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KNURÓW

Choinka

Nietypowa sytuacja zaintrygowała w czwartkowy poranek strażników
miejskich obsługujących monitoring.
Punktualnie o 8.35 dostrzegli stojącą
na jezdni ul. Kosmonautów... sztuczną choinkę. Żart(?) nie przypadł
im do gustu – chwilę później patrol
uprzątnął choinkę z drogi.
/b/

KNURÓW

RELIKWIE W PRZYSZOWICACH

Ranne ptaszki

Przyszowiccy parafianie mogą cieszyć się obecnością w swojej
świątyni relikwii błogosławionego Jana Pawła II. Uroczyste wprowadzenie miało miejsce w niedzielę, 15 kwietnia.
/bw/

Nim wzeszło słońce 15- i 17-latek
zakradli się do skupu złomu przy ul.
Dworcowej i skradli stamtąd metalowe części o wartości 620 zł. Z łupem
nie uciekli zbyt daleko. Uniemożliwili im to policjanci z knurowskiego
komisariatu. Dwóch nastolatków
zostało zatrzymanych w wyniku
bezpośredniego pościgu.

ważne

poszukiwani świadkowie

17 kwietnia (wtorek) między godz. 14.00 a 15.00 na ulicy Dworcowej w
rejonie posesji nr 23, kierujący samochodem dostawczym koloru białego
(bliższych danych brak) potrącił pieszego i odjechał z miejsca zdarzenia.
Pieszy doznał urazu nogi.
Świadków wypadku oraz osoby mające informacje na temat kierującego
lub pojazdu prosi się o telefoniczny (32 336 92 83) lub osobisty kontakt z
Komendą Miejską Policji w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 12,
pokój nr 118.

/g/

W spotkaniu Brac twa Gwarków
z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem uczestniczył
knurowianin Bogusław Szyguła
.
Kustosz Izby Tradycji KWK „Kn
urów” wręczył wicepremiero
wi
mon etę z wize runk iem Kon
stantego Wolneg o, pier wsz
ego
mar szałka Sejmu Śląskiego
Foto: Grzegorz Szyguła

MAM
P Y TA NIE

/-/

ogłoszenia

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 10/GD/12 nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy al. Lipowej, ul. Dworcowej i ul. Rybnej
przewidzianej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Jak planuje pani spędzić
długi majowy weekend?
Jagoda z Knurowa:
- Pewnie pojadę ze znajomymi
na działkę do kolegi. Wszyscy
jesteśmy studentami, więc
należy nam się odpoczynek
przed zbliżającą się sesją.
Planujemy zrobić grilla, może
jakieś wycieczki w pobliskie
miejsca. Tydzień to sporo czasu na nabranie sił.
Not. jb

reklama

ei trzecioklasiści wystawili Mist
Dziewiąt y raz w Stanicy drugotaspek
do
się
wali
goto
rzy przy
rium Męki Pańskiej. Młodzi akto
Iwony Doli i Urszuli Jureczki.
klu pod okiem nauczycielek

Foto: Andrzej T. Knapik

Najlepsze konto osobiste na rynku

promocja

Konto z premią Banku BGŻ ponownie okazało się najlepsze
wg rankingów Bankier.pl i Money.pl. Jakie korzyści posiada to
konto, skoro drugi rok z rzędu jest uważane za najlepsze na
rynku?
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- To prawda, rynek docenia nasz
produkt. Prócz rankingów Bankiera.
pl i Money.pl., Konto z Premią zajęło
także czołowe miejsca w rankingach
Gazety Wyborczej i porównywarki
finansowej Comperia.pl.
Nasze konto osobiste daje możliwość uzyskania od banku premii sięgającej nawet do 600 zł rocznie. Wystarczy przelewać regularne na konto
swoje dochody – pensję, rentę czy
emeryturę, a od najwyższej w okresie
rozliczeniowym wpłaty na rachunek
Bank obliczy 1 proc. i przekaże go
klientowi. Rocznie można otrzymać
600 zł premii. Aby skorzystać z tej
możliwości trzeba także dokonać
trzech transakcji bezgotówkowych
kartą płatniczą.
Oprócz tego, posiadacz rachunku
może korzystać ze wszystkich bankomatów w Polsce za darmo, a także
bezpłatnie wykonywać przelewy krajowe przez Internet. Do konta wyda-

wana jest karta Debit MasterCard w
technologii mikroprocesorowej, która
oprócz podstawowej funkcji płatniczej i bankomatowej, umożliwia
pobieranie gotówki w ramach usługi
cash back (do 200 zł) oraz doładowanie telefonu komórkowego.
Konto osobiste to nie jedyny
produkt Banku BGŻ plasujący
się w rankingach na pierwszym
miejscu?
- Kredyt hipoteczny z gwarancją
najniższej marży zwyciężył w rankingu Comperia.pl oraz w rankingu Money.pl w kategorii kredyt hipoteczny z
pakietem w złotych.
Co znaczy „gwarancja najniższej marży”?
- Każdy klient, który jest wiarygodny kredytowo może otrzymać

marżę 1 proc., a nawet mniej. Oznacza to, że jeśli inny bank zaproponuje
klientowi niższą marżę, my przebijemy jego ofertę.
Oferta jest bardzo przejrzysta i
nie wymusza na klientach zakupu
wieloletnich programów oszczędnościowych czy ubezpieczeniowych, które zwykle są dla niego nieefektywne
i podnoszą ratę kredytu. Dodatkowo
klient ma możliwość spłaty kredytu
w każdej chwili bez żadnych dodatkowych opłat.
W Banku BGŻ możliwe jest sfinansowanie aż 100 proc. wartości
nieruchomości. Oprócz konkurencyjnego oprocentowania, Bank oferuje
również niskie koszty okołokredytowe
i zapewnia długi okres spłaty – do 40
lat, bez ograniczenia maksymalnego
wieku kredytobiorców.
Jagoda Skrzypczyk-Polit,
dyrektor Oddziału Banku BGŻ
w Knurowie
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Foto: Paweł Gradek

Foto: JRG Knurów

W tym roku w szczygłowickim
zakładzie doszło do dwóch
ciężkich wypadków

SzczyGłowice. nieprzytoMny GórniK znaleziony na
przenośniKu taśMowyM

Tajemniczy
wypadek w kopalni

Knurów. 9 zaStĘpów GaSiło płonącą naczepĘ-cySternĘ

W ogniu i w pianie

Złamany kręgosłup, połamane żebra, potłuczenia
i złamania kości twarzoczaszki to wstępna
diagnoza stanu zdrowia 35-latka, którego
w ubiegły czwartek znaleziono nieprzytomnego
na przenośniku taśmowym w KWK
„Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice

Niesprawny układ hamulcowy był prawdopodobną przyczyną
pożaru naczepy-cysterny, do jakiego doszło na autostradzie
A1, za zjazdem na Knurów. Błyskawiczna reakcja strażaków
pozwoliła uniknąć wybuchu
We wtorek o godz. 5.42 dyżurny
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie przyjął zgłoszenie o płonącej naczepie na autostradzie A1.
- Zapaliło się koło na pierwszej
osi cysterny, to od strony pobocza. Zasada jest taka, że kierowca powinien
jechać tak długo, jak to tylko możliwe,
aby ogień nie objął zbiornika cysterny
- wyjaśnia zastępca dowódcy JRG
Knurów asp. szt. Józef Jaworek.
Kierowca natychmiast powiadomił o pożarze straż. Nie ujechał
za daleko, ponieważ strzeliła druga

opona. Mężczyzna zdążył odczepić
ciągnik od naczepy i zaczął gasić
płomień swoimi gaśnicami.
Na miejscu pojawiło się 9 zastępów z Rybnika, Gliwic i Knurowa.
- Należało bardzo szybko działać. Co
prawda każda cysterna posiada dwa
płaszcze: ochronny i właściwy, ale wysoka temperatura może je rozszczelnić
lub stopić - dodaje Jaworek.
Szczęśliwe udało się opanować
ogień i uchronić cysternę przed wybuchem. Nie nadawała się ona jednak
do dalszej jazdy. Na miejsce przyje-

chała cysterna z Cieszyna, do której
przepompowano olej napędowy.
W trakcie akcji gaśniczej na
autostradzie uformował się korek,
który starała się rozładować służba
drogowa.
Ostatni wóz strażacki wrócił
z akcji do bazy o godz. 11.08. Pod
nieobecność dwóch zastępów straży
pożarnej w stan gotowości postawiono strażaków z OSP. Mieli zabezpieczać Knurów na wypadek innych
zdarzeń.
/pg/

Knurów. pit-a zdaSz w uM

rozlicz się na miejscu

Wyjaśnienia w bardziej skomplikowanych kwestiach można uzyskać
w siedzibie US bądź poprzez infolinię Krajowej Informacji Podatkowej (tel. 800 055 055 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
(22) 330 0330 – dla dzwoniących z aparatów komórkowych).

Foto: Bogusław Wilk

będzie poczekać.
Na razie wiadomo tyle, że jest
pracownikiem firmy usługowej BPW
z Zabrza, zajmującej się wierceniami,
kotwieniem i usługami górniczymi.
35-latek prawdopodobnie wykonywał roboty związane z przygotowaniem nowego wyrobiska.
To już drugi w tym roku ciężk i w y padek w K WK „K nurówSzczygłowice” Ruch Szczygłowice.
9 stycznia 26-letni pracownik firmy
zewnętrznej z Żor poślizgnął się na
mokrym spągu (dolnej powierzchni)
i uderzył głową w element konstrukcji przenośnika taśmowego.
/pg/

nekrologi

Wzorem ubiegłych lat Urząd Miasta i II Urząd Skarbowy
w Gliwicach umożliwiają knurowianom składanie rozliczeń
rocznych podatku dochodowego w magistracie przy ul. Ogana

- Coroczna akcja magistratu i skarbówki cieszy się
niezmiennym powodzeniem – potwierdzają zgodnie starszy
inspektor Monika Szczęsny i sekretarz miasta Piotr Dudło,
zachęcając do złożenia rozliczeń podatkowych
w knurowskim urzędzie

Górnicy znaleźli nieprzytomnego mężczyznę około godz. 6.15. Leżał
na taśmociągu typu „Gwarek”, 450 m
pod ziemią. 35-latka wywieziono na
powierzchnię, a stamtąd przetransportowano helikopterem do szpitala
św. Barbary w Sosnowcu.
Tam poszkodowany odzyskał
przytomność. Według zapewnień
lekarzy jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mimo poważnych
obrażeń, których doznał.
Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna chciał zaoszczędzić czas i
podróżował taśmociągiem, czy przysypał go urobek... Okoliczności tragicznego wypadku bada Okręgowy
Urząd Górniczy. Na wnioski trzeba

Z powodu śmierci

JERZEGO RYGIELA

Od wtorku na parterze UM (wejście od strony szpitala) działa specjalne stanowisko. Pracownik skarbówki
przyjmuje deklaracje PIT i udziela
podstawowych informacji.
- Zainteresowanie jest ogromne,
już pierwszego dnia podatnicy złożyli
około 150 deklaracji – mówi Monika
Szczęsny, starszy inspektor II Urzędu
Skarbowego w Gliwicach, wskazując
pokaźny pakiet pitów.
– Knurowianie chwalą sobie ułatwienia, czyli przede wszystkim możliwość oddania dokumentów na miejscu. To nie tylko oszczędność czasu,
ale też pieniędzy – może i niewielkich,
ale jednak zawsze pieniędzy – zauważa sekretarz miasta Piotr Dudło.
Stanowisko będzie dostępne do
30 kwietnia. W czwartek i poniedziałek będzie otwarte w godzinach
8-14, natomiast w piątek w godzinach
8-13. Pamiętajmy, że w poniedziałek
(30.04) mija termin rozliczeń ze
skarbówką...

Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice”
Ruch Szczygłowice
szczere wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Serdeczne podziękowania
za udział w ceremonii pożegnalnej
mojego Brata

ś.p. PAWŁA SŁOWIKA
składa Wszystkim
Siostra Joanna z Rodziną

/bw/
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Knurów. SeSJa raDY MiaSta: DZieLono PieniĄDZe i LaurY

wiosną inwestycje rosną

Inwestycje zdominowały środowe obrady Rady Miasta. W sprawach
nieprzeliczalnych na pieniądze na pierwszy plan wysunął się wybór
laureatów nagrody „Laur Knurowa”
Pod głosowanie trafiło ponad 20
uchwał. Znacząca część z nich miała wymiar finansowy dotyczący rozpoczętych
i planowanych zadań inwestycyjnych.

inweStYCJe Z oSZCZĘDnoŚCi

Prawie 1,1 mln zł oszczędności i ponad 0,4 mln zł dodatkowych dochodów
(m.in. z odsetek od nieterminowych
wpłat podatków) dały „extra” 1,5 mln
zł do dyspozycji miejskiego budżetu.
Mocą uchwały Rada Miasta zdecydowała się przeznaczyć te pieniądze na
kilka zadań:
• 853 tys. zł – to kwota, o którą
zwiększono środki finansowe na budowę
pełnowymiarowego boiska piłkarskiego
przy al. Lipowej. W tegorocznym budżecie zaplanowano 3,3 mln zł na wykonanie
inwestycji. W postępowaniu przetargowym najniższa oferta wykonawcy przekroczyła kwotę 4.152.941 zł. W związku
z trwającymi uzgodnieniami nie uda się
zrealizować tego zadania w całości w tym
roku. Pozostałą część brakującej kwoty
pozyskano z wydatków bieżących;
• 350 tys. zł – o tyle zwiększono
fundusze na modernizację budynku
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2.
Inwestycję rozpoczęto w 2011 r. Zakres
robót obejmował wymianę instalacji
elektrycznej w całym budynku. W 2012
r. zaplanowano wymianę posadzek i
drzwi w klasach, ułożenie płytek grasowych w korytarzach i malowanie;
• 150 tys. zł – o tę kwotę zwiększono środki finansowe na wykonanie
koncepcji odwodnienia terenów miasta
położonych w zlewni cieku Knurówka;
• 90 tys. zł – o tyle wzrośnie pula
przeznaczona na zabiegi konserwacyjne
na ciekach powierzchniowych;
• 60 tys. zł – to dodatkowe pieniądze na montaż fontanny. 4 kwietnia
odbył się przetarg nieograniczony na
wybór wykonawcy „Dostawy i montażu
fontanny w rejonie ul. Dworcowej i ul.
Kopalnianej”. Cena najkorzystniejszej
oferty przekracza kwotę, którą Knurów
zamierzał przeznaczyć na zadanie.
Dodatkowe pieniądze umożliwią podpisanie umowy z wykonawcą i wykonanie
robót w tym roku.
Na wniosek prezydenta Knurowa
Rada Miasta podwyższyła o 110 tys.
zł (z 350 tys. na 450 tys. zł) fundusze
na budowę placu zabaw w rejonie
ul. Mieszka I. Dodatkowe pieniądze
umożliwią ogłoszenie przetargu i wykonanie inwestycji w tym roku.
Dodatkowych 70 tys. zł przyniosą
miastu odsetki od rachunków bankowych. Postanowiono, że zostaną wydatkowane na „Rodzinną strefę rekracyjnoedukacyjną”, czyli zagospodarowanie
terenu zielonego przy ul. Szpitalnej. Podana kwota pozwoli przygotować dokumentację projektową inwestycji w celu – jak
czytamy w uzasadnieniu do uchwały RM
- „stworzenia na tym terenie możliwości
korzystania z atrakcyjnych form rekreacji
i spędzania czasu wolnego”.
O 50 tys. zł zwiększą się dochody
budżetu Knurowa z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat podatkowych.
Rada Miasta zdecydowała się przeznaczyć te fundusze na „Budowę wodnego
placu zabaw na terenie rekreacyjnowypoczynkowym zlokalizowanym w
obrębie osiedla Wojska Polskiego I”
(chodzi o obszar tzw. Oczka Wodnego).
Pieniądze, o których mowa, pozwolą na
opracowanie dokumentacji projektowej
wodnego placu zabaw. Realizacja inwe-
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stycji odbyłaby się w 2013 r.
„Po zdrowie do Knurowa” – takim
hasłem gmina planuje przygotować inwestycję pod nazwą „Centrum aktywnego
wypoczynku przez cały rok”. Przedsięwzięcie obejmować będzie modernizację
i budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w kompleksie leśnym pomiędzy
ulicami Zwycięstwa, Michalskiego i
Niepodległości. Zmodernizowane zostałoby kąpielisko leśne, zbudowane: ścieżki
rowerowe, piesze i rolkowe, przyrodnicze
ścieżki dydaktyczne, trasy do Nordic
Walking i narciarstwa biegowego, a także
przystań kajakowa na istniejącym akwenie. Na to przedsięwzięcie miasto chce
pozyskać środki unijne. W celu doprecyzowania szczegółów inwestycyjnych i
ustalenia warunków dostępności terenów
przez Nadleśnictwo należy uprzednio
opracować koncepcję urbanistyczną.
Mocą uchwały na ten cel zostało przeznaczonych 30 tys. zł.
Miasto stara się o dofinansowanie
funduszami unijnymi zadania pod
nazwą „Spr@wny Urząd II - rozbudowa
zintegrowanego systemu zarządzania
oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju
elektronicznych usług publicznych w
Gminie Knurów”. W związku z tymi zabiegami konieczne było zabezpieczenie
w budżecie 125 tys. zł. Radni wyrazili
na to zgodę.
W tegorocznym budżecie ujęto 50
tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla terenu po zlikwidowanej

kotłowni PEC Jastrzębie. Chodzi o
przejęty przez miasto teren inwestycyjny pomiędzy ul. Witosa i al. Lipową. W
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jest on przeznaczony
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi nieuciążliwe lub usługi
publiczne. Opracowana dokumentacja
umożliwi – jak czytamy w uzasadnieniu
- „sukcesywną realizację obiektów w
określonym okresie czasowym, czytelną
zasadę udostępniania działek różnym
inwestorom, określenie połączeń komunikacyjnych z pozostałą częścią miasta
(...), określenie zasad tworzenia zieleni w
przestrzeni publicznej miasta oraz określenie schematu prowadzenia głównych
magistrali uzbrojenia w media”.
Dwie spośród uchwał zostały podjęte
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: * dla obszaru położonego
w rejonie ul. Dworcowej, * dla obszaru położonego po północno-wschodniej stronie
skrzyżowania ulic 1 Maja i Jęczmiennej.
- Spora część przyjętych przez radnych uchwał wiąże się z miejskimi inwestycjami – to nic dziwnego, gdyż corocznie
prawie 20 mln zł w budżecie to wydatki
majątkowe – powiedział Przeglądowi
prezydent Knurowa Adam Rams. - Posiadane i ciągle pozyskiwane nowe fundusze
przeznaczamy na realizację kolejnych
zadań. Mieszkańcy tego oczekują, tym też
żyje nasz samorząd. Decyzje radnych dają
nam placet na działanie. To akceptacja
dla długofalowych zamierzeń. Mamy
wizję rozwoju miasta i sukcesywnie wcielamy ją w życie.

ławniCZe waKatY

Rada Miasta przyjęła „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów”. Na jego
realizację zabezpieczono w gminnym
budżecie 15 tys. zł.
Jak poinformował Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zaistniała potrzeba
przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników do SO (4 osoby). Na
mocy uchwały powołany został zespół
do przedstawienia Radzie Miasta opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników
do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Zespół
tworzą: Jerzy Pach (przewodniczący), Jan
Furgoł, Henryk Hibszer i Tomasz Rzepa.
Do kategorii dróg gminnych została
zaliczona część al. Piastów (odcinek
od strony budynków z nieparzystą
numeracją).
1 września 2012 r. zmianie ulegnie
opłata za jedno ze świadczeń w przedszkolach gminnych. O 30 gr wzrośnie (ze
1,20 zł na 1,50 zł) opłata za każdą godzinę
sprawowania opieki nad dzieckiem poza
pięcioma godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

lAury przyznAne

Rada Miasta zdecydowała: Krzysztof Skowroński i Krystyna Szumilas
oraz Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Karola
Miarki i Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Feliksa Michalskiego to laureaci
nagrody „Laur Knurowa” w 2012 r.

Radni docenili Krzysztofa Skowrońskiego za jego ponadczterdziestoletnią
działalność związaną z amatorską kulturą muzyczną, Krystynę Szumilas – za jej
dokonania jako samorządowca, byłą radną gminy i powiatu, trzykrotnie wybraną
do Sejmu RP parlamentarzystką. To
pierwsza knurowianka, która została ministrem (przypomnijmy, że w przeszłości
ministerialne funkcje pełnili związani z
Knurowem panowie – m.in. Jan Szlachta
i Jerzy Markowski). Obydwie wyróżnione
szkoły zapisały się złotymi zgłoskami w
historii Knurowa – „Dwójka” czyni to od
8 dekad, tradycje krywałdzkiej „Trójki”
sięgają początków XX wieku.
Wręczenie „Laurów Knurowa” ma
uroczystą oprawę. Odbywa się podczas
gali otwierającej Dni Miasta. W tym
roku wypadnie w piątek, 22 czerwca.

DrOGi nA cenzurOwAnyM

W interpelacjach zgłoszono blisko
30 spraw i problemów. Spora część z nich
dotyczyła stanu dróg i chodników. Wskazywano m.in. na potrzebę odnowienia
oznakowania poziomego (starta farba
na jezdniach) i pionowego (złamany
znak przy ul. Leśnej), remontu przejazdu
kolejowego i fragmentów chodnika przy
ul. Rybnickiej, częstszego czyszczenia
pobocza i jezdni (m.in. ul. 1 Maja i
Niepodległości), uzupełnienia ubytków
i wyrw (skrzyżowanie ul. Staszica i al.
Piastów, ul. 26 Stycznia), likwidację przełomów na jezdniach (szkody górnicze na
ul. Zwycięstwa i Lignozy), poradzenia
sobie z rozlewiskami (też efekt szkód
górniczych – m.in. ul. Zwycięstwa obok
wiaduktu). Radni dopytywali też m.in. o
dalsze losy budynku PEC przy ul. Witosa,
przebudowę targowiska, efekty starań o
wóz bojowy dla OSP i terminarz budowy
placu zabaw przez firmę Nivea.
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/

Pytanie o referendum
W Gliwicach powstał Obywatelski Komitet
Referendalny. Jego celem jest doprowadzenie
do odwołania prezydenta Zygmunta Frankiewicza.
Zapytaliśmy prezydenta Knurowa Adama Ramsa
co sądzi o tej inicjatywie w ościennym mieście
Prezydent Knurowa Adam Rams: - Prezydent
Zygmunt Frankiewicz to niezwykle sprawny i skuteczny
samorządowiec. Gliwice dzięki jego polityce stały się
jednym z najlepiej rozwijających się miast Polski, a
dochody do budżetu miasta pozwalają na planowanie kolejnych inwestycji. Formułowanie rozmaitych
zarzutów względem prezydenta Gliwic, chociażby
wprowadzenie opłat za przejazd autostradą A4, jest
daleko idącym nadużyciem. Zygmunt Frankiewicz
wielokrotnie organizował spotkania i konferencje prasowe, gdzie w sposób kategoryczny i w pełni uzasadniony domagał się od
właściwych ministrów decyzji o nieodpłatnym korzystaniu z autostrady
dla mieszkańców tej części regionu. Kolejny zarzut dotyczący budowy hali
widowiskowej Podium w mojej ocenie jest nietrafiony. Doświadczenie w
pracy samorządowej pokazuje, że każda inwestycja, a już na pewno tak
duża, wzbudza pozytywne jak i negatywne emocje, ma wielu zwolenników
jak i przeciwników.
Jestem przekonany, że opozycja Zygmunta Frankiewicza jest świadoma, że
gros decyzji nie leży w kompetencjach prezydenta miasta, niezależnie jednak
od tego przypisuje mu odpowiedzialność za wszelkie niedogodności. Zygmunt
Frankiewicz w sposób absolutnie profesjonalny od wielu lat kieruje Śląskim
Związkiem Gmin i Powiatów, jest to płaszczyzna, gdzie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci województwa śląskiego mają możliwość prowadzenia
merytorycznej dyskusji w sprawach dla samorządów najważniejszych. Nasze
wspólnie wypracowane stanowiska konsekwentnie przesyłamy do Sejmu,
Rządu i kancelarii Prezydenta RP.
Osobiście nie widzę żadnych powodów, które dyskwalifikowałyby Zygmunta Frankiewicza do pełnienia tej ważnej dla miasta funkcji. Jestem przekonany, że mieszkańcy cenią swojego prezydenta, bo widzą, że Gliwice to miasto
dynamicznego rozwoju, dużych możliwości i szans.
Not. bw

Kontrowersyjny
catering

- Jestem mamą dziecka uczęszczającego do przedszkolnej „Trzynastki”.
Mamą niezadowoloną z planów wprowadzenia cateringu w przedszkolu.
Żywieniem dzieci ma ponoć się zająć zewnętrzna firma, a nie – jak dotychczas
– kuchnia w placówce. Zdaniem nie

Cena błędu

- Dziękuję za tekst o budynku
dyrekcji ZTS „Krywałd-Erg”. Pracował tam mój szef - Emil Kiszka
- prezes Unii Krywałd, dlatego wiele
razy miałem okazję tam przychodzić.
Budynek jest piękny, szkoda patrzeć
jak niszczeje. Mówiłem radnym i władzom, aby się tym zająć. Za każdym
razem słyszałem, że to teren prywatny
i oni nic nie mogą. Naprzeciwko stoi
stadion, też obraca się w ruinę.
Budynek dawnego Domu Kultury
KWK „Knurów” też trafił w prywatne
ręce, co prawda dziś jest tam m.in.
sklep meblowy, ale jakoś udało się
go ocalić.

tylko moim, ale też podzielanym przez
innych rodziców, to kontrowersyjny
pomysł. Obawiamy się wzrostu kosztów
i utrudnień w dożywianiu naszych dzieci, a nie bez znaczenia jest też dla nas los
przedszkolnych kucharek. Uważamy,
że obecne rozwiązanie jest dobre i nie
warto przy nim majstrować...

Mama Przedszkolaka
Not. bw

A taki ratusz i sala sesyjna? Kiedyś tam była biblioteka. Dobrze, że
ktoś się tym zajął i wyremontował.
Dziś cieszy oko. Dużo w tym wszystkim zależy jednak od człowieka...

Z.

