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NewSweeK StworZył rANKiNg miASt PrZyjAZNych biZNeSowi

Knurów w pierwszej piątce

W najnowszej edycji rankingu Miast Przyjaznych
Biznesowi Newsweeka Knurów zajął piąte miejsce. Przed
rokiem był 10. Zwyciężyły Gliwice
Twórcy klasyfikacji rozesłali ankiety do 107 miast prezydenckich w
Polsce. Uzyskali 75 odpowiedzi.
Pytali o kluczowe warunki funkcjonowania miasta i prowadzenia
działalności gospodarczej: stan miejskich finansów, infrastrukturę, ceny i
klimat dla przedsiębiorczości. Wyżej
oceniano odpowiedzi na najważniejsze pytania, m.in. o stopę bezrobocia,
ilość zarejestrowanych firm czy
relację długu
publicznego
do dochodów.
Oceniano też
możliwość
założenia firmy przez internet, liczbę firm księgow ych i kancelarii
notarialnych w przeliczeniu na tysiąc
mieszkańców, ceny gruntu i wynajmu
powierzchni komercyjnych, stawki
podatków, a nawet czas oczekiwania
na rozprawę w sądzie. Łącznie do
uzyskania było 830 pkt.
Knurów zdobył 542,5 pkt. To
dało miastu piątą lokatę. Lepszą niż
przed rokiem – wówczas zamykało
najlepszą dziesiątkę.
Za najbardziej przyjazne biznesowi miasto uznano Gliwice (604,75

pkt.), które przed rokiem zajęły trzecie miejsce. Gdyby patrzeć wyłącznie
przez pryzmat tego rankingu, to
województwo śląskie jawi się niczym
raj dla przedsiębiorców: w pierwszej
piątce są aż cztery miasta z naszego
regionu (tylko Zamość jest spoza), w
dziesiątce połowa (zamyka ją Chorzów, przed rokiem na 48. pozycji).
Zestawienie „Newsweeka” przydatne jest głównie pod kątem potrzeb
średnich przedsiębiorstw, a
nie w iel k ich
koncernów
czy korporacji.
Pokazuje specyfikę polskiej przedsiębiorczości. Pozwala – jeśli porównać
wcześniejsze wyniki – śledzić, gdzie i
jak zmieniają się warunki prowadzenia
interesów. Może, choć nie musi, być
argumentem dla potencjalnych inwestorów. Dotyczy to również Knurowa
podkreślającego, że z inwestorami mu
„zawsze po drodze”.

Ranking Newsweeka
1. Gliwice – 604,75 pkt.
2. Zamość – 589,75
3. Jastrzębie-Zdrój – 556,25
4. Będzin – 542,5
5. Knurów – 542,5
6. Rzeszów – 533
7. Opole – 527,5
8. Krosno – 526,25
9. Toruń – 512,25
10. Chorzów - 512
Inne miasta z województwa
śląskiego: 14. Katowice – 501
pkt., 19. Racibórz – 489,75
pkt., 20. Dąbrowa Górnicza –
487,75 pkt., 22. Rybnik – 484
pkt., 25. Bielsko-Biała – 470,5
pkt., 28. Żory – 457,5 pkt.,
37. Sosnowiec – 441 pkt., 41.
Zabrze – 432 pkt., 44. Tychy
– 425,75 pkt., 55. Wodzisław
Śląski – 397,25 pkt.
Pełny ranking „Miast Przyjaznych dla Biznesu” jest dostępny na stronie www.kongresregionow.pl.

Tydzień temu, po krótkiej przerwie, swoje podwoje dla klientów otworzył
sklep przy ul. Niepodległości. Nowy układ stoisk i wystrój zachwyciły niejednego. W czwartek rano kosze na śmieci usytuowane na skwerze przy
ratuszu, wypełniły się listwami. Na nich ceny mięs i mrożonek. „Jak dobrze,
że Biedronka jest tak blisko...”
reklama

/bw/

Wbrew temu, co błędnie napisaliśmy w artykule „Dzikie śmieci
słono kosztują” [PL nr 19/2012],
Pani Teresa Golba jest kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska UM. Panią kierownik
Golbę i zainteresowanych za przykry błąd przepraszamy.

Foto: Tomasz Rak

SPrOSTOwAnIE

informacja własna wydawcy

Redakcja

ZNALEZIONO
psa kundelka mały, biały
w Szczygłowicach
Tel. 508 349 967

/bw/
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MAM
P Y TA nIE

W ubiegłą niedzielę w przyszow
ickiej świątyni odbył się konc
ert mar yjny. Wystąpili Wojciech Miczka
(śpiew), Rafał Majowski (śpie
w, oprawa
muz yczna i komentarz), Mich
ał Majowski (trąbka) i Piotr
Szcz ygio ł
(trąbka).

Czy jest Pan zwolennikiem
grillowania na balkonie?
Stanisław z Knurowa:
Balkon to nie jest odpowiednie miejsc e na r ozpalanie
grilla. Mieszkania w bloku są
zbyt blisko siebie. Dym brudzi
okna, zazwyczaj jest hałas,
a mieszkanie jest po to, by
odpoczywać w ciszy i spokoju.
Bardzo lubię zapach grilla,
ale tylko wtedy, gdy jest on
na działce albo innej otwartej
przestrzeni.

Handlowego
font anna na terenie Centrum
W poniedziałkowy poranek
m przyglądali
enie
kawi
zacie
z
nie
owia
Knur
Merkury była pełna... piany.
trzeba było
. Okazało się, że font annę
się temu rzadkiemu widokowi
nie.
festy
tnim
sobo
ścić po
najzwyczajniej w świecie oczy

Not. jb
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Knurów. Kłopoty z zasięgiem w sieci T-Mobile

Abonenci w polu,
a telefony głuche

- Jadą na bezczelnego! Ilekroć oglądam reklamę
z tartakiem, w której operator T-Mobile zapewnia,
że u nich nie ma lipy, mam ochotę rozwalić telewizor
- Joanna Sikorska złości się na brak zasięgu w swoim
telefonie. W salonie operatora usłyszała, że ten stan
utrzyma się do końca czerwca
W lutym 2012 roku w ygasła
umowa między Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej a telefonią komórkową na dzierżawę komina przy
al. Lipowej. Miasto nie zgodziło się na
jej przedłużenie. Niespełna miesiąc
temu część nadajników z komina
PEC-u trafiła na kościół pw. Matki
Bożej Częstochowskiej, a pozostałe
z sieci T-Mobile na podwyższony
maszt przy ul. Witosa.

Dwa miesiące poza
zasięgiem

Mieszkańcy osiedli Wojska Polskiego I i II od kilku tygodni mają
kłopot z zasięgiem. Niestety, tak będzie do końca czerwca

- Od 7 maja nie mam zasięgu w
telefonie, a mieszkam na Jedności Narodowej - skarży się Joanna Sikorska.
- Na co mi telefon, kiedy ani ja, ani
mąż nie możemy dzwonić, ani odbierać połączeń. A internet ani mru mru.
Przelewy internetowe robię u rodziny
w Pilchowicach.
Oburzeni Sikorscy odwiedzili
biura obsługi klienta sieci T-Mobile
przy ul. 1 Maja i Sobieskiego. Tam
usłyszeli, że problemy z zasięgiem
utrzymają się do końca czerwca.
Pani Joanna przyznaje, że odechciało
jej się wszystkiego. Umowy jednak
zerwać nie może, gdyż zdaniem pracowników biura musiałaby zapłacić
karę 1500 zł. Zadzwoniła więc do
rzecznika praw konsumenta. Ten
poradził jej, aby odebrała z biura
wydruk z informacją, że zasięgu nie
będzie do końca czerwca. Byłaby to
podkładka w przypadku dochodze-

/bw/
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Po gorzej będzie lepiej

Telefony ury wają się także u
powiatowego rzecznika konsumentów Ryszarda Kowrygi. Za każdym
razem radzi, aby abonenci sprawdzili
umowy z operatorem. W nich znajdą
informacje do czego zobowiązuje
się operator w takich sytuacjach.
- Reklamacje proponuję kierować od
razu do centrali, bo ona jest stroną
umowy, a nie żaden punkt obsługi
klienta. Jeśli reklamacja zostanie bez
odpowiedzi, należy wysłać wezwanie
do jej udzielenia.
W piśmie reklamacyjnym powinniśmy domagać się usunięcia
ograniczenia zasięgu i obniżki abonamentu. Rzecznik z doświadczenia
wie, że abonenci i tak otrzymają
rachunki za dany miesiąc. Operator
powinien później wystawić fakturę
korygującą.
W poniedziałek wysłaliśmy email z pytaniami do biura prasowego
T-Mobile. Niestety, do zamknięcia
numeru odpowiedź do nas nie dotarła. W tym wszystkim dziwi brak
jakiejkolwiek informacji skierowanej
do klientów. Pewnie większość zacisnęłaby zęby i wytrwała do końca
czerwca, gdyby operator zadbał o
stosowny komunikat. Teraz abonenci
czują się wyprowadzeni w pole, bez
zasięgu.

Reklamacja w centrali

W takiej samej sytuacji jest wielu
mieszkańców, przede wszystkim tych
z osiedla Wojska Polskiego I i II.
Dzwonimy do biura obsługi klienta
T-Mobile przy ul. 1 Maja zapytać, co
się dzieje.
- Od przeszło tygodnia trwa wymiana nadajnika. Potrwa do końca
czerwca, dlatego ma pan utrudniony
zasięg - informuje kobiecy głos.
- Czyli przez półtora miesiąca mój
telefon będzie głuchy?
- Niestety. Nie jest pan pierwszy,
który dzwoni do nas w tej sprawie.
Aby nie płacić abonamentu, powinien
pan napisać reklamację i zostawić ją
u nas w biurze.
- Jest jakaś pewność, że z końcem
czerwca sytuacja się nie powtórzy?
- Żeby było lepiej, najpierw musi
być gorzej - pracownica podnosi nas
na duchu.
W biurze przy ul. Sobieskiego
lepsze wiadomości: - Demontujemy
jeden z głównych nadajników, konsolidacja sieci potrwa do połowy czerwca - słyszymy w słuchawce. - Proszę
złożyć pisemną reklamację, w której
prosi pan o rekompensatę. Prawdopodobnie będzie to obniżka abonamentu
lub jakieś dodatkowe pakiety. To
wszystko zależy od centrali.
Dopytujemy jeszcze o internet,

Tekst i foto: Paweł Gradek

Zreperować, póki
da się tanio

Za mocne słowa

- Słyszeliście utwór rapera, o którym niedawno pisaliście? Twórcy z Koloniji kontestującego rzeczywistość...
Jeśli nie, to posłuchajcie, a włos się
wam na głowie zjeży. Na muzyce się nie
znam, ale tekst ocieka wulgaryzmami.
Obrzydliwymi, nie do przyjęcia. To
nie jest dobry przykład, to jest fatalny przykład. A potem się dziwić, że
Kolonija jest tak postrzegana jak jest.
Uważam, że jeśli ten młody człowiek
ma zdolności, to powinien je rozwijać,
ale niechaj to robi z głową.

- Nieraz przechodzę obok nowych
boisk przy szkolnej „Szóstce” i gimnazjalnej „Dwójce”. Zauważyłem, że w
pewnym miejscu coś niedobrego dzieje
się z nawierzchnią. Nie będę wchodzić w techniczne szczegóły – szkolni
fachowcy na pewno to dostrzegą, jeśli
wybiorą się na krótką inspekcję. Problem istnieje od dłuższego czasu i postępuje. Myślę, że trzeba by naprawić
usterki póki jeszcze nie są duże. Póki
da się to zrobić tanim kosztem.

Knurowianka

Życzliwy Obserwator
Not. bw

Zgubny wpływ

Nieoczekiwany Agresywni
finał pościgu
W ubiegły wtorek, około godziny 3 nad
ranem, patrol Straży Miejskiej i Policji dostrzegł podejrzanie zachowującego się rowerzystę. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy
próbował szybko oddalić się. Podejrzewając
kradzież jednośladu mundurowi ruszyli za
uciekającym, który po drodze wyrzucił jakiś
trzymany przez siebie pakunek. Ucieczka nie
powiodła się – funkcjonariusze schw y tali
mężczyznę. Jak się okazało, rower nie był
kradziony, jednak mężczyzna miał co innego
na sumieniu. Odrzucony przezeń pakunek
zawierał... narkotyki. Dalsze czynności w
tej sprawie prowadzi knurowski Komisariat
Policji.

ale pani z rozbrajającą szczerością
przyznaje, że blueconnect w ogóle
nie działa. Gdybyśmy chcieli zerwać
umowę, mamy udać się do punktu
przy ul. 1 Maja.

Knurów, Nieborowice

Knurów

Knurów

nia swoich praw. - Odmówili mi, bo
to informacja jedynie na ich użytek.
Tylko pod koniec maja ja dostanę rachunek za abonament, mimo że przez
cały miesiąc telefon był nieaktywny
- relacjonuje knurowianka.

