ruch
13. Start
14. Orły
15. Carbo
16. Przyszłość II

16
15
15
14
13
12
12
11
11
10
9
9
9
8
7
4



Komin znikł, zostały zdjęcia

Knurów. Sami Swoi w kolorze

szym czytelnikom pasjonat
fotografii.
- Może nie każdy jest
w stanie w to uwierzyć, ale
chyba nie tylko ja darzę ten
obiekt ze świata techniki
sentymentem – mówi pan
Andrzej. – Zanim komin

zniknął z pejzażu Knurowa,
zdążyłem mu zrobić kilka
pożegnalnych zdjęć.
To bez wątpienia piękne
ujęcia. Zresztą, po cóż mówić,
skoro można zobaczyć. I podziwiać...
/bw/

Foto: Dawid Ciepliński

Po kominie PEC-u nie
ma już śladu. Relację z jego
demontażu przedstawiliśmy
w fotograficznym skrócie
w czwartkow ym w ydaniu
PL. Tego samego dnia naszą
redakcję odwiedził Andrzej
Kostrzewa, znany wielu na-

parali się przez dwa dni.
Przechodnie pozytywnie
odnieśli się do pomysłu.
– Podchodzili, pytali się co
robimy. Chwalili prace – mówi

„Franek” – Kierowcy czasem
zatrąbili pozdrawiając nas
w przelocie. Widać też im się
spodobało.
DC

Foto: Andrzej Kostrzewa

Ściślej mówiąc: na murze
otaczającym boisko treningowe Concordii. Za sprawą
uczestników piątej edycji
grafficiarskiej akcji pod hasłem „Sami Swoi w kolorze”.
– Poprzednie graffiti było
już stare i zniszczone. Towarzystwo tirów, które tu stały,
im nie służyło – w yjaśnia
„Franek ”, knurowski graficiarz i organizator akcji.
– Teraz, gdy już ich nie ma,
postanowiliśmy je odnowić.
MOSiR dał zielone światło. Młodzi chwycili za puszki
z farbą. Do Knurowa przyjechali z Bytomia, Rybnika,
Gliwic, Rudy Śląskiej i Leszczyn. Malarską twórczością

Foto: Dawid Ciepliński

Einstein i Hulk razem? Dlaczego nie, skoro czas jest
względny... Genialny fizyk i bohater nie z tej Ziemi
spotkali się w Knurowie. Tak się złożyło, że...
na płocie

Foto: Andrzej Kostrzewa

Einstein na treningu

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1

Klasa I A

Wychowawca: Kornelia Ciupek-Ciesielska
Jakub Ambrożewicz, Zofia Borkowska, Łukasz Borsuk, Magdalena Dobosz, Emilia
Domiszewska, Wiktor Galuszka, Filip Jabłoński, Daria Klask, Martyn Malewski,
Alexandra Malinowska, Tymoteusz Mańkowski, Kacper Modrzejewski, Nikola Patyk,
Patryk Piechuła, Wiktor Polok, Justyna Siedlaczek, Szymon Simlat, Vanessa Stanek,
Mateusz Swierze, Milena Witkowska, Daniel Wojciechowski, Anna Wróblewska.

16

Foto: Dawid Ciepliński

Klasa I B

Wychowawca: Iwona Suszek
Julia Auer, Kamil Kaliniewicz, Maria Kijas, Patryk Kijas, Julia Klimasara, Klaudia Kobier,
Zuzanna Krzyśka, Weronika Kurda, Jakub Kwitek, Michał Lasota, Natalia Lis, Marcin
Majcherczak, Maja Małczuk, Dominik Marek, Brajan Niedziela, Paweł Ogrodniczuk,
Adam Perlikowski, Roksana Pieron, Nadia Porucznik, Wiktoria Potorska, Szymon Szulc,
Kajetan Taboł, Wiktor Toczko, Maja Wakuluk, Laura Zielińska, Aleksander Żółtański.
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