Od redakcji: 2 tygodnie temu
zainteresowaliśmy tematem niezabezpieczonej ruiny komendanta Straży
Miejskiej Andrzeja Daronia. W ubiegły czwartek okna budynku zostały
częściowo zabezpieczone deskami. Jak
udało nam się dowiedzieć, właściciel
zobowiązał się do soboty zabezpieczyć
i odpowiednio oznaczyć teren nieruchomości. Do tematu krywałdzkiego
zamku wrócimy za tydzień.
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Gierałtowice

Między młotem
a kowadłem

Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się
nieprawidłowości w działaniu kopalni
„Sośnica-Makoszowy”, która fedrowała niezgodnie
z koncesją, wskutek czego teren w Gierałtowicach
opadł o ponad 20 metrów. Kontrolerzy mają też
zastrzeżenia do Okręgowego Urzędu Górniczego
w Gliwicach i Gminy Gierałtowice
NIK wziął pod lupę sposoby
zapobiegania i usuwania szkód górniczych na Górnym Śląsku. Kontrolerów wysłał m.in. do Kopalni Węgla
Kamiennego „Sośnica-Makoszowy”,
nadzorującego ją Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach i Gminy
Gierałtowice.
Z ich ustaleń wynika, że kopalnia „Sośnica-Makoszowy” eksploatowała złoża, naruszając warunki
koncesji, które zobowiązywały do
wydobywania węgla zgodnie z wymogami określonymi w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego (mpzp). Wydobycie
powinno być prowadzone w sposób
nienaruszający przeznaczenia terenów i ograniczający powstawanie
szkód górniczych.

Wójt opiniuje, OUG decyduje

Raport NIK z przeprowadzonej
kontroli wpłynął do Urzędu Gminy
w połowie listopada. - Nie wskazywał
nielegalności wydobycia węgla przez
KWK „Sośnica-Makoszowy” pod terenem Gminy Gierałtowice - czytamy
w piśmie nadesłanym przez wójta
Joachima Bargiela.
Wójt pozytywnie zaopiniował
plan ruchu kopalni na lata 2010-2012,
opierając się na dostępnych informacjach o osiadaniach. Eksploatację
ujętą w planie ruchu warunkował
wykonaniem zadań związanych z
ochroną życia i mienia mieszkańców
gminy. Wójt zwraca uwagę, że on jedynie opiniuje plan ruchu. Ostateczna
decyzja należy do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.
Jak się okazało, zlecona przez
gminę w trakcie kontroli NIK analiza obniżeń terenu w latach 20052011, wykazała dodatkowe obszary,
w których kopalnia przekroczyła
graniczne linie osiadań, uzgodnione w mpzp. Mowa tu o rejonie ulic
Obrońców Granicy i Zgrzebnioka,
Przyszowic (wzdłuż ul. Gliwickiej),
Chudowa (500 m na północ od ul.
Topolowej), Paniówek (bezpośrednio
przylegający do ul. Gliwickiej). To
wskazuje na świadome naruszenie
koncesji przez KWK „Sośnica-Makoszowy”, zwłaszcza, że w lutym 2010
r. kopalnia wystąpiła z wnioskiem do
gminy o zmianę zapisów mpzp, m.in.
w części dotyczącej granicznych osiadań terenu.

Kompania oświadcza

Zarząd Kompanii Węglowej w
wydanym oświadczeniu zauważa, że
od czasu obowiązywania miejscowego

planu zagospodarowania kopalnia
„Sośnica – Makoszowy” prowadziła
działalność górniczą w oparciu o część
szczegółową planu ruchu zakładu
górniczego na lata: 2004–2006,
2007–2009 i 2010–2012. Każdorazowo zamierzenia eksploatacyjne
przedstawiane w planach ruchu
uzyskały pozytywną opinię Wójta
Gminy Gierałtowice, jak również były
zatwierdzane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego.
Tym samym należy uznać, że organ
władzy samorządowej dysponował pełną informacją o wielkości wpływów prowadzonej i projektowanej pod terenami
gminy eksploatacji górniczej.
Z raportu NIK wynika, że gmina zorientowała się, iż plany ruchu
kopalni naruszają warunki koncesji,
jednak podejrzenie przekroczenia
prognozowanych maksymalnych
osiadań powzięto na podstawie własnych wyliczeń, co nie mogło stanowić
podstawy do wydania negatywnej
opinii do planu ruchu.

Związki radzą

- Pod koniec marca gmina wystąpiła do dyrektora OUG w Gliwicach
z wnioskiem o wstrzymanie przez
Kompanię Węglową S.A. oddział
KWK „Sośnica-Makoszowy” eksploatacji niektórych ścian ujętych w planie
ruchu 2010-2012 (do czasu usunięcia
wyżej wymienionych zagrożeń) z
uwagi na występowanie zagrożenia
spowodowanego brakiem realizacji
przez kopalnię bardzo ważnych zadań
przeciwpowodziowych, chroniących
życie i mienie naszych mieszkańców
- informuje Przegląd wójt Bargiel.
Do dziś OUG w Gliwicach nie
odpowiedział na ten wniosek. Do
urzędu gminy wpłynęło natomiast
pismo od górniczych związków
zawodowych. Radzą w nim dobrze
przemyśleć decyzję, która może
skutkować tym, że 500 mieszkańców
gminy straci pracę.

Podwojone wypłaty

W 2010 roku gminę Gierałtowice nawiedziła powódź. Pod wodą
znalazło się wtedy wiele domostw.
Ośmiu poszkodowanych zwróciło
się do KWK „Sośnica-Makoszowy”
z w niosk a mi o naprawę szkód.
Jak wyszło na jaw, po pomoc w tej
samej sprawie zgłosili się też do
gierałtowickiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Kopalnia wypłaciła im
łącznie 1.419,3 tys. zł, a OPS zasiłki
celowe (łącznie 575,7 tys. zł) na remont lub odbudowę podtopionych
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budynków.
Gmina tłumaczy zdublowaną pomoc tym, że nikt z poszkodowanych
nie powiadomił OPS o składaniu
wniosków do KWK „Sośnica-Makoszowy”, chociaż wcześniej złożyli
oświadczenia, iż będą niezwłocznie
informować świadczeniodawcę o
każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej,
mającej związek z podstawą do przyznania świadczenia.
OPS w Gierałtowicach przyznał i
wypłacił zasiłki celowe na remont albo
odbudowę dwóch budynków mieszkalnych (20 i 64,3 tys. zł), uszkodzonych
wskutek powodzi z 2010 roku, które w
1987 i 1992 roku zostały już wypłacone.
Mówiąc wprost: zapłacono za budynki,
które od 20 - 25 lat nie powinny już
istnieć! Zgodnie z obowiązującymi
wówczas przepisami, organy nadzoru budowlanego wydały decyzje
nakazujące ich rozbiórkę. W jednym
przypadku budynek został zbyty na
wtórnym rynku nieruchomości, a w
drugim kopalnia, oprócz odszkodowania przydzieliła poszkodowanym 4
mieszkania zastępcze.
Wobec właściciela jednego z tych
budynków prowadzone było postępowanie egzekucyjne i dom zostanie
rozebrany do końca czerwca 2012
r. Jak zauważają kontrolerzy, stanie
się to dopiero po 20 latach od wydania decyzji nakazującej rozbiórkę.
W przypadku drugiego budynku
zarówno dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
jak i pracownicy OPS w Gierałtowicach nie wiedzieli o decyzjach sprzed
lat, co tłumaczyli zarchiwizowaniem
dokumentacji w tym zakresie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje o piątej
edycji projektu pn. „Aktywność drogą do sukcesu”.
Projekt skierowany jest do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej celem podniesienia kompetencji życiowych i wzrostu umiejętności zawodowych pozwalających powrócić na rynek pracy.
Celami szczegółowymi projektu są:
-nabycie(wzrost) kwalifikacji zawodowych
-wzrost motywacji do zmiany sytuacji życiowej i podjęcia pracy
-wzrost kompetencji i umiejętności społecznych
-wzrost integracji i budowania więzi lokalnych
Co możesz uzyskać uczestnicząc w projekcie:
- szkolenia zawodowe
- warsztaty z doradcą zawodowym
- szkolenia aktywizująco-motywujące
- zapewnienie opieki nad osobą zależną dla uczestników projektu
-wsparcie finansowe dla uczestników projektu
W ramach projektu dnia 27.05.2012 r. odbędzie się „FESTYN RODZINNY”, Start o godzinie 15.00 zakończenie około godziny 20.00.
Festyn odbędzie się na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2.
W ramach imprezy odbędą się:
-występy artystyczne lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych
-miasteczko zabaw dla dzieci
-konkursy i zabawy dla dzieci
W projekcie przewidziany jest również Punkt Informacyjny dla
Osób Niepełnosprawnych. W punkcie można uzyskać informację i
pomoc odnośnie:
-obowiązkowych przepisów w zakresie ulg i praw przysługujących
osobom niepełnosprawnym,
-możliwości skorzystania z programów realizowanych przez PFRON
skierowanych do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych,
-pomagamy w wypełnianiu wniosków na: turnus rehabilitacyjny,
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze, usuwanie
barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
-możliwość wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych, kierowanie do odpowiednich instytucji,
-uzyskania wsparcia w postaci pracy socjalnej, porady psychologa
-uzyskania stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia Lekarza
Orzecznika,
-informacji o organizacjach i instytucjach prowadzących działania
na rzecz osób niepełnosprawnych
-działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.
Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Ośrodek Wsparcia
ul. 1 Maja 45, 44- 194 Knurów w środę w godz:15.30 - 17.30
tel. (32) 335 50 17, fax. (32) 335 50 17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
ul. Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów
Biuro PROJEKTU „Aktywność drogą do sukcesu”
Pierwsze piętro w budynku MOPS.
tel. (32) 335 50 08, fax. (32) 335 50 06
e-mail: ops@knurow.pl
witryna internetowa: www.aktywnoscdrogadosukcesu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ogłoszenie

Co dalej?

Kontrolerzy wskazali, że Urząd
Gminy Gierałtowice nie naliczał i
nie dochodził od kopalni „SośnicaMakoszowy” należności z tytułu
zwrotów kosztów sporządzenia projektów mpzp.
OUG w Gliwicach zarzucono
m.in. nierzetelny nadzór nad ruchem
podległych zakładów górniczych w
zakresie przestrzegania przez nie
warunków koncesji oraz nielegalne
zatwierdzanie planów ruchu zakładu
górniczego.
Czy gmina pozwie kopa lnię
„Sośnice-Makoszowy” za nielegalne
działanie? Na razie nie wiadomo.
- Po drodze mamy jeszcze organ koncesyjny, tj. Ministerstwo Środowiska
– zastrzega wójt Joachim Bargiel.
/pg/



aktualności
Knurów. Straż MiejSKa rozpoczĘła aKcjĘ znaKowania rowerów

na pohybel złodziejom

Foto: Bogusław Wilk

W środę (25 kwietnia) rozpoczęła się akcja
znakowania rowerów. Mieszkańcy Knurowa mogą
bezpłatnie zabezpieczyć swoje jednoślady
i utrudnić złodziejom ich kradzież

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął
się sezon na kradzieże rowerów. Jednoślady
znikają z piwnic, spod sklepów. Jeśli zostawimy rower bez zabezpieczenia, możemy
mieć pewność, że natychmiast znajdzie
nowego właściciela. Aby takim sytuacjom
zapobiec, albo przynajmniej utrudnić pracę złodziejom, knurowska Straż Miejska
rozpoczęła akcję znakowania jednośladów.
Specjalnym grawerem nanosi na ramę
roweru kod złożony z liter i cyfr. Rower dodatkowo zabezpiecza taki sam kod (niewidzialny, lecz trwały) oraz kolorowa i trudna
do usunięcia naklejka. Po takich zabiegach
złodziej nie powinien mieć wątpliwości, że
rower jest zabezpieczony lepiej niż inne.
Wygrawerowany numer trafia bowiem do
policyjnej bazy danych.
W ubiegłym roku strażnicy miejscy
oznakowali 55 rowerów.
Akcja ruszyła w środę i potrwa do końca
września. Jednoślady będzie można znakować w siedzibie Straży Miejskiej (ul. Niepodległości 5) w każdą środę w godzinach
15.00-18.00. Znakowanie jest bezpłatne.
- Oprócz roweru należy zabrać ze sobą
dokument tożsamości, a także dokument
potwierdzający zakup roweru lub kartę gwarancyjną z numerem fabrycznym - zwraca
uwagę komendant Andrzej Daroń.
Właściciel roweru, który nie posiada
dowodu jego zakupu i karty gwarancyjnej
musi złożyć pisemne oświadczenie o czasie i
miejscu nabycia oraz jego pochodzeniu.
Znakowanie rowerów odbywa się wyłącznie za zgodą oraz w obecności osoby
pełnoletniej. Akcja skierowana jest wyłącznie do mieszkańców Knurowa.
/pg/

Ubiegłoroczna akcja Straży Miejskiej cieszyła się sporym powodzeniem; na zdjęciu: zastępca
komendanta SM Andrzej Dobrowolski znakuje dostarczony na plac przed ratuszem pojazd