Kilka dni temu policja przyjęła zgłoszenie o pobiciu na
boisku przy ul. Ułanów 13-letniego chłopca. Do zdarzenia
doszło miesiąc temu, a stoją za nim trzy dziewczyny (dwie
14-latki i 13-latka). Sprawą zajął się wydział ds. nieletnich
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Później najpewniej
rozpatrzy ją sąd dla nieletnich.
Na tym nie koniec. Policjanci z knurowskiego komisariatu
zatrzymali na ul. Niepodległości 37-latka. Mężczyzna pod
wpływem alkoholu (2,5 promila) złamał szczękę 42-latkowi.
Za ten czyn grozi mu do 5 lat więzienia.

/g/

Kierowcom, którzy jeżdżą nietrzeźwi, nadal trudno zrozumieć,
że stanowią spore zagrożenie dla
siebie, jak i innych uczestników
ruchu. W ostatnim tygodniu policja
zatrzymała kolejnych nieodpowiedzialnych. 35-latek przemierzający
fiatem al. Piastów miał 1,5 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
U 27-latka alkomat wskazał 0,6 pro-

mila. Mężczyzna został zatrzymany
na ul. Głównej w Nieborowicach.
2,5 promila wykazało badanie u
40-letniego knurowianina. Kierowca opla został zatrzymany na ul.
Akacjowej.
Pozostaje mieć nadzieję, że konsekwencje jakie czekają na ryzykantów, zniechęcą ich do powtórki.
/g/

Knurów

Zmarł na ulicy

Pilchowice

Skradł i porzucił

Z posesji przy ul. Dworcowej ktoś skradł audi A4 o wartości 60 tys. zł. Właścicielka samochodu (mieszkanka Gliwic)
może mówić o dużym szczęściu, ponieważ tego samego dnia
pojazd odnalazł się. Stał uszkodzony przy jednym z pilchowickich skrzyżowań.
/g/

We wtorkowy wieczór (około godz. 18.30) na ul. 1 Maja zmarł mężczyzna. Jak się okazało, zgon miał przyczyny naturalne.
W niedzielną noc (około 3.30) funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji zabezpieczyli miejsce śmierci mężczyzny w mieszkaniu przy ul. Wita
Stwosza. W tym przypadku na miejsce zostały wezwane służby dochodzeniowe.
/b/
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Tu i ówdzie księżycowy
krajobraz zacznie znikać
Wywiad

- Przed nami jeszcze dużo pracy – mówi Bogusław Tyszkowski,
prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie
o realizowanym przez spółkę projekcie porządkującym gospodarkę ściekową w mieście. Roboty zostaną sfinalizowane za niespełna półtora roku.
- W bieżącym roku planowane jest zakończenie robót w ramach czterech
z siedmiu kontraktów. Po oddaniu kanalizacji do użytkowania Przedsiębiorstwo informować będzie mieszkańców o możliwości przyłączania się do niej
Bogusław Wilk: - Mija półmetek realizowanego przez PWiK
projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych”. Jaki
jest stopień zaawansowania prac?
Bogusław
Tyszkowski,
Prezes Zarządu
PWiK Sp. z o.o.
w Knurowie: - Z
siedmiu zaplanowanych procedur
przetargowych,
mających na celu
wyłonienie wykonawców robót budowlanych, przeprowadzono wszystkie i zawarto siedem kontraktów, w
ramach których wykonywane są roboty budowlane. Firmy wyłonione do
prowadzenia robót są lepsze i gorsze,
ale niestety na to wpływu nie mieliśmy
ze względu na procedury przetargów
publicznych, gdzie - jak wiadomo
- wygrywa najtańsza firma. Zakresy
rzeczowe poszczególnych kontraktów
są różne, w związku z czym różne są
też terminy ich zakończenia oraz stopień zaawansowania. Jednak globalnie, w ramach wszystkich kontraktów,
wykonanych zostało 27 km sieci kanalizacyjnej z 56 km zaplanowanych
do wykonania w ramach projektu. W
ślad za wykonaniem sieci kanalizacyjnych wykonywane będą odtworzenia
nawierzchni, dla których to prac,
właśnie zaczyna się pełnia sezonu.
- Rea lizacja projektu przebiega planowo, czy są opóźnienia?
- W większości kontraktów roboty
przebiegają zgodnie z planem. Są
jednak kontrakty, które obejmują
zasięgiem prowadzonych robót rejony miasta, gdzie nasycenie terenu
niezinwentaryzowaną infrastrukturą nastręcza wiele problemów.
Problemy te wymagają zaangażowania inspektorów nadzoru i
projektantów oraz przygotowania
dokumentów wymaganych kontraktem oraz umową o dofinansowanie.
- Wartość całego projektu sięga prawie 140 mln zł. Jaka część tych pieniędzy została już wykorzystana?
- Dla lepszego zobrazowania
podam zaawansowanie środków
w wartościach procentowych. Do
chwili obecnej Inżynier Kontraktu
potwierdził kwoty należne wykonawcom stanowiące ok. 52 proc.
zakontraktowanych wartości robót, z czego 44 proc. wydatkowano
ze środków Funduszu Spójności,
a 8 proc. ze środków własnych.
- Prowadzenie robót w ią że
się ze spor ymi utrudnieniami
d la mieszka ńców. Na co skarż ą s i ę d o P W i K n aj c z ę ś c i e j?


- Wbrew pozorom nasi mieszkańcy
wykazują się wielką cierpliwością i
wyrozumiałością , za co z naszej strony należą im się serdeczne podziękowania. Zdarzają się jednak sytuacje,
gdy prowadzone roboty powodują
utrudnienia lub wręcz chwilowy brak
dostępu do posesji i to dla mieszkańców stanowi największą uciążliwość.
- W sygnałach do naszej redakcji
knurowianie żalą się na brak wyczerpującej informacji ze strony
wykonawców i PWiK - dotyczy to
przede wszystkim robót na prywatnych posesjach. Rozumieją, że
prace wymagają cierpliwości, ale
twierdzą, że wystawiana jest ona
na próbę, bo nie wiedzą, co ich
czeka i kiedy. Na przykład: boją
się, że ponownie uporządkowane ogródki lada tydzień zostaną
znowu przekopane, a ich praca i
pieniądze pójdą na marne. Skąd ta
lakoniczność w przekazie ze strony
przedsiębiorstwa?
- Poszczególni wykonawcy wykonują roboty budowlane na podstawie harmonogramów, które podlegają weryfikacji i zatwierdzaniu.
Jednak muszą wykazywać również
wielką elastyczność organizując
swoje roboty budowlane tak, aby
przy dynamicznej sytuacji w mieście
możliwa była realizacja - jak wspomniałem wcześniej - aż siedmiu kontraktów w ramach naszego projektu,
ale również realizacja zamierzeń
inwestycyjnych innych firm i instytucji. Miasto musi funkcjonować,
a inwestycja wraz ze stopniem zaawansowania napotyka na rosnącą
ilość problemów do rozwiązania, o
czym wspomniałem wcześniej. W
związku z tym wskazanie precyzyjnych terminów wykonania robót w
ramach projektu jest praktycznie
mało realne. Zaznaczam, że ze
swoimi wątpliwościami mieszkańcy
mogą zwracać się telefonicznie lub
osobiście do Przedsiębiorstwa, gdzie
uzyskają najświeższe informacje.
- Wiele uwag, w tym mocno krytycznych, zbiera stan dróg, na
k tór ych prowad zone s ą ( bąd ź

był y) prace ziemne. Wy t yk ają
m.i n . spore n ierów noś ci, po wstające po deszczach dziur y,
popr z eczne z apad l isk a (z a s ypany po przekopaniu teren osiada, a nikt go nie w yrównuje) i
brak reakcji na te ułomności ze
strony firm wykonawczych. Czy
nie sposób wymóc na wykonawcach w ięk szej dba łości o sta n
tymczasowej nawierzchni dróg?
- Oczywiście wykonawcy również
pod tym kątem są monitorowani i
wzywani do prawidłowego utrzymania nawierzchni, jednak przy tej
intensywności robót oraz zazębiających się ulicach, którymi kierowane są objazdy, w krótkim czasie
po dokonaniu poprawek ponownie
pojawiają się ubytki. Zdarza się,
że z odtwarzaniem nawierzchni
musimy się wstrzymać, ponieważ
zaplanowana jest jeszcze wymiana
wodociągu, którego nie można było
wykonać równocześnie z wykonywaniem kanalizacji, a odtworzenie
nawierzchni w chwili obecnej skutkowałoby wycinaniem asfaltu w celu
wymiany wodociągu. Zaznaczam,
że robót kanalizacyjnych i wodociągowych nie można było prowadzić
równocześnie.
Przykładem jest ulica Wolności.
Obecnie, w trakcie czynności odbiorowych, zostały przeprowadzone
pr z eg l ą dy – tzn . k ame rowania
kontrolne wykonanej kanalizacji i
będzie można sukcesywnie przystąpić do odtworzenia nawierzchni. W
niedługim czasie poprawi się komfort przejezdności ulicami Wilsona
i Rakoniewskiego. Między innymi
w tych rejonach „księżycowy krajobraz” zacznie wracać do normalności. Przed nami jeszcze
dużo pracy, a na przykład dzięki
temu, że „nowa firma” przystąpi
do robót w ulicy Sienkie w icz a ,
pozbędziemy się olbrzymiej uciążliwości dla mieszkańców tej ulicy.
- Wśród pretensji często przewija
się zarzut zbyt wolno prowadzonych robót. Słuszny?
- Rozumiemy, że w niektórych

rejonach miasta mieszkańcy mogą
mieć takie wrażenie, ale ma to ścisły
związek z tym, o czym mówiłem
wcześniej, czyli napotykaniem na
liczną niezinwentaryzowaną infrastrukturę podziemną oraz ko-

niecznością dostosowania się do
innych zamierzeń inwestycyjnych.
- Kiedy pierwsze mieszkania zostaną podłączone do nowej kanalizacji?
- W bieżącym roku planowane
jest zakończenie robót w ramach
czterech kontraktów i po oddaniu
kanalizacji do użytkowania Przedsiębiorstwo infor mować będzie
mieszkańców o możliwości i obowiązku (np. dla budynków posiadających szamba) przyłączania się
do niej, podając oczywiście których
rejonów to dotyczy.
Rozmawiał
Bogusław Wilk

Przybywa sieci kanalizacyjnej

Projekt pod nazwą „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych” został rozpoczęty
jesienią 2010 r. Ma zostać sfinalizowany w listopadzie 2013 r.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 113 630 880,48 zł (netto, z VAT-em to
prawie 140 mln zł. Ponad 91 mln zł z tej kwoty to pieniądze pozyskane z funduszy Unii Europejskiej (stanowią 81 proc. całkowitej wartości projektu).
W ramach projektu budowana jest nowa sieć sanitarna i deszczowa oraz
przebudowywana funkcjonująca sieć kanalizacyjna. Dzięki niej podłączenie
do kanalizacji uzyska prawie 8 tysięcy nowych użytkowników. Ze zbiorczego
systemu kanalizacji będzie korzystać 93 proc. knurowian. Prace wykonywane
są pod nadzorem Przedsiębiorstwa Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o. o. w
Knurowie.
Główne cele projektu to:
• zminimalizowanie zrzutu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych
do środowiska naturalnego,
• zwiększenie liczby mieszkańców objętych usługą odbioru ścieków,
poprzez przyłączenie ich gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej,
• ograniczenie przedostawania się ścieków i osadów z nieszczelnych
sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników bezodpływowych do gleby i wód
gruntowych.
Realizacja inwestycji pozwoli na spełnienie zobowiązań nałożonych przez
Unię Europejską na Gminę Knurów, a wynikających z Traktatu Akcesyjnego. Zgodnie z nimi do końca 2015 r. wszystkie aglomeracje powyżej 15 tys.
mieszkańców powinny zapewnić dostęp do usług odbioru ścieków zbiorczym
systemem kanalizacyjnym przynajmniej 90 proc. z nich. Niewykonanie tego
obowiązku w przedstawionej wyżej perspektywie czasowej, będzie skutkowało nakładaniem na polskie miasta i gminy kar finansowych, obciążających
bezpośrednio ich budżety.
reklama

ogłoszenie

INFORMACJA
Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Knurowa nr
SO.5311.07.2011 z dnia 5.12.2011 r. Fundacja na Rzecz Ochrony
Praw Zwierząt Animals Time z siedzibą w Żernicy informuje
o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej w dn. 15.12.2011
- 30.04.2012 w Knurowie. Zebrana została karma dla zwierząt
o szacunkowej wartości 396,93 zł oraz środki finansowe w wysokości
794,94 zł. Koszt przeprowadzenia zbiórki wyniósł 0 zł. Zebrane dary
zostały przekazane wspieranemu przez Fundację Schronisku dla
Zwierząt w Gliwicach natomiast środki finansowe zostały wpłacone
na konto Fundacji Animals Time i zostaną przeznaczone na pomoc
bezdomnym zwierzętom pozostającym pod jej opieką. Wszystkim
darczyńcom serdecznie dziękujemy!
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Knurów. Jak ujarzmić śmieci

Znikną dzikie wysypiska?