PO ROWERACH
ani śladu
W ubiegłym tygodniu złodzieje r owe r ów ze br ali
prawdziwe żniwo. Zaczęli w piątek (20 kwietnia)
od ul. Batorego. Po godz.
13.25 51-letnia knurowianka zauważyła brak swojego
roweru górskiego marki
Giant. Dwa kółka war te
były 1300 zł. Prawie godzinę później inna knurowianka straciła rower Merida
Matts 5u. Złodziej odjechał
z ul. 1 Maja jednośladem
wartym 600 zł.
21-letni rowerzysta z Zabrza został okradziony w
poniedziałek rano na ul.
Szpitalnej. Ktoś odjechał
jego cackiem marki Cross,
wartym 1900 zł!
Tuż przed godz. 9.00 rowery straciły dwie gierałtowiczanki. Jednoślady marek
Giant Escaper i Northtec
Gravity złodziej upatrzył
sobie na prywatnej posesji
przy ul. Roboty. Właścicielki muszą przełknąć stratę
kolejno 800 i 900 zł.
Policja apeluje, by nie zostawiać rowerów bez zabezpieczeń.
/g/

Knurów. ruSzyła Siłownia pod chMurKą

tu wyrzeźbisz kaloryfer i bicepsom mocy dasz
Takiego oblężenia jak w weekend Oczko Wodne chyba nigdy nie doświadczyło.
Za sprawą nowej siłowni „pod chmurką”, która niczym magnes ściągnęła tłumy
chętnych do wyćwiczenia muskulatury
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Foto: Dawid Ciepliński

Pomysł na siłownię zrodził się przed rokiem.
Ziścił się w piątek na skwerze w rejonie Oczka
Wodnego. Tego dnia gotowy obiekt został przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
Jest ogólnodostępny i – co ważne – bezpłatny.
Amatorzy ćwiczeń mogą z niego korzystać w godzinach od 6 do 21.
– Fajny pomysł, niezły efekt – ocenił pan Jan,
trenujący we wtorkowy poranek. – Jestem tu drugi
raz. Wcześniej nie było szans się dobić, zwłaszcza
po południu. Będę zaglądać rano, kiedy jadę na
działkę. To dobry czas, bo ludzi mniej.
- To świetna motywacja do ruchu i dbałości o
kondycję fizyczną – przyznała pani Ania. Jako jedna z pierwszych postanowiła skorzystać z uroków
ćwiczeń na powietrzu.
Amatorzy zdrowego wysiłku mają do dyspozycji
7 podwójnych stanowisk. Wszystkie urządzenia
opatrzono instrukcją obsługi. Ćwiczyć można m. in.
na rowerku, stepperze, wahadle, trenażerze talii i
bioder, a nawet na... nartach biegówkach.
Siłownia robi wrażenie i cieszy się powodzeniem. Pojawiły się jednak obawy, że nie wszyscy
zechcą z niej korzystać zgodnie z zasadami. Wandale już niejedno w Knurowie popsuli i zniszczyli,
szkoda byłoby nowego obiektu.
- Mieszkam w bloku po sąsiedzku i mam doskonały widok na siłownię. Jeśli tylko zauważę, że ktoś
coś niszczy, zaraz dam znać na Policję – zapewniła
nas jedna z ćwiczących pań. – To bardzo fajny

dla
przeGlądu

Chętnych, bez względu na wiek, do poćwiczenia nie brakuje

obiekt. Myślę jednak, że ludzie będą upominać
osoby, które nie korzystają z urządzeń zgodnie z
przeznaczeniem.
Podobnego zdania jest pan Jan: – Ludzie będą
to szanować. Przychodzi tu przecież dużo dorosłych

osób i sądzę, że będą zwracać uwagę na to, czy ktoś
to niszczy. Poza tym, jak od początku wszyscy będą
ćwiczyć tak jak powinni, to tak już zostanie.
DC

Piotr Surówka, zastępca
prez ydenta
Knurowa:
- Siłownie zewnętrzne zyskują
na popularności. Myślę więc,
że ten obiekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom knurowian,
którzy lubią ruch i aktywne
spędzanie wolnego czasu - zarówno dla rozrywki, jak i dla
zdrowia. Lokalizacja siłowni na
Oczku Wodnym jest kontynuacją naszych starań, by w rejonie
kompleksu sportowego Orlik w
przyszłości stworzyć – umownie rzecz nazywając – miejskie
centrum sportu. Wyposażenie
siłowni pozwala korzystać z
niej osobom w różnym wieku i
stopniu zaawansowania sportowego. Obiekt urozmaica i
poszerza możliwości aktywnego wypoczynku i relaksu. W bliskim sąsiedztwie znajdują się
nowoczesne boiska, obszerny
zieleniec i siłownia „pod chmurką”, a w przyszłości także plac
zabaw. Dzięki temu ten zakątek
miasta staje się świetnym miejscem dla prawdziwie rodzinnego wypoczynku. Zachęcam do
korzystania...
Not. bw
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Głos duszy Słowika
Przyszowice. Jubileuszowy koncert chóru

Foto: Tomasz Rak

Przyszowicki chór
Słowik świętuje
w tym roku swoje
100-lecie. Okazały
jubileusz znaczy
występami.
W niedzielę zaprosił
słuchaczy na koncert
pieśni sakralnych

W „Słowikowym” koncercie partie solowe, wśród nich „Głos duszy” Adolfa Adama, zaśpiewała Anna Jaskółka

„Śpiewajmy dziś”, „Nie lękaj się”,
„Głos duszy” – to tylko niektóre tytuły
z kilkunastu pieśni zaprezentowanych
w miejscowej świątyni. Zebrani usłyszeli utwory, które trwale wpisały się w
kanon muzyki klasycznej, m.in. dzieła
Mozarta, Gounoda, Verdi’ego, Händla,
Schuberta.
Chórzyści wystąpili pod dyrekcją
Henryka Mandrysza i Barbary Jałowieckiej-Cempury. Partie solowe zaśpiewała Anna Jaskółka, akompaniował Jerzy
Matula.
Niebagatelny wkład w historię zespołu ma Henryk Mandrysz, związany
z nim od 1979 r. Pod jego dyrekcją
Słowik wystąpił przeszło 1000 razy. – To
doskonały muzyk, a zarazem człowiek o
gołębim sercu i anielskiej cierpliwości –
przyznają chórzyści. Swoją wdzięczność
wyrazili publicznie – słowami i kwiatami - podczas niedzielnego koncertu.
/bw/

Ważne

Podatniku, upomnij
się o swoje
To ostatni dzwonek na rozliczenie się z fiskusem. Sporo osób
nie zdaje sobie sprawy z tego, że
kilkuzłotowe nadpłaty podatku nie
są wcale przelewane na ich konta
bankowe.
- Nadpłata, której wysokość nie
przekracza kosztów upomnienia w
postępowaniu egzekucyjnym podlega zwrotowi wyłącznie w kasie
- informuje rzecznik prasowy Izby
Skarbowej w Katowicach Michał
Kasprzak.
Aktualnie koszt upomnienia
w postępowaniu egzekucyjnym
wynosi 8,80 zł (czterokrotna wartość opłaty dodatkowej pobieranej
przez Pocztę Polską za polecenie
przesyłki listowej). Obowiązujące
przepisy ordynacji podatkowej
wykluczają zwrot kilkuzłotowych
nadpłat podatku na rachunki bankowe wskazane przez podatników.
- Mnie to dziwi, bo nie po to
podawałem numer konta, aby
jechać później po zwrot do Gliwic.
Wszędzie trąbią, że można rozliczać
PIT-y w internecie, a dla nich to
wielki problem puścić kilka złotych
przelewem - nie kryje zaskoczenia
pan Jerzy z Knurowa. - Oni prędzej
czy później o swoje się upomną...
Takich, którzy wyszli z założenia, że urzędy skarbowe przelewają
nadpłaty bez względu na ich wysokość, jest więcej. Wielu zastanawia
się czy i w jaki sposób może teraz
odzyskać zaległe pieniądze.

Rzecznik Izby Skarbowej podpowiada, aby wystąpili o zwrot
nadpłat i odebrali je w kasie urzędu
skarbowego. Jeśli w rozliczeniu za
rok 2011 pojawi im się podatek do
zapłaty, mogą uiścić kwotę niższą
odpowiednio o sumę niezrealizowanych nadpłat z lat poprzednich.
Według zapewnień rzecznika nadpłaty zostaną zaliczone na poczet
brakującej wpłaty. - Jeśli kwota
niezrealizowanych nadpłat przekroczy wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym
(8,80 zł) to zastanie przekazana
na rachunek bankowy podatnika
- zapewnia.
Rzecznik zwraca uwagę na
jeszcze jedną regulację związaną ze
zwrotem nadpłat, o której podatnicy często zapominają. - Nadpłata
realizowana przekazem pocztowym pomniejszana jest o koszt jej
zwrotu. Oznacza to, że jeżeli zwrot
dokonywany jest przekazem pocztowym, to kwota, która ostatecznie
trafia do podatnika jest mniejsza
niż wynikająca z zeznania kwota
nadpłaty.
Na pytania ile osób nie odebrało nadpłat w ubiegłym roku i
co się z tymi pieniędzmi dzieje,
rzecznik nie potrafił odpowiedzieć.
- Niestety nie dysponujemy w tym
zakresie szczegółowymi danymi
statystycznymi - dodał.
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Foto: Bogusław Wilk

Mowa o kilkuzłotowych nadpłatach,
których urząd skarbowy nie przelewa
na konta podatników. Aby odzyskać
swoje pieniądze trzeba osobiście
pofatygować się do kasy urzędu

Współcześni chętnie sięgają do barokowej twórczości Gorczyckiego; na zdjęciu chór
Skowronek

Gierałtowice. XX Spotkania z Pieśnią Sakralną

Ponadczasowy Gorczycki

Od początku lat 90. Gierałtowice kultywują pamięć wybitnego
kompozytora baroku Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. W ubiegłą
niedzielę po raz 20 odbyły się poświęcone mu Spotkania z Pieśnią
Sakralną
Cześć śląskiemu muzykowi oddaje miejscow y chór Skowronek
wraz ze społecznością parafialną
i samorządem. W jubileuszowych
spotkaniach zaśpiewały, zgodnie z
od lat uświęconą tradycją, gminne
chóry mieszane. W gierałtowickiej
świątyni wystąpiły zespoły: Cecylia
z Paniówek pod dyrekcją Androniki

Krawiec, Bel Canto z Chudowa pod
kierunkiem Barbary JałowieckiejCempury, przyszowicki Słowik, dyrygowany przez Henryka Mandrysza
i chór-gospodarz - Skowronek - z
dyrygent Beatą Stawowy. Gościnnie
zaprezentowały się chór parafialny
Magnificat z zabrskiego kościoła pod
wezwaniem św. Franciszka z Asyżu i

Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ok. 1665-1734)
– ksiądz, muzyk i kompozytor. Urodził się w
Rozbarku koło Bytomia. Studiował filozofię i teologię w Pradze i Wiedniu. W latach 1692-1694 był
nauczycielem retoryki i poezji w Akademii Chełmińskiej, gdzie kierował też miejscową kapelą
muzyczną. W 1694 r. osiadł w Krakowie, gdzie do
śmierci był kapelmistrzem kapeli katedralnej na
Wawelu. Pełnił liczne funkcje kościelne. Twórczość

orkiestra dęta pod dyrekcją Mirosława Hajduka.
Podczas godzinnego koncertu zebrani wysłuchali blisko 20 utworów.
Wśród nich znalazły się kompozycje
i pieśni ks. Gorczyckiego. – Jego twórczość jest ponadczasowa – oceniają
chórzyści. – Wieki mijają, a ona nic
a nic nie traci na wartości...
/bw/

Gorczyckiego pozostaje w ścisłym związku z jego
działalnością kapłańską i kapelmistrzowską. Jest
to muzyka religijna. Obejmuje utwory a capella,
kompozycje wokalno-instrumentalne i pieśni.
Jego dzieła, reprezentujące muzykę późnego baroku, cechuje bogata melodyka oraz mistrzowskie
posługiwanie się stylem koncertującym. Przypisuje mu się opracowanie na chór średniowiecznej
pieśni Gaude Mater Polonia.
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śpiewać z gwiazdami
IX Wojewódzki Konkurs Piosenki Młodzieżowej
„Droga do gwiazd przez gimnazjum” zakończył
się historycznym zwycięstwem grupy Singers
z Pieców, który jako pierwszy zespół sięgnął
po Grand Prix konkursu. Do tej pory tę nagrodę
przyznawano solistom
Sylwia Lipka, zdobywczyni pierwszego miejsca,
brawurowo wykonała piosenkę „Miasteczko Cud”;
gratulacje składa jej Jolanta Leśniowska,
dyrektor MOPP

Foto: Justyna Bajko

NAGRODZENI:

Jury w trakcie przesłuchań usłyszało ponad 57 wykonań młodych
artystów z całego województwa śląskiego. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: soliści gimnazjum,
soliści ognisk pracy pozaszkolnej i
miejskich domów kultury, zespoły
wokalne i instrumentalne oraz zespoły gimnazjum.
— Poziom był bardzo wysoki. Jesteśmy zaskoczeni profesjonalizmem
wykonawców. Wybór nie należał
do najłatwiejszych — powiedział
Przeglądowi Mariusz Kowalczyk,
wicedyrektor Centrum Kultury w
Knurowie, członek jury.
Konkurs zaskoczył różnorodnością. Młodzi artyści zaprezentowali się
w kompletnie skrajnych gatunkach
muzycznych. Od mocnego rocka po
nastrojowe ballady i pełne napięcia
utwory - manifesty.
Grupa 3/4 z Rydułtowów, zwycięzca w kategorii zespoły, w koncercie finałowym zagrała swoją autorską
kompozycję. Wokalistka przypominała, zarówno wyglądem jak i barwą
głosu, młodą Agnieszkę Chylińską.
Po dawce mocnego brzmienia na
scenie wystąpiła Natalia Prus z Czer-

wionki-Leszczyn w kołysance „Gdybym wiedziała”. Obdarzona niezwykle nastrojowym głosem dziewczyna
zaczarowała publiczność. Podobnie
zresztą jak zdobywcy Grand Prix,
czyli zespół Singers, który z dużym
zaangażowaniem wykonał „Psalm
stojących w kolejce”.
— Pięknie zaśpiewali, aż miałam
ciarki na plecach — przyznała nam
się pani Krystyna z widowni.
Knurów godnie reprezentowały
Sylwia Lipka, zdobywczyni pierwszego miejsca w kategorii soliści, Anna
Długosz — która zajęła III lokatę
oraz Aleksandra Śmieja - wyróżnienie. Honoru knurowskich zespołów
bronił Zespół Wokalno-Instrumentalny z MG 3. Miły obowiązek wręczenia nagród najlepszym przypadł
w udziale Jolancie Leśniowskiej
– dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Knurowie, i Dariuszowi Dzindzio – dyrektorowi knurowskiego Miejskiego Gimnazjum
nr 4. Z przywileju nagradzania oklaskami skrzętnie skorzystali słuchacze
– wszystkich śpiewających fetowano
gromkimi brawami.