Foto: Bogusław Wilk

Nieco ponad rok pozostało do wdrożenia tzw. ustawy
śmieciowej rewolucjonizującej dotychczasowy
(nie)porządek w gospodarowaniu odpadami

- Są szacunki, wedle których pełne wdrożenie nowego systemu może do
2020 roku dać 72 mld euro oszczędności i 400 tys. nowych miejsc pracy
– mówił zebranym w ratuszu samorządowcom Bogdan Pasko z Urzędu
Marszałkowskiego

Rok to niedużo zważywszy na rozmiar problemu.
Dość powiedzieć, że w Polsce
składuje się (to metoda radzenia sobie ze śmieciami jak za
króla Ćwieczka) aż 73 proc.
odpadów (w Austrii, Szwecji i
Holandii zaledwie po 1 proc.,
a w Niemczech... zero), a do recyklingu trafia ledwie 18 proc.
(w Niemczech 48 proc.). Kiedy
Szwedzi i Duńczycy potrafią
spalić prawie połowę swoich
śmieci, w Polsce tą metodą
likwiduje się zaledwie 1 proc.,
czyli 50 razy mniej.
Te liczby są wymowne,
choć to i tak „pudrowana” rzeczywistość, bo nieuwzględniająca stert śmieci zalegających
lasy, skwery, łąki i przydroża.
W dzikich wysypiskach Polska może śmiało pretendować

do mistrzostwa Europy.
Obecny system radzenia
sobie z odpadami jest - mówiąc delikatnie - nieefektywny. Sytuacja ma się zmienić
diametralnie na lepsze po
wprowadzeniu w życie nowego. Ustawa, popularnie zwana
„śmieciową”, została przyjęta
w ubiegłym roku, ale zacznie
obowiązywać 1 lipca 2013 r.
Zapowiada się prawdziwa
rewolucja w śmieciach. Teraz
właścicielami są ich producenci, czyli mieszkańcy. Płacą
za wywóz, zazwyczaj ustaloną
stawkę od kubła. Nic dziwnego, że nie brak takich, którzy
oszczędzają pozbywając się
śmieci „na lewo”. Stąd te dzikie wysypiska. W nowym systemie właścicielem odpadów
staną się gminy. Mieszkańcy

zapłacą stałą stawkę niezależnie od tego jak dużo tych
śmieci wyprodukują. Nikomu
więc nie powinno opłacać się
fatygować, by wyrzucać swoje
śmieci gdzieś pod lasem.
Na gminach spoczywać
będzie obowiązek zorganizowania systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów, obejmującego wszystkich
właścicieli nieruchomości na
ich terenie. Muszą to uczynić tak, by do końca 2020 r.
osiągnąć co najmniej 50-procentow y (wagowo) poziom
recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i
szkła. W przypadku odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
(innych niż niebezpieczne)
pułap ten ustalono na mini-

mum 70 proc. Gminy są też
obowiązane ograniczyć masę
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania.
Do 16 lipca 2013 r. – do nie
więcej niż 50 proc. całkowitej
masy, a do 16 lipca 2020 r.
– do maksymalnie 35 proc. Co
istotne, punktem odniesienia
dla tych liczb będzie masa odpadów wytworzonych w 1995
r. Gminy też muszą zapewnić
budowę, eksploatację i utrzymanie tzw. regionalnych instalacji [wyjaśnienie w ramce
– dop. red.] do przetwarzania
odpadów komunalnych.
Zadanie niełatwe. Jak się
z nim uporać rozważano w

knurowskim ratuszu podczas nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta. W obradach w ubiegłą
środę udział wzięli – oprócz
samorządowców Knurowa
– Bogdan Pasko z Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego oraz reprezentujący spółkę Komart
prezes Katarzyna Makarowicz
i wiceprezes Janusz Różański.
Temat wywołał ożywioną
dyskusję.
– W jaki sposób i na jakiej
podstawie zostanie ustalona
opłata za wywóz śmieci? – dociekano.
- O tym zdecydują gminy,
ale w przypadku zamieszkałych nieruchomości najczęściej
brane jest pod uwagę „pogłówne”, czyli stawka uzależniona od liczby mieszkańców w
nieruchomości – odpowiadał
Bogdan Pasko. W grę może
też wchodzić np. powierzchnia
lokalu mieszkalnego czy ilość
zużytej wody. Opłata za pojemnik byłaby uwzględniana
tylko w przy padku niezamieszkałych nieruchomości.
- Czy będzie możliwość

zróżnicowania opłaty – dopytywano argumentując, że jej
uśrednienie wzbudzi kontrowersje. – Już dzisiaj są osoby,
które twierdzą, że prawie nie
wytwarzają śmieci...
Pasko: - Słyszałem już nawet takie opinie: „Nie wytwarzam śmieci, bo je... palę!”.
Oczywiście, że każdy je wytwarza. Niestety, ale nie da
się określić różnicy. Konieczna
jest społeczna solidarność.
Kwoty trzeba uśrednić. To nie
jest sprawiedliwe, ale inaczej
się nie da.
Przy wołano przyk łady
gmin, które podobny system
wdrożyły. Na Śląsku pionierem
w tej dziedzinie jest Pszczyna.
W jej przypadku metoda się
sprawdza. – Ale uwaga: każdy region ma inną specyfikę.
Gminy, które będą wdrażać
system, muszą go wnikliwie
monitorować i reagować w
razie potrzeby, bo dzisiaj nikt
nie zagwarantuje, że wszystko
pójdzie jak po maśle – zastrzegają specjaliści od ochrony
środowiska.
/bw/

Regionalna instalacja – zakład gospodarowania odpadów (dla obszaru zamieszkanego przez 120 tys. mieszkańców) spełniający wymagania najlepszej dostępnej
techniki lub technologii, oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:
a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i
wydzielanie z nich frakcji do odzysku, (lub) b) przetwarzanie selektywne zebranych
odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, (lub) c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania.
informacja własna wydawcy

Knurów

Honorowo oddadzą krew

Specjalne stanowisko Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanie przy knurowskim Bricomarché (ul. Szpitalna 40).
Aby oddać krew trzeba spełnić kilka warunków:
być zdrowym, mieć od 18 do 65 lat, ważyć minimum
50 kg i zabrać ze sobą dokument tożsamości.
– Należy też koniecznie zjeść lekki posiłek – zauważa Adam Pobłocki, prezes knurowskiego Klubu
Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana.
Knurowscy krwiodawcy będą - jak to czynią od lat
– współorganizatorami przedsięwzięcia.
- Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do
naszej inicjatywy – zachęca prezes Pobłocki. – Z
myślą o dzieciach zorganizujemy ciekawe konkursy,
zostanie przeprowadzony pokaz udzielania pierwszej
pomocy, rodzice otrzymają karty „szybkiego reagowania”, między krwiodawcami rozlosujemy 10 apteczek,
a przewidujemy też fajną niespodziankę.
Akcja rozpocznie się o godz. 9.00. Potrwa do
14.00.
Prezes Klubu HDK zaprasza do
/bw/
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Dołącz do honorowych dawców krwi. Najbliższa okazja
w sobotę podczas kolejnej odsłony akcji „Oddaj krew”

udziału w krwiodawczej akcji
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Na kartę wśród znaków

Foto: Dawid Ciepliński

Prawdziwe tłumy młodych rowerzystów zebrał egzamin
na kartę rowerową. - Większość dzieci radziła sobie bez
jakichkolwiek problemów – ocenia egzaminowanych asp.
Janusz Szydło z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

Egzamin na kartę rowerową na boisku szkolnej „Siódemki” zdało
104 uczniów knurowskich szkół

Egzamin odbył się w ubiegły
czwartek na boisku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7. – Żeby go przeprowadzić, sprowadziliśmy edukacyjny radiowóz policyjny z Katowic
– wyjaśnia asp. Szydło, prowadzący
egzamin wspólnie z mł. asp. Marze-

ną Szwed z Wydziału Ruchu Drogowego KWP z Katowic. – Radiowóz
jest bardzo dobrze wyposażony, m.in.
w znaki drogowe i sygnalizację świetlną, które wykorzystaliśmy podczas
egzaminu praktycznego. Posiada
też dwa rowery i kaski, na wypadek

gdyby, ktoś przyszedł bez własnego
sprzętu.
Do egza mi nu pra k t ycznego
przystąpiło 105 dzieci ze szkolnej
„Jedynki”, „Dwójki”, „Siódemki” i
„Dziewiątki”. Wcześniej rowerzyści
w ykazali się wiedzą teoretyczną
przed swoimi nauczycielami. Aby
zdobyć upragnioną kartę należało
przejechać przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym, z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery „T” ze znakiem
„Ustąp pierwszeństwa przejazdu” i ze
znakiem STOP, a także przejechać
przez slalom oraz rynnę.
- Większość dzieci radziła sobie
bez problemów – mówi asp. Szydło. – Czasami, chcąc sprawdzić ich
spostrzegawczość, w ostatniej chwili
zmieniałem światła na skrzyżowaniu
z sygnalizacją świetlną z zielonego na
czerwone. Od razu to wyłapywały i
zatrzymywały się.
Egzamin przebiegł prawie idealnie. Tylko jednej osobie nie udało się
zaliczyć pozytywnie sprawdzianu.
DC

Knurów

Szach i mat!

Aż 60 uczestników zebrał IV Turniej
Szachowy o Puchar Księdza Dziekana
w ramach V Metropolitalnego Święta
Rodziny. Do dobrych posunięć zachęcała
ich... orkiestra dęta KWK „Knurów”
go poziomu.
– Rywalizacja odbywała się systemem szwajcarskim, tzn. grupy A i B
na dystansie sześciu rund z tempem
gry 20 minut dla zawodnika na wykonanie wszystkich swoich posunięć,
natomiast w grupie C było siedem

Foto: Archiwum POAK w Knurowie

Zawody odbyły się w sobotę w
salkach przy kościele świętych Cyryla
i Metodego. Udział wzięli szachiści z
kilku miejscowości, m.in. z Knurowa, Chorzowa, Rybnika i Jastrzębia
-Zdroju. Zostali podzieleni na trzy
grupy w zależności od prezentowane-

rund z tempem gry 15 minut – mówi
Ryszard Nowak, sędzia główny turnieju. Sędzią grupy dziecięcej była
Małgorzata Biernaś.
Impreza została zorganizowana
przez knurowski Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej i Stowarzyszenie
Moja Gmina Nasz Powiat.
- To były udane zawody – nie ma
wątpliwości Marian Gruszka, prezes
POAK w Knurowie. – Wspaniała
atmosfera udzieliła się wszystkim
– szachistom, organizatorom i widzom. Prawdziwą furorę zrobili orkiestrowi muzycy, takiej oprawy nie
miały chyba jeszcze żadne szachowe
zawody...

Komputer to nie wszystko – królewska gra nadal
cieszy się ogromnym powodzeniem; na zdjęciu, na
pierwszym planie, laureaci knurowskiego turnieju
Wyniki:

Grupa A (osoby grające na poziomie III kategorii szachowej): 1. Krzysztof Lach, 2. Kamil Szczecina, 3. Kazimierz
Stryjski. Grupa B (amatorzy): 1. Grzegorz Koś, 2. Jan Kucza, 3. Kamil Kajstura. Grupa C (dzieci do lat 10): 1. Tomasz
Posłuszny, 2. Klaudia Wagner, 3. Krzysztof Oleksy. Klasyfikacja parafii: 1. Parafia św. Józefa w Chorzowie, 2. Parafia
św. Jadwigi w Rybniku, 3. Parafia św. Antoniego w Rybniku.
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Knurów. Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża

Sylwia Lipka przy
akompaniamencie Jacka Żyły
po raz kolejny zaczarowała
publiczność

Dobroć się nie starzeje
Foto: Paweł Gradek

Wręczenie nagród i wyróżnień oraz występy
najmłodszych zakończyły Tydzień Polskiego
Czerwonego Krzyża. Ze spotkania wypływa jeden
wniosek - idea niesienia pomocy nie zestarzała się

Wiceprezes knurowskiego PCK Krystyna Dziedzic gratuluje
wyróżnionym w konkursach

W Olimpiadzie Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych zwyciężył ZS
im. I.J. Paderewskiego (Wioletta
Górka), wśród szkół gimnazjalnych
bezkonkurencyjne było MG nr 1
(Elżbieta Jaśkowiec), II miejsce zajęło Gimnazjum nr 2 w Paniówkach
(Agata Sikora), a III miejsce MG 3
(Aleksandra Bańbor).
PCK nagrodził także tych, którzy
dostr zegli wokó ł siebie osoby
potrzebujące i wyciągnęły do nich
pomocną dłoń: Gabrielę Bieniek,
Erykę Dymarz, Karinę Karcz, Bogusławę Kowalską, Elżbietę Leszczyńską , Dorotę Nocoń, Iwonę
Polok, Mariolę Seweryn, Ewę Szymańską, Mirosławę Spyt, Krystynę
Wandrasz i Ewę Wyrostek.