Grand Prix: Zespół Singers
z Pieców.
Soliści gimnazjum. I miejsce: Sylwia Lipka − MG 3
Knurów, Oliwia Osada − GM 12
Zabrze; II miejsce: Marzena
Brzezina − GM 1 Rydułtowy;
III miejsce: Anna Długosz −
MG 3 Knurów; wyróżnienia:
Aleksandra Śmieja − MG 3
Knurów, Klaudia Bugla − GM
1 Rydułtowy, Helena Niemczynowska − GM 1 Pyskowice.
Soliści OPP/MDK. I miejsce:
Iga Pawlak − OPP Rydułtowy;
II miejsce: Justyna Kwaśniok
− Prywatna Szkoła Muzyczna
Venus Zabrze, Natalia Prus −
POPP Czerwionka-Leszczyny;
III miejsce: Agata Woźnica
− POPP Piece; wyróżnienia:
Mateusz Piecowski − POPP
Piece, Dorota Spus − POPP
Czerwionka-Leszczyny, Anna
Toman − POPP Piece.
Zespoły Wokalno-Instrumentalne OPP/MDK. I miejsce: Zespół ¾ − OPP Rydułtowy; II miejsce: Decyma −
MDK Racibórz; wyróżnienia:
Gaudeo − POPP Czer wionka-Leszczyny, Masski −MDK
Rybnik, DoMinanta − POPP
Czerwionka-Leszczyny, Zespół
Miss − POPP Czerwionka-Leszczyny
Zespoły gimnazjum. I miejsc e: R BB and − GM 1 P yskowice; II miejsce Royal
Family − GM 11 Gliwice; III
miejsce: Zespół Wokalno- Instrumentalny − MG 3 Knurów;
wyróżnienie: Chór Parole
Melodiches − GM Suszec.

Foto: Dawid Ciepliński

Egzaminacyjna trzydniówka gimnazjalistów. Czwartkowy test to
sprawdzian ich wiedzy z wybranego języka obcego nowożytnego.
We wtorek uczniowie zmagali się z częścią humanistyczną, natomiast w środę pisali część matematyczno-przyrodniczą. Egzaminu
nie można nie zdać, mimo to od jego wyniku zależy, czy gimnazjalista dostanie się do wybranej przez siebie szkoły.

DC

KNURÓW

logo na medal

Aleksandra Hajduk z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 6 zdobyła I nagrodę
w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki
Komputerowej „Logo Zielonej Ojczyzny”
Zwycięskie logo przedstawia
bociana trzymającego zieloną mapę
Polski. Bibliotekarka z „Szóstki”,
Katarzyna Sołtysik-Andrysiak,
pod której okiem praca powstawała
zdradza, że początkowo zamiast
zielonej mapy kraju miał być ziemski glob.
- To była jedyna moja sugestia,
aby dostosować koncepcję do tematu „Logo Zielonej Ojczyzny”. Ola
Hajduk to bardzo zdolne dziecko.
Ma już na koncie osiągnięcie w

konkursie fotograficznym. Cieszę
się z jej sukcesu, bo w pełni na niego zasłużyła. To fajna i pracowita
dziewczyna - chwali podopieczną
pani Katarzyna.
Na konkurs wpłynęło 350 prac
z całej Polski. Oceniało je jury pod
przewodnictwem dr. Andrzeja
Moczydłowskiego - artysty grafika z Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu.
/g/, foto: K. Sołtysik-Andrysiak

reklama

JB

reklama
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Knurów. talenty na Scenie – czy wyroSną z nich Gwiazdy eStrady...

taki cud i miód

Konkurs „Masz talent - zostań gwiazdą”
zgromadził plejadę knurowskich młodych artystów.
Przesłuchania trwały miesiąc, nie było łatwo
wybrać zwycięzców

Zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka i dyrektor MSP-3
Krystyna Dziedzic wręczając nagrodę beatboxerowi Kamilowi Kuzio,
nie kryli podziwu dla jego umiejętności

Występ kolorowego zespołu „Tęcza” z MOPP nagrodzono gromkimi brawami

Jury zdecydowało się przyznać
nagrody w trzech kategoriach podzielonych dodatkowo przez kryterium wieku. Każda szkoła mogła
zgłosić kilku wykonawców lub zespół. Obowiązywał limit miejsc,
dlatego placówki dodatkowo przeprowadzały wewnętrzne eliminacje.
Organizacją całego przedsięwzięcia
zajęło się Miejskie Gimnazjum nr 3
w Knurowie przy wsparciu Centrum
Kultury.

− Mało jest konkursów wokalnych skierowanych do dzieci ze szkół
podstawowych, dlatego kilka lat temu
wyszliśmy z inicjatywą stworzenia takiego festiwalu. Staramy się wyławiać
i promować talenty. Z każdym rokiem
poziom rywalizacji jest coraz wyższy
− wyjaśnia Krystyna Dziedzic, dyrektor gimnazjalnej „Trójki”.
Wśród najmłodszych wykonawców królowały „słodkie” piosenki
o cukierkach, co mają szeleszczące

papierki, o grzybkach, i o tym, że
dobrze jest wstać skoro świt, ale jeszcze lepiej spać. Klaudia Szczepanik
wyśpiewywała w piosence: „Wciąż
szukam miejsca, bez cywilizacji i spalin”, a Sonia Biedrowska podkreślała,
że nie jest l.a.l.k.ą i nie ma sztucznych
łez. W starszej kategorii wiekowej
nagrodzono m.in. Sylwię Lipkę oraz
lekko swingującą Julię Lisoń, która
piosenką „Cud i miód” z repertuaru
Danuty Błażejczyk rozbujała publicz-

ność. Na koniec wystąpił beatboxer
Kamil Kuzio, zaskakując swoją prezentacją niejednego słuchacza...
Publiczność nie oszczędzała dłoni,
bijąc młodym artystom gromkie brawa. Entuzjazm ten podzielał zastępca
prezydenta Knurowa Piotr Surówka,
publicznie dając wyraz swojemu
podziwowi dla ich umiejętności oraz
szacunku dla rodziców i opiekunów
szlifujących wzrastające talenty.
− Jestem przekonana, że ci młodzi
twórcy za parę lat zostaną prawdziwymi gwiazdami − wieści dyrektor
Dziedzic. − Jeśli się uda, czołówka
wystąpi na plenerowej imprezie.
Chcemy pokazać osobom z zewnątrz
nasze talenty. Dysponujemy w szkole
małym studiem, więc zechcemy pomóc naszym artystom w stworzeniu
profesjonalnych nagrań.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Z pierwszego miejsca cieszył się „Szkolny Zespół Wokalny” z MSP-6

Kamil Kuzio zaskoczył widownię,
naśladując głosem dźwięki
instrumentów

Nagrodzeni

Soliści. Klasy I-III: 1. Bartłomiej Kaszuba - MSP 7; 2.
Karolina Zawadzka – MSP 9, 3.
Paulina Ritau - MSP 9. Klasy
IV-VI: 1. Julia Hemmerling
- MSP 7; 2. Alicja Kozień MSP 9; 3. Klaudia Szczepanik
- MSP 7; wyróżnienia: Julia
Matuszczyk - MSP 4, Sonia
Biedrowska – MOPP. Gimnazja: 1. Sylwia Lipka - MG 3; 2.
Julia Lisoń - MG 4.
Zespoły wokalne. Klasy IIII: 1. „Szkolny zespół wokalny kl. I-III” - MSP 6; 2. „Duet
wokalny klas I” - MSP 6. Klasy
IV-VI: 1. „Szkolny Zespół
Wokalny” - MSP 6; 2. „Tęcza”
– MOPP; Gimnazja: 1. Duet
Wokalno Instrumentalny” - MG
3. Instrumentaliści: 1. Kamil
Kuzio - MG 3.

reklama
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aktualności
Knurów. caStinG w paderKu

jak oni zaśpiewają...
Casting odbył się w ubiegłą środę.
– Już od rana na korytarzach, w pustych klasach czy ubikacjach można
było spotkać przygotowujących się do
występu uczniów – informuje Dawid
Szymała, koordynujący projekt i
przewodniczący jury. Każdy na przekonanie do siebie czteroosobowego
jury miał tylko kilka minut.
Do zaprezentowania swoich wokalnych i instrumentalnych umiejętności zgłosiło się ponad 20 osób.
– Część z nich znana już nam była
z wcześniejszych imprez organizowanych przez szkołę. To uczestnicy
koncertów charytatywnych i konkursów wokalnych, więc mniej więcej
wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać – wyjaśnia przewodniczący
jury. – Ale niespodzianki też były.
Zrobiła nam ją Marta Książek. Nie
wiedzieliśmy, że dziewczyna śpiewa,
a tymczasem zaprezentowała się bar-

dzo dobrze, gwarantując sobie udział
w nagrywaniu płyty.
– Poziom castingu był bardzo
wysoki – ocenia Szymała. Jak mówi,
dało się też zauważyć, że niektórych
zjadają nerwy.
Wybór nie był łatwy. – Było kilka
takich sytuacji, które musieliśmy
bardzo dokładnie przedyskutować
– wyjaśnia. – Jednak po burzliwych
naradach udało nam się wyselekcjonować grupę osób, którą można
będzie usłyszeć na krążku. Poza tym,
im więcej jest ludzi zaangażowanych
w projekt, tym lepiej.
Środow y casting nie zamyka
szans na jeszcze jedno zaprezentowanie swoich umiejętności wokalnych
przed jury. – Na przełomie września i
października zorganizowany zostanie
kolejny casting, tym razem jednak dla
młodzieży, która rozpocznie naukę w
liceum i technikum – mówi Dawid

Foto: Dawid Ciepliński

W Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego odbył się
casting, mający na celu wybrać wokalistów
i instrumentalistów, którzy wezmą udział
w nagrywaniu płyty w ramach Projektu Paderek

Szymała. – Chcemy, by również oni
mieli szansę pokazania się.
Na płycie znajdzie się 12 utworów. O wyborze piosenek zadecydują
wspólnie jurorzy i wokaliści. – Płyta
będzie nagrywana prawdopodobnie
w języku polskim. W maju spotkamy
się z wybranymi osobami, a ich zadaniem będzie przygotowanie minimum
dwóch piosenek, w których czują
się najlepiej oraz które ich zdaniem
mogłyby się znaleźć na krążku – informuje Dawid Szymała. – Poza tym
chcemy, żeby charakter płyty był w
miarę spójny.
Nagrania rozpoczną się w wakacje. Debiut krążka, do którego
będzie nagrywany również teledysk,
przewidziany jest na marzec przyszłego roku.
- Przed nami jeszcze długa droga
– nie ma wątpliwości Szymała.
DC

Wybór wokalistów
i instrumentalistów,
których na casting
zgłosiło się przeszło
20, nie był łatwym
zadaniem
Wyniki castingu: Wokaliści: Agata Żyła, Anna Bala - wkrótce
absolwentka, Karolina Boroń, Aleksandra Hampel, Marta Maziarz,
Aleksandra Maziarz, Dominika Skoczylas, Marta Rejman, Martyna
Pietrzak – absolwentka; Istrumentaliści: Daniel Grychtoł (pianino), Przemysław Gawron (gitara), Dawid Łopatowski (gitara), Łukasz Wsół (gitara basowa), Paweł Jureczko (gitara) – absolwent.
29.04.2012 r. NIEDZIELA
Terytorium wroga − godz. 18.15
Rozstanie − godz. 20.15

26.04.2012 r. CZWARTEK
W ciemności − godz. 15.00
Wstyd − godz. 17.30

30.04.2012 r. PONIEDZIEŁEK
Rozstanie − godz. 15.45, 18.00
Terytorium wroga − godz. 20.15
1.05.2012 r. WTOREK
Kino nieczynne