Działania PCK to także propagowanie zdrowego trybu życia, honorowe dawstwo krwi, dostarczanie żywności do około 2 tys. mieszkańców
Knurowa i Gierałtowic. W tym roku
50 dzieci z najbiedniejszych rodzin
spędzi wakacje w Zakopanem.
W natłoku działań PCK nie zapomina o tych, którzy niosą pomoc
bezinteresownie. Wśród nich są wolontariusze z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku czy młodzież szkolna. Jednym
z 17 kół PCK działających w mieście
opiekuje się Dorota Stanek z Miejskiego Gimnazjum nr 3.
- Młodzież chętnie niesie pomoc,

/pg/

Foto: Paweł Gradek

Żyjemy w czasach, kiedy w modzie jest niedostrzeganie niczego
poza czubkiem własnego nosa, kiedy
obok potrzebujących przechodzi się
obojętnie. Polski Czerwony Krzyż
od 1919 roku zapobiega cierpieniom,
chroni ludzką godność, bez względu
na narodowość, rasę, płeć czy przekonania religijne.
- Przeszkolone siostry PCK otaczają opieką chorych w domach, prowadzimy placówki wsparcia dziennego
dla 60 dzieci z Knurowa i Szczygłowic,
w knurowskich szkołach prężnie działa
17 kół PCK zrzeszających 300 dzieci.
W przedszkolach funkcjonują kluby Wiewórka - wymieniał podczas
spotkania prezes PCK w Knurowie
Klemens Bąk.

jednak robi to raczej spontanicznie.
Taka działalność na pewno poszerza
horyzonty, bo oprócz przygotowań
do konkursów, egzaminu na kartę
rowerową, kursów pierwszej pomocy,
uczniowie działają na rzecz swoich
kolegów, znajdujących się w trudnej
sytuacji. - mówi pani Danuta.
Szkolne koło zrzesza 15 osób,
które regularnie opłacają składki
członkowskie. Sporo uczniów to
sympatycy koła. Udało im się zorganizować Mikołajki, zaangażowali się
w Szlachetną Paczkę.
W trakcie spotkania szczególne
podziękowania skierowano do Nicoli
Borkowskiej i Elżbiety Szołtysek uczennic Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2, które zaimponowały swoim zaangażowaniem podczas akcji „Godne
dzieciństwo” w sklepie Tesco.
Tydzień PCK był okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu
promocji zdrowego stylu życia PCK
- Mały Ratownik, Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK (listę laureatów
opublikowaliśmy w PL nr 16/2012)
oraz Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK. Miłym akcentem
były wokalne popisy dziewcząt ze
świetlic środowiskowych z Knurowa i
Szczygłowic oraz uczniów MSP nr 6.

Młodzi knurowianie wyśpiewali nagrody

Sukces po angielsku
XVIII Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki
Obcojęzycznej w Knurowie zgromadził plejadę
młodych rodzimych artystów. Na scenie
śpiewano m.in. po angielsku, rosyjsku i
francusku. Sporo z laurów zebrali knurowianie
Jur y w sk ładzie: Andronika
Krawiec, Ewa Walczak, Tadeusz
Stasberger i Michał Moliński miało
twardy orzech do zgryzienia. Wykonawcy, podzieleni według wieku,
rywalizowali kategoriach zespołów
i solistów.
Jak się okazało, aż trzy pierwsze
miejsca trafiły w ręce knurowian
związanych z Centrum Kultury. Swojego podziwu dla artystów nie kryli

wręczający nagrody – przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok i Krystyna Dziedzic, dyrektor Miejskiego
Gimnazjum nr 3 w Knurowie.
Po każdym występie długo nie
cichły brawa. Szczególnie głośno
nagrodzono Bartłomieja Kardysia z
Gliwic, który nie dość, że śpiewał, to
jeszcze grał na bębnie.
jb

Nagrodzeni knurowianie:
Kategoria I soliści z akompaniamentem, szkoły podstawowe I-III: wyróżnienie − Karolina Zwadzka z MSP-9; szkoły podstawowe IV-VI: II miejsce −
Dawid Puchalski z MSP-7, III miejsce − Julia Matuszczyk z MSP-4; gimnazja:
I miejsce − Sylwia Lipka z Centrum Kultury; szkoły ponadgimnazjalne: I
miejsce − Patrycja Nosiadek z II LO w Gliwicach, II miejsce − Marta Kozak z
II LO w Gliwicach, III miejsce − Martyna Wolsztyńska z Centrum Kultury.
Kategoria II zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne. Gimnazja: I miejsce − zespół „Belif” z Centrum Kultury; szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce
− „Music Joy” z Centrum Kultury.

podziękowania

O muzyczną oprawę spotkania zadbały m.in. dziewczęta ze świetlicy
środowiskowej „Dziecięca Gawra”
reklama

Knurów

Cyrk
w niedzielę

Przewodniczącemu Rady Miasta Knurów
Janowi Trzęsiokowi i prezydentowi Miasta Knurów
Adamowi Ramsowi
podziękowania za złożone kondolencje,
słowa wsparcia i okazaną życzliwość
w związku z śmiercią

Teścia

składa
Radny Rady Miasta Knurów

„Niech żyje cyrk!” – to tytuł
spektak lu, który odbędzie się w
niedzielę przy al. Lipowej. Wystąpią
artyści z Polski, Rosji, Czech, Francji,
Wielkiej Brytanii, Szkocji, Brazylii
i Hiszpanii. Zaprasza cyrk Korona.
Początek przedstawienia o godz. 15.
Mamy dla Was bezpłatne dwuosobowe wejciówki. Otrzyma je
pierwszych pięć osób, które zadzwonią do nas w czwartek, 24 maja, o
godz. 12.00 (nie wcześniej!) pod nr.
tel. 32 332 63 76 i odpowiedzą prawidłowo na pytanie: Jak się nazywa
cyrk, który w niedzielę wystąpi w
Knurowie?

Marian Gruszka wraz z Żoną
reklama

/b/
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Zwyczajni niezwyczajni
Od 4 lat Knurowskie Dni Integracji
przybliżają mieszkańcom świat osób
niepełnosprawnych, niekoniecznie
ograniczony czterema ścianami,
Prezydent Adam Rams
wysokim krawężnikiem czy stromymi
gratulował Halinie
Huczek i Marcie Jurczyk
schodami. To świat, w którym
nadal
największą barierą do pokonania jest
ludzka psychika

O jedność sprawnych z niepełnosprawnymi apelowała ze sceny Kina
Sceny Kultury poruszająca się na

wózku Beata Nartowska. Wraz z pomysłodawcą KDI Tomaszem Rzepą
stworzyła niezapomniany duet kon-

Sceniczne zwierzęta - Stanisław Kmiecik
i Michał Gasz

Tenor Adam Sobierajski
jak zwykle w znakomitej formie
W ręce uczestników KDI trafił
symboliczny klucz do bram
miasta

Agata Zakrzewska zaczarowała
publiczność swoim głosem i wrażliwością

feransjerski. Para zachwyciła
poczuciem humoru i dystansem do delikatnej tematyki.
W tym roku zabrakło nazwisk z pierwszych stron gazet.
I dobrze. Pojawili się za to zwyczajni ludzie, którzy każdego
dnia udowadniają innym, że na
braku rąk, władzy w nogach czy
wzroku nie kończy się świat.
Siłą KDI jest, kiedy mężczyzna w kowbojskim kapeluszu wchodzi w amerykańskim
stylu na scenę jako jeden z gości
honorowych. Chwilę później
okazuje się, że Stanisław Kmiecik nie trzyma w kieszeniach
rąk (nie ma ich od urodzenia),
ale rękawy marynarki. Zamiast
dłoni podaje na powitanie
stopę i nikogo to nie dziwi,
nie konsternuje. Wprawnym
ruchem ściąga buty, skarpetki,
otwiera walizkę pełną przyborów malarskich i zabiera się
do pracy. W ciągu 40 minut
na oczach publiczności tworzy
obraz, który w finale przekazuje prezydentowi Adamowi
Ramsowi.
K mieci k to prawd ziw y
showman, uwielbia malować
przed publicznością. W ciągu
roku pokonuje samochodem
80 tys. km. Oczywiście prowadzi go nogami, także w trakcie
rajdów terenowych!
Siłą KDI jest, kiedy na scenę wjeżdża na wózku mężczyzna, do niedawna wiążący
swoje życie z pracą w KWK
„Wieczorek”. Wypadek przewartościował życie cieśli szybowego. Półki w domu Zdzisława
Sędziaka zamiast pod ciężarem
kufli z górniczych karczm, uginają się teraz pod pucharami
z zawodów sportowych. Mężczyzna uprawia wiele dziedzin
sportu, w tym, dla wielu nie do
wyobrażenia, hokej na lodzie.
Na treningi jeździ do... Elbląga.
Pan Zdzisław w ogóle dużo jeździ, także po świecie. Poza tym
wspiera tych, którzy znaleźli się
w podobnej sytuacji. Pozwala
im uwierzyć w niemożliwe.
Siłą KDI jest wreszcie, kiedy

zasiadająca na widowni dziewczyna żywo reaguje na występy
Michała Gasza i Adama Sobierajskiego, a chwilę później
wchodzi na scenę, zasiada przy
fortepianie i swoim głosem
dosłownie wbija publiczność
w fotele. Agata Zakrzewska to
ostatni z gości honorowych.
Niewidoma piosenkarka zaprezentowała dużą dojrzałość,
wrażliwość i poczucie humoru.
Tomasz Rzepa zdradził, że w
drodze do Knurowa zderzyli
się czołowo z samochodem.
Pierwsze pytanie, jakie zadała
mu Agata brzmiało: „Gdzie są
moje okulary?”. Publiczność
nagrodziła dziewczynę w pełni
zasłużoną burzą braw. Na deser
warszawianka wystąpiła w duecie z Michałem Gaszem.
KDI to także okazja do honorowania tzw. dobrych przykładów. Od kilku lat prezydent
nagradza najlepsze inicjatywy,
realizowane przez organizacje
pozarządowe, a także społeczników i liderów zaangażowanych
w pracę trzeciego sektora. W tym
roku przykładem świecili: Halina Huczek - prezes Fundacji na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
oraz Klub Sportowy „Spartan”.
Zwieńczeniem inauguracji
IV Knurowskich Dni Integracji „Bądźmy Razem” było
przekazanie ich uczestnikom
symbolicznego klucza do bram
miasta.
Na koniec dygresja. Kiedy
przygotowywaliśmy tekst o
kilkuletniej knurowiance z
rozszczepem kręgosłupa, jej rodzice wspomnieli o niedoszłej
wizycie u jednego z pediatrów.
Lekarka odmówiła przyjęcia
dziewczynki, ponieważ stwierdziła, że w Knurowie nie ma
przecież takich dzieci. Są. Są
też na szczęście inni pediatrzy,
którzy nie zaklinają rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że
dzięki KDI niepełnosprawni
stali się w mieście przynajmniej
widoczni.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama
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Knurów

Integracyjnie w rytmie bluesa

Piękna pogoda, liczne atrakcje dla najmłodszych, występy knurowskich artystów i gwiazdy
wieczoru – zespołu Gangu Olsena - przyciągnęły w sobotnie popołudnie liczne grono
mieszkańców Knurowa na teren kompleksu handlowego Merkury, na finał IV Knurowskich Dni
Integracji
Zespół taneczny Marzenie III
zebrał burzę oklasków za swój
występ

Gwiazda wieczoru – zespół Gang Olsena

Zameczek Boys Dance
informacja własna

Jeszcze przed południem
w auli gimnazjalnej „Dwójki”
odbył się konkurs wiedzy o turystyce. Jego gospodarzem było
knurowskie Koło Trion działające przy Oddziale PTTK Ziemi
Gliwickiej. O zwycięstwo rywalizowało osiem ekip, zwyciężyli
gospodarze.
Po południu zaludniło się w
kompleksie Merkury. Magnesem
były zapowiadane atrakcje – muzyczne i nie tylko. Na scenie pokazali się kolejno: zespoły i soliści
z Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2, oraz Miejskiego Gimnazjum
nr 2, Zameczek Boys Dance i
zespoły działające przy Centrum
Kultury w Knurowie.
Było ciekawie. Nawet zaskakująco – jak wówczas, gdy...
zabrakło prądu. Tancerze nie
dali się jednak zbić z tropu – dokończyli występ bez muzyki,
zbierając burzę braw.
Na oklaski zasłużył też Gang