27.04.2012 r. PIĄTEK
Rozstanie − godz. 15.45, 18.00
Terytorium wroga − godz. 20.15

2.05.2012 r. ŚRODA
Rozstanie − godz. 15.45, 20.00
Terytorium wroga − godz. 18.00

28.04.2012 r. SOBOTA
Rozstanie − godz. 18.15
Terytorium wroga − godz. 20.30

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

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Kacper bednarz z Knurowa

Karolina Karpińska z Knurowa

ur. 16.04.2012 r., 3610 g, 54 cm

ur. 16.04.2012 r., 3590 g, 56 cm

Wiktor Goik z Gliwic

Seweryn henryk Majdecki z rachowic

ur. 19.04.2012 r., 3009 g, 51 cm

Wojciech Maciaszek z Knurowa
ur. 20.04.2012 r., 3320 g, 52 cm
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bartosz Marcinkowski z przegędzy
ur. 17.04.2012 r., 3160 g, 54 cm

nadia jednacz z Knurowa

ur. 19.04.2012 r., 4000 g, 59 cm

ur. 19.04.2012 r., 2650 g, 56 cm

Zuzanna Kasprowicz z Gliwic

remigiusz chruściel z Knurowa

ur. 20.04.2012 r., 3530 g, 51 cm

ur. 20.04.2012 r., 4280 g, 56 cm

antonina zielińska z leszczyn

Kamil oleś z czuchowa

ur. 17.04.2012 r., 2680 g, 49 cm

ur. 18.04.2012 r., 4730 g, 58 cm

julia Kordek z Gliwic

Kacper urbaniak z Sośnicowic

ur. 19.04.2012 r., 2960 g, 54 cm

dawid piasecki z Knurowa

ur. 20.04.2012 r., 3650 g, 54 cm

ur. 19.04.2012 r., 2230 g, 49 cm

Krzysztof cichański z Gliwic

ur. 23.04.2012 r., 3010 g, 50 cm
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ROZRYWKA nr 17/2012

Gotowi do Euro, czyli
„Asy z trzeciej klasy”

Foto: Bogusław Wilk

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Gierałtowice

Asy na Euro

Za dwa miesiące piłkarskie Euro. Futboliści szlifują
formę, kibice liczą dni do pierwszego gwizdka.
Trzecioklasiści z Chudowa, Gierałtowic, Paniówek
i Przyszowic już są gotowi
Reprezentanci czterech
podstawówek dowiedli tego w
corocznym międzyszkolnym
turnieju w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Gierałtowicach. Tym razem „Asy z trzeciej
klasy” spotkały się na „MiniEuro Gierałtowice 2012”. Zawodnicy i zawodniczki pokazali jak
skutecznie strzelać rzuty karne,
prowadzić sportowy doping i
rozeznać się w tłumie kibiców z
kilkunastu krajów. Błysnęli też
sporą wiedzą o mistrzostwach.
Zmagania w atmosferze
fair-play obserwowali, podziwiali i oklaskiwali przewodniczący Rady Gminy Marek
Błaszczyk, kierująca Referatem
Edukacji i Zdrowia Barbara
Wystąpili:

Mansfeld, przewod- Zawodników
niczący Rady Rodzi- nagradzał
ców gierałtowickiej przewodniczący
sz koł y Władysław Błaszczyk
Zawadzki, dyrektor
ZSP Urszula Cieślik
i nauczyciele. Utalentowanego piłkarskiego narybku z uwagą
w y patr y wał trener
LKS 35 Gierałtowice
Tomasz Macha.
Wygrała reprezentacja Szkoły Podchwalił „Asy” przewodniczący
stawowej w Przyszowicach Błaszczyk.
pod opieką Anny Krzyckiej.
– Dzieci się sprawdziły,
– Gratuluję zwycięzcom, lecz ciekawe jak wypadną nasi
podziwiam was wszystkich futboliści... – zastanawia się
– za wszechstronną wiedzę i przewodniczący. My też...
pokaźne umiejętności – po/bw/

SP Chudów: Martyna Brosz, Robert Domich i Julia Stefańska (opiekun Krystyna Dymarz); ZSP
Gierałtowice: Łukasz Gabor, Magdalena Mikołaj i Angelika Nieradzik (opiekun Barbara Sztejnbis);
ZSP Paniówki: Maciej Domin, Hanna Nocoń i Magdalena Waluga (opiekun Mirosława Boryna); ZSP
Przyszowice: Denis Barszcz, Adam Kruczkowski i Patryk Wiszniowski (opiekun Anna Krzycka).
Organizatorzy konkursu: Beata Kulasa, Grażyna Lubszczyk, Elżbieta Michalik, Aleksandra
Słaboń, Barbara Sztejnbis, Urszula Szymik-Smolnik, Anna Winiarska.

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 15/2012

brzmiało: „Szlagier”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Agnieszka Świerkosz.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

1-25/12

Usługi remontowe od A do Z, adaptacja
poddaszy. Tel. 517 517 140
17-18/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22 lub 501
533 977

17/12

Sprzedam działki budowlane Knurów. Tel.
695 558 074

17-20/12

Usuwanie nieprzyjemnych zapachów z samochodów (zwierzęta, papierosy, wilgoć).
Pranie tapicerki. Tel. 503 639 298
17/12

17/12

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią, Knurów, 44,95 m 2 , Mieszka I. Tel.
507 845 581
17-20/12

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 3 pokoje, 64,9 m2. Knurów. Cena
do uzgodnienia. Tel. 783 294 007

15-44/12

Brukarstwo, chodniki, tarasy. Tanio i solidnie. Tel. 509 933 604

16-17/12

16-18/12

Sprzedam prosperujące solarium w Knurowie, niski czynsz, blisko centrum, miejsca
parkingowe. Cena 50 000 do negocjacji!
Tel. 605 581 368

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

1-48/12

17/12

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

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Sprzedam/zamienię mieszkanie M-3 na
M- 4, względnie M- 5 w Knurowie. Tel.
500 714 305

13-17/12

Szczygłowice. Sprzedam 2 i 3 pokojowe.
AS. Tel. 501 533 977

16-22/12

17/12

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

S p r z e d a m M - 4 , W P I I , 6 2 m 2 . Te l .
692 834 693

9/12-odw.

ul. Niepodległości, sprzedam dom. AS. tel.
512 393 052
17/12

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

16-18/12

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

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

DAM PRACĘ

16-18/12

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

7-22/12

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

Firma Matuszek przyjmie do pracy kierowców z kat. D (mogą być emeryci). Tel.
32 236 11 11

1/12-odw.

16-17/12

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

Poszukuję osoby do opieki nad małym
dzieckiem. Tel. 500 714 305

Szukam pracy – opieka nad starszą osobą
lub dzieckiem. Tel. 516 122 845

PRACA dla Ciebie!!! Stała lub dodatkowa.
Atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczne
godziny pracy. Zadzwoń lub wyślij sms
„PRACA”: 662 286 734

1/12-odw.

12-17/12

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

2-odw.

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

1/12-odw.

13-17/12

17-18/12

Restauracja Mała Toscania zatrudni kucharza/kucharkę z doświadczeniem. Stawka 9
zł/ godz. netto. Tel. 531 450 009
17-18/12

Szukam pracy przydomowe: zrzucanie węgla, ścinka drzew, porządki wokół domu itp.
Okolice Knurowa, Gierałtowic i Przyszowic.
Tel. 697 651 478

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

9/12-odw.

17/12

Szukam pracy w administracji/kadr y.
Doświadczenie, wykształcenie HR. Tel.
500 714 305

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

13-17/12

16-odw.

Wynajmę dwupokojowe i trzypokojowe w
Knurowie. AS. Tel. 501 533 977
17/12

Wynajmę lokal w CHU Planeta na korzystnych warunkach. Możliwa współpraca. Tel.
600 547 458

1/12-odw.

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

17-19/12

1/12-odw.

Wynajmę lokale na działalność, ul. Niepodległości i 1-go Maja. AS. Tel. 501 533 977

Dla odrzuconych przez bank pewna pożyczka do 6 tys. !!! Tel. 32 230 39 27

17/12

15-18/12

MOTORYZACJA
LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

14-22/12

Kupię Matiza, Corsę, Punto, Fiestę, Polo i
inne, stan obojętny. Tel. 507 572 625
14-22/12

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

6-26/12

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/12-odw.

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

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

M o n t a ż p a n e l i p o d ł o g o w y c h . Te l .
792 708 779
17-18/12

Pożyczka – promocja dla emerytów i rencistów do 4000 zł, bez BIK, uproszczone
procedury. Tel. 698 036 547
15-18/12

1/12-odw.

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe na ul.
Sienkiewicza. Tel. 507 135 676

17/12

Do w ynajęcia mieszkanie 60 m 2 . Tel.
608 886 587
17/12

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe. Stanica. Tel. 602 159 203
14-18/12

Dwupokojowe w Centrum, sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977
17/12

Działka w Chudowie, 95 tys. AS. Tel. 512
393 052

17/12

Farskie Pola, sprzedam działkę budowlaną.
AS. Tel. 512 393 052

17/12

Skup samochodów pow ypadkow ych i
innych. Tel. 783 294 007
16-19/12

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

6 – 21/12

ZWIERZĘTA
Przyjmę w hotel konie. Tel. 698 513 403

16-18/12

ZDROWIE i uroda

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia. 180 zł/m-c. Tel. 609 578 899
14-17/12

Kawalerkę własnościową w Knurowie zamienię na dwupokojowe z balkonem. Tel.
792 530 131

INFORMACJA
Informacja Prezydenta Miasta Knurów z dnia 26 kwietnia 2012 r.
o sporządzeniu PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA TERENIE
MIASTA KNURÓW NA LATA 2012-2016
Na podstawie art. 16, 18,21, 22 oraz 84 do 88 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 163, poz1568 z późn. zm.) Prezydent Miasta Knurów opracował
dokument p.n. „PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA TERENIE
MIASTA KNURÓW NA LATA 2012-2016”
Z treścią w/w dokumentu zapoznać się można w dniach od
04.05.2012 r. do 18.05.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Knurów
(Ratusz) przy ul.Niepodległości 7 pokój nr 3 - w godzinach pracy
Urzędu.
Treść w/w dokumentu zamieszczona jest również na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów.

10-17/12

Pożyczki poza bankowe, bez BIKu, dla
emerytów, rencistów. PROMOCJA !!! Tel.
512 711 817

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
17-18/12

15-18/12

Nowy szereg, ok. Intermarche. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

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

Odstąpię prosperujący klub malucha. Tel.
502 501 984

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

Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052

1/12-odw.

1-22/12

12

17/12

17-20/12

17/12

SZUKAM PRACY
Emerytka odpłatnie udzieli pomocy osobom
starszym – porządki, kontakt z placówkami
służby zdrowia, zakupy. Tel. 781 719 783

7–odw.
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Foto: Jan Pluta

sport

Puchar Prezydenta
dla Soccer Sport Pubu
Foto: Waldemar Jachimowski

Knurowianie wrócili z Rybnika z kilkoma pucharami

Boks

Drugie miejsce
w międzynarodowej
obsadzie
bastian Szkatuła jednogłośnie
pokonał Konrada Walerysia
(Mysłowice).
Wśród juniorów, brązowy medalista ostatnich Mistrzostw Polski - Dawid Kostrubała (kat. 52 kg) pokonał
na punkty Konrada Figurę
(Żywiec).
Wśród seniorów kibice
mogli zobaczyć m.in. pojedynek dwóch zawodników Concordii. Zwycięstwo w kategorii
60 kg odniósł wracający do

Halowe rozgry wki piłkarskie organizowane przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zakończył

ringu po dłuższej przerwie
Jacek Wyleżoł. Pokonał on
klubowego kolegę Roberta
Szybelę.
W innej walce seniorów
(kat. 75 kg) Piotr Pyra wygrał
jednogłośnie z Czechem Adamem Sladeckim.
Trenerskie trio Concordii:
Bogdan Wyrzychowski, Zbigniew Kicka i Bogdan Danielak
może być zadowolone z postawy swych podopiecznych.

tradycyjny turniej o Puchar
Prezydenta Miasta Knurowa.
Podobnie, jak w lidze, triumfował Soccer Sport Pub.

Relację z tego turnieju
zamieścimy w kolejnym wydaniu „PL”.

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

W międ z y na rodow y m
turnieju bokserskim o puchar
dyrektora MOSiR Rybnik,
drugie miejsce w klasyfikacji
drużynowej zajęli reprezentanci BKS Concordia.
W kategorii kadet w ystąpiło trzech knurowian. W
wadze 48 kg Robert Czyżewski
przegrał z Fabianem Szmitem
(Rybnik), w wadze 52 kg Daniel Sierotowicz wypunktował
Michała Kupyczuka (Dąbrowa
Górnicza), a w wadze 60 kg Se-

Soccer Sport Pub do tytułu mistrzowskiego dołożył wygraną w turnieju
o puchar prezydenta Knurowa

PiSk

Siatkówka

Siódme miejsce
na dwanaście ekip
Drużyna młodziczek z
Sekcji Piłki Siatkowej TKKF
Szcz yg łow ice w y wa lcz yła
siódme miejsce w mikołowskim turnieju, który zgroma-

dził na parkiecie dwanaście
zespołów.
- W fazie grupowej wygraliśmy ze Źródełkiem Katowice
2:0 i przegraliśmy 1:2 z Sikret

informacja

Gliwice – informuje trener
Zbigniew Rabczewski. – W kolejnych meczach przegraliśmy
0:2 z Łaziskami i pokonaliśmy
2:0 Halembę.
PiSk

„Zielony tydzień”
z Jerzym Dudkiem
W minionym tygodniu
z wizytą do Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie

przybył Jerzy Dudek. Spotkanie uczniów z byłym reprezentantem Polski zostało zorgani-

Zwycięstwa
w biegach
głównych

PiSk

Inauguracja
w AKB

Dwa zwycięstwa w biegach głównych wywalczyli
ostatnio reprezentanci Sokoła. W Rudzie Śląskiej 5kilometrowy bieg crossowy wygrał Rafał Gałuszka, a w
Świętochłowicach dystans sześciu kilometrów najszybciej pokonał Piotr Bieliński.
W Rudzie Śląskiej wystąpili też: Adrian Połeć, Piotr
Bieliński, Michał Bziukiewicz i Sebastian Połeć.
Na „Skałce” w Świętochłowicach triumfował nie
tylko Piotr Bieliński, ale i Kamil Danowski zwyciężając
w biegu młodzików na 600 metrów. Szósty na tym dystansie był Patryk Podgórski, z kolei w biegu głównym
– obok wspomnianego Gałuszki na podium stanęli:
Kamil Klonowski i Piotr Bieliński.
To pierwszy taki sukces w historii Sokoła.
PiSk
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zowane w ramach „Zielonego
tygodnia”, a to oznacza, że
bramkarz promował zdrowy i
aktywny styl życia.
Do wizyty Jerzego Dudka w Knurowie wrócimy na
naszych łamach w jednym z
kolejnych wydań „PL”.

Amatorski Klub Biegacza zainaugurował sezon 2012 startem w 19.
Biegu Wojciecha Korfantego.
- Trasa wiodła z Katowic do
Siemianowic Śląskich i miała 8 kilometrów – relacjonuje prezes knurowskiego klubu, Czesław Nowak,
który w swojej kategorii zajął piąte
miejsce, uzyskując czas 34 minuty i
29 sekund. – Bardzo dobrze pobiegła
Elżbieta Lewicka, która z czasem
36,21 zajęła piąte miejsce w swojej
kategorii wiekowej.
AKB reprezentowali też: Łukasz
Sztuka (czas: 36,22), Przemysław
Niezgoda (38,24) i Lucyna Niezgoda
(43,57).
PiSk
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Płynęli nawet
sędziowie
Przy okazji finałowej rozgrywki o Grand Prix Knurowa
w pływaniu byliśmy świadkami wielu udanych występów
oraz niecodziennego widoku.
Oto, po sportowej rywalizacji
do basenu wskoczyli nowi
sędziowie, kończąc w ten sposób swoje pierwsze zawody
w roli arbitrów. Uprawnienia
sędziowskie zdobyli ostatnio: Arkadiusz Cabaj, Dorota Sosna, Marlena Stephan,
Aleksandra Surdel, Karolina
Zajonc i Magdalena Zajonc.
Obecność sędziów w wodzie była elementem dość nieoczekiwanym, ale ten punkt
programu miał miejsce już
po zawodach i stał się humorystycznym zakończeniem
kolejnej edycji Grand Prix.
Sama rywalizacja młodych pływaków dostarczyła
wiele emocji w poszczególnych kategoriach wiekowych
i zdecydowanej większości
dała satysfakcję z osiągniętych
wyników.
Z ową satysfakcją obiekt
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji opuszczała m.in.
Emilia Brachaczek, która z
rąk zastępcy prezydenta Knurowa Piotra Surówki oraz
prezesa honorowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Oddział Knurów – Jerzego Pacha, otrzymała puchar dla najmłodszej
uczestniczki niedawnych Zimowych Mistrzostw Śląska
WOPR.
Jak poinformował nas jeden z pomysłodawców pływackiej Grand Prix – Tomasz
Rzepa, w zakończonej edycji
uczestniczyło aż 247 dziewcząt
i chłopców. Mogli oni liczyć na
żywiołowy doping najbliższych,
z których w sposób szczególny
wyróżniała się grupa rodziców
pływaków z klasy III B z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2.
Ubrani w specjalne, jednakowe
koszulki trzymali kciuki za
swoje pociechy, dając też dowód
organizatorom, że takie impre-

Miejsce na podium to taki
pozytywny kop do dalszej
pracy dla młodych pływaków

Emilia Brachaczek była najmłodszą uczestniczką
Zimowych Mistrzostw Śląska w ratownictwie
wodnym. W nagrodę otrzymała puchar
Grono knurowskich sędziów
powiększyło się ostatnio
o sześć osób

zy mają sens.
Wyniki:
- 25 m stylem dowolnym
- 7 lat i młodsi – dziewczęta
- 1. Anna Idzikowska, 2. Weronika Morciszek, 3. Martyna
Surówka, - chłopcy - 1. Jakub
Kaczmarczyk, 2. Maksymilian
Pierchała, 3. Paweł Szymura,
- 8 lat – dziewczęta - 1.
Agata Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Magdalena
Ociepa, - chłopcy - 1. Przemysław Rozumek, 2. Dominik
Szafarczyk, 3. Jakub Sikora,

Klub Rodziców, czyli
najwierniejsi kibice

- 9 lat – dziewczęta - 1. Alicja
Idzikowska, 2. Maja Namysłowska, 3. Klaudia Siedlik,
- chłopcy - 1. Damian Godula, 2. Jakub Erfurt, 3. Patryk
Łowicki,
- 25 m stylem grzbietowym - 7 lat i młodsi – dziewczęta - 1. Anna Idzikowska,
2. Weronika Morciszek, 3.
Emilia Świstuń, - chłopcy - 1.
Maksymilian Pierchała, 2.
Jakub Kaczmarczyk, 3. Paweł
Szymura, - 8 lat – dziewczęta 1. Agata Marek, 2. Aleksandra

Suchanek, 3. Magdalena Swaczyna, - chłopcy - 1. Dominik
Szafarczyk, 2. Przemysław
Rozumek, 3. Patryk Zieliński,
- 9 lat – dziewczęta - 1. Alicja Idzikowska, 2. Karolina
Kaleta, 3. Paulina Pierchała,
- chłopcy - 1. Damian Godula, 2. Szymon Grzybowski, 3.
Patryk Łowicki,
- 50 m stylem dowolnym
– 10 lat – dziewczęta - 1. Klaudia Warmińska, 2. Karolina
Kaletka, 3. Anna Stephan,
- chłopcy - 1. Tomasz Sosna,
2. Szymon Pawlik, 3. Oskar
Kachel, - 11 lat – dziewczęta
- 1. Julia Kaczmarczyk, 2.
Syntia Paliszewska, 3. Angelika Mandziej, - chłopcy - 1.
Mateusz Kamiński, 2. Szymon
Biela, 3. Szymon Romanów,
- 12 lat – dziewczęta - 1. Katarzyna Durczyńska, 2. Paulina
Bieniek, 3. Emilia Brachaczek,
- chłopcy - 1. Wojciech Gradowski, 2. Miłosz Stańczyk,
3. Dominik Romanów, - 13
lat – dziewczęta - 1. Wiktoria
Musioł, 2. Maja Dziublińska,
- chłopcy - 1. Paweł Sosna, 2.
Przemysław Wieloch, 3. Maciej
Dzindzio, - 14 lat – dziewczęta
- 1. Aleksandra Bańbor, 2.
Anna Konieczna, 3. Katarzyna
Wojciechowska, - chłopcy - 1.
Remigiusz Kolawa, 2. Michał
Godula, 3. Mateusz Wadas, 15 lat – dziewczęta - 1. Nikola
Kaletka, 2. Jagoda Orlik, 3.

Agata Rzepa, - chłopcy - 1.
Krzysztof Hołysz, 2. Jakub Michałów, 3. Robert Władarz,
- 50 m stylem grzbietowym – 10 lat – dziewczęta - 1.
Klaudia Warmińska, 2. Karolina Kaletka, 3. Anna Stephan,
- chłopcy - 1. Tomasz Sosna,
2. Szymon Pawlik, 3. Oskar
Kachel, - 11 lat – dziewczęta 1. Julia Kaczmarczyk, 2. Syntia
Paliszewska, 3. Paulina Żyrkowska, - chłopcy - 1. Mateusz
Kamiński, 2. Dawid Szolc, 3.
Szymon Romanów, - 12 lat
– dziewczęta - 1. Katarzyna
Durczyńska, 2. Emilia Brachaczek, 3. Kinga Kruszniewska,
- chłopcy - 1. Miłosz Stańczyk,
2. Wojciech Gradowski, 3.
Dominik Romanów, - 13 lat
– dziewczęta - 1. Magdalena
Wolny, 2. Maja Dziublińska,
- chłopcy - 1. Maciej Dzindzio,
- 14 lat – dziewczęta - 1. Anna
Konieczna, 2. Katarzyna Wojciechowska, 3. Monika Kwiatkowska, - chłopcy - 1. Damian
Gałach, 2. Mateusz Wadas, 3.
Krzysztof Tide, - 15 lat – dziewczęta - 1. Anna Stefaniak, 2.
Martyna Nowak, - chłopcy
- 1. Krzysztof Hołysz, 2. Jakub
Nogieć, 3. Jakub Michałów,

- 50 m stylem klasyczny m - 13 lat – dziewczęta - 1. Wiktoria Musioł, 2.
Magdalena Wolny, - chłopcy
- 1. Przemysław Wieloch, 2.
Krzysztof Wejner, 3. Paweł
Sosna, - 14 lat – dziewczęta
- 1. Aleksandra Bańbor, 2.
Moni k a Kw iat kowsk a, 3.
Patrycja Sładek, - chłopcy - 1.
Remigiusz Kolawa, 2. Michał
Wojtaszek, 3. Krzysztof Tide,
- 15 lat – dziewczęta - 1. Martyna Nowak, 2. Anna Stefaniak, 3. Jagoda Orlik, - 15 lat
– chłopcy - 1. Jakub Nogieć,
2. Filip Wajszczyk, 3. Szymon
Dwornik,
- 100 m stylem motylkowym - open dziewcząt - 1. Paulina Bieniek, – 14 lat – chłopcy
- 1. Łukasz Stępiński, 2. Dominik Sodel, - 15 lat – chłopcy - 1.
Szymon Dwornik.
Tak przedstawia się końcowa k lasy f i k acja Gra nd
Pr i x K nu rowa w sezonie
2011/2012. Tera z w maju
pływaków czeka rywalizacja
w Pucharze Prezydenta Knurowa, a kolejna Grand Prix
ruszy po wakacjach.
Piotr Skorupa
Foto: Dawid Ciepliński

Pływaniem udało się
„zarazić” bardzo młodych
mieszkańców Knurowa
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Puchar Polski

KLASA OKRĘGOWA

Hit w atmosferze
sparingu

O minionym weekendzie piłkarze Concordii
Knurów i Jedności Przyszowice powinni
jak najszybciej zapomnieć. Mimo porażek
tych drużyn, w Przyszowicach i tak
wszyscy mogą spać spokojnie. Problemy
ze spokojnym snem mogą mieć
za to niektórzy w Knurowie
Ostre strzelanie

„Okręgówka” podkręciła
ostatnio tempo i zespoły wybiegały na boiska nie tylko w
weekend, ale i w środę.
Gra po normalnej dniówce
w pracy nie była problemem
dla podopiecznych Wojciecha
Kempy. Concordia bez litości
wykorzystała niefrasobliwość
rywala w grze defensywnej
i rozgromiła Unię Kosztowy
6:1. Sześć bramek zdobytych
przez jeden zespół nie należy
do codzienności, jednak rekordu z 28 października 2006
roku i tak knurowianom nie
udało się pobić (w tym dniu
Concordia rozgromiła 11:0
Dramę Zbrosławice).

Piłka nożna dla kibiców?

Mecz lidera z wiceliderem
nie można nazwać inaczej,
aniżeli piłkarski hit. Hit rundy, a może nawet sezonu.
Zapomnieli o tym w stolicy
naszego regionu, a konkretnie
przy Bukowej, organizując
hitowe wydarzenie na szczeblu
klasy okręgowej bez udziału
publiczności.
Piłkarze rezerw „GieKSy”
i Concordii stanęli na wysokości zadania i stworzyli ciekawe widowisko. Padły w nim
cztery gole, wygrali gospodarze, ale wszystko to działo
się w smutnej, by nie napisać
przygnębiającej atmosferze.
Aż chciało się krzyczeć: Piłka
nożna dla kibiców!

Drogi „drugi garnitur”

GKS II Katowice jest liderem nie tylko w 1. grupie klasy
okręgowej, ale zdecydowanie
prowadzi też w rankingu klubów utrzymujących najdroższy „drugi garnitur”, a więc
tak zwane rezerwy. Na pozycję
lidera w tymże rankingu pracują przede wszystkim tacy
piłkarze jak Piotr Plewnia,
Arkadiusz Ryś i Dawid Jarka.