Olsena. Zespół z Rudy Śląskiej
grający rytm & bluesa wystąpił w
Knurowie po raz trzeci. Poprzednie dwa koncerty dał jeszcze w latach 90. w byłym Domu Kultury.
O najmłodszych uczestników
festynu zadbała szkolna „Dwójka”. Dzieci mogły przygotować
ozdoby z gipsu, poma lować
twarze, a także zmienić fryzurę.
Swoje punkty informacyjne miał
również MOPS i Dzienny Dom
Pomocy Społecznej.
Pomimo dużego zainteresowania nie wszyscy stawili się
osobiście pod sceną sobotniego
festynu. Świetne miejsca mieli
mieszkańcy pobliskich wieżowców, którzy wygodnie rozsiedli
się na swoich balkonach i stamtąd obserwowali zabawę.
IV Knurowskie Dni Integracji zakończyła niedzielna msza
św. w kościele świętych Cyryla i Podczas festynu nie zabrakło atrakcji dla
najmłodszych. Dzieci mogły m.in.pomalować
Metodego.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński twarze, a także zmienić fryzurę

Dla Przeglądu

Tomasz Rzepa, pomysłodawca i koordynator IV Knurowskich
Dni Integrac ji: - „Chc iał bym,
żeby było takie przekonanie, że
najlepsze co może nam się wydar zyć między sprawnością a
niepełnosprawnością to poczucie
normalności, czyli tego, że trzeba
żyć trochę inaczej, kiedy jest się
niepełnosprawnym, ale inaczej nie
znaczy ani gorzej ani lepiej. Oznacza to - tak samo jak u każdego
– żyć jak najbardziej pełnią życia”.
Te słowa gościa honorowego III
KDI - Pana Posła Marka Plury - towarzyszyły nam podczas całych IV
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Knurowskich Dni Integracji. Nasi
goście pokazali nam, że niezależnie od niepełnosprawności można
żyć pełnią życia. Każdy może odnaleźć w swoim życiu pasję, która
pozwoli mu lepiej i godniej żyć.
Zdzisław Sędziak - jeden z gości honorowych KDI, wielokrotny
mistrz Polski w różnych dyscyplinach sportowych, m.in. podnoszeniu ciężarów, pchnięciu kulą i
rzucie oszczepem – zachęcał, by
niepełnosprawni byli cały czas
aktywni, aby jak najwięcej przebywali wśród innych. Nie mogą być
izolowani od ludzi – tylko wtedy
mogą normalnie żyć.
Z radością mogę powiedzieć,
że ta NORMALNOŚĆ widoczna była
na każdym kroku – wiele rozmów,
spotkań, zawodów sportowych,
wystaw, w czasie których spotykały
się osoby sprawne z niepełnosprawnymi, razem tworząc klimat tych
Dni. Gdzieś zanikły granice – po
raz kolejny doświadczyliśmy tego,
że nieważne, czy ktoś jest wysoki
czy niski, jeździ na wózku czy chodzi
na własnych nogach, ogląda świat
własnymi oczami, czy raczej pozna-

je go poprzez dotyk. Istotne jakim
jest człowiekiem, jakie wartości są
w jego życiu ważne oraz to, czym
potrafi dzielić się z innymi. Zachwycały obrazy Kasi Warachim i Stasia
Kmiecika. Nie dlatego, że malowane stopami czy ustami – one były
po prostu piękne. Podobnie Agata
Zakrzewska poruszała i wzruszała
słuchaczy nie dlatego, że piosenkarka jest niewidoma, lecz gdyż ma
piękny głos.
Cieszę się, że w czasie tych dni
dało się odczuć, że nie jest to tylko
spotkanie sprawnego z niepełnosprawnym, ale spotkanie jednego
wartościowego człowieka z drugim
wartościowym człowiekiem. To ta
Normalność.
Wbrew temu co mówią plakaty,
IV KDI nie zakończyły się w sobotę, trwają do maja przyszłego roku
– zachęcam wszystkich, abyśmy
ideą integracji potrafili żyć stale.
Aby nic nie stało na przeszkodzie,
po to - jak mówią słowa piosenki
wyśpiewanej pr zez Agatę Zakrzewską - „byśmy potrafili pięknie różnić się”.

Not. b
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Informacja własna wydawcy

- Do wygrANiA PoDwójNy bilet Do KiNA
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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 ukaza-

nia się numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 19/2012

brzmiało: „UŚCISK”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Marianna Prusi k.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Foto: Justyna Bajko

wojciech Szura z czerwionki

ur. 11.05.2012 r., 3920 g, 52 cm

julia wołodkowicz z bełku

ur. 16.05.2012 r., 3020 g, 52 cm

0

Dominik czerpak z Knurowa

ur. 14.05.2012 r., 2320 g, 47 cm

łukasz romański z Katowic

ur. 17.05.2012 r., 3520 g, 53 cm

Przemysław labusek z gierałtowic
ur. 14.05.2012 r., 3360 g, 55 cm

bartosz wojciechowski z czerwionki-leszczyn
ur. 17.05.2012 r., 2890 g, 53 cm

hanna bartoszyńska z żernicy

ur. 16.05.2012 r., 3260 g, 50 cm

Zoﬁa Papiernik z bełku

ur. 20.05.2012 r., 2200 g, 46 cm

Victoria Krotosik z Knurowa

ur. 16.05.2012 r., 2960 g, 53 cm

wiktoria Piskula z Knurowa

ur. 20.05.2012 r., 3970 g, 53 cm
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Nie robię nic nadzwyczajnego
Co pan czuł, kiedy dowiedział się, że będzie musiał jeździć
na wózku? Jak zmieniło się pana życie? Czym się pan teraz
zajmuje - Zdzisław Sędziak, gość honorowy Knurowskich Dni
Integracji odpowiadał na pytania zarówno tych młodszych,
jak i starszych knurowian
Zdzisław Sędziak na wózku inwalidzkim porusza się
już od 19 lat. W 1993 roku
uległ wypadkowi w kopalni
„Wieczorek” w Katowicach.
Wiele osób po ta k im w ypadku traci chęć do życia.
Ich świat w jednej chwili się
za łamuje. Do t ych osób z
pewnością nie należy gość
honorowy Knurowskich Dni
Integracji.
– Mogę śmiało powiedzieć,

że od momentu wypadku moje
życie nie tylko uległo zmianie,
ale stało się również ciekawsze
– zapewnia Sędziak.
Prowadzi nader aktywny
tryb życia. Jest sportowcem,
trenował m.in. koszykówkę,
rzut kulą, młotem, pływanie.
Obecnie jego największą pasją jest... hokej na lodzie.
– To mój ulubiony sport
– mówi. – Problem jest tylko
z dojazdem. Jedyna baza tre-

ningowa w Polsce znajduje się
w Elblągu.
Dla pana Zdzisława nie

Knurów. Przyjdź, to nic nie kosztuje...

Paranoja zaprasza
na „Aksamitkę...”

Gość honorowy
Dni Integracji
- Zdzisław Sędziak

stanowi to jednak problemu.
Raz w miesiącu wsiada w
pociąg i jedzie na tygodniowe
zgrupowanie. Na efekty nie
trzeba było długo czekać.
Reprezentacja Polski z nim
w składzie w ostatnim Pucharze Świata uległa w finale
tylko zespołowi Norwegii.
Sp or t ba rd z o p omóg ł
Sędziakowi w rehabilitacji.
Niemniej nie ogranicza się
tylko do niego. Jest również
trenerem aktywnej rehabilitacji, prowadzi wykłady, a
także często podróżuje. Nie
ma dla niego rzeczy niemożliwych.
– W Egipcie jeździłem
nawet na wielbłądzie – zdradza. – Na początku właściciel
wielbłąda nie wierzył, że na
niego wsiądę. Udowodniłem
mu, jak bardzo się myli.
Gość honorowy w czwartkowy poranek spotkał się z
uczniami Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2, a następnie

wziął udział w podobnym spotkaniu
w Kinie Scenie Kulturze. Opow iada ł
m.in. jak wyglądało
jego życie przed i po
wypadku, o swoich
podróżach i zmaganiach sportowych.
Odpow iada ł na
pytania publiczności, a także zachęcał wszystkich do
bardziej aktywnego
trybu życia.
- Tak naprawdę
to nie robię nic nadzwyczajnego – dodał na koniec. Patrząc na Zdzisława
Sędziaka, niejeden
chciałby móc tak o
sobie powiedzieć.
Dawid Ciepliński

Trzeci dzień Knurowskich Dni Integracji upłynął pod znakiem
wystawy prac Katarzyny Warachim w Klubie Kultury Lokalnej
Sztukateria. Gliwiczanka jest bardzo wszechstronną osobą.
Nie tylko maluje ustami, ale również pisze wiersze, opowiadania, jest recenzentką dzieł sztuki oraz udziela się aktywnie
w środowisku osób niepełnosprawnych. Wystawa cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród zebranych gości. Można ją
oglądać do piątku, 25 Maja.

Odwieczny dylemat związany
z pytaniem, czy przeciwieństwa się
przyciągają, rozwiąże się niebawem.
A to za sprawą aktorów Teatru Paranoja
z Centrum Kultury w Knurowie

Knurów

25 maja (piątek) 2012 roku
o godz. 17.30 w Kinie Scenie Kulturze odbędzie się
premiera spektaklu Pierre’a
Gripari’ego „Aksamitka córka
diabła, czyli zakochany Pajac”. To zabawna współczesna
sztuka zarówno dla dzieci,
Wystąpią:

- Czy wierzycie, że nawet w najbardziej schorowanym
ciele może mieszkać piękna dusza? Uwierzcie... − prosi
jedna z bohaterek sztuki wystawianej w ramach IX
Integracyjnych Spotkań Teatralnych, które w piątek
trwały w Kinie Scenie Kulturze

młodzieży, jak i dorosłych.
Pokazuje perypetie związku
córki diabła i pajaca, zamierzających zawrzeć związek
małżeński, a wszystko to z
dużą dawką humoru w tle.
Zapraszamy na premierę.
/jk-ck/

Aleksandra Trzeciak - Aksamitka, Bartłomiej Kula - Pajac,
Sebastian Linart - Aksamitek, Adam Maleńki - Tata Diabeł,
Małgorzata Wronkowska - Mama Diablica, Konstancja Dziedzic
- królewna Takasiaka, Adam Piaseczyński - Pan Bóg, Jagoda
Zacher – Diablak, Aleksandra Olejniczak – Diablak, Joanna
Matuszewska - Diablaki, Lalkarz, Roksana Zygmunczyk – Lalkarz, Magdalena Hajduk – Lalkarz, Katarzyna Boniek - Lalkarz,
akompaniament.
Reżyseria: Joanna Święcik-Patera, scenografia: Katarzyna
Niewiadomska.
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Katarzyna
Warachim
i Krzysztof
Gołuch
w klubie
Sztukateria

Żeby wszystko było inne
Integracyjne Spotkania Teatralne to święto sztuki i wykluczenia. Nośnik treści zazwyczaj
nieobecnych w codziennym
nurcie. Czas, kiedy - jak mówiły
prowadzące imprezę - wszystko
jest inne niż dotąd, kiedy zostaje
zawieszona granica między
zdrowymi a chorymi, bo na
scenie każdy może być tym,
kim zechce: królewną, gwiazdą
filmową, czy aniołem. Zastany
porządek ulega zachwianiu,
unieważnieniu.
Na scenie pojawił y się
grupy teatralne z różnych
ośrodków skupiających osoby niepełnosprawne, które
na przemian bawiły i wzruszały. Spotkania rozpoczęło
przestawienie zespołu Tęczowe Skrzaty z Miejskiego
Przedszkola nr 13. „Bajka o
wesołej Ludwiczce”, szukającej króla z piernika, co się
nigdy nie złości i ma serce z
miodu, rozbawiła publiczność. Dzieci z MSP-2 przypomniał y o zdrow y m odżywianiu w sztuce „Zdrowy
Czerwony Kapturek”. Kółko
teatralne Promyk z Zespołu
Szkół zagrało bajkę o królu,
k tór y chcia ł k upić tęcz ę.
Przedstawienie o sprawach,
przysłaniających istotę życia
(lęk, strach, pieniądze, pogoń
za sławą i niepotrzebnymi
rzeczami, zdobywanymi w
promocjach) zaprezentowało Stowarzyszenie Rodzin i

Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w
sztuce „To, co ważne”. Między bohaterami uosabiającymi każdą z tych spraw jeździł
anioł, budzący z kolejnych
złudzeń szczęścia.
Kolejnym artystą spotkań
był Zespół Aplauz z Ośrodka
Mat k i Bożej Uzdrow ienie
Chor ych Ca ritas ze szt uką wzruszającą, dotykającą
spraw niewygodnych, wstydliwych. Na środku sceny kobieta na wózku inwalidzkim.