W niedzielę dołączyli do nich
1-ligowcy: Andrzej Wiśniewski, Michal Farkasz, Dominik
Kruczek, Marcin Pietroń,
Damian Kaciczak i Mateusz
Kamiński.
To doborowe towarzystwo
po pierwszym gwizdku sędziego cofnęło się na własną
połowę i czekało na błąd knurowian w rozegraniu ataku
pozycyjnego. Po przejęciu
piłki, często z pominięciem
drugiej linii, próbowali uruchomić napastników. Zdarzało się, że szybkie ataki rywala
Concordia przerywała faulami
i po rzucie wolnym wywalczonym w takich okolicznościach
„GieKSa” objęła prowadzenie.
Po ni to strzale, ni dośrodkowaniu Plewni piłka trafiła w
poprzeczkę, a skuteczną dobitką popisał się Kowalczyk. Ten
sam zawodnik podwyższył
na 2:0, tym razem finalizując
kontratak.
Przy bramce na 3:0 największy udział miał bramkarz
Concordii Paweł Krasoń, który nie opanował futbolówki po
strzale z dystansu Rysia. Niektórzy tego gola zapisali Jarce,
jednak napastnik dotknął piłkę po tym, jak ta przekroczyła
już linię bramkową.
Honor wicelidera uratował ten, na którym „GieKSa”
nie robi dużego wrażenie,
wszak sam grał w 1. lidze.
Mowa o Jarosławie Kupisie,
który przy Bukowej strzelił
swoją bramkę numer 13 w
bieżącym sezonie.

Przerwana seria

Jedność Przyszowice znalazła pogromcę po 18 meczach
bez porażki. Zespołem, który
powstrzymał lidera 4. grupy
klasy okręgowej okazała się
Fortuna Gliwice (wcześniej
przyszowiczanie przegrali 20
sierpnia ub. roku z Rachowicami).

Porażka z Fortuną nie powinna jednak wprowadzać w
szeregi Jedności nerwowości,
wszak podopieczni Eugeniusza Kołtki mają osiem punktów przewagi nad wiceliderem
– Tempem Paniówki. A już w
niedzielę Tempo zmierzy się z
Jednością.

Game over?

Po niedzielnej porażce
Concordii, pesymiści twierdzą, że dla naszego zespołu sezon właśnie się skończył. Strata
czterech punktów do drużyny
z Katowic, która wygrała siedem ostatnich meczów może
okazać się rzeczywiście nie do
odrobienia. Z drugiej strony
należy pamiętać o tym, że każda seria ma swój koniec, a do
zakończenia sezonu pozostało
jeszcze dziewięć kolejek.
Warto też pamiętać o tym,
że w najbliższy weekend Concordia otrzyma trzy punkty
bez konieczności wybiegania
na boisko (Stal Chełm Śląski
wycofała się z rozgrywek), a
katowiczanie wyjadą do Woli
na mecz z Sokołem.
Piotr Skorupa

Wyniki 20. kolejki
(grupa 1)
Concordia - Unia Kosztowy
6:1
1:0 Pilc 12’, 2:0 Kupis 42’, 3:0
Wieliczko 55’, 3:1 Wilk 59’, 4:1
Karwowski 65’, 5:1 Modrzyński 72’, 6:1 Gołębiowski 79’.
Concordia: Krasoń, Wieliczko
70’ Bagiński, Mikulski, Pilc,
Jaroszewski, Karwowski 75’
Paśnicki, Salwa, Spórna, Żyrkowski 60’ Tkocz, Gołębiowski, Kupis 72’ Modrzyński.
Ogrodnik Cielmice - Czarni
Piasek 1:3, Sokół Wola - MKS
Lędziny 0:1, Unia Bieruń Stary - Rozwój II Katowice 5:2,
LKS Bełk - Krupiński Suszec
2:1, - Pogoń Imielin 3:5, Sokół
Orzesze - Orzeł Mokre 1:3,
Stal Chełm Śląski - Śląsk
Świętochłowice 0:3 (vo).

Wyniki 21. kolejki
(grupa 1)
GKS II Katowice - Concordia 3:1
1:0 Kowalczyk 14’, 2:0 Kowalczyk 65’, 3:0 Ryś 69’, 3:1
Kupis 75’.
Concordia: Krasoń, Wieliczko, Mikulski 39’ Bagiński,
Pilc, Jaroszewski, Karwowski
72’ Modrzyński, Kempa 61’
Go łębiowski, Salwa, Żyrkowski 76’ Paśnicki, Spórna,
Kupis.
Czarni Piasek - LKS Bełk 2:1,
Unia Kosztowy - Sokół Wola
3:0, MKS Lędziny - Ogrodnik
Cielmice 4:0, Krupiński Suszec - Unia Bieruń Stary 5:1,
Rozwój II Katowice - Sokół
Orzesze 4:3, Orzeł Mokre Pogoń Imielin 0:6, Stal Chełm
Śląski - Śląsk Świętochłowice
0:3 (vo).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

53
49
46
39
35
34
33
33
29
28
28
27
18
13
11
10

Wyniki 20. kolejki
(grupa 4)
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - MKS Kończyce 2:1,
Jedność Przyszowice - Sparta Zabrze 2:1, Gwarek Zabrze
- Tempo Paniówki 1:1, Carbo
Gliwice - Płomień Połomia
0:2, Ruch II Radzionków
- ŁTS Łabędy 1:0, Piast II
Gliwice - Orzeł Miedary 0:0,
Polonia II Bytom - Silesia Miechowice 0:1, KS 94 Rachowice - Fortuna Gliwice 4:2.

Wyniki 21. kolejki
(grupa 4)
Jedność Przyszowice - Fortuna Gliwice 0:2, Tempo Paniówki - KS 94 Rachowice 3:1,
ŁTS Łabędy - Polonia II Bytom
1:0, Ruch II Radzionków MKS Kończyce 0:0, Silesia
Miechowice - Piast II Gliwice
2:4, Orzeł Miedary - Carbo
Gliwice 1:3, Płomień Połomia
- Gwarek Zabrze 2:0, Tarnowiczanka Stare Tarnowice
- Sparta Zabrze 2:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Przyszowice
Paniówki
Fortuna
Piast II
Gwarek
Kończyce
Miedary
Połomia
Rachowice
Tarnowiczanka
Polonia II
Miechowice
Ruch II
Sparta
Łabędy
Carbo

49
41
39
36
35
33
30
27
26
24
24
22
22
21
19
14

Szczęśliwe
losowanie
Po zdobyciu Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Zabrze, piłkarze Concordii mieli
szczęście w trakcie losowania
par 1. rundy na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Knurowianie wraz z trzema
innymi zespołami awansowali
do ćwierćfinału bez konieczności gry.
Par y 1. rundy: Czarni
Góral Żywiec – Stal Bielsko-

Biała, GKS 1962 Jastrzębie
– Przyszłość Rogów, AKS II
Mikołów – Szombierki Bytom,
MLKS Woźniki – Raków II
Częstochowa.
Wolny los obok Concordii
wylosowali: Wisła Ustronianka, Sarmacja Będzin i Polonia
Łaziska.
Mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na 15 maja.
PiSk

KLASA A
Podokręg Zabrze
Wyniki 20. kolejki
Sokół Łany Wielkie - Wilki
Wilcza 1:2, Gwiazda Chudów
- LKS 35 Gierałtowice 2:3,
Przyszłość II Ciochowice
- Społem Zabrze 0:0, MKS II
Kończyce - MKS Zaborze 0:2,
Amator Rudziniec - Tęcza
Wielowieś 0:2, Zamkowiec
Toszek - Górnik II Zabrze 0:2,
Orły Bojszów - Zryw Radonia
3:0, Czarni Pyskowice - Stal
Zabrze 3:0

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

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

53 pkt
43
40
38
36
32
29
27
25
24
22
20
17
17
15
7

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 17 kwietnia:
1. Alferd Wagner
2. Joachim Makselon
3. Alojzy Kopiec
4. Antoni Malcherek
5. Edward Nowak
6. Jerzy Hadrawa
7. Tadeusz Żogała
8. Willibald Morgalla
9. Sylwester Michalik
10. Emil Kasperek

- 1.938 pkt
- 1.895 pkt
- 1.820 pkt
- 1.802 pkt
- 1.783 pkt
- 1.761 pkt
- 1.722 pkt
- 1.684 pkt
- 1.676 pkt
- 1.669 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
- 21.665 pkt
2. Bernard Musiolik
- 19.593 pkt
3. Zdzisław Mral
- 19.141 pkt
4. Czesław Antończyk
- 18.278 pkt
5. Bernard Wróbel
- 17.888 pkt
6. Tadeusz Wodziczko
- 17.761 pkt
7. Dariusz Skowron
- 17.679 pkt
8. Jerzy Makselon
- 17.514 pkt
9. Józef Antończyk
- 17.413 pkt
10. Mieczysław Polok
- 17.291 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 8 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Szkółki piłkarskie Nivea
Do 6 maja można głosować w I turze akcji „Szkółki
piłkarskie Nivea”. Przypominamy, że w akcji biorą udział
dwa knurowskie kluby: Concordia i APN.
Szczegóły znajdziecie na
www.szkolkinivea.pl

PiSk
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Wiktoria Sikotowska
jako obiekt
westchnień wielu
mężczyzn - Marilyn
Monroe

Knurowska Muzyczna Wiosna

Mężczyźni wolą blondynki?
Rock, musical, orkiestra dęta – połączenie tych odmiennych
gatunków zdaje się muzycznym „Mission Impossible”. Nic
bardziej mylnego, o czym mogli przekonać się uczestnicy
corocznego koncertu z cyklu „Knurowska Muzyczna Wiosna”
W sobotę odbyła się szósta edycja imprezy. – Zawsze chcemy pokazać coś ciekawego, co przykuje
uwagę słuchaczy – mówi Mariusz
Kowalczyk, organizator koncertu.
– Atutem tej imprezy jest możliwość
zaprezentowania się przez knurowskich wykonawców.
Jako pierwsza na scenie szczygłowickiego Domu Kultury zameldowała się knurowska formacja
Pozytyw N. Chwilę później rockowy
klimat zastąpiły występy dziewczyn z zespołu Music Joy ze Studia
Piosenki i Musicalu przy Centrum
Kultury w Knurowie. Jako pierwsza
zaprezentowała się Wiktoria Sikotowska. Młoda knurowianka, ucha-

rakteryzowana na Marilyn Monroe,
zaśpiewała piosnkę z musicalu „Mężczyźni wolą blondynki”. Następnie
wystąpiły Aleksandra Maziarz, Julia
Lisoń oraz Marta Maziarz.
Po chwili sceną w szczygłowickim
Domu Kultury zawładnęła Orkiestra
Dęta KWK Knurów pod batutą Mariusza Kowalczyka. Orkiestra zaprezentowała wspólne występy z solistami - Sylwią Lipką, Martyną Wolsztyńską i Tomaszem Pasławskim. Muzyk
i kompozytor, znany knurowianom
głównie jako organista z parafii Matki
Bożej Częstochowskiej, zademonstrował swoje umiejętności wokalne,
śpiewając m.in. arię z opery „Straszny
Dwór” oraz utwór „Starzyk”. – To

był nasz pierwszy wspólny występ
z Tomaszem Pasławskim – zdradza
Mariusz Kowalczyk. – Wyszło bardzo dobrze i na pewno chcielibyśmy
to jeszcze powtórzyć.
Występy zostały nagrodzone
owacją na stojąco, nie obyło się również bez bisów.
Kolejna edycja imprezy za rok.
– Na pewno jakiś ciekawy pomysł zrodzi się w czasie przygotowań – mówi
Kowalczyk. – Teraz czerpiemy satysfakcję z tego, że VI Muzyczna Wiosna
okazała się udaną imprezą. Potwierdzeniem była wysoka frekwencja, a
przede wszystkim świetnie bawiąca
się publiczność.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Martyna Wolsztyńska

W szczygłowickim Domu
Kultury mogliśmy usłyszeć
pierwszy wspólny występ
Tomasza Pasławskiego
i Orkiestry Dętej KWK Knurów

Koncert rozpoczęła
rockowa formacja
- Pozytyw N

Knurów. Bieg ku czci Jana Pawła II

Foto: Archiwum

Pielgrzymka w biegu

Tak jak przed rokiem Klub Biegacza Endurance Solidarni złoży
hołd Papieżowi-Polakowi. Do Wadowic, rodzinnej miejscowości
Jana Pawła II, pielgrzymi udadzą się we wtorek, 1 maja
Miejscem startu będzie cechownia kopalni Knurów. – Nadamy mu
uroczystą oprawę – mówi Czesław
Kostrzak, organizator pielgrzymki.
– Udział wezmą proboszczowie – ks.
Andrzej Wieczorek z parafii świętych Cyryla i Metodego oraz ks. Jan
Buchta z parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Szczególny charakter

przedsięwzięcia podkreśli obecność
relikwii błogosławionego Jana Pawła II. Przed obliczem św. Barbary
zostaną złożone kwiaty.
Bieg rozpocznie się o godzinie
8.00. Pielgrzymi skierują się w stronę
placu przy kościele świętych Cyryla i
Metodego, a później obiorą kierunek
na Wadowice.

- Kiedy dotrzemy do celu, złoży my hołd na sz e mu w ielkie mu
rodakowi. Uczynimy to też w imieniu wszystkich knurowian, którzy
sympatyzują z nami i kibicują naszej
inicjatywie – zapowiada Czesław
Kostrzak.
/bw/

Przed rokiem biegacze pielgrzymowali
do Krakowa i Wadowic