Nie potrafi mówić, wydaje
się być gdzieś obok, nieobecna, tylko patrzy, czasami się
uśmiecha. W tle rozlega się
głos lektora: „Oto ja, myślę...
czuję... jestem...”. Nagle otacza ją grupa ludzi, ubranych
w czarne stroje, wbijają w nią
papierowe spojrzenie, spojrzenia pełne litości, spojrzenia skreślające. − Czy byliście
kiedyś niewidzialni − pyta. −
Mnie ciągle to spotyka, ciągle
napotykam na mur.
Atmosferę spotkań rozluź-

nił zespół Boys Dance z DPS
„Zameczek”, który przedstawił skecz „Ziguś”. Spotkania
zakończyła sztuka MG-2 „W
ciemności”. Specjalna statuetka IX Integralnych Spotkań
Teatralnych, wykonana przez
uczestników warsztatów terapii zajęciowej trafiła do rąk
MP-13.
Sala w Kinie Scenie Kulturze wypełniona była po brzegi.
Młodych artystów oklaskiwali
także przedstawiciele jednostek oświatowych i władz miasta. Nie zabrakło żywiołowych
okrzyków i długich braw. IX
Integracyjne Spotkania Teatralne wzruszały i bawiły, i na
moment odkształciły knurowską rzeczywistość.

Tekst & Foto: Justyna Bajko
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Kompleksowe remonty, łazienki z projektem
i materiałem, gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100. Kuchnie i szafy na wymiar.

20-23/12

Mieszkanie własnościowe M-2 w Knurowie sprzedam lub zamienię na M-3. Tel.
32 231 60 43
19-22/12

Pilnie sprzedam 3-pokojowe mieszkanie,
64 m2, po generalnym remoncie. Knurów,
ul. Wilsona. Tel. 531 949 889

20-21/12

Spr zedam dom 320 m 2 , działka 150 0
m 2 w K nurowie, w dobrej c enie. Tel.
512 292 478
KREDYTY ODDŁUŻENIOWE OD 50 000
RATA 889 Tel. 32 271 06 05, 32 423 68
52, 32 423 56 17
17-21/12

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

DAM PRACĘ
Przyjmę kierowcę kat. C, operatora koparko-ładowarki i do prac brukarskich. Tel.
609 775 488, 783 775 488

21/12

Zatrudnię mężczyznę do pracy w biurze
(branża okienna) z doświadczeniem. Tel.
602 720 120

16-odw.

Zatrudnię panią do opieki nad małym dzieckiem. Tel. 500 714 305
20-22/12

Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem do
Salonu Fryzjerskiego w Knurowie. Tel.
783 294 008

20-23/12

21-25/12

Sprzedam dom drewniany z zabudowaniami na 56-arowej działce (powiat Jasło)
– prąd, gaz, woda. Cena: 140.000 zł do
negocjacji; tel. 601.074.447.

21/21

Sprzedam dwa mieszkania: Szczygłowice
- 43 m2; Knurów, os. 1000-lecia - 48 m2.
Tel. 502 140 556

21-22/12

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 501 686 440

20-23/12

Atrakcyjna pożyczka bez BIK od 1000 zł
do 6000 zł. Minimum formalności. Tel.
698 036 547

Sprzedam mieszkanie M-3, os. WP w
Knurowie, V piętro, winda, kwadratowa
kuchnia, duży balkon, po remoncie. Cena
do negocjacji. Tel. 500 714 305

20-24/12

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

Brukarstwo, chodniki, tarasy. Tanio i solidnie. Tel. 509 933 604
20-22/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988
1-48/12

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

16-22/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

21-23/12

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

Szczygłowice, 4-pokojowe, 70 m2, 145.000
zł. Biuro M3. Tel. 603 773 313

1/12-odw.

21/12

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

Wynajmę komfortowe mieszkanie 50 m2, I
piętro, na ul. Ułanów. Cena 1100 zł/miesiąc
plus media. Tel. 501 043 444, 506 146 216

1-22/12

STEMPLE budowlane, drewno kominkowe, transpor t, pr zeprowadzki. Tel.
603 198 006
16-21/12

Szybka pożyczka bez BIKu, również na działalność gospodarczą. Tel. 508 947 340
18-22/12

Transpor t, pr zeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521
1-25/12

1/12-odw.

21/12

Żernica, dom wolnostojący na działce
1500 m 2 – 230.000 zł. Biuro M3. Tel.
603 773 313

21/12

ZDROWIE i uroda
RSA biofeedback, EEG biofeedback, Terapia czaszkowo-krzyżowa. Więcej na www.
terapie-biofeedback.pl lub 889 406 874
20-21/12

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

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

1/12-odw.

14-22/12

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

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

6-26/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

1/12-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253
9/12-odw.

Docieplenie budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

Matematyka - korepetycje, matura, studia.
Tel. 692 845 849

20-22/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia budynek piętrowy w Gierałtowicach, 2 x 40 m2: działalność, mieszkanie.
Tel. 604 497 626

21-26/12

Do wynajęcia działka w Knurowie przy ulicy
Rybnickiej. Tel. 602 365 617
20-21/12

Do wynajęcia kawalerka, Czerwionka-Leszczyny, os. Manchatan. Tel. 514 482 494
20-23/12

Do wynajęcia mieszkanie 70 m , c.o. 24
h, nowe okna, łazienka, cegła – czynsz
umiarkowany. Tel. 601 771 672
2

21-23/12

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

21-40/12

12

2. parking przy targowisku miejskim na ul. Szpitalnej (godz. 17.10-18.10)
3. parking przy „InterMarche” na ul. Szpitalnej (godz. 18.20-19.20)
4. parking przy sklepie „Biedronka” na ul. Witosa (godz. 19.30-20.30)
29.05.2012 r. (wtorek)

Do wynajęcia mieszkanie 75 m 2, parter
dom. Tel. 501 008 959, 797 293 230

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

20-22/12

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

7-22/12

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

1/12-odw.

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

1/12-odw.

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666
19-43/12

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

2-odw.

20-21/12

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

Do wynajęcia w Gierałtowicach 120 m 2,
I piętro: działalność, mieszkanie. Tel.
604 497 626

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

21-26/12

11–odw.

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

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

21-22/12

1. parking przy Kościele Matki Boskiej Królowej Świata na ul. Zwycięstwa (godz. 16.00-17.00)
2. targowisko miejskie przy Al. Piastów (godz. 17.10-18.10)
3. parking przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Michalskiego (godz. 18.20-19.20)
30.05.2012 r. (środa)
1. parking przy Ratuszu na ul. Niepodległości (godz. 16.00-17.00)

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

19-23/12

28.05.2012 r. (poniedziałek)
1. plac przy OSP na ul. 1 Maja – Wilsona (godz. 16.00-17.00)

4. parking hurtowni elektrycznej przy zbiegu ulic Wilsona i Niepodległości (godz. 19.30-20.30)

SZUKAM PRACY

Gładzie, hydraulika, malowanie, panele,
remonty. Tel. 501 815 416. www.fedax.pl

Odbiór będzie prowadzony bezpłatnie od mieszkańców, oraz
odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw wg cen ustalonych
przez odbiorcę odpadów.
Zbierane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych: zużyte baterie i świetlówki, resztki farb, lakierów i rozpuszczalników i opakowania po nich, środki ochrony roślin (pestycydy)
i pojemniki, w których były przetrzymywane, przeterminowane
leki, oleje i smary, opakowania po substancjach niebezpiecznych,
wyeksploatowane urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt elektroniczny itp.
Zbiórka na terenie miasta będzie prowadzona według
następującego harmonogramu:

EDUKACJA

6 – 21/12

20-26/12

1/12-odw.

		
Informujemy Mieszkańców że przeprowadzony zostanie odbiór
odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych przez specjalny samochód - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych - MPZON. Samochód będzie oznaczony logiem
firmy ALBA prowadzącej zbiórkę.

14-22/12

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

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

Urząd Miasta
Knurów

BEZPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH
NA TERENIE KNUROWA

1/12-odw.

19-43/12

2. parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 od strony ul. ks. Koziełka (godz. 17.10-18.10)
3. ul. Rybna (godz. 18.20-19.20)

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do skorzystania
z proponowanej formy pozbycia się odpadów niebezpiecznych. Następna zbiórka odpadów niebezpiecznych odbędzie
się we wrześniu br.

INFORMACJA
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 39,00 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Lotników 21A/5 – II piętro.
Cena wywoławcza 99.100,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 31.05.2012 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 9.900,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do
godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 30.05.2012 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
28.05.2012 r. od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Foto: KB Sokół

sport
Knurowianie w Charkowie

Zwiad przed Euro

Zagrają w turnieju w Charkowie, wezmą
udział w warsztatach poświęconych sztuce
dyskusji, kreatywności, integracji i komunikacji
międzykulturowej. Mowa o zespole futbolistek,
utworzonym przez Marcina Polywkę i Waldemara
Jachimowskiego z Knurowa, biorącym udział
w projekcie międzynarodowej wymiany młodzieży

Kamil Klonowski z trenerem Markiem Lewczukiem

Spory sukces w lekkoatletycznych mistrzostwach
Śląska odniósł średniodystansowiec Sokoła Knurów
– Kamil Klonowski. Podopieczny Ma rka Lewczuka powtórzył na stadionie
Budowlanych Częstochowa
osią g nięcie sprz ed rok u,
zdoby wając tytuł wicemistrza naszego regionu na 800
metrów. Czas studenta katowickiej AWF to 1.57.42.
Kamil Klonowski wystąpił też ostatnio w akademickich mistrzostwach Śląska.
W tych zawodach rywalizował na 1500 metrów i został
sklasyfikowany na trzecim
miejscu (czas: 4.14.00). Lepsze, bo drugie miejsce wywalczył Arkadiusz Połeć na
3 km (czas: 9.34.47), z kolei
piąte miejsce na 800 metrów

Foto: Magdalena Sacha

Sukces Kamila
Klonowskiego

zajęła Bogusława Kondzielnik (czas: 2.44).
Reprezentanci knurowskiego Sokoła wystąpili też
w 17. Oleskim Biegu Pokoju.
W stawce około dwustu biegaczy najszybciej na 5-kilometrowej trasie finiszował
Kenijczyk reprezentujący
klub z... Węgier.
Miejsca „Sokołów”: 9. Arkadiusz Połeć, , 10. Rafał Gałuszka, 19. Piotr Bieliński, 25.
Sebastian Połeć, 27. Michał
Bziukiewicz. Wśród kobiet
dziewiąta była Bogusława
Kondzielnik.
Ponadto rozegrano bieg
na 1 km, a wśród chłopców
trzecie miejsce zajął Kamil
Danowski, natomiast Maciej
Wtorkowski był 22.

Jachwal, b

3 liga
kobiet
- grupa
śląska
Wyniki 14 kolejki:
Nasza reprezentacja na „fEMale 12” w Charkowie

„f EMale 12” to projekt
z udziałem Polski, Ukrainy
Rosji i Niemiec. Jego współorganizatorem jest Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego.
Inicjatywa jest ściśle związana
z Euro 2012. Częścią projektu
jest wizyta zespołu futbolistek
(w wieku 16-25 lat) w Charkowie, jednym z miast-gospodarzy mistrzostw. Celem
tygodniowego wyjazdu jest
udział w turnieju piłkarskim, a
także w warsztatach poświęconych takim tematom jak język,

PiSk

Szczygłowice

Biegali dla zdrowia
W ubiegły piątek w parku
NOT w Szczygłowicach odbyła
się kolejna edycja akcji „Polska
Biega”. – Chcemy propagować
zdrowy styl życia poprzez bieganie – mówi Czesław Nowak,
prezes Amatorskiego Klubu
Biegacza. – Zależy nam, żeby do
biegania zachęcić jak największą ilość ludzi, przede wszystkim młodzieży, bo biegać można
niezależnie od dnia i pory.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. – Korzystając z okazji
chciałbym podziękować dyrektorowi knurowskiego MOSiR-u
Krzysztofowi Stolarkowi, który
udostępnił nam boisko na przeprowadzenie zajęć. Słowa podziękowania należą się też Panu
Herbertowi Kaschkowi i jego firmie Auder za zaopatrzenie nas
w komplet strojów piłkarskich
– mówi Marcin Polywka.
Zespół w yleciał już na
Ukrainę. Tym samym knurowianie przecierają ukraiński
szlak dla piłkarskiej reprezentacji Polski przed zbliżającym
się Euro 2012. Przypomnijmy,
że jego finał rozegrany zostanie na Stadionie Olimpijskim
w Kijowie.

W imprezie wzięło udział
blisko 150 osób, a lwią ich
część stanowili uczniowie i
nauczyciele z Miejskiego Gimnazjum nr 4 i Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4. Knurowską
akcję „Polska Biega” zorganizowali wspólnie Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie oraz Amatorski
Klub Biegacza.
DC

kreatywność, sztuka dyskusji,
integracja i komunikacja międzykulturowa.
– W planie są małe kursy
językowe, podczas których będzie można w zabawny sposób
poznać podstawowe zwroty po
polsku, ukraińsku, rosyjsku
i niemiecku. Oprócz tego poznamy też podstawowe słownictwo związane z futbolem i
zajmować się będziemy tematyką gender, a w szczególności
kobiecym futbolem – mówi
Magdalena Hadała, koordynator projektu.

KLASA B
grupa I

KLASA B
grupa II

Wyniki 18. kolejki

Wyniki 18. kolejki

Victoria Pilchowice - Piast
Pawłów 1:4, Naprzód Żernica - Sośnica Gliwice 1:2,
KS Bojków - Start Przezchlebie 2:1, Pogoń Ziemięcice
- Naprzód Świbie 2:0, Leśnik
Łącza - Olimpia Pławniowice
3:0, Orzeł Paczyna - Ruch
Kozłów 0:2.

Orzeł Stanica - Drama Kamieniec 3:1, UKS Biskupice
- Start Kleszczów 4:2, Tempo
II Paniówki - Quo Vadis Makoszowy 1:4, Młodość Rudno
- Naprzód Łubie 5:0, Korona
Bargłówka - Kłodnica Gliwice
2:3, LKS 45 Bujaków - Walka
Makoszowy 2:0.

1. Kozłów
2. Ziemięcice
3. Świbie
4. Żernica
5. Sośnica
6. Pławniowice
7. Pawłów
8. Łącza
9. Przezchlebie
10. Pilchowice
11. Paczyna
12. Bojków

42 pkt
41
40
37
33
30
22
20
14
13
9
7

1. Kleszczów
2. Stanica
3. Kłodnica
4. Rudno
5. Bargłówka
6. Walka
7. Quo Vadis
8. Bujaków
9. Paniówki II
10. Biskupice
11. Łubie
12. Kamieniec

43 pkt
40
36
35
32
25
24
21
20
19
9
6

Swój udział w projekcie
mocno zaznaczy też Knurów.
To za sprawą Marcina Polywki i Waldemara Jachimowskiego, od lat związanych z
knurowskim środowiskiem
futsalowym, twórców ekipy
piłkarek, która będzie nas
reprezentować w Charkowie.
Knurowianie pełnią rolę trenerów i opiekunów zespołu.
Znaczący wkład w realizację projektu ma też knurowski

UKS Tygryski Świętochłowice
- Naprzód Żernica 4:0, KKS
Zabrze II - Gwiazda Ruda
Śląska 1:6, LKS Goczałkowice Zdrój - FC AZS AWF
Katowice III 3:0 (vo), Czarni II
Sosnowiec - UKS Gamów 3:0
(vo), Polonia Tychy – pauza.
1. Goczałkowice
2. Ruda Śląska
3. Tychy
4. Katowice
5. Świętochłowice
6. Żernica
7. Zabrze II
8. Sosnowiec II
9. Gamów

35 pkt
31
23
16
14
13
13
11
6

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 8 maja:
1. Jan Chwolka
2. Henryk Brola
3. Ginter Fabian
4. Janusz Myszka
5. Jerzy Makselon
6. Edward Nowak
7. Michał Foit
8. Mieczysław Polok
9. Bernard Wróbel
10. Dariusz Skowron

- 2.184 pkt
- 2.110 pkt
- 1.927 pkt
- 1.913 pkt
- 1.874 pkt
- 1.840 pkt
- 1.804 pkt
- 1.793 pkt
- 1.685 pkt
- 1.680 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
- 22.411 pkt
2. Bernard Musiolik
- 22.225 pkt
3. Dariusz Skowron
- 21.522 pkt
4. Mieczysław Polok
- 21.203 pkt
5. Czesław Antończyk
- 21.190 pkt
6. Jerzy Makselon
- 20.988 pkt
7. Zdzisław Mral
- 20.837 pkt
8. Bernard Wróbel
- 20.597 pkt
9. Piotr Palica
- 20.477 pkt
10.Edward Nowak
- 20.286 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 22 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Olimpiada
W lipcu rozpoczną się
Igrzyska Olimpijskie w Londynie, tymczasem w ubiegłym
tygodniu przeżyliśmy przedsmak wielkich sportowych
emocji. Wszystko to dzięki
pierwszej mini olimpiadzie,
która odbyła się w ramach IV
Knurowskich Dni Integracji
„Bądźmy Razem”. Areną niecodziennych emocji był „Orlik” zwany na czas rozgrywek
„stadionem olimpijskim”.

A skoro rywalizowano w
ramach olimpiady to przed
pierwszą konkurencją odbył
się przema rsz wsz yst k ich
uczestników, a po nim odbyło się uroczyste ślubowanie,
którego w imieniu sportowców dokonał Adam Krawczyk z Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Drugie spotkanie, w którym
naprzeciwko siebie stanęli
organizatorzy Knurowskich
Dni Integracji oraz Rodziny
Osób Niepełnospraw nych
było bardziej w yrównane.
Padł y aż 24 bramk i, a po
gwizdku sędziego kończą-

Foto: Piotr Skorupa

cym mecz, na tablicy widniał
rezultat 12:12.
W obydwu meczach nie
chodziło jednak o końcowy
wynik. Liczyła się dobra zabawa i wspólna integracja.
PiSk, DC

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Piotr Skorupa

W k a lend a rzu i mprez
sportow ych nie mogło zabraknąć także meczów piłk i nożnej. W czwar t kowe
popołudnie rozegrano dwa
spotkania. W pierwszym w
rolę zwycięzców wcielili się
reprezentanci Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną pokonując swoich rywali z Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek” 12:4.

Foto: Dawid Ciepliński

Pł y w a c k ie s p ot k a n ie
integracyjne odbyło się w
piątek w „aQuaRela xie” i
przebiegało w znakomitej atmosferze. Uczestnicy zaprezentowali swe umiejętności
pływackie bez konieczności
rywalizacji o pierwsze miejsce, bowiem wszyscy zostali
uznani za zw ycięzców. W
imprezie brali udział pływacy z Oświęcimia, Katowic,
Borowej Wsi i Knurowa.

Foto: Piotr Skorupa

Integracja w wodzie
i na boisku
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Najbardziej doświadczeni w obu
zespołach: Michał Bembem
i Jarosław Kupis

Jedyny taki
- Łukasz Spórna
W kwietniu i maju piłkarze
Górnika Zabrze odwiedzili kilka
śląskich miast, by rozegrać w
nich mecze towarzyskie i jednocześnie podziękować kibicom
za wsparcie w czasie sezonu
2011/2012. Na trasie, jaką przebyli podopieczni Adama Nawałki, znalazł się też Knurów, a mecz
z Concordią był ostatnim przed
urlopami „trójkolorow ych ”.
Górnik przyjechał do naszego
miasta 16 maja, a wcześniej gościł w Tarnowskich Górach, gdzie
pokonał 5:0 Gwarka, w Rudzie
Śląskiej wygrał 2:0 ze Slavią i w
Łabędach zwyciężył 1:0 tamtejszy ŁTS. Jak widać, w trzech
towarzyskich meczach „górnicy”
nie stracili bramki i ów wyczyn
chcieli powtórzyć również w
Knurowie. Plan ten pokrzyżował
ekstraklasowcom Łukasz Spórna. Kapitan Concordii pokonał
reprezentanta Polski do lat 21 i
jednocześnie swego imiennika
Łukasza Skorupskiego w 52 minucie. Gol wychowanka knurowskiego klubu był odpowiedzią na
trafienie, którego autorem był w
48 minucie Fernando Sa.
Tysięczna publiczność zobaczyła jeszcze dwa inne gole.
W minucie 63 Górnika na prowadzenie wyprowadził 18-letni
Arkadiusz Milik, natomiast na
cztery minuty przed zakończeniem meczu wynik na 3:1 dla
zabrzańskiej drużyny ustalił
Eimantas Marozas.
Najjaśniejszym punktem
Concordii był bez wątpienia
bramkarz Paweł Krasoń. Golkiper gospodarzy kilka razy uchronił swój zespół przed stratą gola,
wygrywając pojedynki m.in. z
Arkadiuszem Milikiem, Michałem Zielińskim i Krzysztofem
Mączyńskim.
Dodajmy, że Górnik przyjechał do Knurowa w najsilniejszym składzie (zabrakło tylko
powołanego na zgrupowanie
kadry Burkina Faso – Prejuce’a
Nakoulmy i kontuzjowanych:
Mariusza Magiery i Aleksandra
Kwieka).
Concordia:
Krasoń 79’ Widera, Wieliczko 74’ Kasprzyk, Pilc, Bagiński 46’ Adrian Paśnicki,
Jaroszewski 69’ Gałach, Spórna
67’ Arkadiusz Paśnicki, Kempa
53’ Tkocz, Salwa 78’ Skalik,

Kilka pasjonujących
pojedynków stoczyli
ze sobą 18-latkowie:
Arkadiusz Milik i Paweł
Jaroszewski

Kapitan Concordii Łukasz
Spórna (z prawej),
jako jedyny pokonał
w bramkarza Górnika

Karwowski 59’ Kraska, Kupis
57’ Modrzyński, Żyrkowski 63’
Wiercioch.
Górnik:
Skorupski 89’ Pikuła, Bemben, Danch 83’ Płonka, Szeweluchin 35’ Telichowski 80’ Sobczak 88’ Marozas, Marciniak,
Thomik 63’ Bębenek, Pazdan
89’ Michalik, Mączyński 90’
Kuliga, Zieliński 55’ Przybylski,
Milik 80’ Barbus, Fernando Sa
58’ Wodecki.
Piotr Skorupa

KLASA OKRĘGOWA

Czarny
tydzień

W minionym tygodniu
piłkarze Concordii Knurów
doznali dwóch porażek. Jedna
wyeliminowała podopiecznych Wojciecha Kempy z Pucharu Polski (o 0:2 z Szombierkami Bytom pisaliśmy w
miniony czwartek). Druga
- być może – zadecyduje o tym,
że po premię sezonu w postaci
awansu sięgną rywale knurowian. Tak może się zdarzyć,
bowiem strata Concordii do
lidera GKS-u II Katowice znowu wzrosła do trzech punktów, a na domiar złego tyle
samo „oczek” co knurowianie
ma już Krupińsk i Suszec.
To wszystko efekt sromotnej
porażki Concordii z LKS-em
Bełk, którego trenerem jest
były zawodnik knurowskiego
klubu – Jacek Polak. – My
przystępujemy do tego meczu
po dłuższej przerwie, bo przed
tygodniem pauzowaliśmy, natomiast Concordia rozegrała
w tym czasie aż trzy mecze.
Zastanawiałem się ostatnio, co
może być dla drużyny gorsze:
zaburzony cykl meczowy, czy
ich nadmiar? – powiedział
nam szkoleniow iec Beł ku
przed pierwszym gwizdkiem
sędziego.
Gospodarze przystąpili
do tego meczu bez swojego
bramkarza numer 1 – Tkocza.
Przeciwko Concordii nie mógł
też zagrać pauzujący za kartki
Bysiec, który w tym sezonie
strzelił już 16 goli. Absencja
tych dwóch zawodników mia-

ła ułatwić zadanie gościom,
jednak jak się później okazało,
zwyciężyli ci bardziej wypoczęci, a jednocześnie ci, którzy
są rewelacją rundy wiosennej.
Piłkarze z Bełku wyszli na
prowadzenie już w 6 minucie,
bowiem gapiostwo obrońców
Concordii wykorzystał Artur
Jasiczek i strzałem głową pokonał Pawła Krasonia.
Pierwszy groźny atak gości
odnotowaliśmy w 25 minucie,
gdy Łukasz Spórna, mimo że
mógł strzelać, dostrzegł lepiej
ustawionego Piotra Karwowskiego, a ten posłał piłkę nad
poprzeczką.
Od 29 minuty gospodarze
grali w dziesiątkę, bowiem
czerwoną kartką ukarany został Kamil Kaczmarczyk. W
36 minucie Wojciech Kempa
dograł do Jarosława Kupisa i
po chwili futbolówka trafiła w
prawy słupek bramki Roberta
Dudka.
Trzecią próbę doprowadzenia do remisu piłkarze
Concordii przeprowadzili
w 4 4 minucie, gdy Paweł
Jaroszewski przymierzył w
„okienko”, a bramkarz wybił
piłkę na korner.
Po godzinie gr y jeden
z kontrataków gospodarzy
zakończył się wyrzuceniem
z boiska Łukasza Pilca. Knurowski defensor nieprzepisowo powstrzymał rywala w
polu karnym i sędzia wskazując na „wapno” sięgnął po
drugą w tym meczu czerwo-

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

sport

ną kartkę. Była 62 minuta,
gdy swój koncert rozpoczął
Grzegorz Jasiczek. Najpierw
wpisał się na listę strzelców
pewnie wykorzystując rzut
karny. Pięć minut później
wkręcił futbolówkę do siatki
bezpośrednio z rzutu rożnego, a w minucie 71 strzałem z
około 15 metrów podwyższył
na 4:0. Nokaut!
Na tym emocje się nie
skończyły i gdyby knurowianie częściej trafiali w światło
bramki, to wcale nie musieli
tego meczu przegrać. W 78 minucie ni to strzał, ni to dośrodkowanie Wieliczki zakończyło
się pierwszym golem dla Concordii. Trzy minuty później
celna główka Jarosława Kupisa
i zrobiło się 4:2. W 84 minucie
Łukasz Żyrkowski trafił piłką
w poprzeczkę, a dwie minuty
później futbolówka zatrzymała
się na słupku bramki gospodarzy po niefortunnej główce
Łukasza Świętego.
Nie da się ukryć, że w
końcówce podopieczni Jacka
Polaka mogli strzelić swojego
gola numer pięć. A okazja była
wyśmienita, bowiem Grzegorz
Jasiczek w 83 minucie wykonywał rzut karny, jednak tym
razem intencje strzelca wyczuł
Paweł Krasoń.
W grupie IV kolejne dwa
punkty do liderującej Jedności
Przyszowice odrobiła Fortuna
Gliwice. To oznacza, że na
cztery kolejki przed zakończeniem sezonu przyszowiczanie
mają już tylko pięć „oczek”

przewagi. Zapowiada się emocjonująca końcówka rundy.

Piotr Skorupa

Wyniki 26. kolejki
grupa I
LKS Bełk - Concordia 4:2
1:0 Jaśkiewicz 6’ (głową), 2:0
Jasiczek 62’ (rzut karny), 3:0
Jasiczek 67’ (rzut rożny), 4:0
Jasiczek 71’, 4:1 Wieliczko
78’, 4:2 Kupis 81’ (głową).
Concordia: Krasoń, Wieliczko
(żk), Pilc (czk – 62’), Bagiński
(żk) 46’ Paśnicki, Jaroszewski, Spórna, Kempa 46’ Modrzyński, Salwa, Karwowski
(żk), Żyrkowski, Kupis (żk).
Śląsk Świętochłowice - Krupiński Suszec 0:5, Ogrodnik
Cielmice - Sokół Wola 1:1,
Sokół Orzesze - GKS II Katowice 1:1, Rozwój II Katowice
- Czarni Piasek 5:2, Orzeł
Mokre - MKS Lędziny 1:3, Pogoń Imielin - Unia Kosztowy
3:0, Unia Bieruń Stary - Stal
Chełm Śląski 3:0 (vo).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

GKS II
Concordia
Krupiński
Bieruń Stary
Bełk
Rozwój II
Lędziny
Kosztowy
Imielin
Wola
Piasek
Mokre
Orzesze
Śląsk
Ogrodnik
Stal

61 pkt
58
58
47
47
41
40
40
38
34
32
31
23
20
17
10

Wyniki 26. kolejki
grupa IV
Jedność Przyszowice - ŁTS
Łabędy 1:1, MKS Kończyce Tempo Paniówki 4:0, Fortuna
Gliwice - Płomień Połomia
3:0, Carbo Gliwice - Piast II
Gliwice 8:0, KS 94 Rachowice - Ruch II Radzionków 3:2,
Gwarek Zabrze - Polonia II
Bytom 3:0, Sparta Zabrze
– Orzeł Miedary 4:0, Tarnowiczanka Stare Tarnowice
- Silesia Miechowice 0:7.
1. Przyszowice
2. Fortuna
3. Paniówki
4. Gwarek
5. Kończyce
6. Piast II
7. Miedary
8. Rachowice
9. Polonia II
10. Łabędy
11. Miechowice
12. Tarnowiczanka
13. Ruch II
14. Połomia
15. Sparta
16. Carbo

55 pkt
50
46
44
40
39
36
34
30
30
29
29
28
28
26
23

KLASA A Podokręg Zabrze
Wyniki 25. kolejki

Do Knurowa wraz
z piłkarzami przyjechała
oficjalna maskotka Górnika,
popularny „Jorguś”
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Mecz dość pechowo rozpoczął się dla Wojciecha Kempy. Już
w 3 minucie grający trener Concordii stanął na linii silnego
podania Jarosława Kupisa i trafiony futbolówką w głowę, padł
na murawę. Obserwatorzy wstrzymali oddech, bo zawodnik
przez kilkadziesiąt sekund nie podnosił się, jednak ostatecznie po kilku minutach spędzonych poza linią boczną Wojciech
Kempa wrócił do gry.

Tę c z a W i e l ow i e ś - W i lk i
Wilcza 2:1, MKS Zaborze
-Górnik II Zabrze 2:0, LKS
35 Gierałtowice - Stal Zabr ze 2:7, Spo łem Zabr ze
- Zryw Radonia 2:1, Gwiazda
Chudów - Orły Bojszów 2:3,
Amator Rudziniec - Czarni
Pyskowice 2:1, Przyszłość
II Ciochowice - Zamkowiec
Toszek 1:0, MKS II Kończyce
- Sokół Łany Wielkie 6:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Górnik II
Wielowieś
Pyskowice
Zaborze
Ciochowice II
Wilcza
Bojszów
Toszek
Chudów
Społem
Rudziniec
Stal
Gierałtowice
Kończyce II
Radonia
Sokół

59 pkt
53
53
51
47
38
33
33
31
28
27
25
24
23
20
17
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Kochanym Mamom

zAProszenie

w świecie noży

Zamiast kwiatów, co nietrwałe,
Ty mnie życia nauczyłaś,
Słowa w sercu są na stałe.
Wszystko co miałaś mi poświęciłaś,
Dla Haliny Kraśnickiej
Za przeszłość i przyszłość ,
Córka Ilona
Za wszelkie trudy i starania
Składam Ci dzisiaj podziękowania.
* * *
Kochanej Mamie Eryce Dusza
Kochana Córka Sandra Szner
z okazji Dnia Matki
* * *
dużo zdrowia,
Dziękuję Mamo, że jesteś przy nas
samych wspaniałych dni w szczęściu
z całą swoją miłością i czułością.
życzy Córka Bożena
Nawet dziś, kiedy dorośliśmy
i też jesteśmy rodzicami
* * *
Dzisiaj składamy Ci Mamo Marzeno
nie przestaliśmy o Tobie myśleć,
najlepsze życzenia:
jako o Mamie najpiękniejszej i najlepszej na świecie.
Za Twe przykrości, za Twe cierpienia,
Każdy prezent, jaki byśmy Ci ofiarowali
za noce bolesne, za noce czułe,
jest niczym w porównaniu z tym,
za wszystko Mamo dziś Ci dziękujemy.
co Ty zrobiłaś dla nas.
Dziś jesteśmy dorośli, A Ty nieraz szlochasz.
Dla najukochańszych Mam Ani i Danusi
Ty jesteś naszą Mamą i za to Cię kochamy!
od Dzieci Iwony i Wojtka Podraza
Twoje Dzieci: Ola, Magda i Damian
* * *
Droga Mamo,
* * *
Mamo,
Dziękuję Ci za wszystko czym dobroć jest na Ziemi,
Ty mnie życia uczyłaś,
że jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni,
wszystko co miałaś mi poświęciłaś,
że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi
nikt nie ofiaruje mi więcej,
dla jednych to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.
dziś Ci więc daję serce w podzięce!
Kochanej Mamie Aleksandrze Benek
Kochanej Mamie Marzenie
z całego serca życzy Twój Syn Mateuszek
Twoi kochani Patryk i Milenka
* * *
Kochamy Cię Mamo - wiesz o tym przecież.
* * *
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki
Ciebie najbardziej na całym świecie.
wszystkim Mamom
W Dniu Matki Danucie Pawłowskiej – Król
pracującym w Przeglądzie Lokalnym
najserdeczniejsze życzenia
składamy serdeczne życzenia.
składają
Andrzej i Krzyś Królowie
Andrzejek i Krzyś
* * *
* * *
Kochana Mamo!
Podziękowania dla kochanej Mamy Grażynki
Z okazji Dnia Matki składam Ci
za miłość, troskę, lata poświęceń
najserdeczniejsze życzenia:
i trud włożony w wychowanie
dużo zdrowia, szczęścia, miłości,
składają Córki Sylwia, Beata i Ela
dużo uśmiechu na twarzy,
* * *
dużo radości z każdego wspólnie spędzonego dnia.
Mamo, dziś jest święto Twoje,
Tego Ci życzy Twoja Córeczka Martynka
Przyjm mych życzeń pełne zdroje.

Stara Fabryka Drutu w Gliwicach
przy ul. Dubois 22 zaprasza
w najbliższą niedzielę na I
Międzynarodową Wystawę Noży
I mprez a w yst a r t uje o
godz. 10.00. W samo południe rozpocznie się kucie,
a także zbiórka noży, które
wezmą udział w konkursie na
nóż wystawy, najlepszy fixed i
najlepszy folder. Zwycięzców
poznamy około godz. 16.00.
Koniec wystawy zaplanowano
godzinę później. Wśród 20
wystawców znalazł się knurowianin Grzegorz Surdel,
który odkąd skończył 20 lat
każdą wolną chwilę poświęca
kowalstwu. Produkuje miecze,

noże oraz inne ostre narzędzia. Zdolności odziedziczył
prawdopodobnie po pradziadku, który zajmował się tym
rzemiosłem.
Gorąco polecamy.
/g/

Knurów. nie siedź w domu...

Sceniczne występy, gry i
zabawy dla dzieci oraz dużo
dobrej muzyki zapowiadają organizatorzy sobotniego festynu rodzinnego przy estradzie
plenerowej. Będzie też okazja
poznać laureatów konkursu
„Wiersz dla mamy”.
Impreza rozpocznie się o
godzinie 17. Jej inicjatorami są
radni miejscy Marian Gruszka
i Włodzimierz Gwiżdż. Organizacja jest wspólnym dziełem
Centrum Kultury, Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej i
Stowarzyszenia Moja Gmina
Nasz Powiat.
- Weekendowe zabawy przy
kręgu na dobre wpisały się w
kalendarium plenerowych imprez – mówi Marian Gruszka.
– Ich uczestnikom humor zawsze
dopisuje. I pogoda ducha też
– niezależnie od panującej na
dworze aury. Jesteśmy przekonani, że Festyn Rodzinny doskonale spełni oczekiwania wielu
knurowian. Mamy nadzieję na
ich liczny udział.
Zabawa będzie też świet-



nym pretekstem do publicznego uhonorowania laureatów
konkursu „Wiersz dla mamy”
(około godz. 18).
– Knurów ma bardzo utalentowanych, młodych twórców
– zapewniają zgodnie wszyscy
jurorzy konkursu – Jolanta Leśniowska, Joanna Nowak, Aleksandra Żydek, Włodzimierz
Gwiżdż i Marian Gruszka. W
sobotni wieczór będzie okazja
podzielić (bądź nie) tę opinię.
/bw/

Laureaci konkursu
„Wiersz dla mamy”
Szkoły podstawowe - klasy
I-III: 1. Małgorzata Ciupa
(kl. IIIa MSP-9), 2. Krzysztof
Mechliński (kl. IIIa MSP-4),
3. Agnieszka Łyczak (kl. IIIb
MSP-1). Szkoły podstawowe
– klasy IV-VI: 1. Aleksandra
Zagała (MSP-7), 2. Alicja
Gendarz (kl. V MSP-3), 3.
Sandra Pajor (kl. VIa MSP4). Gimnazja: Martyna Parlak (MG-3). Szkoły ponadgimnazjalne: Aneta Szulc
(kl. II LO ZSZ nr 2).

Królewna Śnieżka
− godz. 15.30, 17.30
25.05.2012 r.
PIĄTEK
Premiera przedstawienia
Teatru Paranoja
pt. „Aksamitka córka
diabła, czyli zakochany
Pajac”
− godz. 17.30
26-29.05.2012 r.
SOBOTA-WTOREK

Wichrowe wzgórza
− godz.17.45
Battleship: bitwa o Ziemię
− godz. 19.45
30.05.2012 r.
ŚRODA
Wichrowe wzgórza
− godz.15.30
Battleship: bitwa o Ziemię
− godz. 17.45

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Foto: Bogusław Wilk

Przyjdź na festyn

24.05.2012 r.
CZWARTEK

22 obserwatorów przyciągnęła do Krywałdu w niedzielę Ptasia Majówka zorganizowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków. Jej uczestnicy, spacerując po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej przy stawie Zacisze, wypatrzyli 15 gatunków
ptaków, m.in. czaplę siwą, pierwiosnka, kowalika, kopciuszka i ziębę. Spacer był częścią ogólnopolskiej akcji OTOP – próby
ustanowienia rekordu w liczbie... obserwatorów ptactwa.
/bw/
informacja
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